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jArNí ZrCADLeNí S číSLem 190

Vážení a milí, držíte v  ruce nové číslo našeho ZRCADLA. Uvařte si kávičku, pohodlně se 
usaďte a čtěte. Opět jsme se Vám snažili připravit několik zajímavostí, informací, pozvánek, 
koled… vyberte si dle libosti. Přečtěte si, co je již za námi, co jsme prožili.
Nepřehlédněte, co nás čeká a nemine. Pečlivě sledujte anonce na připravované akce, ať něja-
kou nepropásněte. Těšte se na naše vranská celo obecní akce. Čeká nás jich dost a dost.
Sledujte také kalendář a nepřehlédněte důležitá data. V březnu máme MDŽ. V dubnu si pá-
nové připravte pomlázky na děvčata a děvčata nabarvěte vajíčka pro koledníky, vždyť budou 
Velikonoce. Za pár dní na to si děvčata připravte „košťata“ ke startu do Filipojakubské noci 
a přidejte se do houfu Čarodějnic. A už je tu máj, lásky čas. Určitě víte, jak je to s tou rozkvet-
lou jabloní? Na svou maminku určitě nezapomene nikdo a kytička s pusou ke Dni matek je 
samozřejmostí. A co bude dál? Další datum je oslava pro všechny děti, jejich Den dětí. Letos 
naše vranské děti svůj den oslaví společně se Seniorkem, kterému je 10 let.
Naši milí čtenáři užívejte si krás jara, radujte se z probouzející se přírody, nových mláďátek, 
sluníčka. No prostě, ať je Vám dobře.

SLOVO nA úVOd

zrcAdLO číSLO 190 – 1/20172

Nejkrásnější jaro

Jaro je líbezné, 
nejlíbeznější za tři sta let. 

Pluhy skřípají železné, 
aby přeoraly svět.

Písně skřivánčí rozsívejte 
do hlav a srdcí, rozsévači, 

v plamenné činy se rozdmýchejte 
z dílny duchů, vy semena dračí, 

nad msty ať převažuje duch. 
Láska ať prahy hlídá, 

aby nemohla bída 
sevřít svět v užší vždy kruh.

Nebude dlouho takého jara, 
všecko je zrodem, vše světelně hárá 

nových plamenů stem, 
všecko je panenská prsť, jež čeká. 

S modlitbou bratrských díků kleká 
člověk na širou osetou zem: 
Jara svého nezmarnil jsem.
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Výročí 2017

 610 let změna majitele obcí (prodáno Zbraslavskému klášteru) 1407
 180 let papírna   1837
 165 let Rajčur   1852
 120 let železniční trať, nádraží   1897
 120 let vlečka do papírny   1897
 120 let železniční most   1897
 110 let silnice do Zvole   1907
 105 let zal. SDH, Hasičská jednota   1912
 90 let zal.osady Zlaté Slunce Skochovice   1927
 85 let Tyršův kámen   1932
 75 let varhany v kostele   1942
 70 let rozhlas na nádraží   1947
 40 let horní budova MŠ   1977
 30 let oddíl ochránců přírody Nezmaři   1987
 20 let odpadový dvůr   1997
 20 let dětské hřiště Akátek   1997
 20 let zahájeny koncerty Vranské jaro   1997
 15 let zdravotní středisko   2002
 15 let Vejvodův pomník   2002
 15 let dětské hřišťátko u Rajčuru   2002
 15 let povodeň   2002
 10 let přístavba ZŠ   2007
 10 let hřiště u ZŠ   2007
 10 let Seniorek   2007
 10 let Vranský masopust   2007

jAro je tADY

Roční období je jedna z hlavních částí roku. Obvykle se roč-
ní období vyznačuje opakovanou pravidelnou změnou počasí.
V tropickém a subtropickém pásu se obvykle mluví o období dešťů 
(monzunovém období) a období sucha, neboť změny v množství srá-
žek jsou mnohem výraznější než změna průměrné teploty. V některých 
tropických oblastech jsou roční období tři: chladné období, horké období 
a období dešťů.
V  mírném a  polárním pásu se obvykle rozlišují čtyři roční obdo-
bí:  jaro,  léto, podzim azima. Roční období se tam mění podle toho, jak 
je Země otočena ke Slunci. Na jižní polokouli se střídají tak, jak to odpovídá 
změnám vzdálenosti od Slunce, na severní polokouli opačně, proto jsou na jižní polokouli 
větší rozdíly teplot v létě a v zimě než na severní polokouli.
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zpráVy z rAdnice

SLoVo StAroStkY

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se na začátku roku 2017 poohlédla a v krátkosti připomněla věci, které se 
nám povedly a nastínila alespoň stručný výhled úkolů v roce 2017.
Jsem ráda, že se nám podařilo zrekonstruovat ulici U Školy, včetně plochy před školou, parkovi-
ště, autobusových zastávek, přechodů, nového veřejného osvětlení, které je osazené moderními 
svítidly. V roce 2017 plánujeme dobudovat přístupový chodník kolem hřiště, který by měl zvýšit 
bezpečnost dětí při příchodu do školy. Kromě ulice U Školy jsme opravili i část ulice Březovská, 
která byla ve velmi špatném stavu. V souvislosti s objízdnými trasami v době opravy této místní 
komunikace jsme opravili i místní komunikace Okružní a část komunikace Lesní. Dále byla 
opravena část místní komunikace K Dubné a část komunikace Nad Zastávkou.
Na místním hřbitově byla opravena kaple, která by po rekonstrukci oltáře a lavic měla sloužit 
i jako místo posledního rozloučení.
Na jaře letošního roku začneme budovat kanalizaci a vodovod v části ulice Březovská a vo-
dovod ve Skochovicích, dle schváleného stavebního povolení. Celkové náklady se budou po-
hybovat kolem 25 mil. Kč. Dotace, kterou se nám podařilo získat ze SFŽP činí cca 18 mil. Kč. 
Tato výstavba přinese jistě i řadu komplikací v podobě rozkopaných ulic, kterým se ale nedá 
úplně vyhnout. Na druhou stranu přinese lepší životní prostředí a zpříjemní život řadě lidí, 
kteří na kanalizaci a vodovod řadu let čekají. Věřím, že budete trpěliví, práce by měly být za-
hájeny v dubnu a celá akce by měla být dokončena do konce letošního roku.
V lednu letošního roku jsme podali žádost o dotaci na vybudování kanalizační a vodovodní 
infrastruktury v lokalitě Na Kodlíči. Bylo zadáno zpracování projektu kanalizace a vodovodu 
i v dalších částech obce, kde vodovodní a kanalizační infrastruktura chybí. Projektová doku-
mentace na novou ČOV je v současné době v připomínkovém řízení.
Dokončuje se projektová dokumentace na rekonstrukce místních komunikací Polní, chodní-
ku v ulici Nádražní. V letošním roce bychom rádi zadali zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci místních komunikací Nádražní a U Elektrárny.
Bude podána žádost o dotaci na vybudování nové mateřské školky.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

zrcAdLO číSLO 190 – 1/2017

jaro

Dny jsou delší a teplejší. Na stromech se objevují pupeny, rostliny začínají klíčit a růst. Ptá-
ci přilétají z teplých krajin, stavějí si hnízda a snášejí vejce. Zvířata si hledají partnery a přivá-
dějí na svět mláďata.
Astronomické jaro začíná na severní zemské polokouli okamžikem jarní rovnodennosti (ko-
lísá mezi 19.–21. březnem, v 21. století zpravidla 20. 3. ). V tuto dobu začíná na jižní zemské 
polokouli astronomický podzim. Slunce vychází na východě a zapadá na západě. Na celé ze-
měkouli den i noc trvá 12 hodin. Na severním pólu nastává polární den, který trvá až do pod-
zimní rovnodennosti (22. nebo 23. září).
Meteorologické jaro začíná 1. března a končí 31. května. Jarními měsíci jsou březen, duben a květen.
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StrUčNĚ Z rADNICe

• Zastupitelstvo obce od počátku roku zasedalo 2x, rada obce 8x.
• Obec od 1. 1. 2017 hospodaří obec podle schváleného rozpočtu zastupitelstvem obce dne 
21. 12. 2016.
• Obec Vrané nad Vltavou spolu s dalšími obcemi sdruženými v mikroregionu Dolnobře-
žansko připravuje smlouvu o spolupráci při budování vodohospodářského díla, které umožní 
zásobovat celý region Dolnobřežansko pitnou vodou napojením na novou ATS Vestec u VDJ 
Jesenice a současně připraví vodovodní infrastrukturu na zvýšený počet obyvatel do výhle-
dového roku 2035.
• Byla prodloužena výzva na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 148 v ulici Nádražní.
• Byla vyhlášena výzva na pronájem volného obecního bytu č. 1 v bytovém domě „Rajčur“.
• V  prosinci bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele kanalizace a  vodovodu v  ulici 
Březovská a  vodovodu v  ulici Vltavská. Hodnotící komise vybrala v  lednu nabídku firmy 
Zepris, s.r.o.
• Starostka jednala s  Technickou správou komunikací hl. m. Prahy ohledně nedokončené 
cyklostezky u osady Jarov. V současné době stále probíhají jednání o výkupu/směně pozemků 
mezi Magistrátem hl. města Prahy s Arcibiskupstvím pražským. Způsob přemostění brodku 
na konci naší cyklostezky řeší Technická správa komunikací s projektantem.
• Rada obce schválila zadávací dokumentaci výběrového řízení k podání nabídek na vybudo-
vání varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi.
• V OPŽP byla podána žádost o dotaci na vybudování kanalizace a vodovodu v lokalitě Na 
Kodlíči.
• V lednu proběhla informativní schůzka se zástupci Městské části Praha Zbraslav, kteří in-
formovali obec o záměru vybudovat na levém břehu Vltavy cyklostezku, která by měla končit 
u přívozu.
• Pan Vladislav Gerhard ohlásil konání dvou kulturních akcí v Campu U mostu – Skochovice. 
Country festival dne 10. 6. 2017 a oslavu 90. výročí založení osady Zlaté slunce Skochovice 
dne 16. 9. 2017.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

ZpráVA o čINNoStI fINANčNího VýborU ZA rok 2016
Finanční výbor se řídil plánem kontrol finančního výboru na rok 2016, který byl předložen 
a schválen na jednání Rady obce 20. ledna 2016.
Finanční výbor pracuje ve složení: Jan Kořínek (předseda výboru), Ivana Rážová, Martina 
Filipová, Bohuslava Chvátalová, Zdeňka Kryštůfková (členky).
Cílem finančního výboru je řádně prověřovat dodržování všech právních předpisů při hospo-
daření s veřejnými prostředky.

Kontrola pokladní hotovosti v pokladně Obecního úřadu
V  průběhu roku 2016 byla čtvrtletně prováděna kontrola pokladní hotovosti v  pokladně 
obecního úřadu. Namátkově bylo také kontrolováno dodržování stanoveného limitu poklad-
ní hotovosti.
Nebyla zjištěna žádná pochybení. Pokladní limit byl řádně dodržován.
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Kontrola čerpání rozpočtu obce
Finanční výbor provedl kontrolu čerpání rozpočtu obce za 1. pololetí roku 2016 a návrh roz-
počtového opatření. Žádné pochybení nebylo shledáno. Žádné rozpočtové opatření nad rá-
mec rozpočtového opatření č. 1 schváleného Zastupitelstvem obce 20. července 2016 nebylo 
navrženo. Rozpočet je dodržován.
Finanční výbor provedl kontrolu čerpání rozpočtu obce za 1. až 10. měsíc roku 2016 a návrh 
rozpočtového opatření. Žádné pochybení nebylo shledáno. Žádné rozpočtové opatření nad 
rámec rozpočtového opatření č. 2 schváleného Zastupitelstvem obce 16. list padu 2016 nebylo 
navrženo. Rozpočet je dodržován.

Kontrola místních poplatků
Dne 5. října 2016 byla provedena kontrola výběru místních poplatků za odpady, údržbu hřbi-
tova, psy a pronájem pozemků a také poplatků za rekreační a ubytovací kapacity. Poplatek za 
pronájem pozemků nezaplatil 1 nájemce. Poplatky za údržbu hřbitova neuhradili 4 majitelé. 
Místní poplatek za likvidaci odpadů nezaplatilo celkem 10 dlužníků.
Dlužníci byli vyzváni písemně k úhradě dluhu.

Kontrola příspěvkových organizací
Finanční výbor provedl ve dnech 21. října 2016 a 25. listopadu 2016 kontrolu příspěvkových 
organizací, základní školy, mateřské školy, základní umělecké školy a školní jídelny. Nebyly 
zjištěny žádné významné nedostatky a nesrovnalosti. Bylo konstatováno přehledné a řádně 
vedené účetnictví všech uvedených subjektů.

Závěr
Všichni členové finančního výboru se aktivně podíleli na pravidelných kontrolách dle schvá-
leného plánu kontrol finančního výboru na rok 2016. Vždy byl vypracován zápis z konkrétní 
kontroly, jenž byl předán na obecní úřad starostce obce. Veškeré kontroly byly provedeny 
v souladu se zákonem č. 320/2001, Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (Zákon o finanční 
kontrole).

Zapsal Jan Kořínek, předseda finančního výboru

ZpráVA o čINNoStI komISe kULtUrY ZA rok 2016
 
Komise kultury Rady obce Vrané nad Vltavou (dále jen komise kultury) pracovala v  roce 
2016 ve složení: Lukáš Novotný – předseda komise, Martin Kilián, Blanka Tomková, Jan Koří-
nek, Eduard Vošahlík, Petr Janeček, Viktor Janauer, Medard Konopík, David Blažek, Martina 
Filipová, Blanka Mátlová a Anna Lupienská.
Komise kultury se v tomto složení sešla v roce 2016 celkem 9x a to v měsících (leden, únor, 
březen, duben, květen, červen, září, říjen 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 2016 proběhly.
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Vranský masopust
Proběhl 6. února 2016 jako v pořadí již 9. ročník. Akce byla pojata tradičně jako průvod
masek celou obcí s několika zastávkami a zakončena byla zábavou v hasičské zbrojnici ve
Skochovicích. Akce byla členy komise hodnocena jako dosud nejúspěšnější od obnovené této
tradice. Akce se zúčastnilo mnoho občanů naší obce.
 
Čarodějnice
Jedna z dalších tradičních akcí, která proběhla u hasičské zbrojnice ve Skochovicích pod
patronátem Sboru dobrovolných hasičů Skochovice. Na této akci byly připraveny tradiční 
soutěže pro děti, kulturní vystoupení mladších i starších čarodějnic a v závěru upálení
čarodějnice a vystoupení hudební skupiny s tancovačkou.
 
Den dětí s Karlem IV.
Tato akce proběhla dne 28. května 2016 v areálu mateřské školy. Jednalo se o mimořádnou akci 
se zaměřením na dobu Karla IV. Celorepublikově byl rok 2016 rokem, kdy se zaměřovalo mnoho 
akcí na Karla IV. vzhledem k 700. výročí od jeho narození. Akce byla připravena v rámci Dne dětí 
a byla koncipována tak, že Karel IV. přijede v čele průvodu do areálu mateřské školy, kde ho přiví-
tají poddaní. V rámci akce došlo k ukázce historických řemesel a aktivit. V rámci akce probíhalo 
i historické tržiště, vystoupení tanečníků – středověké tance a ukázka rytířského boje. Akce byla 
velmi povedená a členové komise jí hodnotí velmi pozitivně.
 
Vranské posvícení
Jedna z největších kulturních akcí ve Vraném nad Vltavou se uskutečnila na 24. září. V roce
2016 proběhl již 10. ročník této velmi úspěšné akce. Součástí této akce byl takový malý
hudební minifestival, kterého se zúčastnilo 6 hudebních skupin. V letošním ročníku jsme
mohli slyšet také například Dechový orchestr Týnečanka, Excelence, Bizarre band, Kateřina
Svobodová a Tajemoje, KEKS, a Nouzovej východ. 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 (27. 11. 2016). V průběhu akce vystoupili: děti ze Základní umělecké školy, Mateř-
ské školy i Základní školy, trumpetové trio, Radek Anděl a nechybělo ani vystoupení 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, Stará škola a v neposlední řadě
Tělovýchovná 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
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ZpráVA o čINNoStI komISe pro 
projeDNáVáNí přeStUpků ZA rok 2016

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“), který byl s platností 
od 01. 10. 2016 podstatně novelizován a procesní normou, a  to zákonem č. 500/2004 Sb., 
správním řádem, ve znění pozdějších předpisů. Současně s novelizací zákona o přestupcích 
byl zaveden celostátní Centrální registr přestupků.
V roce 2016 bylo Komisi doručeno 22 návrhů a projednání přestupků. Dále bylo rozhodnuto 
o 7 návrzích z roku 2014. Ve sledovaném období Komise projednala a rozhodla podle zákona 
o přestupcích:
- 1 přestupek na úseku zákona o ochran zvířat proti týrání,
- 3 přestupcích proti pořádku v územní samospráv,
- 8 přestupcích proti občanskému soužití
- 2 přestupcích proti majetku.
 
Z uvedeného počtu bylo odloženo celkem 9 přestupků (zde se jednalo v převážné míře o návr-
hové přestupky spáchané mezi osobami blízkými) a řízení bylo zastaveno u 2 přestupků.
Postoupeny byly 2 přestupky. Jako sankce, a to napomenutí, bylo uloženo u 1 přestupku. Na
nákladech přestupkového řízení bylo zaplaceno celkem 2.000 Kč. Jako sankce byla ve 3
případech uložena pokuta. U dvou přestupků byla pokuta v celkové výši 3.000,– Kč uhrazena
a v jednom případě ještě uhrazena nebyla. Uhrazené náklady řízení i pokuty jsou příjmem 
obce Vrané nad Vltavou. K projednání v  roce 2017 zbývá z  roku 2016 ještě 13 přestupků. 
I v tomto případě se ve většině případů jedná o návrhové přestupky spáchané mezi osobami 
blízkými, které nelze bez návrhu projednat.
 
S doručenými stížnostmi a návrhy, týkající se tzv. „sousedských“ vztahů, bylo navrhovatelům 
doporučeno uzavřít vzájemnou mimosoudní dohodu nebo se s nimi obrátit na příslušný soud.

Zprávu podává JUDr. Jana Justianová, předsedkyně Komise

ZpráVA o čINNoSt koNtroLNího VýborU 
ZAStUpIteLStVA obCe VrANé NAD VLtAVoU 2016

Kontrolní výbor v roce 2015 pracoval ve složení: JUDr. Aleš Kolář (předseda), Ing. Pavel Zdě-
nek, Petra Sýkorová, Hana Jahodová, Martin Koubek. A provedl kontroly dle přijatého plánu 
kontrol KV na rok 2016.
 
1. Pravidelná kontrola výherních hracích přístrojů (automatů), a to:
- v hostinci U kaštanu (pan Josef Chvátal) – bez závad
- v hostinci Pod radnicí (pan Lukáš Boháček) – bez závad
- v klubu Checkpoint (pan Zdeněk Částka) – bez závad
Protokoly o provedení a výsledcích kontrol byly předány místostarostovi obce.
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2. Kontrola hospodaření s majetkem obce:
„Stará škola“ – předloženy smlouvy o pronájmu (JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, Military
Game), předložena zpráva o provedené kontrole a čištění spalinové cesty. Další organizace –
o.s. Žít spolu.
Provedena kontrola investic o.s. Stará škola v 2015.
Revize kotle – nutné doložit předcházející revize a projekt otopné soustavy z důvodu návaz-
nosti zpráv. Doloží Obecní Úřad Vrané nad Vltavou.

3. Kontrolní výbor průběžně kontroloval hospodaření s dalším majetkem obce.
Závady neshledány
 
4. Kontrola kvality stravy ve školní jídelně:
výhrady k  oběma obědům, kontrolní pracovnici nechutnaly (brambory nedovařené, guláš 
překořeněný s pachutí dobře známou ze školních let).
Řešeno na radě obce. Ze dvou jídel však patrně nelze dělat závěry. Ko se bude průběžně opa-
kovat. Zaznamenána řada negativních názorů rodičů na kvalitu stravy.
 
5. Kontrolní výbor průběžně kontroloval plnění úkolů rady obce a její činnost.
 
6. Kontrolní výbor průběžně kontroloval plnění usnesení Zastupitelstva obce a jeho činnost.
Ad 5,6: Kontrolní výbor nehledal v činnosti rady obce ani v činnosti zastupitelstva obce ne-
dostatky ani úkony v  rozporu se zákonem, jednacím řádem zastupitelstva obce ani úkony 
a rozhodování, které by byly v rozporu se zájmy občanů obce Vrané nad Vltavou.
 
7. Kontrola subjektů, které obdržely dotace z úrovně obce či zvenčí.
Závady neshledány.
 
8. Kontrola umisťování reklam v obci.
Neoprávněně umístěné reklamy budou řešeny s místostarostou obce – výzva k odstranění.
 
9. Kontrola záborů veřejných prostranství
Zábory veřejných prostranství neshledány podstatné závady.
 
Kontrolní výbor neshledal závažná porušení smluv s třetími osobami ani porušení pravidel 
nakládání s majetkem obce.

JUDr. Aleš Kolář, předseda KV, v.r.

ZpráVA o čINNoStI komISe roZVoje obCe VrANé NAD 
VLtAVoU ZA rok 2016

Komise rozvoje obce v roce 2016 pracoval ve složení: Pavel Zděnek (předseda), Viktor Janauer, 
Aleš Kolář, Stanislav Drábek, Kateřina Vrtišková, Lukáš Koula, Martin Koubek
Komise rozvoje obce se v roce 2016 sešla ke svému jednání v následujících termínech:
08. 03. 2016, 20. 10. 2016
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Komise, jako poradní orgán rady obce, na svém jednání navrhla a projednala:
- priority v oblasti rozvojových projektů pro období 2015–2018,
- harmonogram projektů pro rok 2016,
- návrh projektů k realizaci v roce 2017,
- výstavba přivaděče pitné vody pro Vrané nad Vltavou z dolních Břežan,
- rozsah dopracování projektových dokumentací na výstavbu vodovodů a kanalizací
v lokalitách navazujících na budované páteční řady.
 
Na jednání komise bylo domluveno, že komise se bude nadále scházet dle potřeby a členové
komise se budou průběžně informovat na jednání zastupitelstva, či dle potřeby elektronicky.

Pavel Zděnek, předseda KRO

ZpráVA o čINNoStI SoCIáLNí komISe ZA rok 2016

Sociální komise pracuje ve složení: Eva Havlíčková, Zdena Krištůfková, Zdena Kosinová, 
Věra Dřímalová
Navštívily jsme 129 našich spoluobčanů – 14 90letých, 36 80letých a 79 70letých. Jménem 
obecního úřadu jsme s přáním předaly dárkové balíčky. V dubnu a listopadu jsme obdarovaly 
i naše tři spoluobčany v domově důchodců.
V květnu a listopadu jsme společně s paní starostkou a dětmi z MŠ přivítaly na tradičním vítá-
ní 22 našich spoluobčánků, kterým obec věnuje pamětní knihu a menší dárek. Vítání probíhá 
v naší obci cca 60 let.

Eva Havlíčková

SChVáLeNý roZpočet

Detailní informace schváleného rozpočtu pro rok 2017 naleznete na webových stánkách obce 
www.vranenadvltavou.cz, v sekci Obecní úřad - rozpočet.



zrcadlo číslo 190 – 1/2017 zrcAdLO číSLO 190 – 1/2017 11

VrANSký občAN Se ptá… rADNICe oDpoVíDá

1. Autobusová linka č. 445, má od nového roku změnu v jízdním řádu. Dva ranní spoje nejezdí ke 
škole a k Zdravotnímu středisku. Proč nastala změna?
Ke změně nedošlo počátkem tohoto roku, ale již v říjnu 2015, kdy bylo šetřením zjištěno, že 
na zastávkách Vrané nad Vltavou, zdravotní středisko a Vrané nad Vltavou, škola v 6.24 a 6.54 
ve směru na Oleško nikdo nenastupuje. Autobus č. 445 navazuje na ranní autobusové linky 
z Oleška do Prahy a zároveň na vlakové spoje z Vraného do Prahy. Vynecháním zastávky u školy 
a u střediska při cestě od nádraží ve Vraném nad Vltavou zpět na Oleško se podařilo získat 
potřebné minuty tak, aby linka č.445 stíhala navazující spoje v Olešku i ve Vraném nad Vltavou.

2. Jaký je řád Diskuse na obecních webových stránkách? Kdo na dotazy tazatelů odpovídá? Když 
tazatel neuvede celé své jméno (uvede třeba pouze křestní jméno nebo nějakou zkratku) je správné, 
že v odpovědi je uvedeno celé jméno?
Na dotazy občanů odpovídá pan místostarosta, starostka, popř. členové rady obce nebo zastu-
pitelstva, kteří uvádí vždy celé jméno. Na webových stránkách jsou uvedena pravidla diskuse, 
která říkají, že diskutující má uvádět celé své jméno. Nicméně se do diskuse se zapojují obča-
né, kteří tato pravidla nedodržují. Osobně si myslím, že by se každý diskutující mohl podepsat 
celým jménem, ale je to jeho věc. Pokud je diskuse věcná, vedena slušnou formou, nikoho 
neuráží, administrátor dotazy neodstraňuje.

TP
1,2   6:24   6:24   6:54   6:55   7:24   7:26   8:33 13:03 14:03 15:03 16:33 17:33 18:33
1,2   6:26     K     K   6:57   7:26   7:28   8:35 13:05 14:05 15:05 16:35 17:35 18:35
1,2   6:27     K     K   6:58   7:27   7:29   8:36 13:06 14:06 15:06 16:36 17:36 18:36

x 1,2   6:29   6:27   6:57   7:00   7:29   7:31   8:38 13:08 14:08 15:08 16:38 17:38 18:38
x 1,2   6:31   6:29   6:59   7:02   7:31   7:33   8:40 13:10 14:10 15:10 16:40 17:40 18:40
x 2   6:32   6:30   7:00   7:03   7:32   7:34   8:41 13:11 14:11 15:11 16:41 17:41 18:41
x 2   6:33   6:31   7:01   7:04   7:33   7:35   8:42 13:12 14:12 15:12 16:42 17:42 18:42
x 2   6:34   6:32   7:02   7:05   7:34   7:36   8:43 13:13 14:13 15:13 16:43 17:43 18:43

2   6:35   6:33   7:03   7:06   7:35   7:37   8:44 13:14 14:14 15:14 16:44 17:44 18:44
2   6:37   6:35   7:05   7:08   7:37   7:39   8:46 13:16 14:16 15:16 16:46 17:46 18:46
2   6:38   6:36   7:06   7:09   7:38   7:40   8:47 13:17 14:17 15:17 16:47 17:47 18:47

opačný směr TP
2   6:08   6:38   6:39   7:08   7:10   8:08   8:11 12:11 13:39 14:39 16:09 17:09 18:09
2   6:09   6:39   6:40   7:09   7:11   8:09   8:12 12:12 13:40 14:40 16:10 17:10 18:10
2   6:11   6:41   6:42   7:11   7:13   8:11   8:14 12:14 13:42 14:42 16:12 17:12 18:12

x 2   6:12   6:42   6:43   7:12   7:14   8:12   8:15 12:15 13:43 14:43 16:13 17:13 18:13
x 2   6:13   6:43   6:44   7:13   7:15   8:13   8:16 12:16 13:44 14:44 16:14 17:14 18:14
x 2   6:14   6:44   6:45   7:14   7:16   8:14   8:17 12:17 13:45 14:45 16:15 17:15 18:15
x 1,2   6:15   6:45   6:46   7:15   7:17   8:15   8:18 12:18 13:46 14:46 16:16 17:16 18:16
x 1,2   6:17   6:47   6:48   7:17   7:19   8:17   8:20 12:20 13:48 14:48 16:18 17:18 18:18

1,2   6:19   6:49   6:50   7:19   7:21   8:19   8:22 12:22 13:50 14:50 16:20 17:20 18:20
1,2   6:20   6:50   6:51   7:20   7:22   8:20   8:23 12:23 13:51 14:51 16:21 17:21 18:21
1,2   6:22   6:52   6:53   7:22   7:24   8:22   8:25 12:25 13:53 14:53 16:23 17:23 18:23

Březová-Oleško,Oleško - Vrané nad Vltavou,žel.st.

Vrané nad Vltavou,žel.st. - Březová-Oleško,Oleško

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 11.10.2015

Vrané n.Vlt.,zdrav.stř.
Vrané n.Vlt.,škola
VRANÉ N.VLT.,ŽEL.ST.  x

Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,Olešská
Březová-Oleško,Zahradní
Březová-Oleško,Nová Březová
Vrané n.Vlt.,Lesní
Vrané n.Vlt.,Modřínová

BŘEZOVÁ-OLEŠKO,OLEŠKO
Březová-Oleško,U topolů

Březová-Oleško,Zahradní
Březová-Oleško,Olešská
Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,U topolů
BŘEZOVÁ-OLEŠKO,OLEŠKO

445 Pracovní den (X)

VRANÉ N.VLT.,ŽEL.ST.  x
Vrané n.Vlt.,škola
Vrané n.Vlt.,zdrav.stř.
Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Lesní
Březová-Oleško,Nová Březová

445 Pracovní den (X)



Zpráva o činnosti obecní policie Vestec

V období od 7. 12. 2016 do 31. 1. 2017 evidujeme v obci Vrané nad Vltavou 
celkem 41 událostí, v pěti případech bylo přijato oznámení prostřednictvím 
tísňové linky. Mezi nejčastěji zjištěné přestupky patří nerespektování výstraž-
ného světelného zařízení a přejíždění a přecházení přes přejezd těsně před 
přijíždějícím vlakem.

Dále se strážníci zaměřili na nedovolené parkování motorových vozidel v místech, kde je to 
místní nebo přechodnou úpravou zakázáno.
Ve věci veřejného pořádku byla OP Vestec přivolána pouze v  jednom případě, kdy dne 
21. 1. 2017 v ranních hodinách došlo v jedné místní restauraci k napadení obsluhy neznámou 
ženou. Napadená žena skončila s tržnou ranou v nemocnici na ošetření. Věc je v šetření Po-
licie ČR.
Výjezd k požáru rodinného domu ve Skochovicích dne 5. 1. 2017 zaměstnal složky IZS, kde 
došlo k zahoření sazí v komínu. Požár byl rychle hasiči uhašen, ke zranění ani k větší škodě 
na majetku naštěstí nedošlo.
Ve dvou případech strážníci asistovali na žádost zdravotníků ZZS SčK při komplikovaném 
nakládání pacientů do sanitky.
Dne 15. 1. 2017 požádala Policie ČR o spolupráci ve věci pátrání po osobě, která oznámila 
na tísňovou linku 158, že chce skočit do vody. Dle následné lokalizace telefonu bylo zjištěno, 
že se tato osoba zřejmě nachází na křižovatce ul. Skochovická x Na Vršku, ve Vraném nad 
Vltavou. Po dohodě s PČR Jílové hlídka OP Vestec provedla kontrolu břehu Vltavy, žádnou 
osobu s úmyslem skočit do vody ale nenalezla. Na pomoc přijela i další hlídka PČR s obvodu 
Hradištko. Po několika minutách se nakonec podařilo tuto osobu nalézt. Orientační dechová 
zkouška na alkohol ukázala u hledaného hodnotu 2,7 promile. Věc je dále v šetření Policie ČR.

str. Zdeněk Vočka, vedoucí obecní policie

Redakční rada obecního časopisu Zrcadlo,
děkuje své dlouholeté kolegyni za její práci,

kterou pro časopis vykonala.
Milá Jano, zůstaneš v našich srdcích.

Se smutkem v duši 
se loučíme s naší kamarádkou

SpOLečenSKá KrOniKA

paní Janou ZLÁMALÍKOVOU
SENIOREK
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Letos v únoru oslavila naše kamarádka
paní Slávka CHVÁTALOVÁ

životní jubileum.
Přejeme ji jen to nejlepší a těšíme se na naše další putování 

po vlastech českých i za hranicemi všecdních dní.
Ať žije Becher team!!!

Eva Havlíčková, Anička Kovaříková, Alena Kuklová, 
Jiřka Vránová, Miluška Svobodová

Redakční rada Zrcadla a Klub seniorů Seniorek
gratulují své kamarádce

paní Slávince Chvátalové
k jejímu krásnému životnímu jubileu.

VOLnÝ čAS

Obec Vrané nad Vltavou
a Sbor dobrovolných
hasičů Skochovice

pořádají
v neděli 
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 REPETE
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
NA ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY.

Děti oslaví svůj svátek
Klub seniorů SENIOREK své 10té narozeniny.

Kdy: sobota 3. června 2017
Kde: v areálu Mateřské školky

Přijďte všichni!!!!

Sledujte informace na plákátech.
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ZApIšte SI Do DIáře

8. 4. 2017 Vranský lesní běh (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
15. 4. 2017 Farmářský trh (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)
30. 4. 2017 Čarodějnice (Obec Vrané nad Vltavou)
13. 5. 2017 Vltava RUN (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. - pouze část na území obce)
21. 5. 2017 Benefiční koncert ve Staré škole (Stará škola)
3. 6. 2017 DEN DĚTÍ + 10 let SENIORKU (Obec Vrané nad Vltavou)
10. 6. 2017 Volejbalové slavnosti (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
10. 6. 2017 Vandr pod mostem Skochovice - country festival
24. 6. 2017 Farmářský trh (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)
15. 7. 2017 Závod dračích lodí o putovní pohár obce Vrané nad Vltavou
16. 9. 2017 Farmářský trh (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)
16. 9. 2017 90. výročí "Osady ZLATÉ SLUNCE" Skochovice
23. 9. 2017 Vranské posvícení (Obec Vrané nad Vltavou)
14. 10. 2017 Běh do schodů (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
3. 12. 2017 Rozsvícení vánočního stromečku (Obec Vrané nad Vltavou)
9. 12. 2017 Mikulášská zábava (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
23. 12. 2017 Vánoce pro zvířátka v obůrce (SENIOREK)

Akce budou průběžně doplňovány. Pokud chcete přidat nějakou další akci (nekomerč-
ního charakteru), napište na mistostarosta@vranenadvltavou.cz. V závorce za akcí je 
uveden hlavní pořadatel akce.

V Emauzském klášteře se koná v sobotu 27. května 2017,  od 17:00 hodin.  
                                Zahrnuje i krátkou nekomentovanou 

                         prohlídku  objektu.

                                              Koncert  „Hudba (nejen) stříbrného plátna“  
                   cena 250.- Kč

                        účinkuje smyčcový kvartet 

              Y    O    L    O
 

(složený z profesionálních umělců – hudebníků s angažmá:  Pražský filmový orchestr, Filharmonie
Hradec Králové, 

V programu zazní jako hlavní téma nejslavnější melodie  filmů, které jsou klenotem světové a české filmové
tvorby, druhá část bude věnována Beatles a světovým hitům dalších populárních skupin a

interpretů, dojde samozřejmě i na Karla Svobodu, Leonarda Cohena a Petra Hapku.
Uslyšíte např. tyto skladby, které nádherně zní ve speciálních aranžích pro smyčcový kvartet:

Titanic,  Mamma Mia, Viva La Vida,, Stín katedrál, Hallelujah, Hra o trůny, Šíleně smutná princezna, Pretty Woman,
Panna a netvor, Poslední Mohykán, Tenkrát na západě , Forrest Gump , Beatles - Hey Jude, Get Back, Casino Royale a

další.

Koncert v délce cca 70 minut bez přestávky, s krátkým průvodním slovem umělců.

Zájemci o tento koncert se mohou přihlásit a provést úhradu u Blanky Tomkové.

Cena: vstupenka + autobus + režie 340,-- Kč

Odjezd od vranské školy v 16 hodin.
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karlova fundace slovanského kláštera

Klášter byl založen 21. listopadu 1347 králem a pozdějším císařem 
Karlem IV. Jako český král si Karel IV. za patrony klášterního kos-
tela zvolil kromě Panny Marie také české patrony - svaté Vojtěcha a Prokopa. Když zvolil ještě 
svatého Cyrila, Metoděje a Jeronýma (o němž se tehdy domnívali, že byl slovanského půvo-
du), myslel tím nejen na politiku směřující na Východ, ale i na smělé plány, které by mohly 
vyvrcholit sjednocením církve řecké a římské. Napovídá tomu také to, že do kláštera pozval 
mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce. Své 
plány nemohl císař uskutečnit, ale jeho zásluhou stál v Praze benediktinský klášter se slovan-
skou liturgií. Kostel byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy se 
četlo evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích (odtud název Emauzy). 
V současnosti je klášter, jako další benediktinské kláštery v Čechách, součástí Slovanské kon-
gregace sv. Vojtěcha, založené roku 1945.
Adresa opatství: Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město
 
Seniorek navštívil v únoru Emauzský klášter v Praze. Po prohlídce celého areálu jsme se pře-
sunuli do Refektáře, kde jsme se zúčastnili nádherného koncertu „AVE MARIA“.
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Datum a čas  Tým          Domácí       Hosté
26.03 15:00  A  Horoměřice  Vrané
01.04 16:30  A  Vrané   Dobřichovice
08.04 0:00  dorost  Jesenice   Vrané/Zvole
09.04 16:30  A  Jílovište   Vrané
15.04 10:15  dorost  Vrané/Zvole  D. Brežany
16.04 17:00  A  V. Přílepy  Vrané
22.04 10:15  dorost  Hradištko  Vrané/Zvole
22.04 17:00  A  Vrané   Vonoklasy
29.04 10:15  dorost  Vrané/Zvole  Černošice
29.04 17:00  A  Třebotov   Vrané
06.05 10:15  dorost  Kostelec u Krížku  Vrané/Zvole
06.05 17:00  A  Vrané   Čisovice
10.05 17:30  A  Kazín   Vrané
13.05 10:15  dorost  Vrané/Zvole  Hostivice
13.05 17:00  A  Jinočany   Vrané
20.05 10:00  dorost  C. Újezd   Vrané/Zvole
24.05 17:30  A  Vrané   Kneževes
27.05 10:15  dorost  Vrané/Zvole  Pruhonice
27.05 17:00  A  Nučice   Vrané
03.06 17:00  A  Vrané   Statenice
04.06 11:00  dorost  Jíloviště   Vrané/Zvole
11.06 17:00  A  Kosoř   Vrané
17.06 17:00  A  Vrané   Č. Újezd

Turnaje ml.přípravky :
16. 04. 2017  Dolní Břežany
22. 04. 2017  Vrané nad Vltavou
07. 05. 2017  Dolní Břežany
14. 05. 2017  Zvole
20. 05. 2017  Zvole
27. 05. 2017  Mníšek
začátky turnajů většinou od 9h

přijďte fandit našim fotbalistům

SK Vrané nad Vltavou
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CeStomáNIe

Dnešní tip na výlet a nějakou tu dobrotu přivezenou až na stůl mašinkou Vám předkládá
Seniorek.
RESTAURANT VÝTOPNA, Praha - Václavák
Václavské náměstí 56, Praha 1, +420 725 190 646, praha.vaclavak@vytopna.cz

Provozní doba
Ne–Čt: 11:00–24:00
Pá–So: 11:00–01:00
Výtopna v samém centru Prahy na Václavském náměstí je nevšední atrakcí, která nemá obdo-
by. Posezení v naší restauraci je příjemnou zastávkou nejen pro všechny železniční nadšence, 
ale také pro milovníky dobrého jídla a pití. Nechte se obsloužit modely vláčků, které Vám při-
vezou pití až na stůl. Ve Výtopně na Václavském náměstí je položeno na 900 metrů kolejí s 5 
padacími mosty, na kterých jezdí 14 digitálně řízených mašinek! Těšíme se na Vaši návštěvu!

inFO SerViS

poplatky v roce 2017

Dle obecně závazné vyhlášky obce Vrané nad Vltavou č. 5/2011 
musí občané uhradit níže uvedené poplatky do 31. 3. 2017.
Popelnice 110/120 l svoz 1x za 14 dní  1.200,– Kč
 1x za 7 dní  2.200,– Kč
Popelnice 240 l svoz 1x za 14 dní  2.000,– Kč
 1x za 7 dní  4.000,– Kč
Popelnice 70/80 l svoz 1x za 14 dní  700,– Kč
 1x za 7 dní  1.400,– Kč
Sez.popelnice 110/120 l 1x za 14 dní  600,– Kč
Období svozu sez. popelnice je od října do března.
Rekreační objekty   1.000,– Kč
RD bez popelnice 50 pytlů  2.200,– Kč
RD bez popelnice 25 pytlů  1.200,– Kč
Údržba na hřbitově   100,– Kč
Pes u RD   125,– Kč
2. a další pes u RD   180,– Kč
Pes v bytovém domě   300,– Kč
2. a další pes v byt. domě   400,– Kč
Při platbě převodem můžete platit na č.ú. 7226504/0600.
Variabilní symbol : odpady 1337 /spec.s. – č.p.nebo č.e./
   pes 1341 /spec.s. – č.p./
   hřbitov 3632 /spec.s. – č.hrobu/
   pronájem pozemku 61712131 / spec.s. – č.p./ splatnost do 30. 6. 2017
Případné dotazy můžete volat na tel. č. 257 713 770 – Jana Janauerová
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Velikonoce
Jsou odvozeny od Velké noci, kdy Ježíš Kristus vstal z  mrt-
vých.

Stanovení data Velikonoc
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, protože jejich datum není 
přesně stanoveno. Podle tradice Velikonoce připadají na prv-
ní neděli po prvním jarní úplňku- tedy po prvním jarním dnu 
21. března (ta může vyjít podle astronomických výpočtů až o dva 
dny dříve nebo později. Velikonoce (Pascha) jsou nejvžznamnějším 
křesťanským svátkem. Velikonoce jsou odvozeny od Velké noci, kdy 
ukřižovaný Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Velikonoce připadají kdykoli mezi 
22. březnem a 25. dubnem.
 
Pohanské Velikonoce
Svátky jara a plodnosti, které slavili už staří Slované a Germáni.

Židovské Velikonoce (Pesach)
Jako nábožensky významné se Velikonoce objevily už u Židů. Byly to svátky vysvoboze-
ní Izraelitů z  egyptského otroctví. Hospodin vysvobodil lid deseti mocnými zásahy. Při 
posledním z  nich pomřelo v  Egyptě všechno prvorozené. Naživu zůstal pouze ten, kdo 
se postavil pod Boží ochranu. Na znamení této ochrany obětovala každá izraelská rodina 
Bohu beránka. Jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Tak byli uchráněni před zkázou, 
která je minula. Odtud pochází židovský název Velikonoc „pesach“ (překročení), protože 
Bůh při posledním zásahu překročil domy Izraelců. Když Izraelci opouštěli Egypt, nestačilo 
jim zkvasit připravené těsto. Napekli jen nekvašené chleby (macesy) a proto se Velikonocím 
říká také Svátky nekvašených chlebů.

Křesťanské 
Velikonoce
Velikonoce slaví vzkříše-
ní a  zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. K  Velikonocím patří 
beránek. Představuje Boží-
ho Beránka a  znázorňuje se 
s praporem vítězství. Symbo-
lem Velikonoc je také vajíč-
ko- zamčený hrob, ve kterém 
je přesto ukryt život, veliko-
noční koleda- pomlázka, kte-
rá přináší „omlazení“ patří 
k velikonočnímu pondělí.
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Pomlázka
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.

než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Vajíčko
V ošatce mám vajíčka
co snesla mi slepička

jsou tam krásně malované
nebo pěkné bílé

jen si vemte koledníci
které jsou vám milé.

Svátky jsou zpátky
Po roce jsou zpátky
krásné jarní svátky,
Velikonoce si říkají

a radost všem rozdávají.
Ať jste šťastní, zdraví
a Velikonoce vás baví.
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Velikonoční pondělí
Na velikonoční pondělí

čekám, co pomlázka mi nadělí.
Malované vajíčko anebo zajíček
víte, kolik tady znám holčiček?

U každé zazvoním, vyšlehám zadeček
na velikonoční pondělí se těším

jsem přece chlapeček

Hody hody doprovody
Hody, hody doprovody

vajíčko mi dejte
na tvářičce sladký úsměv

pro nás chlapce mějte!
Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
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Malý koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?

Hody hody doprovody
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.

Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Paní mámo
Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže kdo jí odtud pomůže?

Dědečku koleda
Dědečku, dědečku, koleda,
dejte oříšek nebo dva.
Nedáte-li oříšek,
provrtáme kožíšek.
Dědečku, dědečku, koleda.

VeLIkoNočNí koLeDY

INSpIrACe NA VeLIkoNočNí VAjíčkA
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ChArItA
pro DIAkoNII broUmoV

Oblečení, lůžkoviny, nádobí, knihy apod.
Tato akce proběhne v dubnu 2017 – bude včas upřesněno.

Akci zajišťuje SENIOREK

přímĚStSké táborY U rYbek

Jako každý rok, i  letošní léto přicházíme s  pestrou nabídkou příměstských letních táborů. 
Přivítáme děti od 4 do 10 let, kromě výtvarného tábora na samém konci léta, který je pro 
svou kreativní náročnost určen dětem 8-12 let. Připravili jsme pro ně pestrý program plný 
zábavy a tvoření. Všechny tábory se budou konat v dětské skupině U Rybek, která sídlí ve Staré 
škole.
Provozní doba všech příměstských táborů je pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Níže 
uvedená cena zahrnuje stravu 3x denně, pitný režim, materiál na tvoření, odměny, vstupy, 
dopravu a  jeden celodenní výlet. Pro více informací a přihlášení pište na info@urybek.cz. 
 
17. 7.–21. 7. 2017
CESTA KOLEM SVĚTA
Pojďte s námi procestovat zajímavé koutky a jejich pochoutky. Pro děti je připraven program 
zaměřený na poznávání a různorodost našeho světa.
Cena: 2 000 Kč
 
24. 7.–28. 7. 2017
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Kamarádi, kamarádky pojďte s  námi do pohádky, ahoj, servus, nazdárek, klaní se 
vám kašpárek. Program bude provázet děti pohádkami a  činnostmi na ně navazující. 
Cena: 2 000 Kč.
 
31. 7.–4. 8. 2017
TÝDEN PLNÝ HER A PŘEKVAPENÍ
Pojďte si s námi hrát! Pro děti je připravený celodenní program zaměřený na rozvoj pohybo-
vých a vědomostních dovedností.
Cena: 2 000 Kč.
 
7. 8.–11. 8. 2017
VESMÍRNÝ TÁBOR
Poleťte s námi do vesmíru prozkoumat sluneční soustavu - planety, hvězdy, komety a tajuplné 
bytosti.
Cena: 2 000 Kč.

23
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14. 8.–18. 8. 2017
MUZIKÁLOVÁ PŘÍPRAVKA
Během celého týdne si děti připraví vlastní muzikálové představení. Součástí muzikálových 
projektů je výuka pěvecká, herecká a taneční, v rámci výtvarných bloků si pak vyrobíme vlast-
ní dekorace a masky k představení. Na závěr kurzu pak uspořádáme představení pro rodiče se 
slavnostním předáváním certifikátů o absolvování kurzu.
Cena: 2 500 Kč.
 
21. 8.–25. 8. 2017
VÝTVARNÝ TÁBOR
Na výtvarném táboře se děti seznámí s  různými výtvarnými technikami - krajinomalbou, 
linorytem, kašírováním a figurální kresbou. Závěrem bude slavnostní vernisáž, kde děti před-
vedou svoje díla a výtvory.
Cena: 2 200 Kč.

DATUM NÁZEV LEKTORKY VĚK DĚTÍ
17.7. - 21.7. Cesta kolem světa Míša, Petra 4-10 let

24.7. - 28.7. Z pohádky do pohádky Míša, Petra 4-10 let

31.7. - 4.8. Týden plný her Katka, Lenka 4-10 let

7.8. - 11.8. Vesmírný tábor Radka, Petra 4-10 let

14.8. - 18.8. Muzikálová přípravka Dětská studia 3-10 let

21.8. - 25.8. Výtvarný tábor Katka, Lenka 8 -12 let

NAbíDkA ZAmĚStNáNí V ZákLADNí škoLe

Základní škola Vrané nad Vltavou přijme do pracovního poměru 
na školní rok 2017/2018 nové spolupracovníky na pozice:
učitel(ka) pro 1. stupeň ZŠ
učitel(ka) pro 2. stupeň ZŠ – aprobace M, D, Ch, F, Aj, Z
Podrobnější informace získáte u ředitelky Základní školy Vrané nad Vltavou
Mgr. Evy Březnové na telefonním čísle 602 483 791 nebo na reditelstvi@zsvrane.cz

ZápIS Do 1. tříDY

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
Uskuteční se: v pátek 7. dubna 2017 od 14 do 18 hodin
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
V zájmu plynulého průběhu zápisu Vám doporučujeme využít systém elektronické rezervace, 
který bude přístupný na stránkách školy. Rezervační systém bude spuštěn 2. 3. 2017.
 
Potřebné doklady:
· platný občanský průkaz zákonného zástupce
· rodný list dítěte
· vyplněná Žádost o přijetí (k dispozici bude přímo u zápisu nebo ke stažení na webu školy)
· vyplněný Dotazník pro rodiče prvňáčka (k dispozici bude přímo u zápisu nebo na webu školy)
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Cizinci k zápisu musí mít:
· platný cestovní pas
· doklad o povolení k pobytu
· doklad o zdravotním pojištění
 
Odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zá-
stupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel 
školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporu-
čujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení škol-
ního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Škole je třeba dodat:
· žádost o odklad povinné školní docházky
· doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
· doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4. příslušného kalendářního 
roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku.

ZápIS Do mAteřSké škoLkY pro školní rok 2017/2018
proběhne ve čtvrtek 4. května 2017 v budově školky

Informace o zápisu bude na stránkách MŠ,
ve vývěskách a ve třídách MŠ.

poděkování sociální komise

Sociální komise děkuje učitelkám a dětem z naší mateřské školky, které vítají nové vranské 
spoluobčánky básničkami a písničkami.
Opět upozorňujeme na Zákon o registrech. Kdo má zájem o vítání dětí nebo návštěvu dů-
chodců doma i v Domovech důchodců, se musí přihlásit.
Kontakt: Eva Havlíčková 602 416 457
Matrika OÚ Vrané nad Vltavou 257 760 351.

Vítání občánků v roce 2017: 
Sobota 13. května 2017

Podzimní vítání proběhne v listopadu – datum bude upřesněno.

Návštěvy v Domovech důchodců plánujeme na duben a v listopadu 2017.
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ze žiVOtA OBce

hoLA, hoLA, škoLkA VoLá.

Opět jsme tu a zdravíme naše příznivce a čtenáře. Školní rok se přehoupl do své druhé polo-
viny, kde nás čeká, jak doufáme krásné jaro. Zima je zatím učebnicová, taková jak má být, tak 
bychom si přáli, aby jaro přicházelo pozvolna.
Čekají nás zajímavé aktivity.
Nyní v únoru bude Masopust v MŠ. Na dobu tří měsíců máme naplánovaná divadelní před-
stavení, výlety, odpolední akce s rodiči na zahradě. Příroda okolo nás nám poskytuje spoustu 
motivace pro naši práci. Pracujeme s projekty na určitá témata „ Stopy ve sněhu,“ „Máme 
rádi masopustní rej“, „Koulelo se sluníčko,“ „Z pohádky do pohádky,“ „ Jsme rádi na svě-
tě“…a podobně. Určitě nás čeká velmi zajímavé velikonoční tvoření, kde budou pod dětskou 
režií vznikat zajímavá výtvarná dílka, ať už vajíčka či jiné dekorace patřící k Velikonocům. 
Čeká nás také představení pana Kubece, které bude též spojené s tímto tématem a na které se 
vydělalo prodejem výrobků dětí ze školky na adventním trhu.
Děti, které mateřskou školu v září opustí, se intenzivně připravují na zápis do ZŠ a úspěšný 
vstup do 1. třídy. Všem dětem budeme držet palce přímo u  zápisu, kam se naše budoucí 
školáky chystáme jít podpořit. Před zápisem půjdeme také s dětmi navštívit třídy v ZŠ, aby se 
seznámily s prostředím, ve kterém budou trávit čas po letních prázdninách.
Všechny děti chválíme, jak jsou šikovné, máme radost, že do školky chodí rády a většinou 
s nadšením se pouští do všech akcí.
Přejeme krásné jarní dny a zase příště.

Kolektiv MŠ
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třeŤáCI NA bĚžkáCh

V pátek před jarními prázdninami vyrazili třeťáci do Chuchle na běžky. Pod dohledem in-
struktora během necelých dvou hodin objeli několik okruhů, závodili ve štafetách, trénovali 
jízdu s hůlkami, bez hůlek i na jedné lyži a parádně si to užili. Zmohla je až zpáteční cesta 
autobusy a přívozem. Do kopce ke škole už sotva pletli nohama. Přes prázdniny ale určitě 
znovu naberou síly a své nové dovednosti využijí někde na horách.

MEZIGENERAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY, DOSPĚLÉ A DĚTI
Elišky Přemyslovny 445, Praha 5 – Zbraslav

                     

SENIOŘI
denní péče o seniory se sníženou soběstačností či potřebou sociálního

kontaktu
DOSPĚLÍ S PORUCHOU KOMUNIKACE

odborná logopedická péče a terapie po cévních mozkových příhodách,
úrazech mozku apod.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ
pro děti s opožděným vývojem řeči, dysfázií, artikulačními problémy apod.

více na www.vjednomdome.cz,
tel. 604 354 194, 775 583 252

SENIOŘI
denní péče o seniory se sníženou 
soběstačností či potřebou sociálního 
kontaktu

DOSPĚLÍ S PORUCHOU 
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úrazech mozku apod.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ
pro děti s opožděným vývojem řeči, 
dysfázií, artikulačními problémy apod.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ
pro děti s opožděným vývojem řeči, dysfázií, artikulačními problémy apod.

více na www.vjednomdome.cz,
tel. 604 354 194, 775 583 252
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DrUžINA + SeNIorek + meZI NámI

V letošním roce zahájila Družina 2 spolupráci s organizací Mezi námi. Tato organizace po-
skytuje obecně prospěšné služby, jejichž cílem je mezigenerační setkávání, a to zejména dětí 
a seniorů, v rámci místní komunity. Jak uvádí na svých stránkách (www.mezi-nami.cz) Aby 
k sobě našli cestu lidé různých generací, aby se potkávali i  ti nejstarší s  těmi nejmladšími, 
aby si rozuměli a společně objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. My,kamarádíme“ 
se Seniorkem (vranský klub seniorů) a vidíme se čtyřikrát do roka, při tvořivých činnostech.
První setkání se uskutečnilo 7. prosince a bylo tvůrčí. Pracovali jsme společně na postavách 
do Betléma. Každý vytvořil postavu Darovníka – tedy osoby jdoucí k  Ježíškovi s nějakým 
darem. Jako dárek na uvítanou, nám organizace darovala svíčky a my je následně využili na 
vánoční svícny. Betlém i svícny bylo možné vidět na Vánočním setkání ve škole.
Zatím se nám spolupráce daří a těšíme se na další návštěvu.

Ve středu 8. 2. k nám do Družiny 2, ve Vraném nad 
Vltavou opět přišly na tvořivou návštěvu babičky 
z klubu Seniorek. Návštěva byla opět v rámci pro-
jektu „Mezi námi“. Dnešní téma bylo – „Co nama-
loval mráz“. Vznikala tedy okna pomalovaná,mra-
zem“, ale ne jen tak nějakým. Byl to mráz v rukách 
moderních umělců – barevný, ornamentální, s čer-
nou linkou.
Děti se na babičky moc těšily a naše radost i pře-
kvapení byly o to větší, že mezi návštěvnicemi byla 

i bývalá ředitelka naší školy paní Jarmila Hlavsová a bývala učitelka Mateřské škola Jituška 
Boháčková. Paní učitelky vzpomínaly na svá léta mezi dětmi, vyprávěly, jaké to bylo za nich 
a co vše děti učily. Jarmilka Hlavsová nakonec dětem zazpívala Zimní písničku.
Bylo to velice příjemné a vlastně i poučné odpoledne. 
Už se těšíme na další, které bude velikonoční.

Veronika Tomková, DiS.

jaro v dětské skupině U rybek

Dětská skupina U Rybek, která sídlí ve Staré škole, denně uvítá 12 dětí ve věku již od 2 let. 
Děti rády výtvarničí, cvičí, hrají si, vytvářejí keramické výrobky. Chodíme s dětmi cvičit do 
velkého sálu. Denně chodíme ven na zdravý vzduch. Kromě péče o děti nabízíme i akce pro 
rodiče a děti. Z nich vybíráme: 5. 3. Deskové hry – v rámci kavárny ve Staré škole. Budeme 
rádi, když přijdete a přinesete si s  sebou i vámi oblíbenou deskovou hru, kterou jste třeba 
dostali k Vánocům, nebo patří ve vaší rodině mezi oblíbené. Ukažte ji všem, možná někoho 
do budoucna inspirujete. 21. 3. – Jak vychovávat kluky 8-18 let. Přednáška PhDr. Vladislavy 
Bartákové, psycholožky a matky 4 synů, na téma výchovy kluků. Velmi zajímavý a poučný 
seminář, který osvětlí jevy, které se u vás doma s vašimi syny dějí, a možná jim až tak nero-
zumíte. 7. 4. – Velikonoční tvoření. Malování vyfouklých vajíček, jarní zápichy do květináče. 
28. 4. – pálení čarodějnic pro rodiče a děti. Výroba malých čarodějniček, opékání špekáčků. 
Těšíme se na vás na jakékoli z našich akcí!



Sbor sv. jiří

V minulém čísle jsem vypsal všechny akce, které náš sbor v adventní a vánoční době očekáva-
jí. Vše se uskutečnilo a podle odezvy s úspěchem. Krátce před adventem 22. 11. se uskutečnil 
tradiční Cecilský koncert našeho sboru s hosty Lidkou a Martinem Slavíkovými, 27. 11. jsme 
vystoupili při rozsvěcování vranského vánočního stromu. Příjemný byl i předvánoční koncert 
v sálu restaurace „U vlastence“ pořádaný OÚ obce Březová-Oleško pro seniory. Hojně byla 
navštívena „půlnoční“ mše svatá na štědrý den, mimořádně velká účast byla i na tradičním 
Vánočním koncertu 26. 12. v našem kostele sv. Jiří. Kromě zpěvu našeho sboru byla při obou 
akcích dána možnost zazpívat si známé české koledy i všem návštěvníkům.
Závěr vánočního období byl bohužel poznamenán i smutnou událostí. Po mnohaletém boji 
se zákeřnou nemocí a několikaměsíčním závěrečném utrpení odešla v pátek 20. ledna na věč-
nost i naše členka a oblíbená učitelka zdejší základní školy Mgr. Jana Zlámalíková. Náš sbor, 
jehož byla členkou po celou dobu jeho působení, doprovodil její duši k nebeským kůrům 
svým zpěvem při mši sv., která za ni byla obětována v neděli 29. ledna v 18 hod. ve zdejším 
kostele. Věříme, že v Božím náručí se její pozemské bolesti proměnily ve věčnou blaženost.
V současné době se připravujeme na jarní období. Velikonoční svátky budou – doufejme – již 
v teplejším období, protože Boží hod velikonoční připadá v letošním roce až na 16. dubna. 
V předvečer tohoto svátku Zmrtvýchvstání Páně, tedy na Bílou sobotu, počítáme s naší účastí 
při obřadech této vigilie. Hned za 14 dní 29. 4. uskutečníme tradiční Poutní koncert. Na volné 
dny v začátku prázdnin ve dnech 5. až 9. července připravujeme rovněž tradiční turné našeho 
sboru, tentokrát na jižní Moravu. Příznivce, kteří s námi budou chtít tento zájezd absolvovat, 
již teď upozorňujeme na uvedený termín. Kromě zpívání počítáme i s návštěvami architekto-
nických a přírodních krás kraje včetně návštěvy vinného sklípku.
Aktuelní informace o činnosti našeho sboru včetně upozornění na připravované akce je mož-
no nalézt na webové stránce www.sborsvjiri.cz.

Alfa
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SeNIorek LetoS SLAVí 10 Let!
Z DIáře SeNIorkU.

Držím v ruce Diář 2016 a seznámím čtenáře Zrcadla 
s našimi akcemi na konci roku 2016.
První Adventní neděli seniorky opět dětem připravily velmi oblíbené „Kolo štěstí“.
Velmi nás těší radost dětiček z dárečků, které jim „kolo“ přidělí.
V rámci Projektu „Mezi námi“ jsme se začátkem prosince sešly „SPOLU“ s dětmi ze Školní 
družiny II. vranské školy. Seniorky a děti společně vyrobily Betlém a do něho každý svého 
„Darovníčka“ - malou postavičku. Babičkám i dětem šla práce pěkně od ruky. Malí kamarádi 
si vysloužili od starších kamarádek čokoládového Mikuláše.
Seniorky jsou celý rok hodné a tak si zaslouží dáreček pod stromeček. Ježíšek nezapomenul 
ani tentokrát a obdaroval nás.
Ve středu 14. prosince 2016 jsme se poprvé přidali k obřímu celočeskému sboru. Přihlásili 
jsme se k akci, pořádané Pražským Deníkem, „Česko zpívá koledy 2016“. Sešli jsme se v Re-
stauraci Kaskáda. O hudební doprovod se postaral pan Milan Kotěborský se svým kamará-
dem. A tak přesně v 18 hodin jsme začali zpívat koledy. Svítily nám prskavky a my zpívali 
jako o život. Věřím, že „ta malá vranská kapička“ zpěváčků se dobře včlenila do giga českého 
sboru. Protože každé pěvecké vystoupení se musí ocenit, tak si každý vysloužil čoko penízky. 
Věříme, že v roce 2017 se vranská zpívající kapka zvětší. Děkujeme Milanovi a Kaskádě.
„Adventní koncerty“ České televize seniorky nejen sledovaly na obrazovkách, ale také při-
spěly do měšce.
Již tradičně naší poslední akcí v roce jsou „Vánoce pro zvířátka v Obůrce“. Ano, tentokrát jsme 
vyšli a že nás bylo. Děti i rodiče se podívali na zvířátka v Obůrce, naplnili jim koryta dobrota-
mi. Malý mysliveček Kuba nám popovídal o všem, co v Obůrce žije. Děkujeme mu. Zvířátka 
nadílku dostala a bylo vidět, že jsou velmi spokojená. Dětičky a dospěláci se také posilnili. 
Malí myslivečkové a Seniorek připravili malé dárečky. Dopoledne v lese se nám vydařilo. Tak 
před Vánocemi 2017 se sejdeme opět v Obůrce.

Odkládám Diář 2016 a beru si nový 2017.
A co již seniorky od začátku roku stačily, není toho zrovna málo. Tak čtěte: hned v pátek 
6.  ledna 2017 jsme se sešly s dětmi z Mateřské školky a Základní školy v našem vranském 
kostelíku sv. Jiří na „Tříkrálovém setkání 2017“. V kostele se vystřídaly tři party dětí. Přivítali 
nás opravdičtí Tři králové. O všem, co děti zajímá vyprávěli P. Jan Gerndt (náš farář) a již tra-
dičně pan ing Alfons Limpouch – děkujeme. Děti, ze třídy paní učitelky Peškové, předvedly 
„Vánoční příběh“. Děti hrály jako profíci. Všichni jsme si společně zazpívali několik koled. 
Tím jsme zakončili vánoční čas. Za rok nashledanou.
U našich sousedů ve Zvoli probíhala „Tříkrálová sbírka“. Seniorek přispěl a do kasičky vložil 
1 000,– - Kč.
První letošní setkání „SPOLU“ se Školní družinou II. jsme si moc užily. Děti a babičky se pro-
měnily v mráz a malovaly na okna. Okna byla papírová (nejdříve jsme si je vystříhaly), mráz se 
na nich vyřádil. Naše setkání se nám moc líbí. V tomto školním roce se ještě setkáme několikrát.
A divadlo, to nezanedbáváme. Letos jsme již navštívili (a jezdí s nám i pánové) naše oblíbené 
Divadlo Radka Brzobohatého. A  „Drahoušek“ byl velmi veselý. Smích nás provázel celým 
představením. Po dlouhé době jsme se vydali do Divadla Palace na „Mandarinkový pokoj“.
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zAjímAVOSti

Čtyři slovenští herci nás velmi pobavili. Navštívili jsme Emauzský klášter v Praze. Nejprve 
jsme si jej prohlédli a pak jsme se přesunuli do Refektáře. Zde jsme vyslechli koncert „Ave 
Maria“. Přivítal nás pan Vlastimil Harapes a pak jsme se nechali unést kouzlem hudby.
Do Emauz se opět chystáme na „Filmové melodie“ v květnu.
Film „Anděl Páně 2“ režiséra Jiřího Stracha viděl snad již každý. Ano i Seniorek jej shlédl 
v Modřanském biografu. A opravdu je moc pěkný.
V zimních měsících se setkáváme v našem Klubu při kávičce a různorodých činnostech.
V únoru jsme si ale vyrazily do Prahy. Našim cílem bylo Národní muzeum a jeho výstavy:
„Retro“ a „Archa Noemova“. Zavzpomínaly jsme a hodně poučily. Dále jsme se posunuly na 
Václavské náměstí, kde jsme navštívily „Restaurant Výtopna“. V této restauraci Vám, objed-
nané dobroty a pití, přiveze mašinka až na stůl. Prostředí je milé a moc jsme si pochutnaly. 
Doporučujeme navštívit. (viz Cestománie).
Seniorky nevynechaly ani Masopoustní průvod.
Nebudeme chybět ani ve Skochovicích na Čarodějnicích.
Letošní rok je desátým rokem činnosti SENIORKU.

NENECHTE SI UjÍT OSLAVU A TO V SOBOTU 3. ČERVNA 2017
Seniorek dále připravuje:
Návštěvy divadel – sledujte plakáty.
Výlety: v květnu Mšené lázně, velké autobusové - v červnu a září.

Přejeme všem přátelům a příznivcům krásné jarní dny.
SENIOREK

železniční most Skochovice – měchenice

1897 - zahájen provoz
1934 - most zdvižen
1968 - natáčen válečný film
2001 - nedostatečná oprava mostu

Železniční ocelový most přes řeku Vltavu a silniční komunikaci, spojuje Vrané nad Vltavou 
s Měchenicemi. Železniční most byl vystavěn v r. 1897 firmou Osvalda Životského, ještě téhož 
roku zde byla zahájena pravidelná doprava.
Most má nejdelší oblouk mezi mosty svého druhu v Čechách, rozpětí jeho oblouku je 83,5 m, 
kolmá vzdálenost mezi pilíři je 66,6 m. Celková délka pětidílné ocelové konstrukce 235 m. 
Čtyři pole nestejného rozpětí nesou kamenné pilíře oválného půdorysu s kvádrovým obkla-
dem, které byly založeny na kruhových studních, pravděpodobně poprvé v historii českého 
mostního stavitelství. Východní pole mostu má dva příhradové ocelové nýtované nosníky 
s obloukovou vrchní pásnicí a s dolní mostovkou. Ostatní pole mostu jsou tvořena dvojicemi 
vzájemně posunutých přímopásmových příhradových nosníků také s dolní mostovkou, s ko-
lísavým rozpětím cca 35 m.
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papírna

Průmysl ve Vraném se datuje v roce 1407, kdy byl na Malé řece, rameni Vltavy, po pravé stra-
ně tehdejšího vranského ostrova, postaven mlýn s pilou. Roku 1836 mlýn koupil podnikatel 
Bohumil Haase, tiskař z Prahy. V roce 1837 byl položen základní kámen pro stavbu papírny. 
Od následujícího roku byl již v provozu první papírenský stroj. Tím se začala psát historie 
jedné z nejstarších českých papíren.
V roce 1853 k ní byla připojena i tiskárna rakousko-uherských bankovek v Praze. Dům, kde 
byly bankovky zpracovávány, dodnes stojí a  je nazýván “Bank”. Historie papírny je velká 
a bohatá. Papír zde vyráběný byl prodáván do celého světa. Vyráběly se hlavně tenké tiskové 
a technické papíry.
Poslední velká rekonstrukce papírny byla v roce 1965, specializace na výrobu elektrotechnic-
kých papírů skončila. Postupně bylo v provozu 6 papírenských strojů s následnou úpravou 
papíru hlazením, řezáním do rolí, tenkých nebo úzkých svitků, nebo na archy. V roce 2000 
byly v provozu ještě tři papírenské stroje, č. 4, č. 5 a č. 6 spolu se zpracovatelskými stroji.

Z důvodu stavby přehrady ve Vraném musel být most v r. 1934 zdvižen o 2,75 m, současně 
proběhla v letech 1934-1936 také jeho oprava. Doprava byla v těchto letech zajišťována pro-
vizorním mostem, vystavěným vedle stávajícího mostu směrem proti proudu řeky. V r. 1961 
byla provedena výměna dřevěných nosnic na mostě (dřevěnou výplň vedle kolejiště), v letech 
1998-2001 proběhla celková rekonstrukce mostu.
Železniční most byl použit v několika filmech, z nich nejznámější je film Most u Remage-
nu z r. 1968. Transport raněných a nálet stíhaček na začátku filmu je točen u mostu v Mě-
chenicích (na ostatních záběrech je potom již most v Davli). Američtí filmaři tehdy v rámci 
natáčení chtěli most vyhodit do povětří a postavit místo něho most nový. To bylo nakonec 
zamítnuto. Dnes je však most dost zchátralý, lokálka na trati Praha-Dobříš přes něj přejíždí 
sníženou rychlostí.
Železniční most mezi Skochovicemi a Měchenicemi je jednou z dochovaných technických 
památek, uvažuje se o jeho prohlášení za kulturní památku.
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V září 2000 byl zastaven provoz strojů, dělníci byli propuštěni a zbytek vyrobeného papíru 
byl ještě do listopadu téhož roku zpracováván na úpravnách, převážně zahraničními dělníky. 
Kotelna byla v provozu, kvůli vytápění bytových domů, do dubna roku 2001 a pak byla defini-
tivně odstavena. Některé prostory byly pronajaty, převážně jako skladovací, různým firmám, 
mnoho zpracovatelských strojů bylo demontováno a odvezeno jinam. Budova mechanických 
dílen a mazutová kotelna byly prodány místní firmě Klimaservis Sůva. Bytové domy papírny 
byly prodány do soukromých rukou.
Při povodni v srpnu 2002 byla papírna zcela zatopena. Nyní areál papírny patří dvěma fir-
mám – spodní část s původními výrobními halami firmě Vrane River & Green s.r.o., vrchní 
část (zvaná „hadrovna“) firmě Pikar Bohemia s.r.o., obě firmy mají italské jednatele. Původ-
ní záměr obou firem bylo vybudovat v areálu rezidenční bydlení. Toto se však do dnešního 
dne neuskutečnilo. V současnosti jsou některé prostory pronajaty různým podnikatelským 
subjektům, mezi jinými firmě Divus, která provozuje mimo jiné i kavárnu Perla v bývalé 
vrátnici.

žeLeZNIčNí trAŤ 210

Trať přes Vrané byla postavena v rámci úseku Modřany - Dobříš, na němž byl provoz slav-
nostně zahájen 22. září 1897. Výstavbu železniční tratě z Modřan do Čerčan a Dobříše naplá-
novalo družstvo lesmistra Marka z Konopiště, okresního starosty Waltera ze Zbraslavi a ad-
vokáta Živného z Benešova.
Ve Vraném byla vystavěna na zdejší trať poměrně veliká stanice. Bylo to z toho důvodu, že 
v několika následujících letech měla sloužit jako odbočná pro navazující budovanou trať do 
Čerčan. Samotné odbočení však bylo naplánováno až na odbočce ve Skochovicích, avšak 
vranské nádraží bylo tím dopravním uzlem, kde se mělo přestupovat z dobříšských vlaků na 
čerčanské. K uvedení stanice do provozu jako přestupního uzlu došlo po dokončení posled-
ního čerčanského úseku z Jílového do Skochovic, na němž byl provoz zahájen 1. května 1900. 
Na stavbě se podílelo mnoho předních stavitelů nejen z  tehdejšího Rakouska-Uherska (J. 
Muzika, J. a V. Kovaříkové, O. Žiwotský, J. Hrabě), ale také z Itálie, kteří měli zkušenosti se 
stavbou železnice v náročném skalnatém terénu.
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Na základě povolení z 16. 11. 1897 testoval František Křižík na trati do Dobříše elektrický že-
lezniční provoz. V letech 1899 – 1901 v úseku Praha – Měchenice jezdil dvounápravový tram-
vajový vůz poháněný akumulátorovou baterií, která se dobíjela ve stanicích Vršovice a Zbraslav.
Rokem 1900 se Vrané stalo přestupní stanici mezi vlaky do Čerčan a do Dobříše. Vzhledem k jisté 
odlehlosti Vraného bylo určitě pozitivní zprávou, že koncem 19. století bylo v plánu tudy vysta-
vět jednokolejnou železniční trať z Prahy do Dobříše s odbočkou do Čerčan. Železniční trať přes 
Vrané byla budována v rámci 39,6 kilometrů dlouhého úseku z Modřan do Dobříše, jehož stavba 
byla zadána v listopadu 1895. O této události můžeme nalézt informace ve vranské farní kronice. 
Zde se můžeme v několika zápisech dočíst o průběhu stavby dráhy. V zápisu z roku 1895 se píše:
„V roce tomto konečně po dlouhém měření a po dlouhých přípravách přikročeno ku stavbě dráhy 
z Modřan do Dobříše s odbočkou z Vraného do Čerčan a tím konečně dávné potřebě zdejšího kra-
je vyhověno. Trať sama vedena po pravém břehu Vltavy z Modřan přes zahradu Komořanského 
panství na Závist, kdež jest stanice. Ze závisti vedena na zastávku Jarov, odtud tunelem 392 m 
dlouhým ku Vranému kol zahrady Pařízkovy za školou a za farou přes zádušní pozemky, dále přes 
zádušní pole, jež užívá řídicí učitel za hraní varhan ku „Reitschule“, kdež státi bude nádraží. Dále 
jde kol Skochovice, za Skochovicemi u Holubova překročí Vltavu a táhne se údolím ku Bojovům, 
vystoupí k Mníšku a na Dobříš. Odbočka na Čerčany u mostu za Skochovicemi se odděluje, jde 
dále po pravém břehu Vltavy ku Davli, pak po pravém břehu Sázavy kolo Jílového do Čerčan.“
Realizace trati umožnila obrovský rozvoj celé oblasti Posázaví a Brd. Původně měla velký hos-
podářský význam (přeprava dřeva z okolí Dobříše, zásobení modřanského cukrovaru nebo 
papíren ve Vraném nad Vltavou, obsluha kovohutí Mníšek, doprava materiálu z lomů a sklá-
ren na trase). Velmi také dopomohla růstu turistického ruchu v Posázaví, v okolí Dobříše 
a celých Brd. Na začátku století se stala důležitým článkem v rozvoji trampingu v okolí Prahy, 
protože zpřístupnila romantické scenérie těchto oblastí.
Zprovozněním nové železnice se výrazně zlepšilo spojení Vraného s okolními obcemi, přičemž 
pro železnici byla zase velice významná přítomnost prosperující papírny v obci, která tak byla 
zdrojem pravidelných příjmů za přepravy. Papírna byla s vranských nádražím spojena vlečkou, 
která byla do stanice zaústěna na skochovickém zhlaví stanice. Dopravní obslužnost Vraného 
byla podpořena ještě roku 1907, kdy byla otevřena nová okresní silnice mezi Vraným a Zvolí. 
Do té doby bylo silniční spojení možné pouze starou cestou na Zvoli nebo přívozem na Strnady.



Od nAšicH dOpiSOVAteLů

SetbA

Po dlouhé, a tentokrát i studené zimě, přichází předjarní období, kdy začíná náš zahradnický 
rok. Většina z nás si připravuje sadbu sama, přestože lze zakoupit u pěstitelů sadbu všeho, 
co lze na zahradách pěstovat a  mnohdy i  toho, co nemá smysl pěstovat, protože v  našich 
podmínkách se nedaří.
Sadbu si můžeme připravit i  sami - v  domácích podmínkách. Je jisté, že tam kde máme 
vyhřívané skleníky či prosklené lodžie se daří lépe, ale mnohé zkušenosti potvrzují, že i parapet 
na okně obráceném na jih, lze využít pro setí a  vypěstování sadební rostliny. Pořídíme si 
výsevný substrát, kontejnery, kelímky či květináčky, rosící lahve, popř. biopřípravky pro boj 
s  příp. plísní či urychlovače klíčivosti, později substrát pro přesazování rostlinek a  hlavně 
osivo, to vše pořídíme v obchodech Zahrádkář či na trzích. Mámě několik etap výsevu:
1. etapa – od poloviny února vyséváme papriku, celer, mochyni (to je ono ovoce, žluté 
menší kouličky, které po celou zimu kupujeme v malém košíčku v supermarketu), z květin 
limonky, slaměnky, nevadlec (květiny na sušení), rozmarýn. Papriku vpravujeme po 1-2 
semenech do kontejnerku s výsevným substrátem cca 1-2 cm hluboko, přitlačíme a orosíme. 
Ostatní sejeme do řádků cca 10 cm vzdálených od sebe ve výsevných nádobách – později, 
kdy rostlina má min. 2 pravé lístky rozsazujeme a po „zmrzlých“ - v ½ května vysazujeme 
na zahrady. Všechny uvedené rostliny mají několikatýdenní dobu klíčení, proto nezkoušíme 
klíčivost „pohledem pod zem“, jen půdu řádně rosíme a trpělivě čekáme.
2. etapa – konec února až ½ března sejeme rajčata, všechny rané druhy košťálovin – 
kapusta, zelí, kedlubny, květák, brokolici (ty pozdní sejeme o měsíc později). Ke konci března 
sejeme růžičkovou kapustu, afrikány. V březnu ale také vyséváme již první semena do půdy. 
Jedná se o  kořenovou zeleninu – mrkev, pastyňák, petržel, cibuli či jarní druhy česneku, 
luskoviny, kopr. U celeru vysazujeme vzrostlé rostliny v květnu.
3. etapa – duben je již chudá na výsev semen v  domácím prostředí, majoránka či 
teplomilnější zelenina jako cukety, dýně, okurky, patizony. Vysazujeme do samostatných 
kontejnerků a po „zmrzlých“ na venkovní záhony. Uspíšíme si tím první sklizeň. Duben již 
bývá venku teplejší, vrchní část země je částečně prohřátá, proto si s výsevem raději počkáme 
do venkovního prostředí.
4. etapa – květen v tomto měsíci si počkáme na poslední chladné dny a sázíme vše, 
co jsme si doma předpěstovali a sejeme vše, na co jsme pozapomněli. Koncem měsíce ještě 
vyséváme na volný záhon pekingské či čínské zelí.
Členové našeho zahrádkářského svazu vám všem přejí šťastnou ruku při volbě odrůd 
a dobrou chuť při konzumaci svých výpěstků.

ČZS
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LeVANDULe LékAřSká – LAVANDULA

Původ názvu je z latiny lavare – mýti se, proto již ve starověku nebylo koupele bez levandule. 
Levandule je středomořská voňavá bylina, většinou malý keř, fialově, modře i bíle kvetoucí. 
V našich končinách se rozšiřuje její pěstování v zahradách, většinou jako ozdobný prvek. To, 
že si můžeme dovolit ji pěstovat i u nás, je výsledkem oteplování, větším počtem tropických 
dnů, teplých zim a nově vyšlechtěnými odrůdami. Na stanovišti může vonět a těšit nás i 15 let.
Výsev-výsadba – pokud chceme sledovat růstový vývoj naší levandule, zakoupíme semena 
a již v únoru vyséváme do výsevného substrátu. Tento koupíme v každém květinářství či Za-
hrádkáři. Jednotlivé sazeničky rozsadíme do samostatných květináčků a před létem sázíme na 
pozemek. Takto sázíme i zakoupené sazenice. Nedoporučuje se vysazovat sazenice zakoupené 
v supermarketech, jsou vypěstovány za jiných podmínek a mnoho by si toho u nás neužily. 
Výsadbu provádíme do propustné, nezaplevelené půdy s dostatkem vápníku. Levandule nemá 
ráda velké vlhko. Slunce je pro levanduli to nejnutnější. Vydlabeme si v půdě poměrně dost 
hluboký důlek, který naplníme vodou, vytvoříme blátíčko a zasadíme sazenici. Ke kořenům 
nepřidáváme žádné hnojivo. Hnojíme až v průběhu vegetace, specializovaným hnojivem. Le-
vanduli můžeme pěstovat i doma ve větších květináčích, ale pozor v zimě nesmí zůstat v míst-
nosti. Musí na balkon, kdy květináč obložíme pytlem či listím-větvemi. V teplé a suché zimě 
se často stalo, že levandule na jaře nevzejde. Bylo to způsobeno suchem, levandule v zimě 
nezmrzne, ale často uschne. Levanduli zastřiháváme, vždy o 1/3 – 2/3, ale nikdy až na dřevo.
Sklízíme v červenci a srpnu, v případě zhotovování dekorativních kytiček sklízíme ještě ne 
plně rozkvetlé, ponecháme delší stonek, pokud budeme levanduli používat v gastronomii, ná-
levech či do pytlíčků proti hmyzu, sklízíme stonek i s listy, vytvoříme kytičky, které pověsíme 
„hore nohama“ a sušíme ve stínu a v suchu za cca 40° C. Potom suché zdrhneme, květ musí 
být i s tobolkou pod květem. Účinné látky obsažené v levanduli potlačují růst bakterií, poně-
kud snižují krevní tlak, mají částečně tlumivý účinek na ústřední nervstvo - spasmolitikum, 
upravují střevní činnost – průjmy, nadýmání, působí diureticky. Silice zde obsažené slouží 
jako přísada do antirevmatických mazání. Působí blahodárně v kosmetických koupelích.
Upotřebení
- jako koření: 
dochucení kávy – rozetřeme v hmoždíři suché květy a ozdobíme na pěnu na kávě,
dochucení čaje - zalijeme společně s čajem horkou vodou, upravuje trávení,
posiluje nervovou soustavu, má antiseptické účinky
dochucení zmrzliny, džemů
listy mají trpkou chuť, proto se na jihu jimi koření hlavně pečené maso
- olejíčky: dáme větší hrst sušených květů, zahřejeme na 40° C, poté macerujeme cca 3 týdny ulo-
žíme na chladné a tmavé místo, do lahvičky, do které budeme přes plátno nalévat olejíček, může-
me přidat větvičku levandule, pokud bychom olej použili do pečiva – pusinky – jen 2-3 kapky
- voňavé pytlíčky: proti hmyzu, hlavně šatním molům, jednoduše nasypeme sušenou levan-
duli do ušitých pytlíčků a věšíme do skříně, dáváme mezi prádlo. Pokud jsme v noci zoufalí 
z komárů či ve dne z mušek, tak si dáme do mističky vodu, ve které macerujeme levanduli 
nebo hřebíček (či obojí) a uložíme volně na stůl,
- polštářky - sáček se suchou levandulí provoní polštář, tento tiší mysl a dobře se nám spí.
- gastronomie: 1. při přípravě třené bábovky dáme hrst levandulových květů do hotového
těsta těsně před naléváním do formy,
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„jULIe“

V minulém roce jsme navštěvovali stacionář Julie na Zbraslavi, jelikož jsme byli velmi spoko-
jení s tímto zařízením, tak bych o něm ráda v Zrcadle informovala občany Vraného.

julie – dům plný radosti
V roce 2013 založila v Praze na Zbraslavi nezisková organizace V jednom domě o.p.s. mezi-
generační centrum Julie. Jeho cílem je propojovat generace, které si mohou pomáhat a obo-
hacovat se navzájem. Zařízení navíc poskytuje oběma generacím odbornou logopedickou 
péči, přicházejí sem tedy děti, které mají vrozené problémy s komunikací, a senioři, kteří tyto 
problémy během života získali (po mozkové mrtvici, úrazu mozku apod.). Toto omezení však 
není překážkou v komunikaci, která probíhá různými jinými prostředky (hudba, cvičení, spo-
lečné vyrábění, vaření, aktivity na zahradě apod.).
V centru Julie mají obě generace své vyhrazené prostory, děti a senioři se však setkávají při spo-
lečných aktivitách. Ačkoliv se jedná o propojení, které není v České republice běžné, spolupráce 
obou skupin se jeví od začátku jako velmi užitečná a motivující. Senioři mají na děti čas a trpě-
livost a dokážou vytvořit poklidný prostor pro komunikaci, děti zase vnášejí do všedních dnů 
seniorů radost a smysluplnost. Klienti se 
znají navzájem jmény, vědí o  svých zá-
jmech i  starostech, dokážou si navzájem 
pomáhat. Děti si často vyhledávají svou 
babičku a dědu, ke kterým při společných 
aktivitách spontánně usedají na klín.
Kromě společně stráveného času mají 
děti i senioři svůj individuální program. 
Seniorům zajišťuje centrum Julie přede-
vším sociální kontakt a pomoc při běž-
ných denních činnostech, odborní pra-

2. kandujeme květy – zdlouhavá a patlavá práce, ale výsledek je jedinečný, ozdoba moučníků 
nebo jen tak „do huby“ na cucání, dělají se i bonbony, ale to jsou rodinné recepty, které se 
neprozrazují,
3. sirup: převaříme 1 l vody s 1 kg cukru, nakrájenými 2 citróny, 1 kusem celé skořice a několi-
ka hrstmi levandule, necháme macerovat cca 3 týdny, slijeme a ze zhotoveného sirupu si dělá-
me báječnou limonádu po celý rok. Do sklenice dáme plátky citrónu, nalijeme množství levan-
dulo- vého sirupu podle chuti, můžeme přidat led. Tento „elixír mládí“ má uklidňující účinky.
4. levandule je součástí tzv. provensálského koření a směsi na ryby,
5. zmrzlina – do základního sirupu (do 2/3 hrnku vody+2/3 hrnku třtinového cukru, které 
pomalu svaříme a zredukujeme, přidáme levanduli), tento sirup přidáváme do pyré z ovoce 
a v kelímcích zmrazíme.
6. Bylinkové máslo: do 10 čerstvých levandulových lístků nasekáme spolu se 2 lístky šalvěje, 
lžičkou saturejky, lžičkou kopru, vše smícháme se 130 g másla, špetkou soli, lžičkou citrónové 
šťávy. Grilovaná ryba toto máslo ocení.

ČZS
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nA AKtuáLní témA

VýSLeDkY tříkráLoVé SbírkY (NejeN) Ve ZVoLI

Milí přátelé, výsledek Tříkrálové sbírky ve Zvoli a  Černíkách činí 
úctyhodných 48 980 Kč. Částka vybraná v celé zbraslavské farnos-
ti, kam územně patří i Zvole, je 85 849 Kč. Celková částka vybraná 
v ČR představuje nový rekord ve výši 100 miliónů korun. Tyto pení-
ze půjdou na podporu lidí v nouzi u nás i v zahraničí.
Jak jistě víte, část peněz vybraných ve zbraslavské farnosti je určena 
jako příspěvek na nákup invalidního vozíku pro Davida Šmelhauze 

ze Zvole. David trpí dětskou mozkovou obrnou, bez pomoci se nepohybuje a je odkázán na 
pomoc své rodiny. V současnosti probíhají nutné administrativní úkony, aby vybrané peníze 
mohly co nejdříve sloužit ve prospěch dobré věci. Předpokládáme, že by David mohl používat 
nový vozík již na jaře letošního roku.
Milí přátelé, rádi bychom vám ze srdce poděkovali za váš velmi pozitivní přístup k Tříkrálové 
sbírce. Děkujeme všem malým i velkým koledníkům, kteří se s kasičkami vydali do mrazivé-
ho dne, děkujeme vám, kteří jste jakoukoli částkou přispěli do sbírky. Snad nikdo z koledníků 
se nesetkal s nezájmem nebo odmítnutím. Právě naopak. Prokázali jste svá otevřená srdce 
a přispěli nejen do pokladniček, ale také jste obdarovali malé koledníky sladkostmi a ty velké 
něčím ostřejším pro zahřátí. Výsledek je to velmi povzbudivý.
Velké poděkování vám všem.

Za organizační tým Vladimír Hudousek

covníci pak také poskytují logopedickou terapii, rehabilitaci mobility, psychoterapii, trénink 
paměti, rehabilitační cvičení a řadu dalších aktivizačních činností. Děti mají stejný program 
jako v kterékoliv jiné školce, jen je každému ještě navíc poskytována také odborná logopedic-
ká péče. Každý měsíc pracují obě generace na určitém tématu, které se váže k danému roční-
mu období - o tématu si povídají, zpívají či téma výtvarně zpracovávají. Společně strávený čas 
přináší radost, vzájemnou podporu a novou energii.

Jana Janauerová
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CItátY

Čas
•	 Čas utíká a my tiše stárneme, jak jdou roky. (Ovidius)
•	 Čas přináší vše, ale také vše odejme. (Livius)
•	 Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. (Albert Einstein)
•	 Na velkých hodinách času je jen jediné slovo: „Teď“. Po ulici „Potom“ se dojde k domu 

„Nikdy“. (Miguel de Cervantes Saavedra)
•	 Den prchá za dnem a život nám nenávratně uplývá. (Lucius Annaeus Seneca)
•	 Vše, co se má stát, může se stát i dnes. (Lucius Annaeus Seneca)
•	 Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. (Lucius Annaeus Seneca)
•	 Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. (Lucius An-

naeus Seneca)
•	 Nikdy nenosím hodinky, jelikož nejsem otrokem času. (Winston Churchill)
•	 Jeden z našich největších omylů je myslet si, že nám časem přibude něčeho jiného, než let 

a smutku. (John Steinbeck)
•	 Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít. 

(Arthur Schopenhauer)
•	 Čas je jediný majetek, který se nedá vlastnit, natož rozmnožit. (Erich von Däniken)
•	 Čas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé minus života a díky perspektivě vzdálenosti činí 

vše minulé krásnějším. (Marylin Monroe)
•	 Čas má plné kapsy překvapení. (Jan Werich)
•	 Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré zlaté 

časy. (Ernest Hemingway)
•	 Krátký a nenávratný je pro všechny čas života. (Maro Publius Vergilius)
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