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Znak a vlajka Vraného nad Vltavou
U příležitosti oslav tisíciletého výročí 
založení Břevnovského kláštera (zalo-
žen roku 993) byly obci Poslaneckou 
sněmovnou v roce 1993 uděleny znak 
a prapor. Symbolika znaku spočívá v pře-
vzetí základu znaku kláštera, což jsou 
tři sestupně řazené pětilisté růže, jen 
místo dole umístněných břeven (trámů) 
je u vranského znaku vyznačena řeka 
s rybou.

Znak obce Vrané nad Vltavou, 
okres Praha ‑západ:
Ve stříbrném štítu s vlnitou modrou pa-
tou, v níž plave stříbrný pstruh, tři kos-
mo položené červené růže se zlatými 
semeníky a zelenými kališními lístky.

Vlajka obce Vrané nad 
Vltavou, okres Praha ‑západ:
Bílý list s dolním modrým pruhem širokým jednu třetinu výšky. Na bílém poli 
je červený kosmý pruh o šířce jedné čtvrtiny šířky listu.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
to to letí, je to již 25 let, co jsme oslavili „MILENIUM“ – 1000 let naší obce.
Vidím to jako dneska, byla to paráda. Vzpomínám na všechny akce, které probíhaly během 
celého roku 1993, bylo to veliké!!!
Všichni jsme byli o 25 let mladší, krásnější, zdravější, plni elánu… a tak jsme slavili, radovali 
se a bylo nám dobře. Věřím a moc si přeji, aby i ty letošní oslavy byly ve stejném duchu. Určitě 
se přidají i ostatní spolky a organizace a tím budeme mít možnost se stále setkávat a vzájemně 
se sdružovat.
Užívejte si rok s magickou „Osmičkou“!!
Sousedé, jste vítáni na každé připravované akci.

Mějte se pěkně a opatrujte se.
Přeje Redakční rada časopisu ZRCADLO.

VRANSKÁ VÝROČÍ 2018

▶ 1 025 let 993  první zmínka o obci v darovací listině Boleslava II. břevnovskému klášteru 
(listina však vznikla až o 300 let později)

▶ 165 let 1853 varhany v kostele
▶ 165 let 1853 papírenský dům, zvaný „Bank“
▶ 135 let 1883 nestarší dochovaný zápis obecního výboru Wran -Skochovic
▶ 120 let 1898 pošta
▶ 110 let 1908 založen Sokol v hostinci p. Šůry č. p.16 (dnes Hostinec U kaštanu)
▶ 105 let 1913 kaple na hřbitově
▶ 85 let 1933 obecní kronika
▶ 65 let 1953 Lidová škola umění – dnes Základní umělecká škola
▶ 25 let 1993 obecní znak a vlajka – uděleno Poslaneckou sněmovnou
▶ 25 let 1993 oslavy Milénia obce
▶ 15 let 2003 nová budova SK Vrané
▶ 10 let 2008 zrušeny uhelné sklady v centru obce
▶ 10 let 2008 obnovení Vranského masopustu

SLOVO NA ÚVOD

Obec Vrané nad Vltavou – Skochovice 
slaví v roce 2018 – 1025 let
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VÝROČÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SPOJENÝCH S NAŠÍ OBCÍ

JAROMÍR VEJVODA – 30 LET OD ÚMRTÍ
(28. 3. 1902–13. 11. 1988)
Muzikant a skladatel, oženil se s místní rodačkou Boženou Zamrazilovou, dcerou hostinského. 
Vejvodovi bydleli delší čas ve Vraném v č. p.140 (restaurace U Zamrazilů) a později v jejich 
domě U Potoka. Ve Vraném pobývali od roku 1936 do roku 1960 a za tu dobu složil skladatel 
Vejvoda 40 písní. Pak se přestěhovali do Modřan a svůj život dožili ve Zbraslavi. Rod Vejvodů 
byl známý v celém okolí hlavně jejich kapelami. Jaromír Vejvoda je uznávaným skladatelem 
a jeho polka z roku 1930 „Škoda lásky“ stala se světoznámou i pod jinými názvy (původně Polka 
C -dur, pak Modřanská, za druhé světové války téměř jako hymna americké armády Roll out 
the barrels nebo také Beerbarrel -polka, v Německu Rosamunde). Sláva polky byla zachycena 
v několika filmech, též ve filmu Srdce v zajetí (režie Basit Dearden). V lednu roku 2000 byla tato 
polka vyhlášena skladbou století. Pamětní desku skladateli odhalili občané Vraného v roce 2002 
před budovou obecního úřadu. V hudebním světě je dobře známý Jaromírův syn Josef Vejvoda.

OTA PAVEL – 45 LET OD ÚMRTÍ
(2. 7. 1930–31. 7. 1973)
Vlastním jménem Otto Popper, spisovatel oslavující řeky Berounku a Vltavu, sportovní reportér 
a novinář. Po 2. světové válce si jejich rodina postavila ve Skochovicích u mostu chatu „HER-
MA“ (křestní jméno Pavlovy maminky), kde m.j. napsal povídku „Jak jsem potkal ryby“. Odtud 
také vzpomíná, jak jeho otec Leo Popper ve Skochovicích na rybách potkával fotbalistu Josefa 
Bicana (29. 9. 1913–12. 12. 2001) a herce Jindřicha Plachtu (1. 7. 1899–6. 11. 1951). V roce 
1964 Ota Pavel onemocněl, ale s přestávkami pilně pracoval a psal knihy. Muzeum Oty Pavla 
je v Buštěhradu, u přívozu v Luhu u Branova na Berounce je pamětní síň O.P.

NAŠE OBEC
Obec Vrané nad Vltavou se nachází v okrese Praha -západ, kraj Středočeský, na pravém břehu 
řeky Vltavy v kopcovitém terénu na jihu Pražské plošiny. Žije zde přibližně 2600 obyvatel. 
Obec se skládá ze dvou historických částí, Skochovic a Vraného. Do území Vraného přesahuje 
i zástavba navazující na Novou Březovou (z obce Březová -Oleško).
Do roku 1950 nesla obec skládající se z osad Skochovice a Vrané název Skochovice.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 993, kdy se o obci zmiňuje zakládací listina břev-
novského kláštera jako o majetku, který klášter obdržel od Boleslava II. jako statky k obživě. 
V roce 1407došlo ke změně majitele, jelikož obce byly prodány klášteru zbraslavskému.
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993–2018 – MILENIUM +25

My jsme ti Vraňáci, vltavská krev,
my Vrané nedáme za celý svět.

My Vrané nedáme, radši jej zbouráme,
radši jej zbouráme, zbouráme hned.

Čí je Vrané a Skochovice, no přece NAŠE!!! A to již je letos 1025 let!!!
Ano, je to již 25 let, co jsme slavili MILENIUM v roce 1993.

JAK TENKRÁT OSLAVA PROBÍHALA:
Oslavy byly zahájeny v sobotu 24. 4. Starosta Jiří Peřina přivítal vzácného hosta biskupa 
ThDr. Jaroslava Škarvadu. Poutní mše sv. se zúčastnili mj. přátelé z okolí Vracova.
Následně se pan biskup na obecním úřadu setkal s obecní radou:
Jiří Peřina - starosta, Ing. Alfons Limpouch - místostarosta, Jan Blažek, Jiří Hárovník, Oldřich 
Formánek a Jiří Šťastný.
Večer byl v sokolovně ples, na kterém 12 párů z Bukovan a Vracova v moravských krojích 
tančilo Českou besedu.

V průběhu roku se konala řada akcí, organizovaných místními spolky a sportovními kluby – 
Hasiči, Skauti, Nezmaři, Sokol, SK Vrané, Galaxie.

Hlavní akce se konaly v září:
11. 9. –  slavnostní průvod ze Skochovic do Vraného k památníku padlých v obou světových 

válkách. V průvodu byli krojovaní skauti, Vltavané ze Štěchovic a z Davle, cyklisté na 
kostitřasech a hlavně mažoretky z Mariánských Lázní se svojí kapelou.

 –   vystoupení skautů s mažoretkami v Praze na Staroměstském náměstí a v Pařížské třídě
 –  výstava v Sokolovně
 –  koncert v kostele
 –  skauti, mažoretky a kapela se vrátili z Prahy parníkem spolu s ministrem dopravy 

Stráským, pražským primátorem Koukalem a ředitelem paroplavby Vitoušem
 –  večerní představení ochotníků z Měchenic „Boleslav II. předává zakládací listinu břev-

novského kláštera“ v prostoru před papírnou
 –  ohňostroj a první venkovní osvětlení kostela
12. 9. –  mše sv., kterou celebroval břevnovský arciopat Anastáz Opasek, představitel kláštera, 

od jehož založení je odvozeno trvání obce. Při mši zpíval pražský sbor Cantus amici.
19. 9. –  ZAKONČENÍ OSLAV MILENIA
 –  výstava a slavnostní zasedání v sokolovně za účasti rodáků z Čech, Kanady, členů rodiny 

Haase z Rakouska – potomků zakladatelů vranské papírny, ministra obrany Baudyše 
s manželkou, přednostky okresního úřadu Benešové a PhDr. Zdeňka Boháče, autora 
publikace „Z dějin Vraného a Skochovic“, vydané k tomuto jubileu.
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A JAK SI PŘIPOMENEME TOTO VÝROČÍ V ROCE 2018:

Neděle 22. dubna 2018 od 16 hodin kostel sv. Jiří Vrané nad Vltavou

„Slavnostní poutní mše.“
Celebruje opat břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek O.S.B.

Zpívá Sbor sv. Jiří Vrané nad Vltavou

Sobota 19. května 2018 od 14 hodin – prostranství u Základní školy ve Vraném

„Točte se vraňáci“
Popřát přijdou a zábavu připraví:

Petr Kubec – se svým zábavným pořadem

Zahrají žáci LŠU Vrané nad Vltavou

Modelářský kroužek při ZŠ Vrané – ježdění mašinek 
na modelové železnici (ježdění bude 19. a 20. 5.)

Děti MŠ a ZŠ

Skochovičtí hasiči

Lesní svět – hrátky pro děti

Sousedské setkání

Sobota 20. října 2018 od 10 hodin kostel sv. Jiří Vrané nad Vltavou

„HUBERTSKÁ MŠE“
Zahrají „Povltavští trubači“

VŠECHNY AKCE, KTERÉ BĚHEM 
LETOŠNÍHO ROKU PROBĚHNOU, 

BUDOU VE ZNAMENÍ 1025 LET NAŠÍ OBCE.

1025 let99

3−2018

Vrané nad Vltavou
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ZPRÁVY Z RADNICE
• RO obce se sešla 12×, ZO se sešlo řádně 2×. Byla projednávána především příprava velkých 

investičních záměrů.
• RO pověřila vedením Mateřské školy od 1. 1. 2018 paní Ivanu Rážovou, paní ředitelka 

Blanka Mátlová odstoupila ze zdravotních důvodů z funkce k 31. 12. 2017.
• Firma 1. SčV, a. s. ukončila ke dni 31. 12. 2017 smlouvu o provozování vodovodů v naší 

obci, od 1. 1. 2018 provozují kanalizaci a vodovod Technické služby Dolnobřežansko, s. r. o.
• Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného a stočného na rok 2018, která zůstává stejná 

jako v roce 2017. Cena vodného 57,50 Kč vč. DPH a cena stočného 36,01 Kč včetně DPH.
• Obec obdržela výsledky ankety, která se týkala budoucího využití budovy č. p. 128 „Stará 

škola“, 49,57 % občanů se vyslovilo pro vybudování multifunkčního domu, 16,95 % ob-
čanů pro dům seniorů a 12,45 % občanů pro zřízení pečovatelského domu. Anketa byla 
vyhodnocena na jednání ZO obce dne 28. 2. 2018.

• RO schválila cenovou nabídku firmy Grebner, s. r. o. na rozšíření všech stupňů projektové 
dokumentace na vybudování částí ulic Nádražní, U Elektrárny a Vltavská.

ZPRÁVY Z RADNICE

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, vydání březnového časopisu je načasované 
na dobu, kdy se příroda začíná probouzet, prodlužují se dny, jarní 
paprsky nás začínají lákat k práci na zahrádkách, budeme trávit 
více času vyjížďkami na kolech, vycházkami do přírody. Potkávám 
se s vámi při různých příležitostech, v letošním roce se budeme 
společně setkávat při oslavách 1025 výročí založení naší obce, ale 
i 100 výročí vzniku České republiky. Jsou to výročí, která nám dávají 
příležitost zamyslet nad odkazem našich předků, tisíciletou historií 
naší obce, a to rozhodně není málo. V rámci těchto oslav pro vás 
členové komise kultury připravují bohatý program.
V roce 2018 budeme dále pokračovat v řadě velkých investičních 
akcí, začneme hned na jaře budováním kanalizace a vodovodu 
v lokalitě Na Kodlíči a rekonstrukcí komunikace Polní, v létě se 
bude opravovat fasáda bytového domu Rajčur, Jedná se o inves-
tice v řádech desítek miliónů korun. Současně jsou zpracované 
nebo se dokončují projektové dokumentace k žádostem o dotace 
např. u dotace na rekonstrukci ČOV se jedná téměř o 100 mil, 
u plánované výstavby nové MŠ cca o 60 mil. V rámci mikroregionu 
Dolnobřežansko byl vybrán projektant, který teď připravuje pro-
jektovou dokumentaci na výstavbu nového vodovodního přivaděče 
z Vestce, který by měl v budoucnu zajistit i dostatečný nátok vody 
do vodojemu Vrané.

Přeji vám pěkné jaro, krásné Velikonoce a dobrou náladu.

Dana Ullwerová, starostka obce
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• V lednu 2018 byla podána žádost na SFŽP o dotaci na intenzifikaci a rozšíření ČOV.
• Na webových stránkách obce byla zveřejněna k připomínkování pracovní verze projektové 

dokumentace k rekonstrukci komunikace do Skochovic.
• Výběrové řízení na zhotovitele kanalizace a vodovodu v lokalitě Na Kodlíči vyhrála firma 

Zepris, s. r. o. s nejnižší nabídnutou cenou 24 803 604,70 Kč včetně DPH.
• Výběrové řízení na rekonstrukci komunikace Polní vyhrála firma Strabag, a. s. s nejnižší 

nabídnutou cenou 10 805 692,75 Kč včetně DPH.
• Atelier Vyšehrad, a. s. předložil finální studii přednádražního prostoru tak, aby zde mohl 

být vybudován autobusový terminál a parkoviště. Po odsouhlasení studie bude zpracována 
projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, poté bude možné žádat v tomto roce 
o dotaci na stavbu.

• VŘ na stavební úpravy bytu č. 1 v č. p. 173, ulice nádražní a stavební úpravy budovy 
č. p. 148, ulice Nádražní vyhrála firma Stano Praha, a. s. s nejnižší nabídnutou cenou 
724 024 Kč včetně DPH.

• Ing. Vladislav Gerhard oznámil konání akce „Country festival Vandr pod mostem“ dne 
9. 5. 2018.

• Obec hledá nového provozovatele lékárny, z důvodu výpovědi, kterou oznámila firma 
Pilulka Lékárny, a. s. Nájemní smlouva skončí k 31. 3. 2018.

Dana Ullwerová, starostka obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ 
PŘESTUPKŮ OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2017
Komise pro projednávání přestupků obce Vrané nad Vltavou (dále jen „Komise“) má tři členy 
a dva náhradníky.
Činnost Komise s platností ke dni 30. 06. 2017 řídila speciálním hmotným předpisem, a to 
zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Od 01. 07. 2017 vstoupil 
v platnost zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Procesní normou je zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále Komise při své činnosti povinně čerpá z údajů Cent-
rálního registru přestupků.

V roce 2017 bylo Komisi doručeno 34 návrhů na projednání přestupků. Dále bylo rozhodnuto 
o 9 návrzích z roku 2016. Ve sledovaném období Komise projednala a rozhodla podle zákona 
o přestupcích:
• 3 přestupky na úseku zákona o ochraně zvířat proti týrání,
• 6 přestupků proti pořádku v územní samosprávě,
• 28 přestupků proti občanskému soužití,
• 1 přestupek proti veřejnému pořádku,
• 3 přestupky proti majetku a o
• 2 přestupky na úseku ochrany zdraví.

Z uvedeného počtu bylo odloženo celkem 12 přestupků (zde se jednalo v převážné míře o ná-
vrhové přestupky spáchané mezi osobami blízkými) a řízení bylo zastaveno u 13 přestupků. 
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Postoupeny byly 3 přestupky. Jako sankce bylo uloženo napomenutí u 2 přestupků. Na nákla-
dech přestupkového řízení bylo zaplaceno celkem 5.000 Kč. Jako sankce byla ve 5 případech 
uložena pokuta v celkové výši 8.500 Kč. Uložené pokuty byly uhrazeny. Uhrazené náklady 
řízení i pokuty jsou příjmem obce Vrané nad Vltavou. K projednání v roce 2018 zbývají z roku 
2017 ještě 3 přestupky. 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, týkajícími se tzv. „sousedských“ vztahů, bylo navrho-
vatelům doporučeno uzavřít vzájemnou mimosoudní dohodu nebo se s nimi obrátit na 
příslušný soud.

Ve Vraném nad Vltavou dne 13. 01. 2018

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

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE ROZVOJE OBCE 
VRANÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2017
Komise rozvoje obce v roce 2017 pracovala ve složení:
Pavel Zděnek, předseda
Viktor Janauer, člen
Aleš Kolář, člen
Stanislav Drábek, člen
Kateřina Vrtišková, člen
Lukáš Koula, člen
Martin Koubek, člen

Komise rozvoje obce se v roce 2017 sešla ke svému jednání v následujících termínech:
• 08. 03. 2016

Komise, jako poradní orgán rady obce, na svém jednání navrhla a projednala:
• priority v oblasti rozvojových projektů pro období 2017–2018,
• harmonogram projektů pro rok 2017,
• návrh projektů k realizaci v roce 2018,
• výstavba přivaděče pitné vody pro Vrané nad Vltavou z Dolních Břežan,
• rozsah dopracování projektových dokumentací na výstavbu vodovodů a kanalizací v lo-

kalitách navazujících na budované páteřní řády.

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.

Vrané nad Vltavou 11. ledna 2017
Pavel Zděnek, předseda KRO
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ZPRÁVA O ČINNOST KONTROLNÍHO VÝBORU 
ZASTUPITELSTVA OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2017
Kontrolní výbor v roce 2017 pracoval ve složení:
JUDr. Aleš Kolář, předseda
Ing. Pavel Zděnek, člen
Petra Sýkorová, člen
Hana Jahodová, člen
Martin Koubek, člen
a provedl kontroly dle přijatého plánu kontrol KV na rok 2017.

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
Protokoly o provedení a výsledcích kontrol byly předány místostarostovi obce.

2. Kontrola hospodaření s majetkem obce:
„Stará škola“ – Proběhla kontrola revizních zpráv, kdy byly předloženy kopie:
Revize komínů (1× ročně)
Revize elektro a hromosvodu 1× 5 let, bude doplněno po uzavření nové smlouvy mezi vlast-
níkem a sdružením Stará Škola
Revize kotle – nutné doložit předcházející revize a projekt otopné soustavy z důvodu návaznosti 
zpráv. Doloží Obecní Úřad Vrané nad Vltavou. Zkontrolovat s paní starostkou zda proběhlo. 
Po ověření s paní Ullwerovou byla předložena předcházející zpráva z roku 2009. Navazující 
kontrola podle sdělení p. Filipa tedy proběhne v příštím roce.
Aktuální organizace v podnájmu O.S. Stará škola (kopie smluv předložena v kopii):
Skauti Vrané n. Vlt. Platné do 28. 2. 2018
Military Games platné do 28. 2. 2018
o.s. Žít Spolu platné do 28. 2. 2018
Investice ze strany, o. s. Stará škola v uplynulém roce:
Generální oprava komína
Úprava zahrady kolem staré školy podle projektu Arch. Medkové – první etapa

3. Kontrolní výbor průběžně kontroloval hospodaření s dalším majetkem obce.
Závady neshledány.

4. Kontrola kvality stravy ve školní jídelně:
Neprovedena pro nesouhlas vedoucí školní jídelny pro tvrzenou nemožnost objektivního 
posouzení.

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 
nedostatky 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.
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7. Kontrola umisťování reklam v obci.
Neoprávněně umístěné reklamy budou řešeny s místostarostou obce – výzva k odstranění.

8. 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.

17. prosince 2017
JUDr. Aleš Kolář, předseda KV, v.r.

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZA ROK 2017
Finanční výbor se řídil plánem kontrol finančního výboru na rok 2017, který byl předložen 
a schválen na jednání Rady obce 18. ledna 2017.
Finanční výbor pracuje ve složení: Jan Kořínek (předseda výboru), Ivana Rážová, Martina 
Filipová, Bohuslava Chvátalová, Zdeňka Krištůfková (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 2017 byla čtvrtletně prováděna kontrola pokladní hotovosti v pokladně obecního 
úřadu. Namátkově bylo také kontrolováno dodržování stanoveného limitu pokladní hotovosti.
Nebyla zjištěna žádná pochybení. Pokladní limit byl řádně dodržován.

Kontrola čerpání rozpočtu obce
Finanční výbor provedl kontrolu čerpání rozpočtu obce za 1. pololetí roku 2017 a návrh 
rozpočtového opatření. Žádné pochybení nebylo shledáno. Žádné rozpočtové opatření nad 
rámec rozpočtového opatření č. 2 schváleného Zastupitelstvem obce 17. května 2017 nebylo 
navrženo. Rozpočet je dodržován.
Finanční výbor provedl kontrolu čerpání rozpočtu obce za 1. až 10. měsíc roku 2017 a návrh 
rozpočtového opatření. Žádné pochybení nebylo shledáno. Žádné rozpočtové opatření nad 
rámec rozpočtového opatření č. 3 schváleného Zastupitelstvem obce 20. září 2017 nebylo 
navrženo. Rozpočet je dodržován.

Kontrola místních poplatků
Dne 16. listopadu 2017 byla provedena kontrola výběru místních poplatků za odpady, údržbu 
hřbitova, psy a pronájem pozemků a také poplatků za rekreační a ubytovací kapacity. Poplat-
ky za údržbu hřbitova neuhradilo 5 majitelů. Místní poplatek za likvidaci odpadů nezaplatili 
celkem 3 dlužníci.
Dlužníci byli vyzváni písemně k úhradě dluhu.

Kontrola příspěvkových organizací
Finanční výbor provedl ve dnech 25. října 2017 kontrolu příspěvkových organizací, základní 
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školy, mateřské školy, základní umělecké školy a školní jídelny. Nebyly zjištěny žádné význam-
né 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 schváleného 
plánu kontrol finančního výboru na rok 2017. 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 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2017
Komise se scházela dle aktuální potřeby. Hlavní náplní práce komise bylo posuzování žádostí 
dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Komise zpracovávala 
rozhodnutí, vyjádření či stanoviska. Celkem v roce 2017 proběhlo 17 místních šetření týkající 
se kácení dřevin.
Komise také fungovala jako poradní orgán obce v otázkách ochrany přírody a životního 
prostředí. Průběžně probíhala také monitorovací činnost v oblasti životního prostředí v obci.
Dále koordinovala činnost péče o zeleň v obci. V roce 2017 například proběhlo ošetření lipového 
stromořadí před hřbitovem, výsadby stromů v ulici Ke Statku a ve Skochovicích. Ve spolupráci 
se školou také výsadby třešní nad hřbitovem.

Michal Kubelík

ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE
Eva Havlíčková, Věra Dřímalová, Zdena Kosinová, Zdena Krištůfková
Sociální komise se schází každý měsíc.
V roce 2017 jsme navštívily na jaře a na podzim domov důchodců v Jílovém u Prahy a v Kytíně, kde 
máme 2 spoluobčany. U příležitosti narozenin jsme popřály 131 jubilantům a předaly malé dary.
V květnu a v listopadu 2017 jsme uspořádaly za pomoci dětí z naší mateřské školky vítání 
nových občánků – 9 holek a 7 kluků.
V Zrcadle oznamujeme časy návštěv DD a vítání dětí. V této tradici bychom rády pokračovaly.

Eva Havlíčková

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE KULTURY
RADY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2017
Komise kultury Rady obce Vrané nad Vltavou (dále jen komise kultury) pracovala v roce 2017 
ve složení:
Lukáš Novotný – předseda komise, Martin Kilián, Blanka Tomková, Jan Kořínek, Eduard 
Vošahlík, Petr Janeček, Viktor Janauer, Medard Konopík, David Blažek, Martina Filipová, 
Blanka Mátlová a Anna Lupienská.
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Komise kultury se v tomto složení sešla v roce 2017 celkem 8x a to v měsících (leden, únor, 
duben, květen, červen, září a 2x v měsíci říjen). 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 
masopust, Čarodějnice, Den dětí, Vranské Posvícení a Rozsvícení vánočního stromečku. Nyní 
Vám ve stručnosti popíšeme jednotlivé akce, které v roce 2017 proběhly.

Den dětí + 10 let SENIORKU
Tato akce proběhla dne 3. června 2017 u základní školy. Součástí akce byla i oslava výročí 
10. let SENIORKU. Na akci proběhla ukázka činností a techniky jednotek integrovaného 
záchranného systému, svůj stánek tu měla obecně prospěšná společnost Mezi námi, která 
podporuje setkávání těch nejmenších a nejmladších s těmi staršími, se seniorkami. Svůj stá-
nek zde měla i podniková prodejna Megafyt Pharma, s. r. o., kde byly nabízeny k ochutnání 
výborné ovocné čaje. Děti si také mohly vyzkoušet střelbu z luku, k vidění byl i exemplář 
obrovského výra. K poslechu hráli a zpívali s pořadem „Po stopách hvězd“ Petr Kubec, Ka-
teřina Klečková a Lucie Chlumská.

Vranský masopust
Proběhl 25. února 2017 jako v pořadí již 10. 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 velmi úspěšná. Akce se zúčastnilo 
mnoho občanů naší obce.

Čarodějnice
Jedna z dalších tradičních akcí, která proběhla u hasičské zbrojnice ve Skochovicích pod patro-
nátem 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.

Vranské posvícení
Jedna z největších kulturních akcí ve Vraném nad Vltavou se uskutečnila na 23. září. V roce 
2017 proběhl již 11. ročník této velmi úspěšné akce. Součástí této akce byl takový malý hudební 
minifestival, kterého se zúčastnilo 5 hudebních skupin. V letošním ročníku jsme mohli slyšet 
také například Dechový orchestr Týnečanka, MATEMATO, MRAKOPLAŠ, Luboš Pospíšil & 5P 
a hudební skupinu NA HRANÍ. Nedílnou součástí Vranského posvícení jsou prodejní i pre-
zentační 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 (30. 11. 2017). V průběhu akce vystoupili: děti ze Základní umělecké 
školy, Mateřské školy i Základní školy, trumpetové trio, 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 
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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

53 493 816,68
10 000 000

63 493 816,68

návrh 
par pol 2018

1 1111 Daň z příjmu fyz. osob - závislá činnost 7 300 000
2 1112 Daň z příjmu fyz. osob - OSVČ 200 000
3 1113 Daň z příjmu fyz. osob - kapitálové výnosy 800 000
4 1121 Daň z příjmu práv. osob 7 900 000
5 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 800 000
6 1211 Daň z přidané hodnoty 13 200 000
7 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění les. fondu 100 000
8 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 940 000
9 1341 Poplatek ze psů 70 000

10 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 50 000
11 1344 Poplatek ze vstupného 10 000
12 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000
13 1361 Správní poplatky 80 000
14 1511 Daň z nemovitostí 2 200 000
15 4112 NI př. transfer se státního rozpočtu - matrika 946 200
16 4216 Inv. př. transf. od SFŽP (vodovod + kanalizace Kodlíč) 12 900 616,68
17 2232 2111 Přívoz - příjmy 70 000
18 2310 2324 Pitná voda (příjmy říční vodovod) 20 000
19 2310 3122 Pitná voda - přijaté příspěvky na pořízení majetku 1 500 000
20 2321 2111 Kanalizace - příjmy z pronájmu majetku 700 000
21 3141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poj. auto 6 000
22 3314 2111 Knihovna - příjmy 3 000
23 3349 2111 Sdělovací prostř. - prodej Zrcadlo 10 000
24 3421 2132 Příjmy - volný čas dětí - pronájem nebytových prostor 15 000
25 3511 2132 Příjmy zdr. stř. - pronájem nebytových prostor 320 000
26 3511 2324 Příjmy zdr. stř. - služby 3 000
27 3612 2132 Příjmy bytové hospodářství - pronájem 1 225 000
28 3613 2132 Příjmy nebytové hospodářství 45 000
29 3613 2324 Příjmy nebytové hospodářství 5 000
30 3632 2111 Příjmy pohřebnictví 81 000
31 3722 2111 Odpady - podnikatelé smluvně 80 000
32 3723 2111 Odpady - příjmy z odpadového dvora, Kovošrot 50 000
33 3725 2324 Odpady - Ekokom, Elektrowin, Asekol 600 000
34 6171 2111 Příjmy správa - služby 6 000
35 6171 2119 Příjmy správa - ostatní 80 000
36 6171 2131 Příjmy správa - pronájem pozemků 130 000
37 6171 2212 Sankční poplatky (KOVP) 2 000
38 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000
39 6310 2141 Příjmy z úroků 5 000

Příjmy 2018 celkem 53 493 816,68

Příjmy celkem vč. zůstatku z předchozích let 

ROZPOČET 2018 - PŘÍJMY 

Příjmy 2018 celkem
převod fin. prostředků z předchozích let

59 110 596,10
2 551 800

61 662 396,10

návrh
řád. par. pol. 2018

1 2212 5021 Silnice - ostatní osobní výdaje 10 000
2 2212 5137 Silnice - značky, dopravní zrcadlo… 30 000
3 2212 5139 Silnice - nákup materiálu 100 000
4 2212 5169 Silnice - nákup ostatních služeb 150 000
5 2212 5171 Opravy 700 000
6 2212 6121 Realizace Polní, Luční, Rovná + kontejnerové stání 15 500 000
7 2212 6122 Stroje, přístroje, zařízení (kamerový systém) 700 000
8 2212 Silnice 17 190 000
9 2219 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 10 000

10 2219 5169 Nákup ostatních služeb 20 000
11 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30 000
12 2232 5011 Přívoz - platy 530 000
13 2232 5021 Přívoz - dohody 40 000
14 2232 5031 Přívoz - pojištění soc. a důch. 140 000
15 2232 5032 Přívoz - zdr. poj. 85 000
16 2232 5132 Přívoz - ochranné pomůcky 5 000
17 2232 5137 Přívoz - DHM 4 000
18 2232 5139 Přívoz - nákup materiálu 1 000
19 2232 5151 Přívoz - studená voda 2 000
20 2232 5154 Přívoz - elektrická energie 38 000
21 2232 5169 Přívoz - nákup ostatních služeb 1 000
22 2232 5171 Přívoz - oprava napínacího zařízení 0
23 2232 Přívoz 846 000
24 2310 5151 Pitná voda 1 000
25 2310 5154 Pitná voda - elektrická energie 15 000
26 2310 5169 Vodojem - nákup ostatních služeb 10 000
27 2310 5171 Opravy 20 000
28 2310 6121 Dotace SFŽP - vodovod Na Kodlíči 6 883 790
29 2310 Pitná voda 6 929 790
30 2321 6121 Realizace kanalizace Na Kodlíči 12 293 406
31 2321 Kanalizace 12 293 406,10
32 3111 5331 Mateřská škola - příspěvek obce na činnost 1 240 000
33 3111 MŠ - příspěvek na činnost 1 240 000
34 3113 5141 Základní škola - úroky z úvěru 30 000
35 3113 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 45 000
36 3113 5169 Základní škola - provoz trafostanice 9 000
37 3113 5229 Základní škola - příspěvek na modeláře 20 000
38 3113 5331 Základní škola - příspěvek obce na činnost 2 400 000
39 3113 6351 Základní škola - odpisy 7 000
40 3113 Základní školy 2 511 000
41 3141 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 6 000
42 3141 5331 Školní stravovna - příspěvek 600 000
43 3141 Školní stravovna 606 000
44 3231 5331 Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost 20 000
45 3231 ZUŠ 20 000
46 3314 5021 Knihovna dohoda 10 000
47 3314 5139 Knihovna knihy 12 000
48 3314 5166 Knihovna PC Clavius 5 000
49 3314 5169 Knihovna nákup ostatních služeb 5 000
50 3314 5229 Registrace - knihovnický spolek 400
51 3314 Knihovna 32 400
52 3319 5137 Ostatní záležitosti kultury - stánky 20 000
53 3319 5139 Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky, senioři 70 000
54 3319 5169 Ostatní záležitosti kultury - čarodějnice, posvícení, den dětí, masopust, výročí obce 200 000
55 3319 5175 Ostatní záležitosti kultury - potraviny 50 000
56 3319 5229 Ost.záležitosti kultury - koncerty, sbor sv. Jiří 45, Seniorek 10, Stará škola 50 105 000
57 3319 Ost. záležitosti kultury 445 000
58 3349 5169 Zrcadlo 55 000
59 3349 Zrcadlo 55 000
60 3419 5229 Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. + SK Vrané - činnost 180 000

Výdaje celkem vč. úvěru

ROZPOČET 2018 - VÝDAJE

Výdaje 2018 celkem
Splátky úvěru - ZŠ
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59 110 596,10
2 551 800

61 662 396,10

návrh
řád. par. pol. 2018

1 2212 5021 Silnice - ostatní osobní výdaje 10 000
2 2212 5137 Silnice - značky, dopravní zrcadlo… 30 000
3 2212 5139 Silnice - nákup materiálu 100 000
4 2212 5169 Silnice - nákup ostatních služeb 150 000
5 2212 5171 Opravy 700 000
6 2212 6121 Realizace Polní, Luční, Rovná + kontejnerové stání 15 500 000
7 2212 6122 Stroje, přístroje, zařízení (kamerový systém) 700 000
8 2212 Silnice 17 190 000
9 2219 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 10 000

10 2219 5169 Nákup ostatních služeb 20 000
11 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30 000
12 2232 5011 Přívoz - platy 530 000
13 2232 5021 Přívoz - dohody 40 000
14 2232 5031 Přívoz - pojištění soc. a důch. 140 000
15 2232 5032 Přívoz - zdr. poj. 85 000
16 2232 5132 Přívoz - ochranné pomůcky 5 000
17 2232 5137 Přívoz - DHM 4 000
18 2232 5139 Přívoz - nákup materiálu 1 000
19 2232 5151 Přívoz - studená voda 2 000
20 2232 5154 Přívoz - elektrická energie 38 000
21 2232 5169 Přívoz - nákup ostatních služeb 1 000
22 2232 5171 Přívoz - oprava napínacího zařízení 0
23 2232 Přívoz 846 000
24 2310 5151 Pitná voda 1 000
25 2310 5154 Pitná voda - elektrická energie 15 000
26 2310 5169 Vodojem - nákup ostatních služeb 10 000
27 2310 5171 Opravy 20 000
28 2310 6121 Dotace SFŽP - vodovod Na Kodlíči 6 883 790
29 2310 Pitná voda 6 929 790
30 2321 6121 Realizace kanalizace Na Kodlíči 12 293 406
31 2321 Kanalizace 12 293 406,10
32 3111 5331 Mateřská škola - příspěvek obce na činnost 1 240 000
33 3111 MŠ - příspěvek na činnost 1 240 000
34 3113 5141 Základní škola - úroky z úvěru 30 000
35 3113 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 45 000
36 3113 5169 Základní škola - provoz trafostanice 9 000
37 3113 5229 Základní škola - příspěvek na modeláře 20 000
38 3113 5331 Základní škola - příspěvek obce na činnost 2 400 000
39 3113 6351 Základní škola - odpisy 7 000
40 3113 Základní školy 2 511 000
41 3141 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 6 000
42 3141 5331 Školní stravovna - příspěvek 600 000
43 3141 Školní stravovna 606 000
44 3231 5331 Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost 20 000
45 3231 ZUŠ 20 000
46 3314 5021 Knihovna dohoda 10 000
47 3314 5139 Knihovna knihy 12 000
48 3314 5166 Knihovna PC Clavius 5 000
49 3314 5169 Knihovna nákup ostatních služeb 5 000
50 3314 5229 Registrace - knihovnický spolek 400
51 3314 Knihovna 32 400
52 3319 5137 Ostatní záležitosti kultury - stánky 20 000
53 3319 5139 Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky, senioři 70 000
54 3319 5169 Ostatní záležitosti kultury - čarodějnice, posvícení, den dětí, masopust, výročí obce 200 000
55 3319 5175 Ostatní záležitosti kultury - potraviny 50 000
56 3319 5229 Ost.záležitosti kultury - koncerty, sbor sv. Jiří 45, Seniorek 10, Stará škola 50 105 000
57 3319 Ost. záležitosti kultury 445 000
58 3349 5169 Zrcadlo 55 000
59 3349 Zrcadlo 55 000
60 3419 5229 Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. + SK Vrané - činnost 180 000

Výdaje celkem vč. úvěru

ROZPOČET 2018 - VÝDAJE

Výdaje 2018 celkem
Splátky úvěru - ZŠ
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61 3419 Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK, TJ) 180 000
62 3421 5137 DHDM 50 000
63 3421 5139 Nákup materiálu - hřiště 30 000
64 3421 5169 Nákup služeb revize 40 000
65 3421 5171 Volný čas dětí - opravy hřišť 10 000
66 3421 5229 Využití volného času dětí (Zvoneček 60, Skauti 50) 110 000
67 3421 6121 Budovy, haly, stavby - street workout hřiště 200 000
68 3421 Využití volného času 440 000
69 3511 5151 Zdravotní středisko studená voda 15 000
70 3511 5154 Zdravotní středisko elektrická energie 130 000
71 3511 5169 Zdravotní středisko revize 4 000
72 3511 5171 Zdravotní středisko drobné opravy 30 000
73 3511 Zdravotní středisko 179 000
74 3612 5021 BH - uklízečky 42 000
75 3612 5137 BH - drobný majetek 130 000
76 3612 5139 BH - nákup materiálu 15 000
77 3612 5151 BH - studená voda 300 000
78 3612 5154 BH - elektrická energie 27 000
79 3612 5169 BH - nákup ostatních služeb (čištění komínů, deratizace) 50 000
80 3612 5171 BH - dodavatelské opravy, fasáda bytového domu 1 200 1 700 000
81 3612 Bytové hospodářství 2 264 000
82 3613 5151 Studená voda 1 000
83 3613 5154 Elektrická energie 6 000
84 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000
85 3613 5171 Investice - cukrárna 300 000
86 3613 Nebytové hospodářství 317 000
87 3631 5137 VO - DHM - rozvaděč 175 000
88 3631 5154 VO - elektřina 500 000
89 3631 5169 VO - nákup služeb 100 000
90 3631 5171 VO - opravy 200 000
91 3631 Veřejné osvětlení 975 000
92 3632 5139 Pohřebnictví  - nákup materiálu 1 000
93 3632 5151 Pohřebnictví - studená voda 1 000
94 3632 5154 Pohřebnictví - elektrická energie 30 000
95 3632 5169 Pohřebnictví - nákup ostatních služeb 10 000
96 3632 5171 Pohřebnictví - opravy - oltář 150 000
97 3632 Pohřebnictví 192 000
98 3639 5011 KS - mzdy 680 000
99 3639 5021 KS - ostatní osobní výdaje 15 000
100 3639 5031 KS - poj. soc. a důch. 200 000
101 3639 5032 KS - zdr. poj 110 000
102 3639 5132 KS - ochranné pomůcky 15 000
103 3639 5137 KS - DHDM 30 000
104 3639 5139 KS - nákup materiálu 40 000
105 3639 5156 KS - pohonné hmoty 100 000
106 3639 5163 KS - služby peněžních ústavů 30 000
107 3639 5169 KS - nákup ostatních služeb 10 000
108 3639 5171 KS - dodavatelské opravy 50 000
109 3639 6122 KS - přístroje, stroje, zařízení - zahradní technika 50 000
110 3639 Komunální služby 1 330 000
111 3722 5139 Nákup materiálu - pytle 100 000
112 3722 5169 Nákup ostatních služeb - svoz 3 000 000
113 3722 Svoz komunálního odpadu 3 100 000
114 3723 5021 Odpadový dvůr - dohody 30 000
115 3723 5132 Odpadový dvůr - ochranné pomůcky 1 000
116 3723 5137 Odpadový dvůr - drobný majetek (toaleta) 25 000
117 3723 5139 Odpadový dvůr - nákup materiálu 1 000
118 3723 5169 Odpadový dvůr - nákup ostatních služeb - svoz 200 000
119 3723 Odpadový dvůr 257 000
120 3745 5137 Zeleň DHDM 50 000
121 3745 5139 Zeleň nákup materiálu 50 000
122 3745 5156 Zeleň pohonné hmoty 20 000
123 3745 5169 Zeleň ostatní služby - údržba zeleně 200 000
124 3745 Zeleň 320 000
125 4357 5222 Příspěvek na domov důchodců 10 000
126 4357 Příspěvek domov důchodců 10 000
127 5512 5139 SDH - materiál 10 000
128 5512 5156 SDH - pohonné hmoty 15 000
129 5512 5163 SDH - pojištění auta 20 000

130 5512 5164 SDH - nájemné 40 000
131 5512 5169 SDH - oprava auta 5 000
132 5512 SDH 90 000
133 6112 5023 ZO - platy 1 250 000
134 6112 5031 ZO - poj. soc. a důch. 260 000
135 6112 5032 ZO - zdr. poj. 175 000
136 6112 ZO 1 685 000
137 6171 5011 Činnost místní správy platy 1 300 000
138 6171 5021 Činnost místní správy právník 80 000
139 6171 5031 Činnost místní správy poj. soc. a zdr. 290 000
140 6171 5032 Činnost místní správy zdr. poj. 180 000
141 6171 5038 Činnost místní správy úrazové poj. 15 000
142 6171 5136 Činnost místní správy knihy, tisk 2 000
143 6171 5137 Činnost místní správy DHDM - vitríny 150 000
144 6171 5139 Činnost místní správy nákup materiálu 120 000
145 6171 5151 Činnost místní správy studená voda 1 000
146 6171 5154 Činnost místní správy elektrická energie 200 000
147 6171 5156 Činnost místní správy pohonné hmoty 20 000
148 6171 5161 Činnost místní správy služby pošt 20 000
149 6171 5162 Činnost místní správy telefony a internet 80 000
150 6171 5163 Činnost místní správy služby peněžních ústavů 250 000
151 6171 5166 Činnost místní správy dodavatelské pořízení informací 200 000
152 6171 5167 Činnost místní správy školení 20 000
153 6171 5168 Činnost místní správy software opravy 5 000
154 6171 5169 Činnost místní správy nákup ostatních služeb (autobus, audit apod.) 600 000
155 6171 5171 Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy 50 000
156 6171 5172 Činnost místní správy software 20 000
157 6171 5173 Činnost místní správy cestovné 10 000
158 6171 5175 Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb 20 000
159 6171 5191 Činnost místní správy sankce 10 000
160 6171 5229 Činnost místní správy DSO + MAS 35 000
161 6171 5321 Transfery obcím (obecní policie) 900 000
162 6171 5329 Činnost místní správy SMS 2 000
163 6171 5361 Činnost místní správy kolky 10 000
164 6171 5362 Činnost místní správy vyjmutí lesního pozemku, poplatky st. rozpočtu 15 000
165 6171 5365 Činnost místní správy správní poplatky 30 000
166 6171 5424 Činnost místní správy náhrady v době nemoci 20 000
167 6171 5493 Činnost místní správy účeloví NI dotace, nepodn. FO 8 000
168 6171 5499 Činnost místní správy sociální fond 80 000
169 6171 6130 Činnost místní správy výkupy pozemků 25 000
170 6171 Činnost místní správy 4 768 000

171 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000

172 6399 5362 Daň z příjmu obce 800 000

173 Výdaje 2018 celkem 59 110 596,10



ZRCADLO ČÍSLO 194 – 1/2018 17

61 3419 Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK, TJ) 180 000
62 3421 5137 DHDM 50 000
63 3421 5139 Nákup materiálu - hřiště 30 000
64 3421 5169 Nákup služeb revize 40 000
65 3421 5171 Volný čas dětí - opravy hřišť 10 000
66 3421 5229 Využití volného času dětí (Zvoneček 60, Skauti 50) 110 000
67 3421 6121 Budovy, haly, stavby - street workout hřiště 200 000
68 3421 Využití volného času 440 000
69 3511 5151 Zdravotní středisko studená voda 15 000
70 3511 5154 Zdravotní středisko elektrická energie 130 000
71 3511 5169 Zdravotní středisko revize 4 000
72 3511 5171 Zdravotní středisko drobné opravy 30 000
73 3511 Zdravotní středisko 179 000
74 3612 5021 BH - uklízečky 42 000
75 3612 5137 BH - drobný majetek 130 000
76 3612 5139 BH - nákup materiálu 15 000
77 3612 5151 BH - studená voda 300 000
78 3612 5154 BH - elektrická energie 27 000
79 3612 5169 BH - nákup ostatních služeb (čištění komínů, deratizace) 50 000
80 3612 5171 BH - dodavatelské opravy, fasáda bytového domu 1 200 1 700 000
81 3612 Bytové hospodářství 2 264 000
82 3613 5151 Studená voda 1 000
83 3613 5154 Elektrická energie 6 000
84 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000
85 3613 5171 Investice - cukrárna 300 000
86 3613 Nebytové hospodářství 317 000
87 3631 5137 VO - DHM - rozvaděč 175 000
88 3631 5154 VO - elektřina 500 000
89 3631 5169 VO - nákup služeb 100 000
90 3631 5171 VO - opravy 200 000
91 3631 Veřejné osvětlení 975 000
92 3632 5139 Pohřebnictví  - nákup materiálu 1 000
93 3632 5151 Pohřebnictví - studená voda 1 000
94 3632 5154 Pohřebnictví - elektrická energie 30 000
95 3632 5169 Pohřebnictví - nákup ostatních služeb 10 000
96 3632 5171 Pohřebnictví - opravy - oltář 150 000
97 3632 Pohřebnictví 192 000
98 3639 5011 KS - mzdy 680 000
99 3639 5021 KS - ostatní osobní výdaje 15 000
100 3639 5031 KS - poj. soc. a důch. 200 000
101 3639 5032 KS - zdr. poj 110 000
102 3639 5132 KS - ochranné pomůcky 15 000
103 3639 5137 KS - DHDM 30 000
104 3639 5139 KS - nákup materiálu 40 000
105 3639 5156 KS - pohonné hmoty 100 000
106 3639 5163 KS - služby peněžních ústavů 30 000
107 3639 5169 KS - nákup ostatních služeb 10 000
108 3639 5171 KS - dodavatelské opravy 50 000
109 3639 6122 KS - přístroje, stroje, zařízení - zahradní technika 50 000
110 3639 Komunální služby 1 330 000
111 3722 5139 Nákup materiálu - pytle 100 000
112 3722 5169 Nákup ostatních služeb - svoz 3 000 000
113 3722 Svoz komunálního odpadu 3 100 000
114 3723 5021 Odpadový dvůr - dohody 30 000
115 3723 5132 Odpadový dvůr - ochranné pomůcky 1 000
116 3723 5137 Odpadový dvůr - drobný majetek (toaleta) 25 000
117 3723 5139 Odpadový dvůr - nákup materiálu 1 000
118 3723 5169 Odpadový dvůr - nákup ostatních služeb - svoz 200 000
119 3723 Odpadový dvůr 257 000
120 3745 5137 Zeleň DHDM 50 000
121 3745 5139 Zeleň nákup materiálu 50 000
122 3745 5156 Zeleň pohonné hmoty 20 000
123 3745 5169 Zeleň ostatní služby - údržba zeleně 200 000
124 3745 Zeleň 320 000
125 4357 5222 Příspěvek na domov důchodců 10 000
126 4357 Příspěvek domov důchodců 10 000
127 5512 5139 SDH - materiál 10 000
128 5512 5156 SDH - pohonné hmoty 15 000
129 5512 5163 SDH - pojištění auta 20 000

130 5512 5164 SDH - nájemné 40 000
131 5512 5169 SDH - oprava auta 5 000
132 5512 SDH 90 000
133 6112 5023 ZO - platy 1 250 000
134 6112 5031 ZO - poj. soc. a důch. 260 000
135 6112 5032 ZO - zdr. poj. 175 000
136 6112 ZO 1 685 000
137 6171 5011 Činnost místní správy platy 1 300 000
138 6171 5021 Činnost místní správy právník 80 000
139 6171 5031 Činnost místní správy poj. soc. a zdr. 290 000
140 6171 5032 Činnost místní správy zdr. poj. 180 000
141 6171 5038 Činnost místní správy úrazové poj. 15 000
142 6171 5136 Činnost místní správy knihy, tisk 2 000
143 6171 5137 Činnost místní správy DHDM - vitríny 150 000
144 6171 5139 Činnost místní správy nákup materiálu 120 000
145 6171 5151 Činnost místní správy studená voda 1 000
146 6171 5154 Činnost místní správy elektrická energie 200 000
147 6171 5156 Činnost místní správy pohonné hmoty 20 000
148 6171 5161 Činnost místní správy služby pošt 20 000
149 6171 5162 Činnost místní správy telefony a internet 80 000
150 6171 5163 Činnost místní správy služby peněžních ústavů 250 000
151 6171 5166 Činnost místní správy dodavatelské pořízení informací 200 000
152 6171 5167 Činnost místní správy školení 20 000
153 6171 5168 Činnost místní správy software opravy 5 000
154 6171 5169 Činnost místní správy nákup ostatních služeb (autobus, audit apod.) 600 000
155 6171 5171 Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy 50 000
156 6171 5172 Činnost místní správy software 20 000
157 6171 5173 Činnost místní správy cestovné 10 000
158 6171 5175 Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb 20 000
159 6171 5191 Činnost místní správy sankce 10 000
160 6171 5229 Činnost místní správy DSO + MAS 35 000
161 6171 5321 Transfery obcím (obecní policie) 900 000
162 6171 5329 Činnost místní správy SMS 2 000
163 6171 5361 Činnost místní správy kolky 10 000
164 6171 5362 Činnost místní správy vyjmutí lesního pozemku, poplatky st. rozpočtu 15 000
165 6171 5365 Činnost místní správy správní poplatky 30 000
166 6171 5424 Činnost místní správy náhrady v době nemoci 20 000
167 6171 5493 Činnost místní správy účeloví NI dotace, nepodn. FO 8 000
168 6171 5499 Činnost místní správy sociální fond 80 000
169 6171 6130 Činnost místní správy výkupy pozemků 25 000
170 6171 Činnost místní správy 4 768 000

171 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000

172 6399 5362 Daň z příjmu obce 800 000

173 Výdaje 2018 celkem 59 110 596,10

REKAPITULACE>
příjmy 2018 53 493 817
výdaje 2018 59 110 596

rozdíl -5 616 779

příjmy 2018 53 493 817
výdaje 2018 vč.splátky úvěru ZŠ (2 551 800) 61 662 396

rozdíl -8 168 579

zůstatek roku 2017 10 000 000
rozdíl příjmy výdaje -8 168 579

Celkem 1 831 421
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VÝSLEDKY VOLBY PRESIDENTA 2018 VRANÉ NAD VLTAVOU

1. KOLO

2. KOLO

Jiří 
Drahoš

410 hlasů

Miloš 
Zeman

302 hlasů

Michal 
Horáček
188 hlasů

Marek 
Hilšer

141 hlasů

Pavel 
Fischer

140 hlasů

Mirek
Topolánek

68 hlasů

Jiří 
Hynek

15 hlasů

Vratislav 
Kulhánek

7 hlasů

Petr 
Hannig
4 hlasy

32,16 23,69 14,75 11,06 10,98 5,33 1,18 0,55 0,31

62,23 35,74

32,16 %

23,69 %

14,75 %

11,06 % 10,98 %

5,33 %

1,18 % 0,55 % 0,31 %

Jiří Drahoš
410 hlasů

Miloš Zeman
302 hlasů

62,26 %

32,16 23,69 14,75 11,06 10,98 5,33 1,18 0,55 0,31

62,23 35,74

32,16 23,69 14,75 11,06 10,98 5,33 1,18 0,55 0,31

62,23 35,74

35,74 %
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INFORMACE K PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE 
A VODOVODU V ROCE 2018
Obci se podařilo získat významné dotace na budování kanalizace a vodovodu z fondů EU. 
Státní fond Životního prostředí, poskytovatel dotace, stanovuje podmínky pro provozování 
nové infrastruktury, které musí být splněny. Z tohoto důvodu byla k 31. 12. 2017 ukončena 
smlouva se společností 1. SčV, a. s. a od 1. 1. 2018 uzavřena nová smlouva s Technickými 
službami Dolnobřežansko, s. r. o., které jsou ve 100% vlastnictví obcí Dolnobřežansko a náš 
vlastnický podíl v této společnosti činí 9%.

Ceny vodného a stočného v roce 2018 zůstávají stejné jako v roce 2017. Cena stočného 36,02 Kč/m3 
vč. DPH a cena vodného 57,50 Kč/m3 vč. DPH.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

SDĚLENÍ NOVÉHO PROVOZOVATELE – TECHNICKÉ SLUŽBY 
DOLNOBŘEŽANSKO, S. R. O.
Od 1. 1. 2018 bude provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v obci Vrané nad Vltavou 
společnost Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o. se sídlem na adrese Vestecká 3, 252 50 Ves-
tec. V průběhu prvního čtvrtletí 2018 budou zákazníkům rozeslány nové smlouvy o odběru 
vody a odvádění odpadních vod. První vyúčtování za čtvrtletí obdrží zákazníci v měsíci dubnu. 
Ostatní informace a novinky bude možné sledovat na stránkách www.tsvestec.cz

V případě dotazu kontaktujte
Zákaznické centrum TSDB:
telefon: 734 202 577
Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o.
Na Průhoně 159, budova A
252 50 Vestec
Úřední hodiny: Po, St

OBECNÍ NOVINY Z POHLEDU TISKOVÉHO ZÁKONA
Obec jako vydavatel periodického čtvrtletníku je povinna poskytovat vyvážené a objektivní 
informace o dění nejen na radnici, ale i v obci a také nese odpovědnost za obsah tohoto čtvrt-
letníku. Tiskový zákon § 4a zákona č. 46/2000 Sb. říká, že všichni zastupitelé obce musí dostat 
příležitost do obecních časopisu přispívat. Dále např. upravuje tzv. právo na odpověď, které 
má osoba, jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, 
které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby. V takové případě má daná osoba 
právo požadovat po vydavateli uveřejnění odpovědi, přičemž vydavatel je povinen tuto odpověď 
uveřejnit. Odpověď musí splňovat zákonné požadavky:
• musí se omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení uvedené v obecním periodiku, 

uvádí na pravou míru nebo se doplňuje či zpřesňuje,
• odpověď musí být přiměřená rozsahu napadeného sdělení,
• z odpovědi musí být patrno, kdo činí,
• odpověď musí mít písemnou formu.
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Osoba, na jejíž žádost byla vydavatelem uveřejněna odpověď podle tiskového zákona, nemůže 
požadovat uveřejnění další odpovědi na tuto odpověď.

ROZLIŠOVÁNÍ PUBLICISTIKY OD ZPRAVODAJSTVÍ
Je bezpodmínečně nutné rozlišovat publicistiku od zpravodajství. Zpravodajství by mělo 
obsahovat nestranné informace bez osobních názorů autorů, na rozdíl od publicistiky, která 
obsahuje komentáře a názory konkrétních autorů. Je třeba dbát na vyváženost publicistické část 
a zpravodajství. Je -li otištěn něčí názor k určitému problému, je vhodné umožnit protistraně 
uvést svůj názor (v adekvátní délce) pokud to je možné ještě ve stejném vydání, což v našem 
případě není možné. Taková praxe se nesmí zvrtnout v nekonečné komentování jedné záleži-
tosti. Zpravodajství by mělo převažovat vždy nad publicistikou.

OTISKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Rozhodne -li se redakce dávat prostor pro články od externích autorů, není ani přes toto roz-
hodnutí povinností redakce otisknout veškeré došlé příspěvky. Mezi důvody k neuveřejnění 
došlého příspěvku patří např. následující situace:
• článek je urážející, prokazatelně nepravdivý,
• článek je nepřiměřeně dlouhý,
• jedná se o reklamu,
• téma je irelevantní,
• článek je nesrozumitelný,
• článek poslal anonym.
Články, které nebyly z jakéhokoliv důvodu otištěny, je možné zpřístupnit k nahlédnutí např. v po-
datelně obecního úřadu, kde se k nim dostane každý, koho mohou zajímat. K tomuto došlo 
např. v minulém čísle našeho časopisu.

STRUKTURA OBSAHU
Mělo by být udrženo zastoupení všech součástí zpravodaje:
• zprávy z obecního úřadu,
• aktuální témata týkající se obce a jejího okolí (prostor pro názory a komentáře),
• informace ze společenského, kulturního, sportovního, školního a spolkového dění v obci, 

z jejího okolí či její historie,
• popř. reklama, musí být zřetelně označena jako inzerce.
Je třeba dbát na to, aby jedna z těchto 4 složek nepřevažovala příliš výrazně nad jinými.
Zdroj informací: www.mistnimedia.cz, Novela tiskového zákona

Dana Ullwerová

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ULICE POLNÍ 
A ČÁSTÍ ULIC LUČNÍ A ROVNÁ
Obec Vrané nad Vltavou bude realizovat kompletní rekonstrukci místní komunikace Polní a částí 
komunikací Luční (od Polní po křižovatku s ulicí Dlouhá) a Rovná (od Polní po křižovatku s ulicí 
Ve Strouze), která bude zahájena v jarních měsících letošního roku. Bude se jednat o kompletní 
rekonstrukci povrchu včetně řešení částečného odvodnění dešťové vody, přeložky (odstranění) 
několika sloupů ve správě společnosti CETIN a v neposlední řadě úpravy zeleně podél komunikace.
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Zároveň zde bude vybudováno nové veřejné osvětlení, využívající moderní typy světelných 
zdrojů, které se v současné době vyrábějí.

Petr Janeček

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC
V období od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018 evidujeme v k.ú. obce Vrané nad Vltavou 
celkem 114 událostí. Celkem bylo zjištěno 34 přestupků, v jednom případě se 
jednalo o podezření ze spáchání trestného činu.

Výpisky některých událostí:
Dne 31.1 2018 ve 22:08 hodin přijala hlídka OP Vestec oznámení, že v obci Vrané nad Vltavou 
v části Skochovice na ulici Vltavská se pohybuje neznámá osoba, která znečišťuje veřejný pro-
stor povalováním popelnic a rozhazováním jejich obsahu po místní komunikaci. Hlídka ihned 
na místo vyrazila, avšak pachatel stihl ještě před příjezdem hlídky z místa zmizet. Na základě 
zjištěného popisu osoby byla provedena kontrola okolí, bez kladného výsledku.

Dne 17.1 2018 si ve 14:00 hodin při hlídkové činnosti strážníci všimli dvou osob válejících se na 
travnaté ploše u nádraží, přičemž svým chováním a zjevem vzbuzovaly u kolemjdoucích osob 
oprávněně veřejné pohoršení. Kontrolou navíc bylo zjištěno, že jsou oba v silně podnapilém 
stavu. Hlídka obě osoby po nezbytné kontrole dokladů z místa vykázala a následující den po 
vystřízlivění obou aktérů věc uzavřela uložením pokuty.

Dne 15. 1. 2018 v 10:00 hodin požádal OD PČR Praha venkov o součinnost ve věci agresivního 
účastníka dopravní nehody, kdy by mělo docházet k napadání hlídky PČR SDN. Po příjezdu na 
místo bylo zjištěno, že podezřelý řidič je pod vlivem alkoholu a slovně napadá hlídku Policie 
ČR. Aby mohla hlídka Policie ČR řádně došetřit okolnosti této dopravní nehody, místo řešení 
problémů agresivního a podnapilého řidiče, museli strážníci na místě setrvat do dořešení celé 
události.

Dne 2. 1. 2018 v 12:18 vyjížděla hlídka OP na žádost IZS k dopravní nehodě dvou osobních 
motorových vozidel. Tato dopravní nehoda se obešla bez zranění, újma byla pouze majetková. 
Alkohol byl u obou řidičů vyloučen orientační dechovou zkouškou. Věc byla na místě předána 
Policii ČR k dořešení.

V neděli 10. 12. 2017 oznámil občan obce, že již od dopoledních hodin soused používá mo-
torovou pilu, čímž porušuje vyhlášku obce č. 2/1997 čl. 4 písm. c).

Na místě hovořeno s vlastníkem nemovitosti, který byl v celé věci poučen, kdy uvedl, že ořezávali 
stromy a nevěděl, že je to zakázáno. Na místě byla věc vyřešena napomenutím.

str. Zdeněk Vočka
vedoucí obecní policie
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

GRATULACE
K významnému životnímu jubileu 

přicházíme vinšovat

Josefu KOPECKÉMU 

Hodně zdravíčka, spokojenosti 
a lásky, radost z fotografování

přejí kamarádky ze SENIORKU
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VOLNÝ ČAS

CESTOMÁNIE
Zámek ROZTOKY
Podívejte se na video Histo-
rické proměny zámku v Roz-
tokách u Prahy (https://www. 
youtube.com/watch?v=pM - 
F4EkwPrUQ).
Areál roztockého zámku svěd-
čí o bohaté historii a složitém 
stavebním vývoji. Koncem 
13. nebo počátkem 14. století 
vznikla na vltavském břehu 
tvrz. V kruhové hradbě stála hranolová věž, jejíž základy jsou vyznačeny v dlažbě nádvoří. 
Na sklonku 14. století dali pražští měšťané, bratři Eberhard a Reinhard z Remeše, postavit na 
místě starší hradby nový palác s kaplí, sevřený dvěma věžemi.
Z kaple se dodnes dochoval arkýř. Na přelomu 16. a 17. století nechali rytíři Boryňové ze 
Lhoty přestavět tvrz na renesanční zámek, který byl upraven v 18. století do dnešní podoby. 
Po celém obvodu nádvoří byly dobudovány arkády, nad arkýř vztyčena vížka a vznikl dodnes 
zčásti zachovaný hospodářský dvůr se sladovnou, stodolou a stájemi v předzámčí. Od 19. století 
vyrůstal anglický park se vzácnými a cizokrajnými stromy.
V letech 1965–1974 byly do areálu přeneseny sochy ze 17.–19. století a v zámeckém parku 
byla osazena díla sochařky Hedviky Zaorálkové. Středověkou tvrz připomíná příkop, kladky 
a závaží původního svoditého (padacího) mostu u brány, v nádvoří kamenná ostění. Stavební 
úpravy areálu zámku pro potřeby muzea se realizovaly koncem 50. a v průběhu 60. a 70. let.
Generální rekonstrukce zámku, zasaženého povodní v létě roku 2002, proběhla v rozmezí let 
2011–2012. 20. června 2014 byl zámek s novými historickými expozicemi zpřístupněn veřejnosti.
Projekt „Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy“ byl financován z dotací 
ROP SČ s příspěvkem Středočeského kraje.

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
EXPOZICE 1 / ZÁMEK - Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce
ZAČÁTKY PROHLÍDEK KAŽDOU SUDOU HODINU
EXPOZICE 2 / ZÁMEK – Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt
ZAČÁTKY PROHLÍDEK KAŽDOU LICHOU HODINU
Prohlídka s průvodcem trvá zhruba 40 minut. Maximální počet účastníků ve skupině 15. Větší 
skupiny je třeba objednat předem.

CENÍK VSTUPNÉHO
PLNÉ – 50 Kč
SNÍŽENÉ / děti 6–15 let, studenti do 26 let, senioři, ZTP, ZTP/P, držitelé slevových karet 
a smluvních partnerů – 30 Kč
RODINNÉ / 2 dospělí + 2–4 děti – 130 Kč
ZDARMA / děti do 6 let, členové AMG, ICOM, ICOMOS, NPÚ, novináři
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www.sokolvranenadvltavou.cz Sponzoři: 

 

KDY: 14. 4. 2018 
KDE: NA HŘIŠTI U STATKU 
 
POŘÁDÁ: TJ SOKOL VRANÉ NAD VLTAVOU I. 
 
 
PROČ: POKRAČUJEME V TRADICI 
 
 
V KOLIK: V 09:30 HOD  
 

STARTOVNÉ:  60,- Kč (děti zdarma) 
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INFO SERVIS

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 17. května 2018 proběhne, v Ob-
řadní síni na Obecním úřadě, slavnostní 
uvítání našich nových, malých občánků.

Máte -li doma miminko a máte -li zájem, 
aby bylo Vaše děťátko zapsáno do Kro-
niky, přihlaste se: u paní Evy Havlíčko-
vé – telefon 602 416 457 nebo Matrika 
Obecního úřadu u paní Věry Urbanové – 
telefon 257 760 352
matrika@vranenadvltavou.cz

NÁVŠTĚVA NAŠICH SPOLUOBČANŮ
Máte -li člena Vaší rodiny v Domově důchodců a máte -li zájem, aby jej navštívili zástupci naší 
Radnice, zavolejte: paní Evu Havlíčkovou – telefon 602416457.
 Eva Havlíčková

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Kalendář akcí v obci 2018
5. 1. 2018  Tříkrálové setkání + Tříkrálová sbírka – 

Kostel sv. Jiří Vrané nad Vltavou
10. 2. 2018 Vranský masopust (Obec Vrané nad Vltavou)
14. 4. 2018 Vranský lesní běh (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
22. 4. 2018 Slavnostní poutní mše k 25. výročí od milenia (1025 let) založení obce
30. 4. 2018 Čarodějnice (Obec Vrané nad Vltavou)
13. 5. 2018 VLTAVA RUN (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
19. 5. 2018 Točte se vraňáci, setkání po 25ti letech od Milénia – 1025 let obce
25. 5. 2018  Noc kostelů
2. 6. 2018 Den dětí (Obec Vrané nad Vltavou)
9. 6. 2018 Volejbalové slavnosti (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
9. 6. 2018 Vandr pod mostem
16. 6. 2018 Farmářský trh (CEV Zvoneček)
14. 9. 2018 Akce pro seniory (Obec Vrané nad Vltavou)
15. 9. 2018 Farmářský trh (CEV Zvoneček)
22. 9. 2018 Vranské posvícení (Obec Vrané nad Vltavou)
13. 10. 2018 Běh do schodů (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
20. 10. 2018 Hubertská mše – k 25. výročí od Milénia – 1025 let obce
2. 12. 2018 Rozsvícení vánočního stromečku (Obec Vrané nad Vltavou)
22. 12. 2018 Vánoce pro zvířátka
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ŽÍT SPOLU VRANÉ Z.Ú., DĚTSKÁ SKUPINA U RYBEK
Nový rok jsme společně s naší dětskou skupinou U Rybek zahájili akcí v ne-
děli 28. 1. v kavárně ve Staré škole na workshopu Potisk triček s lektorkou 
Kateřinou Brožovou. Každý účastník si mohl vyrobit originální tričko podle 
své fantazie a účast byla opravdu velká.
Ani v dalších měsících ale nebudeme zahálet; kromě provozu dětské skupiny 
Vás v pátek 16. 3. pozveme na výtvarnou dílnu výroby jarních věnců. 10. 
a 22. 4. se s lektorkou Kateřinou Brožovou naučíte šít v našem dvoudenním kurzu. V pátek 
27. 4. proběhnou u nás na zahradě už tradiční čarodějnice s opékáním buřtíků. A školní rok 
zakončíme akcí Hurá prázdniny v neděli 17. 6.

A samozřejmě ani letos nebudou chybět tolik oblíbené příměstské tábory pro děti:
16. 7.–20. 7. 2018, Kulinářský tábor, pro děti od 4–10 let
Společně se naučíme pár receptů, něco dozvíme o technologii a zpracování potravin.

23. 7.–27. 7. 2018, Filmový tábor, pro děti od 4–10 let + děti z dětské skupiny
Děti si vyzkouší, jak se tvoří – animuje krátký film.

30. 7.–3. 8. 2018, Výtvarný příměstský tábor I., pro děti od 4–10 let + děti z dětské skupiny
Na výtvarném táboře se děti seznámí s různými výtvarnými technikami.

6. 8.–10. 8. 2018, Muzikálová přípravka, pro děti od 4–10 let + děti z dětské skupiny
Během celého týdne si děti připraví vlastní minimuzikálové představení.

Soutěže 
s odměnami Výtvarná 

dílna 

Občerstvení

dílna 

Občerstvení
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MILÍ PŘÍZNIVCI STARÉ ŠKOLY,
Rádi bychom vás všechny pozvali na naši největší akci 
roku, kterou je již tradiční květnová benefice! Usku-
teční se v neděli 27. 5. 2018, takže i hokejoví fanoušci 
mohou být v klidu. Už se moc těšíme a jsme zvědaví, 

zdali díky vám bude Stará škola opět praskat ve švech jako v minulém 
roce. Bližší informace o benefici a o všech dalších akcích a aktivitách 
Staré školy najdete na našem webu www.stara -skola -vrane.cz
A pokud byste rádi chodili na některou z našich pravidelných aktivit, 
můžete vybírat z následujícího přehledu:

CVIČENÍ PRO ŽENY
pondělky 9:00-10:00 a středy 19:30-20:30
FITBALET
pondělky 18:00–19:15
HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
středy 16:00-18:00
HRÁTKY MAMINEK S DĚTMI (OD 4 MĚSÍCŮ)
čtvrtky 9:30-10:15
JÓGA – ANJU YOGA
středy 9:30-10:30 a čtvrtky 19:00–20:30

13. 8.–17. 8. 2018, Týden plný skotačení a pokusů, pro děti od 4–10 let + děti z dětské skupiny
Je určen pro všechny koumáky, kteří mají rádi pohyb, hry a baví je experimentovat.

27. 8.–31. 8. 2018, Výtvarný příměstský tábor II., pro děti od 8–12 let
Na výtvarném táboře se děti seznámí s různými výtvarnými technikami.

Cena všech příměstských táborů je 2500 Kč a zahrnuje stravu, materiál a vstupy.
Aktuální seznam všech akcí včetně podrobností najdete v aktualitách na www.urybek.cz nebo 
v našem rezervačním systému www.zitspolu.webooker.eu.

Dětská skupina U Rybek
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ORIENTÁLNÍ TANEC
vybrané úterky od 19:00
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA (PRO DĚTI 5‑7 LET)
pondělky 15:50–16:35
TANEC CONTEMPORARY (PRO POKROČILÉ DĚTI)
pondělky 16:40–17:55
TANEČNÍ GYMNASTIKA PRO DĚTI (1. STUPEŇ ZŠ)
středy 16:00-17:00 a 17:00–18:00
TRÉNINK PAMĚTI
vybrané pátky (dle aktuálního kurzu) 9:30–11:00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
čtvrtky (vždy dle rozpisu přednášek) od 10:00
VÝTVARKA PRO NEJMENŠÍ (3‑8 LET)
středy 15:15–16:00 a 16:15–17:00

Těšíme se na Vás, Vaše Stará škola.

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON ‑DO V ČR 
VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY
Škola Ge -Baek Hosin Sool začíná novou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové 
umění taekwon -do! Jsme největší školou v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. 
Minulý rok se nám již popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství České re-
publiky a patříme do nejlepšího Střediska talentované mládeže v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, 
čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang 
Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon 
a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, 
chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám každý čtvrtek od 16:30 v sokolovně 
obce Vrané nad Vltavou pod vedením Radka Záhejského. Pro bližší informace navštivte náš 
web na tkd.cz.

Katrin Dejlová, Ge ‑Baek Hosin Sool

ZE ŽIVOTA OBCE

HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ!
V současné době mateřská škola žije přípravami na Velikonoce, dovolte mi však malé poohléd-
nutí do doby nedávno minulé. Adventní čas byl pro nás opět příležitostí, jak seznámit vás 
všechny s výrobky, které vytvořily děti v naší školce. Jako již tradičně jste si je mohli zakoupit 
ve stánku při rozsvěcení vánočního stromku na náměstí naší obce. Ani Mikuláš nezůstal letos 
pozadu a navštívil všechny třídy a děti obdaroval dobrotami. Jako poděkování uslyšel hezkou 
básničku nebo písničku. Ježíšek takové štěstí neměl, přesto i letos nadělil dětem na vánočních 
besídkách za přítomnosti rodičů krásné dárky.
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K poslednímu dni loň-
ského roku požádala 
paní ředitelka Bc. Blan-
ka Mátlová o uvolnění 
z funkce ze zdravotních 
důvodů, od 1.  1.  2018 
obec pověřila výkonem 
funkce ředitelky paní 
Ivanu Rážovou. Ta ne-
jen že v naší školce před 
lety jako pedagog praco-
vala, ale také má bohaté 
zkušenosti s řídící funkcí 
ve velkém kolektivu. Ke 
stejnému datu byla pro-
vedena změna počtu tříd, děti ze třídy Berušek byly rozděleny mezi ostatní třídy a do našeho 
pedagogického sboru jsme přivítali dvě nové paní učitelky, Hanku a Katku.
Leden jsme zahájili společnou návštěvou kostela sv. Jiří, kde jsme si zazpívali vánoční koledy 
za doprovodu varhan a zúčastnili jsme se „Tříkrálové sbírky“.
Velkým zážitkem pro naše děti bylo Mobilní planetárium, které bylo postaveno ve třídě Soviček, 
a všechny třídy se postupně vystřídaly v pozorování hvězd a vyslechly jejich příběhy.
Z dalších akcí v naší školce bychom chtěli zmínit například lyžování nejstarších dětí, které 
každý den jezdily do Chotouně a kde se jim věnoval odborný tým instruktorů.
Probíhala také svědomitá příprava a následně i účast na Vranském masopustu, který díky 
maskám je u dětí velmi oblíben.
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Nyní se již vracíme k první větě a velikonočnímu tvoření. Zasejeme osení, namalujeme si 
velikonoční vejce, naučíme se hodovačky a společně budeme vyhlížet první jarní rostliny. 
Krásné jaro vám všem a úspěšné zvládnutí zápisu do Základní školy našim dětem přeje ko-
lektiv Mateřské školy.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY VE VRANÉM NAD VLTAVOU
I v letošním roce se těšíme na setkání nejen s nejmladšími čtenáři. Pořádáme 23. března 
Noc s Andersenem. Děti se mohou přihlásit v knihovně do 13. března. Do knihovny 
přijdou děti z mateřské školy a 6. února odstartujeme znovu akci pro prvňáčky „Už jsem 
čtenář“ první návštěvou knihovny. Jako v minulých letech tuto akci zakončujeme čtením 
pohádek starších žákyň a předáním diplomů a knihy, která je každý rok vydaná speciálně 
pro tuto příležitost. Jako připomínku pro loňské prvňáčky přidáváme i fotografie z těchto 
setkání nad knihami.
Vážení spoluobčané, knihovnu můžete navštívit vždy v úterý od 12.30 do 15 hodin a ve čtvrtek 
od 15 do 18 hodin v suterénu horní budovy mateřské školy.
Na všechny čtenáře se těší knihovnice Eva Šustová a Jana Janauerová

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ A FOTBALOVÍ FANOUŠCI,
fotbalový sportovní klub SK Vrané nad Vltavou z.s., se může pochlubit 
úspěšným pokračováním v práci s mládeží a zvelebování sportovního areálu. 
Za velké podpory obce se nám podařilo vybudovat vlastní zdroj vody pro 
závlahu hrací plochy s akumulační jímkou a po dlouhé době byla nakonec 
dokončena i poslední fáze likvidace škod povodní z roku 2013 dokončením 

nové fasády budovy zázemí sportovního klubu. Těší nás, že se můžeme znovu plně věnovat 
sportovním aktivitám a dalšímu rozvoji klubu.
Dalším důvodem k radosti je i plné zapojení mladé generace hráčů do práce s mládeží a také 
přebírání zodpovědností ve výboru SK. Trenéři věnují mnoho volného času nejenom pro 
tréninky a zápasy ale také pro získávání svojí odborné kvalifikace potřebné pro neustále se 
zvyšující nároky na výchovu mladých sportovců.
V letošním roce se spolu s námi můžete těšit na celou řadu sportovních akcí, máme v plánu 
fotbalové turnaje, osvědčené přátelské zápasy přípravky a také tradiční sportovně propagační 
utkání přípravky proti maminkám, které proběhne během dne dětí, pořádaném tento rok na 
hřišti SK.
Srdečně zveme všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť k účasti na našich sportovních akcích, 
nejmladší chlapce a dívky zveme na naše náborové tréninky, kde si mohou užít pohybu v krásném 
prostředí našeho fotbalového stánku a odstartovat svou možná hvězdnou sportovní kariéru.

Jiří Charousek
předseda, SK Vrané nad Vltavou, z.s.

NAŠE NADĚJE – MLADŠÍ A STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Po ukončení podzimní části se Vranské děti začaly připravovat na jarní část sezóny v hale. 
Mladší přípravka trénuje každé úterý ve vranské sokolovně a starší přípravka jezdí v neděli 
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do větší haly do Lipenců. Během probíhající zimní přípravy se naše družstva zúčastnila řady 
turnajů, které skončily větším či menším úspěchem.
U kategorií přípravek by se primárně mělo jednat o zábavu a radost ze hry. Proto i když se 
nedostaví ihned výsledky, musíme být trpěliví. Děláme to přeci pro děti.
Jaro nám malým fotbalistům začíná v dubnu. Zápasy se většinou hrají v dopoledních hodi-
nách. Rozpisy našich zápasů budou vyvěšeny formou plakátu u obecního úřadu a u nádraží 
ve Vraném apod., nebo na našich internetových stránkách www.sk -vrane.cz.

Petr Kohout
trenér, SK Vrané nad Vltavou, z.s.

JEDNA VELKÁ SOKOLSKÁ NOVINKA!
Milí přátelé Sokola,
na listopadové valné hromadě jsme se museli formálně rozloučit s dnes už bývalým starostou 
Martinem Kiliánem, který z nejrůznějších důvodů z funkce vedení jednoty odstoupil. I když 
se to možná nezdá, práce se starostováním je opravdu hodně a když se starosta odstěhuje, je 
to celkem velká překážka v plnohodnotném pokračování ve funkci.
Martinovi moc děkujeme za všechno, co pro vranský Sokol udělal! A rozhodně toho není 
málo - za jeho působení se např. sokolovna dočkala krásné nové podlahy, osvětlení, oken, 
toalet… a mnoho dalšího.
Přejeme mu jen to dobré a jsme rádi, že zůstává v naší TJ alespoň jako běžný člen.
Nově vítáme ve funkci starosty Jardu Tejnického, jehož zvolení přítomní členové na valné 
hromadě odhlasovali 100% souhlasem. Určitě povede náš Sokol stejně dobře jako dosud Martin.
Ve výboru jednoty máme také novou posilu! Funkci náčelnice nyní zastává Jana Kadlecová, 
učitelka tělocviku na vranské základní škole.
Nezapomeňte na naše tradiční akce – jarní taneční kurzy, Vranský lesní běh (14. dubna), Vltava 
run (13. května) a Volejbalové slavnosti (9. června).

Těšíme se! Sokolu NA ‑ZDAR!
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SENIOREK
Naposledy beru do rukou Diář z roku 2017, abychom si připo-
mněli naše společná setkání. A postupně se dostaneme k novému 
Diáři 2018.

Konec loňského roku a začátek nového roku si seniorky užívaly plnými doušky.
Začneme kulturou; navštívily jsme několik divadelních představení v Divadle Studio Dva, 
„Hvězda“, divadlo jednoho herce, vlastně herečky Evy Holubové, byla parádní. Muzikály
„Hello, Dolly“ a „Funny Girl“, to byl koncert Ivany Chýlkové, Moniky Absolonové a Romana Zacha.
U našich milých sousedů zvolských jsme byly hosty několikrát. Vernisáž výstavy fotografií, naší 
milé paní Běly Šulcové, jsme si nenechaly ujít. Krásné obrázky lahodily oku.
Předsilvestrovské posezení bylo velmi příjemné. Při hudbě, o kterou se postarali muzikanti 
z Vraného, dobrotách, dobré společnosti bylo prima. Večerní povídání s panem Větvičkou 
a vtipnými písněmi dívčího dua bylo milé. Paní Evu Pilarovou není třeba představovat, zpěv, 
povídání a fotografie, s tím se nám uvedla v Polydomě.
Pondělí promítání pro seniory v Modřanském biografu máme rády. A tak jsme v poslední době 
viděly několik filmů: Bajkeři, Špindl, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.
S našimi malými kamarády ze školky jsme tvořily. Děti ze Školní družiny II pro nás připravily 
vánoční setkání s návštěvou jarmarku.
Adventní atmosféru jsme si vychutnali (muži řádně připili) v Karlových Varech ve Vánočním 
domě. Tolik krásy, lesku, parády pohromadě je pohádka. Cca 7000 medvídků od 1 cm po 
5,30 m obývá zámeček a je se na co dívat.
Vlakem jsme si vyjely 
do Malé Hraštice. Re-
staurace u kapličky je 
adventní ráj. Seniorky 
si prohlédly betlémy, 
vánoční výzdobu 
a spoustu vánočních 
parádiček. Dobře jsme 
poobědvaly a vláček 
nás dovezl domů.
Po druhé se naše obec 
přidala k akci Pražské-
ho deníku - „Česko 
zpívá koledy“. Zazpí-
vali jsme si koledy za 
doprovodu „Tria Kotě“. 
Muzikanti hráli, přítomní zpívali koledy o sto šest. Kamarádi z 8.B se starali o teplý čaj (děkujeme 
panu Jenčovi za čajíčky), něco sladkého. Sousedské setkání se vydařilo.
Již tradiční „Vánoce pro zvířátka v obůrce“ - pěkná procházka do lesa, posezení s vánočkou, 
čajem, i něčím ostřejším, opékání buřtíků a hlavně krmení zvířátek v Obůrce. Ano, ani na dárečky 
jsme nezapomenuli. Popřáli jsme si krásné Vánoce a slíbili jsme si, že se za rok opět sejdeme.
Tříkrálové setkání v našem kostelíčku se letos rozšířilo o sbírku (viz článek o Tříkrálové sbírce). 
Přivítali nás Tři králové s družinou, zazpívali si koledy, popovídali o kostele sv. Jiří s panem 
Limpouchem.
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Ve Staré škole jsme navštívily výstavu panenek. Všechny seniorky se vrátily do dětských let 
a zavzpomínaly na panenky, s kterými si hrály jako malé holčičky.
Rádi se procházíme po naší vesnici. Naše lednová vedla na návštěvu ke kamarádce do Skochovic. 
Posezení při vínečku, povídání, legrace.
Od kostelíčka k hasičárně, ano, to je masopustní průvod. Seniorky nesmí chybět.
Bývalí žáci naší školy pořádají ve škole „PC kurzy pro seniory“, naše seniorky se této akce účastní.
Zavírám Diář 2018. Za tři měsíce jej opět otevřu.
Mějte se a užívejte si.

Seniorek

SBOR SV. JIŘÍ
V minulém čísle ZRCADLA jsem uvedl všechny akce našeho sboru, které se 
již uskutečnily i ty které nás ve vánočním období čekaly. Všechny jsme zvládli 
a doufáme, že k potěšení našich posluchačů. Jediná změna byla ve vystoupeních 
pro domy seniorů v Praze. Koncert 9. 12. v Praze 5 jsme museli odvolat pro 
onemocnění mnoha členů sboru. Ale zpívali jsme tam 6. ledna náhradou za 
Štěrboholy, které pro změnu odvolal ředitel z důvodu nemocnosti v tamním areálu.
V současné době se připravujeme na akce prvního pololetí letošního roku:

31. března – Vrané, Bílá sobota – obřady vigilie Zmrtvýchvstání Páně
22. dubna – Vrané, v 16 hod. slavná poutní mše ke 25. výročí Milenia obce, kterou povede 
opat břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek
25. května – Vrané, po čtyřleté přestávce u nás opět NOC KOSTELŮ; o vystoupení sboru ve 
Vraném nebo v některém kostele v okolí ještě není rozhodnuto
3. června – Rakousko -Vídeň – mše v kostele P. Marie, patřící české farnosti v centru Vídně na 
Salvatorgasse. Do Vídně pojedeme již v sobotu 2. června a výjezd spojíme s prohlídkou města.
30. června – Vrané, společný koncert s polským sborem v rámci Vranského hudebního jara
5.–8. července – tradiční turné sboru, tentokrát do západních Čech. Připraven je koncert 
v Přimdě (v rámci tamního koncertního cyklu Borské hudební léto), v Tachově a na mši 
v Kladrubech u Stříbra.
Aktuelní informace o činnosti našeho sboru včetně upozornění na připravované akce je možno 
nalézt na webové stránce www.sborsvjiri.cz.
 Alfa

ZAJÍMAVOSTI

Z KRONIKY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLA – VOLBA ŘÍDÍCÍHO UČITELE
Místní školní rada ve složení P. František Matošovský, farář ve Vraném, Vojtěch Boháček, starosta 
obce, Josef Rákosník, náměstek, Josef Skřivan, školdozorce, Josef Šťastný z Vraného, Josef Zamrazil 
ze Skochovic a František Křížek za Záběhlic, zástupce samoty Strnady navrhla tyto kandidáty:
1. Antonín Fiala, syn řídícího učitele z Vraného, dosud učitel na Zbraslavi
2. Jan Suchoradský
3. František Bobek
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Návrh byl uznán za správný a první navržený byl ustanoven řídícím učitelem. Antonín Fiala se 
přistěhoval na Vrané v srpnu r. 1877. Tou dobou byl ustanoven dosavadní podučitel na Vraném 
Josef Doubek prozatímním správcem školy ve Vruticích u Mělníka. Na jeho místo jmenován 
výpomocným podučitelem Eduard Kunz.
V r. 1877 začalo se vyučování dne 3. 9. V první třídě bylo 68 a ve druhé 57 dítek.
Tehdy byl okresním školním inspektorem profesor Josef Pilař, který navštívil školu na Vraném 
dne 8. května 1878. Dne 3. června téhož roku přijel na Vrané c.k. okresní hejtman a předseda 
okresní školní rady p. Jan Bohdanecký, aby zjistil nutnost trvalého zřízení druhé třídy. Jelikož 
placení nájemného z místnosti pro druhou třídu bylo pro obec značně citelné, usnesla se místní 
školní rada dne 5. dubna 1879, aby se přistavělo na dosavadní budovu poschodí, ve kterém by 
byly umístěny obě třídy. Plán přístavby vypracoval stavitel Obermaier z Bojanovic. Rozpočet 
na tuto přístavbu činil částku 3.623 zl 1 kr. Výnosem zem. výboru dostalo se obci subvence 
1000 zl. A tak byla v r. 1881 přístavba provedena. Mimo to byly pořízeny lavice do první třídy 
a podium do obou tříd. Třídy vymalovány. Štít nástavby opatřen nápisem „Tudy cesta v život 
dokonalý.“ Úhrnem stála nástavba 4.316 zl 22 kr.
Vyučování v nově zřízených třídách začalo se 19. září 1881.
V únoru roku 1881 zvolena místní školní rada. Předsedou byl továrník Arnošt Haase, členy 
Josef Rákosník a Václav Vodvářka a školdozorcem Vojtěch Boháček.
Od 1. ledna 1882 zavedeno vyučování ženským ručním pracím a sice 4 hodiny týdně. Učitelkou 
ustanovena slečna Terezie Bolardtová ze Zbraslavi. Dostávala za to 64 zl ročně.
V r. 1883 usnesli se místní obchodníci, že nebudou dávati vánoční dárky svým odběratelům 
a za to věnovali částku 48 zl na ošacení chudých školních dětí. František Marhold 20 zl, Karel 
David 15 zl, Isak Rezek 2 zl, Mark Rezek 1 zl a továrník Arnošt Haase 10 zl.
V roce 1884 pořízen na školní budovu bleskosvod.
Dne 1. března 1896 otevřena byla při obecné škole ve Vraném třetí třída. Byla pronajata míst-
nost v domě č. p. 34. Majitel pan Arnošt Haase ji pronajal za 50 zl ročně. V této třídě učilo se 
do konce dubna r. 1897. Od 1. května vyučováno bylo střídavě ve dvou školních místnostech 
až do 12. října r. 1898, kdy otevřena byla v přístavbě školní budovy třetí třída.

Příště se budeme věnovat kostelu ve Vraném.

Výpis z kroniky provedla kronikářka Z. Krištůfková
Poznámka redakce: Jedná se o „starou školu“

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

POVÍDEJME SI…
Tak nevím. Lidé se mění. Věci se mění. Začíná se psát rok 2018. Dívám se kolem sebe, a napadá 
mě spousta otázek. Jak žijeme? Jaké máme priority? Komu nebo čemu věříme? Je to opravdu: 
kdo z koho? Je to opravdu: urvi co můžeš? Proč se vytrácí pokora a slušnost? Proč pomoc 
bližšímu už také není samozřejmostí?
Odpovědi nejsou jednoduché a soudy se vynášení velmi lehce. Dobrat se pravdy a podstaty 
věcí je úkol nelehký. A co naše děti? Jaké jim dáváme příklady? Jak se mají orientovat v tom, co 
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je dobré a co špatné? Proč se mladá manželství po svatbě rozpadají tak brzy? Proč se řidiči na 
silnicích chovají tak, že ohrožují nejen své, ale i životy ostatních? Otázek by bylo nepočítaně.
A co vy na to? Ptáte se? Přemýšlíte? Odpovídáte si? To je dobře.
Kdysi Karel Čapek odpověděl na zaslaný dopis takto: „Děkuji za Váš dopis, ani nevíte, kolik 
je vás takových, jako Jste Vy. Věřím, že svět, ve kterém žijete, Vás plní smutkem a úzkostí, ale 
buďte si jista, že všeho je dočasu, a že to nejhorší a nejšpinavější brzo přežijem. Jen to ne: víru 
v kladné věci neztrácejte; nepřestávají býti kladnými, i když se s nimi dočasně nakládá jako 
s haraburdím. S pozdravem Váš Karel Čapek ".
Je tato odpověď Karla Čapka platná i v roce 2018? Co myslíte?
 svan

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Farníci ve Zvoli pořádali Tříkrálovou sbírku již v roce 2017. Loni jsme do kasičky přispěli ve 
Zvoli. V letošním roce jsme se zapojili i my ve Vraném. V kostele sv. Markéty ve Zvoli jsme si 
vyzvedli očíslovanou a zapečetěnou kasičku s pověřovací legitimací.
Do kasičky se přispívalo v Klubu Seniorku a v kostele sv. Jiří.
Kasička se zaplnila a obsaho-
vala částku 4 887 Kč.
V celé Zbraslavské farnosti, 
do které patří Vrané, Zvole, 
Dolní Břežany a Zlatníky, ko-
ledovalo v letošním roce 30 
skupin a celkově bylo vybráno 
114 613 Kč.
Letošní sbírka ve Zvoli a ve 
Vraném byla zaměřena na 
pomoc pro postiženého pana 
Petra Škobise.
Petr chodil do vranské ško-
ly a má ve Vraném mnoho 
spolužáků a právě tito lidičky 
se dali dohromady a založili 
účet, na který je možno posílat peněžní příspěvky.
Bude -li mít někdo zájem rozmnožit konto, číslo účtu je v Redakci Zrcadla.
Všem, kteří přispěli a nebo ještě přispějí, patří veliký dík. Rádi bychom v této bohulibé činnosti 
pokračovali i v příštích letech.

B+A

MASOPUSTNÍ VESELÍ
A tak jsme se opět sešli u našeho kostelíčka… kapela, masky a vyrazili jsme na pouť naší obcí.
První zastavení a první taneček s panímámou bylo veselé, ano bylo u Veselých. Laufr zatrou-
bil a průvod se posunul k Restauraci U Kaštanu, svařáček, kobližky. Projíždějící řidiči byli 
pro maškary dost nebezpeční, najížděli do průvodu… Většina jich byla vstřícná a přidala 
do kasičky „na kapelu“, za což jim děkujeme. U Radnice průvod dostal od paní starostky 
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povolení k průchodu obcí, ale jen do půlnoci. Vyfasovali jsme glejt a klíč od Skochovic. 
Muzika hrála, masky tancovaly, zpívalo se… U zdravotního střediska nás očekávala první 
pomoc. Paní doktorka podávala za asistence sestřičky výborné medikamenty, které jsme 
zapíjeli ohnivou vodou. Ty, které již cesta znavila, mohli využít rehabilitaci. Sousedé z okolí 
přinesli mnoho dobrot. Hromadné fotografování, taneček… Na další zastávce nás očekávali 
čertice, anděl a hlavně švarný kominíček, který nás označil na tváře černým štěstíčkem. 
Dlouhá ulice je opravdu dlouhá a tak jsme se ještě občerstvili nad jezerem. Před obchodem 
nás již vyhlíželi s životobudičem naši kamarádi, naše národnostní menšina. Na Chrástech 
jsme prošli uvítací bránou, bylo pivko v plechu, nealko pro děti a dobroty. V květinářství 
zalévají květiny, tentokrát napojili průvod. Šťastně jsme se sešoupli do Strouhy a bez hro-
mů a blesků (hromosvody byly připraveny) jsme připili koťatům. Přes cinkátka dolů a už 
jsme u Vltavy. Pizzu jsme si nedali ale bez pohoštění jsme neodešli. A teď dlouhá štreka… 
klíčem laufr odemkl Skochovice, vykročili jsme k fotoateliéru na dobroty. Cíl cesty se blí-
žil, bonbónek celé cesty vesnicí. Již tradičně nás přivítala panímáma Zamrazilová s celou 
početnou rodinou a mňamkami. Poslední taneček s medvědem, rán malého myslivečka 
a medvěd leží na zemi…
Na masky již v hasičárně čekala kapela a naši hasiči. Muzikanti pěkně hráli, hasiči se o nás 
dobře starali, no prostě paráda.
Děkujeme všem našim sousedům, kteří se přišli masopustně společně pobavit.
Veliký dík patří všem štědrým lidičkám, kteří připravili mok a dobroty.
Obě kapely, jedna nás doprovodila po vsi a druhá hrála v sále hasičárny, hrály pro radost 
a pěkně. Děkujeme.
Za rok se jistě sejdeme v průvodu, moc se těšíme.

Masopustní průvod
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FAZOLKY (TZN. ZELENÉ LUSKY) PŘÍPRAVA
Přestože jsou fazolky naší běžně konzumovanou a velmi rozšířenou zele-
ninou, zdomácněla u nás teprve před několika staletími. Jejím domovem 
je Amerika. Bohužel v našich končinách není její konzumace tak rozšířená 
jako v jižní Evropě, přestože její nutriční hodnoty jsou plné vitamínů A, B, 
C, vápníku, fosforu a železa, mají vysoký obsah vlákniny a bílkovin. Tedy 
prvky potřebné mimo jiné pro vývoj kostí, obzvláště u dětí, které mají nějakou 
alergii na mléčnou laktózu. Fazolky by měli konzumovat lidé s cukrovkou, 
protože snižuje obsah cukru a cholesterolu v krvi.

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ:
KEŘÍČKOVÉ – pěstujeme na volném záhonu, mají rychlejší nástup do plodnosti a poskytnou 
úrodu v kratším období. Netrpí výrazně chorobami a škůdci, zaberou ale na zahradě více 
místa. Pokud chcete mít úrodu dlouhodobou, sázíme fazole v cca třítýdenních odstupech, 
vždy po 3–4 semenech do důlku hlubokého 3-5 cm, ve sponu 20-25 cm. Dobré je fazole před 
setím namočit na 24 hod. do vody – lépe klíčí. Fazole sázíme na jaře až v období, kdy má půda 
alespoň 12° C, tj. počátek května, nejpozdější termín, kdy nám fazolky ještě dozrají do správné 
podoby je červen. Neokopáváme po počátku kvetení, mohli bychom si zapříčinit tzv. sprchávání 
květů. Dobře zaléváme. Sklízíme nedozrálé, ale pevné lusky, při ohnutí by měly být pružné, ale 
prasknou. Na trhu je mnoho odrůd, uvedeme alespoň ty nejžádanější:
GUSTY nebo -li lahůdková francouzská – je vyšlechtěna ve Francii, jemná zelenoluská bez 
pergamenové membrány. Podusíme na másle, osolíme, špetka muškátového oříšku a pár 
kapek citrónu.
BONA – středně zelené lusky 10-12 cm dlouhé, dozrávají postupně, je určena na přímý konzum, 
ale je výborná na konzervování a mražení.
MAXIDOR – středně raná odrůda se žlutými lusky 10-12 dlouhými.
PALETA BAREV – směs nabízí fazole s lusky v několika barvách, po tepelné úpravě vhodné 
jako příloha k masům.

TYČKOVÉ –umožňují vést rostlinu do výšky, ať už u plotu nebo opory, plody přináší později, 
ale za to až do podzimu.Opět uvedeme pár známých odrůd.
SUPER MARCONI – původ mají v Itálii, mají plochý zelený lusk až 20 cm dlouhý, jsou určeny 
k přímé konzumaci ale dají se konzervovat. Pokud na ně zapomenete a ony přerostou, nechejte 
je již uzrát do suché fazole.
LIMCA - zelený lusk s plochými oválnými semeny.
ZÁZRAK Z BENÁTEK (Venezia) – pozdní odrůda se žlutými plochými lusky, semena jsou 
opět plochá, ale černá. Vhodné ke sklizni mladých lusků i na suchá semena -fazole.
BLUE LAKE – je specialitou, středně raná odrůda s fialovými lusky 14-18 cm dlouhými, pro 
chutnost jsou vhodné na přímý konzum.
VIGNA ČÍNSKÁ– pokud máte rádi francouzské filmy, jistě jste si povšimli, že hospodyňky 
často zpracovávají obzvláště dlouhé – až 1 m, tenké, tmavě zelené na povrchu hladké lusky. 
Odstraní špičku a stopku, stáhnou středové vlákno. Jedná se vignu čínskou, která se nesprávně 
řadí mezi fazolky, ale chutná stejně dobře a zpracováváme ji stejně jako fazolky. Pěstujeme při 
opoře, sejeme po 2 semenech do dolíku, má větší nároky na slunce a vodu a hlavně oporu, 
roste až do 2 m.
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Pokud necháme dozrát, tzn. až k suchým luskům, všechny druhy výše uvedených fazolek, 
dopracujeme se k semenu tedy fazoli. Ale o nich příště.

FAZOLE (POLNÍ)
Již minule jsme psali, že fazole je výživově velmi důležitá potravina, která má svůj původ 
v Americe. Řadí se, spolu s ostatními luštěninami, mezi tzv. komplexní potraviny. Jsou bohaté 
na rostlinné bílkoviny, jsou zásobárnou vitamínů a minerálů, jako je železo, jód, draslík, vápník, 
fosfor, hořčík, kyselina listová, niacin, provitamín A. Patří mezi potraviny, které konzumujeme 
při snižování váhy. Vláknina, které je zde nadbytek, zaplní žaludek a dodává pocit sytosti. Má 
jen minimum tuku a to nenasycených mastných kyselin. Jsou vhodné pro diabetiky.
Pro ty, kteří se nechávají odrazovat dlouhou přípravou, popř. střevními problémy, doporuču-
jeme, aby to přeci jen zkusili s několika radami. Fazole namáčíme přes noc do vody, kterou 
před přípravou slijeme (můžeme vodu použít na zalévání kytek) a vaříme v čerstvé vodě. Nikdy 
nesolíme před vařením. Těm, kteří trpí nadýmavostí radíme – vařte luštěniny se saturejkou, 
kmínem, tymiánem, bazalkou nebo majoránkou, snížíte tím množství oligosacharidů, které 
jsou toho příčinou. A ještě jednu důležitou radu: nekonzumujte syrové či nedovařené fazole – 
obsahují jedovatý phasin, který může způsobit citlivějším lidem střevní problémy.
Pro nás ostatní, kteří máme rádi fazolovou polévku, fazole po mexicku, fazole na kyselo, guláš 
s fazolemi, falafel, karbanátky, fazolový salát apod. - jídla našich rodičů, několik informací 
pro jejich pěstování.
FAZOLE POLNÍ - pěstujeme odrůdy jak keříčkové, tak i u opory a jejich vegetační doba 
končí až s prvními mrazíky. Vyséváme do jamky cca po 2-3 semenech, když je půda již teplá, 
tj. konec března až duben. Lusky jsou tužší, mají tuhou blánu a vlákna, nejsou vhodné pro 
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přímý konzum. Před výsevem je dobré je nechat naklíčit na vlhké gáze, vatě. Urychlíme 
jejich klíčení a tím i sběr. Sklízíme postupně suché dozrálé lusky až do zámrazu. Pokud 
zapomeneme sklízet zelené fazolky, původně určené na přímý konzum, tak je už necháme 
dozrát. Jsou to většinou odrůdy s malým zrnem ale chutným a stejně kvalitním pro přípravu.

Fazole mají různé tvary, různé velikosti a různé barvy od bílé přes strakaté až po černé. Některé 
se rozvaří na kaši, některé se nedovaří nikdy – hlavně ty salátové. Proto při nákupu semen 
prostudujte návod k čemu se fazole hodí. Na saláty či do zeleninových polévek potřebujeme 
nerozvařené, to jsou odrůdy, které nikdy neuvaříme na kaši. Kdežto na falafel či karbanátky 
rozvařené. Kromě požadavku na teplotu a závlahu je pěstování poměrně nenáročné.

KEŘÍČKOVÉ:
PETRA - dosahuje výšky 50-60 cm, lusky dlouhé 10 cm jsou nasazené v horní části koruny, 
zrna jsou bílá oválná s vyrovnanou vařivostí. Nejlépe se hodí na polévku. A zde je recept na 
velmi jednoduchou a lehkou fazolovou polévku. Na olivovém oleji orestujeme dorůžova jemně 
nastrouhanou ½ menšího celeru, pak přilijeme již uvařené fazole (i s vývarem), nezapomeneme 
přidat snítku saturejky a potom povaříme cca 10 min. Na talíři přikápneme jemný panenský 
olivový olej. Můžeme rozmixovat, ale nemusíme.
CARMEN - polopozdní, velké zrno, ledvinovitého tvaru, červenohnědé barvy. Doporučuje se 
k přípravě Chilli con carne či ke klobáse.
INKA, PINTO, BORLOTTO, ROCCO - béžové zrno má hnědé mramorování, jde o úrodné 
odrůdy určené i k flageolette, tj. sklízí se ve voskové, mléčné zralosti – měkké, nezatvrdlé, 
vylupují se z lusků, krátce povaří a přidají se do zeleninových salátů.
ROCCO - zelený, fialově žíhaný lusk 15 cm dlouhý, semena jsou bílá s fialovým žíháním, určen 
pro sběr ve voskové zralosti a použití do salátů. Takto sklizená semena lze i zamrazit.

U plotů vídáme tyčkové odrůdy fazolí, většinou velkých bílých či barevných semen, která sklí-
zíme buď ve voskovém stavu, většinou ale necháme zaschnout na zimní konzumaci. Výborný 
je hovězí guláš (kližka), kdy přes noc namočené fazole přidáme na počátku vaření k masu. Při 
vaření se řídíme měkkostí fazole. Zkuste fazolové karbanátky: 500 g vařených - prolisovaných 
fazolí, sůl, pepř, majoránku, 60 g vařených prolisovaných brambor, 1 osmaženou cibuli, 150 g 
uvařeného, umletého uzeného masa nebo zbytků pečeně, 1 vejce; zpracujeme do těsta a utvoříme 
karbanátky. Příp. použijeme strouhanku na zahuštění. Na prkénku posypaném strouhankou 
obalujeme karbanátky, omočíme v rozšlehaném vejcí a znovu obalíme ve strouhance. Sma-
žíme na oleji dozlatova. Jistě znáte lepší a chutnější recepty, my jsme vám jen chtěli usnadnit 
přemýšlení. Dobrou chuť se zdravou stravou.

ZO ČZS

PARČÍK OKOLO HŘBITOVA
V parku u hřbitova a pod školou probíhají již několik let různé změny. Loni se prořezávalo 
lipové stromořadí pod školou. Jednalo se především o zdravotní a bezpečnostní řezy. Byly 
odstraněny suché větve a odlehčeny a zkráceny některé větve, které zasahovaly nad cestu. 
Bohužel ani lípa není věčná, proto byly odkáceny i dvě proschlé lípy. Kácely se také břízy 
okolo hřiště před hřbitovem. Břízy patří mezi krátkověké stromy a právě tyto již byly na 
konci svého života. Stromy začaly v korunách prosychat a větve se začínaly odlamovat. Dále 
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v prostoru v okolí hřbitova a pod školou probíhala a probíhá redukce akátů, a to jak dospě-
lých stromů, tak i jejich výmladků. Akáty jsou nepůvodními stromy pocházející z Ameriky. 
Dokáží změnit složení půdy, na které rostou a vytlačovat tak jiné rostliny. Kácené akáty také 
začínají v korunách prosychat a často se z nich odlamují větve. Naším cílem je všechny akáty 
nahradit vhodnějšími dřevinami.
Nejde však pouze o redukce dřevin, ale také o jejich obnovu. V okolí cesty na hřbitov budou 
dosazeny nové lípy, aby bylo doplněno původní stromořadí. Dále se již započalo s rozšiřováním 
třešňovky nad hřbitovem a místo akátů zde bude rozšířen třešňový sad. Na podzim zde bylo 
ve spolupráci se základní školou vysázeno prvních deset třešní. Na jaře je v plánu s výsadbami 
pokračovat. Snahou je vytvořit ovocný sad s různými průhledy na kapličku u hřbitova.
V zadní části třešňovky bude ponecháno několik suchých třešní, které budou upraveny jako 
zabezpečená torza. Ty budou tvořit biotop pro další organismy, jako jsou brouci, ptáci apod. 
Právě suché stromy v posledních letech často z krajiny mizí a organismy, které jsou na ně 
vázané, mizí spolu s nimi.
O prostory v okolí školy pečuje v rámci pozemkového spolku ZO ČSOP Zvoneček. Ideovou 
studii prostoru v okolí školy, která vycházela z nápadů a potřeb dětí ve škole a školy, si můžete 
prohlédnout na obecním úřadě nebo v Centru ekologické výchovy Zvoneček. Také ji naleznete 
na stránkách www.cev -zvonecek.cz, nebo www.ozvena.info.

PEL ‑MEL

CITÁTY
Historie
• Lid bez znalosti své historie, původu a kultury, je jako strom bez kořenů. (Marcus Garvey)
• Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka 

dávných dob. (Marcus Tullius Cicero)
• Historie je věda o tom, co se nestane dvakrát. (Paul Valéry)
• Dějiny nemají žádný smysl, je to pouze bezcílná hra náhod. (Lessing Gotthold Efram)
• Dějiny studujeme proto, abychom minulosti porozuměli lépe než ti, kteří v ní žili. (Fran-

tišek Vymazal)
• Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme vážit. (Thomas Jefferson)
• Základní věcí historie není to, co se stalo, ale to, co si o tom lidé myslí nebo píší. (Frederic 

William Maitland)
• Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou. (Samuel Butler)
• Za mnohé světlé stránky našich dějin musíme poděkovat našim historikům. (Pavel Kovačovič)
• V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály. (Gabriel Laub)
• My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá 

přepsat. (Gabriel Laub)
• Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo při tom nebyl. (Neznámý autor)
• Každá velká doba nám tak nepřipadá, pokud ji žijeme. (Oldřich Daněk)
• Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, 

nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou 
se rovněž tak posmívati nám. (Jakub Arbes)
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FOTOREPORTÁŽ – VRANÉ A SKOCHOVICE V ZIMĚ
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FOTOREPORTÁŽ – ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

FOTOREPORTÁŽ – SENIOREK A ŠKOLNÍ DRUŽINA
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FOTOREPORTÁŽ – TŘI KRÁLOVÉ V KOSTELE

FOTOREPORTÁŽ – Z VÝSTAVY PANENEK
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FOTOREPORTÁŽ – VÁNOCE V OBŮRCE
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FOTOREPORTÁŽ – Z KNIHOVNY
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