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MÁJ

Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. 

O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, 
svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. 

Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, 
břeh je objímal kol a kol; a slunce jasná světů jiných 

bloudila blankytnými pásky, planoucí tam co slzy lásky.

Krásný romantický měsíc květen čili MÁJ, měsíc lásky, provoněný šeříky...
Sluníčko se na nás směje a naše tváře se také usmívají. Všichni jsme veselejší a máme k sobě 
blíž. Opustili jsme své pokoje a jsme více venku a tím je více příležitostí k setkávání se.
A to je také důvod k „Přátelskému setkání“, které bude v sobotu 19. května 2018 u školy.
Připomeneme si čtvrt století od oslavy MILENIA v roce 1993, 100 let naší republiky a také 
nezapomeneme na naše dítky – na Den dětí. Přijďte všichni.
Jak jsme již uváděli v letošním prvním čísle ZRCADLA, všechny letošní vranské společné akce 
budou ve znamení 1025 let obce. 
V neděli 22. dubna 2018 se v našem kostelíku sv. Jiří konala slavnostní poutní mše, celebrována 
arciopatem břevnovského kláštera P. Siostrzonkem. Milenium nám připomenula minivýstavka  
fotografií a písemnostní instalovaná v kostele. 
Ani pálení čarodějnic se neobešlo bez připomínky našeho výročí. Nad Vltavou se rozzářil 
nádherný ohňostroj.
A tak se těšme na další společná setkání. Nenechte si je ujít.
 ReRa

SLOVO NA ÚVOD



ZRCADLO ČÍSLO 195 – 2/2018 3

Z KRONIKY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU
Kostelík ve Vraném nedochoval se na naše časy v původní své podobě. Ze záznamů v dobách 
dávno minulých dovídáme se, že v roce 1335 přel se klášter Břevnovský o břehy Vltavské s kláš-
terem Zbraslavským. Ještě ke konci 14. století patřila víska Vrané ke klášteru Břevnovskému. 
Jisto je to aspoň v roce 1398.
Podobně i Skochovice do toho roku náležely k Břevnovskému klášteru. Skochovice přiděleny 
ke klášteru v roce 993 s rybáři a újezdem, který hraničil s Královou horou (nyní Chlumem 
zvanou) a potoky Dubnou a Salou. Tento potůček nazývá se dnes Dravkovem. Počátkem pat-
náctého století dostaly se obě vísky klášteru Zbraslavskému. Stalo se tak snad směnou za jiné 
statky. Jisto je, že roku 1410 nejsou již jména obou vísek v urbáři Břevnovském. Když po roce 
1420, za husitských válek, byly statky kláštera Zbraslavského rozchváceny, zabráno i Vrané. 
V druhé polovici patnáctého století však opět Vrané patřilo ke klášteru Zbraslavskému, neboť 
je známo, že r. 1476 prodal opat zbraslavský důl k Vranému patřící, řečený „Kaliště“, panu 
Benedovi z Nečtin a na Břežanech.
Prodejem nebo jinak pozbyl klášter Vraného i Skochovic a tyto náležely ke Komořanům, statku 
to na pravém břehu Vltavy proti Zbraslavi ležícímu. Když pak po bělohorské bitvě byly statky 
mnohých českých pánů konfiskovány, koupil opat Jiří Urat Zbraslavský v roce 1622 Vrané od 
komory královské.  Od té doby zůstaly obě vísky klášteru Zbraslavskému až do jeho zrušení 
za císaře Josefa II. roku 1785.  Po tomto roce spojeny byly s panstvím Zbraslavským, nově 
utvořeným.
Zmíněný kostelík ve Vraném, zasvěcený sv. Jiří, byl původně asi celý dřevěný, neboť pochází 
z konce desátého století a tehdy se kostely ze dřeva stavěly. Později, za vlády klášterníků břev-
novských, zbudován byl kostel zděný slohem románským.   
Na naše časy zachovala se jen apsida a východní část lodi, ku které přiléhá věž s cibulovitou, 
krytou bání. Přestavován byl posledně ku konci sedmnáctého století a z těch dob se tedy jeho 
podoba zachovala na naše časy. Sakristie přistavěna byla v pozdější době k severní části kos-
tela. Na věži byly čtyři zvony. Dva z roku 1683. Ulil je Fridrich Schönfeld v Praze. Na jednom 
je reliéf sv. Jiří, na druhém sv. Markéty. Třetí a čtvrtý zvon ulil v klášteře sv. Anežky  v Praze 
r. 1888 Josef Diepold. Na zvonu zasvěceném Nejsv. Trojici jest mimo latinské věnování také 
český nápis „Kde sv. Anežka vařívala, tam mne mysl zbožná utvořila. Na zvonu sv. Františka 
z r. 1888 je reliéf tohoto světce.
V roce 1539 byl dán do Vraného za faráře kněz Bartoš od sv. Štěpána z Prahy. Novému faráři 
bylo rozkázáno, aby se pěkně choval, do krčem nechodil, ale raději doma posedával. Po roku 
1620 zastávali duchovní správu na Vraném klášterníci Zbraslavští. Roku 1855 povýšena byla 
lokalie na faru.
Další setkání s historií zase příště.

Z. Krištůfková, kronikářka

ZPRÁVY Z RADNICE

VÁŽENÉ SPOLUOBČANÉ,
v dubnu tohoto roku se podařilo obci získat po velkém úsilí dotaci z fondů EU na stavbu nové 
mateřské školy ve výši cca 50 mil. korun. Výstavba začne již v červenci 2018, následující období 
bude organizačně náročné. Z tohoto důvodu je zajištěno pro naše děti umístění během prvních 
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2 týdnů prázdnin v červen-
ci a posledního srpnového 
týdne v mateřských školách 
v okolních obcích, a to Bře-
zové – Olešku a Ohrobci 
(pracoviště MŠ Zvole). Za 
vstřícnost a pomoc děkujeme 
ředitelkám obou mateřských 
škol paní Mgr. Lucii Strejco-
vé a Ivě Valtrové DiS, sta-
rostům obou obcí Ing. Petru 
Šilhánkovi a Ing. Miroslavu 
Stoklasovi. Během prázdnin 
se musí připravit detašovaná 
pracoviště MŠ pro dočasný 
provoz v novém školním roce 
2018/19.  Dvě třídy mateřské 
školy budou umístěny v bu-
dově č. p. 128 „Stará škola 
u kostela“ a jedna třída v budově základní školy. Již v minulém kalendářním roce jsme začali 
připravovat projektovou dokumentaci pro stavební úpravy budovy č. p. 128 v souladu s požadavky 
hygieny a jednali jsme se zapsaným spolkem Stará škola, který má budovu v pronájmu. Během 
prázdnin se zde musí vybudovat nové sociální zařízení, výdejna jídla, vymalovat a jednotlivé třídy 
vybavit nábytkem a pomůckami, zároveň se musí vystěhovat stávající horní budova mateřské 
školy, kde je umístěna i obecní knihovna a CEV Zvoneček. Za obrovský kus odvedené práce je 
nutné poděkovat Mgr. Jiřímu Kučerovi, projektovému manažerovi MAS Dolnobřežansko, který 
žádost o dotaci zpracoval, vedoucí stavebního úřadu v Jílovém u Prahy paní Bc. Martině Rychlé, 
která připravila veřejnoprávní smlouvu ke stavebnímu povolení, dále panu Jiřímu Kraftovi, 
členovi rady obce, který konzultoval projektovou dokumentaci k nezbytným  stavební úpravám 
v budově č. p. 128, dle požadavků hygieny a bude vykonávat po celou dobu stavební dozor. Ne-
smím zapomenout na všechny pedagogy, paní ředitelku Ivanu Rážovou a zaměstnance mateřské 
školy, před kterými je nesmírně náročné stěhování tří tříd do dočasných detašovaných pracovišť 
a úplné vystěhování budovy horní mateřské školy, která se bude bourat.  Rovněž naše dlouholeté 
knihovnice paní Jana Janauerová a Eva Šustová budou mít ruce plné práce se stěhováním, stejně 
jako všichni členové CEV Zvoneček.  
S nástupem jara začaly opravy a rekonstrukce komunikací nejen u nás, ale i v okolí.  Velká 
uzávěra je v Písnici, kde se rekonstruuje silnice Libušská. Z tohoto důvodu je otevřen nájezd na 
Pražský okruh mezi Písnicí a Dolními Břežany, a to až do konce rekonstrukce Libušské ulice. Ze 
stejného důvodu byla zřízena pravidelná autobusová linka Zvole - Vrané nad Vltavou železniční 
stanice a zpět. České dráhy, a.s. monitorují počet cestujících, kteří jezdí z Vraného nad Vltavou 
z důvodu případného posílení především ranních spojů. Zvyšuje se také počet řidičů z okolních 
obcí, kteří využívají trasu z Vraného nad Vltavou směrem na most Závodu míru na Zbraslavi 
k výjezdu do Prahy, kde v dopravních špičkách dlouhodobě provoz kolabuje a výjezd na most 
je téměř nemožný. Písemná žádost o komplexní řešení dopravy na této křižovatce byla zaslána 
Technické správě komunikací hl. města Prahy.  

Studie nové školky
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S pěkným počasím se opět vrátily i problémy s provozem na vodní nádrži Vrané. Platná vyhláška č. 
46/2015 Sb., přinesla největší změny pouze pro milovníky rychle jedoucích motorových plavidel, 
nicméně utlačuje jiné uživatele vody a občany bydlící na břehu řeky, kteří jsou obtěžováni hlukem, 
mnohdy i arogantním chováním majitelů těchto plavidel, kteří sem přijíždí během víkendů doslova 
z celé republiky. Naprosto bezmocní jsou plavci, někteří již do řeky vůbec nevstupují, protože se 
prostě obávají o svou bezpečnost. Opakovaně jsem žádala v roce 2016 a 2017 Státní plavební 
správu o omezení provozu rychle jedoucích motorových plavidel na hustě obydleném pravém 
břehu Vltavy v katastrálním území Vraného nad Vltavou. Státní plavební správa konstatovala, 
že neregistrují žádné stížnosti obyvatel. Prosím tedy občany, aby konkrétní případy porušování 
vyhlášky č. 46/2015 Sb. dokumentovali, informovali kromě Obce Vrané nad Vltavou i Poříční 
policii Slapy, Obecní policii Vestec a o konkrétních případech porušování uvedené vyhlášky infor-
movali Státní plavební správu tak, aby měla dostatečné množství konkrétních podkladů k řešení 
provozu na vodním díle Vrané. Děkuji za spolupráci.  

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce
ZPRÁVY Z RADNICE 
• RO obce se sešla od dubna do poloviny května 6x, ZO se sešlo 1x v květnu.
• Firma Stano Praha, a.s. předala zrekonstruovanou budovu č.p. 148, kde má nájemce zá-

měr zřídit cukrárnu a dále zrekonstruovaný byt v budově č.p. 173, který bude přednostně 
nabídnut základní škole pro případné zájemce z řad nových učitelů. 

• V březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby nové mateřské školy.
• Dne 21. 3. 2018 jmenovala RO v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. konkursní komisi pro 

VŘ na obsazení místa ředitele/ky základní školy.
• Dne 25. 4. 2018 RO jmenovala v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. konkursní komisi pro 

VŘ na obsazení místa ředitele/ky základní umělecké školy.
• RO schválila cenovou nabídku ve výši 187 773 Kč na opravu poškozených asfaltových 

povrchů místních komunikací.
• RO schválila cenovou nabídku společnosti ROSSY service, a.s. ve výši 28 658,58 Kč na 

provedení zahradnických prací v obci – vysázení květináčů, úpravu veřejných ploch zeleně.
• Obec obdržela souhlasné stanovisko KHS SK k dočasné změně užívání části budovy č.p. 

128 na mateřskou školu po dobu výstavby nové budovy.
• RO souhlasí s pořádáním cyklistického závodu Transbrody 2018 na katastrálním území  

naší obce.
• Obec požádala TSK hl. města Prahy o řešení dopravní situace na komunikaci III/1043 při 

výjezdu na most Závodu míru na Zbraslavi.
• MMR dokončilo hodnocení žádosti o dotaci na výstavbu nové mateřské školy a doporučilo 

ji k financování, výše dotace je cca 50 mil. Kč.
• RO souhlasí s pořádáním jachtařských závodů na vodní nádrži Vrané ve dnech 5., 8. 

a 12. 5., 28. 9. a 13. 10. 2018.
• Dne 16. 4. 2018 byla uzavřena Smlouva o nájmu místa pro bankomat se společností Euronet 

Services, spol. s.r.o. Bankomat je umístěn u ZUŠ.
• RO souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Prisvich, s.r.o. na pořízení Zprávy o uplatňo-

vání ÚP obce Vrané nad Vltavou s pokyny pro zpracování č.1 ÚP Vraného nad Vltavou ve 
výši 75 000 Kč a s cenovou nabídkou na zpracování územní studie US1 – centra Vraného 
nad Vltavou ve výši 70 000 Kč. 

Dana Ullwerová, starostka obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠE JIŘINKA...
„Zamrazilův statek“ to je pojem.  

Ale pro většinu našich spoluobčanů, 
je to pojem velmi známý. Ano, je to 
rodný dům naší milé kamarádky 

paní Jiřinky 
ONDERKOVÉ-

ZAMRAZILOVÉ

Gratulujeme jí k získání titulu 
„Nejšerednější čarodějnice 2018“.

Gratulujeme, ale hlavně děkujeme  
za vše, „čeho je schopná“,  

a že ONA je schopna všeho.

Jiřinko děkujeme

Skochováci a Vraňáci

GRATULACE
Na jaře letošního roku oslavila krásné 

narozeniny naše milá kamarádka

paní Maruška BERNATOVÁ
Přejeme jí hodně zdraví  

a stále mnoho tvůrčích nápadů

SENIOREK
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VOLNÝ ČAS

Vás ve středu 20. června 2018 zve na:

KOKOŘÍN + MĚLNÍK
Odjezd v 7 hodin z Vraného od školy

NAVŠTÍVÍME: 
Hrad KOKOŘÍN 

MĚLNÍK navštívíme zámek s vinnými sklepy, 
prohlídka města a podzemí

Půjdeme na společný oběd, který si každý hradí sám.

Cena: 500 Kč  
(zahrnuje: BUS, vstupy)

Přihlášky a úhrada u Blanky Tomkové do 31. května 2018
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NOC KOSTELŮ 2018 – VRANÉ NAD VLTAVOU, KOSTEL SV. JIŘÍ
PROGRAM NOCI KOSTELŮ 25. KVĚTNA 2018
17:50–18:00  Vyzvánění – zvon sv. Markéta
18:00–18:30  Zpívaná Litanie Loretánská
18:30–20:00   „V co katolíci nevěří; Humor v církvi dovolen“ 

 Četba proložená živou hudbou a zpěvem
20:00–20:30  Z historie kostela a farnosti  
 Komentovaná prohlídka kostela, varhan a věže, citáty z farní kroniky
20:30–21:00 Koncert (varhany, saxofon)
21:00–21:30 Střípky víry  
 Fotografie motivované citáty z Bible a církevních textů
21:30–22:00 Z historie kostela a farnosti  
 Komentovaná prohlídka kostela, varhan a věže, citáty z farní kroniky

CELOVEČERNÍ PROGRAM:
Občerstvení (ochutnávka mešního vína)  
Občerstvení v kavárně Stará škola u kostela, ochutnávka mešního vína

WEB: www.farnost-zbraslav.cz
Adresa kostela: V Zídkách
GPS: 49°56'23.302"N, 14°23'17.570"E
Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Marek Dobruský dobrusky.marek@centrum.cz



ZRCADLO ČÍSLO 195 – 2/2018 9

INFORMACE O KOSTELE
Původně gotická stavba s dochovanou románskou apsidou a s gotickým sedlovým portálem 
vedoucím ze sakristie do věže, byla barokně upravena v 17. století. První písemná zmínka 
o kostele je v zakládací listině břevnovského kláštera (falsum ze 13. století, hlásící se k r. 993).
V apsidě kostela je barokní oltář s obrazem sv. Jiří a nad ním medailon se sv. Václavem. Do-
minantou kostela je na epištolní straně sousoší kalvárie (kříž, P. Maria, sv. Jan), pocházející ze 
zrušené kaple sv. Kříže ve Zbraslavi, které získal a vlastnoručně opravil vranský farář P. František 
Xaver Matošovský v r. 1867. Na evangelijní straně je kopie obrazu Zbraslavské Madony. Na 
kůru jsou instalovány dvoumanuálové varhany z r. 1942. Ve věži byly původně 4 zvony, které 
byly v r. 1917 sejmuty a rekvírovány pro vojenské účely. Vrátil se jediný, sv. Markéta.
V kostele se konají pravidelné nedělní bohoslužby vždy v 18,00 hod. Od r. 1997 se zde pořádají 
koncerty v rámci cyklu Vranské hudební jaro (květen a červen). V r. 2007 byla na jižní stěně 
instalována nová socha sv. Cecilie, k jejíž poctě se od té doby koná v listopadu rovněž koncert. 
Tradičními koncerty jsou i poutní a vánoční koncert místního smíšeného pěveckého Sboru sv. Jiří.

CESTOMÁNIE – PO STOPÁCH OBRŮ!
Ruiny tetínského hradu možná skrývají tajemství obrů.  
»Jeden muž na Tetíně kopal sklep a narazil při tom na kostru obra. Lebka byla tak veliká, že 
ji sotva dva mužové obsáhli. Všechny tyto kosti odnesli pak na tetínský hrad, kde je umístili 
v jedné síni a ukazovali hostům.«
Tato pasáž z Kroniky české od Václava Hájka z Libočan bývala označována jako typická ukázka 
autorových mystifikací. Nežili u nás ale nakonec opravdu obři?
Když byl totiž na konci minulého století proveden vědecký průzkum tajemných Turských ma-
štalí pod tetínským hradem (těsně před tím, než byla tato soustava jeskyní definitivně zničena 
lomem), našlo se tu mnoho kostí pravěkých zvířat, mimo jiné i mamuta. Jeho lebka svou zaoble-
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ností může připomínat lidskou a otvor po chobotu býval často chápán jako jediné veliké oko.
Odtud vznikly báje o jednookých Kyklopech. Vysvětlení zní pravděpodobně a je zřejmé, že 
v mnoha případech skutečně nálezy »podivuhodně velkých kostí« zavdaly příčinu k rozšíření 
bájí o obrech a dracích. A přesto tu zůstává cosi znepokojivého...
V jeskyni Lovelock v Nevadě našli dělníci roku 1911 při těžbě guána mumifikované pozů-
statky několika velice zvláštních lidí. Šokovala je především velikost bytostí: jejich výška se 
prý pohybovala od 2 do 2,5 metru! Zachovaly se i zbytky dlouhých vlasů a vousů, které měly 
výrazně zrzavou barvu.
Zajímavé je, že v této oblasti žijící indiáni mají mnoho legend 
o mocných obrech. Tvrdí, že byli původními obyvateli země a že 
jejich pradědové, kteří sem přišli ze severu, se s nimi ještě setkávali. 
Mumie dělníci zlikvidovali a zřejmě by celá příhoda byla zapo-
menuta, kdyby se šťastnou náhodou nezachovala alespoň jedna 
lebka, která je dnes uložena v Humboldtově muzeu ve Winnemuce.
Příběhů o setkáních s obry či o nálezech jejich kostí se během 
věků nahromadilo tolik, že je jasné, že nemůže jít o nějakou mimořádnou zrůdnou výjimku, 
ale o zcela samostatnou a v určité době možná běžnou lidskou rasu. 
V Čechách se pověsti o nich soustřeďují do míst dávných pravěkých hradišť a svatyní (Obrova 
noha u Otaslavic, Obersko na Mohelnicku, Obřany v Brně, Obrovy hroby – podivné čtvercové 
náspy v lese nedaleko Zvíkova). Také na Plešivci v Brdech a mnohde jinde prý sídlili obři...

MÁTE JIŽ ZAPSÁNO V DIÁŘI?

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2018
19. 5. 2018 Setkání po 25 letech od milénia obce (1025) + Den dětí
25. 5. 2018 Noc kostelů - kostel sv. Jiří a kavárna Stará škola
26. 5. 2018 SPIRITUÁL KVINTET - koncert v kostele sv. Jiří 
26. 5. 2018 Dračí Regata Vrané nad Vltavou 2018 
9. 6. 2018 Volejbalové slavnosti (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.)
9. 6. 2018 Vandr pod mostem
9. 6. 2018 Pěvecký koncert
9. 6. 2018 Vítání občánků
16. 6. 2018 Farmářský trh (CEV Zvoneček)
30. 6. 2018 Koncert polského pěveckého sboru v kostele sv. Jiří
1. 9. 2018 Varhanní koncert
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
2. 12. 2018 Rozsvícení vánočního stromečku (Obec Vrané nad Vltavou)
22. 12. 2018 Vánoce pro zvířátka
26. 12. 2018 Vánoční koncert Sboru sv. Jiří
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JAPONSKÁ ZAHRADA OLEŠKO 
Botanická zahrada ČR,www.ubzcr.cz 

Vltavská 371, Březová-Oleško

Zahájila 11 sezónu pro veřejnost.

Otevřeno v sobotu, neděli a svátky  
od 10:00 do 17:00 hodin.

Po deseti letech upravujeme vstupné: 
dospělí: 90 Kč 
důchodci: 40 Kč 
děti: 40 Kč 
psi, jen na vodítku: 40 Kč 
hromadné zájezdy,  
autobus – osoba: 60 Kč

Prohlídka je s doprovodem a výkladem. 
Zahrada není dětské hřiště, volné pobíhání dětí 

není dovoleno, za děti si ručí rodiče, jezírko 
s kapry Koi je cca 3 metry hluboké.

SRUBÍK POD MOSTEM  
VE SKOCHOVICÍCH 

v sobotu 16. června 2018 od 13 hodin
pro děti od 3 let

„VÍTÁNÍ PRÁZDNIN  
S VODNÍKEM“

    Soutěže pro děti
    Každý si odnese medaili a diplom za účast
    Točená limonáda pro soutěžící ZDARMA

    Opékání buřtíků a grilování
    Jízda na lodi

    A další…

PŘIJĎTE PROŽÍT KRÁSNÉ ODPOLEDNE  
NA VODĚ I NA SOUŠI.

Těšíme se na vás!
Hry, soutěže

INFO SERVIS

MIMOŘÁDNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:  
ZVOLE – VRANÉ NAD VLTAVOU
Z důvodu rekonstrukce ulice Libušská v Písnici dochází k mnoha úpravám a opatřením 
v hromadné dopravě. Jedno z opatřeních je, že v termínu od 3. 4. 2018 bude  ve špičkách (ráno 
a odpoledne) zavedena autobusová linka Zvole - Vrané nad Vltavou, železniční zastávka, číslo 
742. Autobusy budou jezdit od 6:14 hodin do 8:45 hodin a od 12:12 hodin do 18:45 hodin ke 
každému vlaku (každou 1/2 hodinu). Tento autobus v kombinaci s vlakem bude alternativou 
jak se dostat do Prahy hromadnou dopravou bez čekání v kolonách.
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MÁME BANKOMAT
Obec Vrané nad Vltavou uzavřela se společností 
Euronet Services, spol. s r.o. smlouvu o nájmu místa 
pro bankomat této společnosti.
Ve středu 18. 4. 2018 byl instalován bankomat 
výše uvedené společnosti do plotu u budovy zá-
kladní umělecké školy (v křižovatce ulic Nádražní 
a U Pošty).
Bankomat je od čtvrtka 19. 4. 2018 již v provozu.
Informace pro občany: výše poplatku za výběr z to-
hoto bankomatu je stanoven vaší bankou a to jako 
výběr z cizího bankomatu. Přesnou výši poplatku 
zjistíte u své banky.

DOLNOBŘEŽANSKO PODNI-
KÁ DALŠÍ KROKY KE ZVÝŠE-
NÍ BEZPEČNOSTI
V rámci regionu Dolnobřežansko v letošním 
roce instalován kamerový systém, který bude 
mít funkci preventivní a také bude přispívat 
k objasňování přestupků či trestné činnosti.
Vybudování kamerového systému zajistí Dob-
rovolný svazek obcí Dolnobřežansko. Na jeho 
financování se podílí jednotlivé obce dolnobře-
žanského regionu. Správcem a provozovate-
lem kamerového systému bude Obecní policie 
Vestec, která na území dotčených obcí působí.
„Na pořízení kamerového systému jsme se dohodli se starosty obcí dolnobřežanského regionu. 
Bezpečnost občanů a ochrana jejich majetku je totiž rozhodně jednou z našich společných 
priorit. Správu kamerového systému svěříme místní obecní policii, tak aby byly splněny veškeré 
podmínky Zákona o ochraně osobních údajů,“ sdělil Věslav Michalik, předseda Dobrovolného 
svazku obcí Dolnobřežansko a starosta Dolních Břežan.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 9. června 2018 proběhne, 
v Obřadní síni na Obecním úřadě, 
slavnostní uvítání našich nových, 
malých občánků.
Máte-li doma miminko a máte-li zá-
jem, aby bylo Vaše děťátkovzapsáno 
do Kroniky, přihlaste se u paní Evy 
Havlíčkové – telefon: 602 416 457 nebo 
na Matrice Obecního úřadu u paní 
Věry Urbanové – telefon: 257 760 352,  
matrika@vranenadvltavou,cz.
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Kamerový systém bude instalován na území obcí Březová-Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, 
Libeř, Ohrobec, Okrouhlo, Psáry, Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky-Hodkovice, Zvole. 
Celkové pořizovací náklady dosáhnou výše 4,5 mil. Kč a provoz vyjde měsíčně na 75 tis. Kč.

(zdroj: www.denik.obce.cz)
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„STOP LHOSTEJNOSTI“
Obec Vrané nad Vltavou se zapojila do projektu 
"STOP LHOSTEJNOSTI" spočívající ve sběru 
přepáleného rostliného oleje z kuchyní.
Je to prosté: sběrem přepáleného oleje, jeho násled-
ným zpracováním a dalším použitím se můžeme 
jednotně, vy i my, podílet na ochraně našeho spo-
lečného vzácného bohatství – životního prostředí. 
Přepálené oleje patří mezi nejodolnější nečistoty 
jak v kanalizacích, tak i po jejich úniku do volné 
přírody. Vaše důležitá role spočívá v odevzdá-
ní odpadového oleje do sběrné nádoby, která je 
umístěna na odpadovém dvoře.

OMEZENÍ PROVOZU –  
UZAVÍRKA 28. 7. 2018
Obec Vrané nad Vltavou zaštiťuje na svém území 
závod CHALLENGETRY-ATHLON, který se bude 
konat převážně v Praze v sobotu 28. 7. 2018.

V RÁMCI ZÁVODU ČEKÁ NA ZÁVODNÍKY:
Plavání – 0.38 km  
Kolo – 18 km  
Běh – 4.2 km

V rámci jízdy na kole bude na několik hodin uzavřena v naší obci část ulice Nádražní. Dále 
bude uzvřena silnice III/1043 přes Jarov, Břežanské údolí a Most Závodu míru. Uzavírky trasy 
bude zajišťovat Policie ČR. Přesný čas uzavírku bude upřesněn!

V průběhu závodu (cca 5 hodin) bude hlavní a jediná silnice z Vraného nad Vltavou pouze 
silnice Březovská (směr Březová-Oleško) a Ke Zvoli (směr Zvole).
Znázorněná uzavřená komunikace v naší obci:
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ZE ŽIVOTA OBCE

HOLA, HOLA ŠKOLKA VOLÁ
Čím začít ? Jak možná víte, tak byla schválena dotace na výstavbu nové školky ve Vraném. A to 
s sebou samozřejmě přináší i spoustu práce a organizačních opatření. Stavba by měla začít již 
o prázdninách a tak se bude muset přestěhovat horní budova, která bude zbourána a na jejím 
místě se postaví ta nová. 
A jak to bude s dětmi po dobu stavby? Ve chvíli, kdy je psán tento příspěvek, je jasné jen to, že 
nejmenší děti z horní budovy budou po prázdninách chodit do dolní školky. Jde o ty nejmladší 
děti a tak je lepší, když zůstanou v areálu školky.
A jak to bude s ostatními dětmi, kam budou od září chodit a kolik bude potřeba tříd, to bude 
jasné až po zápise do MŠ, podle počtu přihlášených dětí. Rodiče budou včas informováni.
Jinak život ve školce se nezastavil a naopak jede se tu na plné obrátky. Kromě zimního lyžování 
a mobilního planetária si děti mohly užít i bublinovou show přímo ve školce. Také jsme vyrazili 
autobusem na výlet na hrad Karlštejn, kde si děti vyrobily velikonoční dekoraci. Předškoláci se 
pilně připravovali na zápis do první třídy, šli se podívat do ZŠ a nakonec absolvovali i samotný 
zápis do první třídy.
Jedna akce následovala za druhou. Každý týden se ve školce něco dělo. Příchod jara jsme uvítali 
s Moranou, v dubnu se zase děti i učitelky proměnili na jedno dopoledne v čarodějnice a na 
závěr jsme i jednu čarodějnici, kterou vyrobila učitelka Katka, upálili na ohni. Třída Veverek 
si užila i školkovou pouť, a když to šlo, tak každý čtvrtek si vyrazili na nějaký výlet. Dokonce 
si vyšlápli i po cyklostezce až do Břežanského údolí za zvířaty a zpátky se svezli vlakem. Do 
školky taky přijel kouzelník se svým představením a divadlo.
Největší úspěch však měla návštěva příslušníků Policie ČR a záchranářů. V prostoru za so-
kolovnou se mohly děti svézt v policejním autě i v sanitním voze za zvuků sirén. A aby toho 
nebylo dost, tak nás navštívili i hasiči i s hasičským vozem. Děti si mohly vše prohlédnout 
a dozvěděly se mnoho nového a zajímavého. Záchranáři pak ještě dětem udělali přednášku co 
dělat, když se něco stane a děti se také naučily čísla na záchranku, hasiče a policii. Šlo o velmi 
vydařené akce a tímto děkujeme všem, kteří nelitovali času a byli ochotní se dětem věnovat.
Každou středu chodí do školky číst „čtecí babička“ a do třídy Ptáčků přišli číst dětem i školáci 
ze ZŠ.
Ještě je připraveno hodně akcí a na závěr školního roku bude rozloučení s předškoláky. A pak 
už hurá na prázdniny…
 Kolektiv MŠ
Perličky ze třídy těch nejmladších (Motýlků):
„Až já budu velkej, budu chodit do práce a na šipky“.
„Všechno si vezmu, co sem si vezmula“
„A budeme bojovat se všechnima světama“

VRANSKÝ LESNÍ BĚH
Jak již bývá ve Vraném nad Vltavou tradicí, druhá dubnová sobota patřila sportovní akci Vranský 
lesní běh. Jsme moc rádi, že počet účastníků se každoročně pohybuje okolo 130 odvážných 
běžců nejrůznějšího věku. Ani letos tomu nebylo jinak! Za krásného a téměř letního počasí 
závodili všichni vyznavači zdravého životního stylu ve svých kategoriích od nejmenších sotva 
chodících dětiček až po zasloužilé běžecké veterány. Závodu se pravidelně účastní běžci místní 
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i přespolní, amatérští i registrovaní, vídáme tváře známé a vítáme tváře neznámé. Nikdy nechybí 
občerstvení, hudba ani dobrá nálada, tentokrát se akce díky krásnému počasí v závěru změnila 
v jeden velký piknik. Díky příspěvku od MAS Dolnobřežansko jsme si letos mohli pořídit nové 
profesionální stopky a vysílačky pro snadnější dorozumívání mezi jednotlivými navigátory na 
trase. Obojí nám v příštích ročnících moc pomůže. Vítězové se dočkali „přilepšení“ ve svých 
věcných cenách a k pohodlí na celé akci přispěla i mobilní toaleta. Děkujeme také ostatním 
sponzorům, zejména obci Vrané nad Vltavou, dobrovolníkům, organizátorům a moc se těšíme 
zase za rok na louce u statku!

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.
www.sokolvranenadvltavou.cz

SENIOREK
To to uteklo, tři měsíce letošního roku máme za sebou. 
A tak nakoukneme do Diáře 2018 a zjistíme, co vše jsme 
již letos stačily, jaké akce naše babičky zažily.
Hned po Masopustu jsme navštívily Divadlo studio DVA. 
Muzikál „Fanny Girl“ v hlavní roli s Monikou Absolonovou, paráda. Ve Zvoli nám zazpívala, ale 
hlavně se pochlubila svými krásnými fotografiemi, paní Eva Pilarová. Naše pondělní návštěvy 
Modřanského biografu jsou velmi pravidelné a tak jsme viděly tyto filmy: Zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci, Čertoviny, Věčně Tvá nevěrná, Tátova Volha.
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Velmi rády cestujeme vlakem a tak jsme si vyjely do Roztok na zámek. Zámek je po povodních 
opraven a oprava se opravdu povedla. Paní průvodkyně nás vyprávěním vrátila do doby, kdy 
pražská smetánka jezdila do Roztok na „Letní byt“. Hodně jsme se také dověděly o historii města.
Náš kamarád pan Josef Kopecký nás pozval na svou výstavu fotografií do Staré školy. Povyprávěl 
nám, nejen o fotografování, ale i svém životě. Povídání bylo příjemné.
Emauzy, ano i ty jsme navštívily a poslechly si koncert „Tři tenoři“. 
Březnové setkání „Mezi námi“. Babičky, s kamarády ze Školní družiny II., se setkaly a společně 
vyrobily velikonoční výzdobu. Dětičky nás opět velmi příjemně přivítaly zpěvem. Společně 
jsme prožily pěkné odpoledne. A protože právě vystavoval Modelářský kroužek své výrobky, 
tak jsme si ji také prohlédly.
A další výlet vlakem, tentokrát do Říčan. Prohlédly jsme si město, navštívily tržiště.
Před Velikonocemi jsme navštívily ve škole Velikonoční jarmark žáků 1. stupně.
Do Braníku jsme si zajely na výstavu „Broučci“.
Nový autobus číslo 742, přímá linka Vrané – Zvole, jsme již také okusily. Dojely jsme do Zvole. 
Paní knihovnice Věruška Humlová nás pozvala do knihovny a na výstavu obrazů. Nechyběla 
kávička, dortík a vínečko. Pěkně jsme si popovídaly. 
Další naše zastávka bylo Rcentrum. Paní Lenka Blažková nás provedla celým centrem a se-
známila nás s chodem zařízení. Tak, teď již víme, na co se ten který stroj používá, ale hlavně, 
co jeho činnost s námi provede. Obou dámám děkujeme.
Při setkáních v našem KLUBU si při kávičce plánujeme naše společné akce. Také se připra-
vujeme na akce obecní. A tak letošní „Čarodějka Chvějka“ opět vznikla v Seniorku. Pro malé, 
krásné čarodějnice jsme vyrobily šerpy. A na samotném pálení čarodějnic jsme také nechyběly.
A už je tu MÁJ, lásky čas a tak se seniorky vydaly na Petřín a bylo tam krásně.
Nyní se již budeme pilně věnovat pečlivé přípravě na „Přátelské setkání“ v sobotu 19. května 
2018 u školy. A tentokrát si budete moci zatočit „kolem štěstí“.
Koncem dubna jsme ukončily „Kurz PC pro seniory“. Děkujeme klukům - Kubovi a Adamovi 
- za  jejich trpělivost a snahu nás něco naučit. 
Máme již připraven program až do konce června.
Zveme Vás na náš autobusový výlet (pozvání v časopise) ve středu 20. června 2018: Kokořín 
a Mělník.
Za čtvrt roku se opět sejdeme nad naším Diářem.
Přijďte mezi nás, rády Vás přivítáme.

Seniorek

SBOR A KOSTEL SV. JIŘÍ
V neděli 22. dubna jsme si poutní mší, při níž samozřejmě nechyběl náš pě-
vecký sbor, který uvedl Missu Loretu od Vojtěcha Říhovského a další skladby, 
připomněli již 25 let oslav Milenia naší obce. Hlavním celebrantem byl arci-
opat břevnovského kláštera P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B. Pamětníkům 
uvedených oslav není třeba připomínat proč vzácný host právě z Břevnova. 
Nově přistěhovalým a mladším spoluobčanům jen ve stručnosti připomínám, 
že naše obec je zmíněna v listině, kterou kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch 

v r. 993 zakládají benediktinský klášter v Břevnově. Toto jubileum si naše obec bude průběžně 
připravovat v průběhu roku. V kostele jsou vystaveny fotografie právě z r. 1993. Poděkování 
patří jejich autoru panu Ladislavu Ryšánkovi, který pro tuto výstavku obětavě vyhledal ve 
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svém archivu jejich negativy. A další poděkování patří panu Milanu Škodovi, který ve své 
firmě fotografie zhotovil. 
V jarním období před prázdninami se uskuteční v našem kostele následující akce, na které 
naše občany do kostela srdečně zvu: 
pátek 25. 5. 18,00 hod.  kostel zapojen do celostátní akce NOC KOSTELŮ
sobota 26. 5. 19,00 hod.  koncert SPIRITUÁL KVINTET
sobota 9. 6. 19,00 hod.  pěvecký koncert – Karolina Janů, Martin Slavík
sobota 30. 6.  19,00 hod.   koncert polského pěveckého sboru ALBA CANTANS ze Rzesówa 

společně s vranským Sborem sv. Jiří
Všechny uvedené akce budou včas inzerovány jak v místním rozhlasu, tak i na plakátech. 
Program Noci kostelů je uveden níže.
O programu našeho Sboru sv. Jiří jsem informoval již v minulém čísle 194. Naší nejbližší akcí 
bude výjezd do Vídně, kde budeme zpívat v tamním kostele P. Marie na Salvatorgasse: 
v sobotu 2. 6. při bohoslužbě spojené se svatbou (Češka a Rakušan), 3. 6. pak při nedělní mši sv.
 Ve dnech 5. až 8. července pak vyjedeme na tradiční turné sboru, tentokrát do západních 
Čech. Věříme, že svými vystoupeními potěšíme všechny naše posluchače a současně budeme 
dobře reprezentovat naši obec. Aktuelní informace o činnosti našeho sboru je možno nalézt 
na webové stránce www.sborsvjiri.cz . 

Alfa

ZPRÁVY Z KNIHOVNY VE VRANÉM NAD VLTAVOU
Vážení čtenáři, jelikož knihovna se bude z důvodu stavby nové mateřské školy stěhovat do 
náhradních prostor, prosíme Vás o trpělivost při řešení těchto změn. Nejdříve musí dojít 
k dočasnému omezení půjčování a po přestěhování budeme čtenáře včas informovat na ná-
stěnkách OÚ a rozhlasem. Stěhování proběhne v červnu. Z tohoto důvodu bude celý červen 
knihovna uzavřena.
Nyní do konce školního roku dojde k předání knih a ocenění za krásné obrázky pro všechny 
prvňáčky v rámci akce „Už jsem čtenář“. 
Zachovejte nám Vaši přízeň i nadále se na Vás těší knihovnice Eva Šustová a Jana Janauerová
Přikládáme poslední fotografie z naší knihovny na rozloučenou, kde jsou naši nejmenší čtenáři.

ŽÍT SPOLU VRANÉ Z.Ú., DĚTSKÁ SKUPINA U RYBEK
Jaro je v plném proudu a u nás v dětské skupině U Rybek se pořád něco 
děje! Proběhla úspěšná dílna na výrobu jarních věnců a dvoudenní kurz 
šití s lektorkou Kateřinou Brožovou. V pátek 27. 4. jsme pro vás uspořá-
dali tradiční čarodějnice s opékáním buřtíků, které se vydařilo, také díky 
krásnému počasí.
Také se nám podařilo opět získat dotaci z Evropského sociálního fondu – Ope-

rační program Zaměstnanost na provoz naší dětské skupiny U Rybek. Hlavním cílem projektu je 
rozšířit služby péče o dítě ve Vraném nad Vltavou a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen 

s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení 
svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání 
nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání. 
Projekt je realizován od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2020.

Soutěže 
s odměnami Výtvarná 

dílna 

Občerstvení

dílna 

Občerstvení
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A ještě stále máme volná místa na některých příměstských táborech pro děti, tak neváhejte, 
například na Výtvarném příměstském táboře II., v termínu 27. 8.–31. 8. 2018, 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

ZAJÍMAVOSTI

ZÁHADY PODLE ALOISE JIRÁSKA
FAUSTŮV DŮM, JAK JEJ ZNÁME DNES.  
Málokdo si uvědomí, kolik je v knihách českého klasika Aloise Jiráska, vůči němuž můžeme 
mít kvůli povinné školní četbě poněkud opovržlivý vztah, zachyceno a popsáno záhadných 
jevů. Dočíst se můžete nejen o »černé díře« Faustova domu, ale popisuje také řeku Labe pro-
padající se do sklepů plných zlata, nekromanta – vyvolávače mrtvých ze slovenských hor nebo 
záhadného mága – černého doktora z hradu Skály.
Povídka Aloise Jiráska Faustův dům vychází z lidových vyprávění o obávaném domě na jižním 
okraji Dobytčího trhu (dnes Karlova náměstí) v Praze. O nechvalnou pověst stavby se zasloužila 
řada podivných majitelů, kteří dům vlastnili. V rudolfinské době jej obýval například anglický 
alchymista Edward Kelley.
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Dům byl patrně postaven na »dračím uzlu«, křižovatce energetických drah, a byl proto obzvlášť 
vhodný pro magické operace. Kde však Jirásek získal tak podrobný popis domu a jeho zařízení, 
použitý v povídce? Autor jako by mezi řádky naznačoval, že v případě podivných jevů uvnitř 
Faustova domu nešlo o nějaká pohádková kouzla, ale docela prosté využití fyzikálních zákonů.
V jeho výčtu poznáváme různé mechanické a zvukové automaty, hříčky s elektrickou energií, 
využití chemických reakcí. Jedinou opravdu zázračnou věcí je stříbrný tolar objevující se každé 
ráno na misce z černého mramoru.

HRA S ČASEM
Mohlo by jít v tomto případě o miniaturní časovou smyčku? Jestliže ano, pak se zdá být zcela 
logické, že studentova diletantská snaha o kvalitativní změnu (aby se místo stříbrného tolaru 
objevoval zlatý dukát) vedla ke zhroucení prostoru.
V »černé díře«, která v podobě kuželovitého víru začala po dobu několika vteřin rotovat nad 
miskou, bylo okolí rozprášeno na molekuly. Dokonce i část stropu nad oním místem. Vzniklá 
díra ve stropě, kterou nebylo možno zazdít, protože žádný druh malty se nechtěl vázat se sklo-
vitým povrchem otvoru, se nacházela v arkýři na severozápadním nároží domu.
Dodnes se na místech údajné díry objevují krvavé skvrny, které vzdorují každé snaze po zabí-
lení. Může jít o uvolnění železitých složek z kamenného zdiva vlivem zatékající dešťové vody; 
ovšem ani toto prozaické vysvětlení nikterak nesnižuje tajemnou atmosféru domu.
Je náhodné, že právě ve Faustově domě sídlí lékárna? Alchymistická tradice domu jako kdyby 
měnila jen formy, ale nebylo ji možno přerušit...

FILIPOJAKUBSKÁ NOC ANEB NEJMAGIČTĚJŠÍ NOC V ROCE
Filipojakubská noc má mnoho názvů. Nejčastěji ji všichni známe jako den, kdy se „pálí ča-
rodějnice“, ale také se jí jinak říká Valpuržina noc, či Beltine. Filipojakubská noc je vždy z 30. 
dubna na 1. května.
Jedná se o keltský svátek, jímž začíná kalendářní léto a s ním festival radosti a života. Na zemi 
začíná vládnout žena – bohyně lásky a žití, jejíž vláda skončí 31. října. Bůh temnoty zahajuje 
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svoji pouť do podzemí. Aby bůh temnoty mohl v klidu odejít, zhasínaly se v domě všechny 
ohně. Ráno, 1. května se zažehal oheň nový. 
Ohněm, který zahořel na vyvýšených místech tak, aby byl viděn do dalších vesnic, byl vítán 
příchod jara a s ním spojené plodnosti. Jaro se slavilo s prvním úplňkem, když stál měsíc ve 
znamení Býka, mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé se sešli u hořících hranic, 
opékali buřty, tančili a oslavovali příchod světlé části roku (za tmavou část jsou považovány 
Dušičky). Tak tomu je, především na vesnicích, dodnes.
Filipojakubská noc je považována za nejmagičtější v roce. Kdysi dávno lidé věřili, že se na 
vršky kopců a hor slétávají čarodějnice na tajemné sabaty, kde čarovaly. Proto se zapalovaly 
ohně, při nichž byla spálena smolná košťata, která se vyhazovala do výšky. Popel z těchto ohňů 
měl mít magickou moc pro úrodu. Dobytek, jenž prošel popelem, měl být zdravý a plodný. 
Stejně tak lidé, jež skočili přes oheň. Lidé také věřili, že se o této noci otevírají jeskyně, v nichž 
je ukrytý poklad.

„UPALOVÁNÍ ČARODĚJNIC“
Pod tímto pojmem si člověk představí, především ve středověku, nahánění starších žen, které 
se zabývaly bylinkami, byly porodními bábami, či léčitelkami, na zapálené hranice. Jednalo se 
především o tzv. vykuřování čarodějnic. Tento rituál se konal tři dny před filipojakubskou nocí. 
Všechny domy byly vykuřovány jalovcem a routou. Nejúčinnější „zbraní“ byla svěcená voda, 
kouř kadidla a hlasité zvuky všeho druhu, především řinčení kovových nástrojů. Vykuřování 
před čarovnou nocí se provádělo pomocí černě a červeně kropenatého bolehlavu, jalovce, 
rozmarýny a větviček trnky, které se uschovávaly a prvního května pak zapálily. Muži a chlapci 
v podvečer práskali na křižovatkách cest biči, zvonili zvonky, rámusili hrnci s pánvemi, ženy 
nosily kadidelnice. Po rozezvučení kostelních zvonů se zapálily větve připevněné na kůlech 
a kadidla. Lidé ještě museli nakonec několikrát oběhnout kolem svých stavení, dvorů i vesnice 
v magickém kruhu. Tak byly čarodějnice vykouřeny, vyhnány ze svých skrýší a nikdo se jejich 
rejů již nemusel obávat. Ovšem jednalo se vždy opravdu jen o vykuřování čarodějnic?
Ne vždy tomu tak bylo. Lidé v dřívějších dobách, především okolo 16. století, byli velice pověr-
čiví. Navíc, ne všichni měli dostatečné vzdělání na to, aby rozlišili, co je pravdou a co je lží. Lidé 
věřili ve zlé čarodějnice, které jim mohou ublížit, proklít je, jejich dobytek, vzít jim majetek. 
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KDE SE ALE VZAL HON NA ČARODĚJNICE?
Ten začal až v pozdním středověku, v němž se věřilo, že všemu škodí ďábel. Učení o čaroděj-
nictví vzniklo ve Francii, kde proběhly první čarodějné procesy. Dále se šířilo do Německa 
a Švýcarska. Nejvíce poprav se však uskutečnilo až v Říši. Odhaduje se, že za oběť podezření 
z čarodějnictví padlo něco okolo 30 000 obětí.
Prostřednictvím pronásledování se zabraňovalo páchání škod na majetku a dobytku. Z čaro-
dějnictví byl obviněn každý, kdo byl posedlý ďáblem, či ten, komu se toto připisovalo. Dále byl 
obviněn každý, kdo měl zlé úmysly. Po obžalování následovalo mučení. Ten, kdo byl mučen, 
se obvykle doznal ke všemu, aniž by třeba něco takového spáchal. Zpočátku byli obžalovaní 
jak muži, tak ženy. Později se však strana více přiklonila k tomu, že ženy jsou nástrojem ďábla 
a tudíž, že ony mají více spojitosti s magií a čáry. Ženám totiž byla připisována menší důležitost.

FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Název Filipojakubská noc vznikl podle církevních svátků svatého Filipa a Jakuba. Svatý Filip 
a svatý Jakub byli jedné noci, kdy se ukryli v jakémsi domě, chyceni Židy, kteří si dům, který 
svatí obývali, ozdobili zelenou větvičkou, aby jej ráno poznali. Téže noci však sestoupil z nebes 
anděl a položil stejnou větvičku na každé stavení. Židé tedy ráno nepoznali, ve kterém domě 
se apoštolové ukrývají a ti tak mohli utéci. Od té doby si lidé na Hlučínsku večer před svátkem 
sv. Filipa a Jakuba zdobí vrata zelenými větvičkami. Svátek sv. Filipa a Jakuba připadá na 3. 
května, ale je pohyblivý, protož se vždy slaví s prvním jarním úplňkem.

VALPURŽINA NOC ANEB, KDO TO BYLA WALPURGA?
Walpurga byla údajně saská bohyně, která byla patronkou nad čarodějnicemi. Tak to praví 
jedno tvrzení. Především to však byla světice, abatyše, anglická jeptiška a uznávaná léčitelka, 
která pocházela přibližně z 8. století a pomáhala nevěřícím obracet je na křesťanství. Narodila 
se roku 710 jako dcera anglického knížete Richarda. Byly vychovávaná v klášteře a později se 
stala představitelkou Haidenheimského kláštera. V německých lidových pověstech vystupovala 
Walpurga především jako ochránkyně před čarodějnicemi a jejich kouzly, což je tvrzení druhé. 
Ve středověku se totiž věřilo, že v Německu se čarodějnice shromažďovaly na hoře Brocken 
u hrobu svaté Walpurgy, která byla pochována v jeskyni, z níž později vytékal olej, který léčil 
neduhy a nemoce. 

ČAROVNÁ MOC BYLIN O FILIPOJAKUBSKÉ NOCI
Obecně je známo, že všechny byliny nabývají čarovné moci o této noci, zvláště pokud jsou 
sbírány přesně o půlnoci a za úplňku. Například šeřík. Většinou byl vysazován před dvory, 
zahrady a stavení, aby odehnal zlé síly, démony a duchy. Věřilo se, že snítka šeříku ochrání 
stavení a majetek před zlými čarodějnicemi. 

ŘADA OCHRANNÝCH OPATŘENÍ PROTI MAGII
• Nad vrata se dávaly ochranné byliny, například černobýl, ratolesti lípy
• Na práh chléva se sypal písek či se pokládaly husté travnaté drny
• Stavení se kropilo svěcenou vodou
• Také se psaly tajuplné názvy svěcenou křídou
• Za okna se kladla ostrá proutí vrby či šípky, aby se čarodějnice poranila
• Nejjistější bylo čarodějnici spálit
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OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

POVÍDEJME SI...
PLZEŇ. Při vyslovení jména tohoto města asi většině lidí napadne buď Prazdroj - pivovar, který  
byl založen již roku 1842, nebo Škodovy závody, existující od roku 1859.
Ale k Plzni se také váží události z let 1942-1945, kdy byla Plzeň několikrát bombardována 
spojeneckými leteckými formacemi. Jednou z akcí byl i 18. dubna 1945 uskutečněný neúspěšný 
americký nálet na seřaďovací plzeňské nádraží Koterov. Bombardovací letadla B17 nepřesně 
shodila 60 tun bomb, nezasáhlo cíl a bomby dopadly na čtvrtě Slovany a Petrohrad. Škody na 
zdejší zástavbě byly značné. Nejvíce byla postižena Nepomucká třída a prostor ulic Olšová, 
Polní, Motýlí a Zahradní. Na Nepomucké třídě tehdy bydlela i rodina Gottova s malým Kájou. 
Naštěstí v době náletu nebyli doma /dům byl totálně zničen/ a díky tomu se již dlouhá léta 
můžeme těšit z písniček "božského" Karla Gotta.
Na tento den má také neuvěřitelnou vzpomínku naše rodina. Rodiče s mojí starší sestrou bydleli 
ve vilce na Slovanech - v Polní ulici.  Otec byl ten den v zaměstnání a maminka se sestrou byly 
doma. Při vyhlášení leteckého poplachu se ukryly ve sklepě domu. Jedna bomba z tohoto ná-
letu dopadla na jejich dům, proletěla střechou, naší kuchyní a všemi patry až do sklepa. A stal 
se zázrak, na bombě se cestou domem cosi poškodilo - a ona nevybuchla! Z hromady sutě se 
maminka se sestrou vyhrabaly ven a tak přežily.
Musím si položit otázku: Byl to osud či náhoda, která tak často rozhoduje o životě každého z nás?
Díky tomu, že to tak dobře pro nás onoho 18. dubna 1945 dopadlo, můžeme prožívat své 
životy - i já i můj bratr, narození až po válce.
Konec války se blížil, ale mnoho lidí takové štěstí jako moji rodiče se sestrou nemělo. Při 
bombardování Plzně za celou válku zahynulo 2 300 civilistů.
Myslím si, že každá válka v dějinách byla a je nesmyslná, vyvolaná vždy chamtivostí, touze po 
majetku, přivlastněním si cizího území a získání moci nad ostatními.
V naší zemi žijeme již 73 let v míru, kéž to tak zůstane!  

svan

SOCIÁLNÍ KOMISE  
REAKCE NA ANONYMNÍ DOPIS
V naší obci je již 30let tradicí blahopřát našim občanům k významnému životnímu jubileu 
osobní návštěvou s malým dárkovým balíčkem. 
Dostali jsme anonymní dopis, ve kterém je projevena nespokojenost s obsahem balíčku. 
Není zvykem reagovat na anonym, ale toto jednání se nás velmi dotklo. Jestli se něko-
mu naše návštěvy nelíbí, může nám napsat nebo zatelefonovat a návštěvu u dotyčného 
jubilanta zrušíme. Na případné nedostatky obsahu balíčku stačilo upozornit a vše by se 
vyřešilo z očí do očí.
Uvažovalo se o zrušení těchto návštěv nebo balíčky minimalizovat, ale nakonec jsme se dohodli 
od této tradice neustupovat. Myslíme si, že tyto návštěvy jsou pro většinu jubilantů milé. Někdy 
jsme dokonce jediné, kdo jim přijde popřát a popovídat si s nimi.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků plánované na 19. 5. 2018  je z technických důvodů  přeloženo na 9. 6. 2018.
Děkujeme za pochopení.
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CHVÁLA RYBÍZU
Pěstování rybízu na zahrádkách má v našich zemích dlouholetou tradici 
a oblibu. Nepamatuji se, že by v době mého dětství (r. 1950-60) na nějaké 
zahrádce rybíz chyběl. U domku, kde bydlela moje kamarádka Věra, měli 
rybízem osázeny dvě strany plotu. V době zrání rybízu nebylo radno chodit 
za Věrou domů. Celá ženská část rodiny, včetně vranské i pražské babičky, 
sklízela úrodu, takže když jsem se objevila já, dostala jsem hned velkou 
nádobu a byl mi předělen keř nebo stromek na obrání. Naše maminky 
a babičky nám z rybízu vařily ovocné knedlíky, pekly koláče a bublaniny a hlavně zavařovaly 
rybízové džemy, kompoty a šťávy na zimu, kdy v obchodech byly z ovoce k mání jen jablka, 
citrony a kubánské pomeranče. Tatínkové a dědové vyráběli z rybízu víno a likér. Pro mnohé 
z nás bylo rybízové víno prvním alkoholem, který jsme jako puberťáci ochutnali. 
Z rybízů se u nás pěstuje 65 % červeného, 30 % černého a 5 % bílého. Červený a bílý rybíz 
se pěstuje především jako keř, ale mnohde jsou oblíbené i stromky, ale s menším výnosem. 
Černý rybíz se pěstuje jen jako keř. Na pěstování je náročnější a potřebuje hlubokou půdu 
s dostatkem humusu.
Pro farmacii a léčitelství má význam černý rybíz. Drogou je usušený list i s řapíkem. Je důležitý 
pro obsah flavonoidů a tříslovin.
Plody všech rybízů obsahují:
• antioxidanty (vitamín C, rostlinná barviva) působí proti nadměrnému množství volných 

radikálů kyslíku v těle, které vznikají při zpracování masité stravy a stravy s nadměrným 
množstvím cukru,
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• pektin, který dokáže vázat a z těla odvádět těžké kovy a spolu s vlákninou působí příznivě 
na peristaltiku střev,

• rutin, který posiluje cévy,
• flavonoidy, které působí proti riziku srdečních a nádorových chorob,
• cukr je zastoupen glukózou a fruktózou,
• ovocné kyseliny – převládá kyselina citronová,
• minerální látky: hořčík, vápník, draslík, křemík i mangan,
• některé vitamíny ze skupiny B.
Nejvíc prospěšných látek pro naše zdraví je opět v černém rybízu, ale dost lidí odrazuje jeho 
příchuť a aroma. 
 Všechny rybízy mají jedno společné – potřebují dostatečnou výživu a závlahu. Sazenice je 
výhodnější vysazovat na podzim, protože pro další růst využijí zimní vláhu. Sázíme do jam 
vyhnojených kompostem a NPK o 5-10 cm hlouběji, než rostly ve školce. Jarní výsadba je 
také možná, lépe se ujme sadba v kontejnerech. Po výsadbě (u podzimní – na jaře) seřízneme 
výhony na 2 očka. Další rok necháme 4-5 nejsilnějších výhonů pro vytvoření základu keře. 
Přihnojujeme vždy na jaře. Obrost nekrátíme, ale od 4. roku u černého, od 6. roku u červeného 
a bílého rybízu provádíme pravidelnou obměnu plodonosných větví. Černý rybíz plodí nejvíce 
na dvouletém dřevě, červený a bílý na čtyř a pětiletém dřevě. 
 Odrůdy červeného a bílého rybízu jsou samosprašné, tzn., že mají schopnost opylit květy vlastním 
pylem. Pokud máme malou zahrádku, můžeme pěstovat i jediný keř. U odrůd černého rybízu 
je známá cizosprašnost a k opylené květů vlastním pylem nedochází. Musíme proto vysazovat 
spolu dvě odlišné, ale současně kvetoucí odrůdy, např. z velmi raně kvetoucích Nigra, Démon, 
Tisel a Viola nebo z pozdějších Titania, Triton, Tiben a Roodknop. Starší odrůdy červeného 
rybízu jsou  Red Lake a Jonkheer van Tets, Heinemannův pozdní a z bílého hlavně Versailleský 
bílý. Dalším křížením vznikly nové odrůdy s vyšším výnosem, delším hroznem a delší stopkou. 
Jsou to červenoplodé: Detvan, Hron, Tatran, Kozolupský raný, Korál, Trent, Rubigo, Rondom, 
Holandský červený a bílé: Jantar, Orion, Blanka, Viktorie a Primus. Z černých rybízů se pěstují: 
Holandský černý, Karlštejnský dlouhohrozen, Goliáš aj. 
 Doporučujeme kupovat sazenice v klasických školkách, kde vám zkušení zahradníci dokážou 
s výběrem odrůd i s pěstováním poradit.
 Plody rybízu mají v české kuchyni široké uplatnění. Jejich výhodou je, že se dají snadno i za-
mrazit k použití v době, kdy není jejich sezona. Vyzkoušejte letos tradiční recepty našich předků 
nebo i ty novější, např. pečený čaj pro letní osvěžení s ledem nebo horký pro zimní zahřátí. 
Přikládám recept na rybíz jako náhradu brusinek ke šlehačce s citronem k oblíbené „svíčkové“.

RYBÍZ JAKO BRUSINKY
2 kg červeného rybízu, 1,2 kg cukru krystalu 
– Vařit 7 minut.
1 ČL vanilkového cukru, ½ ČL mleté skořice 
– Sundat z plotýnky a přidat 1,5 dl rumu.
Horké nalít do nahřátých skleniček, uzavřít 
víčkem a otočit dnem vzhůru.
NEZAVÁŘET.

Za ZO ČZS Zdeňka Kosinová
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ČARODĚJNICE 2018
Již 1025 let znají čarodějnice naši obec a tak jsme si toto jubileum také s čarodějnicemi při-
pomenuli.
V podvečer 30. dubna míří naši spoluobčané, již tradičně, do Skochovic k hasičárně. 
Májka je vidět na dálku, hranice s čarodějnicí až na místě. Všude se to hemží malými čarodějkami 
a kouzelníky, kteří soutěží, závodí, tančí, opékají buřtíky. Porota vybere ty nej a ty jsou dekoro-
váni. Nezapomene se ani na čarodějnice dříve narozené. Letos na příčku nejvyšší dolétla, super 
čarodějka skochovická, Jiřinka a převzala putovní kroniku. Naší vítězce z radosti vytryskly slzičky. 
V minulých letech si dříve narozené čarodějky připravily taneček. Bohužel letos to babám 
čarodějným nevyšlo. Moc to všechny mrzelo, ale to je život. Ale taneček přesto byl. Tance se 
zhostila parta divokých chlapů a povedlo se jim to. Na tomto divokém reji se podílela slečna 
Veronika Lálová – vítězska StarDance. Veronika také zatančila a krásně.
A protože se již přihlásila tma, tak přišel čas na vystoupení skupiny ohnivců. Úplná tma nám 
připravila další překvapení. Vltava nám, nad svým tokem, vykouzlila oslavný ohňostroj. 
A ten byl! Paráda!!!
Při oslavě Milénia jsme si užili také ohňostroj, který se nám vyjevil nad kostelem.
A pak nastala ta velmi důležitá chvíle - vítězné čarodějky zapálily hranici s Čarodějkou Chvěj-
kou. Kapela zahrála tuš a hned bylo veselo. Tanec, zpěv, veselí...
Společně jsme prožili krásný večer.
Tak zase za rok!

Vransko-skochovické čarodějky
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PEL ‑MEL

CITÁTY
Život - žití 

• Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jen existuje. (Oscar Wilde)
• Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic.  (Oscar Wilde)
• Všichni vědí naprosto přesně, jak mají žít druzí. Zato nikdy nevědí, jak mají žít oni sami. 

(Paulo Coelho)
• Jenom život, který žijeme i pro ostatní, stojí za to. (Albert Einstein)
• Není hezčích pohádek, než ty, které píše sám život. (Hans Christian Anderson)
• Dokud osud dovolí, žijte v radosti. (Lucius Annaeus Seneca)
• U života nezáleží na jeho délce, ale na jeho provedení. (Lucius Annaeus Seneca)
• Špatně žijí, kdo stále začínají žít. (Lucius Annaeus Seneca)
• Měřme život skutky, ne časem. (Lucius Annaeus Seneca)
• Denně ztrácíme kus života, jak život couvá. (Lucius Annaeus Seneca)
• Záleží na tom, jak dobře a čestně žiješ, ne jak dlouho. (Lucius Annaeus Seneca)
• Optimista činí ze svého života báseň, píseň. Pesimista, ačkoli má po ruce tytéž prostředky, 

činí z něho nejsušší, nejtrudnější prózu. (Orison Swet Marden)
• Život bez zkoušek nestojí za žití. (Sokrates)
• Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko. (Ladislav Muška)
• Život je píseň – zpívej ji. Život je hra – hraj ji. Život je boj – přijmi jej. Život je sen – usku-

tečni ho. Život je oběť – nabídni ji. Život je láska – užívej si ji. (Satja Sáí Bába)

ČTECÍ BABIČKA
Se Seniorkem spolupracuje moje třída již mnoho let. Pořádáme společné výlety, společné 
tvoření, děti chodí babičkám přát apod.; zkrátka babičky patří do života dětí a děti do života 
babiček.  A tak když místní babičky navštívil zástupci z neziskové organizace „Mezi námi“, aby 
zprostředkovali mezigenerační setkání seniorů a juniorů, vypadalo to, že nám nebudou moci 
nic nového nabídnout. Avšak něco se přeci jen našlo.
Jedním z projektů této organizace je totiž tzv. „čtecí babička“. Ve skutečnosti to znamená, že 
jedna z babiček chodí pravidelně jednou týdně do školky číst dětem pohádky. Dobrý nápad 
hodný následování. A tak máme v naší třídě svoji „čtecí babičku“. Každou středu po obědě, 
když děti odpočívají, přichází babička Maruška a začne číst. Přestože babička chodí o dvou 
berlích, tak ve středu je u dětí vždycky včas a s dobrou náladou. Však se na ni také děti těší 
a když je středa, tak většina dětí nechce jít domů po obědě. 
Ne každá babička má svá vnoučata tak blízko, aby jim mohla každý týden číst a tak ta naše čtecí 
babička tak trochu ty babičky „zastupuje“. A navíc babička Maruška už má vnoučata odrostlá 
a tak se prostřednictvím dětí ze školky navrací do doby, kdy četla pohádky těm vlastním….
Dá se říci, že dobrá věc se podařila – přináší radost oběma stranám. A tak to má být.
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FOTOREPORTÁŽ – MASOPUST 2018
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FOTOREPORTÁŽ – MEZI NÁMI

FOTOREPORTÁŽ – KNIHOVNA
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FOTOREPORTÁŽ – POUTNÍ MŠE 
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FOTOREPORTÁŽ – SOKOL VLB
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FOTOREPORTÁŽ – ČARODĚJNICE 2018 – "KLUCI V AKCI"
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FOTOREPORTÁŽ – ČARODEJNICE 2018
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FOTOREPORTÁŽ – ČARODEJNICE 2018
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