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Zdravíme naše milé čtenáře.
Dostává se Vám do rukou letošní třetí Zrcadlo. Máme za sebou ¾ roku 2018, ve kterém naše 
obec slaví 1025 let od svého založení. Proto se snažíme celý rok si toto jubileum připomínat. 
Je potřeba, aby hlavně mladí lidé věděli o své obci i její historii.
Kdy jsme si toto výročí připomenuli:
V neděli 22. dubna – Slavnostní poutní mše, hlavní celebrantem byl arciopat břevnovského 
kláštera P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B. Svým zpěvem přispěl místní Sbor sv. Jiří. V kostele 
je instalována minivýstava o oslavě Milenia před 25lety.
V pondělí 30. dubna při Filipo ‑jakubské noci – Čarodějnicích ve Skochovicích, jsme viděli 
nádherný ohňostroj. Tento ohňostroj byl na počest „narozenin“ naší obce.
V sobotu 19. května jsme se sešli u naší Základní školy a oslavili jsme naráz: 100 let republiky, 
1025 let naší obce a přidali jsme si oslavu Dne dětí. Program byl pestrý: v aule školy se před‑
vedli modeláři se svými vláčky. Ve skautské klubovně jsme se přiučili mnoha dovednostem. 
Skochovičtí hasiči připravili svoji prezentaci. Svět lesa děti zabavil a seznámil se zajímavostmi 
o lese a přírodě. Nechyběl ani Seniorek a jeho „Kolo štěstí“. Děti i dospělí točili o sto šest a to 
bylo radosti. Děti z Mateřské školky předvedly poutavé divadelní představení. Malí sokolíci 
zatančili veselý taneček. Agentura Petra Kubce vystoupila s pořadem „Muzikály“. Pro občany 
byly nachystány nové pohlednice Vraného, které bylo možno otisknout čtyřmi druhy příleži‑
tostných razítek. Odpoledne bylo slunečné, veselé, plné pohody.
Na co se ještě budeme těšit:
Sobota 22. září – Vranské posvícení
Zároveň bude k dostání „zvláštní“ číslo Zrcadla.
Sobota 20. října – Slavnostní Hubertský koncert. Zahrají Povltavští trubači.
I na těchto akcích budou pohledy a možnost tisknout příležitostná razítka.

Všichni jsou zváni na tyto akce, ale i na další, které ještě do konce roku budou.
Přijďte, těšíme se na Vás.
 ReRa

SLOVO NA ÚVOD
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Z KRONIKY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU

Josef Zikl vedl obecní kroniku od roku 1933 do roku 1936. V dnešním článku si připomeneme 
jednotlivé události v obci tak, jak je do kroniky zaznamenal.

Spojení s Prahou i s nejbližším okolím bylo nevalné, ba špatné. Do Prahy jezdilo se po silnici 
Povltavské, vedoucí po levém břehu řeky Vltavy. Na silnici z Vraného dostati se bylo možno 
po pramici nebo prámu přívozu nedaleko č. p. 4 a 24 ve Vraném. Byla          ‑li však voda vysoko nad 
normálem, plula          ‑li ledová tříšť nebo, byl          ‑li v zimě slabý led, byla naše obec takřka odříznuta 
od světa. Tu nezbývalo povozům než jeti špatnou vozovou cestou „Zídkami“ přes „Hřibov“ 
do Zvole a odtud dále k cíli.
V létě pomáhal k spojení s Prahou parník.

V roce 1897 dostavěna byla železná dráha Čerčany – Modřany – Dobříš a provoz na ní zahájen 
dne 22. září 1897. Tím se získalo velmi na zlepšení spojení, třeba mnoho vtipálků i v humori‑
stických článcích vyslovovalo se o rychlosti této dráhy nechvalně. Ba i v místě četli začáteční 
písmena jmen dráhy na meznících trati Čerčany – Modřany – Dobříš posměšně: času máme dost.
Ke zlepšení spojení přispěla také okresní silnice z Vraného do Zvole, neboť, třeba vedla do 
kopců serpentinami, umožnila převážení větších nákladů.
V roce 1905 založena byla ve Vraném nad Vltavou obecní knihovna. Na zařízení povolilo 
obecní zastupitelství částku 50 K. Knihovníkem stal se učitel Josef Zikl.
V roce 1908 zřízena byla ve Vraném nad Vltavou „Tělocvičná jednota Sokol“, která začala 
cvičiti na letním cvičišti, jež pořídila si na pozemku bratra starosty Václava Pařízka a v zimní 
tělocvičně v hostinci bratra Josefa Šůry v č. p. 16 ve Vraném nad Vltavou.
V roce 1914 vypukla světová válka, která začala dne 28. 7. 1914 vypovězením války rakousko‑
‑uherského císaře Srbsku. Válka trvala až do r. 1918. Za ní zemřel císař František Josef I. dne 
21. 11. 1916 a po něm ujal se vlády císař Karel. Dne 28. 10. 1918 prohlášena byla samostatnost 
Česko ‑slovenské republiky, jejímž prvním presidentem stal se profesor Dr. T. G. Masaryk.
Ve světové válce dílem padla, dílem útrapami válečnými zahynula řada zdejších občanů, jímž 
ve Vraném postaven pomník před továrnou a ve Skochovicích zasazena na hasičské zbrojnici 
pamětní deska. Na ní byl vyryt nápis:
Nepodlomený, utrpením zocelen národ náš věřil a věří, že bouří světové války vykvete také 
jemu nový, lepší život. Věnuje sbor dobrovolných hasičů ve Skochovicích 8. 8. 1920.
Z Vraného válečná léta nepřežili: Josef Císař, Jaroslav Janderka, František Jandera, Antonín 
Hrábek, Josef Marhold, Josef Mičán, František Pašek, Jan Petrák, Antonín Kubelík, František 
Vodvářka, Jan Větrovec, František Vrbovec, František Staněk, František Šťastný, Antonín Šťastný, 
Arnošt Zamrazil, Josef Soukup.
Ze Skochovic: Josef Bubeník, Pavel Hartmann, František Havlíček, Stanislav Šťastný, Josef 
Zamrazil č. p. 4, František Pašek, Jaroslav Zamrazil, František Červený, František Šťastný, 
Vincenc Šťastný, František Zajíček, Josef Zamrazil č. p. 33, Josef Zamrazil č. p. 18, Jaroslav 
Sládeček a Antonín Zamrazil.

Závěrečný díl kroniky od pana Zikla příště.

Z. Krištůfková, kronikářka



ZRCADLO ČÍSLO 196 – 3/20184

ZPRÁVY Z RADNICE

STRUČNĚ Z RADNICE
• RO obce se sešla 13×, ZO se sešlo řádně 3krát.
• RO souhlasila s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele „Protipovodňového opatření 

na lesní cestě Dravkovská“.
• Občanského sdružení „Stará škola“ požádala o souhlas s umístěním tzv. „Knihobudky“ 

v blízkosti vlakového nádraží. RO souhlasila.
• RO schválila nabídku firmy Studio Degree, s. r. o. na zpracování projektové dokumentace 

na stavbu tělocvičny školy ve výši 1 546 380 Kč.
• RO souhlasila s umístěním dalšího dopravního zrcadla v nepřehledné křižovatce ulic 

Březovské a Ke Statku.
• RO schválila cenovou nabídku firmy Zepris, s. r. o. na obnovu povrchu v ulici Na Kodlíči 

ve výši 396 780 Kč.
• RO schválila dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ŠJ 2014/1 – změna místa výdejny školní 

jídelny po dobu stavby nové budovy mateřské školy.
• RO dala podnět Stavebnímu úřadu Jílové u Prahy k prošetření stavby v ulici Březovská na 

pozemku parc. č. 637/10 v k.ú. Vrané nad Vltavou.
• Český telekomunikační úřad vyzval obec k odstranění nepoužívaného anténního zesilovače 

ALCAD ze střechy základní školy z důvodu rušení provozu mobilních komunikačních 
sítí LTE 800 MHz; v případě neodstranění hrozila obci pokuta 5 mil. Kč. Zesilovač byl 
dne 25. 7. 2018 odstraněn.

• MAS Dolnobřežansko, o. p. s. jednala o možnosti zkapacitnění stávajícího vodovodního 
přivaděče „Posázavák KIV“ a projednávala kapacitu plánovaného budoucí přivaděče 
z Vestce vzhledem k finanční náročnosti celé akce. V současné době se připravuje pro‑
jektová dokumentace.

• V červenci proběhla kontrola správnosti postupu při zápisu a editaci dat do Registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí.

• Dne 1. 8. 2018 nastoupila do funkce nově jmenovaná ředitelka základní umělecké školy 
Bc. Pavlína Tomášová, současně nastoupila do funkce i nově jmenovaná ředitelka základní 
školy Mgr. Daniela Pořízková.

• Dne 9. 8. 2018 se konala 1. schůzka konkursní komise výběrového řízení na ředitelku 
mateřské školy.

• V červenci byla zahájena výstavba nové mateřské školky, zároveň probíhají stavební úpravy 
v budově č. p. 128, v ulici V Zídkách, kde budou dočasně umístěny dětí mateřské školky 
po dobu výstavby nové budovy, která by měla být dokončena v červenci 2019.

Dana Ullwerová, starostka obce

HODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014–2018
Uplynulé volební období bylo, z pohledu výše získaných dotací a realizovaných investičních akcí, 
nejúspěšnější volební období v historii naší obce. Investiční akce se nám podařilo a průběžně 
daří realizovat díky zodpovědnému přístupu všech členů zastupitelstva, zaměstnanců úřadu, 
ale především velkému úsilí členů rady obce.
Jejich dlouholeté zkušenosti s prací v obecní radě i zastupitelstvu, ale i jejich odborné znalosti 
a profesní dovednosti byly nenahraditelnou devizou. Byli to zejména pan Jiří Krafta, odborník 



ZRCADLO ČÍSLO 196 – 3/2018 5

ve stavebnictví, pan Ing. Pavel Zděnek s dlouholetými znalostmi a zkušenostmi v oblasti evrop‑
ských a národních dotací, právníci JUDr. Stanislav Drábek a JUDr. Aleš Kolář, ale i pověřená 
ředitelka mateřské školy paní Ivana Rážová, která na svých bedrech nesla logistiku kompliko‑
vaného stěhování mateřské školy do náhradních prostor v budově staré školy.
Náročné stavební akce vyžadovaly a vyžadují v podstatě denní přítomnost na stavbách. Nutné je 
průběžně řešit nejenom samotnou realizaci staveb, ale i koordinovat stavbu s dalšími subjekty, 
tzn. průběžně komunikovat s poskytovateli dotací, připravovat podklady pro různé kontroly, 
činit ekonomická rozhodnutí, atd… Mimo realizace těchto stavebních akcí bylo samozřejmě 
nutné zajistit také běžný chod obce.
Některé investiční akce, na které se nám podařilo získat dotace, již byly dokončeny, další budou 
dokončeny v následujícím volebním období, jiné stavby budou v novém volebním období za‑
hájeny. Nejvýznamnějšími investičními akcemi z pohledu výše získaných dotací z fondů EU, 
jsou výstavba nové mateřské školy (celková dotace 53 mil. Kč) a následně stavba nové čistírny 
odpadních vod (dotace 62 mil. Kč). Stavba mateřské školy byla zahájena v letošním roce, stavba 
nové čistírny odpadních vod bude zahájena v druhé polovině roku 2019.
K životu v obci ale patří i kulturní a společenské akce. Za přípravu těchto akcí bych ráda poděko‑
vala celé komisi kultury v čele s předsedou této komise panem Lukášem Novotným. Společenské 
a kulturní akce jako, např.: masopust, rozsvěcení vánočního stromu, posvícení, čarodějnice, Den 
dětí, setkání seniorů, se již staly nedílnou součástí života obce Vrané nad Vltavou; občané Vraného 
se na těchto akcích setkávají, což je jenom dobře. Nesmím také zapomenout na Vranské kulturní 
léto, koncerty v kostele sv. Jiří, které organizuje sbormistr sboru sv. Jiří pan Ing. Alfons Limpouch, 
na aktivity Klubu seniorek pod vedení paní Blanky Tomkové nebo na činnost spolků např. TJ Sokol 
Vrané I, SK Vrané nad Vltavou, ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, z.s. Stará škola, z.s. Junák, které přispívají 
k rozvoji komunitního života v obci. Akce jako např. Vranský lesní běh, volejbalové slavnosti mají 
dlouholetou tradici a jedním z hlavních organizátorů, který zajištění těchto akci věnoval nemalé 
úsilí a čas, byl pan místostarosta Petr Janeček. Poděkování rovněž patří jednotce SDH Skochovice.
Mimo jiné se nám také podařilo zřídit novou autobusovou linku č. 445, která slouží občanům 
a dětem z horní části Vraného nad Vltavou („Nová Březová“), kde do této doby nebyla k dispo‑
zici žádná veřejná hromadná doprava. Tato linka slouží nejenom jako školní spoj, ale navazuje 
i na vlaky jedoucí do Prahy a autobusovou linku 333.
V roce 2018 byla uzavřena smlouva se společností Euronet Services, spol. s r. o. o nájmu místa 
pro bankomat této společnosti. Od 19. 4. 2018 je bankomat v provozu, je umístěn u budovy 
základní umělecké školy (v křižovatce ulic Nádražní a U Pošty). Úspěšná Jednání se společností 
Euronet Services spol., s. r. o. vedl pan Martin Koubek.
Mrzí nás, že se nám přes veškerou snahu, nepodařilo zajistit nového provozovatele lékárny, 
která byla začátkem tohoto roku uzavřena.
Stavební akce realizované za uplynulé volební období.
Za poslední 4 roky se nám podařilo pro obec získat 163 231 643 Kč dotací z evropských a ná‑
rodních zdrojů. Díky těmto dotacím, se podařilo vybudovat i některé z následujících staveb:
»  Rekonstrukce komunikace Pod Sokolovnou, K Zastávce, chodník Březovská V. etapa 

–dotace KÚSK 1,6 mil. Kč, celkové náklady 2 418 957 Kč,
»  Výstavba vodojemu – dotace KÚSK 4 mil. Kč, dar obce Zvole 2 mil. Kč, celkové náklady 

10 938 366 Kč,
»  Rekonstrukce komunikace U Školy, včetně autobusových zastávek, prostoru před školou, 

chodníků k budově ZŠ, osvětlených přechodů pro chodce a parkovacích stání; dále rekon‑
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strukce komunikací K Dubné, Lesní, Nad Zastávkou, parkoviště „U Váhy“. To vše za celkové 
náklady ve výši 11 480 832 Kč (vlastní zdroje),

»  Rekonstrukce komunikace Polní, Luční, Rovná – investice ve výši 12 048 422 Kč (vlastní zdroje),
»  Digitální protipovodňový plán, varovný, výstražný protipovodňový systém včetně veřej‑

ného rozhlasu – dotace SFŽP ve výši 2 173 308 Kč, celkové náklady 3 104 726 Kč,
»  Kontejnerová stání – 550 000 Kč (vlastní zdroje),
»  Rekonstrukce kaple na hřbitově – celkové náklady 586 057 Kč (vlastní zdroje),
»  Rekonstrukce části komunikace Dlouhá a Březovská – celkové náklady 1 160 574 Kč 

(vlastní zdroje),
»  Kanalizace ulice Březovská – dotace SFŽP 5 249 654 Kč, celkové náklady 10 154 963 Kč,
»  Vodovod Skochovice a ulice Březovská – dotace SFŽP 11 775 375 Kč, celkové náklady 

17 461 034 Kč,
»  Rozšíření páteřní sítě kanalizace v ulici Na Kodlíči, dotace SFŽP 15 391 300 Kč, celkové 

náklady 18 107 411 Kč,
»  Rozšíření páteřní sítě vodovodu v lokalitě Na Kodlíči – dotace SFŽP 7 084 756 Kč, celkové 

náklady 8 335 008 Kč,
»  Stavba nové mateřské školy – dotace IROP a národní celkem 53 894 775 Kč, celková investice 

65 382 551 Kč,
»  Street Workout sestava („venkovní fitnes“) investice 200 000 Kč (vlastní zdroje)
»  Nová čistírna odpadních vod – dotace SFŽP na stavbu 62 062 475 Kč, celková investice 

97 352 902 Kč; zahájení výstavby v roce 2019.

Není toho málo, co se poda‑
řilo dokončit, ale na druhé 
straně je toho ještě mnoho, 
co bychom si přáli udělat. Je 
mi jasné, že co občan to jiný 
názor, co bychom měli udělat, 
kam a jak investovat.

Před novým zastupitelstvem 
obce nebude stát lehký úkol. 
Právě naopak; před nově zvo‑
leným zastupitelstvem bude 
stát obrovský závazek, kdy 
bude nutné nejenom pokračo‑
vat v rozdělané práci a využít 
získané dotace, ale dokončit 
zahájené stavby a zahájit reali‑
zaci připravených investičních 
akcí.

Mgr. Dana Ullwerová, 
starostka

Ing. Pavel Zděnek, 
člen rady obce

Komunikace Polní

Březovská, nové chodníky a splašková kanalizace
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ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC
V období od 1. 5. 2018 do 1. 7. 2018 evidujeme v obci Vrané nad Vltavou celkem 279 událostí. 
Z celkového počtu bylo v 19 případech přijato oznámení prostřednictvím tísňové linky. v Cel‑
kem bylo zjištěno 64 přestupků a 3 trestné činy. Nejčastěji řešili strážníci přestupky v dopravě 
a přestupky proti veřejnému pořádku. V rámci svých pravomocí kontrolovali strážníci celkem 
85 osob, mezi které patří i např. osoby v celostátním pátrání nebo pohřešované osoby. Ostatní 
události se týkají například odchytu zvířat nebo prevenci kriminality.

Výpisky z deníku OP:
Dne 1. 5. 2018 bylo v 12:30 hodin přijato oznámením telefonické oznámení ve věci neprů‑
jezdné ulice U Jezera a to z důvodu několika zaparkovaných vozidel s přívěsy na lodě. Dále 
oznamovatel uvedl, že na místě dochází ke konfliktu několika osob. Hlídka na místě provedla 
šetření a po zvážení všech okolností se rozhodla věc postoupit k dořešení správnímu orgánu.

Dne 12. 5. 2018 ve 23:20 hodin přijala OP telefonicky oznámení o rušení nočního klidu v klubu 
Lávka ve Vraném nad Vltavou. Když hlídka dorazila na místo, byla stále slyšet hlasitá hudební 
produkce. Po dohodě s pořadatelem a svatebními hosty se hudební produkce přesunula do 
vnitřních prostor klubu tak, aby nadále nerušila noční klid. Věc se postoupila k dořešení pří‑
slušnému správnímu orgánu.

Dne 15. 7. 2018 ve 21:40 hodin bylo telefonicky oznámeno, že se v části Skochovic pohybuje 
černé osobní motorové vozidlo, jehož řidič v důsledku nepřiměřené a vysoké rychlosti hava‑
roval. Hlídka OP na místě po příjezdu zajistila řidiče, u kterého orientační dechová zkouška 
ukázala hodnotu 2,14 promile. Na místo tedy byla přivolána PČR Jílové, která si celou věc 
převzala k dalšímu šetření. Tento řidič nyní čelí za své jednání obvinění pro podezření ze 
spáchání trestného činu.

Dne 11. 7. 2018 v 10:00 hodin bylo přijato oznámení o krádeži jízdního kola u firmy Megafyt 
v hodnotě 10 000 Kč. Kolo je červené barvy s odpruženou vidlicí a nápisem OFICE. Věc je 
stále v šetření Policie ČR.

str. Zdeněk Vočka
vedoucí obecní policie

Srdečně zveme vranské seniory na

„Přátelské setkání“
v pátek 14. září 2018 od 17. hodin

v prostorách školní jídelny v budově Základní školy ve Vraném nad Vltavou.
Přijďte si popovídat a prožít příjemný večer.

Vranští zastupiteléSE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VOLNÝ ČAS

PODĚKOVÁNÍ
S naší hudební školou ve Vraném nad Vltavou se rozloučila milá paní ředitelka

Heda JAVŮRKOVÁ
Přejeme Vám mnoho zdravíčka a pohody. Ať Vás i nadále provází hudba, kterou máte ráda.

Děkujeme!!! Malí i velcí „Vraňáci“

CESTOMÁNIE – TACHOV – JÍZDÁRNA SVĚTCE
Největší česká jízdárna a druhá nej‑
větší jízdárna ve střední Evropě 
(hned po Španělské dvorní jízdárně 
ve Vídni). Budova světecké jízdárny 
v sobě spojuje prvky průmyslové 
architektury s představou aristo‑
kratické stavby. Jízdárna je opatře‑
na velmi pozoruhodným krovem 
s tzv. lucernou – hranolovým svět‑
líkem, kterým do jízdárenské haly 
přichází nejvíce osvětlení.
V roce 1861 musela být celá stav‑
ba doslova zjevením. Dispoziční 
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řešení bylo plně podřízené 
účelu – jízdárna obsahovala 
v suterénu kovárnu, sklady, 
uhelnu, byt kováře, prosto‑
ry pro odvoz hnoje (shoz 
přímo na vozy), v patrech 
se nacházely lóže, ochozy 
a obytné pokoje s toaleta‑
mi. V Jízdárně bylo možno 
ustájit 24 koní. Jízdárna tak 
umožňovala jedinečné zá‑
zemí jak pro koně tak i pro 
návštěvníky a jezdce.
Nejkrásnější místností je 
knížecí lóže, odkud byl 
v minulosti, stejně tak jako 

i dnes, jeden z nejhezčích výhledů do jízdárenské haly.
Další informace a fotografie tohoto barokního skvostu lze nalézt na internetu po zadání hesla 
„barokní jízdárna Světce“. Provozní informace k jízdárně a objednávky komentovaných pro‑
hlídek jízdárny zajišťuje:
Tachovský zámek, Rokycanova 1, 347 01 TACHOV;
Tel.: 373 700 893; E ‑mail: info@tachovskyzamek.cz, voltr@mkstc.cz, facebook.com/jizdarnasvetce
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POVLTAVŠTÍ TRUBAČI
Motto
„Miluji rohů zvuk, když na les padá 
noc, když štvané zvěře zní voláním 
o pomoc, nebo když lovu hluk, jenž 
zazněl z těchto míst, ozvěnou večerní 
přenáší z listu list“. /Alfred de Vigni: 
Le Cor, 1825/
O nás:
Soubor mysliveckých trubačů „Povl‑
tavští trubači“ byl založen 23. 2. 2008 
při vystoupení „Pražského trubač‑
ského sboru“ v Českém Krumlově. 
Vznikl pod tehdy ještě pracovním názvem „Povltavské lovecké trio“ a jeho zakládajícími členy 
jsou Petr Pokorný, Jan Hodr a Josef Jirsa.
Název našeho souboru je odvozen od řeky Vltavy, ke které má každý člen našeho souboru nějaký 
vztah a zároveň její tok kopíruje bydliště jednotlivých členů (od Českých Budějovic až do Prahy).
Hrajeme na lesnice in B, lovecké rohy in Es, někteří i na lesní rohy a loveckou hudbou dopro‑
vázíme různé myslivecké, ale i jiné kulturní akce. Doprovázíme akce jak pracovní (lovecké, 
kynologické, střelecké) tak slavnostní i smuteční (Svatohubertské mše, koncerty, myslivecké 
plesy, poslední leče, pohřby, atp.).
V současné době hrajeme v sestavě: Josef Jirsa, Petr Votava, Jaroslav Novák, Jan Hodr, Petr 
Pokorný, Jan Koláčný, Filip Luhan a František Ibl.
Soubor za celou dobu své existence pracoval pod uměleckým vedením významných osobností 
našeho hudebního života, např. hornistky České filharmonie slečny Petry Čermákové, hornisty 
České filharmonie pana Petra Dudy, hornisty Orchestru hlavního města Prahy FOK pana Tomáše 

Kirschnera a dalších. V současné době nás 
umělecky směřuje skvělý pedagog pan Karel 
Šimek. V našem repertoáru jsou skladby od 
A. Dyka, J. Selementa, P. Vacka, P. Dudy, 
O. Antona, L. Koželuha a dalších našich 
i zahraničních autorů lovecké hudby (viz zá‑
ložka repertoár). Jsme členy Klubu trubačů 
při ČMMJ, spolupracujeme s Trubačskou 
školou Josefa Selementa, Společností mys‑
liveckých trubačů, Řádem sv. Huberta.
Hned v prvním roce naší existence jsme 
doprovodili tóny loveckých rohů mnoho 
mysliveckých akcí (honů, naháněk, plesů 
a posledních lečí atp.) a nyní již máme za 
sebou úspěšné provedení několika desítek 
Hubertských mší po celé republice. Protože 
jsme zároveň všichni aktivními myslivci 
je samozřejmostí naše účast na loveckých 
akcích v honitbách po celé republice.

Obec Vrané nad Vltavou 
u příležitosti 1025 let trvání obce

zve na

KONCERT 
LOVECKÉ HUDBY

k poctě sv. HUBERTA
Kostel sv. Jiří Vrané nad Vltavou

sobota 20. října 2018 od 16 hodin
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Pravidelně se také účastníme soutěží v mysliveckém troubení, k našim zatím největším úspěchům patří 
druhé místo na Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů v Mariánských Lázních v roce 2016 a vítězství 
na Československé soutěži mysliveckých trubačů pořádané ve slovenském Hronseku v roce 2017.
S mysliveckým pozdravem „Lesu, lovu a mysliveckému troubení zdar!“

Povltavští trubači

MÁTE JIŽ ZAPSÁNO V DIÁŘI?

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2018
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

INFO SERVIS

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTU-
PITELSTEV OBCÍ V ROCE 2018
Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních 
městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále 
jen „volby do zastupitelstev obcí“) vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 85 /2018 
Sb. ze dne 23. května 2018.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

VOLIČ
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nej‑
méně 18 let a který je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen 
„v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu 
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „volič“). Právo volit mohou cizinci 
realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku 
stálého seznamu voličů.
V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské 
unii, na základě které mohou hlasovat v České republice i občané z jiných členských států 
Evropské unie s tím, že na základě judikatury a přímého účinku evropského práva postačuje 



ZRCADLO ČÍSLO 196 – 3/2018 13

namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU 
též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné obci.

VOLEBNÍ MÍSTNOST
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem 
"vzor", prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin 
před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku 
s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vyba‑
vena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

HLASOVÁNÍ
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách 
do zastupitelstev obcí není možné.

HLASOVACÍ LÍSTEK
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém 
případě je na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na 2. straně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který 
má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdru‑
žení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující 
nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů 
v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí 
kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou 
obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
(2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební 
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s od‑
střiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském 
průkazu) a občané z jiného členského státu průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže‑li volič 
svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpra‑
vě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího 
lístku, nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1.  Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu 
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volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

2.  Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kte‑
rékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

3.  Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze 
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní 
volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru ur‑
čeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kan‑
didát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, 
je‑li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
Konají‑li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Senátu, jsou úřední obálky 
a hlasovací lístky od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupi‑
telstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté. 
Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí 
odevzdán do úřední obálky šedé barvy, jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté 
barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu 
vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek 
za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

HLASOVÁNÍ V ÚZEMNĚ ČLENĚNÝCH STATUTÁRNÍCH MĚSTECH A V HLAVNÍM 
MĚSTĚ PRAZE
Do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města 
anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen 
k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.
Tento volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního 
města nebo do zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém 
okraji svislým pruhem růžové barvy) a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského 
obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

Volební komisaři
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 24. listopadu 2018 proběhne v Obřad‑
ní síni na Obecním úřadě, slavnostní uvítání 
nových, malých občanků.
Máte      ‑li doma miminko a máte      ‑li zájem, aby 
Vaše děťátko bylo zapsáno do Kroniky, při‑
hlaste 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.



ZRCADLO ČÍSLO 196 – 3/201816

PŘEDSTAVUJEME NOVÝ REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
PID LÍTAČKA
Od konce letošního léta bude cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočes‑
kém kraji k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující budou mít na výběr mezi více 
platebními kanály. Dojde tak k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné 
dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.
Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje 
konečně využít jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, 
které denně do Prahy ze Středočeského kraje dojíždí.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
Nově si cestující bude moci zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude 
jako dosud Lítačka, nebo bude nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mas‑
tercard, které jsou běžně v České republice vydávány a vlastní je většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD, který zajisté 
využijí ti, kteří cestují často vlaky ČD.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu 
ČD stejně jako na Lítačku. Tedy přes e ‑shop PID Lítačky www.pid.litacka.cz (ten bude spuštěn 
souběžně se spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka), nebo jako doposud 
na přepážkách ve Škodově paláci, či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra.
Nový e ‑shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit 
libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouho‑
dobý kupón aktivovat k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována 
nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.
Součástí regionálního dopravního systému PID Lítačka je i nová uživatelsky přívětivá mobilní 
aplikace PID Lítačka, která nahradí mobilní aplikaci PID Info. Novou aplikaci si cestující můžou 
stáhnout zdarma, a prostřednictvím této bude možné zakoupit si všechny druhy krátkodobých 
jízdenek platné od několika minut do tří dnů.
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MOBILNÍ APLIKACE PID LÍTAČKA CESTUJÍCÍM UMOŽNÍ:
• vyhledat aktuální spojení a nejlevnější lístek pro toto spojení;
• nakoupit jednorázové jízdné;
• pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
• přeposlání jízdenky třetí osobě;
• vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;
• zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
•  přehled parkovišť komerčních a městských parkovišť P+R s informacemi o jejich aktuální 

obsazenosti
V současné době je možné si v aplikaci PID Lítačka zakoupit pouze krátkodobé časové jízdné, 
do konce roku bude ovšem cestujícím prostřednictvím této mobilní aplikace umožněn nákup 
i dlouhodobých časových kupónů.
V rámci nového systému PID Lítačka bude spuštěn také zcela nový webový portál www.pid.
litacka.cz s přehledným e ‑shopem, kde si pohodlně cestující zakoupí nejen jízdní kupóny, ale 
v e ‑shopu si taky bude možné:
‑ nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
‑ nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
‑ aktivovat kupónu online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru);
‑  nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu (to bude zasíláno buď formou SMS či na 

e ‑mail);
‑ změnit nosič během platnosti kupónu;
‑  přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především rodiny a firmy pro své 

zaměstnance).

ZE ŽIVOTA OBCE

HOLA, HOLA ŠKOLKA VOLÁ
Pro naši mateřskou školu končí nejen prázdniny, ale jedna dlouhá historická etapa. V pro‑
sinci roku 1964 byla dostavěna spodní budova naší MŠ, horní o několik let později. Je to 
věk úctyhodný, školkou prošlo 
několik generací, avšak v součas‑
né době se školka stala v mnoha 
směrech nevyhovující. Z tohoto 
důvodu byla podána žádost o do‑
taci na výstavbu nové mateřské 
školy, kterou naše obec na jaře 
letošního roku získala.
Začátkem července bylo nutné vše 
z horní budovy sbalit, vyklidit, pře‑
místit a mohlo se začít s bouráním. 
Právě v místech, kde budova stá‑
la, vyroste pro naše děti mateřská 
škola nová, moderní, s kapacitou 
pěti tříd pro 140 dětí.
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Tento školní rok budeme mít třídy na dvou místech ve Vraném nad Vltavou, a to dvě třídy 
nejstarších dětí v budově bývalé staré školy u kostela (Ptáčci a Sovičky) a dvě třídy těch nej‑
mladších ve spodní budově mateřské školy (Veverky a Motýlkové).
Pevně věříme, že provizorní situaci všichni zvládneme a že příští rok budeme vítat děti v nové 
mateřské škole.
 Kolektiv MŠ

ŽÍT SPOLU VRANÉ Z.Ú., DĚTSKÁ SKUPINA U RYBEK
U nás v dětské skupině nemáme ani v létě „okurkovou sezónu“. Příměst‑
ské tábory jsou v plném proudu, děti i rodiče si mohou vybrat z mnoha 
variant, ať už je to výtvarný příměstský tábor, filmový nebo tábor pro malé 
kuchaře. Také už je za námi letní tábor v Želivi, tentokrát byl ve znamení 
Expedice ROK – prošli jsme za 12 dnů celý rok, oslavili všechny tradiční 
svátky a vyzkoušeli například pletení pomlázek, barvení vajíček, pečení 

cukroví – prostě jsme si to maximálně užili a my i děti už se těšíme na rok příští.
Od září jsme pro Vás připravili novou nabídku kurzů i přednášek pro děti, děti i rodiče i samotné 
rodiče. Začínáme od 1. 10. 2018, více info najdete na našich webových stránkách v průběhu 
měsíce srpna a září.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na již tradiční akci pod názvem Pohádková cesta tentokrát 
ve stylu Safari. Letos povede po nové trase od elektrárny až do areálu Lávka Skochovice. Po 
cestě čekají na děti stanoviště se safari úkoly. Trasa je vhodná i pro kočárky a v cíli na děti i ro‑
diče čeká bohatý program – například od 17:00 divadelní představení Cirkus Žlutá karamela, 
malování na obličej, občerstvení… Akce je pořádána s podporou obce Vrané nad Vltavou.
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

ZPRÁVY A  FOTOREPORTÁŽ Z  KNIHOVNY VE VRANÉM NAD 
VLTAVOU
I  v  letošním školním roce proběhla 
v knihovně akce pro první třídy s ná‑
zvem „Už jsem čtenář“. Děti a jejich paní 
učitelky – Bára Kociánová, Jitka Bracht‑
lová a z 1. B paní učitelka Eva Hotová 
navštívily knihovnu, namalovaly krásné 
obrázky inspirované tvorbou spisovatele 
a malíře Josefa Lady a napjatě nasloucha‑
ly předčítání pohádek žáků z deváté tří‑
dy – Nikoly Čermákové, Daniely Filipové 
a Viktora Janauera. Také od nich, jako od 
písmenkové královny a její družiny, byly 
děti pasovány na čtenáře a dostaly hezkou 
knihu. Již nyní se těšíme na nové prvňáčky.
Během měsíce června bylo nutné pře‑
stěhovat celou knihovnu do náhradního 

Soutěže 
s odměnami Výtvarná 

dílna 

Občerstvení

dílna 

Občerstvení
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prostoru v nové škole nad školní jídelnou. Nábytek a část knih stěhovali zaměstnanci obecního 
úřadu a další část jsme přesouvali z ruky do ruky formou živého řetězu díky příznivcům naší 
knihovny. Stejným způsobem nám ještě pomohli žáci celé deváté třídy s paní učitelkou Janou 
Bouškovou a několik chlapců z páté třídy. Všem těmto hodným a ochotným lidem chceme 
velmi PODĚKOVAT. Opravdu nám tato akce hodně pomohla.
Snad už v září se budeme těšit na naše čtenáře v novém působišti. Přesný termín bude vyhlášen 
rozhlasem, na stránkách obce a uveřejněn na nástěnkách.

Eva Šustová a Jana Janauerová

SENIOREK
Otvíráme Diář 2018 a podělíme se s Vámi o naše zážitky.
Den Matek – i letos jsme tento svátek oslavily společně při 
kávičce na Kaskádě.
V sobotu 19. května jsme se aktivně podílely na akci „100 let 

republiky, 1025 let naší obce a Den dětí“. Toto sousedské setkání jsme si velmi užily. Točilo se 
kolo štěstí, štemplovalo se příležitostnými razítky na pohlednice Vraného.
Navštívily jsme výstavu „Natura Viva“ v Lysé nad Labem.
Seniorské babičky mají rády setkání s dětmi a tak pro ně nebyl problém se aktivně zapojit 
při náboru malých fotbalistů. Sešli jsme se na hřišti SK Vrané a celé dopoledne jsme s dětmi 
sportovali. Dětiček bylo jako mravenečků. Rejdily po hřišti a velmi si to vše užívaly.
Následoval náš velký výlet autobusem na Kokořín a do Mělníka. Kokořín stojí na kopečku 
a tak nás cesta k hradu dost zadýchala, ale prohlídka stála za to. Město Mělník nás přivítalo 
dobrým obědem v Zámecké restauraci. Prohlídka zámku pana Lobkowicze byla nádherná. 
Paní průvodkyně byla studnice poznání, povídala, vyprávěla a hlavně byla velmi příjemná. 
A to samé krásné přivítání a radostné posezení nás čekalo ve „sklípku“. Nevynechaly jsme ani 
zámeckou cukrárnu, byla to mňamka. A tak plny nadšení a dobré nálady jsme se vydaly domů.
Navštívily jsme i divadlo a kino.
Při posledním červnovém setkání jsme nakupovaly v podnikové prodejně Megafytu. A poté 
jsme se přesunuly na hřiště SK Vrané, kde jsme poseděly s naším kamarádem Jirkou Charous‑
kem u kávičky. Posezení se nám vydařilo.
Věříme, že jste si všichni užili horkého léta.
Přijďte mezi nás.

Seniorek

STARÁ ŠKOLA JEDE DÁL!
Milí příznivci Staré školy, začíná nám další školní rok a my bychom vás rádi 
pozvali na akce, které jsme připravili. Vybírat můžete z tradičních i méně 
tradičních událostí – přehled najdete na souhrnném programovém plakátku 
či na našem webu a FB. Ve škole to tentokrát bude žít ještě mnohem více než 

obvykle! V horním patře totiž našly dočasné útočiště děti z obecní mateřské školy, kterým se 
staví úplně nová budova. Máme tu tedy všichni trochu těsněji, ale určitě to bude ve výsledku 
obohacení pro všechny. Z prostorových důvodů jsme se však museli vzdát některých našich 
pravidelných aktivit a kurzů, většina z nich ale pokračuje dál! Navštěvovat můžete: Virtuální 
univerzitu 3. věku, kurzy klasické jógy (Anju yoga), Výtvarku pro nejmenší, Mimi hrátky pro 
děti od 4 měsíců, Herničku pro rodiče s dětmi nebo třeba Kurz trénování paměti. Školní rok 
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zahajujeme v neděli 9. 9. vernisáží obrazů Tomáše Bambuška, který tvoří mimo jiné v areálu 
bývalé Papírny. Závěrem děkujeme všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na květ‑
nové benefici, podařilo se získat dostatek prostředků a Stará škola se dočkala krásného nového 
plotu – přijďte ho s námi slavnostně pokřtít 7. října! Těšíme se na vás

spolek Stará škola
www.stara ‑skola ‑vrane.cz

SKAUTSKÝ TÁBOR 2018
K létu neodmyslitelně patří skautský tábor, jímž jsme letošní prázdniny zahájili i my skauti. Stejně 
jako předchozí roky jsme prvních 14 dní strávili na louce u Malivského rybníka kousek od Bořic 
v jižních Čechách, kam jezdíme více než 18 let. Letos jsme tábořili v celkovém počtu 32 dětí.
Jelikož bylo potřeba nejdřív vše postavit, první várka složená z roverů, starších skautů, vedou‑
cích, ale i tatínků a maminek přijela na louku už v pátek. Zbytek přijel Bradavickým expresem 
(tj. vlakem a pak pěšky) v neděli odpoledne.
Celotáborová hra se nesla v duchu nejznámějšího malého kouzelníka všech dob – Harryho 
Pottera. Skauti a vlčata byli první den Moudrým kloboukem za účasti všech profesorů roz‑
děleni do čtyř bradavických kolejí – Nebelvíru, Zmijozelu, Havraspáru a Mrzimoru. A co by 
to bylo za kouzelníky bez vlastní hůlky? Přesně… proto hned při první hře každý nalezl tu 
svou – nebo že by to bylo naopak?
Byl to tábor jako každý jiný, ale zároveň byl jedinečný. Byly to úžasné dva týdny plné her, 
zálesačení, plnění odborek a hlavně zábavy a společných zážitků s kamarády.

Nina – Skauti Vrané
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FOTBAL VE VRANÉM
Před prázdninami se konala fotbalová rozlučka přípravky. Při té příležitosti proběhlo již tradiční 
fotbalové utkání maminek proti dětem. Utkání se odehrálo za krásného počasí. Myslím, že si 
to užili jak děti tak i rodiče.
Druhým bodem bych se rád vrátil k našemu náboru dětí, musím poděkovat všem dětem 
a paním učitelkám, kteří se zúčastnili. Znovu bych rád připomněl, že fotbal je krásný sport 
a pokud by ho chtělo nějaké dítě zkusit, tak se nebojte a přijďte. V tuto chvíli máme věkové 
rozpětí dětí od 5 do 11 let. Tréninky probíhají od září v úterý a ve čtvrtek od 17 hod. na 
hřišti ve Vraném.
Jako třetí a poslední bod bych Vám rád s obrovskou radostí sdělil, že za pomocí obce jsme 
mohli zrealizovat závlahu trávníku na našem hřišti. V tento moment máme na hřišti 24 trysek 
které jsou k dispozici pro zalévání trávníku v daných intervalech.
Přeji hezký den.

Za SK Vrané nad Vltavou,
Petr Kohout
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SLOVO ŘEDITELKY
Vážení rodiče, přátelé naší školy a milí 
žáci,
dovolte mi, abych Vás oslovila na prahu 
nového školního roku 2018/2019. Začá‑
tek září definitivně odzvoní prázdninám, 

a tak doufám, že Vaše léto bylo plné odpočinku, výletů, 
skvělých okamžiků, ale i šťastných návratů.
Od 1. 8. 2018 jsem byla jmenována ředitelkou Základní školy 
ve Vraném nad Vltavou, kde bych chtěla zúročit své zkuše‑
nosti v učitelské a ředitelské profesi a navázat na dosavadní 
výsledky naší školy a poskytování kvalitního vzdělávání. 
Dobrá škola vede žáky k samostatnému a tvořivému způsobu 
myšlení v souvislostech, ke spolupráci, k uvědomování si 
svých potřeb a zároveň k citlivosti k potřebám druhých. 
Rozvíjí jejich schopnosti a učí je přijímat zodpovědnost 
za svá rozhodnutí. To vše v přátelské komunikaci, kde se žáci a učitelé vzájemně respektují 
a rodiče jsou partneři, kteří mají možnost podílet se na dění ve škole.
3. září přivítáme dvě třídy prvňáčků a už se na nové děti těšíme. Paní učitelka je pro prvňáčky 
druhá maminka, takže musí být milá, usměvavá, veselá, hodná a také spravedlivá. A naše 
paní učitelky takové jsou. Chceme, aby vaše děti chodily do naší školy rády a abychom jim 
úspěšně předali všechny znalosti a dovednosti, které budou pro svůj život potřebovat. Přejeme 
si, abychom se společně setkávali nejen na třídních schůzkách a konzultacích, ale i při akcích 
pořádaných školou či obcí.
Doufám, že v pondělí 3. září vykročíme pravou nohou a nastávající školní rok bude úspěšný.

Daniela Pořízková,
ředitelka ZŠ Vrané nad Vltavou

VOLBY V  8. ROČ-
NÍKU (VÝCHOVA 
K OBČANSTVÍ)
V posledním čtvrtletí škol‑
ního roku 2017/2018 jsme se 
se žáky 8. ročníků podrobně 
věnovali tématu „člověk ve 
státě“. Vyvrcholením studia 
tohoto tematického bloku 
pak bylo uspořádání svých 
vlastních voleb do místního 
zastupitelstva. Žáci byli roz‑
děleni do několika skupin – 
první byla volební komisí, 
další pak volebními strana‑
mi. Zatímco volební komise 
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musela zajistit volební lístky, seznam voličů, volební urnu, obálky aj., kandidátní strany připra‑
vovaly předvolební leták s konkrétními kandidáty a volebním programem. Po předvolebních 
mítincích pak už došlo k samotným volbám, které se nesly v co možná nejautentičtější podobě 
těm skutečným. Komise na závěr spočítala hlasy a vyhlásila výsledky voleb.
Dle ohlasů se žákům práce na „volbách“ velmi líbila a já musím všechny velmi pochválit mj. za 
zodpovědnost, se kterou se k této aktivitě postavili.

Jaroslava Hnátová

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
V předposledním červnovém týdnu čekal na žáky devátých tříd nelehký úkol – obhájit svou 
absolventskou práci, na které pracovali celý školní rok.
Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. 
Budoucí absolvent školy prokazuje svoji schopnost orientovat se na základě svých předpokladů 
v běžném životě, vyhledávat potřebné informace, zasadit je do potřebných souvislostí, správně 
používat mateřský jazyk 
a prokázat základy pou‑
žití informačních a ko‑
munikačních technologií. 
Při obhajobě absolvent‑
ské práce pak prokazuje 
své schopnosti ústní ko‑
munikace a přesvědčivé 
argumentace.
Letošní „deváťáci“ tak 
zpracovali absolvent‑
skou práci na dané téma 
(doporučené či vlastní), která musela splňovat předem dané požadavky (forma, rozsah aj.). 
Zabývali se např. tématy: Rodokmen mé rodiny, Kresba – komiks, Jaderné elektrárny v ČR, 
J. K. Rowlingová, Závislost na návykových látkách, Fotografování – hra světla a stínů aj.
Všichni žáci svou práci zvládli obhájit a škola si tak i ověřila úroveň dosažení klíčových kom‑
petencí u žáků končících základní vzdělávání a tím naplňování cílů základního vzdělávání.

Jaroslava Hnátová

1. STUPEŇ NAŠÍ ŠKOLY JE ZAPOJEN DO KAMPANĚ NA POD-
PORU ČTENÁŘSTVÍ „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“
Od konce května probíhala na naší škole akce „Celé Česko čte dětem“. Na prvním stupni se 
zapojily všechny třídy.
Čtvrťáci četli pohádky předškolákům v mateřské škole, což se setkalo s velkým ohlasem.
Do tříd přicházeli rodiče, aby dětem přečetli ukázky ze svých oblíbených knížek. Někteří si 
k četbě připravili ještě doplňkové hry a aktivity.
Proběhla také výměna třídních učitelů ve třídách, při které si každý vyzkoušel hodinu čtení 
v jiné třídě. Čtení z knížek jsme doplnili pracovními listy k textům, zpíváním a kreslením.
Pěkným zakončením celé akce bylo představení vlastní tvorby dětí z 5. B. Páťáci celý rok pra‑
covali každý na své vlastní knížce. Mladším žákům ji přišli ukázat a přečíst krátkou ukázku.
Dětem se akce moc líbila. V příštím roce ji budeme určitě opakovat.
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VRANSKÉ HUDEBNÍ JARO
Koncerty tohoto hudebního cyklu tradičně zahajujeme poutním koncertem našeho Sboru 
svatého Jiří. Letošní rok byl výjimkou; sbor zpíval při poutní mši v neděli 22. dubna, kterou 
u příležitosti 25 let od oslav Milenia naší obce sloužil P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B., arciopat 
kláštera Benediktinů v Praze ‑Břevnově. V následujících měsících se uskutečnily tři koncerty:
25. května – v rámci programu NOCI KOSTELŮ se uskutečnila dvě hudební vystoupení:
•  klavírní skladby v podání Aleny Gorbikové; kytarové skladby v podání Edity Škodové 

a Jarmily Krobové
•  varhany a sax; za doprovodu varhanice Marie Nešněrové, na sopránsaxofon hrál a zpěvem 

prokládal Milan Kotěborský spolu s dcerou Jitkou Chaloupkovou.
Obě hudební produkce byly opravdu nevšedním zážitkem.

26. května – koncert SPIRITUÁL ‑KVINTETu, tradičně sponzorovaný panem Milanem Škodou 
a také tradičně s velkou účastí posluchačů.
9. června – posluchači vyslechli skvělý program sestavený ze slavných písní a árií v podání 
sopranistky Karolíny Janů a tenoristy Martina Slavíka. Oba doprovázel na varhany pan Pře‑
mysl Kšica, v jehož podání zazněly i samostatné slavné varhanní skladby.
30. května – koncert byl koncipován jako společný polského pěveckého sboru ALBA CAN‑
TANS ze Rzesówa a našeho sboru sv. Jiří. S tímto sborem jsme se setkali při vystoupení našeho 
sboru v r. 2015 v kostele Božího Milosrdenství ve Rzesówě, kde při mši zpívali společně s námi 
skladbu Ave verum od Camila Saint Saense. Stejně tak i při tomto koncertu – část uvedených 
skladeb zpíval náš sbor na kůru, hlavní program zpívali naši hosté od oltáře a několik skladeb 
jsme uvedli společně. Po koncertu následovalo společné posezení a zpívání, abychom oplatili 
jejich pohostinnost ve Rzesówě. Polský sbor byl ubytován v kempinku Lávka, kde pro spo‑
lečné pohoštění z vlastních zdrojů nebyly podmínky. Problém byl i s posezením v Hasičárně 
ve Skochovicích. Nakonec se díky vstřícnosti vedení školy a Obecního úřadu podařilo zajistit 
místnost pro tuto společenskou akci v jídelně školy.
Po prázdninové přestávce připravujeme ještě následující akce:
V sobotu 20. října: Hubertská mše – koncertní provedení v podání Povltavských trubačů
V sobotu 24. listopadu: Cecilský koncert Dua Semplice – harfa a flétna
V pondělí 26. prosince: Vánoční koncert Sboru sv. Jiří
Kromě uvedených akcí s již pevným termínem chceme ještě zařadit alespoň jednu akci – tu 
budeme včas inzerovat.
Vzhledem k tomu, že nás na začátku října čekají volby do obecního zastupitelstva chci poděkovat 
dosavadnímu zastupitelstvu za sponzorskou podporu a dovoluji si vyslovit naději, že i noví 
zastupitelé budou příznivě nakloněni této již 27 let trvající tradici koncertů v našem kostele, 
jako jedné z významných kulturních akcí v naší obci.

Alfa

SBOR SV. JIŘÍ
Kromě již shora uvedených vystoupení našeho sboru při poutní mši 22. dubna a na společném 
koncertu s polskými přáteli 30. června byl náš program plný nevšedních zážitků:
2. června – výjezd sboru do Vídně. Protože jsme tam měli zpívat v kostele P. Marie v centru 
Vídně na Salvatorgasse při mši spojené se svatebním obřadem v 10 hod., museli jsme vyjet již 
ve 4,00 hod. ráno. I tak jsem měl velké obavy, zda při současném stavu našich silnic dojedeme 
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včas. Díky řidiči našeho autobusu fy Smejkal se to povedlo tak, že i při nutnosti ve Vídni zastavit 
asi 10 min. pěší chůze od kostela, jsme v něm byli již v 9,30 hod.
Ve stejném kostele jsme zpívali i v neděli 3. června při ranní mši v 8,30 hod., která byla sloužena 
pro českou komunitu ve Vídni. Zpívání v tomto nádherném gotickém kostele a vřelé přijetí od 
našich krajanů bylo pro celý sbor i naše přátele, kteří s námi do Vídně jeli, nezapomenutelným 
zážitkem.
Pokud vás zajímají technické parametry, tak kostel je dlouhý 65 metrů, široký 20 metrů, šířka 
lodi je 10 metrů a maximální výška 56 metrů.
Volný čas sobotního odpoledne jsme využili pro individuelní prohlídky vídeňských pamětihod‑
ností. 4 hodiny nedělního odpoledne jsme pak společně prožili prohlídkou centra Vídně s vý‑
borným českým průvodcem, jehož znalosti i přístup k nám byl opravdu vynikající. Ve 22 hod. 
jsme se ve Vraném loučili plni krásných dojmů z tohoto našeho výjezdu.
1. července – druhý den po výše uvedeném koncertu Polského sboru ALBA CANTANS ve 
Vraném jsme opět společně vystoupili s poláky při nedělní mši v kostele sv. Jakuba ve Zbra‑
slavi. A hned za čtyři dny náš sbor vyjel 5. července na tradiční koncertní turné, tentokrát do 
západních Čech. V tento sváteční den – svátek patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje jsme 
vystoupili v příhraničním městě Přimdě. Náš sbor byl pozván v rámci tamního hudebního 
festivalu Borské hudební léto, při kterém v různých kostelech této oblasti západočeského kraje 
vystupují jak amatérské, tak i profesionální hudební soubory. Plně navštívený kostel sv. Jiří naše 
vystoupení přijal opravdu vřele.
6. července jsme zpívali v dalším velkém gotickém kostele P. Marie v Tachově a to při půlho‑
dinovém koncertu a pak při následné večerní mši. Opět další z velkých zážitků.
7. července jsme naše turné završili zpěvem při nedělní bohoslužbě v Kladrubech u Stříbra. 
O zdejším kostele si dovoluji ocitovat oficielní informaci: „Bývalý benediktinský klášter založený 
před 900 lety knížetem Vladislavem I. Dominantou areálu je kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Kostel Maria am Gestade patří mezi jednu z nejstarších budov ve Vídni. Jedná se o nádherný kostel 
v centru města asi půl kilometru na sever od hlavního náměstí Stephansplatz. Konkrétně v ulici 
Salvatorgasse 12, v blízkosti Donaukanal. Kostel byl tradičně hodně oblíbený mezi námořníky na 
Dunaji. Maria am Gestade je jedním z mála příkladů dochované gotické architektury ve Vídni.
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přestavěný slavným českým architektem Janem Blažejem Santinim Aichelem ve stylu tzv. barokní 
gotiky. Kupole kostela, která dosahuje výšky 46 metrů, je zakončena zlacenou mariánskou korunou. 
Délka kostela je 86 metrů.“ Zkuste si představit, že zpíváte na kůru nad zadním vchodem do 
kostela ve výšce cca 30 m, kam jste vystoupali po točitém kamenném schodišti. A váš zpěv je 
slyšet na opačném konci kostela dole u oltáře ve vzdálenosti cca 80 m; jak nám potvrdili naši 
přátelé, byli jsme slyšet velmi dobře. Neuvěřitelný zážitek!
Volný čas mezi našimi vystoupeními jsme využili k prohlídkám kulturních památek na Tachovsku. 
Ze všech navštívených míst vyjmenuji jen ty nejzajímavější: zámek Bečov nad Teplou se vzácným 
relikviářem sv. Maura; klášter Teplá; jízdárna Světce – druhá největší v Evropě po Vídni; město 
Cheb s centrálním seskupením domů „Špalíčkem“, hradem a klášterem františkánů; Švihov – 
vodní hrad. Podrobnosti o uvedených památkách lze nalézt na internetu po zadání jejich názvu. 
Fotodokumentaci z našeho zájezdu pak na webové stránce našeho sboru – www.sborsvjiri.cz.
O různých – vesměs dobrých zážitcích z uvedených prohlídek možná napíše ještě někdo z ne‑
stranných účastníků; já bych jen zmínil, že jsme měli velké štěstí na výborné průvodce, mezi 
nimiž vynikal průvodce jízdárnou ve Světcích. A potom ještě zážitek s naším autobusem: díky 
záměně adresy ubytovny v Plané s adresou učiliště, kterému ubytovna patřila, trvale i po tele‑
fonu potvrzované, předváděl náš řidič přímo kouzelnické kousky v Kostelní ulici a přilehlých 
úzkých uličkách. Ještě že jsme měli jen menší autobus – jinak bychom tam byli zapasováni 
ještě dnes a tento příspěvek bych asi nenapsal.
Věřím, že výše uvedené akce našeho sboru ve Vídni a v západních Čechách byly důstojnou 
reprezentací naší obce v roce 25‑tého výročí jejího Milénia.
Na shledanou s naším sborem se těší

Alfa

ZAJÍMAVOSTI

LABYRINT POD OKOŘÍ!
HRAD OKOŘ JE PLNÝ TAJEMSTVÍ
„Bylo to před rokem 1773, když kostelník Tůma z Tuchoměřic spolu s dalšími dvěma muži 
šel hledat poklad do hradních sklepů na Okoři. Přišli do síně, kde byla veliká záře z kádě pod 
klenbou, tam hořely zlaťáky a pes věru strašný, černý, s ohnivýma očima a krvavými zuby na 
té kádi seděl a ani se nehnul. Ve třetí klenbě hořel mocně plamen a v tom plameni duše ruce 
k nim spínaly a prosily o vysvobození,“ píše se v dobových pramenech.
Na co ti tři v podzemí narazili? Původní význam slova „okoř“ je ohrazení či spoutání něčeho 
(dodnes užíváme ve slově „pokoření“). Čeho se tu naši dávní předkové chtěli zmocnit?

TAJEMNÁ SKÁLA
Hrad Okoř patří k nejmonumentálnějším hradním zříceninám v těsné blízkosti Prahy. Na 
rozdíl od jiných hradů se schovává; jen vrcholek jeho věže trochu vyčnívá nad úroveň okolního 
terénu. Přesto stojí na vysokém čedičovém útesu. Tato skála, tyčící se uprostřed hlubokého 
močálovitého údolí Zákolanského potoka, byla i přes svou mohutnost z okolních plání nevi‑
ditelná a do poslední chvíle před poutníkem skrytá.
V přízemí hradní věže je zazděna tajemná kaple a vedou odtud podzemní chodby. Vchody do 
hlubokých sklepů připomínají temné jeskyně, jejichž stěny a stropy už po několika metrech 
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tvoří jen nepravidelně a hrubě otesaná skála. Dodnes nevíme, kam vedou podzemní chodby. 
Většina podzemních chodeb byla prozkoumána, mnoho kilometrů ale zůstává skryto. Co 
popisuje doslova hororový zážitek tří průzkumníků, zatím tedy nevíme. Někteří badatelé se 
domnívají, že jev nazývaný černým nebo pekelným psem má určitou elektromagnetickou 
podstatu a je spřízněn s plazmovými výboji a kulovými blesky. Jak ale vysvětlit další jevy, které 
nám naši předkové popisují?

slav

TAJEMNÉ JEZÍRKO NA TOČNÍKU
Hrad Točník se každé ráno pomalu a jakoby neochotně probouzí z nostalgického snu. Převislá, 
šikmo podseknutá skalní stěna se naklání nad hladinu nevelkého jezírka a vrhá na něj stín. 
Nehnutá hladina nabízí zrcadlově převrácený obraz paláce krále Václava IV. a zvolna nad ní 
plují šedé obláčky páry. „Je tam něco divného,“ říká jeden z turistů. A má pravdu…
Jezírko, v minulosti chráněné hustým lesem před přístupem slunečních paprsků, muselo být 
velmi silným zdrojem negativních energií. Není divu, že se o něm vyprávělo mnoho strašidel‑
ných pověstí. V minulých stoletích ho lidé nazývali „Černé jezero“ a tvrdili, že je to zlé místo, 
tajemná past, v níž uvízly duše nevinných lidí, zavražděných králem Václavem.
Roku 1600 senzibilního a přecitlivělého císaře Rudolfa II. Habsburského přepadla hrůza ve 
chvíli, kdy jeho kočár minul jezírko. V hysterickém záchvatu začal vykřikovat, že na Točníku 
spát nebude, protože tu straší! Stala se tu ale i celá řada dalších nevysvětlených událostí, v je‑
zírku byla například nalezena stará kostra neznámé ženy…
Také se říkalo, že jezírko je bezedné, protože žádný z pokusů změřit jeho hloubku se nezdařil. 
Po roce 1880 však provedla nejmenovaná skupina zásadní pokus. Nechali jezírko pomocí 
hasičské stříkačky zcela vyčerpat. Pátrali po ústí štoly, po nějakém spojení s hradní studní, ale 
„nenalezli ničeho“. Škoda, že se nezachoval podrobnější popis dna.
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Zajímavý je však údaj, že během dvou dnů bylo jezírko opět plné. To svědčí o přítomnosti 
poměrně silného pramene. Jezírko ale nemá žádný odtok! Pokud by na jeho dně byl pramen, 
voda by musela neustále přibývat, až by se přelila přes dnešní medvědí výběh dolů ze stráně.
Jenže jezírko už celá staletí udržuje výšku své hladiny v rozmezí několika centimetrů. Nepřeteče 
ani nevyschne. Možná má někde skrytý, kamennou sutí zanesený přepad, kde voda trhlinou 
ve skále opět uniká do hlubin…

slav

JAK VZNIKALY NÁZVY ZEMÍ?
Poznat, který stát se skrývá pod názvem „země vycházejícího slunce“, není tak těžké. Co ale 
taková „země plamenů“ nebo „posvátný střed“?
I ten nejzarytější milovník zeměpisu by mohl mít problém rozklíčovat, jaký stát má ve vlastním 
jazyce název odvozený od „krevetí řeky“, anebo „kudrnatých mužů“. V prvním případě jde 
o Kamerun, ve druhém o Papuu ‑Novou Guineu.
Některé názvy států jsou dost jednoznačné: Turecko je „země Turků“, Indie „země na Indu“ 
a Česko „země Čechů“. V jiných případech ale jména vysloveně nesedí. To je i případ jedné 
z největších zemí světa – Kanady – což znamená „vesnice“.
Když staří Řekové sní…
Jméno Austrálie pochází jako mnoho dalších z řečtiny. „Byli to Řekové, kdo přišli s názvem 
Terra Australis Incognita, což znamená ‚neznámá jižní země‘, když snili o neznámých pevninách 
na jižní polokouli,“ uvedl David Boyd, který na projektu pracoval.
„Někteří věřili, že tyto pevniny na opačné polokouli jsou počátkem zrození celého vesmíru. Název 
ostrovního státu Samoa znamená ‚posvátný střed‘ a podle legend právě na tomto místě samojský 
bůh Tagaloalagi stvořil svět,“ dodal.
Mapy rovněž ukazují, jak evropské státy získaly jména podle migračních tras osadníků – Francie 
má například odvozený název od germánského kmene Franků, který se tam usadil. Norsko 
pak znamená „cesta na sever“, a jde o odkaz na starodávnou vikingskou trasu.
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„Asie zaujímá třetinu plochy veškeré pevniny na světě a jde o nejzalidněnější kontinent na 
planetě,“ uvedl Boyd. „V názvu země se odráží její bohatá rozmanitost kultury i historie.“ Proto 
se tady dá najít například „země hromového draka“ (Bhútán), „země vycházejícího slunce“ 
(Japonsko), „hornatá země“ (Afghánistán) či „země svobodných“ (Thajsko).
Názvy afrických států odkrývají historii domorodých kultur a kolonizace. Například Malawi 
znamená „země plamenů“, což patrně odkazuje na místní zvyk vypalování suché trávy při 
přípravě půdy na kultivaci.
Název Amerika se odvozuje od italského mořeplavce Ameriga Vespucciho, který jako první 
zjistil, že tento kontinent je oddělenou pevninou, a nikoli východním pobřežím Asie.
„Objevení ‚Nového světa‘ odstartovalo tragické období válek a konfliktů o území,“ dodal Boyd. 
Na názvech zemí se tam nejvíce podepsali španělští kolonizátoři. „Mexiko je zjednodušeným 
španělským přepisem názvu aztéckého hlavního města z jazyka náhuatl, který znamenal ‚v pupku 
Měsíce‘.“
„Ve Střední Americe a Karibiku objevili španělští dobyvatelé takové perly, jako ‚zemi u vody‘, 
či ‚místo granátových jablek‘ – tedy Nikaraguu a Grenadu.“ A podobně popisné jsou i názvy 
řady jihoamerických zemí, včetně „země podél stříbřité řeky“ (Argentina) nebo „malých 
Benátek“ (Venezuela).

slav
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OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

POVÍDEJME SI…
„Postřehy z nenadálé hospitalizace v nemocnici“
Zdravotnictví. Hodně se o něm mluví, hodně se problémy v něm přetřásají. Žebřík. Věc potřebná, 
ale i záludná. Stačí chvíle nesoustředění, nepozornosti. Žebřík spadne a následný pád z něho je 
logickým důsledkem dané situace. Bohužel se zraněním. Lezla jsem po něm na půdu a spadla 
z něho jako hruška na zem na zadek. Rychlá záchranná pomoc. Jeden telefonát a záchranáři 
našli rychle a dobře vcelku utajené místo K Dubné. Zaslouží si pochvalu za vstřícné chování 
a profesionální práci. Nasměrování sanitky do nemocnice už tak jednoduché a přímočaré 
nebylo. Příjezd do nemocnice. Zde ne vaše zdraví, ale občanský průkaz a kartička zdravotního 
pojištění měly přednost. Po přemístění na tvrdé pojízdné lehátko máte dost času na přemýšlení, 
asi tak 4 hodiny. Že je parné léto, 32 stupňů? Že máte žízeň? Že máte jistou lidskou potřebu? 
Máte smůlu. Váš svět je teď pojízdné nepohodlné lehátko a čekání na chodbách.
A nastává martýrium. Po hodině a půl koukání do stropu a po kolemjdoucích vás konečně 
odvezou do ordinace k vyšetření – v podstatě se jedná o odeslání na rentgen. Cesta vleže na 
zádech na pojízdném lehátku po nekonečných chodbách vás vede k jediné myšlence – jen 
nespadnout. Zrentgenováno a cesta zpátky. Ale ouha. Chybička se vloudila. Pan doktor na 
něco zapomněl. Opětovná cesta labyrintem a spletí chodeb. Švejkovina. Kocourkov. Nebýt 
úporné bolesti, snad by se člověk tomu i zasmál. Záda začínají protestovat, na bok se otočit 
nelze. Běží třetí hodina na lehátku, opět zaparkované na chodbě. Mezitím dochází k výměně 
služeb doktorů, tudíž převoz do jiné ordinace, jiný doktor a znovu vysvětlování celé anabáze 
s pádem. Takže konečně stanovena diagnóza (částečná), ale až po mnoha zvídavých otázkách. 
Co mě vlastně je? Bylo by fajn říci: Máte to a to, budeme vás léčit tak a tak. To by bylo jasné 
a srozumitelné. Bohužel to tak nefunguje.
Každého, s kým jsem v této situaci přišla do styku, zajímala jediná věc. Jak se mě podařilo 
spadnout ze žebříku, jak to proběhlo. Snadno, žebřík nebyl nikterak zajištěn, podjel pode 
mnou. Můj pád se dá lidově nazvat „držkopádem“ a štěstí, že jsem se přitom nezabila. Těch 
dotazů bylo 14. Odložena mezi nábytkem na nějakém předpokoji jsem, za běhu pana doktora, 
obdržela zprávu o následné hospitalizaci.
Napíchnuta kanyla – jak se později ukázalo, zbytečně. Po více než čtyřech hodinách odvezena 
na pokoj a osvobození od lehátka. Jupíííí. Jednalo se o prozatímní prostory jiného oddělení, 
tudíž samé záskoky. Na patře pouze 7 pacientů, kteří se jinam nevešli.
Teď už jen telegraficky. Slušný pokoj. Skvělá pacientka na pokoji. Hrozné jídlo. Struční, ne‑
zdržující se lékaři a ne vždy vstřícné zdravotní sestry. Pomocný personál jakoby nevěděl, co 
zrovna má dělat.
Dva zážitky pro „pobavení“. Prosba o mastičku na hematom na noze. Odpověď: „Hematom je 
obrovský, já bych si mastičku vymazala, neměla bych žádnou!“ Druhá prosba o vyjmutí zbytečné 
kanyly, nebyla ani použita. Odpověď: „Vždyť jí máte teprve třetí den!“ Ještě zajímavěji dopadla 
další pacientka na pokoji. Stejná prosba. Odpověď: „Vždyť jí tam už nemáte, je to zapsané ve 
zdravotní dokumentaci!“ To byla odpověď zdravotní sestry, stojící u pacientky s kanylou na ruce!
Můj dojem z pobytu v jedné nejmenované pražské nemocnici: Organizace této nemocnice 
nepřehledná – chtělo by se říci: levá ruka neví, co dělá pravá. A domluva mezi lékaři, sestrami 
a pomocným personálem jakoby nefungovala. Proč? Je to špatně nastaveným systémem? Je to 
nedostatkem peněz? Je to nedostatkem zaměstnanců a tudíž přetížením stávajících? Těžko říct.
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Nenadálá situace vyvolala u mne uvedené dojmy. Co člověk, to ale jiný názor a jiná zkušenost 
– proto mohou být názory na pobyt každého z nás v nemocnici rozdílné.
Co dodat? Skutečně přesnou a vše vysvětlující diagnózu mého zranění jsem se dozvěděla až po 
14 dnech na kontrole na chirurgii na poliklinice, kam docházím. A to od vstřícného, erudo‑
vaného, zajímající se ho a bez problému vysvětlujícího pana doktora, kterého jsem nemusela 
obtěžovat svými dotazy.
Vše je, jak vidno, o přístupu a lidskosti! Toť vše.

svan

BYLINKY PRO KRÁSNOU „HŘÍVU“
Vlasy jsou ozdobou každé hlavy, nejen ženské.
Poslední dobou nás média informují o problémech 
vlasů, zvláště u starších lidí, hlavně pokud jde o vypa‑
dávání. Také jsem zaznamenala úbytek vlasů, proto se 
chci s Vámi podělit o získané vědomosti a zkušenosti.
Bylinky pomáhají našim vlasům v růstu, lesku, zba‑
vují je neduhů jako je mastnota, tvoření lupů aj. 
Začnu kopřivou, která se mi osvědčila nejvíc a je 
nejsnadněji dostupná.

KOPŘIVA DVOUDOMÁ: obsahuje mnoho kyse‑
liny křemičité, která posiluje vlasy, zamezuje jejich 
padání. Působí dobře i na pokožku hlavy. Použí‑
váme jen kopřivy natrhané na jaře a na podzim, 
kdy mají největší „sílu“ – nekvetoucí!
Výluh: 2 hrsti čerstvých (nebo hrst sušených) ko‑
přiv i se stonky povaříme asi 2 min. v půl litru 
vody, necháme asi 1/4 hod. louhovat, přecedíme, 

necháme zchladnout je   ‑li třeba a spláchneme umytou hlavu. Výluh připravíme vždy čerstvý. 
Organizmu ani vlasům nic nehrozí používáním výluhu 3× týdně, vlasy nemusí být vždy umyté. 
Výsledek uvidíme brzy – vlasy posílí na dotek i na pohled.
HEŘMÁNEK: harmonizuje pokožku hlavy, vlasy 
se nemastí, ani nejsou vysušené, zesvětlí. Navíc je 
příjemná vůně.
Výluh: 2 hrsti čerstvých (1 hrst sušených) květů 
přelijeme 1/3 litru vařící vody, necháme přikryté 
1/4 hod., scedíme a spláchneme umyté vlasy. Pro 
větší zesvětlení (u blondýnek) používáme alespoň 
1× týdně.
LOPUCH: působí proti vyrážce pokožky hlavy, brání vypadávání vlasů. Používá se převážně 
kořen, který dobýváme dřevěným nářadím – ne kovovým vyrývačem – na jaře nebo na podzim. 
Obsahuje především polysacharid inulin, pak minerální látky, hořčiny aj. V dermatologii patří 
k nejlepším vnitřním léčivům.
Odvar: 1/2 polévkové lžíce čerstvého (nebo 1/2 lžičky sušeného – před sušením vložíme na 
3 min. do vařící vody) nastrouhaného kořenu (vhodné umělohmotné struhadlo) povaříme asi 
5 min. v 1/2 litru vody, necháme zchladnout, přecedíme a spláchneme vlasy.
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Maska na vysušené a barvené vlasy: směs ricinového oleje (z lékárny) a odvaru z kořenu (1:1) 
vetřeme do pokožky hlavy, pročešeme hrubým hřebenem. Necháme 1–2 hod. pod koupací 
čepicí, pak vlasy umyjeme.

TYMIÁN a ROZMARÝN: proti lupům a maštění vlasů.
Vlasová voda: 3 polévkové lžíce čerstvého tymiánu i rozma‑
rýnu namočíme přes noc do 3/4 litru převařené, vychladlé 
vody. Druhý den přivedeme k varu, odstavíme a po 20 min. 
scedíme. Část roztoku vmasírujeme do pokožky hlavy, 
zbytek dáme do lednice, vydrží do příštího mytí. Kůra by 
měla trvat aspoň 3 měsíce.

Kdo z Vás má jiné dobré zkušenosti s využitím bylinek pro pěkné vlasy podělte se s ostatními 
na stránkách Zrcadla. Děkuji.
KRÁSNÉ, BEZPROBLÉMOVÉ VLASY PŘEJE VŠEM

ZA ČZS VRANÉ: Plecháčová Marie

„KOČÁR“ Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY JIŽ SLOUŽÍ
19. května 2018 mi přišla do mailové pošty stručná, ale vše vypovídající zpráva ve znění: „kočár 
dorazil a to je jeho první jízda, Petr děkuje. Je z toho nadšený. První den venku po 25 měsících. 
Rodina děkuje.“
Asi si vybavíte koledníky Tříkrálové sbírky, kteří 6. ledna 2018 „zaplavili“ Zvoli a mimo přání 
dobra a pokoje pro místní obyvatele, prosili po domech i o příspěvek na zdravotní polohovací 
křeslo pro Petra Škobise, který je v dlouhodobé rekonvalescenci po rozsáhlé mozkové příhodě. 
V současné době je Petr již v domácím prostředí a v péči svých nejbližších. Jeho zdravotní 
stav se pomalu lepší.
Tříkrálová sbírka vynesla v našich podmínkách nový rekord. Celková částka činí více než 
114 milionů korun. V celé farnosti Praha – Zbraslav (kam Zvole územně patří) se podařilo 
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vybrat částku 114 613 Kč. Ve Zvoli a Černíkách sbírka činila úctyhodných 
71 042 korun. Za polohovací zdravotní křeslo pro Petra se z této sbírky 
zaplatila částka 26 500 Kč. Zbytek výtěžku z Tříkrálové sbírky bude použit 
Charitou ČR na projekty podporující lidi v nouzi u nás i v zahraničí.
Dobrá věc se podařila. Díky vám a vaší štědrosti a ochotě nezištně po‑
máhat tam, kde je to potřeba. Petrovi Škobisovi přejeme brzké uzdravení 
a mnoho sil a elánu do života.
S úctou a poděkováním

Vladimír Hudousek
koordinátor Tříkrálové sbírky

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA (KPŽ) JE TU PRO 
VÁS
Život člověka se odvíjí v různých etapách. V těchto obdobích člověk 
disponuje silou a možností postarat se sám o sebe, případně i o druhé 
lidi. S přibývajícím věkem však sil ubývá a člověk je více či méně 
závislý na pomoci druhého. V tomto momentě nabízí pomocnou 
ruku rodina, ale v mnoha případech tomu tak není a potom je nutné 
nabídnout potřebnou pomoc z jiného zdroje a tím jsou i organizace:

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA, Z.Ú. – NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE
Organizace je registrovanou sociální službou. Zabývá se péčí o seniory v domácím prostředí 
v lokalitách Prahy západ, Praha ‑Libuš a Písnice. Rozsah poskytovaných činností vychází ze 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:
Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemoc‑
něním a osoby s chronickým duševním onemocněním. V současné době byla pro velký zájem 
navýšena kapacita a počet osob v přímé péči činí 80 klientů.

SLUŽBY KPŽ, S. R. O. – SOCIÁLNÍ PODNIK
Společnost Služby KPŽ, s. r. o. byla založena v roce 2016 dvěma subjekty, a to Lenkou Kles‑
tilovou 60% a ústavem Kvalitní podzim života, z.ú. 40%. Záměrem zakladatelů bylo oddělit 
komerční činnosti ústavu od sociálních služeb. Služby KPŽ, s. r. o. tak v roce 2016 převzaly 
od NNO služby týkající se rozvozů obědů pro seniory v lokalitách Prahy ‑západ a Prahy a dále 
realizace úklidových služeb v administrativních budovách.
Tyto organizace však svou činností zajišťují i pomoc rodinám, které vlivem svých pracovních 
povinností nemohou svému staršímu členovi rodiny poskytnout celodenní péči. Organizace 
„Kvalitní podzim života‘' je neziskovou organizací, která většinu svého zisku vrací do sféry 
své činnosti, a to na základě ekonomických zákonů, které se promítají do všech sfér konání 
člověka.
Kvalitní podzim života, z.ú. je zrovna tak jako většina takto orientovaných společností z velké 
části odkázána na pomoc a to jak finanční tak materiální, která je získávána od sponzorů –  
Nadace Olgy Havlové, dále Agrofert a letos i ČEZ, jakož i formou dotací či grantů. Tyto 
finanční prostředky jsou pak vkládány do zajišťování prostředků a služeb potřebných pro 
zajištění široké škály činností – zejména provozu autoparku – ve prospěch svých klientů a tím 
tak umožňuje šťastnější a spokojenější prožívání jejich stáří.
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PEL ‑MEL

CITÁTY
Děti

• Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu 
před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. (Sókratés)

• Všichni víme, jak vychovávat cizí děti. (Jiří Žáček)
• Nejhorší věc, kterou můžete udělat pro dítě, je dát mu všechno. (Elton John)
• Nic nemá na dítě lepší vliv, než chvála. (Richard Brinsley Sheridan)
• Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější, než hrozit a trestat. (Orison Swett Marden)
• Chcete ‑li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete ‑li, aby byly ještě chytřejší, 

čtěte jim více pohádek. (Albert Einstein)
• S dětmi, s nimiž si rodiče nedělají starosti, často mívají starosti dějiny. (Wieslaw Brudzinski)
• Když děti nedělají nic, dělají neplechu. (Henry Fielding)
• Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když konečně usne. (Ralph 

Waldo Emerson)
• Malé děti jedí chléb rodičů, velké jejich srdce. (Karolína Světlá)
• Mnozí, kdo promilovali celý život, dovedou nás méně poučit, co je láska, než dítě, které 

ztratilo pejska. (Billy Wilder)
• Dítě je do jisté míry géniem a génius je do jisté míry dítětem. (Arthur Schopenhauer)
• Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají a filo‑

zofové nechápou. (Niccoló Paganini)
• Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit pravdu. (Winston Churchill)
• Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako 

děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. (Albert Einstein)
• Děti musejí snášet hlouposti dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je opakovaly. (Jean Anouilh)
• Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. (Antoine de Saint ‑Exupéry)
• Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. (Charlie Chaplin)
• Dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti. (Charlie Chaplin)
• Děti se nám podobají. Už tím jsou nesnesitelné. (Milan Uhde)

Jednou z řady činností je i poskytování služby zahrnující půjčovnu zdravotních a kompenzač‑
ních pomůcek, jejímž účelem je zapůjčení pomůcek s vysokou pořizovací cenou jednotlivým 
klientům za cenově přijatelný poplatek na dohodnutou dobu. Služby této půjčovny nejsou určeny 
pouze pro klientelu KPŽ, ale slouží i širší veřejnosti, např. lidem po úrazech. Pořízení těchto 
pomůcek by nebylo možné, bez finančního přispění sponzorů, zejména „Nadace Olgy Havlové‘'. 
Veškeré informace je možné získat na webové stránce: http://www.kvalitnipodzimzivota.cz
Tímto článkem bych chtěl upozornit na společensky záslužnou činnost organizace Kvalitní 
podzim života, z.ú. a Služby KPŽ, s. r. o. – sociální podnik, neboť i když se jedná o neustálý ži‑
votní koloběh je zajímavé, že mnoho lidí v produktivním věku si neuvědomuje, že v budoucnu 
se může ocitnout v situaci, kdy i oni budou potřebovat pomoc druhých.

Ing. L. Pavlíček – KPŽ
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