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SLOVO nA úVOd

ÚvoDníK
Naši milí čtenáři!
Jsme tu opět s naším ZRCADLEM. Toto číslo je takové „školní“. Dozvíme se hodně o škole, 
ale i školce a školní jídelně. Pro školáky jsme přichystali „Rozvrh hodin“, aby tak celý rok bylo 
Zrcadlo s nimi.
I my jsme slavili s  Karlem IV. Připravili jsme pro Vás několik zajímavostí o osmdesátileté 
vranské přehradě, ale i další články přinášejí mnoho informací.
Pozveme Vás na připravované akce u nás i v okolí.
Takže nyní si připravte kafíčko, sedněte si do křesla a dejte se do čtení Zrcadla.
Přejeme všem krásný podzim.

Redakce

Je září a tak hurá do školy!!
Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 23. září začíná na severní 
polokouli podzim (podzimní rovnodennost). V září začíná období podzimní sklizně. Kromě 
ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích 
odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – vinobraní, dočesná.
Září = začátek školního roku.
Inkoust, brko, kalamář. Pro dnešní žáky neznámá slova, o školních pomůckách, které ozna-
čovala, ani nemluvě. V módě je přece mobil, počítač, internet. Frčí ovšem také svoboda hra-
ničící až s  nedostatkem respektu k  pedagogům, svoboda, o jejíž míře se žákům minulých 
generací ani nesnilo.
Ale jsme v roce 2016, a tak si přečtěme o dnešních dětech, našich dětech navštěvující mateř-
skou školku a školu základní.
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ZpráVy Z rAdnice

SLovo StAroStKY
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem příjemný zbytek léta plný pohody a odpočinku, ale také hodně trpělivosti s opra-
vami, které probíhají nebo budou probíhat na našich místních komunikacích. Věřím, že vhodnou 
kompenzací pro vás bude tradiční kulturní a společenská akce ve Vraném nad Vltavou, a to vranské 
posvícení, které se koná 24. 9. 2016. Těším se na vaši účast.  
 Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

ZprávY Z rADnice
• Rada obce se sešla 10 x, zasedání zastupitelstva bylo 2 x.  
• RO obdržela zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření naší obce 
k 31. 12. 2015. Zpráva konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• Byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje ÚR o umístění stavby na akci „Re-
konstrukce ulice U školy“. Jedná se i o rozsáhlou rekonstrukci před školou včetně vybudo-
vání parkoviště, zastávek autobusů a osvětlení. Po dobu rekonstrukce bude přístup do školní 
budovy přes školní zahradu z ulice Pod Sokolovnou. 
• Na základě provedeného šetření naplněnosti kontejnerů na tříděný odpad, obec požá-
dala firmu FCC ČR, s.r.o. o zvýšení frekvence svozu plastů v letních měsících. Po dohodě 
jsou plasty zkušebně vyváženy od poloviny června do konce září 2x týdně, a to v pátek 
a v úterý.
• Obec obdržela protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené dne 25. 5. 2016. Kon-
trola byla zaměřená na vyúčtování finanční dotace, poskytnuté ze Středočeského Fondu roz-
voje obcí a měst Středočeského kraje v roce 2015 na opravu místních komunikací Pod Soko-
lovnou a K Zastávce. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
• Obdrželi jsme k 20. 6. 2016 od společnosti TOP TREND SB s. r. o výpověď z  nájmu na 
pozemek u přívozu p. č. 40/6 v k. ú. Vrané nad Vltavou. Dne 22. 6. 2016 bylo vyhlášeno nové 
výběrové řízení, do tohoto řízení byla podána jedna nabídka s cenou 2 500 Kč/měsíc. S žada-
telkou byla podepsána smlouva na provozování stánku s občerstvením od 1. 8. 2016. 
• Rada obce oslovila firmu Projekce dopravní Filip s.r.o., aby zpracovala návrh opatření pro 
zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci Březovská v úseku od pily k vysílači.
• Firma Virco s.r.o. začne v září rekonstruovat kapli na hřbitově za téměř 500 000,-Kč. Jedná 
se o kompletní opravu střechy, která byla v  dezolátním stavu. Rovněž se budou opravovat 
vnitřní omítky. Opravenou kapli bude možné využívat pro rozloučení se zesnulými.
• Do výběrového řízení na nájemce zrekonstruovaného obecního bytu v domě č.p. 171 byla 
podána jedna nabídka, která splnila všechny náležitosti. S žadatelem byla uzavřena nájemní 
smlouva. 
• Zastupitelstvo Středočeského kraje nám oznámilo, že na svém zasedání dne 25.4.2016 ne-
schválilo poskytnutí dotace na akci „Výstavba kontejnerových stání“.
• V srpnu a září budou probíhat rekonstrukce částí komunikací Dlouhá, Březovská, Nad Za-
stávkou a V. etapa chodníku v ulici Březovská. Z tohoto  důvodu bude část ulice Březovská 
(pod křižovatkou ulic Březovská x Ke Statku včetně křižovatky) uzavřena od 25.8.2016 do 
5.9.2016 pro všechna vozidla kromě autobusu č. 445. Objízdné trasy budou vyznačeny. 
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• Společností D-PLUS projektová a inženýrská, a.s. připravuje prováděcí projektovou do-
kumentace na výstavbu kanalizaci a vodovodu v ulici Březovská a vodovodu ve Skocho-
vicích, na jejichž vybudování jsme dostali dotaci z OPŽP v celkové výši 18 899 599,-Kč. 
• Pro velký zájem občanů Vraného nad Vltavou i občanů obce Březová – Oleško, bylo zastu-
pitelstvy obou obcí i Krajským úřadem Středočeského kraje schváleno uvolnění finančních 
prostředků na zajištění provozu autobusové linky č. 445 i v letních měsících. 
• Obec se obrátila na Státní plavební správu s žádostí o vymezení koridorů pro rychlá moto-
rová plavidla tak, aby neohrožovala účastníky ostatních vodních sportů a plavce na pravém 
břehu řeky Vltavy, v katastrálním území Vraného nad Vltavou, včetně vyřešení vstupu těchto 
plavidel do řeky. Občané, kteří bydlí v ulici U Jezera, si stěžují na to, že mají v letních měsících 
mnohdy téměř znemožněn přístup ke svým nemovitostem, jsou obtěžováni nepřiměřeným 
hlukem a arogantním chováním majitelů skútrů. 
 Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

vrAnSKý obČAn Se ptá... rADnice oDpovíDá
1. Máme nové silnice a také chodníky, ale některé chodníky se nedají používat - jsou z nich parko-
viště nebo okrasné zahrádky. Občané je nemohou používat. Po silnicích je chození nebezpečné. Jak 
je to s využíváním chodníků? 
Chodníky máme vybudované bohužel jen v některých ulicích: Nádražní, Březovská, U Pošty, 
Pod Sokolovnou,  začátek ulice Dlouhé. Další chodníky se budou postupně  budovat. V le-
tošním roce to bude chodník v ulici  U školy a poslední část chodníku v ulici Březovské. Při-
pravuje se projektová dokumentace na chodník v komunikaci  U Nádraží v úseku od nádraží 
k přehradě.  

2. Některá kontejnerová stání májí ohrádky (nevím jak pojmenovat), k čemu slouží? Proč jen některé? 
Chránění kontejnerová stání na tříděný odpad jsou upravována postupně, měla  by přinést 
zlepšení vzhledu těchto míst a např.  omezit šíření nesprávně uloženého odpadu do okolí. 

3. Kdo má právo využívat obecní osobní auto? Kde osobní a nákladní obecní auta parkují? 
Obecní osobní  auto využívají  zaměstnanci obce ke služebním cestám. Osobní  auto par-
kuje za obecním úřadem (pokud je zde místo), nákladní auta  využívají prostory areálu 
ČOV. 

4. Autobus 445 si občané chválí. Jezdí i o prázdninách, počítá se, že by jezdil také o víkendech? 
S provozem autobusu č.445 se o víkendech nepočítá.  
 Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

vrAnSKý obČAn Se ptá... ZáKLADní ŠKoLA oDpovíDá
1. Kolik bude ve školním roce 2016/2017 ve škole tříd?
Na 1. stupni 10 tříd, na 2. stupni 7 tříd.

2. Kolik bude ve škole pedagogických pracovníků?
35 pedagogických pracovníků 
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3. Kolik dětí bude školu navštěvovat?
Na příští školní rok jsme navyšovali kapacitu školy na 500 žáků, tato kapacita zahrnuje ne-
jenom žáky, kteří denně navštěvují naši školu (těch bude 340),   jsou v tom zahrnuti i žáci 
individuálně vzdělávaní a těch bude příští rok přibližně 120.

vrAnSKý obČAn Se ptá... ŠKoLKA oDpovíDá
1.  Kolik dětí bude v tomto školním roce navštěvovat MŠ?  
Od září bude do Mš docházet 93 dětí.

2   Jak budou děti rozděleny?
Budou rozděleny do pěti tříd /3 třídy velké, 2 třídy malé/.

3.  Kolik je v MŠ zaměstnanců?
V Mš pracuje celkem 13 zaměstnanců, z toho 8 pedagogů.

4.  Dodržují rodiče Školní řád?
Ano většinou dodržují, až na některé výjimky.

ZprávA o ČinnoSti obecní poLicie veStec
V letošním roce byla uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi obcí Vrané nad 
Vltavou a obcí Vestec. Obecní policie Vestec tak začala od 1.5.2016 plnit úkoly 
při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti 
obce v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozděj-
ších předpisů a zvláštních zákonů, v dohodnutém rozsahu 4 hodiny denně. 

Obecní policie zabezpečuje především místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 
obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon, a to zejména...
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 
• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití 
• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
• podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 
• podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých po-
vinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení 
• podílí se na prevenci kriminality v obci 
• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci 
• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce 
• poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje 
o obecní policii.
Obecní policie se zahájením své působnosti na k.ú. Vrané nad Vltavou nechtěla prezentovat jako 
represivní složka, a tak většinu zjištěných protiprávních jednání řešila domluvou. Ty přestupky, kte-
ré nebylo možné vyřešit na místě domluvou, postoupila k dořešení příslušnému správnímu orgánu.
Od zahájení činnosti k dnešnímu dni tj. k 15.8.2016 evidujeme celkem 144 událostí, z nichž 
36 bylo přijato prostřednictvím tísňové linky. Z tohoto počtu evidujeme 56 přestupků spada-
jících do oblasti dopravy. 
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Ve věci veřejného pořádku řeší strážníci nejčastěji stížnosti na rušení nočního klidu, volně 
pobíhající psy, zakládání černých skládek, odkládání odpadu mimo vyhrazená místa,a dále 
přestupky proti občanskému soužití. 
Obecní policie také zajistila 3 osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, v jednom případě 
šlo o osobu, která byla v celostátním pátrání.
OP Vestec také několikrát asistovala při mimořádných událostech, jako jsou např. dopravní 
nehody, požáry, úrazy po pádech. 

Zajímavosti z knihy událostí:
Dne 30.5.2016 v 01:20 hodin přijala hlídka oznámení o možném vloupání do areálu sběr-
ných surovin. Pachatel se sice snažil před hlídkou v areálu schovat, ale nebylo mu to nic plat-
né. Následnou kontrolou osoby bylo navíc zjištěno, že muž je osoba, po které pátrá Policie 
ČR z důvodu nástupu do výkonu trestu. Další kontrolou sběrného dvora byla nalezena taška 
s věcmi pachatele a připravené kabely k odcizení. U muže bylo také nalezeno menší množství 
pervitinu, který zajistil technik Policie ČR. Celou věc si převzala PČR Jílové k dalšímu šetření 
a muže eskortovala do vazební věznice.
5. 6. 2016 v 21:36 hodin si hlídka OP Vestec všimla osobního motorového vozidla, které pro-
jelo zatáčku takovým způsobem, že jen s velkým štěstím nedošlo k dopravní nehodě, dále 
pokračovalo vozidlo v protisměru ul. Oblouková, kde zběsilou jízdu řidičky hlídka OP Ves-
tec ukončila. Řidička se následně podrobila dechové zkoušce, zda není ovlivněna alkoholem 
nebo jinou návykovou látkou s pozitivním výsledkem 3,24 a 3,14 alkoholu v dechu. Věc si 
tedy musela na místě převzít Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
30. 6. 2016 23:30 hodin při hlídkové činnosti OP Vestec nelezla ležet na chodníku zraněnou 
ženu. Na místě se také nacházel muž, který již celou věc nahlásil na linku 155. Hlídka ještě 
před příjezdem ZZS poskytla zraněné osobě první pomoc - tržná rána na hlavě, naražené 
rameno, odřeniny končetin. šetřením bylo následně zjištěno, že si žena způsobila zranění 
sama bez cizího zavinění. Dechová zkouška ukázala hodnotu 1,95 promile alkoholu v krvi. 
Zraněnou ženu si na místě převzala posádka ZZS, která ji převezla k ošetření do nemocnice.
28.7.2016 v  23:35 hodin přijala hlídka telefonické oznámení, že v  jednom z  kempů došlo  
k odcizení horského jízdního kola v hodnotě 90.000,-Kč. Na místě bylo zjištěno, že muž, který 
se celý den pohyboval v okolí překonal oplocení a pomocí kleští přeštípnul zámek a na kole 
odjel. Hlídka společně s  přivolanými kolegy Policie ČR prohledávala široké okolí, ale bez 
kladného výsledku. Věc je dále v šetření Policie ČR.

str. Zdeněk Vočka, vedoucí obecní policie

SpOLeČenSKá KrOniKA

Vzpomeňme na naši milou paní učitelku

paní Květu SKŘIVANOVOU,
která nás opustila na jaře letošního roku.
Prosím, věnujte ji tichou vzpomínku.

Bývalí žáci
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KAreL iV.

O Karlu IV. bylo letos již napsáno mnoho, všechna mé-
dia jeho jméno skloňují ve všech pádech, tak i my něco 
málo o našem „Otci vlasti“. 
Karel IV. (*14. května 1316, Praha, + 29. listopadu 
1378, Praha) byl jedenáctý český král, vládnoucí jako 
Karel  I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 
1378. Karel IV. byl římsko-německý král od červen-
ce 1346 a od roku 1355 císař římský. Byl také italský 
(lombardský) král od roku 1355, burgundský (arelat-
ský) král od roku 1365, moravský markrabě v letech 
1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346 
až 1353. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků.
Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním koruno-
vaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.
Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Byl po-
křtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém 
strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrchol-
ného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Svou 
moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna česká. 
Již jako císař nechal vytvořit Zlatou bulu, nejvýznamnější říšský ústavní zákon, který platil 
až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také významně upravovala vztah českého státu 
k říši a potvrzovala jeho výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše.
Jako český král proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, vý-
stavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu 
v Praze,  zbudováním hradu Karlštejna a mnoha dalšími počiny. Spolu s otcem započali se 
stavbou Svatovítského chrámu. Karel také dosáhl významné územní expanze českého státu, 
především severovýchodním směrem a to hlavně díky své obratné sňatkové politice.
Je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin a v roce 2005 s převahou 
zvítězil v anketě Největší Čech.

Karel IV. byl však především inspirativní osobnost. 
Mecenáš:
Inspiroval vznik celé řady uměleckých děl, např. 129 deskových obrazů Mistra Theodorika 
v kapli sv. Kříže na hradu Karlštejn.
Budovatel:
Založil Nové Město pražské, hrad Karlštejn, řadu klášterů a dalších staveb, nejen v Českém 
království, ale i v dalších zemích.
Vzdělanec:
Karel IV. byl nejspíš prvním českým králem, který uměl číst a psát. Mluvil česky, francouzsky, 
německy, italsky a latinsky. Založil v Praze univerzitu a na svůj dvůr pozval řadu vzdělanců.
Státník:
Roku 1356 vydal Zlatou bulu Karla IV. – nejdůležitější ústavní dokument Svaté říše římské ve středo-
věku, která předepsala práva kurfiřtů při volbě římského krále a zůstala v platnosti až do roku 1806.
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Myslitel:
Byl aktivním spisovatelem, napsal vlastní životopis Vita Caroli, v němž vylíčil své mládí, ale 
i další díla, např. Legendu o sv. Václavu nebo sbírku morálních poučení. Podporoval sepsání 
kronik i vznik českého překladu Bible.
Cestovatel:
Již od mládí byl často i se svým dvorem na cestách, svou stopu zanechal ve většině zemí teh-
dejší Evropy.
Vizionář:
Postavil stavby, které svým významem předběhly dobu. Jeho vize silné centralizované Evropy 
bez válek je vizí moderní a stále aktuální.
Hospodář:
Zasadil se např. o osázení osluněných svahů Prahy a dalších regionů vinicemi, dovezl a do 
rybníků osadil nové ryby, známé jako parmy, podporoval obchod.
Křesťan:
Se svým otcem Janem zahájil stavbu Chrámu svatého Víta a přispěl k povýšení pražského 
biskupství na arcibiskupství, byl velkým sběratelem ostatků svatých, které získával z různých 
koutů Evropy.
Diplomat:
Během celé své vlády dával přednost diplomatickému vyjednávání před vedením válek, což 
ocenili již jeho současníci.

700. nAroZeninY KArLA iv. ve ŠKoLe
Ve čtvrtek 9. 6. proběhla všemi dlouho očekávaná akce, která byla vyvrcholením téměř celo-
ročního školního projektu k významnému 700. výročí narození Karla IV. Akce to byla vskut-
ku velkolepá, jak se k takovým kulatým narozeninám sluší a patří.
Kdo přišel, byl uvítán královskou družinou v čele se samotným Karlem IV. a jeho ceremoniá-
řem. Dále pak mohl na školní zahradě zhlédnout několik divadelních představení - moderní 
pohádku „O nejlepším králi“ od dětí ze 4.A a skvěle zahranou „Legendu o svatém Jiří“ v po-
dání dětí ze 3. A. Kromě toho několik tanečních vystoupení od holek z 5. třídy a ze 3. třídy. 
Také samozřejmě zahrála dvorní školní kapela Suprkaple a zazpívaly holky Bradáčovy z 8. 
třídy. Předvedli se nám také prvňáčci s krásně zazpívanou a zahranou šípkovou Růženkou. 
Vystoupily i gymnastky alias kejklířky, které předváděly stojky, provazy, mosty a další kejkle.
Aby toho nebylo málo, návštěvníci mohli ochutnat pochutiny a zahnat žízeň ve středověké 
krčmě. Zároveň si všichni mohli zastřílet z luků, vyslechnout si informace o včelách od pana 
včelaře z Kocandy, anebo si vyzkoušet rytířský souboj. K tomu všemu ještě děti měly možnost 
vyrobit ozdoby a šperky z drátků nebo si vyzdobit vlastní iniciály. A v neposlední řadě jste se 
mohli vyfotit třeba jako jedna z Karlových manželek či jako jeho otec Jan Lucemburský.
Během celého odpoledne byla v aule školy k vidění výstava výtvarných prací žáků. Mohli jste 
si tam připadat téměř jako v jednom ze středověkých chrámů, jak byla okna posetá malými 
vitrážovými okénky. Součástí výstavy bylo i promítání krátkého filmu v režii žáků 6. B.Všich-
ni umělci, kteří k výstavě přispěli, si zaslouží velký dík a pochvalu.
Celou akci podpořilo i pěkné počasí a pohodová atmosféra. Po vystoupeních tréma ze všech spad-
la a mohli jsme si společně užít odpoledne s bohatým programem. Bez koho by to ale nešlo? Bez 
pana učitele Aleše Bendy, paní učitelky Elišky Paškové a Mirky Elšíkové, kteří to všechno báječně 
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zorganizovali. Těm patří obrovský dík, stejně jako všem ostatním učitelům, rodičům a ostatním, 
kteří se s chutí zapojili a pomohli s veškerou organizací a hlavně dětem, bez kterých by to už vůbec 
nemohlo fungovat. Nesmíme zapomenout jmenovitě poděkovat i našemu ochotnému a milému 
zvukaři Lukáši Novotnému, díky kterému celé vystoupení získalo profesionální formu.

Barbora Kocianová

i MY ve vrAnéM nAD vLtAvou JSMe oSLAvovALi KArLA iv.
Při letošní oslavě Dne dětí jsme se přenesli do doby Karlovy.
Karel IV. přijel na koni, navštívil nás osobně s bohatou družinou. Odpoledne jsme proži-
li mezi kováři, košíkáři, švadlenami, lazebníky, obchodníky, krčmáři….. Nechyběl ani tanec 
a zábava patřící na dvůr Karla IV.
Děti si mohly vyzkoušet všechny profese, což činily s velkým zájmem.
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KAreL iv. - výStAvY A AKce v bLíZKéM oKoLí

do 30.10.2016   Jílové u Prahy
 Výstava Karel IV. - zlato pro korunu v Regionálním muzeu

do 31.10.2017  Karlštejn
Karlštejnský poklad – výročí Karel IV. – 700 let  

do 24.9.2016  Křivoklát
Lucemburkové na Křivoklátě – scénické noční prohlídky

do 30.9.2016   Loučeň
12. královský labyrint v zámeckém parku

do 25.11.2016  Tetín
Karel IV. na Tetíně

do 30.11.2016  Kutná Hora
Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně – 700. Výročí Karla IV.

do 25.9.2016     Praha1,Valdštejnská jízdárna
Císař Karel IV. 1316-2016

do 31.12.2016    Praha 1, Nár.pedag.muzeum, Valdštejnská 18 
Karel IV. – život Otce vlasti 

do 21.11.2016  Praha 2, Klášter Na Slovanech, Vyšehradská 49
Slovanský klášter Karla IV. -  Zbožnost, umění, vzdělanost 

do 5.2.2017  Praha 7,Nár.techn.muzeum, Kostelní 42
Výstava Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. 

do 28.9.2016   Praha 1, Císařská konírna Pražského hradu
Žezlo a koruna – Karel IV. a české královské korunovace    

do 28.9.2016    Praha 1, Pražský hrad
Koruna na dlani – Věčná mince království

do 28.9.2016    Praha 1, Jízdárna Pražského hradu
Koruna království – Katedrála sv. Víta a Karel IV.

do 31.12.2016   Praha 1, Jiřský klášter, Pražský hrad
Hravý architekt 2016 (zaměřeno na dobu Karla IV. – pro děti)

do 31.12.2016   Praha 2, Novoměstská radnice
The Chamber – Poklad a tajemství Karla IV. (úniková hra)

do 31.12.2016   Praha 8, Muzeum hl.m.Phy, Na Poříčí 52
Multikulturní Praha za doby Karla IV. – edukační programy (interaktivní divadelní dílna)

10
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Ze žiVOtA OBce

co nového ve ŠKoLe ?
Ať už chceme nebo ne, prázdniny se nám překulily do druhé poloviny 
a brzy nastane opět 1. školní den. Letos přivítají paní učitelky Vlasta Sme-
tanová a Petra Holubová 41 prvňáčků, kteří si vyzkouší, jaké je to být 
opravdovými školáky.
Ostřílení školáci začnou většinou ve svých třídách se svými známými vy-
učujícími. 

Na 4.B se již těší nová paní učitelka Barbora Smetanová, která posílí naše učitelské řady.
Po mateřské dovolené se již na pár hodin vrátí paní učitelka Jana Kadlecová, která i nadále 
povede volejbalový kroužek a bude učit tělesnou výchovu na 1. i 2. stupni Zš.
Angličtinu bude v některých třídách na 1. stupni nově vyučovat paní učitelka Zuzana Künze-
lová, která také bude učit český jazyk a německý jazyk na 2. stupni Zš.
Letos k nám přijde celá třída absolventů zvolské školy, kterou bude mít jako třídní učitelka 
Jaroslava Hnátová, která nastoupí do naší školy po mateřské dovolené. 
Také v družině nastaly drobné personální změny. Místo paní družinářky Markéty Řehákové, 
která bude plnit svoje mateřské povinnosti, nastoupí paní družinářka Hana Chalupová.
Během prázdnin děti odpočívaly, ale školní budova se připravovala na nový příliv 500 žáků. Celá 
budova školy byla nově vymalována, především v prostotách šaten to bylo vyloženě nutností. 
S novým školním rokem opět začnou fungovat kroužky pořádané nejenom školou, ale také 
organizací Krokidy a Dětská studia.
školní klub letos bude opět organizovat různé soutěže nejen v deskových hrách, logických 
hrách, ale také pěvecké soutěže, apod. pod vedením Věry Liptákové.
školní kapela pod vedením Aleše Bendy bude nadále vyplňovat příjemné chvíle na různých 
školních i veřejných akcích.
Biologickou olympiádu, matematické soutěže (Klokan, Pythagoriáda) opět uspořádají paní 
učitelky Boušková a Tůmová.
Vzhledem k tomu, že jsme obhájili titul Ekoškola, budou naši žáci pod vedením zkušených 
učitelů Michala Kubelíka, Markéty Pézlové a Barbory Kocianové nadále pokračovat v ekolo-
gických aktivitách na škole.
Do knihovny přibydou nové knihy a vzniknou na škole čtenářské koutky.
Se školou by také měl začít spolupracovat školní psycholog.
Na druhém stupni letos již bude žáky čekat přijímací řízení na střední školy, takže se budou 
již od začátku školního roku na zvládnutí zkoušek připravovat a budeme jim držet palce, aby 
byli co nejúspěšnější a dostali se tam, kam chtějí. 
A co bych přála do letošního školního roku všem rodičům i žákům? Aby navzdory všem 
vzdělávacím programům, projektům, grantům a inkluzi tady bylo učitelstvo „srdce na dlani“, 
aby zde byly děti opravdu šťastné a pozitivně naladěné.
 Eva Březnová

SLAvnoStní přeDávání tituLu eKoŠKoLA
Je to doma!!!!!! Ve středu 15.6. převzali zástupci našich Ekotýmů z rukou senátorky Zuzany 
Baudyšové již čtvrtý titul Ekoškola pro naši školu!!!!
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Za Ekoparlament prvostupňový titul přebírala Míša Vítková ze 4.A, Ekotým druhého stupně 
reprezentovala Terezka Hovorková z 9.A. Spolu s nimi pak paní učitelky Barbora Kocianová 
a Markéta Pézlová. Slavnostní vyhlášení, kterého se letos zúčastnilo 60 úspěšných základ-
ních, středních a nově i mateřských škol, se odehrálo v důstojných kulisách Rytířského sálu 
Valdštejnského paláce. Po předání certifikátů následovala prohlídka Valdštejnského paláce. 
Nahlédli jsme i do jednacího sálu, kde právě probíhalo hlasování. V zahradě jsme nalepili 
vizitku na mapu mezi ostatní školy a připojili naše papírové parníčky na velké tablo. To už 
předznamenávalo závěrečnou plavbu Ekoškol parníkem po Vltavě. Do Vraného nás sice ne-
dovezl, ale i tak jsme si den užili.

Den DĚtí – SAfAri pĚtiboJ 
Den dětí jsme letos na 1. stupni oslavili velmi aktivně. Všechny třídy se totiž zúčastnily „Safari 
pětiboje“, při kterém jsme využili pomůcky ze získané atletické sady. Deváťáci pomohli měřit 
a zapisovat výkony.
Děti soupeřily v pěti disciplínách. Svou schopnost běhat přes překážky mohly ukázat v dis-
ciplíně s názvem „Skok přes hřbety antilop“. Dalšími běžeckými disciplínami byly Běh přes 
zebří pruhy a Hadí slalom. Hod oštěpem jsme nazvali jako „Ulov slona“ a nutno dodat, že 
někteří by svými výkony možná i něco ulovili. Pátou disciplínou byl Klokaní skok, tedy skok 
daleký z místa.

Mohlo by se zdát, že rozpětí pěti ročníků (celý první stupeň) je moc 
velké, a malí prvňáčci tak neměli šanci uspět. Opak je ale pravdou. 
Prvňáci s druháky například ovládli Hadí slalom, kde se kratší nohy 
náramně hodily. Skok do dálky byl naopak jasně v rukou páťáků, 
tam zase dlouhé nohy pomohly k lepším výkonům.
Na závěr čekal děti velký souboj ve štafetovém běhu. Každá třída 
nominovala čtyři zástupce – dvě dívky a dva chlapce, kteří svou tří-
du reprezentovali. Tribuny jásaly, fanynky i fanouškové křičeli, běž-
ci se potili nervozitou… Bylo to napínavé do poslední chvíle, viděli 
jsme i upuštění štafetového kolíku u dvou štafet, ale i přesto všichni 
podali maximální výkony.

Celý den nám přálo počasí a sportovci jistě uvítali drobné občerstvení za skvělé sportovní 
výkony. Na ty nejlepší v jednotlivých disciplínách pak čekaly druhý den medaile a drobné 
odměny. Akce se, myslím, povedla a děti byly nadšené, proto věřím, že příští rok něco podob-
ného zopakujeme.

Barbora Kocianová

A neJLepŠí AtLeti A AtLetKY 
v JeDnotLivých DiScipLínách:

V hodu oštěpem:
1. místo: Dan Vinter 5. tř.

2. místo: Dominik štangl 3. B
3. místo: Kačka Nevolková 5. tř.
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V klokaních skocích:
1. místo: Tomáš Ondra 5. tř.
2. místo: Sam Ditrich 5. tř.
3. místo Dan Vinter 5. tř.

V překážkovém běhu:
1. místo: Eda Kotáb 4. A

2. místo: Ondra Havlíček 5. tř.
3. místo: Anička Marceluchová ze 4. B společně s Klárou Koulovou ze 4. A

V hadím slalomu:
1. místo: Madlenka Hanáková 1. B

2. místo: Ondra Vlnas 1. B
3. místo: Tereza Nevolková 2. A

V běhu přes zebří pruhy:
1. místo: Táda Trachta 3.B
2. místo: Eda Kotáb 4. A

3. místo: Vašík Marhold 4. A

DvA roKY provoZu v nové ŠJ ve vrAnéM nAD vLtAvou
Ačkoli dva roky provozu utekly jako voda, událo se ve šJ spousta změn. Po prvním roce, kdy 
jsme se seznamovali s novým prostředím a systémem, jsme po prázdninách překvapily stráv-
níky nabídkou chlazeného baru, kde podle vhodnosti a sezony podáváme zeleninu, saláty, 
ovoce nebo mléčné výrobky. Myslím, že tento počin sklidil u dětských i dospělých strávníků 
úspěch.
Rozšířili jsme služby, vaříme i pro Mš a Zš Ohrobec, přijali jsme novou zaměstnankyni. 
V současné době máme tedy přihlášeno cca 300 dětí základní školy, 90 pracovníků škol, škol-
ských zařízení a cizích strávníků, připravujeme, dovážíme a vydáváme svačiny a obědy pro 90 
dětí v naší Mš, a vaříme 50 porcí do výdejen v Ohrobci.
Ceny zatím zůstávají stejné, reagovat budeme až na případné navýšení cen potravin a energií.
Jak obecně, tak i ve školním stravování je současným trendem a snahou zařazovat více bez-
masých, nesladkých a správně vyvážených jídel. Tyto změny nejdou provádět nárazově. Po-
stupně, během celého školního roku, přidáváme nová jídla. Novinky zkoušíme nejprve na 
Menu č. 2, podle úspěchu je pak zařadíme na Menu č. 1. Nově tedy vaříme pohanku, bul-
gur, jáhly (na různé způsoby), pečeme čerstvou zeleninu, kombinujeme ji s těstovinami, tofu, 
luštěninami. Zkoušíme zařadit i hlívu. Avšak nejoblíbenější je u dětí stále klasika, tvarohové 
jahodové knedlíky, kuře na paprice, rajská omáčka, svíčková.
 Naše šJ je schopna uspokojit i strávníky s různým potravinovým omezením. Vaříme bezlep-
kovou, bezmléčnou a šetřící dietu.
Za mě i za kolektiv zaměstnanců si mohu přát jen spoustu spokojených strávníků a všem, kdo 
využíváte našich služeb, přeji DOBROU CHUŤ.

Bc. Hana Jahodová, ředitelka ŠJ 
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Z Diáře SeniorKu
Opět otvírám Diář ………..
Seniorek se přidal ke gratulantům a osobně popřál naší oslavenkyni „přehradě“ k jejím 80.tým 
narozeninám. Požádali jsme pana Halvu o možnost prohlídky přehrady. Pánové Zelinka a Tru-
xa nás provedli celým objektem. Velmi zajímavě nám o všem vyprávěli. Děkujeme pánové.

Po delší době jsme navštívili di-
vadlo. Tentokrát to bylo Divadlo 
Studio dva, kde jsme shlédli před-
stavení „Poprask na laguně“. Hod-
ně jsme se nasmáli, hlavně když 
Bob Klepl pronesl „akramenský 
enský“ a další své vtipné věty.
Kulturně sladký výlet jsme si udě-
lali do Modřan. Navštívili jsme 
knihovnu, mimochodem mají ji 
moc hezkou, kterou jsme si pro-
hlédli. Protože právě probíhala 

výstava malovaných obrázků na kameny, tak jsme se pokochali i touto krásou. A než jsme se 
vydali na zpáteční cestu vlakem, poseděli jsme při kávičce a dortíku v cukrárně.
Když řekneme Oleško, je nám jasné, že se jedná o Japonskou zahradu. A tak jsme se již po 
několikáté vydali na návštěvu k velmi milým paní Jarušce a panu Václavovi Wieznerovým. 
Přivítání bylo  velmi srdečné, ostatně jako vždy. Protože pršelo, poseděli jsme v klubovně při 
čaji a kafíčku. Do mokrých zahrad jsme se vydali s deštníky. Wieznerovi nám o všem po vy-
právěli a sdělili nám, že Japonská zahrada je nejkrásnější za deště, takže sv. Petr nám to zařídil 
správně. Děkujeme Jaruško a Václave, my zase přijdeme. Dále jsme se vypravili do Restaurace 
Vlastence. Po dobrém obídku jsme nasedli do našeho červeného busíku č. 445 a vrátili jsme 
se domů.

hoLA, hoLA, ŠKoLKA voLá!
To, co je noční můrou skoro všech školáků , se stalo skutečností. Skončily prázdniny a začala 
škola. Jak již bylo v Zrcadle jednou napsáno, prázdniny byly dříve od toho, aby děti pomohly 
svým rodičům na poli v době, kdy je nejvíce práce. Doufáme tedy, že máte již všechno obilí 
pod střechou a Vaše děti v klidu studují. U nás ve školce byly prázdniny o něco kratší, školka 
byla pro děti otevřena ještě 14 dnů v červenci a poslední týden v srpnu. Letní měsíce byly 
využity (jako každý rok) k různým opravám, úklidu a všemu, co se nestihne v době plných 
tříd. Od 1. září se ale opět ozývá ze všech koutů štěbetání dětí, které naši školku navštěvují. 
Někdy se sice ještě ozve u těch nejmenších pláč, když se loučí s rodiči, ale všichni to určitě 
zvládnou a jak doufáme, bude se jim ve školce líbit. Třídy předškoláků již pilně pracují s cílem 
uspět u zápisu do základní školy a následně v celém životě. Držme jim palce, čeká je spousta 
náročných let. První společné setkání v tomto školním roce bude na Vranském posvícení, kde 
již tradičně budeme prodávat perníčky, které upečou maminky a babičky našich dětí, a které 
děti tak rády ve školce zdobí. Snad se i letos všechno povede a odstartujeme úspěšně nový 
školní rok 2016/2017. Krásný podzim přeje

kolektiv MŠ



ZrcAdLO ČíSLO 188 – 3/2016 15

Do divadla chodíme často, ale tentokrát jsme šli 
do Divadla Studio dva na exkursi. Ač nás přišlo 
velmi málo, což bylo vůči divadlu velmi nepří-
jemné, exkurze byla velmi zajímavá. Soutěžili 
jsme, typovali, hledali….. Navštívili jsme zákulisí, 
kostymérnu, maskérnu, prošli jsme se po jevišti, 
no paráda. Poseděli jsme v divadelní kavárně. Dě-
kujeme panu řediteli Tomáši Přenosilovi za pěkně 
prožité dopoledne. A když už jsme byli v Pasáži 
„Fénix“ zastavili jsme se na obídek v Restauraci 
Výtopna. Pivečko nám přivezl na stůl vláček. Nad 
hlavami jsme měli železniční mapu a my seděli 
přímo pod stanicí „Vrané nad Vltavou“.

Poslední setkání Seniorku před prázdninami jsme měli „U vody a na vodě“. Naším cílem byl Srub 
pod mostem ve Skochovicích. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo. Nejprve jsme poseděli „u vody“ 
a pak jsme se vydali „na vodu“. Děkujeme panu Vlastu Hoškovi, který nás na lodi provezl po Vltavě.
Jako každé prázdniny i letos jsme na Zámku v Mníšku pod Brdy navštívili divadelní předsta-
vení. Tento krát to byl divadelní kus „Postřižiny“. Ochotníci a profi herci nás bavili celý večer. 
Již skoro devět let Seniorek, babičky, pořádá společné akce s našimi malými kamarády z vran-
ské mateřské školky. Někteří „naši kamarádi“ půjdou po prázdninách již do 7. třídy  ( i s tě-
mito školáky jsme v kontaktu). Na červen jsme měli naplánované akce, ale bohužel vzhledem 
k nepředvídaným událostem, jsme je neuskutečnili. Nevadí, naše přátelství stále pokračuje. 
Určitě si vše vynahradíme.
A to je zatím z Diáře pro tentokrát vše. Diář se plní připravovanými akcemi, ale o tom až příště.
Zdravíme všechny čtenáře, přijďte mezi nás. Při Vranském posvícení navštivte stánek Senior-
ku, opět na Vás čeká „kolo štěstí“.

       SENIOREK
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Sbor Sv. Jiří 
V minulém čísle jsem informoval o programu, který náš sbor čeká v prázdninovém období. 
Stručně řečeno – všechny akce se vydařily. V pátek 2. července jsme se cestou do Plzně za-
stavili na prohlídku zámku Zbiroh, který byl donedávna obsazen armádou. Cestou ze zámku 
k zaparkovanému autobusu jsme byli „omyti“ pořádným lijákem, což nám ale neubralo na 
dobré náladě. Po ubytování v učňovském internátu v Plzni jsme pokračovali do Holýšova, 
kde nám zbyl čas ještě na prohlídku vojenského bunkru na soukromém pozemku místního 
nadšence. Koncert v Holýšovském kostele byl místními návštěvníky přijat velmi srdečně a sr-
dečné bylo i posezení „u kávy“ po koncertu na faře. 
Nedělní program jsme začali zpěvem při mši v Dýšiné a po obědě v Plzni vyrazili na prohlíd-
ku hradu Radyně, z jehož věže je nádherný rozhled po celém okolí Plzně až po šumavu. Večer 
jsem ještě zpívali ve starobylém kostele P. Marie ve Starém Plzenci s freskami ze 14. století.
Pondělí, které bylo pracovním dnem, jsme věnovali prohlídce Klatov a jeho okolí – zámek 
a hrad Klenová, v Klatovech pak prohlídka známých katakomb a ostatních pamětihodností 
podle individuálního zájmu účastníků. Na tento den jsme neměli v programu žádné vystou-
pení, což jsme si ovšem bohatě vynahradili zpěvem při večerním posezení na ubytovně za 
doprovodu kytary a akordeonu. 
Úterní program byl rovněž pestrý – dopoledne prohlídka plzeňské zoologické zahrady, odpo-
ledne exkurze v plzeňském pivovaru. V 18 hodin jsme zpívali při mši ve velkém a nádherném 
kostele sv. Jana Nepomuckého v Plzni. Po mši jsme sestoupili z kůru a u oltáře ještě následoval 
krátký koncert. Přijetí, jakého se nám dostalo jak při uvedení koncertu od místního faráře tak 
i po koncertu bylo zcela mimořádné a neočekávané. K sedmi skladbám jsme museli přidat 
ještě dvě skladby a návštěvníci nám tleskali ve stoje. Zážitek nezapomenutelný; podobný si 
pamatujeme z našeho vystoupení v r. 2004 v Holandském Naardenu. 
Ve středu jsme již opustili ubytovnu a odjeli na sever do Plas. Po prohlídce zdejšího kláštera – 
muzea a kostela – následoval oběd v rytířském sálu zdejší restaurace „U Rudolfa II.“ a pak už 
odjezd do blízkého Potvorova. Ve zdejším románském kostele jsme už koncertovali podruhé 
– poprvé v r. 2008. I zde jsme byli přijati vřele s účastí na tak malou obec velmi slušnou. Srdeč-
né bylo i pohoštění po koncertu na farní zahradě od jejích nynějších majitelů (- rodina mojí 
neteře. Na zdejší tehdy opuštěnou a neudržovanou 200 let starou budovu byly nuceně z Plzně 
vystěhovány moje tety v r. 1952 poté, co byl můj strýc – v r. 1944-45 zavřený od nacistů, v r. 
1951 opětovně zavřen od komunistů. Po amnestii v r. 1960 tam bydlel i on, protože měl jako 
příliš známá a v Plzni populární osoba pobyt v tomto městě až do své smrti v 1965 zakázán). 
Večer ve 20 hod. jsme se plni krásných zážitků vrátili do Vraného.
Vzhledem k tomu, že krátce před naším odjezdem na turné byl změněn termín poutní mše ve 
Zvoli ze 17.7. na 10.7. jsme naši účast zrušili. Následovala až poutní mše v sobotu 23.7. v kapli 
sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech. I zde jsme byli srdečně přijati a poutně pohoštěni. 

Alfa

vrAnSKé huDební JAro
O programu letošního 19. ročníku našeho hudebního cyklu jsem psal už minule. Dnes mohu 
jen konstatovat, že se všechny plánované koncerty uskutečnily a měly vynikající úroveň. Za 
zmínku stojí koncert 4.6. V poledne tento den mi telefonovala sólistka sl. Žmolíková, že byla 
postižena střevní kolikou a není schopna se na koncert dostavit. Ve 14 hod. se mi podařilo 
telefonicky informovat prof. šarouna. On obtelefonoval řadu někdejších žáků z HAMU a ko-
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lem 16. hod. mu potvrdila svoji účast sl. Laubová, která už u nás v době svých studií v r. 2014 
zpívala. Bydlí v Křižanově u Brna a v 18 hod. již byla ve Vraném v kostele a podala vynikající 
výkon. Je jen škoda, že se koncertů nezúčastňuje více našich občanů – za koncerty podobné 
nebo i nižší úrovně by v Praze platili vstupné v řádu několika stovek korun. Rovněž je škoda, 
že rodiče dětí, kterým dopřávají hudební výuku jak v Zš, tak i v ZUš, nevyužívají tyto kon-
certy k rozšíření hudebních znalostí svých potomků.

Alfa

ZprávY Z vrAnSKé KnihovnY
V dubnu knihovnu navštívily děti z mateřské školy ,třída předškoláků, s paní učitelkou Marií 
Zapletalovou.
V květnu jsme byly pozvané na setkání knihovníků ze Středočeského kraje v Knihovně Jana 
Drdy v Příbrami. Tyto každoroční akce probíhají vždy ve velmi přátelské atmosféře. 
Během května a června se konaly v knihovně schůzky s dětmi z obou prvních tříd a jejich pa-
ními učitelkami Mgr. Květou Brixiovou a Mgr. Petrou štrosovou. V rámci projektu „ Už jsem 
čtenář – knížka pro prvňáčka“ navštívily děti knihovnu, namalovaly krásné obrázky na téma: 
„ Doba Karla IV“. Výstava byla v knihovně zahájena 29.5.2016 zároveň se Dnem dětí s Karlem 
IV. v mateřské škole k letošnímu 700. výročí jeho narození. Stejně jako v loňském roce mohli 
návštěvníci knihovny hlasovat a vybrat nejlepší obrázky. I když tento úkol byl opravdu velmi 
těžký, všem prvňáčkům se podařilo namalovat moc pěkné obrázky. Také letos tři slečny ze 7. 
třídy dětem ve škole předčítaly z pohádkových knih.
21.6.2016 se konalo slavnostní předání knížky od Kláry Smolíkové – Knihožrouti a předání 
odměn za nejhezčí obrázky na téma Karel IV. 

Do knihovny pro pěkné čtení zvou knihovnice  
Eva Šustová a Jana Janauerová
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ZAhrADA (neJen) pro StArou ŠKoLu
Staroškolní rok 2016/2017 se ponese ve znamení zahrad, květin a vůbec kra-
jiny, která nás obklopuje. 
Velmi nás potěšil zájem o přednášky o významných místech a spolcích v naší 
obci. Proto jsme se s elánem pustili do plánování dalšího cyklu, který se bude 
věnovat zahradám a zahradní architektuře. S projektem Zahrada (nejen) pro 

Starou školu jsme uspěli v grantovém řízení T-mobile a tak vám v novém školním roce může-
me nabídnout přednášky a doprovodné akce k těmto tématům: 
Půda 
Voda 
Dřeviny 
Trvalky 
Louky a trávníky 

Bylinky 
Zvířata v zahradě 
Děti a zahrada 
Kompozice a obytnost zahrady 

co Je to vinYL?
Sousedské setkání „Vrané tančí na vinyly“ spojené s tancem a poslechem hudby z gramofonu. 
Mnoho lidí si přišlo zatančit a popovídat s kamarády, někteří se jen zastavili na cestě z vlaku.  
U gramofonu se zastavila i babička s vnukem: „Babi, co to je? A proč se to točí? Co je to čer-
né?“ „A babi, proč ty lidi tancujou na ulici?“

Tomáš Straka

MeZi náMi (třebA i S váMi) 
Obecně prospěšná společnost Mezi námi se zrodila z pocitu, že je nenapravitelná škoda, když 
se vazby mezi generacemi vytrácejí. Díky Sdružení Stará škola a jeho cílům, které si v roce 
2012 stanovilo, jsme mohli začít podporovat setkávání těch nejmenších s těmi nejstaršími i ve 
Vraném nad Vltavou. Mezigenerační setkání v projektu nazvaném „Povídej“ se konají pravi-
delně a jejich náplní jsou různorodé společné aktivity, na kterých se předem domluví. Ve Vra-
ném nad Vltavou společně tráví čas děti ze Základní školy Vrané nad Vltavou pod vedením 
paní učitelky Barbory Kociánové a senioři z Univerzity třetího věku ve Staré škole. “Společně 
jsme oslavili výročí narození Karla IV., vyrobili si záložku a zažili neobyčejné dopoledne, kdy 
jsme si společně na vlastní kůži zkusili, jaké to je být sprejerem, říká paní učitelka Kociánová. 
“Děti mají o mezigenerační setkání veliký zájem a pro některé to jsou nové zkušenosti, byla 
by veliká škoda tohoto nadšení nevyužít”, podotýká paní učitelka.
V tuto chvíli uvítáme další zájemce o zapojení do našeho mezigeneračního programu, hle-
dáme další babičky a dědečky, kteří mají chuť a zájem předat zkušenosti, dovednosti a hlavně 
věnovat dětem minimálně jednou měsíčně společný čas. 
Jsme připraveni vytvořit i novou mezigenerační skupinu, pokud o to bude z řad seniorů zájem. 
Věříme, že je potřebné a správné, abychom k sobě napříč generacemi hledali a nacházeli cestu. 
Pokud máte chuť se účastnit nebo víte o někom, kdo by s námi rád trávil čas a stal se součástí 
našich mezigeneračních setkání ve Vraném nad Vltavou, neváhejte a kontaktujte koordiná-
torku Kateřinu Karbanovou mailem katka@mezi-nami.cz a nebo tel. 604 444 126. Více o pro-
jektu na www.mezi-nami.cz. 

 
 
 
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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Semináře budou zajišťovány odbornými lektory a budou doplněné vycházkami, promítáním 
fotografií a filmů a aktivitami pro děti (hry a divadelní představení s ekologickou tematikou, 
semenaření, pěstování květníkových bylinek, apod.)
Vyzbrojeni teoretickými znalostmi bychom mohli na jaře společně naplánovat, co bychom 
na školní zahradě dokázali upravit tak, aby sloužila k pohodovému trávení volného času dětí 
i dospělých.
Představení projektu proběhne ve Staré škole v sobotu 17.9.2016 od 15 hodin.
Součástí odpoledního programu bude semenářská dílna, promítání filmů s krajinnou tema-
tikou, beseda se zástupci společností Cooland a Semínkovna, aktivity pro děti a podvečerní 
koncert.
Sledujte i nadále https://www.facebook.com/stara.skola.vrane/ nebo https://stara-skola-vra-
ne.cz/ nebo naše plakáty ve vývěskách. Každou neděli se na vás opět těšíme v klubové ka-
várně od 15 do 19 hodin, kde kromě zmíněných přednášek chystáme další výstavy, koncerty 
a workshopy.

Vaše Stará škola

voLeJbALové SLAvnoSti 2016 – 11. roČníK!
Letošním rokem jsme odstartovali druhou dekádu našich slavností a hned na začátku nás 
potkal jeden menší zádrhel. Souhrou mnoha okolností nastoupilo ráno pouze 9 týmů, a proto 
jsme museli pozměnit systém turnaje a trochu uhnout z dobře zajetých kolejí. Hrálo se tedy 
mnohem víc a mnohem déle a jako každý rok na dvou hřištích. Přestože přes den dvakrát 
mírně sprchlo, nenarušilo to nijak hru ani pohodovou atmosféru celé akce. Pivo a limonáda 
tekly proudem, pašík se rožnil, klobásy a steaky se válely na grilu, děti skákaly v nafukovacím 
tygrovi (žirafě jsme dali letos volno), jen lidí letos přišlo nějak méně než obvykle. Nejspíš už 
balili kufry někam na dovolenou. Dovolená na hřištích se ale rozhodně nekonala! Všichni če-
kali s napětím, zdali obhájci titulu z Náhodného výběru udrží svoji pozici favorita nebo uvol-
ní své místo někomu z dalších horkých kandidátů. Po vítězném poháru, který nám mimocho-
dem za ten rok pěkně vyrostl a zkrásněl (ale o tom někdy jindy), už už sahali žlutí borci ze 
Sokola Jílové, nakonec však 
červeným dresům podleh-
li. Vítězové si pro převzetí 
hlavní výhry poslali svou 
nejmladší generaci, kdo ví, 
možná už nám pomalu při-
pravují své nástupce. A ten-
tokrát se neslavil jen úspěch 
vítězů, Vranská sokolovna 
totiž letos oslavila své 90. 
narozeniny a to jsme ne-
mohli nechat bez povšim-
nutí! Po celý den proto byla 
uvnitř sokolovny otevřená 
speciální výstava nejrůzněj-
ších historických fotografií 
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VOLný ČAS

Centrum ekologické výchovy Zvoneček
Vás všechny srdečně zve na 

FARMÁŘSKÝ TRH
Sobota 17. 9. 2016 I od 8.00 do 14.00
Vrané nad Vltavou I u bytového domu Rajčur

Čeká na Vás: ovoce I zelenina I pečivo I
med I koření I ryby I uzeniny I 

 olivový olej I  
a další pochutiny 

CEV Zvoneček
Březovská 382
252 46 Vrané nad Vltavou
www.cev-zvonecek.cz

VejVODOVa ZBRaSLaV 2016
23. – 25. 9. 2016

Srdečně Vás zveme na Zbraslav, na 
21. ročník mezinárodního festivalu 
malých dechových orchestrů, který 

se koná na počest významného 
rodáka Jaromíra Vejvody a pod 
záštitou hlavního města Prahy.

Dne 23. 9. 2015 od 17,00 hod. (do 
cca 18,00 hod.) ve Vraném nad Vl-
tavou na parkovišti vedle bytového 
domu „Rajčur“ vystoupí dechový 

orchestr z České republiky, který se 
jmenuje Veselá sedma. 

a materiálů. A protože se v naší sokolovně v roce 1993 natáčelo i pár scén z filmu šakalí léta, 
večer čekal na všechny retro zážitek v podobě letního kina! Promítalo se jako za starých časů 
přímo na zeď sokolovny, nechyběly deky, popcorn ani netopýři. Vlahá teplá noc věštila, že 
léto už je tady a z okolí sokolovny znělo „Pořád jen na kolena na kolena na kolena na kolena 
jé jé jé….“ 
Děkujeme všem, kdo nás v tom letos podrželi a ahoj zase za rok! 

pořADí týMů 11. roČníKu:
1. NÁHODNÝ VÝBĚR

2. TJ Sokol Jílové u Prahy
3. LOS GANADORES
4. TJ špína z Kačerova

5. Skrytý talent
6. Exbača tým

7. TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.
8. TJ Sokol Týnec nad Sázavou

9. První pomoc
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Obec Vrané nad Vltavou Vás srdečně zve na 10. ročník akce

VRANSKÉ POSVÍCENÍ

V SOBOTU 24. ZÁŘÍ 2016 OD 13 HODIN 

U SOKOLOVNY 

VE VRANÉM NAD VLTAVOU

podrobnosti naleznete na webových stránkách obce Vrané nad Vltavou

www.vranenadvltavou.cz

poZvání Do DivADLA rADKA brZobohAtého
„tři LetuŠKY v pAříži“

Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají...Alexander je úspešný pa-
řížský architekt, kterému monogamie ovšem nic neříká... Svůj milostný život koordinuje 
s letovým řádem, který se zdá být dokonalý. Vše se ale změní příchodem kamaráda ze 
školy a vypadá to, že i perfektní navigační systém začne mít trhliny. Kolotoč bláznivých 
situací se právě roztáčí... 

Autor: ..........................................................  Marc Camoletti
Režie: ...........................................................  Roman štolpa
Hrají: ............................................................  Jaromír Nosek, Petr Semerád, 
 .......................................................................................... Pavlína Mourková, Kateřina Peřinová-Velebová, 
 ......................................................................  Charlotte Doubravová, Vladimíra Benoni/  
 ......................................................................  Irena Máchová
Délka: ..........................................................  2 hod. 15 min. ( včetně pauzy )
Pauza: ..........................................................  1 ( 15 min. )

Sobota 19. listopadu 2016 v 15 hodin,
Odjezd od školy 13,30 hodin

Cena: vstupenka + bus + režie 330,-- Kč
Vhodné jako dárek!!!!

Přihlášky u Blanky Tomkové
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ZApiŠte Si Do Diáře

Pátek .........................................  16. září 2016 Setkání důchodců
Sobota ......................................  17. září 2016 Farmářský trh
Sobota ......................................  24. září 2016 Vranské posvícení za Sokolovnou
Pátek-sobota ...................... 7. a 8. října 2016 VOLBY v budově Základní školy
Sobota ..................................... 15. října 2016 Běh do schodů u hřbitova
Sobota ................................ konec října 2016 Burza – bazárek v Sokolovně
Sobota ............................. 12. listopadu 2016 Ples v Sokolovně 
  „Zlatá šedesátá a hippiee“
Středa ....................... během listopadu 2016 Charita – sběr pro Diakonii, 
    Klub seniorů Seniorek
Neděle ............................. 27. listopadu 2016 Rozsvícení vánočního stromečku
Sobota ................................ 3. prosince 2016 Mikulášská zábava v Sokolovně

JArMArK ZbrASLAv
Vážení přátelé a příznivci farmářských trhů. Dovolte mi představit vám projekt Zbraslavské 
jarmarky, které již třetím rokem koordinuje nezisková organizace Pexeso, z.s.. 
Jedná se o farmářské trhy, které můžete navštěvovat od dubna do října. Snažíme se nabídnout 
místním i přespolním obyvatelům místo, kde můžete nakoupit kvalitní a poctivé zboží od 
prověřených prodejců. 

ZJ jsou zamýšleny jako celoroční aktivita 
sobotního dopoledne ( duben – říjen ) s fre-
kvencí trhu jednou za 14 dní. Velmi dbáme 
na výběr prodejců a kvalitu surovin. Prefe-
rujeme ty, kteří kladou důraz na poctivou 
práci a výrobu podle tradičních receptur, 
s vysokým podílem ruční práce. Podporu-
jeme zde POUZE PŘÍMÉ farmáře, zpraco-
vatele a prodejce či přímé distributory dané 
společnosti, čímž zamezujeme přeprodeji 
výrobků. Na příklad - čerstvé pečivo, zeleni-
na, uzeniny, ryby, výrobky z kravského, kozí-
ho i ovčího mléka, med, marmelády, mošty, 
sezonní burčák, olivový olej, ale i teplé jídlo, 
řemeslné výrobky a mnoho dalšího. 
Současně dáváme prostor a příležitost prode-
je pro obyvatele, kteří tvoří či pěstují na profe-
sionální i amatérské úrovni ( přebytky). 
Atmosféra jarmarků je postavena na laska-
vosti, příjemné komunikaci a přátelském 
prostředí jak pro prodejce, účinkující, tak 
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především pro návštěvníky trhů. Naší filozofií je vytvořit místo, kde si můžete nakoupit kva-
litní farmářské sezónní produkty a suroviny pro domácí víkendové menu, nebo jen posedět 
u hrnku dobré kávy, popovídat si se sousedy, přáteli a vychutnat doprovodný kulturní pro-
gram, který je součástí každého jarmarku. Pro děti nabízíme různá vystoupení - na příklad: 
divadélka, kouzelníky, klauny, malování na obličej, ale i tvořivou dílnu PEXESA, která je ote-
vřená po celou dobu konání trhu a to vše ZDARMA.

Kdy: 10.září, 1. a 15.října.2016, 8:30 – 12:30hod..
Těšíme se a na viděnou na Zbraslavském náměstí :))

Více o programu i skladbě sortimentu pro daný trh, sledujte na: 
www.zbraslavskejarmarky.cz
www.facebook.com/Zbraslavské-jarmarky-119017201483441
www.pexeso.org

S přátelským pozdravem, Lenka Dvořáková

ŠKoLní roK ZŠ 2016/2017
Zahájení:  čtvrtek 1. září 2016
Konec 1. pololetí:  úterý 31. ledna 2017
Konec 2. pololetí:  pátek 30. června 2017
Zahájení dalšího školního roku:  pondělí 4. září 2017

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:
Den české státnosti:  středa 28. září 2016
Podzimní prázdniny a Den vzniku 
samostatného československého státu:  středa 26., čtvrtek 27. a pátek 28. října 2016
Den boje za svobodu a demokracii:  čtvrtek 17. listopadu 2016
Vánoční prázdniny:  pátek 23. prosince 2016 – úterý 3. ledna 2017 
vyučování začíná středu 4. ledna 2017
Pololetní prázdniny:  pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny: 1 3. – 19. února 2017
Velikonoční prázdniny čtvrtek 13. a pátek 14. dubna,  
+ Velikonoční pondělí:      pondělí 17. dubna 2017
Svátek práce:  pondělí 1. května 2017
Den vítězství:  pondělí 8. května 2017
Hlavní prázdniny:  sobota 1. července až neděle 3. září 2017
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Od nAšicH dOpiSOVAteLů

pro pAMĚtníKY
Benedetti, Skřivanová a Hlavsová – tři celoživotní kamarádky a tři učitelky, které na zdejší 
škole učily více než 30 let. „Ale to je hodně dávno!“ vzpomíná poslední z nich žijící a dnes 
dvaaosmdesátiletá Jarmila HLAVSOVÁ.

Paní Jiřina BENEDETTI
Přišla do Vraného učit v roce 1950. Tehdy zde byla pouze pětitřídní „národní škola“ a učilo se 
v „nové“ budově z roku 1935. Starší žáci dojížděli vlakem do „měšťanky“ na Zbraslav. Když se 
ve Vraném začalo vyučovat i na druhém stupni, stěhovali se ti mladší do „staré“ školy u kos-
tela, kde se ve třídách v zimě topilo ještě v kamnech. 
Paní Benedetti byla vynikající všestrannou a oblíbenou učitelkou zejména u nejmenších ško-
láků v  1. a 2. třídě. Uměla poradit rodičům i mladším kolegyním a vždy se ráda a aktivně 
podílela na různých činnostech v obci. Po zásluze byla později oceněna titulem „Vzorná uči-
telka“.
Nečekaně zemřela před deseti lety ve věku nedožitých osmdesáti let.

Paní Květoslava SKŘIVANOVÁ
Začala učit ve Vraném v roce 1955. To zde byla čerstvě založena úplná „osmiletá škola“ s ředi-
telem Václavem Přibylem. Sem dojížděli žáci ze širokého okolí. Kromě Zvole, Ohrobce, Lhoty 
a Březové vlakem přijížděly i děti z Čisovic, Bojova, Klínce a dokonce i děti z Točné, která 
dnes patří do Prahy. Také Květa původně dojížděla z Modřan a teprve později, podobně jako 
výše jmenovaná, dostala učitelský byt v nové obecní výstavbě.
Květa Skřivanová byla odbornicí v přírodopisu a jejím královstvím byl školní pozemek a škol-
ní cvičná kuchyně. ( Ve všech třídách byly tehdy povinnými předměty „dílny, pozemky i vaře-
ní“). Milovnice květin, zkušená kantorka. Před odchodem do důchodu 10 let pracovala jako 
zástupkyně ředitelky.
Květuška náhle a nečekaně zemřela na jaře tohoto roku.
Prosím, věnujte jí tichou vzpomínku.

Paní Jarmila HLAVSOVÁ
Už víc jak čtvrt století nejsem „paní učitelka“. Po 60ti letech ve Vraném nejsem ani „náplavka“. 
Jsem tedy starousedlík a pamětník. Bohužel, těch vrtevníků je stále méně. Proto děkujeme 
obecnímu úřadu, že pro nás seniory připravuje nádherné každoroční setkání a také díky za 
podporu našeho Klubu seniorů „SENIOREK“.
Potěší mě vždy setkání s bývalými žáky. Těm nejstarším je dnes kolem 75 let. Všichni se dobře 
uplatnili ve svých povoláních, ale jejich děti a vnuci většinou dosahují ještě výš a dál.
Kdybych měla vyprávět, co se změnilo ve škole a obci, byly by přesnější zápisy z  kroniky 
(a bylo by toho hodně!). A tak jen několik momentálních nápadů:
Když jsem nastoupila zde do školy, bylo Vrané malá obec. Při pohledu ze sborovny na jih byl 
na konci (!) obce jen hřbitov , za ním a nad ním lány polí. Všechny domy postavené za pře-
hradou a za hřbitovem měly adresu Nové Skochovice! V papírně pracovalo 450 zaměstnanců 
– skoro každý tam měl příbuzného. A papír se vyvážel do 14 zemí světa!!! (i za oceán!). Na 
nádraží byly jen parní lokomotivy a sklad uhlí. Jezdilo hodně nákladních vlaků a málo aut. 
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Silnice nebyly ani asfaltové ani dlážděné. V obci nebyl telefon! Prodejny potravin byly velmi 
stísněné a špatně zásobené. Co se nám líbilo? Do Sokolovny chodilo hodně dětí i dospělých 
cvičit. Každý týden tam fungovalo kino. V zimě bývalo hodně bálů. A ta prvomájová plavba 
parníkem přes zdymadlo! A dnes se mi líbí ve Vraném, že se spoluobčané při potkání na-
vzájem pěkně POZDRaVÍ.
Při setkáních se mě často bývalí žáci – kluci -ptají, zda si pamatuji, jak ve škole zlobili. To 
přehlušovali stále noví zlobílkové. Ale hlavně: z minulosti a mládí především, si pamatují jen 
to pěkné.
Budeme rády, když i vy si na své dávné, staré učitelky rádi v dobrém na chvíli vzpomenete.

    Jarmila Hlavsová

A Č o K Č A

 Divný název pro užitkovou zeleninu, že? Ale i divný název skrývá zeleninu chutnou, pěstova-
telnou i v našim zeměpisných šířkách a užitečnou v mnoha směrech.
Latinský název Cyclenthera pedata, český název Výbuška znoženolistá, lidově chlupatá okur-
ka nebo papriková okurka. Byla a je pěstována Indiány od Bolívie až po Mexiko. Dnes si svý-
mi vlastnostmi pomalu dobývá i Evropu. Chutná jako okurka, ale tvarem se podobá zeleným 
paprikám. Plody jsou velké 3-4 cm. 

První semínka jsem obdržela od 
pana Josefa Moši z  Olomouce 
v r. 2003. Vysévám je v dubnu na 
slunné místo přímo do humóz-
ní propustné půdy. Nebo doma 
předpěstované sazeničky po zmr-
zlých přímo do půdy. Rozpětí 
výsadby je 30 x 30 cm vždy 2-3 
semínka do jedné jamky. První 
lístky připomínají okurkové lísky, 
ale ty další mají již hvězdicový 
tvar. Jelikož šlahouny dorůsta-
jí až 8 m délky sadíme k  opoře, 
její dekorativní hvězdicové listy 
a husté květenství mohou vytvořit 
u plotu neprůhlednou hustou ze-
lenou okrasnou stěnu. Plody jsou 
podlouhlé a zašpičatělé, hlavní 
doba dozrávání je od srpna až do 
zámrazu. Její předností je její ab-
solutní netečnost na okurkovou 
plíseň, je náročnější na zálivku 
a živiny.
Rostlina není jen dekorativní, ale 
a to hlavně, její plody obsahují 
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množství vitamínů – B1, B2, C, minerálů, prvků – vápník, hořčík, selen, fosfor, železo, zinek. 
Každý člověk si v ní najde lék na své základní potíže – snižuje cholesterol, metlu dnešní ge-
nerace, protože zbavuje cévní stěny cholesterolových plátů a snižuje krevní tlak. Konzumace 
syrových plodů snižuje cukr v krvi. Působí protizánětlivě, šťáva vymačkaná z listů vyčistí za-
nícené ucho, přiložené listy hojí rány. Odvar z plodů, bez semen, slouží jako diuretikum. Pro 
ty, které jsem ještě nepřesvědčila aby se pustili do pěstování ačokči připojuji ještě pár dalších 
rad jak s ní naložit:

1. lze ji naložit do sladkokyselého nálevu – jako okurky,
2. plněnou zelím sterilovat,
3. nakrájené na plátky dusit s ostatní zeleninou a masem,
4. syrovou použít jako salát s ostatní zeleninou, nálev obdobný jako u okurkového salátu,
5. nahrazuje papriku, lze ji, po seříznutí širšího konce, plnit masovými náplněmi,  
6. místo papriky do leča, guláše,
7. do zeleninových polévek,
8. jako příloha k dušeným masovým jídlům,
9. po zámrazu – po odstranění tvrdých semínek – nakrájíme na plátky a uložíme do mrazáku 
k použití v zimním období.
V příštím roce, k nové sadbě použijeme semena z loňské úrody. Klíčivost semen jsou 2 roky.

Od Otýlie Hrabálkové z Vraného nad Vltavou č. 422

ZAjímAVOSti

vrAnSKá přehrADA A eLeKtrárnA – 80. výroČí 
Stavba přehrady se zdymadlem byla zadána na podzim roku 1930 a dokončena roku 1936, 
což znamená, že se jedná o nejstarší velkou vodní elektrárnu na řece Vltavě. Zároveň se jedná 
o poslední článek dnešní vltavské kaskády (kromě modřanského jezu), což je soustava vod-
ních děl na řece Vltavě. Dnes jde celkem o devět přehrad, které celkově produkují elektrický 
výkon až 750  MW. Hlavním účelem vranské přehrady je společně s později vybudovanou 
štěchovickou přehradou vyrovnávání odtoku z celé soustavy přehrad vltavské kaskády, pře-
devším k redukci odtoku z vodního díla Slapy. Nádrž vranské přehrady pojme 11,1 milionů 
metrů kubických vody a její délka dosahuje 12 kilometrů na řece Vltavě a tři kilometry na 
Sázavě. Hráz přehrady má hradicí výšku 9,7 metrů a čtyři přelivná pole o šířce 20 metrů. U le-
vého břehu se u hráze nachází jez a zdymadlo s dvěma plavebními komorami. Součástí hráze 
je vodní elektrárna, jejíž budova stojí na pravém břehu řeky a má klasické vybavení průtočné 
elektrárny. Kaplanovy turbíny mají výkon 2x 6,94 MW při průtoku 2x 75 kubických metrů za 
vteřinu. Během stavby přehradu navštívila řada exkurzí (například i z Jugoslávie a Francie), 
jejichž složení bylo opravdu pestré (členové vlády, poslanci, studenti vysokých a středních 
škol atd.).

Roku 1935 z důvodu plánovaného zvýšení hladiny řeky Vltavy po dostavbě vranské přehrady 
o 2,75 metrů, byl zvednut ocelový železniční most mezi odbočkou Skochovice a stanicí Mě-
chenice. Aby nedošlo k přerušení železniční dopravy na Dobříš, bylo vedle stávajícího mostu 
vybudováno mostní provizorium, po němž byla doprava zajišťována.
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Jako při jiných obdobných stavbách té doby hrála při přepravě materiálu důležitou roli že-
leznice. Není myšlena pouze posázavská železnice, kterou se dopravovala část materiálu na 
stavbu přehrady, ale i úzkorozchodné drážky, jež byly postaveny přímo na staveništi přehrady. 
Zde se nacházelo téměř 19 kilometrů kolejí o rozchodu 600 mm. Na tomto kolejišti se pohy-
bovalo celkem 165 plechových překlopných vozů o obsahu 0,75 m3, 80 skříňových plošino-
vých vozů o obsahu 1 m3 a 61 překlopných skříňových vozů o obsahu 2 m3. Dopravu vozů 
zajišťovalo celkem šest lokomotiv, z čehož čtyři byly parní a dvě motorové. 
Po dostavbě přehrady se realizovala prohrábka řeky Vltavy z Prahy do Vraného, čímž se měla 
zaručit splavnost řeky i při nejnižším stavu hladiny. Vytěžený materiál se používal pro úpra-
vu břehů řeky a vysypání některých pobřežních komunikací (například silnice z Davle přes 
Měchenice na Zbraslav otevřená roku 1936). Při prohrábce došlo též k zasypání Malé řeky na 
Vltavě, čímž byl zrušen ostrov, který se ve Vraném nacházel u papírny. Vzdutí hladiny Vltavy 
nad hrází o 8 metrů způsobilo, že bylo nutno v jezeře přehrady nasypat a opevnit břehy, zvýšit 
a upravit pravobřežní komunikace podél Vltavy i Sázavy, zajistit těleso železniční tratě, zdvih-
nout železniční most přes Vltavu u Měchenic a silniční most v Davli. 
Dokončení stavby vranské přehrady mělo velký význam i pro život ve Vraném a okolních 
obcích. Rozvinul se zde silný stavební ruch, při němž byla postavena řada nových rodinných 
domů a rekreačních chat. Zdejší okolí se stalo silně vyhledávanou výletní destinací Pražanů. 
Ne všichni ovšem měli ze stavby přehrady radost, např. Pražská plavební správa ve svých 
dobových záznamech konstatuje, že po  dobu stavby Vranské přehrady byla souvislá plav-
ba přerušena, což způsobilo PPS značné finanční ztráty, které jí však stát odmítl jakýmko-
li způsobem kompenzovat. Stavba vranské přehrady napomohla provozu PPS jen částečně. 
Odstranila sice nejproudnější úsek splavné Vltavy mezi Davlí a štěchovicemi, kudy parní-
ky PPS pluly i dříve, usnadnila i plavbu mezi Davlí a Vraným. V tomto úseku však začalo 
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být proplouvání kolesových parníků znesnadňováno dvěma mosty, které byly po napuštění 
i po  jejich jistém zvednutí stále nízké. 
„Nejhorší při tom jest, že není dosud rozhodnuto o úpravě řeky mezi Modřany a Vraným, kde 
budou po výstavbě vranského zdýmadla plavební poměry ještě horší, než jsou nyní, neb voda 
následkem výstavby tohoto zdýmadla na trati Modřany-Vraný ještě klesne. Pak dožijeme se, 
že cizinci, co budou chtíti toto velkolepé zdýmadlo viděti a projeti, budou pro nedostatek vody 
vystupovati v Modřanech. Doufejme ale, že k této úpravě se slavné ministerstvo ještě rozhodne 
před úpravou Praha-Modřany, aneb že to pojme do tohoto projektu. Dle našeho úsudku jest 
jediné správné řešení této kalamity výstavbou 3-4 m zdýmadla před Zbraslaví někde u Lahovic. 
Výstavba tohoto malého zdýmadla mohla by lehko býti dohotovena současně se zdýmadlem 
Vranským, a tím by byla celá řeka až do Štěchovic, respektive po výstavbě štěchovických přehrad 
až do Kamýku splavná.“   (Jednatelská zpráva 1930)

hiStorie SpLAvnoSti
Na konci války nastává také nová éra ve vývoji úprav střední Vltavy. Odborníci v té době do-
chází k závěru, že je nutno vybudovat co největší vodní díla (přehrady), která by akumulovala 
velké zásoby vody pro jejich další hospodářské využití a zlepšení vodohospodářských poměrů 
na Vltavě i dolním Labi. Z diskusí tehdy vyplynulo dnešní řešení největších vodních staveb na 
Vltavě, jako jsou přehrady Slapy a Orlík na střední Vltavě a Lipno na horní Vltavě. 
Novým požadavkům nemohl vyhovovat dříve navržený slapský stupeň vysoký 37,4 m, s aku-
mulačním objemem jen 60 mil. M3. Pro vybudování vysoké přehrady na nově stanovené 
vzdutí musel být vytipován nový profil i z geologických důvodů. Protože však vodní dílo Slapy 
muselo navazovat na konec vzdutí již vybudovaného vodního díla u štěchovic, bylo nutno 
hledat náhradní profil v blízkosti dříve uvažovaného místa. Na základě obsáhlých diskusí bylo 
rozhodnuto vybudovat vodní dílo Slapy ve Svatojánských proudech. Úzké údolí, ve kterém 
je přehrada situována, si vynutilo netradiční umístění elektrárny přímo pod přelivy. Již při 
rozhodování o Slapské přehradě došlo k přelomu v otázce plavby. Na stupních ve Vraném 
i ve štěchovicích jsou vybudovány plavební komory pro přepravu lodí 1000 – 1200 tun. Pů-
vodním záměrem v těchto případech bylo uvažované propojení Vltavy s Dunajem. Propojení 

obou řek se ukázalo velmi pro-
blematické a finanční nároky na 
stavbu zdvihadla pro lodě s  vět-
ším výtlakem neúměrné. U Sla-
pské přehrady (dokončena v  r. 
1955) bylo už tedy projektováno 
pouze zařízení pro lodě o výtlaku 
300 tun. 
Nejvýhodnějším dalším stupněm 
kaskády by byla vysoká přehrada 
na konci vzdutí slapské nádrže. 
Geologické a morfologické po-
měry tomuto záměru však ne-
vyhovovaly. Vhodné místo pro 
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vysokou přehradu se našlo až o 11 km výše. Proto byly vybudovány stupně dva – vodní dílo 
Kamýk a nejvyšší stupeň Vltavské kaskády (spád 70,5m) – Orlík. Délka jeho vzdutí je 70 km, 
sahá až k Týnu nad Vltavou. S přípravnými pracemi bylo započato na podzim roku 1954 a do 
plného provozu bylo vodní dílo uvedeno v roce 1962. Stavbou Orlické a Kamýcké přehrady 
byla výstavba vodních děl ve středním Povltaví završena. 
Nejnovějšími stupni Vltavské kaskády vybudovanými v  letech 1986 – 1991 jsou vodní díla 
Hněvkovice a Kořensko. O stupni Hněvkovice se uvažovalo už bezprostředně po 1. Světové 
válce. Ale až po rozhodnutí vybudovat jadernou elektrárnu u Temelína bylo nutné zabezpe-
čit technologickou vodu výstavbou nádrže na Vltavě. S ohledem na výrazné změny průtoku 
pod VD Hněvkovice způsobované provozem vodní elektrárny bylo pod soutokem Lužnice 
s Vltavou ve vzdutí nádrže Orlík vybudováno vodní dílo Kořensko. Jeho účelem, mimo jiné, 
je stabilizace hladiny vody v Týně nad Vltavou. U levého břehu je umístěna plavební komora 
pro lodě do nosnosti 300 tun. 
V rámci projektu spolufinancovaném EU probíhají od r. 2008 práce na splavnění části Vltavy 
mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou. Mezi koncem vzdutí vodního díla Kořen-
sko a hrází VD Hněvkovice se nachází jez Hněvkovice. Zachování, úprava nebo zrušení toho-
to jezu bylo předmětem několika variant předkládaných projektů. Odborníci se však nejvíce 
přiklání k variantě zachování tohoto jezu a k vybudování plavební komory na něm (měla by 
být vybudována do r. 2013). 
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou (v rámci 
projektu spolufinancovaném EU) se skládá mj. ze souboru na sebe navazujících staveb, a to 
zajištění plavební hloubky 1,6 m po celé délce a modernizací jezů a stavbou plavebních ko-
mor (jez Hněvkovice, hráz VD Hněvkovice, jez v Hluboké nad Vltavou a Českém Vrbném) 
a výstavba koncového přístaviště Lannova loděnice. Vše by mělo být zrealizováno do r. 2013.

(www.budejovicepraha.cz)



zrcadlo číslo 188 – 3/201630

KDo Si hrAJe, neZLobí…
V  minulém čísle Zrcadla bylo několik soutěží – 
určování květin a kresbičky. Je nám velmi líto, 
že si nikdo nezahrál a nesoutěžil, no snad někdy 
příště!

Pro tentokrát máme připravenu otázku: 
Kde v naší obci můžete vidět tuto parádu?

A pro jistotu hned odpovíme: na židli sedí kal-
hoty sloužící jako květináč pro květinu. Židle je 
umístěna před KVĚTINÁŘSTVÍM na náměstíč-
ku u Marholdů. Tato židle tam není sama, vedle ní 
je ještě mnoho dalších parádních květin a ozdob-
ných věciček. Až půjdete kolem, podívejte se i do 
obchůdku, tam je také hodně krásných dárečků.

MáM ráD tu řeKu
Spisovatel Ota Pavel vypráví, jak se jako malý s rodinou odstěhoval z Křivoklátska (protože 
tam přestali jezdit jejich známí Proškovi) na Vranskou přehradu za Prahou. Tatínek se rozho-
dl tu žít v nejkrásnější chatě v okolí. On ale její stavění nesnášel, protože stavba chaty Hermy 
- název dle maminky - byla velmi náročná. Táta se dočkal svého, kdekdo chatu obdivoval, jen 
on přišel o svou holku. Z parníků s turisty se vždy ozývalo: „Zdravíme nejkrásnější chatu na 
Vltavě!“ Táta se ale zlobil, když zjistil, že takto křičí na každou chatu. Ryb zde bylo plno a řízky 
z nich dávali do velké drahé vázy. Jednou k řece připluli boleni, tatínek dal mladému autorovi 
prut a náš hrdina tak vyrazil na lov. Vydal se k řece a když zjistil, že jsou boleni na mělčině, 
musel se k nim plazit, aby jej nespatřili. Ale vyplašil je, druhý den ho však čekal úspěch - 
ulovil svého prvního bolena dravého! Políbil jej. Za prázdniny jich chytil 12. Vyňal jim zuby, 
nechal je postříbřit, zavěsit na zlatý řetěz a poté pověsit v chatě. Od té doby se s chatou smířil, 
protože tam chytil bolena dravého, kterého už v životě neviděl. (pozn. chata ve Skochovicích)

nA KOnec

co ZnAMená poZDrAv AhoJ
Zajímavá informace - člověk se má pořád co učit. To, že to byl pozdrav námořníků, je známo, 
ale z čeho je to zkratka, to opravdu asi ví málokdo.
AHOJ, Ahoj! 
To je jeden z nejčastějších pozdravů. Dávno u nás zdomácněl. Zdraví se jím nejen děti, ale 
i dospělí. 
Kdo však zná jeho původní význam?
Býval to oblíbený pozdrav námořníků. Slovíčko AHOJ  bylo napsané na každé lodi.
Je zkratkou slov:  „Ad HOnorem Jesu“   (Ku cti Ježíše)
Tak Ahojte moji milí.
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citátY
Lidé
• Máme rádi lidi, kteří nám od plic řeknou, co si o nás myslí. Za předpokladu, že si myslí totéž 
co my. (Mark Twain)
• Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. (Karel Čapek)
• Srdce má své důvody, o nichž rozum nic netuší, (Blaise Pascal)
• Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné. (Antoine de Saint-Exupéry)
• Oko za oko a svět bude slepý. (Mahátma Gándhí)
• Moc není dána člověku k tomu, aby utlačoval slabého, nýbrž aby ho podporoval a pomáhal 
mu. (John Ruskin)
• Nelze být vždy hrdina, ale vždy lze zůstat člověkem. (Johann Wolfgang von Goethe)
• Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován. (Karel Čapek)
• Stýkej se s těmi, kdo tě mohou udělat lepšími. (Lucius Annaeus Seneca)
• Je opovážlivé odsuzovat, co neznáš. (Lucius Annaeus Seneca)
• Věci klamou! Rozlišuj! (Lucius Annaeus Seneca)
• Neposuzuj lidi podle šatu nebo postavení. (Lucius Annaeus Seneca)
• Každý, kdo prospěje druhému, prospěje sobě. (Lucius Annaeus Seneca)
• Trpaslík zůstane trpaslíkem i když si stoupne na horu. (Lucius Annaeus Seneca)
• Řeč je obrazem ducha: jaký muž, taková i jeho řeč. (Lucius Annaeus Seneca)



poSvícení
Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro obec mimořádná 
událost, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle možností i peněz. 
Církev sama kostely zpravidla nestavěla, ale po dokončení kostel převzala a starala se (a stará) 
o jeho provoz i údržbu, včetně přípravy a přidělování duchovních jednotlivým farnostem pro 
službu církvi a Bohu. Výroční slavnost posvěcení kostela se také často označuje jako výroční 
pouť či prostě pouť – tento název se přenesl i na zábavu, která takovou oslavu doprovázela, 
a rozšířil se i na zábavní parky, které ztratily či nikdy neměly náboženskou souvislost.
Po dokončení stavby nemohl být kostel hned použit pro bohoslužby. Nejprve se musel slav-
nostním způsobem vyjmout ze světské sféry a posvěcením jej slavnostně vyčlenit pro služby 
Bohu. Den předem se vše připraví, zvenku kolem kostela se postaví dva nebo tři polní oltáře. 
Ráno se začne s modlitbou u jednoho z nich. Světící biskup 3x obejde kostel za zpěvů a mod-
liteb, zdi kropí svěcenou vodou. Kostel je uzamčen a uvnitř je kněz. Pokaždé, když jde biskup 
s průvodem kolem těchto dveří, zaklepe na ně berlou, pronáší říkání a kněz uvnitř mu odpo-
vídá. Potřetí na ně zaklepe berlou, udělá znamení kříže a dveře se otevřou. Pak uvnitř světí 
svěcenou vodou oltář. Po vysvěcení oltáře biskup s průvodem vyjde ven, převezme schránku 
s ostatky vybraného světce - patrona kostela, znovu s nimi obejde kostel a uloží je do oltáře. 
Následuje vysvěcení soch a obrazů a slavnostní první mše svatá.
Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které je označováno termínem 
dedicatio. Výročí posvěcení chrámu bývala vždy velmi slavnostně připomínána. Jejich průběh 
byl podobný jako průběh oslavy svátku patrona chrámu (svatého, kterému je kostel zasvě-
cen), patrocinia. V průběhu let se tyto zvyky ustálily a někde dokonce splývají pojmy pouť 
a posvícení. U některých kostelů, zejména farních, se slavilo v jinou dobu dedicatio a v jinou 
patrocinium.
Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality (hnětynka), taneční 
zábavy a průvody s maskami. V některých regionech při této slavnosti figurují i zvířata jako 
beran, houser, kačer nebo kohout, která bývala dříve nezřídka zabita (stínání kohouta nebo 
berana). Patrně to byl přežitek krvavých obětí z pohanského období. Dnes už je takovéto 
stínání zakázáno, ale někde dosud při hodech berana vodí nebo "soudí" (Slovácko, Horácko).
Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král šalomoun. Vzhle-
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dem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař 
Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla; 
odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení, nebo také císařské po-
svícení nebo hody. V některých vsích pak si poddaní slavili oboje hody-svoje původní a ještě 
císařské.
V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv. císařského 
posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data. V roce 1918, při vzniku naší republi-
ky, silně ožila tradice svatováclavská, proto v některých vsích si zavedli hody svatováclavské. 
A je zajímavé, že se tak stalo i v několika německých vsích v sudetském území. V dnešní době 
se však stále více stává, že se vesničané sami mezi sebou dohodnou, kdy si posvícení udělají, 
a tak ho mohou mít každý rok v jiném datu.
Na Moravě, například na Slovácku, se posvícení říká hody a celý svátek organizuje tzv. stárek 
a stárka, tj. zvolený mládenec a dívka (od "starší (tovaryš)"). Na Horácku nebo Brněnsku se 
používají názvy stárek, stárková, místy k nim přistupují i mládek a mládková.

DožínKY
půvoD A výZnAM
Slavnost, kterou se ukončují žně, lze najít téměř ve všech ze-
mědělských kulturách. Ve vyspělém zemědělství, které se 
často vyznačuje jednou převládající plodinou, předsta-
vuje její sklizeň největší praktický zlom v průběhu roku: 
znamená konec období nouze a přechod k (dočasné-
mu) nadbytku potravy. Proto se čas dožínek v mnoha 
společnostech pokládal za začátek nového roku, jako je 
tomu dodnes se školním rokem; lednový začátek roku je 
odložen o 4 měsíce a vznikl patrně jako lhůta pro zapla-
cení daní.

Pokud víme, všechny tradiční zemědělské společnosti 
spojují se svátkem dožínek:
1. příležitost ke společné oslavě;
2. oběť části úrody;
3. poděkování za sklizeň jako dar od Boha;
4. rituální „uvolnění“ nové sklizně, která se teprve smí začít spotřebovávat.
Aby byl svátek opravdu společný a mohla se sejít i širší společnost, slavil se v předem stanove-
ný den, například v den zářijového úplňku. V předkřesťanských společnostech bylo uvolnění 
čerstvé sklizně – pokud můžeme soudit – zvláště důležité, neboť nová úroda by mohla být 
jinak nebezpečná.

DožínKY u StArých SLovAnů
Staří Slované, národ rolnický, děkovali bohům za požehnání úrody zemské. Když obilí jest 
sklizeno, Slované oslavili «obžinky, dožinky». Mladá žnečka s věncem na hlavě podává hos-
podáři věnec z obilí a kvítí polního, přeje mu jménem všech ženců štěstí, zdraví. Hospodář 
je pak vyčastuje. Obžinky potom se slavějí, když všickni dovážou za týden, při hudbě jedí, 
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tancujou, pijou. Přední význam při slovanských obžinkách má snop posledně svázaný. Tento 
poslední čili dožinkový (dožinočnyj) snop všelijak ozdobují, do mužských nebo ženských ša-
tův vystrojují, s velikou slávou, hudbou a zpěvem domů dovážejí, a vedle prvního svázaného 
snopu do předního kouta postavují, kdež zůstává nezřídka po celý rok. 

DožínKY v KřeSťAnStví A v SouČASnoSti
Křesťanství starší slavnost dožínek nepřijalo do svého kalendáře, protože za hlavní svátek roku 
pokládalo a pokládá Velikonoce s jiným obsahem. Nicméně prastaré tradici se nemohlo úpl-
ně bránit, a tak se svátek dožínek slavil a někde dodnes slaví i v posvátných kostelech, Datum 
bývá stanoveno na určitou neděli, existují však i místní odchylky. Místo rituálního uvolnění 
a očištění nové sklizně nastoupilo její požehnání a místo oběti se konala jakási prezentace 
plodin, slavnost však nebyla nikdy příliš zdůrazněna a naopak církev odsuzovala různé starší 
zvyky a pověry, které se k dožínkám pojily. Toho ve 20. století využila nacistická i komunis-
tická propaganda: v Německu byl „pohanský“ svátek dožínek od roku 1934 státním svátkem 
a také v Československu byly dožínky po roce 1948 zařazeny mezi tzv. socialistické slavnosti. 
Vykládaly se jako oslava úspěšné lidské práce, pořádala je zemědělská družstva nebo i kraje 
a bývaly spojeny s kulturním programem.

ZeLená Je trávA
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reKonStruKce MíStní KoMuniKAce u ŠKoLY - uZAvírKA!

V TeRMÍNu OD 1. 9. 2016 DO 13. 11. 2016 
BuDe PROBÍHaT KOMPLeTNÍ ReKONSTRuKCe uLICe u ŠKOLy.

V rámci této rekonstrukce bude realizováno:
• nový povrch místní komunikace U školy
• nové moderní veřejné osvětlení v celé ulici U školy
• nový chodník k budově Zš
• nové schody s přechodem pro chodce do ulice Pod Sokolovnou
• nový osvětlený přechod pro chodce v blízkosti křižovatky s ulicí Dlouhá
• nové autobusové zastávky a přechod pro chodce
• parkovací stání v blízkosti budovy Zš
• celý prostor před budovou Zš
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce dojde ke značnému dopravnímu omezení. K plánovaným 
uzavírkám budou stanoveny objízdné trasy. Ty budou značeny dopravními značkami.
Dočasně budou zrušeny (přesunuty) autobusové zastávky „Vrané nad Vltavou, zdravotní stře-
disko“ a „Vrané nad Vltavou, škola“. Autobusové zastávky pro linku č. 445 „Vrané nad Vltavou, 
zdravotní středisko“ a „Vrané nad Vltavou, škola“ budou dočasně zrušeny a bude vytvořena 
autobusová zastávka „Vrané nad Vltavou, zdravotní středisko a škola“ v Březovské ulici při 
vjezdu k horní budově mateřské školy v blízkosti budovy s č. p. 314.
Autobusová zastávka pro linku č. 331 „Vrané nad Vltavou, škola“ bude dočasně zrušena - pře-
sunuta do prostoru pod základní školu do ulice Pod Sokolovnou před schody vedle hřbitova.
Omlouváme se Vám za komplikace!

Uzavírka - etapa 1. - část ulice U školy 
(od křižovatky ulice Nad Schody po křižo-
vatku s ulicí Pod Sokolovnou) 
termín: od 9. 10. 2016 do 13. 11. 2016.

Uzavírka - etapa 2. - část ulice U školy 
(od křižovatky ulice Na Vršku po křižovatku 
s ulicí Nad Schody)
 termín: od 1. 9. 2016 do 13. 11. 2016.
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