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NAŠI mILÍ, VěrNÍ ČteNářI!
Otvíráte naše ZRCADLO, poslední v tomto roce. Redakční rada si vždy přeje, aby to „vánoč-
ní“ číslo bylo plné radosti a dobrých zpráv. Moc si přejeme, aby Zrcadlo bylo takový první 
vánoční dárek. Víme, že se každému nezavděčíme, ale snad některým z Vás radost uděláme…
Máme za sebou Vranské posvícení, milovníci běhu se utkali na „Běhu do schodů“, dozněly 
krásné tóny horn – lesních rohů – při Hubertských mších, oslavili jsme Martina a snědli mno-
ho „martinských husiček“.
Mnoho zajímavého máme před sebou, máme se na co těšit.
Adventní dobu zahájíme v neděli 3. prosince 2017, kdy společně rozsvítíme vranský Vánoční 
stromeček. I letos se připojíme k akci Pražského deníku, „Česko zpívá koledy“, přijďte na sou-
sedské setkání s přáteli a zazpívat si jako jeden velký pěvecký sbor – sbor od Aše po Ostravu 
a Zlín. Všichni dostáváme rádi dárečky a tak půjdeme obdarovat zvířátka v Obůrce. Vánoce 
v našem kostelíku sv. Jiří: půlnoční mše, koncert a Tříkrálové setkání + Tříkrálová sbírka. 
V  adventním a  vánočním čase se budeme často setkávat. Věříme, že všechna tato setkání 
budou plná radosti, lásky, porozumění, dobré pohody. Poslední dny v roce jsou vždy hektické 
- uklízení, pečení, shánění dárků… Zastavme se a prožijme tento krásný čas v klidu, pohodě 
a se svými přáteli. Buďme k sobě laskaví, přátelští a dělejme si navzájem radost. Toto vše pro-
voněné svařákem a punčem za zvuků koled a hlavně mezi svými, v kruhu rodiny a přátel, to 
je dárek všech dárků.

Prožijte požehnané svátky vánoční a šťastně vykročte do nového roku 2018.

Přeje Redakční rada časopisu ZRCADLO.

DěKUjeme
Ano, Redakční rada Zrcadla děkuje všem svým věrným dopisovatelům za jejich příspěvky do 
časopisu. Díky těmto prima lidičkám se Vy, naši čtenáři, dozvídáte o dění v obci.
Potěší nás, když nám zachováte svou přízeň i v dalším roce. Budeme rádi, když se počet do-
pisovatelů rozšíří a své příspěvky dostaneme od spolků, svazů, škol…, kteří se zatím nepre-
zentují.

SLOVO nA úVOd
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Jen jedinou noc v roce, jedinkrát – na Vánoce, 
přicházím na koledu z krajiny plné ledu 

sem na zem, kde se rázem poklady otvírají, 
i skrýše, které tají ta nejtajnější přání. 

Rolniček zacinkání vám všechna přání splní. 
Ježíšek sladce vrní vysoko v oblacích, 

když padá, padá, padá, padá bílý sníh… 
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zpráVy z rAdnice

SLoVo StAroStKy
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2017 se pomalu chýlí ke konci. Dovolte mi popřát vám jménem svým, ale i  jménem celé 
obecní rady a zastupitelstva, prožití krásných svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, lásky a vzá-
jemného porozumění v novém roce.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

ZpráVy Z rADNIce
•	 RO jednala 12×, ZO se sešlo 3×.
•	 Na přelomu října a listopadu proběhlo dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit názor 

občanů na budoucí využití budovy č. p. 128 – stará škola. Výsledky se v současné době zpra-
covávají. Zároveň byla zpracována technická dokumentace skutečného zaměření této budovy.

•	 Firma zahradní architektura Tábor s.r.o., vybudovala v prostoru u nádraží a u základní 
školy nové mlatové chodníky v ceně 223 408 Kč. Zejména u školy by tento nový chodník 
měl sloužit k bezpečnějšímu příchodu dětí do školy.

•	 Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavby na-
zvané „Protipovodňová opatření na lesní cestě Dravkovská na pozemku p. č. 219/22 v k. 
ú. Vrané nad Vltavou.

•	 Občané bydlící v lokalitě V Dolích požádali obec o doplnění veřejného osvětlení v této 
komunikaci. Osvětlení bylo prodlouženo o cca 200 m.

•	 Na budově č. p. 128 - budova staré školy - byl opraven komín a provedena revize, opravu 
prováděla firma Marek Vůjtek, Rudná za cenu 30 000 Kč bez DPH.

•	 Občané bydlící v  lokalitě Na Kole požádali obec o ochranu před opakujícími se útoky 
dvou psů rasy rotvajler. Petice byla postoupena Veterinární správě Středočeského kraje 
a odboru životního prostředí Černošice.

•	 Firma Vrkoslav opravy silnic s.r.o. provedla opravu spár a trhlin asfaltových povrchů vy-
braných místních komunikací.

•	 Byla zpracovaná projektová dokumentace na výstavbu nové ČOV, na její výstavbu bude 
obec žádat o dotaci z fondů EU.

•	 Bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele kanalizace a vodovodu Na Kodlíči, výstavba 
by měla být zahájena na jaře 2018.

•	 Byla ukončena 2. etapa výstavby kontejnerových stání. V příštím roce bude obec pokra-
čovat 3. etapou.

•	 Nově byla vyznačena cyklotrasa od přívozu směrem do Skochovic, ulicí V  Ouvozcích 
směrem ke statku a dále do Březové – Oleška.

•	 Na konci září byla zkolaudována nová kanalizace v ulici Březovská, v říjnu zde proběhla 
závěrečná kontrolní prohlídka nově vybudovaného vodovodu.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce
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INformAce KomISe pro projeDNáVáNÍ přeStUpKů 
volně pohybující se psi na veřejném prostranství

První případ: Pokud se pes volně pohybuje na veřejném prostranství bez přítomnosti 
svého majitele.
V tomto případě se jedná se přestupek na úseku ochrany zvířat proti týrání podle § 27 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který se postu-
puje příslušnému odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, v našem případě odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice, který 
projednává přestupky na úseku ochrany zvířat. Spolupracuje s Veterinární správou Středočes-
kého kraje v Dolních Břežanech.

Druhý případ: Pes se pohybuje na veřejném prostranství v přítomnosti svého majitele 
bez náhubku a vodítka.
V tomto případě se jedná o přestupek proti pořádku v územní samosprávě, který je projed-
náván věcně příslušnou Komisí pro projednávání přestupků obce Vrané nad Vltavou podle 
§ 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Fyzická osoba porušila povinnost 
stanovenou v čl. 6, písm. a) Obecně závazné vyhlášky Obecního úřadu Vrané nad Vltavou č. 
2/97, o udržování bezpečnosti, klidu, čistoty a hygieny, a to zákaz volného pobíhání domácího 
zvířectva i zvířectva chovného a užitkového po veřejných prostranstvích.
Je nutno uvést, že činnost komise pro projednávání přestupků se řídí zákonem č. 250/2016 Sb. 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestup-
cích. Není na volné úvaze tohoto orgánu rozhodovat o tom, zda zjištěné přestupkové jednání 
bude nebo nebude projednávat a případně postihovat.

JUDr. Jana Justianová, předsedkyně přestupkové komise

ZpráVA o ČINNoStI oBecNÍ poLIcIe VeStec
V období od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017 evidujeme v k. ú. obce Vrané nad 
Vltavou celkem 162 událostí, z toho počtu bylo ve 20 případech přijato ozná-
mení prostřednictvím tísňové linky. Celkem bylo zjištěno 27 přestupků, kdy 
v 18 případech byla věc vyřešena příkazem na místě, ostatní přestupky řeší 
příslušné správní orgány.
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Nejčastěji řešili strážníci přestupky v dopravě a přestupky proti veřejnému pořádku, zejména 
ve věci rušení nočního klidu. Dále se jednalo o porušování vyhlášky obce č. 2/97 Vrané nad 
Vltavou, o udržování bezpečnosti, klidu, čistoty a hygieny, kdy podle čl. 4 nedodržují někteří 
občané nedělní klid a dle čl. 6 řešili majitele psů, kteří nechávají běhat své psy na veřejném 
prostranství bez vodítka a košíku.
Dalším problémem, kterým se v poslední době strážníci poměrně často zabývají, je jednání 
řidičů, nebo vlastníků motorových vozidel, kdy nejen v rozporu s ust. § 25 zákona č. 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunikacích odstavují a parkují na jiných místech, než jsou 
pozemní komunikace. Využívají tak neoprávněně veřejné prostranství, které je definováno 
nejen v zákoně o obcích, ale také ve vyhlášce obce. Samozřejmě se řidič nebo vlastník mo-
torového vozidla vystavuje nebezpečí postihu za přestupky pro porušení vyhlášky obce, kdy 
může správní orgán uložit pokutu fyzické osobě, která nepodniká, až do výše 30 tisíc korun. 
U podnikající právnické osoby se sankce může vyšplhat až do výše 200 tisíc korun.

str. Zdeněk Vočka, vedoucí obecní policie

jAK jSme VoLILI V NAŠÍ oBcI Do poSLANecKé SNěmoVNy 
pArLAmeNtU ČeSKé repUBLIKy

Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se ve Vraném nad Vltavou 
zúčastnilo 66,85 % voličů. Výsledky hlasování v naší obci jsou následující:
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SpOLečenSKá KrOniKA

Přehled volební účasti v obci Vrané nad Vltavou:

GRATULACE
Gratulujeme člence 

Sboru sv. Jiří Vrané nad Vltavou

Jitce Chaloupkové 
k narození syna Bedříška.

Oběma přejeme – zdraví, štěstí, 
spokojenost a radost ze zpívání.

Sbor sv. Jiří

V září letošního roku opustila tento svět

paní Marie VLKOVÁ
Prosím, věnujte jí tichou vzpomínku.

Přátelé



VánOce

ADVeNt
Pro někoho chaos a přípravy, pro jiného posvátný čas, 
který není jenom o zapalování svíček na věnci. Pojď-
me nahlédnout do minulosti. Opravdu víte, na jakých 
základech stojí české Vánoce?
První zmínky o adventní mši v italském městě Raven-
na pocházejí z pátého století. Teprve v polovině šesté-
ho se tato tradice „ujala“ i v Římě. Latinské slovo „ad-
ventus“ vlastně znamená příchod (spasitele). I  když 
západní církev nejprve slavila různý počet nedělí (nej-
častěji šest), papež Řehoř Veliký ustanovil pouze čtyři 
adventní. Protože se jeho nařízení nebralo moc vážně, 
klasická a nám známá čtyřtýdenní příprava na Vánoce 
se dodržuje asi od 11. století.

Dieta, ticho a klid
Původně byl advent dobou půstu a rozjímání. Byly zakázány bujaré oslavy, tanec a zpěv. Ne-
smělo se jíst maso a produkty živočišného původu. Tedy s výjimkou ryb, z čehož vychází zvyk 
štědrovečerního kapra. Postní období ukončila první vycházející hvězda 24. prosince.

Svíčky a větvičky
Tradiční symbolem adventu je od 19. století adventní věnec. Dříve byl zavěšován na stuhách, 
dnes se častěji pokládá na stůl. Svíčky by na něm měly být tři fialové a jedna růžová. První 
neděli se zapaluje na památku proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Druhá re-
prezentuje lásku, třetí (růžová) je symbolem radosti, že postní období se blíží ke konci a čtvrtá 
(andělská) je znakem míru a pokoje.

Svátek svaté Barbory
Řezání větviček a různých keřů, nejčastěji třešňových, připadá na 4. prosince. Když natrhaná 
„barborka“ rozkvetla o Vánocích, předpovídalo to blížící se svatbu děvčat. Kromě toho prý 
tento přírodní úkaz přinesl štěstí do celého domu.

Svatý mikuláš
Věděli jste, že svatý Mikuláš byl biskup z antického města Myra, který byl proslulý svou štěd-
rostí k chudým a potřebným? Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství. 
Jeho svátek připadá na 6. prosince a  je spojen s  rozdáváním dárků. Odtud se bere tradice 
Mikuláše, čerta a anděla, kteří v jeho předvečer vyrazí do ulic. Hodné děti se odmění, kdežto 
ty zlobivé se pokárají.

jmelí
Dalším adventním symbolem je samozřejmě jmelí. V Česku se 
vyskytuje pouze jeden druh (jmelí bílé), ale celkově se rozlišu-
je až 100 druhů. Tato rostlinka podle tradice přináší domovům 
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požehnání a štěstí. Podle Keltů dokonce i plodnost. Kdo se pod ním nechá políbit, ten má 
zaručenou lásku až do příštích Vánoc.

Vánočka
Těsně před Vánocemi se peklo tohle sváteční 
jídlo, na jehož výrobu byli povoláni ti nejvy-
hlášenější pekaři. Svým tvarem má připomínat 
malého Ježíška zabaleného v peřince, a proto je 
symbolem nového života a plodnosti. Do každé 
vánočky se zapekla jedna mince a ten, kdo ji na-
šel, se prý celý příští rok radoval z pevného zdra-
ví a bohatství.

Vánoční stromek
Počátkem 16. století bylo zdobení stromků pronásledováno a trestáno, protože mnozí ho od-
suzovali jako pohanský zvyk. Naštěstí se nakonec začalo akceptovat a větve jehličnanů byly 
znamením věčného života. Původně se stromečky zavěšovaly špičkou ke stropu, později zase 
špičkou dolů. Stromky se krášlily pečivem, ořechy, perníky, slaměnými ozdobami a stuhami 
– zkrátka co dům dal.

VáNoČNÍ pohLeDNIce
Vánoční pohlednice jsou ilustrované pohlednice zasílané si vzájemně mezi přáteli a členy ro-
diny během týdnů předcházejících Vánocům. Tradiční forma pozdravu zní: „Přejeme Vám 
veselé Vánoce a  šťastný nový rok“. Jde o  podobnou formulaci, která byla použita na první 
komerční vánoční přání, vyrobené pro Henryho Colea, v Londýně v roce 1843. Zvyk posílání 
pohlednic byl populární v ČR mezi lidmi během druhé poloviny 20. století. Zasílání desítky, 
často i více pohlednic, v ČR se zprávou „Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok“ patřilo 
téměř mezi společenskou nutnost a nezaslání pohlednice spřízněné osobě k Vánocům bylo 
považováno za velmi nevhodné, znak nezájmu a pro zklamaného příjemce velmi deprimu-
jící. Příjemcem a návštěvami během vánočních svátků byla hodnocena slohová kvalita textu 
přání, gramatika, krasopis, úprava (zarovnání textu), případné znečištění nebo poškození, 
ale i výběr motivu pohlednice, u vánočních pozdravů, které během Vánoc a počátku Nového 
roku postupně přicházely. Z uvedených znaků bylo usuzováno na schopnosti nebo neschop-
nosti odesílatele. To vedlo nejen k zábavě během návštěv, ale také ke zvýšení nebo snížení 
prestiže odesílatele u příjemce.
Z rozstříhaných pohlednic byly dětmi ve škole vytvářeny koláže. Během 20. století bylo vhodné 
nakoupit vánoční pohlednice co nejdříve, jakmile byly před Vánocemi v prodeji, protože šlo 
o „nedostatkové zboží“ a hezké pohlednice (například s oblíbenými ladovskými motivy) byly 
„podpultovým zbožím“. Posílat vlastnoručně vytvořené pohlednice bylo v ČSSR zakázáno jako 
technicky nevhodné a i později tento způsob nebyl doporučován. V jiných zemích byla výroba 
vlastnoručně vyrobených pohlednic běžná a taková pohlednice pak velmi ceněná příjemci.
Koncem 20. století vznikl a s prudce stoupající cenou poštovních služeb se rychle rozšířil, 
moderní trend zasílání elektronických vánočních zpráv. Jde často o odesílatelem zhotove-
ný nebo upravený, obvykle tematický obrázek nebo fotografii. Jako nostalgická vzpomínka 
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Soutěže 
s odměnami Výtvarná 

dílna 

Občerstvení

dílna 

Občerstvení

na minulost nebo mezi lidmi, kteří nevyužívají 
internet, jsou někdy posílány i ve 21. století pa-
pírové pohlednice.
Vánoční pohlednice byly nakupovány ve znač-
ných množstvích. Některé zobrazovaly umělec-
ká díla, náboženské symboly, přírodu, jiné byly 
komerčně upraveny s ohledem na dané období. 
Obsah zobrazení se mohl vztahovat přímo k pří-
běhu Vánoc s vyobrazením Narození Ježíše Kris-
ta, nebo mohl obsahovat křesťanskou symboli-
ku, jako je například Betlémská hvězda, nebo 
bílou holubici, která může představovat Ducha 
svatého nebo mír na Zemi. Sekulární vánoč-

ní přání mohla zobrazovat vánoční tradice, mýtické postavy, jako je Ježíšek či Santa Claus, 
předměty přímo spojené s Vánocemi, jako jsou svíčky, cesmíny a ozdoby, nebo různé motivy 
spojené s obdobím zimy, scény se sněhem nebo volně žijící živočichy. Byly dokonce vytvářeny 
i vtipné pohlednice a pohlednice zobrazující nostalgické scény z minulosti, jako jsou nakupu-
jící dámy v krinolínách na idealizovaných ilustracích z 19. století.
Některé osoby dávají přednost zasílání pohlednice s básní, modlitbou, nebo biblickými verši. 
Některé texty vánočních přání se zcela vyhýbají zmínce o Vánocích nebo náboženství s texty 
jako „Všechno nejlepší do nového roku a hodně zdraví, přeje….“

VáNoČNÍ DeKorAce A BArVy
Adventní a vánoční vazba je zdobena přízdobami, které mají nejen dekorativní charakter, ale 
obsahuje i symboly. Adventní a vánoční vazba také bývá používána jako součást církevní li-
turgie. Slouží ale především k dekoraci obydlí, společenských prostor i veřejných prostranství 
během adventu a Vánoc. Jakékoliv vazby a aranžmá, včetně smuteční a dárkové vazby, v tom-
to období bývají obvykle ovlivněny tradicemi a atmosférou svátků a zohledněno provedení 
v souladu s uvedenými svátečními zvyky. Některé z uvedených dekorací jsou používány se 
zapálenými svíčkami, nebo v jejich blízkosti, což bývá zdrojem bezpečnostních rizik. Vánoční 
a adventní dekorace si v ČR v 21. století často připravují i sami uživatelé.
Vánoční dekorace mají dlouhou historii. V 15. století 
bylo zaznamenáno, že v Londýně bylo vánočním zvy-
kem každý dům a všechny farní kostely zdobit cesmí-
nou, břečťanem, chvojím, a stálezelenými dřevinami. 
Tvar srdčitých listů břečťanu měl symbolizovat pří-
chod Ježíše, zatímco cesmína měla být ochranou proti 
pohanům a čarodějnicím. Trny a červené bobule ce-
smíny symbolizovaly trnovou korunu ukřižovaného 
Spasitele a jeho krev.
Purpura, kadidlo a františek jsou názvy pro různé aro-
matické směsi nebo látky, které se pražením, nebo po-
malým hořením (bez plamenů) používají k provonění 
příbytků nebo kostelů o Vánocích vonným kouřem.

První hromadně vyráběná vánoční 
pohlednice, vytvořená Johnem Callcottem 
Horsleym pro Henryho Colea (1843)
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Symbolika barev se mění s módou nebo je církevně dána. Tradiční barvy vánočních ozdob 
jsou červené, zelené a zlaté. Ačkoliv trendy vánočních dekorací každoročně určuje Evropská 
asociace floristů a výrobců dekorací (EFSA – European Floral and Lifestyle Product Suppliers 
Association), nejsou tyto pokyny bezvýhradně obecně přijímány.
Červená často symbolizuje lásku, krev a oheň. Během Vánoc symbolizuje krev Ježíše, která 
byla prolita při jeho smrti ukřižováním za vykoupení křesťanů.
Zelená symbolizuje věčný život, zejména proto jsou již od předkřesťanských dob používány 
větve jehličnanů a stálezelených dřevin. Ty své listy (jehličí) mají po celý rok, v zimě nejsou 
opadané, a jsou tedy považovány za stále, „věčně“ živé.
Zlatá barva je považována už od dob starověkého Egypta za symbol nejvyšších hodnot, podle 
daného období tak je jí popisována jako symbol slunce, ušlechtilosti, velkorysosti, idealismu, 
vznešenosti, moudrosti nebo prostě bohatství a hojnosti. Je barvou spojenou s Vánocemi, zla-
to jako jeden ze tří darů Tří králů symbolizuje Ježíšův královský původ (z rodu Davidova), 
nebo potvrzení, že byl uznán za Božího krále.
Bílá během Vánoc je symbolem nevinnosti, Panny Marie, čistoty, ale i sněhu. V adventním 
věnci je svíčka bílé barvy symbolem Panny Marie nebo Ježíše Krista. Bílá barva a Panna Ma-
rie jsou dávány do souvislosti s panenstvím a nevinností, jako symbol křesťanského zázraku, 
který je jedním z hlavních pilířů katolické víry (Neposkvrněného početí).
Fialová je barvou katolické církve během vánočního období od adventu do Vánoc, jde o barvu 
postu a pokání za hříchy. V tomto období postu jsou málo používány i ozdoby, dokonce i ad-
ventní věnce v katolických kostelích jsou nezdobené, zdobené bývají pouze kněžská roucha.
Růžová barva symbolizuje radost, je barvou neděle Gaudete, je použita například pro svíce, 
které se poprvé rozžíhají o třetí naděli adventní.
Černá barva se od liturgické reformy provedné z  rozhodnutí Vatikánského koncilu v  roce 
1965, nepoužívá.
Modrá barva je obvyklou tradiční slavnostní vánoční barvou pro protestanty. Podle někte-
rých informací je modrá barva, ale na počátku 21. století již symbolem „Panny Marie, Matky 
Boží, která Ježíše nosila ve svém lůně a zrodila ho celému světu právě o Vánocích“. Ze zdrojů 
není zřejmé, zda dříve modrou barvu o Vánocích používali protestanti, nebo modrá barva 
Pannu Marii v katolické liturgii symbolizovala dříve. Názor protestantů na mariánský kult 
je znám. Podle jiných zdrojů modrá barva symbolizuje vše nadpozemské, nebeské, ale také 
například víru nebo klid a ztišení.
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Dopis Ježíškovi…
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VáNoČNÍ StAtIStIKA
Podle průzkumu GfK České Vánoce ve statistice umělý vánoční strom v roce 2014 preferovalo 
36 % Čechů, 2 % obyvatel ČR vánoční strom vůbec nemá. Na stole k sváteční večeři mělo 
bramborový salát 89 % obyvatel ČR a kapra 67 %. Podle průzkumů tráví 94 % Čechů Štědrý 
večer doma.
Z Vánočních zvyků téměř třetina Čechů udržuje tradici půstu na Štědrý den. Téměř třetina 
Čechů se přitom také hlásí k nějakému směru křesťanské víry a navštíví vánoční mši 
v  kostele, ačkoliv krátce po dlouholetém potlačování komunistickým režimem 
v roce 1995 se ke křesťanské víře hlásilo 39 % obyvatel. V roce 2014 byl sta-
tistiky zaznamenán další pokles a rovněž se zvýšil počet obyvatel, kteří 
tvrdí že v Boha určitě nevěří na 42 %. Přesto je návštěva kostela vánoč-
ním zvykem i v necelé třetině rodin kde spíše v Boha nevěří. Vánoční 
jmelí má doma a tradici s kapří šupinou pod talířem přiznává více než 
polovina obyvatel ČR. Jmelí věší častěji ženy. Vánoční cukroví peče 
61 % obyvatel.
Více než 40 % obyvatel je průzkumem považováno za pověrčivé. 
Tyto osoby nevěší 24. prosince prádlo, nechodí do hospody a ne-
hrají karty. Vánoční zvyky jsou častěji praktikovány v rodinách 
s dětmi. U 70 % obyvatel se podle průzkumu rodina svolává 
zvonečkem, aby nalezli a  rozbalovali dárky pod stromkem. 
Více než polovina žen a asi třetina mužů zpívá u stromeč-
ku koledy. Tradice házení střevícem přes hlavu a lití olova, 
které jsou spojeny s pověrou věštění ženicha, jsou prakti-
kovány nejméně.
Podle statistických přehledů dat na síti Facebook a Twi-
tter v ČR je vidět v objemu přenášených dat na Štědrý 
den silný pokles mezi denní špičkou, která nastává 
kolem 14. hodiny, až zhruba do 18. hodiny. Objem 
přenášených dat poté opět vzrůstá, se špičkou mezi 
20. a 21. hodinou, a výrazněji klesá až kolem půl-
noci. Po 18.  hodině také silně narůstá objem 
dat, která se týkají online her a  internetového 
telefonování. Celkový objem přenesených 
dat na Štědrý den je zhruba o čtvrtinu nižší, 
než o běžném víkendu. Na Silvestra objem 
přenesených dat postupně klesá od 18. ho-
diny se s  výrazným propadem objemu 
přenesených dat okolo půlnoci. Celkový 
objem přenesených dat na Silvestra je 
zhruba o 15 procent nižší oproti běžnému 
víkendu.
Trend rozložení sebevražd podle měsíců 
platil za roky 2006–2010 stejně pro muže 
i ženy, nejnižší počet sebevražd byl v pro-
sinci. Během Štědrého večera a  25.  pro-

Dopis Ježíškovi…
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Něco na zub…
Staročeské vánoční cukroví

Linecká kolečka, vanilkové rohlíčky, kuličky a mnoho dalšího vánočního cukroví se postu-
pem let stalo osvědčenou klasikou, která nesmí chybět na sváteční hodovací tabuli. Vzniká 
mnoho nových kuchařek, které nabízejí zajímavé recepty. Často jsou ovšem finančně nároč-
né a přeslazené. Samozřejmě, že se najdou zlaté výjimky. My se v tomto článku vydáme po 
stopách zapomenutého cukroví z dob mládí našich babiček i prababiček. Pokud vás některý 
z receptů zaujme, není problém si jej vytvořit i během roku ke kávičce. Suroviny jsou v obcho-
dech snadno dostupné, často stačí zavítat jen do domácích zásob. A jdeme na to…

Vyskakovací cukroví
Potřebujeme:
180 g másla, 220 g moučkového cukru, 80 g hladké mouky, 100 g strouhané čokolády,  
180 g mletých ořechů

Postup:
Změklé máslo utřeme s moučkovým cukrem. Přidáme hladkou mouku, mleté ořechy 
a nastrouhanou čokoládu. Vypracujeme hladké těsto, poté necháme v lednici hodinu 
odpočinout. Těsto vtlačujeme do formiček a pečeme ve středně vyhřáté troubě dokud 
nemá narůžovělou barvu. Ještě za tepla obalujeme v moučkovém cukru.

since je počet dlouhodobě podprůměrný, téměř poloviční oproti jiným dnům. Výjimkou byl 
Silvestr, kdy se počet sebevražd zvýšil v uvedených letech nejméně o polovinu oproti běžné-
mu dennímu průměru. Již první dny Nového roku jsou ale páchány sebevraždy zcela v statis-
tických hranicích běžného denního průměru.
Počet obyvatel na Blízkém východě, kteří slaví Vánoce, klesá. Starobylé komunity křesťanů se 
stěhují jinam, na Blízkém východě se stávají cílem vraždění, útoků, znásilňování.
Obyvatelé ČR si na Vánoce půjčují průměrně 7 300 korun, zpravidla půjčkou u nebankovní 
instituce. Tyto půjčky stahují někdy obyvatele do dluhové pasti, a zaplatí někdy věřiteli násob-
ně více než činí půjčená částka.
V ČR za Štědrý den 2011 hasiči evidují 54 požárů. Část z vánočních požárů pravidelně způ-
sobují svíčky.
V roce 2012 mělo na horách, podle odhadů Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, 
strávit Vánoce přes 200 000 lidí, přičemž do zahraničí mělo odcestovat asi 100 000 lidí. V ČR 
mělo strávit Vánoce 2012 asi 180 tisíc turistů.
Praha za posledních čtyřicet let zaznamenala bílé Vánoce devětkrát, v ČR jsou většinou Vá-
noce na blátě.
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Staročeské boží milosti
Ingredience:
1 ks citron, 200 ml smetany, 2 lžíce cukru 
krupice, 5 ks žloutků, 1 balíček prášku do 
pečiva, 280 g hladké mouky, 3 lžíce rumu, 
olej, sůl, cukr moučka

Postup:
Mouku smícháme s  práškem do peči-
va a  vysypeme ji na vál. Citron pořád-
ně omyjeme a  nastrouhanou kůru z  něj 
přidáme spolu se žloutky, smetanou, 
rumem, krupicovým cukrem a  špetkou 
soli do mouky. Vypracujeme hladké 
těsto. Vzniklé těsto rozdělíme na 4 díly. 
Jeden vezmeme a  zbytek přikryjeme 
utěrkou. Postupně vyválíme každý díl 
těsta a z plátů vykrajujeme pomocí nože 
nebo formiček obdélníky. Každý tvar na-
řízneme do kříže nebo dvěma zářezy. Ve 
fritovacím hrnci nebo ve vyšší pánvi roz-

pálíme olej a postupně v něm osmažíme 
všechny obdélníky.
Usmaženou pochoutku necháme okapat 
a posypeme moučkovým cukrem.

Medové tyčinky
Potřebujeme:
550 g hladké mouky, 40 g másla, 100 g 
moučkového cukru, 100 g medu, 2 va-
ječné žloutky, 1 polévkovou lžíci rumu, 
2 polévkové lžíce sody, čokoládová poleva, 
citronovou kůru a mletou vanilku
Postup:
Nejprve utřete máslo, cukr, med a vaječné 
žloutky se dvěma lžícemi vody a rumem, 
poté přidejte citronovou kůru, vanilku, 
sodu a  mouku. Z  vypracovaného a  vy-
váleného těsta nakrájejte tyčinky. Přede-
hřejte si troubu. Tyčinky se pečou na 180 
°C 10 minut. Jakmile vychladnou, půlku 
každé medové tyčinky namočíte v čoko-
ládové polevě.
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Zázvorky
Potřebujeme:
560 g hladké mouky, 500 g práškového 
cukru, 30 g mletého sušeného zázvoru, 4 
ks celá vejce, 1 ks prášek do pečiva, 1/2 ks 
citrónu (kůra), mouka na pracovní plochu
Postup:
V  míse smícháme do zhousnutí vejce 
s  cukrem, mletý zázvor a  citronovou 
kůru. Přidáme mouku smíchanou s práš-
kem do pečiva a vypracujeme hladké těs-
to, které vyválíme asi na 3 mm silný plát. 
Z těsta vykrájíme formičkami různé tva-
ry, které necháme na plechu vyloženém 
papírem na pečení do druhého dne odle-
žet. Druhý den pečeme v troubě vyhřáté 
na 150-160 °C skoro dozlatova, až budou 
zázvorky zespodu nafouklé.Musí mít 
bílou barvu (nejlépe se pozná, je-li zá-
zvorka upečená, když jednu zdvihneme 
a  podíváme se na její spodní část, musí 
držet pohromadě a zespodu zůstat skoro 
nepoznatelně narůžovělá).

Sádlové pracny
Potřebujeme:
150 g sádla, 180 g cukru, 280 g hladké 
mouky, 100 g mletých ořechů, mletý hře-
bíček, nastrouhaná čokoláda (dá se vy-
měnit za kakao)

Postup:
Suroviny na sádlové pracny smíchejte 
a vypracujte těsto. Pracny upečete v pře-
dehřáté troubě na 160 °C. Z formiček je 
vyklepněte až zchladnou, jinak se vám 
mohou rozpadnout.
(Formičky se dají použít jakékoliv, ale 
nejvhodněší jsou ty, které jsou určeny 
přímo na pracny).
 

Anýzky
Potřebujeme:
1 lžičku mletého anýzu, špetku prášku 
do pečiva, 250 g moučkového cukru, 
550 g polohrubé mouky, 1 lžičku vanil-
kového cukru, 60 g másla, 2 vejce, 200 
ml zakysané smetany

Postup:
Sypké suroviny prosejte na vál, při-
dejte ostatní ingredience a vypracuj-
te těsto, které necháte odpočinout 
v  chladu. Těsto vyválejte v  tenkou 
placku. Vykrajované tvary pečte 
zhruba 8 – 10 minut při teplotě 180 
°C. Opět by mělo mít hotové cukroví 
narůžovělou barvu.
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Než VejDeme Do KoSteLA
KoSteLNÍ etIKetA

Jak se chovat v kostele?
1. Vcházíme-li do katolického chrámu, zachováme důstojné ticho.
2. Hlasitý hovor ruší potřebnou atmosféru.
3. Před vstupem do kostela vypneme mobilní telefon.
4. K kostele se nekouří, nejí a nepije.
5. Každý muž a větší chlapec při vstupu do kostela snímá pokrývku hlavy.
6. Do kostela není dovolen vstup zvířatům. Vyjímkou je vodící slepecký pes.
7. V kostele jsou vítáni kočárky i vozíčkáři, ne však brusle.

VáNoce V KoSteLe SV. jIřÍ
24. 12 23 hod. 4. neděle adventní – Vigilie Narození Páně – Štědrý den:
  Mše sv., zpívá Sbor sv. Jiří

25. 12 18 hod. Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční:
  Mše sv. s lidovým zpěvem

26. 12. 17 hod. Svátek sv. Štěpána
  Vánoční koncert Sboru sv. Jiří

31. 12. 18 hod. Svátek sv. Rodiny – sv. Silvestra
  Mše sv. s lidovým zpěvem

1. 1. 2018 18 hod. Slavnost Matky Boží P. Marie – Nový Rok
  Mše sv. s lidovým zpěvem

5. 1. 2018  8 hod. Tříkrálové setkání + Tříkrálová sbírka

7. 1. 2018 18 hod. Svátek Křtu Páně
  Mše sv. s lidovým zpěvem
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VáNoČNÍ Dům
Milujete tu příjemnou, ničím nenahraditelnou předvánoční atmosféru, vůni cukroví, svaře-
ného vína, purpury a vonných františků, krásu třpytivých ozdob, těšení se na příchod Ježíška 
a radost z dárků? Zavítejte k nám do Vánočního domu a užijte si s námi vánoční atmosféru 
kdykoliv chcete.

Vánoční atmosféra po celý rok
Vánoční dům se nachází v karlovarském zámečku Doubí, který se tyčí nad řekou Ohří. Pod 
vedením nadšené milovnice Vánoc, která si zde splnila svůj sen, tu vznikla unikátní vánoční 
výstava. Vánoční dům je otevřen celoročně a umožňuje tak všem návštěvníkům zavzpomínat 
si na vánoční období a užít si sváteční atmosféru, kdykoliv se jim zachce. V zimním období je 
pak návštěva Vánočního domu ideálním místem k odpočinku, útěku od vánočního šílenství 
a všude panujícího stresu.

Nádherná výzdoba i vlastní vánoční CD
Po průchodu vstupní branou na nádvoří zámku vás uvítá betlém a vy se najednou ocitáte v ji-
ném, krásně vánočním světě. I když je třeba zrovna léto, uvnitř zámku to voní cukrovím a vše 
je nádherně vánočně vyzdobeno. Čeká tu na vás osm metrů vysoký vánoční strom ozdobený 
6480 světýlky, které rozzáří pohled každého návštěvníka, ručně malované ozdoby, nádherné 
dekorace, usměvaví sněhuláci, něžní andílci, blikotavá světýlka a hořící svíčky. Vůně cukroví 
a typicky vánočního koření se tu mísí s vůní purpury a z reproduktorů se line pomalá, klidná 
vánoční hudba. A právě hudba se zde stává jedním z klíčových prvků, jak návštěvníkům ještě 

VOLný čAS
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TJ SOKOL Vrané nad Vltavou I. 

Vás srdečně zve na 
          
 
 
 
 
 

v sokolovně 
 

v sobotu 9. prosince 2017 
 

od 14 hod. 
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

V MASKÁCH 
a 

od 20 hod.  
VEČERNÍ ZÁBAVA 

Součástí večerního programu bude 
bohatá tombola, pro členy Sokola zajištěno 

občerstvení,… 
 

 
   

 
 

odpolední vstupné 20,- Kč               večerní vstupné 100,- Kč 
 

Těšíme se na Vaši účast!  
Výtěžek zábavy bude použit na rekonstrukci sokolovny! 

www.sokolvranenadvltavou.cz 

více zpříjemnit nádhernou atmosféru, a proto Vánoční dům připravuje své vlastní vánoční 
CD, které si zde budete moci zakoupit.

Inspirace na dekoraci i dárky
Expozice ve Vánočním domě v Karlových Varech je prodejní, takže nejen, že zde můžete nasát 
nádhernou vánoční atmosféru a zavzpomínat na dětství, ale navíc si můžete udělat radost 
koupí některé z  dekorací, nebo pořídit originální dárek pro vaše blízké. Zároveň zde také 
naleznete inspiraci pro výrobu vaší vlastní vánoční výzdoby. Nechte se inspirovat v jednotli-
vých barevných částech Vánočního domu, které jsou laděny do oblíbených vánočních barev. 
Pokud si nejste jisti vhodnou barevnou dekorací do vašeho domu nebo bytu, obraťte se na 
provozovatelku Vánočního domu, která vám velmi ráda poradí. Má bohaté zkušenosti nejen 
s realizací výzdoby Vánočního domu, ale i v řadě hotelů či obchodů, takže se svěříte do těch 
správných, zkušených rukou.

Nezapomínáme na dětský svět
Děti si pak přijdou na své ve speciální vánoční vesničce
s vláčky Merkur Toys – více vám prozradíme v Novinkách.

Studentská 4, Karlovy Vary, Zámeček Doubí
GPS:50.2114839N, 12.8247869E
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prostor před Základní školou Vrané nad Vltavou

ČeSKo ZpÍVá KoLeDy
Zveme vás již na sedmý ročník akce Česko zpívá koledy. I letos si společně zazpíváme tři ko-
ledy, které již známe: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma. 
O dalších dvou rozhodnete svým hlasováním. Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, 
Vánoce přicházejí.
Sejdeme se ve středu 13. prosince 2017 v 18 hodin u vranské školy, abychom nejen společně 
zpívali, ale prožili i příjemný adventní čas.
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VÁNOCE SE ZVÍŘÁTKY V „OBŮRCE“

Kdy: sobota 23. prosince 2017
V kolik: sraz v 10 hodin u statku,

 dále půjdeme společně pěšky do „Obůrky“.

Děti vezměte s sebou rodiče...
Přineste něco dobrého pro zvířátka.

Obdarujeme dobrotami zvířátka v „Obůrce“
Zazpíváme si koledy

Opečeme si buřtíky (přineste si!)
Čeká na nás vánočka, čaj, káva, grog....

I nějaký ten dáreček se najde.
 Bude i překvapení.....

Přijďte, rádi Vás přivítáme......
Na všechny se těší „ Malí myslivečkové“

a Seniorek

Vrané nad Vltavou prosinec 2017

TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Kdy: pátek 5. ledna 2018

Kde: kostel sv. Jiří Vrané nad Vltavou

Čas: 8,00 + 9,00 + 10,00 hodin.

Srdečně zveme všechny děti z Mateřské školky, Základní
školy,

širokou veřejnost
na naše již tradiční setkání v našem kostelíčku.

V kostele bude kasička „Tříkrálová sbírka“,
na Vaše peněžní příspěvky.

Přijďte si prohlédnot kostel, zazpívat koledy a přispět na
dobou věc.

Děkujeme.
Těší se na Vás 

Sbor sv.Jiří a Seniorek
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ZApIŠte SI Do DIáře

5. 1. 2018  Tříkrálové setkání + Tříkrálová sbírka 
Kostel sv. Jiří Vrané nad Vltavou

10. 2. 2018 Vranský masopust (Obec Vrané nad Vltavou)
30. 4. 2018 Čarodějnice (Obec Vrané nad Vltavou)
2. 6. 2018 Den dětí (Obec Vrané nad Vltavou)
14. 9. 2018 akce pro seniory (Obec Vrané nad Vltavou)
22. 9. 2018 Vranské posvícení (Obec Vrané nad Vltavou)
2. 12. 2018 Rozsvícení vánočního stromečku (Obec Vrané nad Vltavou)

infO SerViS

DoVoLte, ABychom Se přeDStAVILI…

NoVě pomáháme I Ve VAŠÍ oBcI
Spolek Daveláček vznikl v roce 2013 jako občanské sdružení Daveláček a do letošního roku 
působil v Davli a spádových obcích. Hlavní náplní je podporovat aktivity vedoucí k vyšší kva-
litě života dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, zejména při jejich výchově a vzdělávání, 
přispívat k rozvoji péče o tyto děti a jejich snazší integraci do společnosti. Naše pomoc je vari-
abilní. Rodinám pomáháme se zabezpečením základních potřeb pro děti a chod domácnosti. 
Pořádáme pravidelné sbírky oblečení a obuvi, které si v naší kanceláři během celého roku mo-
hou potřebné rodiny vybrat. Od roku 2013 jsme uspořádali několik finančních i materiálních 
sbírek pro potřebné. Doprovodnou činností spolku je pořádání výletů, exkurzí, ozdravných 
pobytů a pořádání dětských akcí. Finančně pomáháme také platbou školních obědů, školních 
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ze žiVOtA OBce

pomůcek, a podporujeme mimoškolní činnost děti. Snažíme se pomáhat i za hranicemi naší 
země. Ukrajina, Nepál atd. V letošním roce jsme uspěli s projektem „S Daveláčkem pro rodin-
nou pohodu“ financovaným z Evropského sociálního fondu.
Více o tomto projektu i o naší práci se dozvíte na stránkách www.davelacek.cz, nebo v čekárně 
u vašeho dětského lékaře, na nástěnce v MŠ, ZŠ, nebo na úřadě.

SeNIoreK
Otvírám Diář na měsíci září 2017 a čteme:
Po prázdninách se seniorky nejdříve sešly v Klubu při kávičce a připravily si program na další 
měsíce do konce roku 2017.
Hned další týden jsme se vydaly gratulovat naší kamarádce Janě Borovičkové. Oslava byla parádní.
Členky Seniorku se také společně zúčastnily obecního setkání seniorů ve školní jídelně.
Protože nám počasí přálo, vydaly jsme se na výlet do „Benátek“; nelekejte se, navštívily jsme 
v Praze Muzeum Karlova mostu a vydaly jsme se na cestu parníčkem po Vltavě, propluly 
jsme se „Pražskými Benátkami“. Po prohlídce Muzea a nádherné plavbě jsme si daly kávičku 
a zákusek v místní kavárně, kam nás pozvala paní šéfová. Další výlet byl „dálkový“ vlakem. 
Vlakem jsme se nechaly dovést do sousedních Měchenic, kde jsme navštívily pekárnu a cuk-
rárnu. Moc nám chutnalo.
Svatý Petr nám přál a  tak další naše cesta vedla do pražské ZOO. Hned u vchodu jsme se 
přidaly ke skupině školáků a paní průvodkyni. Dozvěděly jsme se hodně o zvířátkách. Naši 
mladí kamarádi byli velmi přátelští.
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Na začátku října jsme opět navštívily Emauzský klášter v Praze. Tentokrát to byl koncert Rad-
ky Fišarové. Radka zpívala šansony a krásně.
Náš „domovský“ modřanský biograf jsme navštívily třikrát. Viděly jsme filmy: „Po strništi 
bos“, „Zahradnictví“ a film „Bajkeři“.
Další výlet do Prahy, návštěva Tančícího domu. Prohlédly jsme si RETRO výstavu a vyjely na 
vyhlídku, kde jsme se rozhlížely po Praze z výšky.
Vánoce jsou za dveřmi a tak jsme vyjely na výlet autobusem do Dvora Králového nad Labem. 
Zde jsme navštívily podnik na výrobu ozdob. To bylo krásy. V podnikové prodejně jsme na-
koupily… Každá jsme si vezla domů několik krabic té nádhery.
Velkou radost nám udělala opětná návštěva našich malých kamarádů ve školní družině II. 
Přivítání bylo až dojemné. Děti nám zazpívaly a zatančily. SPOLU jsme pak vytvořily trnky.
Další vlak nás tentokrát dovezl na Dobříš. Navštívily jsme Zámek Dobříš a jeho krásnou za-
hradu. Naobědvaly jsme se ve vyhlášené Restauraci „Na Prachandě“ a že nám chutnalo!
V  listopadu jsme navštívily dvě divadelní představení v Divadle Studio DVA: „Líbánky na 
Jadranu“ a „Vzhůru do divočiny“. Nezanedbaly jsme ani zvolský Polydům, kde jsme byli na 
večerním pořadu, ve kterém vystoupila Jana Paulová a Pavel Zedníček.
V prosinci nás čekají ještě tyto akce: ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA 
V OBŮRCE. Nakoukneme-li do příštího roku: TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ + TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA. Zveme všechny, přijďte podpořit tyto akce.
V prosinci nás čeká výlet do Vánočního domu v Karlových Varech. A rok zakončíme opět 
návštěvou Divadla Studio DVA představením „Hvězda“.
Všem přejeme požehnané svátky vánoční.

SENIOREK

SBor SV. jIřÍ
Po úspěšném letním turné na Jižní Moravě i pro náš sbor nastalo období 
prázdnin. Ale dlouho jsme nelenili a  již v září kromě pravidelných čtvr-
tečních zkoušek jsme měli první vystoupení, po kterém následovala i řada 
dalších. A když k tomu připočtu to, co nás čeká v nejbližší době, tak musím 
jen poděkovat všem členům sboru za jejich čas, který naší činnosti věnují. 
Odměnou nám je pochvala a  radost našich posluchačů, která se přenáší 
i do našich srdcí. Pro stručnost uvádím přehlednou tabulku, jak ji dostávají 
i všichni členové:
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24. září neděle 9,30 hod. Zvole mše – posvícení
21. října sobota 16,00 hod. Zbraslav-Havlín mše – poutní
28. října sobota 17,00 hod. Havlín dušičkový koncert
12. listopadu neděle 8,00 hod. Zlatníky mše – posvícení
25. listopadu sobota 17,00 hod. Vrané Cecilský koncert
3. prosince neděle 16,00 hod. Vrané vánoční strom
9. prosince sobota 15,00 hod. Praha-Jinonice SeneCura – dům seniorů
24. prosince neděle 23,00 hod. Vrané půlnoční mše
26. prosince úterý 17,00 hod. Vrané vánoční koncert
6. ledna 2018 sobota 15,00 hod Praha-Štěrboholy SeneCura – dům seniorů

Až se k Vám dostane toto číslo Zrcadla, bude za námi i vystoupení ve Zlatníkách, kde bu-
deme zpívat při slavnostní bohoslužbě u příležitosti 160. výročí posvěcení místního kostela 
sv. Petra a Pavla. Srdečně zveme vraňáky na nejbližší akci ve Vraném – již tradiční koncert 
k poctě patronky muzikantů sv. Cecilie, který se uskuteční v našem kostele sv. Jiří v sobotu 
25. listopadu v 17 hod. Tentokrát bude „kombinovaný“. V první části vystoupí sólisté – Kate-
řina Žmolíková-soprán a Martin Slavík-tenor. Ve druhé části koncertu pak vystoupí náš Sbor 
sv. Jiří s výběrem ze svého dřívějšího i zcela nového repertoáru. Dalšími příležitostmi setkání 
s naším sborem jsou již tradiční předvánoční a vánoční vystoupení, jak jsou zvýrazněna v ta-
bulce. Novými lokalitami pro nás budou domovy seniorů v Praze-Jinonicích a v Praze-Štěr-
boholech. Vystoupeními v nich navážeme na tradici z minulých let, kdy jsme naším zpěvem 
zpříjemňovali vánoční atmosféru v jiných domovech seniorů – v Kytíně, Jílovém, Čerčanech 
a v Domově sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích.
Závěrem jménem našeho sboru přeji všem našim příznivcům včetně obecního zastupitelstva 
radostné prožití vánočních svátků a těšíme se, že i v roce 2018 se budeme setkávat a vzájemně 
se obohacovat krásnými zážitky.

Alfa
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Běh Do SchoDů 2017
K druhé říjnové sobotě patří ve Vraném nad Vltavou již tradičně Běh do schodů, který je 
organizován TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. Letos se 14. října uskutečnil již jeho 24. ročník. 
Jsme rádi, že se akce stále těší vysokému počtu účastníků - letos dorazilo 125 sportovců (nej-
mladšímu bylo 13 měsíců, nejstaršímu 93let) a 6 psů. V tomto roce se stal absolutním vítězem 
teprve 14-tiletý Maxmilián Buttig s časem 10,50 s. Nezměněn však zůstal vítěz v kategorii 
nejpočetnější skupina, kterým se opakovaně stává oddíl Galaxie.
Slunečné počasí a drobné občerstvení bylo navíc příjemným bonusem v povedeném sportov-
ním dopoledni, ve kterém nejde ani tak o vítězství, jako spíše o přátelskou atmosféru, posta-
venou na společném zájmu, setkání „starých známých“ a vztahu k místní lokalitě.
Celá akce by se nemohla uskutečnit bez podpory sponzorů a pomocníků, kterým tímto velmi 
děkujeme. Jsou to: Megafyt Pharma, Regulus spol. s r.o., Penzion Kaskáda, Restaurace Port62 
a Lukáš Novotný.
Již teď se na Vás opět těšíme na dalších sokolských akcích.
Podrobnosti o závodě (fotografie a výsledky všech kategorií) naleznete na webových strán-
kách sokola: www.sokolvranenadvltavou.cz

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.

NoVINKy Ze SoKoLA
VŠem SoKoLům A přáteLům NA-ZDAr!
Děkujeme, že jste s námi! V červnu jste přišli fandit našim volejbalistům na 12. ročník volejba-
lových slavností, v září jste mohli na Posvícení tradičně ochutnat náš „sokolský“ burčák a v říjnu 
mnozí z vás porovnali síly i čas s ostatními běžci na oblíbeném Běhu do schodů! A právě tyto 
akce přispívají mimo jiné svou finanční troškou do mlýna ke zvelebování sokolovny. O prázd-
ninách jsme se tak dočkali velké rekonstrukce toalet, o jejímž povedeném výsledku jste se určitě 
už mnozí přesvědčili. A kdo náhodou ještě neměl tu možnost, může to napravit třeba na prosin-
cové Mikulášské zábavě v sobotu 9. prosince 2017. Veškeré informace včetně aktuální nabídky 
sportovních aktivit naleznete na našem webu www.sokolvranenadvltavou.cz
Těšíme se na Vás!

Za TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.
Bratr Martin Kilián, starosta
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Soutěže 
s odměnami Výtvarná 

dílna 

Občerstvení

dílna 

Občerstvení

U ryBeK
Dětská skupina U  Rybek, která sídlí ve Staré škole, zahájila nový škol-
ní rok novinkami pro děti i rodiče. V přípravném týdnu jsme v naší DS 
připravili pro děti novou výzdobu i výmalbu a také jsme se rozhodli jít 
ve stravování zdravější cestou. Vybrali jsme proto nového dodavatele 
stravy – je jím společnost Bionea, která připravuje pro naše děti kvalitní 
a zdravou stravu z čerstvých potravin bez přidaného cukru. Nově také do 

programu zařazujeme montessori dílny, které pomáhají dětem k větší samostatnosti a co je 
hlavní, moc je to baví!
V pátek 22. 9. jsme pořádali již druhý ročník „pohádkové továrny“, tentokrát na téma broučci 
s příznačným názvem „Broukotovárna“. Na 10stanovištích děti plnily úkoly a v cíli je čekaly 
ceny pro všechny účastníky, výtvarné broučí dílny nebo oblíbené malování na obličej. Počasí 
nám přálo a všichni jsme si to moc užili!
Rodiče i děti z naší DS se také podíleli na realizaci projektu nové zahrady ve Staré škole a při 
slavnostním otevření zahrady jsme si spolu s našimi dětmi i chůvami adoptovali jabloň a už 
se těšíme na jaro, až se náš stromek zazelená a rozkvete. Na jablíčka si ale ještě nějaký ten rok 
budeme muset počkat.
V  adventním čase v  pátek 1.  12. Vás rádi pozveme na tradiční zdobení adventních věnců 
s  lektorkou Katkou Horovou. Moc se na vás všechny těšíme! Aktuální seznam akcí včetně 
podrobností najdete v  aktualitách na www.urybek.cz nebo v  našem rezervačním systému 
www.zitspolu.webooker.eu.

Spolek Stará Škola

ČtecÍ BABIČKA
Se Seniorkem spolupracuje moje třída již mnoho let. Pořádáme 
společné výlety, společné tvoření, děti chodí babičkám přát apod. 
zkrátka babičky patří do života dětí a děti do života babiček. A tak 
když místní babičky navštívily zástupci z  neziskové organizace 
„Mezi námi“, aby zprostředkovaly mezigenerační setkání seniorů 
a  juniorů, vypadalo to, že nám nebudou moci nic nového nabíd-
nout. Avšak něco se přeci jen našlo.

Jedním z projektů této organizace je totiž tzv. „čtecí babička“. Ve skutečnosti to znamená, že 
jedna z babiček chodí pravidelně jednou týdně do školky číst dětem pohádky. Dobrý nápad 
hodný následování. A tak máme v naší třídě svoji „čtecí babičku“. Každou středu po obědě, 
když děti odpočívají, přichází babička Maruška a začne číst. Přestože babička chodí o dvou 
berlích, tak ve středu je u dětí vždycky včas a s dobrou náladou. Však se na ni také děti těší 
a když je středa, tak většina dětí nechce jít po obědě domů.
Ne každá babička má svá vnoučata tak blízko, aby jim mohla každý týden číst a tak ta naše 
čtecí babička tak trochu ty babičky „zastupuje“. A navíc babička Maruška už má vnoučata 
odrostlá a tak se prostřednictvím dětí ze školky navrací do doby, kdy četla pohádky těm vlast-
ním….
Dá se říci, že dobrá věc se podařila – přináší radost oběma stranám. A tak to má být.

Jarmila Koryntová
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meZI NámI
V úterý 24. října 2017, se v rámci projektu Mezi námi, uskutečnilo první setkání dětí Školní 
družiny 2 a Klubu Seniorek z Vraného nad Vltavou.
Děti naše babičky přivítaly písničkou Já mám trnku, trnku, trnku, v malovaném hrnku, hr-
nečku, která uvedla téma dne. Společně jsme si povídali o trnce a nakonec si každý vyrobil její 
plastický obrázek. Jako materiál posloužila vlna a bambulky vyrobené z vlny.

Děti byly moc šikovné a Seniorům se u nás opět moc líbilo.
Veronika Tomková

poDZImNÍ NoVINKy Ve StAré ŠKoLe
Vážení spoluobčané, milí vraňáci, rádi bychom Vás informovali o zcela ne-
dávném i aktuálním dění ve Staré Škole.
Podzimní sezónu jsme zahájili již 3. září, kdy byl slavnostně odhalen nový 
školní komín. Na komínu samotném není nic neobvyklého, ten náš je ale 

přesto unikátní – zdobí jej fresková výzdoba, o kterou se zasloužila Markéta Filipová spolu 
se svými dvěma kamarádkami, taktéž výtvarnicemi. Freska nazvaná „Meluzína“ se tak stala 
jakýmsi majákem objektu Staré školy.
Naši pozornost celý letošní rok směřujeme především na staroškolní zahradu, kde plánujeme 
a realizujeme významné změny, které celý prostor před očima mění v příjemné místo k od-
počinku, dětským hrám i  relaxaci dospělých. Díky grantu společnosti T-Mobile „Mluvme 
spolu“ jsme přistoupili ke komunitnímu plánování zahrady. Mohl se zúčastnit každý, kdo cítil 
potřebu vyjádřit se k této problematice, formulovat své podněty a pozitivně je konfrontovat 
s názory ostatních. Na základě této analýzy bylo konkretizováno zadání „Studie rekonstrukce 
komunitní zahrady ve Vraném nad Vltavou“. Zpracovatelský tým pod vedením paní archi-
tektky Lucie Medkové z atelieru Kontinual odvedl skvělou práci. Nyní máme k dispozici ma-
teriál, detailně popisující další směr práce se zahradou, kterou považujeme za jedeno z nejvý-
znamnějších veřejných prostranství ve Vraném. Celý proces je etapizován a umožňuje tak po-
stupnou realizaci v souladu s našimi aktuálními možnostmi. Za nezištnou pomoc děkujeme 
mnoha našim sousedům a příznivcům, kteří v rámci dobrovolných brigád odvedli doopravdy 
hodně práce. 1. etapa renovace zahrady byla zakončena jejím velkolepým otevřením 15. října. 
Bohatý kulturní program, vystoupení muzikantů a kejklířů, dětské dílny a pestré občerstvení, 
to vše přispělo k příjemné atmosféře. V souvislosti se zahradou jsme vážené hosty seznámili 
i s programem adopce stromů a zahradního nábytku. Velice nás těší, že k dnešnímu dni (na 
konci října), našlo své „adoptivní rodiče“ již všech 6 nově zasazených jabloní, 6 stolů a 16 
židlí. Každá z nich bude natrvalo označena štítkem se jménem našeho váženého donátora.
Z mnoha našich akcí, vernisáží a přednášek na závěr zmiňme tu nejpodstatnější – vernisáž 
obrazů, fotografií a dalších předmětů, věnovaných do naší předvánoční dobročinné aukce, 
která proběhne 26. listopadu a navazuje tak na obdobnou akci z roku 2015. Věříme a doufá-
me, že letošní ročník svého úspěšného předchůdce hravě překoná. Podařilo se nám shromáž-
dit díla od všech u nás v předešlých letech vystavujících umělců, včetně nezištných příspěvků 
sympatizantů.
Závěrem si Vás dovolujeme pozvat k nám na adventní neděli 17. prosince. Škola bude toho 
dne plná řemeslníků, s  jejichž pomocí si budete moci vyrobit vánoční dárky na poslední 
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chvíli. Těšte se, letos bude škála možností doopravdy pestrá! Kreativní odpoledne vyvrcholí 
koncertem kvarteta renomovaných hudebníků (Hanzalová, Hrubý, Svoboda Tichý), vystupu-
jících pod názvem „Květovaný kůň“.
Těšíme se na Vás!

Váš spolek Stará Škola
www.stara-skola-vrane.cz; www.facebook.com/stara.skola.vrane; vranestara@gmail.com

ČerVeNé přeKVApeNÍ
Je čtvrtek před Státním svátkem a děti jsou plné očekávání. Vědí, že je čeká překvapení. Zvě-
davost stoupá a napětí je k nevydržení. Najednou přijde pan Martin a ovládá celou situaci nad 
dětmi, ty ho,hltají“ očima.
Nejdříve se dětem představí a pro navození atmosféry děti zpívají písničky a recitují básničky.
Z básniček se stávají zaklínadla a mají přivolat slibované překvapení. Ještě chvilka čarování 
a ve dveřích do třídy se objeví kopyto a za ním červený kožíšek. Děti jásají, někteří nevěří 
svým očím. Do družiny přišla červená kravička, aby si s dětmi popovídala o zdravé výživě. 
Povídají o zelenině, ovoci, pitném režimu, mléce a mléčných výrobcích.
Všechny děti byly moc šikovné, od kravičky dostávají box na svačinu a každý dva sýry s ty-
činkami.
Bylo to krásné odpoledne, pro děti malé vánoce a nám teď přísluší moc poděkovat naší Ha-
ničce a panu Martinovi za úžasný nápad udělat dětem překvapení.
Moc vám oběma děkujeme.

Vychovatelky ŠD

hoLA, hoLA, ŠKoLKA VoLá
Vážení spoluobčané, jsme tu opět zpátky s informacemi o nás.
Od tohoto školního roku 2017/2018 nám nastávají dost zásadní změny. V první řadě je to 
povinné předškolní vzdělávání.
Co to vlastně znamená? Pro děti, které dovršily do 31. 8. věk pěti let, je předškolní vzdělávání 
povinné a tyto děti do mateřské školy musí docházet nejméně na 4 hodiny denně. Pokud se 
dítě do mateřské školy nemůže dostavit, rodič má povinnost dítě písemně omluvit. Více in-
formací lze dohledat na stránkách MŠMT.
V naší školce vše běží jako obvykle, nejmenší dětičky ze třídy Motýlků si zvykají na nové pro-
středí, paní učitelky a kamarády, bezvadně se jim to daří. Děti z ostatních tříd také vše zvládají 
na jedničku a předškoláci se pilně připravují na školu.
V listopadu nás čeká vítání nových občánků, příprava na zpívání u vánočního stromečku.
Všichni se moc těšíme na výlet do svíčkárny Rodas, kde mají i čokoládovnu a děti si zde vy-
robí něco málo sladkého. Zkrátka jedeme si zamlsat.
Potom už nás bude čekat předvánoční čas, příprava na besídky s rodiči, vánoční tvoření, ko-
ledy a čekání na Ježíška.
Tento čas, i když je plný shonu, povinností a práce, máme jistě všichni moc rádi a naši nej-
menší asi obzvlášť, protože co může být pro dítě hezčího, než splněné přání od Ježíška. A pro 
dospělého jistě není krásnější pohled, než na rozzářené dětské oči; tak si i vy užijte toto před-
vánoční období v co největší pohodě.
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Během tohoto školního roku nás čeká plno akcí. Malé a velké divadlo, výlety, lyžování, brusle-
ní, setkávání s rodiči. O jejich průběhu Vás budeme touto cestou postupně informovat.

Klidné Vánoce a rok 2018 jen plný radosti 
a zdraví přeje všem spoluobčanům kolektiv MŠ.

SLoVo řeDIteLKy Z mŠ
Ráda bych reagovala na článek Zrcadla č. 192 – „Jak vypadá naše školka očima rodičů?“:
Zástupkyně Klubu rodičů v tomto článku znevažují a poškozují práci celého pedagog. sboru 
mateřské školy. Informace uvedené v tomto článku jsou vytržené z kontextu a nezakládají se 
na pravdě.

Dotazníková akce Klubu rodičů
Dotazníková akce byla organizována „Klubem rodičů“, který zastupovaly níže uvedené au-
torky článku. S výsledky dotazníkového šetření jsem byla seznámena (dotazník mi byl pře-
poslán). Z grafů např. vyplývá, že 80 % rodičů je spokojeno s jejich informováním ze strany 
školky, 87 % dětí se do školky těší. Otevřené otázky, na které odpovědělo kolem 24 rodičů, 
byly ve většině účelově zaměřeny proti mé osobě. Odmítám tvrzení, že bych někdy napadala 
rodiče samotné, považuji se za člověka velice vstřícného a otevřeného. S podněty, které by 
mohly zlepšit celkový chod MŠ, se zabývám.

Kroužky v MŠ
Kroužky v MŠ jsme v posledních dvou letech umožňovali organizovat jinému právnímu sub-
jektu, kterému jsme pronajímali naše prostory. Uvolnili jsme pro tento účel malou třídu a děti 
z  této třídy jsme slučovali s  třídou vedlejší. Při odpoledním slučování dětí ve třídě někdy 
docházelo k nežádoucímu navýšení počtu dětí a překročení povolené kapacity na jednu tří-
du. Tento „nedostatek“ nám byl vytknut ČŠI. Od září 2017 nejsou tedy prostory v MŠ jiným 
subjektům pronajímány.

Školka v přírodě (ŠVP)
Organizace ŠVP je náročná po stránce zajištění bezpečnosti a také s ohledem na zajištění pe-
dagog. personálu pro celý pobyt, tzn. po celých 24 hodin. Kromě jiného se ŠvP zúčastňovala 
pouze část dětí z různých tříd. Ostatní zůstávali ve školce, kde se třídy musely spojovat. Naše 
MŠ se nachází v lokalitě, která je vhodná na každodenní vycházky a „výpravy“ dětí s pedagogy 
do přírody. Snažíme se maximálně těchto podmínek využívat a seznámit děti se vším, co nám 
okolí nabízí.

Výlet se špatným koncem
Není pravda, že bych s provozovatelem farmy o finanční kompenzaci nejednala. Nabídl mi 
finanční kompenzaci, ale pouze na výlet opět k němu na farmu. S ohledem na již dříve vzniklý 
problém jsem to okamžitě z pochopitelných důvodů odmítla. Co se týká nákazy salmonely, 
postupovala jsem naprosto v souladu se zákonem. Snažila jsem se rodičům pomoci vypraco-
vat a sjednotit dokumenty, které byly nutné pro pojišťovnu a následnou finanční kompenzaci. 
I díky mému přispění se jednání s pojišťovnou neprotahovalo. Nakonec byla rodičům (jed-
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notlivým rodinám) dětí, které onemocněly, nabídnuta náhrada v podobě bezplatné návštěvy 
farmy v Soběhrdech.

Vyúčtování poplatků
Vyúčtování poplatků za školné předkládám každoročně zřizovateli (obci Vrané nad Vltavou). 
Poplatky za kulturu předkládám samozřejmě na konci každého školního roku písemně všem 
rodičům. Na webových stránkách naší MŠ a do všech šaten jednotlivých tříd byly vyvěšeny 
výsledky čerpání finančních prostředků za kulturu a akce MŠ na daný rok.

Nový ŠVP (školní vzdělávací program)
K tvorbě nového ŠVP proběhlo na konci školního roku 2016/17 několik schůzek s rodiči i se zři-
zovatelem. Písemné návrhy na ŠVP poslali rodiče jen 5 dětí (z 93 možných!). Na písemné návrhy 
jsem také stejnou formou odpověděla. Vzhledem k zaslání nízkého počtu připomínek ŠVP se do-
mnívám, že námi vytvořený návrh ŠVP je v pořádku, v souladu s Rámcovým vzdělávacím progra-
mem pro předškolní vzdělávání a představami většiny rodičů. Kontrolu provádí ČŠI. Komunikace 
školky s rodiči je dle mého názoru vstřícná a smysluplné návrhy se snažím „uvést v život“.

Kapacita MŠ
Dlouhodobě byl zájem o naši MŠ veliký – kapacita pro přijímání dětí nestačila. Pro školní rok 
2017/18 se situace změnila. Děti, které mají vykonávat povinnou předškolní docházku (ca. 9 dětí) 
v naší MŠ, se vůbec nedostavily k zápisu. Dětí, které dovršily věkem možnost nástupu do mateřské 
školy, bylo pro tento školní rok méně. Tím došlo k tomu, že nebyla naplněna kapacita MŠ.
Z těchto důvodů bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Kapacita MŠ se naplní v průbě-
hu školního roku 2017/ 18 přijetím nových dětí.

Úroveň MŠ ve Vraném nad Vltavou
Kvalita práce naší MŠ je na dobré úrovni. Pracujeme podle nového ŠVP. Od letošního školní-
ho roku je povinná předškolní docházka. Pedagogové se snaží udělat maximum pro přípravu 
dětí a jejich následné přijetí do ZŠ. Individuálně se snažíme dětem věnovat, respektujeme je-
jich požadavky a potřeby s ohledem na jejich věk. Škola komunikuje se všemi rodiči, učitelky 
vedou konzultace o jednotlivých dětech na předem dohodnutých schůzkách.
„ Klub rodičů“ není zaregistrován ve veřejném rejstříku, nemá stanovy, zvolené zástupce 
a není známa jejich organizační činnost. Dříve uvedený článek prezentuje názory tří pode-
psaných autorek a v žádném případě se s ním nemohu ztotožnit. Často se jedná o polopravdy 
a slovní útok na moji osobu.
Rozhodně není pravda, že jsem zodpovědná za odliv dětí do okolních školek. Určitě nezpů-
sobuji ztrátu obyvatel v obci. Důvodem, proč si lidé drží trvalé bydliště v Praze, je určitě jiný 
než uvádějí autorky článku.
Věřím, že všechny dětí jsou ve školce spokojeny, těší se každý den a na její rozmanitý program.
Závěrem bych chtěla popřát všem obyvatelům Vraného nad Vltavou krásné Vánoce, klid, po-
hodu a splnění všech přání.
 Bc. Blanka Mátlová, ředitelka mateřské školy

Další neuveřejněné příspěvky k tomuto tématu  jsou  k nahlédnutí v pokladně obecního 
úřadu včetně zápisů z jednání, vyjádření MŠMTa ČSI.



zAjímAVOSti 
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Z KroNIKy oBce VrANé NAD VLtAVoU

ŠKoLA
Školy do počátku devatenáctého století ve Vraném nebylo. Po mnohá léta vyučoval první
učitel vranský František Pánek v chalupě č. p. 22, která mu náležela. Do vranské školy chodily
také děti ze Zvole a z Březové. To bylo až do roku 1818, kdy ve Zvoli vystavěna byla škola
a školní obec tvořila Zvol, Březová, Oleško a Ohrobec.
Téhož roku, po mnohém prošení a žádání, přišel na Vrané krajský hejtman z Berouna Prokop
Platzer, aby se přesvědčil o nutnosti stavby školy. Roku 1819 se stavbou školy započalo a téhož 
roku, dne 20. září byla škola dokončena. Dne 8. října 1819 byla slavnostně vysvěcena a vyučo-
vání v ní zahájeno.
Hlavní zásluhu o postavení školy měl lokalista (první světský kněz) P. Antonín Hillige. V nové 
škole vyučoval jmenovaný učitel František Pánek až do roku 1832, kdy dne 26. dubna na sou-
chotiny zemřel ve věku 70 roků. Druhým učitelem byl Josef Cafourek, který na škole po 18 let 
působil. Zemřel rovněž na tuberkulosu 21. května 1850, jsa stár 40 let. Po jeho smrti byl proza-
tímním učitelem Stanislav Mesány.
Třetím učitelem jmenován byl arcibiskupskou konsistoří Antonín Fiala, dekretem ze dne 
18. prosince 1850. Do té doby byl podučitelem v Líšnici. Byl to rodák z Mníšku, kde narodil se 
v roce 1811 dne 13. června. K stavu učitelskému připravoval se na hlavní farní škole u svatého 
Jindřicha v Praze, kde dosáhl způsobilosti k učitelství. Působil jako podučitel ve Višňové, v Třeb-
sku, v Mníšku, v Butovicích, v Líšnici, v Třebotově, v Modřanech a opět v Líšnici. Na Vrané 
přistěhoval se v lednu r. 1851. V roce 1870, když nové školské zákony z r. 1868 a 1869 v život 
vešly, zařaděna byla škola na Vraném do třetí třídy služného a učitel Antonín Fiala obdržel roční 
služné 400 zl a k tomu 40 zl přídavku za mnoholetou službu.
K tomuto služnému užíval ještě pole č.k. 558. Za to sráženo mu bylo z platu 5 zl 9 kr ročně.
Pole to měli v užívání již jeho předchůdci. Na palivo byla tehdy vyměřena částka 72 zl 16 kr
Ročně. Na čištění školy 12 zl 60 kr ročně.
V roce 1851 bylo dětí školou povinných 45. Do roku 1870 vzrostl počet dětí na 160, pročež byla 
zřízena v r. 1872 druhá třída. Vyučovati ve dvou třídách začalo se v září r. 1872.
Na palivo pro druhou třídu vyměřeno bylo 60 zl ročně a na čištění 12 zl 60 kr. Ježto ve školní 
budově místa pro druhou třídu nebylo, najata byla místnost pro ni v č.p. 5, které bylo v soused-
ství školy. Nájemného z této třídy platilo se 140 zl ročně. Podučitelem ustanoven privátní tovární 
učitel Josef Doubek. Dosavadní učitel Antonín Fiala stal se zatímním řídícím učitelem a v roce 
1874 byl jmenován definitivním řídícím učitelem.
Dnem 1. ledna 1875 povýšena škola na Vraném do druhé třídy služného.
V srpnu 1876 onemocněl řídící učitel Antonín Fiala tak, že musel ulehnouti. Z lože již nepo-
vstal. Zemřel 11. listopadu 1876, podlehnuv těžké nemoci prsní. Místo řídícího učitele nebylo 
obsazeno do konce školního roku a zavedeno vyučování střídavé, které obstaral podučitel Josef 
Doubek.
Místo řídícího učitele bylo vypsáno již 13. listopadu 1876. Uchazečů bylo sedm.

Další pokračování zase příště
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Od nAšicH dOpiSOVAteLů

A tAK jSme Se SeŠLI…
Padesát, no přece padesát… ano a my jsme se sešli po padeáti letech od chvíle, kdy jsme opustili 
naší vranskou základní školu.
A tak v sobotu 14. října 2017 se sešlo 25 „spolužáků“ ročníky 1951 a 1952 v Občerstvovně ve 
dvoře ve Vraném nad Vltavou.
Posezení bylo velmi příjemné. Povídali jsme, vzpomínali… Nechybělo ani fotografování na pa-
mátku. A protože nám bylo spolu velmi dobře, tak se sejdeme za rok znovu. Věřte, že se na sebe 
už teď těšíme. Občerstvovna si pro nás připravila mnoho dobrého jídla a pití, moc nám chutna-
lo. Poděkování patří obsluze. Tak za rok!!!

Spolužáci

jeDe, jeDe mAŠINKA…
Ano, v sobotu a neděli, 4. a 5. listopadu 2017, jelo a jelo mnoho mašinek…
Modelářský kroužek při ZŠ Vrané nad Vltavou ve vestibulu školy uspořádal velké „ježdění“.
Modeláři postavili modelovou železnici a už se jezdilo. Na trati je postavena krásná příroda, 
krajina představuje zajímavá místa, která je možno vidět v našem okolí. Nádraží Vrané nad 
Vltavou je zde ve své původní podobě. Kolem trati se nachází řeka, potok, skály, uhelné sklady, 
pila, myslivci se zvířátky a posedy, závory, chaty v lese, depo…
Ti, co se přišli podívat, a někteří si i s mašinkami zajezdili, byli určitě nadšeni. A ti, co si tento-
krát nechali ujít tuto akci, určitě přijdou příště na další „ježdění“.
Dětem z modelářského kroužku patří veliké poděkování za jejich „šikovné ruce“.
Přejeme jim hodně radosti do další činnosti.

Přátelé mašinek
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poVÍDejme SI…
ČeSKÝ feNoméN – chALUpAřeNÍ A chAtAřeNÍ
Vrané nad Vltavou je obcí, kde se nachází ohromující počet chat - a to přesně 568! Pro srov-
nání - domů včetně Skochovic je zde 650. Jsme opravdu národ chatařů. A proč vlastně Češi 
začali budovat chaty? Podělím se s vámi o názory a myšlenky zdejšího letitého chataře pana 
Jaroslava Nováka. Na otázku, proč si začal jeho otec stavět chatu a to už v roce 1954, odpo-
věděl : „Únik z reality té doby“. Když se vám v životě děje něco zlého (např. je vám zabaven 
majetek, živnost… dějinná skutečnost) či se potkáte se špatnou životní zkušeností, hledáte 
náhradou něco pozitivního. Když vás oslovuje příroda, její zákonitosti, lesy, voda, rybaření 
- chcete jí být co nejblíže. A tak se právě i otci pana Nováka naskytla možnost najít útěchu 
z protivenství doby a vybudovat si ve zdejším kraji chatu.
Začátky byly ovšem nelehké. Na místě, kterému se dnes jednoduše říká OSADA, došlo k roz-
parcelování pozemků a k výstavbě první chaty a to právě pana Nováka. Při stavbě se používali 
tzv. voznice, nádrže na vodu, protože voda se musela dovážet, byla o ni nouze, voda zde do 
vybudování studní nebyla. Chodilo se pro ni až dolů ke statku, kde byl pramen. Později se 
odebírala u pana Cíznera, který měl první vrtanou studnu. Auta ještě tolik nebyla rozšířena 
jako dnes a tak se materiál na stavbu chat mnohdy musel vozit i vlakem do Skochovic (pytle 
cementu i cihly, aj.). Tam byl vyložen a při představě, že jej museli budoucí chataři vynosit do 
strmého kopce - a ten dá zabrat každému i dnes, a to bez nákladu - jednalo se o obdivuhodný 
sportovní, až heroický výkon. Asi naši předci mívali lepší fyzickou kondičku.
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Nošení vody, vaření na vařičích zn. Primus, kde se používala petrolejka, vybudování betono-
vých nádrží na dešťovou vodu… to vše patřilo k nelehkým počátkům budování chatové ob-
lasti OSADA (ale i ostatních chat v okolí). Voda se hledala při stavbě studní pomocí proutků. 
Tuto činnost ovládal bratr pana Cíznera. Postupně se tak vybudovaly studny a poté se zavedla 
i  elektřina. I  tady přiložili chataři ruce k  dílu a  pomáhali s  výstavbou sloupů elektrického 
vedení. Přibývaly další chaty, jednu ze zdejších na OSADĚ obývala i rodina Robbova - možná 
si někdo vzpomene na kdysi známou zpěvačku Janu Robbovou a její písně Sopka, Holka bláz-
nivá, Kdo ví nebo Toulky - duet s K. Gottem, která sem ráda jezdívala.
Jakmile byly chaty a chatičky konečně dobudovány, nastal kýžený čas odpočinku, zábavy 
a načerpávání nových sil ve zdejším nádherném kraji. Tak tomu je dnes i u pana Jaroslava 
Nováka, který se zde cítí dobře, relaxuje v přírodě a užívá si zaslouženého odpočinku. A po-
jednou, jakoby čas oponou trhnul, dochází k nové přeměně fenoménu chataření a chalupa-
ření a i OSADA se najednou mění s dobou, ve které žijeme. Více lidí, chatařů, má potřebu 
trvale bydlet v přírodě, klidu, i ze cenu mnohdy nepohodlí, kdy se za službami, obchody 
a lékaři musí dojíždět. Důvodem „nastěhování“ jsou i důvody vyšších a vyšších nájmů v by-
tech ve městech, hlavně v Praze. Klid, pohodu - nebo ruch měst, nervy, davy lidí, vše… je 
to otázka naší volby.
Na začátku našeho povídání byla zmíněna výstavba chat v padesátých letech minulého sto-
letí a dnes se z mnohých z nich, po více jak 60 letech, stávají domovy nových, trvale byd-
lících občanů obce Vrané nad Vltavou. Přejme si, ať se všem těmto novousedlíkům dobře 
žije, mají to tu rádi a  získají k  tomuto místu a  obci velmi dobrý vztah, aby si po létech 
soužití s tímto krajem a starousedlíky mohli říct: „Dobře jsme se rozhodli a žilo se nám tu 
dobře a hezky“.
A jedno francouzské přísloví nakonec: Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek.

Naďa Vaníková

co možNá NeVÍte o ByLINKách
Již naše babičky věděly, že bylinky nejsou vhodné pouze jako léčivky a dochucovadla pokrmů. 
Pomáhají také chránit zeleninu tím, že svou vůní odpuzují škůdce, zlepšují chuť a růst plodin, 
jsou dobrými repelenty a výluhy z nich jsou velmi vhodné jako postřiky proti hmyzu a cho-
robám (padlí, strupovitost) a v neposlední řadě jsou velmi přitažlivé pro včely. Těchto starých 
moudrostí můžeme využít i dnes v našich zahrádkách. Je však třeba vědět kam a které bylinky 
vysadit.
BAZALKA – pomáhá rajčatům odolávat škůdcům i chorobám, zlepšuje jejich růst i chuť pomá-
há též okurkám, paprikám, cuketám, kapustě i brokolici. Odpuzuje komáry a mouchy a polože-
ná na mísu se zeleninou odradí i ovocné mušky.
LEVANDULE – prospívá jahodám, květáku, brokolici, mrkvi, zelí a kapustě. Postřik z levan-
dule zničí 50 – 80 % škůdců na rostlinách a je dobrou ochranou 
proti klíšťatům. Sáčky s levandulí se vkládají mezi šatstvo 
k odpuzení molů a stejně tak působí listy rozsypa-
né pod vlněný koberec.
MÁTA – je dobrým společníkem pro ka-
pustu, okurky, salát, rajčata, květák, bro-
kolici a dýni. Mátě se bude dařit pod oře-
šákem. Zelí ochrání před housenkami. Je 
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také dobrým repelentem proti šatním molům, blechám a listy máty rozsypané pod králikárnou 
budou odpuzovat mouchy.

ŠALVĚJ – ochrání zelí a brukev před běláskem. Činí také rostliny duž-
natějši a chutnější. Je dobré ji pěstovat s mrkví neboť ji chrání před po-
chmurnatkou mrkvovou. Nerozumí si však s okurkou a bazalkou.
MAJORÁNKA - je vhodné ji kombinovat s rajčaty, salátem, špenátem, 
květákem, brokolicí, cuketou, ředkvičkami. Je ideální sousedkou pro 

mrkev a cibuli.
TYMIÁN – odpuzuje housenky bělásků, Můžeme ho vysazovat kdekoliv 
na zahradě, neboť zvýrazňuje aromatickou kvalitu jiných rostlin. Pro-
spěje zejména rajčatům, salátu, květáku, brokolici a jahodám.
YZOP – v blízkosti vinné révy zvýší její výnosy. Prospívá též růžím. Je 
dobrým společníkem pro cuketu, dýni, brokolici, květák, zelí a kapus-
tu. Rády ho navštěvují včely, zatím co na mnoho jiného hmyzu působí 

jako repelent.
KOPR – zlepšuje stav a růst zelí. Působí dobře na salát, okurky a cibuli. Mi-

lují ho včely. Nemá se však s rád s mrkví. Pokud ho necháte dozrát, snižuje 
její výnosy.

KORIANDR – má dobrou pověst jako odpuzovač mšic. Sám je však vůči nim imunní. Můžeme 
ho kombinovat s mrkví, špenátem, kapustou, zelím a brokolicí. Je velmi přitažlivý pro včely.
SATUREJKA – působí dobře jako repelent. Cibuli a fazole chrání před mšicemi a zlepšuje jejich 
chuť a růst.
MEDUŇKA – je oblíbená pro svou vůni. Je vhodné pěstovat ji v blízkosti úlů. Prospívá rajča-
tům, salátu, cuketám, dýni a kapustě.
PAŽITKA – zlepšuje chuť a růst karotky. Je dobré pěstovat ji v jabloňovém sadu, je to ku prospě-
chu oběma plodinám. Pažitkový výluh můžeme použít jako postřik proti strupovitosti jablek. 
Likviduje padlí na angreštu a okurkách.
VAVŘÍN – neboli bobkový list, je dobré používat ve skladových prostorách obilnin jako je pše-
nice, žito, rýže, boby, kukuřice. Je dobrým odpuzovačem hmyzu jako jsou moli nebo octomilky.
V jednom článku nelze vyjmenovat všechny bylinky, které si můžeme vypěstovat v našich za-
hradách, ale i v květináčích za okny. Je možné používat je jako dochucovadla, ale i jako okrasné 
rostliny, doplněk záhonů a skalek. Mimo neokázalé krásy a nádherné vůně přitahují včely, které 
tyto medonosné rostliny milují. Pěstováním bylinek přispějete k  ekologické očistě životního 
prostředí a zmírníte škody způsobené používáním chemických postřiků na našich zahradách.

Eva Škvárová



cItáty
Vánoce
•	 Vánoce jsou časem, kdy si nejsilněji uvědomujeme, co nám schází a kdo není mezi námi. 

(John Irving)
•	 Vánoce jsou čas, kdy se vám stýská po domově, dokonce i když jste doma. 

(Carole Nelson Douglas)
•	 Vánoce jsou den, kdy drží všichni po celou dobu spolu. (Alexander Smith)
•	 Na Vánoce vedou všechny cesty domů. (Marjorie Holmes)
•	 Ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod stromkem. (Roy L. Smith)
•	 Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok. (Charles Dickens)
•	 Stačí mávnout kouzelnou vánoční hůlkou nad tímto světem, a  spatříte, že všechno je 

jemnější a mnohem krásnější. (Norman Vincent Peale)
•	 Nikdy si nedělej starosti s velikostí vánočního stromku. V očích dětí je vždy vysoký přes 

30 stop. (Larry Wilde)
•	 Jako děti jsme byli vděční tomu, kdo nám na Vánoce naplnil punčochy nadílkou. Proč 

nejsme vděční Bohu, že nám dal do punčoch nohy? (Gilbert Keith Chesterton)
•	 Advent je pro mě významný čas. Já jsem od dětství sběratel koled a betlémů. Takže když 

můžu zapálím svíčky, postavím betlémy, poslouchám koledy a jsem takový dětina. Cítím, 
že je to zvláštní doba, doba narození Spasitele, který se narodil na slunovrat. Žádný Santa 
Klaus, ale ježíšek, jezulátko, Ježíš Kristus. (Otakáro Schmidt)

•	 V dávných dobách, kdy se tomuto období ještě neříkalo „nákupní sezóna“, nazývali ho 
křesťané Vánoci a  chodili do kostelaů židé mu říkali chanuka a  chodili do synagogyů 
ateisté chodili na večírky a opíjeli se. Lidé míjející se na ulicích si pak říkali: „Veselé Vá-
noce!“,!Veselou chanuku!“ nebo (v případě ateistů) „Pozor na ten sloup!“. (Dave Barry)

•	 Kolik lidí slaví narození Krista a jak málo se jich řídí jeho přikázáními. 
(Benjamin Franklin)

•	 Ježíšek má dobré myšlení, navštěvovat lidi jen jednou za rok. (Victor Borge)
•	 Odešlete balíčky s  vánočními dárky brzy, ať je pošta může ztratit přesně o  Vánocích! 

(Johnny Carson)

peL-meL
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fotoreportáž – Ze žIVotA oBce
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fotoreportáž – Z VÝStAVy BěLy ŠULcoVé
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fotoreportáž – Z DeNÍKU SeNIorKU



 
 

Obecní úřad Vrané nad Vltavou 
 

vás srdečně zve na 
 
 
 
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMEČKU 

 
 
Akce se koná první adventní 
neděli 3. 12. 2017 ve Vraném 
nad Vltavou (v prostoru parku, 
vedle bytového domu ,,Rajčur,,). 
 
 
 
 
Program:  

• adventní jarmark od 14 hodin 
• kulturní program od 16 hodin 

- vystoupení mateřské školy 
- vystoupení základní školy 
- vystoupení základní 

umělecké školy 
- vystoupení Sboru sv. Jiří 
- vystoupení trumpetového 

tria 
 
 
 
 

 
 

Přijďte strávit příjemné odpoledne. Setkáte se s přáteli, 
načerpáte vánoční atmosféru. 


