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OSMIČKOVÝ ROK
Letošní rok je rokem velkých výročích …......
A tak i naše Zrcadlo svým čtenářům přináší informace o všech událostech, které jste mohli 
navštívit. Pozorně sledujte další anonce na akce, které nás ještě čekají. Ale hlavně přijďte se 
pobavit, nasát adventní atmosféru. 1. adventní neděli – 2. prosince – rozsvítíme stromeček, 
zazpíváme si koledy, popovídáme si se sousedy, zahřejeme se svařákem, budeme se radovat 
a veselit ….... a pak již budeme očekávat našeho Ježíška. 
Užijte si vánoční čas v pohodě mezi svými nejmilejšími.
 ReRa

NAŠE STOLETÁ REPUBLIKA
I naše obec oslavila krásných sto let republiky. 
•  V květnu jsme si toto výročí připomenuli při Přátelském setkání.
•  V říjnu ZUŠ uspořádala nádherný koncert. Děti ze ZŠ připravily program v Sokolovně 

a vysadily u školy LÍPU.
•  Naši Skauti se také připojili a vysadili další LÍPU „u křížku“.
•  Obec Sokolská slavnostně před Sokolovnou vysadila třetí LÍPU. Při této příležitosti si 

Sokolové připomenuli 110 let svého trvání. 
 ReRa

1025 LET OBCE
Jak si naše obec Vrané nad Vltavou a Skochovice připomínala během celého roku 2018 toto výročí:
Duben:  Slavnostní poutní mše v kostele sv. Jiří. Zazpíval Sbor sv. Jiří. 

Čarodějnice ve Skochovicích s krásným ohňostrrojem.
Květen: Přátelské setkání v prostoru u Základní školy.
Září: Vranské posvícení.
Říjen: Koncert „Povltavských trubačů“ v kostele sv. Jiří k poctě sv. Huberta.
K této příležitosti bylo vydáno ZRCADLO č. 197 – Speciál.
Máme 4 typy příležitostných razítek a nové pohlednice naší obce.
 ReRa

ZPRÁVY Z RADNICE

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
právě vychází poslední Zrcadlo v tomto roce. Je čas adventní, čas předvánoční, pro mnoho 
z nás přicházejí jedny z nejkouzelnějších svátků v roce. Najděte si co nejvíce času jeden pro 
druhého, pro své nejbližší, pro radost a odpočinek. 
Dovolte mi, abych Vám popřála krásné a klidné svátky vánoční, veselého Silvestra, šťastné 
vykročení do nového roku, spokojenost a hlavně pevné zdraví a životní optimismus v novém 
roce 2019. 

Dana Ullwerová

SLOVO NA ÚVOD
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STRUČNĚ Z RADNICE
• RO obce se sešla 11x, ZO se sešlo 3x.
•  Firma Zepris, s.r.o. dokončila stavbu kanalizace a vodovodu Na Kodlíči; dne 23. 10. 2018 

proběhla kolaudace.
•  Byla schválena „Územní studie 1 – centrum Vraného nad Vltavou“, která podle stavebního 

zákona slouží jako podklad pro rozhodování v území.
•  Pokračovala stavba dalších kontejnerových stání, která mají zlepšit kvalitu veřejného 

prostoru. 
•  V říjnu proběhlo jednání pracovní skupiny ŘV ITI PMO – „Terminály veřejné dopravy 

a P+R“ v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Obec Vrané nad Vltavou 
zde předložila projektový záměr na vybudování autobusového terminálu.

•  Starostka obce požádala odbor dopravy KÚSK o navýšení kapacity vlakových spojů 
v ranních hodinách ve směru do Prahy. 

•  Dětská lékařka MUDr. Šilhánková informovala obec o omezení registrace pacientů 
v pediatrické ordinaci vzhledem k naplnění kapacity. Bude nadále přijímat do odvolání 
novorozence, děti stávajících rodin a pacienty, kteří to ze zdravotního hlediska budou 
potřebovat. 

•  RO souhlasila s nabídkou firmy Grebner spol. s.r.o. na projektové práce na rekonstrukci 
komunikace Nádražní a K Elektrárně.

•  Výstavba nové mateřské školy pokračuje dle časového harmonogramu, do konce roku by 
měla být podstatná část stavby zastřešena. 

•  Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby nové čistírny odpadních vod, která by 
měla být zahájena v polovině roku 2019. 

•  Firma D – plus, projektová a inženýrská, a.s. předala obci projektovou dokumentaci pro 
územní rozhodnutí na akci: Dolnobřežansko – zásobování pitnou vodou.

Dana Ullwerová, starostka obce

POČET ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ V OBCI

NEZÁVISLÍ 2018
strana získala 8 496 hlasů (obsadili 9 mandátů)

9 mandátů
62,5 % hlasů

pořadí zvolený zastupitel preferenční 
hlasy

1. Mgr. Dana Ullwerová
kandidátní listina: NEZÁVISLÍ 2018 / pořadí na kandidátce: 1
63 let, starostka obce, Vrané nad Vltavou

682

2. David Blažek
kandidátní listina: NEZÁVISLÍ 2018 / pořadí na kandidátce: 5
37 let, profesionální hasič, Vrané nad Vltavou

629

3. Ing. Pavel Zděnek
kandidátní listina: NEZÁVISLÍ 2018 / pořadí na kandidátce: 2
56 let, ministerský rada MPO, Vrané nad Vltavou

598

4. Ivana Rážová
kandidátní listina: NEZÁVISLÍ 2018 / pořadí na kandidátce: 3
59 let, ředitelka MŠ, Vrané nad Vltavou

606
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5. Jiří Krafta
kandidátní listina: NEZÁVISLÍ 2018 / pořadí na kandidátce: 4
58 let, spolumajitel stavební firmy, Vrané nad Vltavou

540

6. JUDr. Stanislav Drábek
kandidátní listina: NEZÁVISLÍ 2018 / pořadí na kandidátce: 6
59 let, advokát, Vrané nad Vltavou

565

7. Mgr. Jana Nováková, MBA
kandidátní listina: NEZÁVISLÍ 2018 / pořadí na kandidátce: 7
60 let, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNM, Vrané nad Vltavou

553

8. JUDr. Aleš Kolář
kandidátní listina: NEZÁVISLÍ 2018 / pořadí na kandidátce: 8
61 let, advokát, Vrané nad Vltavou

568

9. Ing. Viktor Janauer
kandidátní listina: NEZÁVISLÍ 2018 / pořadí na kandidátce: 9
53 let, ředitel společnosti, Vrané nad Vltavou

618

"NEZÁVISLÍ 2018 – VRANÉ NAD VLTAVOU"
strana získala 5 098 hlasů (obsadili 6 mandátů)

6 mandátů 
37,5 % hlasů

pořadí zvolený zastupitel preferenční 
hlasy

1. Petr Janeček
kandidátní listina: "NEZÁVISLÍ 2018 – Vrané nad Vltavou"
pořadí na kandidátce: 1
36 let, místostarosta obce, Vrané nad Vltavou

434

2. Mgr. Jana Kadlecová
kandidátní listina: "NEZÁVISLÍ 2018 – Vrané nad Vltavou"
pořadí na kandidátce: 4
35 let, učitelka ZŠ Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou

381

3. Ing. Jan Kukla
kandidátní listina: "NEZÁVISLÍ 2018 – Vrané nad Vltavou"
pořadí na kandidátce: 3
35 let, pilot dopravního letadla, Vrané nad Vltavou

376

4. Mgr. Jaroslava Havlíčková
kandidátní listina: "NEZÁVISLÍ 2018 – Vrané nad Vltavou"
pořadí na kandidátce: 8
36 let, fyzioterapeutka, Vrané nad Vltavou

373

5. Jaroslav Tejnický
kandidátní listina: "NEZÁVISLÍ 2018 – Vrané nad Vltavou"
pořadí na kandidátce: 9
65 let, obchodní manažer, Vrané nad Vltavou

373

6. Mgr. Jana Neumanová
kandidátní listina: "NEZÁVISLÍ 2018 – Vrané nad Vltavou"
pořadí na kandidátce: 2
41 let, ředitelka neziskové organizace, Vrané nad Vltavou

353



ZRCADLO ČÍSLO 198 – 4/2018 5

Dana Ullwerová
Nezávislí 2018 – rada obce, starostka obce 
starosta@vranenadvltavou.cz

Pavel Zděnek
Nezávislí 2018 – rada obce, místostarosta obce
mistostarosta@vranenadvltavou.cz

Jiří Krafta
Nezávislí 2018 – rada obce
jiri.krafta@vranenadvltavou.cz

Stanislav Drábek
Nezávislí 2018 – rada obce
stanislav.drabek@ 
vranenadvltavou.cz

Viktor Janauer
Nezávislí 2018 – rada obce
viktor.janauer@ 
vranenadvltavou.cz

RADA OBCE  
VRANÉ NAD VLTAVOU 
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Dana Ullwerová
Nezávislí 2018 – rada obce, starostka obce 
starosta@vranenadvltavou.cz

Pavel Zděnek
Nezávislí 2018 – rada obce, místostarosta obce
mistostarosta@vranenadvltavou.cz

Jiří Krafta 
Nezávislí 2018 – rada obce
jiri.krafta@vranenadvltavou.cz

Stanislav Drábek
Nezávislí 2018 – rada obce
stanislav.drabek@vranenadvltavou.cz

Viktor Janauer
Nezávislí 2018 – rada obce
viktor.janauer@vranenadvltavou.cz

Ivana Rážová 
Nezávislí 2018
ivana.razova@vranenadvltavou.cz

Aleš Kolář
Nezávislí 2018
ales.kolar@vranenadvltavou.cz

David Blažek 
Nezávislí 2018

Mgr. Jana Nováková, MBA
Nezávislí 2018

Petr Janeček 
Nezávislí 2018 – Vrané nad Vltavou

Mgr. Jaroslava Havlíčková 
Nezávislí 2018 – Vrané nad Vltavou

Ing. Jan Kukla
Nezávislí 2018 – Vrané nad Vltavou

Mgr. Jana Neumanová
Nezávislí 2018 – Vrané nad Vltavou

Jaroslav Tejnický
Nezávislí 2018 – Vrané nad Vltavou

Mgr. Jana Kadlecová
Nezávislí 2018 – Vrané nad Vltavou

ZPRÁVA O  ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZA VOLEBNÍ 
OBDOBÍ 2014 – 2018
Kontrolní výbor v uvedeném volebním období pracoval ve složení:
JUDr. Aleš Kolář, předseda; Ing. Pavel Zděnek, člen; Petra Sýkorová, člen; Hana Jahodová, 
člen; Martin Koubek, člen

KV provedl kontroly dle přijatých plánů kontrol KV na jednotlivé roky, které se v podstatě 
každoročně typově opakovaly a spočívaly zejména v:

1. Pravidelných kontrolách výherních hracích přístrojů (automatů), do data jejich zákazu, a to:
- v hostinci U kaštanu (pan Josef Chvátal) – vždy bez závad
- v hostinci Pod radnicí (pan Lukáš Boháček) – vždy bez závad
- v klubu Checkpoint (pan Zdeněk Částka) – vždy bez závad
Protokoly o provedení a výsledcích kontrol byly vždy předány místostarostovi obce. 
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2. Kontrola hospodaření s majetkem obce:
„Stará škola“ – shledávány průběžné drobné závady z úrovně vypůjčitele; vždy odstraněny či 
napraveny.

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

4. Kontrola kvality stravy ve školní jídelně:
2× kontrola provedena, drobné (subjektivní) nedostatky, 1× kontrola neprovedena pro nesouhlas 
vedoucí školní jídelny pro tvrzenou nemožnost objektivního posouzení.

5. Kontrolní výbor průběžně kontroloval plnění úkolů rady obce a její činnost.

6. Kontrolní výbor průběžně kontroloval plnění usnesení Zastupitelstva obce a jeho činnost. 

Ad 5,6: Kontrolní výbor nehledal v činnosti rady obce ani v činnosti zastupitelstva obce ne-
dostatky, ani úkony v rozporu se zákonem, jednacím řádem zastupitelstva obce, ani úkony 
a rozhodování, které by byly v rozporu se zájmy občanů obce Vrané nad Vltavou. 

7. Kontrola umisťování reklam v obci.
Neoprávněně umístěné reklamy byly řešeny s místostarostou obce. Řešeno průběžně.

8. Kontrola záborů veřejných prostranství
Ve věci záborů veřejných prostranství neshledány podstatné závady. Řešeno průběžně.

Kontrolní výbor neshledal závažná porušení smluv s třetími osobami ani porušení pravidel 
nakládání s majetkem obce. 

JUDr. Aleš Kolář, předseda KV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZA 
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018 
Finanční výbor pracoval ve volebním období 2014-2018 ve složení: Jan Kořínek (předseda 
výboru), Ivana Rážová, Martina Filipová, Bohuslava Chvátalová, Zdeňka Krištůfková (členky). 
Cílem finančního výboru je řádně prověřovat dodržování všech právních předpisů při hospo-
daření s veřejnými prostředky. 
Finanční výbor se při své činnosti vždy řídil plánem kontrol finančního výboru na daný rok, 
který byl předložen a schválen na jednání Rady obce v lednu téhož roku. Mezi hlavní činnosti 
finančního výboru patřily kontroly pokladní hotovosti v pokladně Obecního úřadu, čerpání 
rozpočtu obce, místních poplatků a příspěvkových organizací. 

KONTROLA POKLADNÍ HOTOVOSTI V POKLADNĚ OBECNÍHO ÚŘADU 
V průběhu volebního období byla čtvrtletně prováděna kontrola pokladní hotovosti v pokladně 
obecního úřadu. Namátkově bylo také kontrolováno dodržování stanoveného limitu pokladní 
hotovosti. 
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V průběhu volebního období nebyla zjištěna žádná pochybení. Pokladní limit byl řádně do-
držován. 

KONTROLA ČERPÁNÍ ROZPOČTU OBCE 
Finanční výbor prováděl kontrolu čerpání rozpočtu obce pro daný rok a vyhodnotil případnou 
potřebu navrhnout rozpočtové opatření. V průběhu volebního období nebylo shledáno žádné 
pochybení, ani nebylo navrženo žádné rozpočtové opatření nad rámec rozpočtového opatření 
schváleného Zastupitelstvem obce. Rozpočet byl dodržován. 

KONTROLA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
Během volebního období byla prováděna kontrola výběru místních poplatků za odpady, údržbu 
hřbitova, psy a pronájem pozemků a také poplatků za rekreační a ubytovací kapacity v průběhu 
čtvrtého čtvrtletí daného roku. Ve všech letech byli identifikováni dlužníci, kteří neuhradili 
poplatky, nejčastěji za údržbu hřbitova a místní poplatek za likvidaci odpadů. 
Počet dlužníků se v jednotlivých letech pohyboval v jednotkách. Dlužníci byli vždy písemně 
vyzváni k úhradě dluhu. 

KONTROLA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 
Finanční výbor prováděl každoročně kontrolu příspěvkových organizací, základní školy, mateřské 
školy, základní umělecké školy a školní jídelny. V průběhu volebního období nebyly zjištěny 
žádné významné nedostatky a nesrovnalosti. Bylo konstatováno přehledné a řádně vedené 
účetnictví všech uvedených subjektů. Poslední kontrola příspěvkových organizací v průběhu 
volebního období se konala 4. října 2018. 

ZÁVĚR 
Všichni členové finančního výboru se během volebního období 2014-2018 aktivně podíleli 
na pravidelných kontrolách dle schváleného plánu kontrol finančního výboru na daný rok. 
Vždy byl vypracován zápis z konkrétní kontroly, jenž byl předán na obecní úřad starostce obce. 
Veškeré kontroly byly provedeny v souladu se zákonem č. 320/2001, Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě (Zákon o finanční kontrole). 

Zapsal Jan Kořínek, 
předseda finančního výboru

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE ROZVOJE OBCE VRANÉ NAD 
VLTAVOU ZA OBDOBÍ 2015-2018
Komise rozvoje obce v období 2015-2018 pracovala ve složení:
Pavel Zděnek, předseda; Viktor Janauer, člen; Aleš Kolář, člen; Stanislav Drábek, člen; Kateřina 
Vrtišková, člen; Lukáš Koula, člen; Martin Koubek, člen

Komise rozvoje obce se v roce v období 2015-2017 pravidelně scházela 2×–3× do roka a řešila 
problematiku rozvojových projektů obce Vrané nad Vltavou.
V roce 2015 byla řešena problematika:
• priority v oblasti rozvojových projektů pro období 2015–2018,
• harmonogram projektů pro rok 2015.
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V roce 2016 byla řešena problematika:
• priority v oblasti rozvojových projektů pro období 2015–2018,
• harmonogram projektů pro rok 2016,
• návrh projektů k realizaci v roce 2017,
• výstavba přivaděče pitné vody pro Vrané nad Vltavou z Dolních Břežan,
• rozsah dopracování projektových dokumentací na výstavbu vodovodů a kanalizací v lo-

kalitách navazujících na budované páteřní řady.

V roce 2017 byla řešena problematika:
• priority v oblasti rozvojových projektů pro období 2017–2018,
• harmonogram projektů pro rok 2017,
• návrh projektů k realizaci v roce 2018,
• výstavba přivaděče pitné vody pro Vrané nad Vltavou z Dolních Břežan,
• rozsah dopracování projektových dokumentací na výstavbu vodovodů a kanalizací v lo-

kalitách navazujících na budované páteřní řady.

Vrané nad Vltavou 23. září 2018 Pavel Zděnek, předseda KRO

ZPRÁVA KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE VRANÉ NAD 
VLTAVOU 2014–2018
Komise ŽP byla ustanovena ve složení: Michal Kubelík, Petr Janeček, Lukáš Novotný, Radek 
Vurm a Lucie Tomcová-Medková. Komise ŽP se scházela dle potřeb obce.
Nejčastější činností komise bylo vyřizování žádostí o povolení k pokácení dřevin dle zákona 
č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. a následně č. 189/2013 Sb. Celkem bylo přijato 43 
žádostí a vydáno 34 rozhodnutí. K devíti žádostem se komise pouze vyjadřovala. 
Další činností byly poradenské a konzultační služby starostce a radě obce v oblasti ochrany 
přírody a životního prostředí. 
Významným výstupem, na kterém se komise podílela, bylo zpracování ideové studie veřejného 
prostoru v okolí základní školy. Tato studie je k nahlédnutí na obecním úřadě. 
Všem členům komise bych tímto rád poděkoval za jejich práci. 

Michal Kubelík 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE KULTURY ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 
2014–2018
Komise kultury Rady obce Vrané nad Vltavou (dále jen komise kultury) pracovala ve volebním 
období 2014–2018 ve složení: 
Lukáš Novotný – předseda komise, Martin Kilián, Blanka Tomková, Jan Kořínek, Eduard 
Vošahlík, Viktor Janauer, Martina Filipová, Anna Lupienská, Medard Konopík, David Blažek 
a Blanka Mátlová.

Komise kultury se v tomto složení sešla ve volebním období 2014–2018 celkem 32× a to 
v roce 2014 (listopad, prosinec) – 1×, 2015 – 8×, 2016 – 9×, 2017 – 8× a 2018 (do září) – 
6×. Jednotlivé zápisy z těchto jednání jsou uloženy v kanceláři místostarosty obce Vrané 
nad Vltavou. 
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Komise kultury tradičně pracovala na přípravě a realizaci kulturních akcí jako je Vranský 
masopust, Čarodějnice, Den dětí, Vranské Posvícení a Rozsvícení vánočního stromečku. Nyní 
Vám ve stručnosti popíšeme jednotlivé roky za uplynulé volební období.

2014 (LISTOPAD, PROSINEC)
na konci roku 2014 se uskutečnilo Rozsvícení vánočního stromečku

2015
Vranský masopust (8. ročník) – 14. 2. 2015
Čarodějnice – 30. 4. 2015
Akce pro seniory – 18. 9. 2015
Vranské posvícení (9. ročník) – 26. 9. 2015
Rozsvícení vánočního stromečku – 29. 11. 2015

2016
Vranský masopust (9. ročník) – 6. 2. 2016
Čarodějnice – 30. 4. 2016
Den dětí s Karlem IV. – 29. 5. 2016
Akce pro seniory – 16.9.2016
Vranské posvícení (10. ročník) – 24. 9. 2016
Rozsvícení vánočního stromečku – 27. 11. 2016

2017
Vranský masopust (10. ročník) – 25. 2. 2017
Čarodějnice – 30. 4. 2017
Den dětí + 10 let Seniorku – 3. 6. 2017
Akce pro seniory – 15. 9. 2017
Vranské posvícení (11. ročník) – 23. 9. 2017
Rozsvícení vánočního stromečku – 3. 12. 2017

2018 (DO ZÁŘÍ)
Vranský masopust (11. ročník) – 10. 2. 2018
Čarodějnice – 30. 4. 2018
Setkání po 25 letech od milénia obce (1025) + Den dětí – 19. 5. 2018
Akce pro seniory – 14. 9. 2018
Vranské posvícení (12. ročník) – 22. 9. 2018

Většinu výše uvedených akcí připravuje a realizuje Komise kultury ve spolupráci s organiza-
cemi v obci, jako jsou: Sbor dobrovolných hasičů Skochovice, Skauti Vrané, Sportovní klub 
Vrané, Centrum ekologické výchovy Zvoneček, Seniorek, Mateřská škola Vrané nad Vltavou, 
Základní škola Vrané nad Vltavou, Stará škola a v neposlední řadě Tělovýchovná jednota TJ 
Sokol Vrané nad Vltavou I.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům komise kultury za jejich obětavou práci v této 
komisi, ostatním příznivcům, podporovatelům a samozřejmě obci Vrané nad Vltavou za její 
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personální, materiální a finanční zajištění všech, dle mého názoru, velmi úspěšných akcí v naší 
obci.

Lukáš Novotný

ZPRÁVA SOCIÁLNÍ KOMISE ZA OBDOBÍ 2014–2018 
Složení komise:
Zdena Krištůfková, Zdena Kosinová, Věra Dřímalová, Eva Havlíčková

Schází se 4× do roka a dále dle potřeby kvůli aktualizaci návštěv. V letošním roce jsme blahopřály 
k životnímu jubileu 144 spoluobčanům. Vítání občánků proběhlo 9. 6. 2018 a 24. 11. 2018.
V dubnu jsme navštívily naše občany, kteří žijí v léčebnách dlouhodobě nemocných a domo-
vech důchodců. 
Z důvodu ochrany osobních údajů GDPR se zájemci o návštěvy musí přihlašovat sami a stejně 
tak i o vítání občánků musí projevit rodiče zájem. Informace jsou zveřejňovány na webových 
stránkách obce a v časopise Zrcadlo.

Eva Havlíčková

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC 
Obecní policie Vestec v období od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2018 řešila v obci mimo 
běžnou hlídkovou činnost celkem 107 událostí, z toho bylo celkem 22 událostí 
oznámeno na tísňovou linku Obecní policie Vestec. Za uvedené období bylo 
v obci zjištěno celkem 45 přestupků a 3 trestné činy. Z přestupků v dopravě je to 
zejména překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci, dále pak vjíždění na že-
lezniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, telefonování za jízdy, nerespektování zákazu vjezdu 
všech vozidel, porušení zákazu zastavení, stání na chodníku a stání na silniční vegetaci. Dále 
strážníci Obecní policie Vestec řešili například přestupky proti majetku, občanskému soužití, 
proti veřejnému pořádku, neoprávněné zábory veřejného prostranství a rušení nočního klidu. 
Strážníci Obecní policie Vestec v uvedeném období odchytili jednoho psa a prověřovali oznámení 
o volném pohybu psů v obci celkem v pěti případech. V součinnosti s OO PČR Jílové u Prahy 
vyjížděli do obce strážníci Obecní policie Vestec celkem v pěti případech, v součinnosti s HZS 
Středočeského kraje v jednom případě pomáhali s transportem osoby z domu do sanitky. Ve 
spolupráci se ZŠ Vrané nad Vltavou provádějí strážníci průběžně dohled v okolí ZŠ Vrané nad 
Vltavou v souvislosti s podezřením na obtěžování dětí u ZŠ, zjištěné v měsíci září 2018, dále 
prověřovali oznámení o rušení nočního klidu, o opakované krádeži ovoce, o krádeži žulových 
kamenů a dřeva ze soukromého pozemku, prověřovali dlouhodobě odstavená vozidla v obci, 
řešili oznámení na nevhodný způsob jízdy plavidel po řece, opakovaně prověřovali oznámení 
o krádeži vody v obci, o rvačce, znečištění komunikace atd.

Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE VESTEC:
Dne 03. 08. 2018 v dopoledních hodinách při hlídkové činnosti bylo v obci hlídkou Obecní 
policie Vestec zjištěno osobní vozidlo, o kterém hlídka na základě místní a osobní znalosti ví, 
že jej řídí osoba, která je uživatelem návykových látek. Vozidlo bylo následně zastaveno, řidič 
vozidla byl vyzván, aby se podrobil orientačnímu testu na alkohol a jiné návykové látky – test 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

byl pozitivní na látku Cannabis. Tato skutečnost byla oznámena OO PČR Jílové u Prahy, jejíž 
hlídka si na místě celou událost převzala k dalšímu šetření.
Dne 12. 09. 2018 v čase 18.51 hodin oznámila ředitelka ZŠ Vrané nad Vltavou, že toho dne mezi 
15.00 a 16.00 hodinou měl neznámý muž v okolí ZŠ obtěžovat žákyně ZŠ. Hlídka Obecní policie 
Vestec následujícího dne ve spolupráci s PČR Jílové u Prahy prováděla zvýšenou hlídkovou 
činnost v obci, vytěžila svědky celé události, z poskytnutých kamerových záznamů získala popis 
neznámého muže a díky místní a osobní znalosti tuto osobu dne 13. 09. 2018 v odpoledních 
hodinách za pomoci místních občanů nalezla v ulici Nádražní a následně předala OO PČR 
Jílové u Prahy k dalšímu šetření.
Dne 13. 09. 2018 při hlídkové činnosti v obci v souvislosti s předchozí událostí byla hlídka 
Obecní policie Vestec požádána v terénu hlídkou OO PČR Jílové u Prahy o součinnost při 
oznámení o osobě, která se v obci rozhodla spáchat sebevraždu. Strážníci tuto osobu nalezli 
v ulici Nádražní, pokusu o sebevraždu zabránili a do příjezdu vozu zdravotnické záchranné 
služby, s touto osobou komunikovali a následně ji předali do péče lékaře. 
Dne 19. 09. 2018 bylo tísňovou linkou Obecní policie Vestec přijato oznámení o vloupání do 
skříňky s prezentačními předměty o obci v prostoru čekárny na nádraží ČD. Oznamovatel byl 
poučen, aby tuto událost neprodleně oznámil na linku 158, hlídka Obecní policie Vestec celou 
událost na místě prověřila a předala OO PČR Jílové u Prahy k dalšímu šetření. 
Dne 24. 09. 2018 přijala hlídka Obecní policie Vestec oznámení o dalším obtěžování dětí 
v okolí ZŠ cestou z vyučování – oznámení na místě prověřila, díky místní a osobní znalosti 
je Obecní policii známo, o jakou osobu se jedná, v součinnosti s OO PČR Jílové u Prahy byla 
tato událost předána PČR k dalšímu šetření.
Dne 28. 10. 2018 ve večerních hodinách byla hlídka Obecní policie Vestec požádána o součinnost 
při prověření problému s občanským soužitím, který byl nahlášen na linku 158. Hlídka Obecní 
policie Vestec na místě oznámení prověřila, podezření z problému s občanským soužitím se 
nepotvrdilo, ve spolupráci s hlídkou OO PČR Jílové u Prahy byla tato událost vyřešena a jedna 
osoba byla předána do péče zdravotnické záchranné služby.

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec

okrskář obce

GRATULACE
V listopadu a prosinci letošního roku oslavili  
krásné narozeniny naši přátelé

Otýlie HRABÁLKOVÁ 
a Karel KOLÁŘ
Přejeme jim oběma stále tolik životní  
energie, zdraví, štěstí a radosti ze života.

Kamarádky ze SENIORKU
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VOLNÝ ČAS
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
Máte-li již nový diář, hned jej použijte:

SOBOTA 2. BŘEZNA 2019

MASOPUST  
VE VRANÉM NAD VLTAVOU
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VÁNOČNÍ KONCERTY 2018
Vás zve ZUŠ Vrané nad Vltavou a odloučená praco-
viště v Davli a v Jílovém u Prahy

26. 11. v 17. 30 hod. Zvole-Polyfunkční dům (žáci 
Zvole a okolí)
6. 12. v 17. 00 hod. sál školy Vrané nad Vltavou 
(Mikuláš-nejmladší žáci)
10. 12. v 17. 30 hod. sál OÚ Měchenice (žáci Davle)
11. 12. v 17. 30 hod. sál OÚ Měchenice (žáci Davle)
11. 12. v 17. 30 hod. sál KC Jílové (žáci Jílové u Prahy)
12. 12. koncert pro MŠ sál ZUŠ Vrané nad Vltavou 
(dopoledne)
12. 12. v 17. 30 hod. sál školy ZUŠ Vrané nad Vl-
tavou (Vánoční)
 Součástí koncertu bude celostátní akce: „Celé Česko 
zpívá koledy“.
13. 12. v 17. 30 hod. sál KC Jílové (žáci Jílové u Prahy)

Mladá rodina hledá 
stavební pozemek 

nebo rodinný 
dům bez nutnosti 
rekonstrukce za 

přijatelnou cenu. 

Prosím, ozvěte se na 
zdenek6@centrum.cz 
nebo tel. 607 570 584. 

Ideálně bez RK.
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INFO SERVIS

OSLAVENCI
Členky Sociální komise pravidelně navštěvují občany Vraného nad Vltavou při příležitosti 
jejich životních jubileí.
Vzhledem k tomu, že někteří oslavenci mají výhrady, rozhodla se komise následovně: 
• oslavenci, kteří mají zájem o návštěvu a gratulaci členek Sociální komise, oznamte tuto 

skutečnost na Obecní úřad nebo telefonicky paní Evě Havlíčkové: 602 416 457
• zároveň bude provedena změna narozeninového dárku 
Jakékoli připomínky směřujte na Sociální komisi.

Eva Havlíčková

ZE ŽIVOTA OBCE

HOLA, HOLA ŠKOLKA VOLÁ
Rok se s rokem sešel a opět nastává pro děti ten nejkrásnější čas – Vánoce a příchod Ježíška. 
Ve školce se na něj pilně připravujeme a snažíme se v dětech podporovat vánoční tradice 
a užívat si klid a pohodu tohoto svátečního času. 
Od září máme za sebou spoustu tvoření a akcí. Za dětmi do školky přijelo například mobilní 
planetárium, které dětem pohádkovou formou představilo život ve vesmíru a spoustu zajíma-
vostí o naší planetě. Také divadlo, které nás navštívilo hezkou pohádkou mělo úspěch a dětem 
se velmi líbilo. Spoustu legrace děti zažily i při oslavách Halloweenu, kdy je při příchodu 
do školky vítaly vydlabané dýně, vyzdobené strašidelné třídy a ještě strašidelnější převleky 
paní učitelek. Nejstarší děti ze třídy Soviček a Ptáčků dne 24. 11. přivítají nové občánky naší 
obce pásmem básniček a my ostatní se budeme těšit, že se za pár let s dětmi potkáme v nové 
Mateřské škole. To vše a mnoho dalšího je za námi, a nyní se pilně připravujeme na vánoční 
besídky a na účinkování při rozsvěcení vánočního stromku v naší obci.
Od 1. 10. 2018 byla radou obce jmenována vítězka konkursního řízení na pozici ředitelky 
Mateřské školy paní Ivana Rážová ředitelkou naší školky. Gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů.
Krásný vánoční čas a jen to nejlepší do nového roku přeje
 Kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRANÉ NAD VLTAVOU
Dva měsíce od začátku školního roku uběhly jako voda a za žáky i učiteli 
je spousta práce, zážitků, poznávání, nových informací a dovedností. Řadu 
z nich žáci získali během hodin v učebnách, mnohé jim ale také daly akce, 
které se konaly mimo vyučování či budovu školy. Dovolujeme si Vás tímto 
informovat o některých z nich:

ZÁMEK LÁNY
6. 9. 2018 využila škola nabídku navštívit v Lánech 
letní sídlo prezidenta České republiky. Žáci 9. a 9. B 
nejdříve podstoupili osobní prohlídku a poté měli 
možnost vydat se do otevřených prostorů zámku Lány.

CYKLOVÝLETY
V rámci tělesné výchovy využily třídy 6. A a 4. A hez-
kého počasí a vyrazili v krásném babím létě na cyklovýlety po okolí (přírodní koupaliště 
v Radotíně, přilehlé cyklostezky).

VÝLET NA ŘÍP
Třídy 3. A a 3. B vyjely v říjnu na Říp. Výběr lokality souvisel s blížícím se 100. výročím oslav 
vzniku Československa. Třeťáci si na své školní představení připravovali pověst o Praotci Če-
chovi a tak mohli na vlastní oči vidět pohled na českou krajinu z hory Říp.

KRÁLOVSKÁ CESTA, STRAHOVSKÝ KLÁŠTER, BAROKNÍ A GOTICKÁ PRAHA
Šesté a sedmé ročníky se vydali se svými učiteli do centra Prahy. Prošli si celou Králov-
skou cestu a výlet zakončili ve Strahovském klášteře. Na jejich výlet navázala 5. A, která 
využila aktuálního učiva v dějepise a vyrazila se podívat na barokní a gotické památky 
do centra Prahy.

SVÁTEK ZVÍŘAT
Na naší škole je již tradicí, že žáci 9. ročníků připravují 
na Svátek zvířat pro děti z prvního stupně zajímavý 
přírodovědný program. Stejně tak tomu bylo i letos. Na 
několika stanovištích si mohly jednotlivé třídy vyzkoušet 
své znalosti o organismech ze zvířecí říše.

OTEVŘENÍ NOVÉ KNIHOVNY
V úterý 19. října byla o velké přestávce slavnostně ote-

vřena školní knihovna, která se během posledních měsíců postupně stěhovala ze suterénu 
školy do 1.patra a nově upravovala. Zde by měla být žákům i učitelům přístupnější, snadněji 
dostupná v době přestávek i vyučovacích hodin.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Na druhém stupni v průběhu prvních týdnů proběhly ve třídách preventivní programy na 
téma vztahy ve třídě, netolismus, šikana a nebezpečné sekty.
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SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ PAMÁTNÉHO STROMU
Pro vysazení památného stromu na pozemku naší školy právě na konci října jsme měli hned 
několik dobrých důvodů. 20. říjen připadá na mezinárodní den stromů a jen o pár dní později 
slavíme jako stát kulaté výročí 100 let od založení samostatné Československé Republiky. Proto 
se členové Ekotýmu a Školního parlamentu rozhodli vysadit slavnostně na zahradě školy strom, 
který nám svou přítomností bude především druhou zmiňovanou událost připomínat. Volba 
padla na jinan dvoulaločný. Strom, který se vyskytuje na naší Zemi desítky milionu let, přežil 
období dinosaurů či doby ledové. Naší republice a demokracii v ní přejeme, aby stejně jako 
jinan přežila na naší planetě mnoho dalších let.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Konec října se ve škole nesl v duchu příprav na školní akci nazvanou Staré pověsti české. Šlo 
o představení napříč ročníky, ve kterém si žáci připravili hudební či činoherní vystoupení na 
téma z dějin našeho státu. Akce se konala ve čtvrtek 25.10.2018 v místní sokolovně k 100. vý-
ročí založení Československa. Velký dík patří všem žáků, učitelům, ale i rodičům, kteří se na 
něm podíleli.

Vedení školy

SBĚR PAPÍRU, VÍČEK OD PET LAHVÍ A HLINÍKU
Na přelomu měsíců října a listopadu se konal tradiční celoškolní sběr papíru, víček a hliníku. 
I v tomto školním roce se mezi třídami 1. a 2. stupně soutěžilo o nejlepší sběrače. První místo 
na 1. stupni v množství sebraného papíru získala třída 3. A s 636 kg. Nejlepší třídou ve sběru 
papíru na 2. stupni se stala 6. B s 281,4 kg. Na vítěze pak čekala o velké přestávce speciální 
svačina v ředitelně a poděkování. Díky patří i všem rodičům, kteří sbírali, vázali a sběr přivezli.
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Z DIÁŘE SENIORKU
Veliká změna, již nebudu psát, že jsme byly, ale byli... ano 
od září letošního roku máme mezi sebou jednoho muže. 
Tak doufáme, že se mu bude s námi líbit.
Po prázdninách jsme opět „v akci“.

Dálkový pochod z Vraného, podél naší Vltavy, do Skochovic jsme zakončili příjemným pose-
zením v hospůdce u Hasičárny.
V Praze na Masarykově nádraží jsme si prohlédli Presidentský vlak.
MAS Dolnobřežansko pořádalo akci „Varhany znějící 2018“. Zúčastnili jsme se výletu na slánsko, 
kde jsme navštívili několik kostelů a vyslechli varhaní koncerty.
V Modřanském biografu jsme shlédli film „Miss Hanoi“.
Již tradiční koncert v rámci festivalu „Vejvodova Zbraslav“ jsme si vyslechli koncert i v naší obci.
Kolo štěstí a Vranské posvícení, to již patří k sobě.
V Divadle studio DVA jsme navštívili „Šíleně smutnou princeznu“. Velmi pěkné představení, 
doporučujeme.
S odborným výkladem jsme navštívili „vranský skanzen – bývalou papírnu“. Prošli jsme celým 
areálem a navštívili jsme Atelier Tomáše Bambuška a dílnu, kde se vyrábí krásné vázy. Po té 
jsme poseděli v kavárně při kávě a dortíku.
Se sousedy ze Zvole jsme se zúčastnili výletu na „Čapí hnízdo“. Velmi zajímavý a poučný výlet.
I letos jsme přispěli Diakonii Broumov ošacením.
Při příležitosti konání Biskupské konference v Praze, proběhla na Zbraslavi v kostele sv. Jaku-
ba staršího slavnostní mše. Této mše se zúčastnili všichni biskupové z Čech a Moravy. Byl to 
úžasný zážitek. Další výlet do Prahy, tentokrát jsme navštívili Národní zemědělské muzeum. 
Protože jsme stále zapojeni v projektu „Mezi námi“, tak jsme si vyjeli autobusem č. 445 na 
Březovou, kde jsme navštívili naše malé kamarády v Mateřské školce. Společně jsme vyráběli 
krásné lampiony. Těšíme se na další setkání.
Co nás čeká ještě do konce letošního roku: návštěva Národního muzea v Praze, výlet vlakem 
do Olomouce na vánoční trhy, rozsvícení stromečku, oslava Mikuláše, Celé Česko zpívá koledy, 
návštěva kamarádů ve školní družině a školního jarmarku, Vánoce v Obůrce.
A pokračujeme do nového roku 2019: Tříkrálové setkání, Tříkrálová sbírka...

Přejeme všem požehnané svátky Vánoční a do nového roku vykročení tou pravou nohou!!!!
SENIOREK

SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ  
SOKOLSKÉ LÍPY SVOBODY
Naše republika oslavila v neděli 28. 10. 2018 
krásně kulaté výročí, všude bylo plno oslav, 
přehlídek a doprovodných akcí. Ani my jsme ne-
chtěli zůstat nečinní, a proto jsme se slavnostně 
vystrojeni sešli před sokolovnou, kde náš sta-
rosta bratr Jaroslav Tejnický pronesl v dobovém 
sokolském kroji proslov k nečekaně velkému 
počtu diváků. Za mrholení a teploty blízké bodu 
mrazu jsme zasadili trikolórami ozdobenou 
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lípu malolistou, která je potomkem památného stromu ve Smolotelích na Příbramsku. Tamní 
strom již, bohužel, padl a byl svědkem mnoha pohnutých historických i osobních událostí. 
Díky vranským Skautům si můžete celý příběh původní lípy přečíst v samostatném článku. 
Sokolská lípa má totiž ve Vraném své dvojče – lípu skautskou, kterou o chvilku dříve Skauti 
slavnostně zasadili u křížku nedaleko nádraží (tzv. „u váhy“). 
Rok 2018 je mimo jiné i rokem 110. výročí vranského Sokola, a proto jsme si připomněli i ně-
které události z historie našeho spolku, vedle národní hymny zazněla i hymna sokolská. Brzy 
a s chutí jsme se i s živou hudbou přesunuli zahřát do restaurace U Sokola, kde pokračovala 
volná zábava až do pozdních večerních hodin.
Popřejme naší lípě, ať je svědkem samých dobrých událostí a ať tady dlouho vzkvétá jako odkaz 
budoucím generacím a poděkování generacím minulým.

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
je tomu čtvrt roku co jsme se tu s Vámi setkali. Rádi bychom se zde znovu 
podělili o radosti, které přinesl čtvrtrok další. 
Hlavní událostí pro nás letos v létě byl plot k nové zahradě. Díky práci dobro-
volníků a darům podporovatelů jsme 7.10. slavnostně plaňkový plot pokřtili. 

Cena za materiál nového plotu se vyšplhala na 21 000 Kč. Částku 14 000 Kč jsme posbírali od 
dárců a sponzorů a zbytek, tj. 7 000 Kč jsme zafinancovali z jiných činností spolku Stará škola. 
Moc děkujeme všem dárcům a všem dobrovolníkům (odborným i laikům), kteří nám plot 
pomohli sestavit a dotáhnout do finální podoby. 
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Naši kavárnu letos na podzim ozdobil svými obrazy Tomáš Bambušek. V novém roce si štafetu 
převezme v netradičním pojetí instalace fotografií od Ladislava Ryšánka. 
Ještě letos si Vás dovolujeme pozvat na Adventní koncert, který se uskuteční v kavárně Staré 
školy 16.12. Hvězdami večera se tentokrát stanou Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl.
Od září druhé patro naší budovy využívá dočasně třída Soviček a Ptáčků z Mateřské školy 
Vrané. Společně s dětmi, rodiči a učitelkami z DS U Rybek, MŠ Vrané nad Vlt., paní starostkou 
a zástupci našeho spolku jsme na podzim vysadili chybějící kaštan do aleje před farou. Sázení 
stromu tak symbolizuje soužití nás všech pod jednou střechou Staré školy. 
A co nás čeká v roce následujícím? Velice rádi se s Vámi opět uvidíme na některé z našich 
akcí. Starou školu čeká krásné a významné jubileum. 200 let se opravdu oslavit musí a my se 
už velice těšíme a také se už chystáme. 
Do té doby ale prosím přijměte přání požehnaných svátků. Budeme se Vás těšit v novém roce, 
program akcí na leden – březen 2019 již brzy zveřejníme. Sledujte nás na webu www.stara-
-skola-vrane.cz a na našem Facebooku.
Těšíme se na setkání.  Vaše Stará škola

VRANSKÉ HUDEBNÍ JARO
Už je sice podzim, ale změna počasí na naše hudební jaro neplatí. V předposledním čísle 
jsem se zmínil, že kromě Cecilského a Vánočního koncertu počítáme ještě s jedním, dosud 
neupřesněným koncertem. 
20. října se v rámci 25-tého výročí Milenia uskutečnil v kostele sv. Jiří KONCERT LOVECKÉ 
HUDBY k poctě sv. Huberta v podání Povltavských trubačů. V podání sedmičlenného souboru 
trubačů jsme vyslechli řadu nádherných skladeb, které byly složeny na lovecká témata star-
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šími i soudobými skladateli. Vyvrcholením koncertu pak bylo uvedení Hubertské mše B dur 
současných autorů Petra Vacka a Josefa Selementa. Poděkování za tento mimořádný zážitek 
pro velký počet návštěvníků patří Obecnímu zastupitelstvu, které bylo hlavním pořadatelem 
tohoto koncertu. 
24. listopadu v 17 hod. se uskutečnil tradiční KONCERT K POCTĚ SV. CECILIE, patronky 
hudebníků. Vystoupí na něm Duo semplice – harfista Lukáš Dobrodinský a flétnista Vít Homér. 
Kromě vyslechnutí krásné hudby jde o mimořádnou možnost vidět hru na harfu – nástroj, který 
je jinak součástí pouze velkých orchestrů – a po skončení koncertu si ji zblízka prohlédnout 
a dozvědět se o ní veškeré podrobnosti. Vstupné na koncert je jako obvykle dobrovolné, jen je 
potřeba vzhledem k již studenému počasí se teple obléci.

Alfa

SBOR SV. JIŘÍ 
Po prázdninovém oddechu jsme se opět začali scházet na pravidelných 
čtvrtečních zkouškách. V deskách už byly založeny skladby pro nejbližší 
vystoupení:
22. září v 10 hod. byla v Dolních Břežanech sloužena první mše po téměř dva 
roky trvajících rekonstrukčních pracích zámecké kaple sv. Maří Magdaleny. 
Pro náš sbor bylo ctí, že jsme byli pozváni k doprovodu slavnosti v nádherně 
opraveném prostoru, který spolu z celým zámkem v době totality sloužil 
účelům státní policie.

28. září v 18 hod. jsme zpívali ve Všenorech při poutní mši v tamním kostele sv. Václava. Stejně 
jako v Břežanech byl náš zpěv velmi příznivě přijat a i při náhodných setkáních po řadě dní 
velmi chválen.
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13. října v 16 hod. jsme zpívali při poutní mši v kostelíku sv. Havla ve Zbraslavi. Tento hřbitovní 
kostelík je nejstarší dochovanou stavbou ve Zbraslavi.
3. listopadu v 16 hod. jsme zpívali opět na Havlíně ve Zbraslavi, tentokrát při Dušičkovém 
koncertu při svíčkách. Tradici těchto koncertů založil náš sbor z popudu zbraslavské přítelky-
ně, které zemřel manžel, již v r. 2006 a konáme je tam pravidelně každý rok v nejbližší sobotu 
kolem svátku zemřelých, tedy 2.11. Ten letošní koncert překonal všechny dosavadní jak účastí 
(kostelík byl zcela zaplněn), tak příznivou odezvou.

Další naše vystoupení předpokládáme v neděli druhého prosince, kdy bude na první neděli 
adventní rozsvěcen vranský vánoční strom. A pak už budou Vánoce:
24. prosince – ve 23 hod. bude v našem kostele sv. Jiří sloužena půlnoční mše sv., na které 
nebude chybět ani náš sbor.
26. prosince – v 17 hod. bude opět tradiční Vánoční koncert našeho sboru, v jehož závěru si 
naši posluchači mohou spolu s námi zazpívat nejznámější české koledy.
Na závěr ještě malá poznámka: V diskusním fóru na webové stránce naší obce jsem zaznamenal 
u data 21.10. od Moniky V. „nábor do chrámového sboru Zbraslav“ pro zájemce o zpívání. Je 
to chvályhodné upozornění, svědčí však o tom, že pisatelka zřejmě nemá vůbec ponětí o tom, 
že ve Vraném již od roku 1995 působí náš pěvecký Sbor sv. Jiří. Ovšem nezpíváme pouze ve 
Vraném, ale po celé naší vlasti i v zahraničí, jak o tom pravidelně informuji v tomto časopisu. Jak 
je výše uvedeno i ve Zbraslavi na Havlíně, kam je to zřejmě pro Zbraslavský sbor příliš daleko. 
Veškeré podrobnosti o našem sboru lze nalézt na naší webové stránce – www.sborsvjiri.cz.
Jménem sboru Vám přeji radostné a požehnané prožití letošních vánočních svátků a těším se 
na setkání s Vámi na našich vystoupeních.

Alfa
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
zveme Vás do naší miniknihovny, kde stále půjčujeme v úterý do 13 do 15 hodin a ve čtvrtek 
od 15 do 18 hodin. Pokud by pro někoho byl problém s točitými schody, obě rády zařídíme 
vrácení i půjčení knih. Stačí na nás dole zazvonit a posadit se zatím na připravenou lavičku.
I když máme nyní menší prostory, přesto si u nás můžete půjčit i nejžhavější novinky. Např. od 
Patrika Hartla – Nejlepší víkend, Radky Třeštíkové – Veselí, Petry Soukupové – Pod sněhem, 
Arnošta Goldflama – Hledání ztraceného tatínka a od Aloise Mikulky – Pohádky o ježibabách 
a divných věcech. Také máme doplněný knižní fond z městské knihovny v Praze.

Těší se na Vás Eva Šustová a Jana Janauerová

ZUŠ – NOVÁ ŘEDITELKA
Narodila jsem se 30. 06. 1973 v Praze. Své dětství 
jsem strávila v obci Vrané nad Vltavou, kde jsem 
vyrůstala se svou rodinou. V současné době žiji 
v Praze, jsem vdaná a mám dvě děti. 
Jako dítě jsem navštěvovala zdejší mateřskou školku, 
základní školu i základní uměleckou školu. S hudbou 
jsem začala v šesti letech, hrou na klavír a později na 
zobcovou flétnu. Kolem desátého roku jsem začala 
hrát na lesní roh. Tento nástroj se tehdy ve škole 
nevyučoval. Chodila jsem na soukromé hodiny 
k Jiřímu Štefanovi (1923-2013), který žil v naší obci.
Ve čtrnácti letech po skončení základní školy jsem 
nastoupila na konzervatoř, kde jsem studovala obor 
lesní roh. Při studiu konzervatoře jsem v rámci 
povinné praxe pracovala od roku 1991 do roku 
1993 v Základní umělecké škole ve Vraném nad Vltavou. Po ukončení konzervatoře jsem 
nastoupila v roce 1993 do Základní umělecké školy v Černošicích, kde jsem pracovala celých 
25. let. (1993-2018). A nadále mě s ní pojí dvě kapely, které jsem pomohla žákům založit a vést 
(Dech Band a Second Band).
Souběžně s pedagogickou praxí jsem spolupracovala s hudební agenturou P. Kubce. Po na-
rození druhého dítěte jsem se začala dále vzdělávat. Vystudovala jsem podruhé konzervatoř 
v oboru saxofon a absolvovala řadu akreditovaných kurzů v oblasti hudby a sportu. Profesně 
jsem spolupracovala s kapelou Silverback. 
Další etapou bylo studium VŠ v oboru sociální práce, na kterou navázaly výcviky v oboru 
muzikoterapie a psychoterapie. 
V současné době se ve svém volném čase věnuji jako terapeut lidem s mentálním postižením. 
Do Základní umělecké školy ve Vraném nad Vltavou jsem se vrátila pracovně před třemi roky, 
začala jsem učit saxofony na odloučeném pracovišti v Davli. V současné době jsem ředitelkou 
školy, kdy mě nejvíce těší zájem o obor saxofon a pevně věřím, že se mi podaří založit kapelu, 
nejen ze svých žáků, ale i z ostatních žáků naší školy.
  Cílem je, aby naše škola byla slyšet, aby jméno ZUŠ Vrané nad Vltavou znělo do širokého 
okolí. Od školy se předpokládá, že se tam děti, žáci, studenti i dospělí něco naučí, ale to beru 
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jako samozřejmost. To, co je pro mě důležitější je, aby u nás ve škole všichni ti človíčkové byli 
spokojeni a šťastni. 
ZUŠ Vrané nad Vltavou, Nádražní 144, 252 46 Vrané nad Vltavou
tel: 257 760 345; mail: vrane@zusvrane.cz;  
web: www.zusvrane.cz; fb: ZUŠ Vrané nad Vltavou

Mgr. Pavlína Tomášová
ředitelka školy

ZAJÍMAVOSTI

PROČ BÝT HRDÝ ČECH?
Proč tedy být hrdý Čech? Ono je to těžké, protože mezi hrdostí a pýchou je jen tenká hranice. 
Tato často opakovaná otázka by měla spíše znít “proč být rád Čechem?”, nebo zkrátka “proč 
raději nežít jinde?”. Neexistují lepší a horší národy, blbců i chytrých a odvážných lidí se všude 
najde stejně. Proto nemá smysl a je to i hloupost, poukazovat na nezdary jiných národů. Pře-
devším si myslíme, že zdravá míra hrdosti by u člověka měla pramenit především z výsledků 
vlastní práce, ať už se jedná o jakoukoli smysluplnou morální činnost.
Člověk má být rád Čechem, protože je opravdu nač být hrdý. Zapomíná se na to, ale my, Češi, 
se nemáme za co stydět. Jenže člověk nemůže být hrdý na něco, čeho sám není součástí. Rodiče 
mohou být hrdí na své děti, ale budou pyšní na děti někoho cizího? Ne, protože je nevychovali 
a nebyla to jejich práce. Stejně tak přeci nebudeme jen tak hrdí na práci někoho cizího. Pokud 
se nás věc netýká, pokud jsme sami nepřiložili ruku k dílu, jen stěží můžeme být hrdí. A zde 
je základ celé věci – abychom mohli být hrdými Čechy, nestačí jen vědět, co všechno naši 
spoluobčané (a nejen ti) dokázali, jak dobře si vede naše věda, sport, kultura, hospodářství… 
Sami musíme přiložit ruku k dílu. Až sami něco dokážeme, až se sami o něco pokusíme, tak 
i když to nevyjde, budeme moci být hrdí na sebe, ale budeme se radovat s úspěchu i někoho 
jiného. A dokázat něco, to neznamená ohromit svět. Náš první prezident T. G. Masaryk hovořil 
o drobné mravenčí práci. Každý člověk přiloží centimetr a vznikne metr. Národ, země, vlast, 
to jsou věci společné. A stejně jako mravenec přinese jednu jehličku, která s tisíci dalších dá 
vzniknout mraveništi, stejně i my můžeme malým činem dát vzniknout velké věci. A na tu 
budeme moci být hrdí.
Být hrdým Čechem tak neznamená chlubit se činy druhých, ale motivovat se pozitivní prací, 
úspěchy a skutky lidí vlastního národa i celého světa a pak motivován zlepšovat svou vlastní 
činnost a přinášet užitek lidem ve své vlasti.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?
• Slovo Česko je známé minimálně od roku 1777. 
• Česko se anglicky řekně “Czechia”, nikoliv “Czech”. 
• České země na rozdíl od Polska či Slovenska existovaly přes tisíc let. 
• Čechy a Morava byly během více než tisíciletí oddělené jen 19 let. 
• Podle “Ř” až na výjimky poznáte češtinu.
• Čeština dala světu slova robot, pistole, dolar, houfnice nebo chřipka. 
• Jan Lucemburský je v zahraničí známější jako Jan Slepý. 
• “Zpátky, ni krok” je původně sokolské a legionářské heslo.
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• Pozdrav “čest práci” vymyslel Baťa. 
• Pozdrav „nazdar” vznikl v roce 1851.
• Prezident Kennedy chválil roli Sokola v Americe.
• Pojem expresionismus vytvořil český historik. 
• Antonín Holý významně přispěl k léčbě AIDS. 

• Češi vynalezli kontaktní čočky. 
• Otto Wichterle vynalezl silon. 

• Čeští lékaři úspěšně vyhrávají nad zákeřnou leukémií 
• Čech Jan Jánský objevil, že krev se dělí na čtyři skupiny.
• Česko je světovou špičkou ve výzkumu a výrobě nanovláken. 

• Karel Klíč vynalezl hlubotisk. 
• Češi drží řadu prvenství ve vývoji rozhlasu. 
• Náš rozhlas vysílal jako první v kontinentální Evropě. 

• České přístroje letěly do vesmíru 
• Lodní šroub je český vynález. 
• Vynálezcem hromosvodu je Čech. 
• Kostka cukru je český vynález. 

• V Česku vznikl první mezinárodní park tmavé oblohy. 
• Česká republika se může pochlubit nejstarší potrubní poštou. 
• Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu z nejpropracovanějších na světě. 
• Český lyžařský svaz je nejstarší na světě. 
• Česko má údajně nejhustší železniční síť na světě. První železnice v kontinentální Evropě 

byla v Čechách. 
• Legendární “Slovenskou strelu” od Tatry trumflo až Pendolino. 
• Nová česká lokomotiva je držitelem prestižního certifikátu. 
• Česká republika je největší výrobce gramofonů v Evropě, v současnosti je i největším 

producentem gramofonových desek. 
• Česko je největším pěstitelem potravinářského máku na světě. 
• České židle TON získaly nejprestižnější ocenění za design. Zná je celý svět. 
• Česká tisícikoruna vydaná v roce 2008 byla nejlepší bankovkou světa. 
• Tatra je druhá nejstarší dosud existující automobilka světa, vyráběla i letadla.
• Škoda-Auto je třetí nejstarší automobilkou na světě. 
• Slavné “angličáky” se inspirovaly krabičkami od sirek ze Sušice. 
• Stalinova socha na Letné byla, bohužel, největší svého druhu na světě. 
• Čechy a Morava byly za první republiky jedním z nejvyspělejších území na světě. 
• Češi byli po Američanech a Sovětech třetím národem v kosmu. 
• Jednou z prvních skladeb, které zazněly na povrchu Měsíce, byla Dvořákova “Novosvětská”. 
• Do řady zpěvníků se dostala česká píseň Škoda lásky. 
• Česká hymna má více textů i překladů do jiných jazyků. 
• Nejznámější českou knihou je Haškův Švejk. 
• Ferdinand Porsche se narodil v severních Čechách. 
• Jednotka nadzvukové rychlosti se jmenuje podle rodáka od Brna 
• Karel Loprais si jako jeden z nejlepších závodníků vysloužil přezdívku Monsieur Dakar. 
• Evropská unie chrání české výrobky jako špekáčky, hořické trubičky nebo syrečky. 
• Československo mělo do roku 1920 stejnou vlajku jako Polsko. 
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• Mezinárodní den studentstva vznikl kvůli zavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939. 
• Podkarpatská Rus se chtěla v 90. letech k Československu znovu připojit. 
• Rumunsko se zastalo Československa v roce 1938 i 1968.
• Poláci považují Čechy za svůj nejoblíbenější národ. 
• První Československá republika byla největším výrobcem a vývozcem zbraní na světě. 
• Známá zbraň UZI vychází z československých zbraní 
• Československý tank LT-38 je považován za nejlepší lehký tank druhé světové války. 
• Ložisko a náboj Londýnského „oka” byly vyrobena v České republice. 
• Prvorepubliková armáda čítala během mobilizace na jeden milion mužů.
• Československé legie přímo i nepřímo ovládaly území jednou a půl krát větší než Evropa. 
• Češi jsou největšími pijáky piva a vyhrávají i nad Němci. 
• Čech průměrně vypije 7 piv týdně, i díky tomu jsme první ve světovém žebříčku.
• Snad nejčastěji vařený druh piva byl vynalezen v Plzni, a proto se nazývá “plzeňské”. 
• První “záchytka” vznikla v Česku. 
• V České republice je nejstarší palírna na světě. 
• V naší zemi žije přes 1 100 stoletých lidí.

LETOS UPLYNULO 100 LET OD SKONČENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Chtěla bych vzpomenout na svého dědečka Josefa Zamrazila (* 5. 1. 1884, † 29. 1. 1916) a jeho 
bratra Jaroslava Zamrazila (* 1887, † 30. 4. 1917) a všechny vranské občany, kteří zemřeli 
v 1. světové válce.
Dědeček Josef odcházel do války v roce 1914. Doma měl dceru Mařenku a další dítě na cestě. 
To byl můj tatínek. V Srbsku se dostal do zajetí. Nejdříve byl v Prokuplji, potom v Mladenovaci 
a odtud byl transportován na italský ostrov Asinara. Se zajatci se špatně zacházelo, trpěli hladem 
a nemocemi. Dědeček nepřežil, ale dochovaly se jeho dopisy plné touhy po dětech a domově. 
Strýc Jaroslav byl na ruské frontě a od roku 1915 byl pohřešován, nejspíše se dostal do ruského 
válečného zajetí. Rodiče po něm pátrali přes Červený kříž, ale nikdy se nepodařilo zjistit, co 
se s ním stalo. Až nyní se nám podařilo vypátrat přes Vojenský historický archiv, že zemřel 
v Rusku ve městě Orlov.
Náš tatínek svého tatínka nikdy nepoznal, dědeček svého Pepíčka nikdy neobejmul, ale v naší 
rodině se na něj a jeho bratra vzpomínalo a vzpomíná dodnes. Proto na ně chceme vzpomenout 
i na stránkách Zrcadla.

Za rodinu Zamrazilovu – Jiřina Onderková
Pozn.: 
V našem kostele sv. Jiří jsou osazeny tři pamětní desky padlých vojáků první světové války:
Josef Marhold  * 9. 9. 1886, † 28. 8. 1914 padl na Černohorských hranicích u Teoda
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Arnošt Zamrazil  * 1. 9. 1894, † 13. 1. 1916 v ruském zajetí Kokandu v střední Asii
Anton Hrábek  * 6. 2. 1894, † 27. 1. 1918 v Rusku Jekaterinovská guvernije
Za tyto i ostatní oběti 1. světové války z Vraného a Skochovic (jsou uvedeni i na památníku 
v parčíku u hřbitova) byla v neděli 28. 10. sloužena mše sv.

HISTORIE

Z KRONIKY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU
Po světové válce vzniklo několik politických stran. Nejsilnější byla strana komunistická, která 
mezi 15ti členy zastupitelstva měla 9 členů. Vedle ní byla strana sociálně demokratická, ná-
rodně socialistická, agrární a nejslabší lidová. Toto roztříštění nemohlo přispět ku klidnému 
soužití občanů, jichž v roce 1930 napočítáno bylo 1319 ve Skochovicích a ve Vraném. Důsledek 
politických třenic byl, že odštěpila se část členstva od Sokola a vznikla Dělnická tělocvičná 
jednota. O sportovní činnost zvláště o kopanou, stará se „Vranský sportovní klub“ se sídlem 
v čp 16 ve Vraném nad Vltavou.
V roce 1931 začato bylo se stavbou přehrady na řece Vltavě ve Vraném nad Vltavou, která 
vzdýmá hladinu asi o 9 m. U přehrady je elektrárna, která dodává velmi silný proud, ale obec 
naše zůstává dosud bez elektrického osvětlení – bez elektrisace. Pro zaměstnance postaveny 
byly na místě tří rodinných domků čp 75,76 a 90 dva moderní obytné domy.
 Kdy se zjedná dohoda o zavedení proudu v naší obci není možno zatím předvídati. Papírna 
dodává proud k osvětlování ulice za to, že některé sloupy elektrického vedení papírny stojí na 
obecním resp. veřejném pozemku. Také hostince a byty továrních úředníků jsou osvětlovány 
elektrickým proudem z papírny.
Biograf má svou elektrárničku.
Lékaře v naší obci nebylo. Nejbližší lékař byl na Zbraslavi. V nutných případech vypomohl 
lékař, který byl po několik málo let v sanatoriu pro plicně choré ve Vraném. V roce 1934 přišel 
lékař, který dosud v obci je.
Obchodů potravinami jest nyní celá řada. Před světovou válkou byl ve Skochovicích obchod 
jeden a ve Vraném n/Vlt byly obchody tři. Po světové válce rozrostla se obec a obchodů přibylo. 
V roce 1936 bylo jich ve Vraném s potravinami 5, ve Skochovicích také 5. Řezníci a uzenáři ve 
Vraném 2, ve Skochovicích 1. Mlékaři ve Vraném 1, ve Skochovicích také 1. Drogista 1. Ře-
meslné živnosti: kovář 1, klempíř 1, krejčí 1, obuvníci 3, pekaři 2. 
V roce 1931 bylo obecní zastupitelstvo 18ti členné. V něm zasedalo 6 social. demokratů, 
3 komunisté, 3 republikáni, 3 národní socialisté, 1 živnostník, 1 za občanskou stranu a 1 za 
stranu lidovou. Starosta Josef Kubelík zvolen byl do zastupitelství stranou občanskou. Jest již 
starostou v druhém období. Prvně byl starostou zvolen do zastupitelství komunisty, podruhé 
přidržoval se sociálních demokratů.
V roce 1935 postavena byla ve Vraném nad Vltavou nová škola nazvaná Masarykova. Stavba 
stála 1,092.185 Kč 85 hal. Obsahovala 6 učeben, 1 dílnu, 3 kabinety, 1 kuchyni, ve které se učily 
žákyně šesté třídy vařit a ve které vařila se jídla péčí místní stravovací komise pro chudou školní 
mládež. Mimo to byla sborovna a ředitelna. V souterrainu byl byt řídícího učitele, v přízemí 
byt školníka. Škola byla vytápěna ústředním topením.
Stavební ruch je stále živý. Dosud se pracuje na stavbě Povltavské silnice proti Vranému. Ve 
Vraném a ve Skochovicích každoročně přibude několik rodinných domků. Dle toho počet 
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obyvatelů nebude daleko od počtu 2000. Také chaty, jak vešlo v módu, stavěny jsou u Vraného 
a u Skochovic Pražany i místními občany. Tím se ovšem stále zmenšuje rozloha polností, ba 
i lesy byly prodány zvláště Ředitelstvím pro stavbu vodních cest Pražanům na stavbu chat. 
Budoucnost rolníků v naší obci neutváří se z toho důvodu nijak růžově a podobá se, že polní 
hospodářství ze zdejších obcí v nedaleké budoucnosti vůbec vymizí.

Z. Krištůfková, kronikářka

STRUČNÁ HISTORIE VRANSKÉHO SOKOLA
Ustavující valná hromada Sokola se konala 24. května 1908 v hostinci p. Josefa Šůry č. p. 16. 
Celé jednání řídil JUDr. Sabatka ze Zbraslavi, starosta Jungmanovy župy, k níž Vrané organi-
začně náleželo. 

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ:
První starosta Václav Pařízek, rolník z Vraného 
náměstek starosty František Rákosník, rolník ze Skochovic. 
Josef Zikl, jednatel, náčelník a vzdělavatel, předseda stavebního odboru, sbormistr pěvěckého 
odboru, ředitel vranské školy
Stanislav Pařízek, syn prvního starosty, později starosta a člen stavebního odboru
Josef Šťastný, člen správního výboru, člen stavebního odboru
Antonín Veselý, náčelník, hospodářský správce, místostarosta, člen správního odboru
Josef Štulík, učitel
Stanislav Brabec
Václav Krištůfek
František Vrbovec
František Císař
František Vodrážka
František Marhold, jednatel
Josef Chvátal
Václav Kotáb
Josef Kubát, jednatel sptrávního výboru, v r. 1926 jednatelem stavebního odboru
Alois Bambas
Josef Zamrazil
Jaroslav Bohumil Císař, byl revizorem účtů
Antonín Šťastný
Vojtěch Šimeček

Spolková místnost byla smluvena v hostinci p. Josefa Šůry. Sokolské zábavy se konaly stří-
davě v hostinci u Šůrů a Svobodů. V polovině července r. 1908 se začalo cvičit na pastvišti 
Václava Pařízka, v zimních měsících v tanečním sále p. Josefa Šůry, kterému bylo placeno 
jen za otop a světlo. Koncem r. 1908 měla Jednota již 67 členů. Dne 30.10.1908 byl v obci 
vybrán pozemek zvaný „Na Hromadách“ na první sokolské cvičiště. V té době byl opravdu 
plný jam a kopečků. Začalo se cvičit s krumpáči a lopatami. Práce byla obtížná, ale vytrvalost 
a „podpora a snaha vespolná“ úskalí zdolala. Dne 15. června 1911 bylo na novém cvičišti 
uspořádáno okrskové cvičení, kterého se zúčastnili Sokolové z Vraného, Štěchovic, Davle 
a Radotína. V období před počátkem 1. světové války Jednota vzkvétala. Dne 8.1.1911 byl 
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založen mužský pěvecký sbor. Dne 28.7.1912 byl založen ženský odbor Sokola. Sestával 
pouze z 8 žen. Dne 24.8.1912 bylo v obci uspořádáno 1. veřejné vystoupení a naši členové 
vystoupili také na II. sokolském sletu v Praze. Válka v r. 1914 ochromila činnost Jednoty. 
V prosinci r. 1918 byla činnost Sokola obnovena. Po veřejném vystoupení v r. 1919 se přihlásilo 
63 nových členů. 2. května 1926 ve sletovém roce byl uspořádán velký průvod obcí a položen 
základní kámen k postavení vlastní sokolovny. Nová budova byla slavnostně otevřena 26. 
června 1927. V r. 1931 byla se žactvem Sokola nastudována tělocvičná hra „Pohádka lesa“, 
kde účinkovalo 88 dětí. 10. března 1931 byly u sokolovny vysázeny lípy a 10. dubna téhož 
roku zde byl odhalen „Tyršův kámen“. Ve stejném roce bylo rozhodnuto o přístavbě jeviště. 
V r. 1938 byl v Praze uspořádán X. všesokolský slet pod heslem „Za svobodu a demokracii“. 
Bylo to v pohnutých dnech, kdy 20 let svobodného Československého státu bylo ohroženo 
vypuknutím 2. světové války. V roce 1938 u příležitosti 30. výročí založení TJ Sokol ve 
Vraném nad Vltavou se konalo veřejné cvičení, kterého se zúčastnilo 800 cvičenců. Pak byl 
Sokol zakázán do konce 2. světové války. Po válce byl opět obnoven Sokol ve Vraném, ale 
jen do konce r. 1948, kdy byl opět zakázán až do r. 1989. Ještě v r. 1948 se naši sokolové 
zúčastnili posledního XI. Všesokolského sletu. Pamětníci říkají, že na tomto sletu mnoho 
lidí plakalo, neboť vědělo, že je to poslední vzedmutí národa po komunistickém puči r. 1948. 
Dne 15. 11. 1990 se konala valná hromada, na které byl opět Sokol obnoven a vstal doslova 
z popela. Prvním starostou byl zvolen p. Ing. Jaroslav Dřímal, který má velkou zásluhu 
o znovuzaložení Sokola a vyřešení mnohých problémů. K historii vranského Sokola patří 
nezapomenutelné jméno rodiny řídícího učitele Josefa Zikla, zakládajícího člena a význam-
ného činovníka Sokola. Obě jeho děti vyrůstaly v Sokole od malička. Jeho syn Josef Zikl 
byl posléze dlouholetým náčelníkem, později nadšeným režisérem a hercem sokolského 
ochotnického divadla. Dcera Marie Ziklová byla náčelnicí ve Vraném, později okrskovou 
náčelnicí celého Povltaví. Čest jejich památce.
Slavnostní otevření sokolovny 26. 6. 1927

PŘEHLED STAVEBNÍHO VÝVOJE SOKOLOVNY
První peníze na stavbu sokolovny byly získány na svatební hostině Františka Rákosníka ze 
Skochovic 11. 6. 1908. Antonín Veselý vydražil viržinka a získaný obnos byl věnován jako 
základ sbírky na výstavbu sokolovny.
5. 1926 – slavnostní položení základního kamene 
27. 11. 1926 – bylo již první cvičení uvnitř sokolovny
26. 6. 1927 – slavnostní otevření sokolovny
27. 11. 1927 –  začalo se promítat v kině (petrolejovým agregátem byla vyráběna elektřina pro 

promítání)
r. 1931 – postaven Tyršův pomník a zasazena pamětní lípa
r. 1932 –  provedena přístavba jeviště včetně herecké šatna a kulisárny v suterénu (v 60 letech 

byla proměněna na sklad uhlí pro ústřední parní topení v sokolovně)
r. 1940 – připojení sokolovny na obecní rozvod elektrického proudu
r. 1965 – provedena přístavba nářaďovny šatny a WC, ústřední parní topení
r. 1992 – připojení sokolovny na veřejnou kanalizaci
r. 1993 – připojení na veřejný vodovod
r. 1995 – r. 1998 se v sokolovně necvičilo, protože prasklo topení
r. 1998 – rekonstrukce ústředního topení a přechod na topení topným olejem
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r. 1999 – generální oprava elektrického rozvodu
r. 2001 – dána kompletní nová střecha nad celým objektem sokolovny
r. 2002 – generální oprava přední fasády
r. 2003 – generální oprava a znovuzřízení sprch
r. 2004 –  generální oprava WC (nové obklady, dveře, klozety) a nové nátěry protiskluzné na 

parkety 
r. 2005 – generální oprava východní fasády
r. 2006 – dokončení generální opravy jižní a západní fasády
r. 2012 – výměna většiny oken za nová
r. 2014 – výměna podlahy (parket)
r. 2015 – rekonstrukce osvětlení (instalace úsporných svítidel)
r. 2016 – výměna zbývajících starých oken za nová
r. 2017 – rekonstrukce toalet
r. 2018 – rekonstrukce šaten
V Sokolovně se cvičilo nejen tělo, ale i duch. Ochotníci zde hráli pilně divadlo do r. 1948 
jako sokolské a později v padesátých letech pod osvětovou besedou pod Místním národním 
výborem. I za války se zde hrály hry převážně českých autorů. Bohužel během šedesátých let 
ochotnické divadlo zaniklo. Od 27.11.1927 se zde promítaly filmy, jak praví kronika: “aby se 
vydělaly penízky na stavební půjčku na sokolovnu“. V r. 1965 se již nepromítalo, neboť to bylo 
prodělečné (vliv televize). Konaly se zde koncerty a to nejen pěveckého odboru sokolského, 
ale i např. Povltavské hudební a pěvecké sdružení vedené panem Přenosilem (ředitel školy). 
Dále se zde konaly plesy a zábavy sokolské (Mikulášské, šibřinky, akademie) a nejrůznějších 
spolků (hasičů, zahrádkářů, myslivců, baráčníků, rybářů i stranických organizací) a volební 
chůze i normální schůze. Také zde byly módní přehlídky a nejrůznější přednášky. Škola sem 
chodila a chodí cvičit v hodinách tělesné výchovy. Prostě sokolovna byla vždy středem spor-
tovního, kulturního i politického dění obce Vrané. Díky našim předkům za jejich nadšení 
a píli. Do dnešního dne nebylo nic podobného nebo lepšího postaveno, aby to mělo takový 
význam jako sokolovna.

sestra Ing. Marie Koubová, bývalá starostka Sokola Vrané

POHNUTÁ HISTORIE LÍPY ZE SMOLOTEL
(mateřské lípy dvou nově vysazených stromů ve Vraném nad Vltavou) 
Lípa ze Smolotel byla prohlášena památným stromem 20. 10. 1981. V této době byla lípa 
státním stromem vysokým 31 m s obvodem kmene 694 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Den-
drologická zahrada Průhonice udržuje genové mateniče vybraných památných stromů. Do 
svého programu vybrala i lípu ze Smolotel. 
Lípa byla zasazena někdy v letech 1706-1723, kdy tehdejší majitelé Smolotel Chanovští 
z Dlouhé Vsi, přestavovali původní tvrz na barokní zámek. Jako mladý stromek byla u stavby 
kostela zasvěceného Janu Křtiteli a Panně Marii Karmelské na Makové Hoře, který Jan Felix 
Chanovský- Krasilovský nechal postavit v letech 1719–1722. Slavnostní vysvěcení proběhlo 
5. 10. 1723 světícím biskupem hrabětem Janem Rudolfem Šporkem. 
Roku 1733 se lípa seznamuje s novým majitelem panství Zdeňkem Jiřím Chřepickým z Mod-
liškovic, prelátem a děkanem svatovítským v Praze a kanovníkem u sv. Štěpána v Litoměřicích. 
Po jeho smrti roku 1755 převzala Smolotely jeho sestra Antonie Chřepická, vdova po Janu 
Blažejovi Santinim-Aichelovi (1677–1723). Dědicové Chřepických žili ve Smolotelech až 
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do roku 1809. Čtvrtého dubna 1774 začal zámek hořet a kvůli velikému suchu vyhořel úplně. 
Smolotelská lípa tehdy naštěstí přežila sucho i plameny.
Roku 1872 přichází do Smolotelského zámku poslední významnější šlechtický rod Erggeletů. 
Za jejich vlády fungoval u zámku pivovar, v obci byly čtyři mlýny a velkostatek o rozloze 713 
ha.V září roku 1909 na Makovou nastoupil páter Vincenc Bosáček pocházející ze starobylého 
příbramského rodu a s ním zde dlouhá léta žil také jeho bratr Josef, akademický malíř a spo-
lupracovník Mikoláše Alše. Oba bratři často procházeli zámeckým parkem pod naší lípou. 
Z té doby lípa pamatovala i „čtyřnohý vodovod“ – oslíka, který nosil ke kostelu na Makovou 
horu vodu, a který znal cestu i svůj úkol zpaměti. Sám přinesl dva prázdné měchy na vodu na 
hřbetě do vesnice, počkal, až mu je někdo naplní, a poté se vydal i s nákladem zpět.
Za první světové války byla lípa u odvodu chlapců a mužů. Mnoho z nich se již domů nikdy 
nevrátilo. Jejich smrt připomíná žulový pomník „Padlým synům ve světové válce 1914–1918“, 
postavený na návsi kousíček od lípy, skoro pod její korunou. Z Makové hory byly pro válečné 
účely odebrány kostelu zvony a v pivovaru byly zabaveny měděné kotle na válečné účely. Okolo 
roku 1915 tak zaniká zámecký pivovar. Budova zámku se během války nezměnila, vyměnil 
se ale majitel. Erggeletové byli velmi zadluženi, tak Smolotelské panství koupil v dražbě roku 
1915 JUDr. Eduard Schwarz, který měl advokátní kancelář na Ovocném trhu v Praze. V roce 
1939 přebral Smolotely Eduardův syn Karel Schwarz, který panství pronajal židovské rodině 
Königových. Tato rodina zde hospodařila až do roku 1942, kdy byla deportována do Terezína, 
kde otec rodiny zemřel a jeho žena a dva synové byli převezeni do Osvětimi, kde zahynuli 
v plynové komoře. Po manželích Königových nám zůstaly pouze tyto smutné záznamy:

Hugo König, narozen 28. 9. 1878, poslední bydliště před deportací: Smolotely 
Transport Bz, č. 28 (12. 11. 1942, Tábor -> Terezín) Zahynul 27. 03. 1943 Terezín 

Beatrix Königová, narozena 2. 3. 1889, poslední bydliště před deportací: Smolotely 
Transport Bz, č. 29 (12. 11. 1942, Tábor -> Terezín) a Transport Eq, č. 190 (12. 10. 1944, Terezín 
-> Osvětim) Zahynula.

Schwarzovi byli také židé a jejich majetek včetně zámku byl zkonfiskován. Karel Schwarz byl 
deportován do Osvětimi, kde byl popraven. Eduard Schwarz se pokusil emigrovat do USA, ale 
jeho loď se potopila. Do USA s úspěchem emigrovala pouze jeho dcera Ema. 
Za 2. světové války zámek zabrala německá armáda a zřídila si zde velitelství. Když Němci 
roku 1945 odcházeli, rozkradli, co mohli. Po Němcích přišli Rusové, a ukradli, co ještě zbylo.

Lípa pamatovala také narození pěti dětí sedláka Františka Bučila a Františky, rozené Kost-
kové – Marie, Jana, Josefa, Františka a Anny. Nejstarší syn Jan se z první světové války vrátil 
jako válečný invalida. Hospodaření na rodném statku převzal prostřední z bratrů Josef. Za 
2. světové války se stal starostou Smolotel. Roku 1945, na základě udání, že schovává před 
Němci obilí, byl odsouzen k smrti. Ve vězení v Příbrami mu nechali otevřené okno u cely, aby 
mohl utéct. Josef se ale bál, že by mu pak postříleli rodinu, a proto neutekl. Byl popraven na 
Pankráci 9. března roku 1945. Pohřben byl v hromadném hrobě v Praze-Ďáblicích. Nejmladší 
bratr František si zvolil službu v církvi. Studoval na gymnasiu v Příbrami a na teologické fakultě 
Univerzity Karlovy. Primici pak měl P. František Bučil na „rodné“ Makové. V Sedlčanech se 
stal v roce 1940 děkanem. Po válce byl v roce 1951 odsouzen komunistickým režimem ve 
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vykonstruovaném procesu k 9. letům těžkého žaláře. Jeho zdravotní stav se ve vězení horšil 
a bez odpovídající lékařské péče 30.12.1955 umírá. Pohřební úřad dostal zákaz vydat jeho tělo 
příbuzným a jeho ostatky byly odvezeny do neoznačeného hrobu v Praze – Ďáblicích. Stejně 
jako zde pohřbili před deseti lety anonymně bratra Josefa fašisté, pohřbili zde tělo umučeného 
Františka tajně i komunisté. Po konfiskaci zámku ve Smolotelích Němci byl zámek po roce 
1948 zestátněn komunisty.
Od roku 1949 sloužil zámek k mnoha účelům, např. jako mateřská školka, kino, divadlo, ob-
řadní síň, hospoda. Kolem lípy bylo tehdy stále plno lidí. Postupem času však zámek chátral 
a tak se skoro již vůbec nevyužíval.
V roce 1996 se o zámek a ostatní zestátněný majetek přihlásil v rámci restitucí Jan Josef Kohn 
(univerzitní profesor matematiky v Pricentownu, New Jersey), vnuk posledního majitele, Eduarda 
Schwarze, syn Emy, provdané Kohnové. V roce 1999 mu byl zámek skutečně vrácen. Lípa se 
tedy ještě dočkala příchodu potomka bývalých majitelů, které dobře pamatovala a dočkala se 
i rekonstrukce zámeckého pivovaru na penzion.
Dne 6. 6. 2002 však nevydržela nápor větru a skácela se. Následně je již uváděna jako padlý 
mrtvý kmen. V říjnu 2017 z ní již zbylo pouze několik špalků určených na spálení.
V parku okolo zámku žijí daňci a část slouží jako zahrada restaurace penzionu, na opravu 
zámecké budovy se stále ještě čeká. Kostel na Makové hoře je využíván minimálně, mše se 
konají jednou měsíčně a mezitím je kostel zamčený.

Popřejme tedy našim dvěma vranským lípám – potomkům památné lípy u Smolotel, aby byly 
němými svědky příznivějších historických událostí a osobních osudů.

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.  
a Skaut středisko Vltava Vrané nad Vltavou 

100 LET REPUBLIKY:  
CO JSME TAKÉ ZAŽILI ZA UPLYNULÉ STOLETÍ
28. 10. 1918 Vznik samostatného československého státu
13. 7. 1925 Archeologický tým Karla Absolona objevil sošku Věstonické Venuše
1926  Na Strahově byl otevřen největší stadion v Československu
30. 9.1938 Podpis Mnichovské dohody
r. 1938  Jan Antonín Baťa nechává ve Zlíně postavit mrakodrap
17. 12. 1938 Poprvé vychází Rychlé šípy Jaroslava Foglara
15. 3. 1939 Vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
1. 9. 1939 Německá vojska napadla Polsko, začala 2.světová válka
27. 5. 1942 Skupina výsadkářů spáchala atentát na Reinharda Heydricha
10. 6. 1942 Jednotky SS vypálily obec Lidice
8. 5. 1945 Po kapitulaci Německa končí v Evropě 2.světová válka
25. 2. 1948 Moci se chopila KSČ pod vedením předsedy vlády Klementa Gottwalda
15. 1. 1949 Otevřen první úsek lanovky na Sněžku
27. 7. 1952 Celkem 4 olympijská zlata Emila a Dany Zátopkových
1. 5. 1953 V Měšťanské besedě zahájila Československá televize první vysílání
30. 5. 1953 Komunisté spustili měnovou reformu, lidé přišly o své úspory
1955   Odhalen největší pomník na světě – pomník Stalina
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4. 12. 1955 Havířov vyhlášen nejmladším městem ČSR
r. 1958  ČSR zazářila na světové výstavě v Bruselu
1959  Jaroslav Heyrovský získal Nobelovu cenu za chemii
1960  Změna názvu republiky na Československou socialistickou republiku
1962  Odstranění Stalinova pomníku
1964  Škoda 1000 MB byla prvním velkosériovým autem
2. 1. 1965 Začátek vysílání Večerníčku v Československé televizi
11. 2. 1968 Jiří Raška získává na ZOH v Grenoblu první zlatou medaili
21. 8. 1968 Vojska Varšavské smlouvy zahájila invazi do Československa
Říjen 1968 Věra Čáslavská získala 4 zlaté medaile na LOH v Mexiku
16. 1. 1969 Jan Palach se upálil na protest proti sovětské moci
12. 7. 1971 Otevření prvního úseku první dálnice z Prahy do Mirošovic
9. 5. 1974 První jízda pražského metra
1. 1. 1977 Začátek působení Charty 77 – občanské iniciativy proti komunismu
1. 3. 1978 Vladimír Remek se jako první český kosmonaut podíval do vesmíru
1984  Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu za literaturu
Září 1985 České sportovní legendy v čele s Ivanem Lendlem ovládly tenisové US Open
1987  Škoda Favorit předvedena na strojírenském veletrhu v Brně
30. 10. 1988 Bratři Pospíšilové byli podvacáté mistři světa v kolové
17. 11. 1989 Den studentů a začátek sametové revoluce
29. 12. 1989 Federální shromáždění zvolilo Václava Havla prezidentem republiky
1. 1. 1993 Odtržením od Slovenska se stala Česká republika samostatným státem
1996  Na pravém břehu Vltavy v Praze byl otevřen Tančící dům
Podzim 1996 Čech Ivo Lukačovic založil internetový vyhledávač Seznam.cz
22. 2. 1998 Čeští hokejisté vyhráli zlatou olympijskou medaili v Naganu
19. 2. 2002 Aleš Valenta skočil na lyžích trojité salto s pěti vruty a získal olympijské zlato
1. 5. 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie
24. 2. 2006 Kateřina Neumannová na ZOH v Turíně získala zlato
24. 2. 2008 Markéta Irglová dostala Oscara za píseň Falling Slowly
24. 2. 2010 Martina Sáblíková získala ve Vancouveru 2 olympijská zlata
4. 12. 2013 Adam Ondra zdolal nejtěžší lezeckou cestu v ČR
24. 2. 2018 Ester Ledecká získala 2 olympijské medaile ve dvou různých sportech
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VÁNOCE

NA VÁNOCE PŘED STO LETY POPRVÉ  
VYSÍLALO RÁDIO
Na Štědrý den roku 1906 odvysílal americký vynálezce první 
rozhlasový pořad. Při tom ani nevěděl, zda ho někdo slyší. Ne-
známým posluchačům zazpíval koledu, zahrál na housle a popřál 
pokojné Vánoce. 
Pííppííp pip pippííppip pippííppip pííppippííppííp pííppi-
ppííppip pippippippip pippííppip pippip pippippip pííp 
pííppííp pippííp pippippip. Takhle nějak vypadal Štědrý 
večer radiotelegrafistů na lodích plujících Atlantským oceánem poblíž amerického pobřeží 
roku 1906. To byla každodenní rutina radiotelegrafistů, stejná už mnoho let.
Operátoři zachytili zprávu, uvozenou morseovou sekvencí „CQ CQ CQ“, což znamenalo "vysílání 
pro všechny v dosahu". A najednou se ze sluchátek ozval lidský hlas! Radiooperátoři často nevěřili 
svým uším. Něco takového ještě v životě neslyšeli. Ani nemohli. Je 24. prosince 1906, devět hodin 
večer východního času, a oni naslouchají prvnímu veřejnému rádiovému vysílání v historii.
Majitelem prvního hlasu přenášeného po radiových vlnách neznámému počtu posluchačů je 
Reginald Aubrey Fessenden, kanadský fyzik a vynálezce. Sedí v místnosti plné kabelů, pře-
pínačů a neobvykle velkých přístrojů. Pod ním, ve sklepě, se rychlostí dvaceti tisíc otáček za 
minutu otáčí alternátor, nad celou budovou v americkém Brant Rock se pak tyčí obrovská, více 
než stometrová anténa. Svým vzhledem připomíná vánoční stromeček. Vánoční je i program, 
který anténa vysílá.
Přesně v devět hodin si Fessenden opatrně odkašle a pak co nejjasněji začne mluvit do mik-
rofonu. Jde o stejný mikrofon na bázi uhlíkových zrnek, jaký se v té době používá u telefonů. 
Představil se a uvedl, že posluchači uslyší hudbu a čtené slovo.
Hudbu obstarává Edisonův fonograf a váleček s nahrávkou Händelovy árie „Largo“ z opery 
Xerxes. Pak vynálezce otevřel Bibli a přečetl vánoční příběh, pasáž o narození Ježíše Krista 
v Betlémě. Dočetl. Následovala krátká pauza, podle některých prý proto, že dal znamení svojí 
ženě Heleně, která předtím souhlasila, že do mikrofonu promluví, nyní se však zalekla. Možná si 
uvědomila, že i když je noc a oni jsou takřka sami v místnosti, její hlas by slyšeli zcela neznámí 
lidé kilometry daleko. Možná měla jenom trému.
Vysílání pak pokračovalo vánoční písní "O Holy Night", kterou Fessenden zazpíval. Pak ještě 
jednou popřál co nejkrásnější Vánoce. Podobně jako dnešní rozhlasoví moderátoři, ani on 
nezapomněl obecenstvu připomenout, že za týden (na Silvestra) si jej mohou opět poslechnout.
Do té doby létaly vzduchem jen tečky a čárky.
První rozhlasové vysílání zůstalo ve své době zcela mimo pozornost tisku. Tři dny dopředu jej 
Fessendenův tým oznámil pouze lodím společnosti Fruit United. Právě jejich operátoři se stali 
prvními posluchači rádia, spolu s neurčitým počtem dalších lodí. Jejich sluchátka nepotřebovala 
pro reprodukci zvuku žádnou úpravu, vše záleželo na správné úpravě vysílacího zařízení. To 
se zcela odlišovalo od vysílačů morseovky.
Od devadesátých let devatenáctého století, kdy Guglielmo Marconi vynalezl a zdokonalil radio-
telegraf, se tento přístroj stal prakticky nepostradatelnou součástí vybavení všech větších lodí. 
Samozřejmě, že každý takový přístroj vyžadoval i zkušenou obsluhu. Nebo jste z těch pípnutí 
na začátku článku přečetli "Merry Christmas"? Radiotelegrafista by s tím asi neměl problém.

Reginald Fessenden, otec rozhlasu, 
u mikrofonu | foto: fessenden.ca
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PŘED STO LETY BY ŽÁDNOU HOSPODYNI NENAPADLO 
UMÝVAT V PROSINCI OKNA
Jak se slavily Vánoce před 100 lety? Peklo se také cukroví a zdobil stromek? 

JAKÉ ZVYKY UDRŽOVALI VE VÁNOČNÍM ČASE KŘESŤANÉ NA PŘELOMU 
19. A 20. STOLETÍ?
Pro křesťany jsou už skoro dva tisíce let největšími svátky v roce „Boží hody“ – vánoční, 
velikonoční a svatodušní. Připravovali se na ně důkladnou očistou duše i těla – modlitbami 
a postem. Půst ovšem neznamenal pouze hladovění, ale dobrovolný sebe zápor stejně jako dnes. 
Adventní půst končil o půlnoci před Božím hodem vánočním, který připadá na 25. prosince. 
Proto se i dnes na Štědrý den připravuje jídlo až večer, ačkoliv řada lidí neví, proč tomu tak 
je, a považuje to za lidový zvyk.

JAKÉ VÁNOČNÍ ZVYKY SE DODNES DOCHOVALY A KTERÉ NAOPAK UPADLY 
TÉMĚŘ V ZAPOMNĚNÍ?
Křesťanské zvyky se nezměnily. Měnily se a mění lidové obyčeje, které se na vánoční svátky 
nabalovaly během staletí, jak se proměňoval způsob života. Před sto lety by třeba žádnou 
hospodyni nenapadlo v prosinci umývat okna, prát záclony a vůbec gruntovat. Proč? Utíkalo 
by přece drahocenné teplo. Už víc než sto let se svítí elektřinou – není proto nutné být hotov 
s prací před západem slunce a večer za svitu petrolejky dělat jen takové práce, při nichž pološero 
nevadí, protože se dělají spíše po hmatu – proto se v zimě předlo a dralo peří. Není ani nutné 
nezbedné děti udržet v klidu někde za pecí pod pohrůžkou, že si pro ně přijde Žber –lidožravá 
obluda. Není potřeba jim ani zabraňovat v předvánočním ochutnávání zavoláním Šperechty, 
která mlsounům provrtá bříško. V každé domácnosti jsou dnes už hodiny – nemusíme po 
štědrovečerní večeři odhadovat čas zbývající do odchodu na půlnoční mši svatou jako před 
sto lety tím, že některé z dětí po večeři přečetlo z biblické dějepravy zprávu o Narození Páně 
a místo adventních písní zpívala celá rodina koledy. Čas do půlnoci se také ukracoval pomocí 
hravých věšteb z rozkrojených jablek, rozlousknutých ořechů či slitků olova. Tak by se dalo 
pokračovat – ale nikomu nehodlám vymlouvat rozkrojení jablíčka, jen mu přeji, aby nebylo 
zrůdné, s křížkem místo hvězdičky uvnitř. Ony ty pověry na místě víry jsou mocné…

JAK VYPADAL VÁNOČNÍ STROMEČEK V DOMÁCNOSTECH, ROZDÁVALY SE 
I V MINULOSTI DÁRKY? A ČÍM SE LIDÉ OBDAROVÁVALI?
Vánoční stromeček je jedním z projevů globalizace 
dávno předtím, než se pojmu „globalizace“ začalo 
užívat. Zavedl jej Martin Luther, který „zlikvidoval“ 
úctu ke svatým a s ní obvyklé dětské nadílky o svát-
cích sv. Martina a sv. Mikuláše. Nahradil je vánoční 
nadílkou pod stále zeleným „rajským stromem“, 
ozdobeným ovocem, svíčkami a sladkostmi. Ovoce 
(jablka, ořechy, fíky) připomíná Adamův hřích, 
svíčky znamenají Pána Ježíše, jenž jest Světlem světa, 
a sladkosti na stromku nám mají připomínat hoj-
nost milostí, jež nám Pán Ježíš svojí smrtí na kříži 
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zasloužil. Zlatý řetěz pak onoho hada, jenž naše prarodiče k neposlušnosti svedl. Snad prvním 
vánočním dárkem dětem byla píseň „Vom Himmel hoch“ (Z nebes výše), kterou v roce 1534 
vytvořil Martin Luther pro své děti obměnou textu německé lidové taneční písně „Ich kommaus 
fremden Landen her“ (Z cizích zemí sem přicházím). Ve Štrasburku byl v roce 1568 poprvé 
zaznamenán zvyk takzvaného „Kristova břemene“ – rance s dárky, který údajně přinášel pod 
stromek sám Kristus („Christkindl“). Jeho obsah vylíčil ve svém vánočním kázání roku 1671 
farář Tomáš Vinita: ranec obsahoval patero věcí: jako první pamlsky – ovoce a ořechy, jako 
druhou – hračky, třetí byly věci potřebné jako ošacení, boty a další čtvrtou byly knihy a školní 
potřeby, pátou tvořily peníze. No, za těch 440 let se náměty pro obdarovávání nijak nezměnily, 
přibyly jen „potřeby pro volný čas“.

Z JAKÝCH POKRMŮ SE SKLÁDALA ŠTĚDROVEČERNÍ TABULE?
Na štědrovečerní tabuli mohlo být cokoliv kromě masa a krve z teplokrevných živočichů – 
postní předpisy ze všech mas povolovaly jen ryby a mořské živočichy. Jinak tam mohlo být 
vše „co dům dal“. Kapr byl u nás nejdostupnější rybou, která se dostala ve druhé polovině 
devatenáctého století i na jídelní lístek běžných domácností. V téže době se začalo objevovat 
také doma pečené vánoční cukroví dnešního typu, i když ne všude. Předtím se na Vánoce peklo 
jen obřadní pečivo z bílé mouky, především vánočky. Prvním chodem večeře bývala rybí nebo 
čočková polévka, po ní následovalo hlavní jídlo – pečená či jinak upravená ryba, houbový 
„kuba“ nebo vaječný „zapékanec“. Jako sladkost místo dnešního moučníku různé „klevely“ ze 
sušeného ovoce s vánočkou, pak jablka, ořechy, křížaly. K pití pivo, ale častěji nějaký bylinkový 
čaj, oslazený medem. Víno jako běžný nápoj se u nás vžilo až ve dvacátém století stejně jako 
filé z treskovitých ryb.

BYLA VŽDY SPOJENA PŘEDVÁNOČNÍ DOBA SE STRESEM, JAK JE TOMU DNES?
Kdybychom žili před 100 lety, to bychom viděli, co je to skutečný stres. Dvanáctihodinová 
pracovní doba „od vidím do nevidím“, každá hospodyně musela umět vařit, zavařovat, naklá-
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dat, šít, plést, háčkovat, obrátit každou korunu. Žádné jihoafrické hrozny v prosinci, španělská 
rajčata v říjnu, australské švestky v dubnu. Nákup na poslední chvíli? A kde a u koho? Nebylo 
ani nákupní středisko za každým rohem, ani autobusové či vlakové spojení v zásadě odkud-
koliv kamkoliv, či mobil, kterým si zavoláte taxi nebo donáškovou službu. Ale mnozí snadno 
podléháme heslům, jejichž uposlechnutí si může dovolit jen rozmazlený Evropan, který už 
skoro šedesát let neví, co je to skutečný hlad a nouze. Stres je reakce organismu na podněty 
ohrožující život – takže nejkrásnější svátky v roce nás mají ohrožovat na životě? Přežili jsme 
dědu Mráze a přežijeme v klidu i Santa Clause. 

Tak hezké a klidné Vánoce bez stresu.

BETLÉM
Betlémy byly vytvářeny v Římě od 10. století. Byly propagovány svatým Františkem z Asissi od 
roku 1223 a rychle se šířily po celé Evropě. Typy dekorací, vyvinuté v rámci křesťanské sym-
boliky, se podle místních tradic a zdrojů mohou lišit. V některých částech světa, zejména však 
na Sicílii, jsou živé betlémy v návaznosti na tradici svatého Františka populární alternativou 
k jesličkám. První komerčně vyráběné dekorace tohoto typu se objevily v Německu v roce 1860. 
Byly inspirovány papírovými řetězy tvořenými dětmi. V zemích, kde je předvádění Betléma 
velmi populární, jsou obyvatelé vyzýváni, aby vytvořili sami nejvíce originální nebo realistic-
ký Betlém či doplněk. V některých rodinách jsou doplňky používané při vytváření Betléma 
považovány za cenné rodinné dědictví.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské světlo, které rozvážejí skauti. Světlo se 
každoročně zapaluje v Betlémě a posléze putuje napříč Evropou. Do Česka betlémské světlo 
putuje z Vídně, kde jej rakouští skauti předávají o 3. neděli adventní (Gaudete) delegacím z celé 
Evropy; pro české země jej přebírají brněnští skauti, kteří jej rozvážejí v sobotu před 4. nedělí 
adventní, takže je pak k dispozici v kostelech, na náměstích, vánočních trzích, knihovnách apod.

BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Betlémská hvězda, popisovaná v Matoušově evangeliu, je někdy považována za kometu. Avšak 
mohlo by jít i o novou hvězdu (novu či supernovu). Konjunkcím planet již dříve byl přikládán 
velký význam i mezi laiky a je jistá možnost, že krátkodobá konjunkce planet mohla být také 
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jevem, který upoutal pozornost vědců té doby. Možnost, že by šlo o velmi vzácnou konjunkci 
planet, jež byla později mylně interpretována, patří k oblíbeným, ačkoliv ostatní možnosti 
o jaký úkaz na nebi vlastně šlo, rovněž nelze vyloučit. 
Kometa zobrazovaná na lidových betlémech byla vytvářena až podle Halleyovy komety, po 
roce 1301. Odborníci však nemohou vyloučit, že mohla v době Kristova narození být na noční 
obloze viditelná jiná kometa. Tuto teorii zastává například A. A. Borett (1983). Možnost, že 
by v té době byla viditelná nová hvězda, v moderní astronomické terminologii buď nova nebo 
supernova, je považována za pravděpodobnější. Zastáncem této možnosti je například A. J. 
Morehouse (1978). 
Většina astronomů podporuje názor Johannese Keplera, že šlo spíše o konjunkci planet. Vý-
znam tomuto úkazu připisuje astrologie, která byla v dřívější době s astronomií nerozlučně 
spjata. Mudrci od východu tedy mohli být astrology, kteří vykládali ze „znamení na nebi“ 
věštby. Konjunkce je mohla zavést do Betléma. Podle Johanese Keplera v roce 7 před naším 
letopočtem došlo dokonce k trojnásobné konjunkci planet Jupiteru a Saturnu v souhvězdí Ryb. 
To potvrzují i moderní výpočty. K úhlovému přiblížení Jupiteru a Saturnu došlo 29. května, 30. 
září a 5. prosince téhož zmíněného roku. Podle těchto výpočtů šlo o neobyčejně nápadný úkaz. 
Na základě této teorie by se Kristus, jako osoba, narodil koncem léta či na podzim roku 7 před 
naším letopočtem. Jinou verzi konjunkce jako Betlémské hvězdy uvádí R. W. Sinnott. 
Jako kometu zobrazil Betlémskou hvězdu do vánoční scény poprvé zřejmě italský malíř Giotto 
di Bondone (1267–1337), a to v roce 1304 na fresce Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. 
Dílo bylo inspirováno úkazem Halleyovy komety v září 1301. Na jiných středověkých obrazech, 
například třeboňském Narození Páně, bývá Betlémská hvězda zobrazena mnohem nenápadnější.
Při vzniku tradice vyobrazení vánočního Betléma se ustálil i zvyk vyobrazení hvězdy, obvykle 
komety, nad scenérií betlémského chléva s jesličkami a Svatou rodinou.
Betlémská hvězda nebo vánoční hvězda je jako zcela specifický symbol používána a vytvářena 
z mnoha různých materiálů ve zcela ustálené tradiční podobě v některých zemích, jako napří-
klad Fröbelstern v Německu nebo Moravian star v USA.
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OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

„ZPÍVÁM, TEDY JSEM!" 
Upravený známý filosofický výrok se vtipně hodí jako oslí můstek k mému, téměř Dušičkovému, 
rozjímání. Před pár dny jsem se byl rozloučit na hřbitově s jednou milou osobou, a uvědo-
mil si paradoxně. že i když máme sem tam starosti a smutky, jak krásný život je, jak úžasný 
je to dar. Jak dokonale krásná je naše planeta. Barvy nebe, moře, lesa, bytostí. Jak dokonalý 
je člověk, jak pomíjivý a krátký je náš čas. Bože, tohle všechno mohu slyšet, vidět a slyšet ! 
Chci se učit zastavit se a více si uvědomovat sám sebe a lidi okolo. Počátek je radost, konec je 
smutný a bolestivý. Nesmrtelnost fyzická nikoho nečeká a když jsem kráčel tou nekonečnou 
"alejí lidských duší", uvědomil jsem si, že i oni, tu ležící, byli jako já, jako my, a také jednou 
bude zase někdo jiný takto kráčet a číst si mé jméno. I oni byli milovaní synové, dcery, matky, 
otcové, doktoři, dělníci, řemeslníci, umělci. Oni jsou minulost. Otočil jsem se za nimi a řekl 
jim: " I já budu jednou minulost, vždyť i můj teď udělaný krok se stal vlastně už minulostí ! ". 
Přál bych si po sobě zanechat nejen vyryté jméno na náhrobku s časodráhou života od – do. 
Mnozí se asi pousmějí, že mám snad ještě na takové úvahy čas. Kdoví, mám, nemám. Jsem sice 
teprve uprostřed života, ale je potřeba si uvědomovat lidské bytí postupně už od začátku cesty. 
Na konci už je na to, aby člověk život nepromrhal, bohužel většinou pozdě. Tento příspěvek 
prosím berte pozitivně. I já sám se dnes velmi ze života raduji. A zda po mně něco trvalého 
nakonec zůstane ? Jsem sice vyučený zedník, ale jen vyučený, takže žádný dům, ale ani ten 
pověstný kozí chlívek, jsem nestačil bohužel postavit. A už asi nepostavím. Zpěv u mne dostal 
přednost. Od vojny už profesionálně zpívám a skládám písně, a tak snad, kdyby aspoň jedna 
písnička zůstala dlouho předlouho v povědomí posluchačů, stál by můj "pobyt zde na Zemi" 
za to. Možná, že tou písní bude zrovna ta moje v současnosti nejúspěšnější – "Svatební". Na 
Youtube ji zatím zhlédlo hodně přes milion lidí. Asi se jim líbí a snad se bude líbit i nadále, 
a tak se díky ní naplní moje přání – zanechat tu něco hodnotného po sobě.

Jarek Šimek, zpěvák a skladatel  
(oblíbil jsem si Vrané a mám zde spoustu přátel)

POVÍDEJME SI ...
"Jak to v životě chodí ". Dávno tomu již ... Tedy přesněji 44 let. V té době došlo, v mém přípa-
dě, k setkání mladé dívky s o rok starším mladíkem. A láska je, jak víme, mocná čarodějka. 
Tehdy to šlo nějak ráz naráz. Svatba, následování manžela do místa jeho působení (ano, ano 
byl vojákem z povolání). To také přineslo i časté sobotní dojíždění vlakem za rodiči do Prahy, 
protože rodinné vztahy v té době bývávaly všeobecně ještě velmi silné a dobře fungovaly. Ono 
moje dojíždění probíhalo na trase Krhanice – Braník. Vidím to jako dnes – nádraží Braník, 
sobota, lavičky, na kterých posedávali trampové, hrající na kytary, výletníci, chataři, pobíhající 
děti, pejskové a také vodáci a jejich lodě. Kdyby tehdy té mladé dívce, jako mně, někdo ve 
vlaku stojícím v zastávce Skochovice poklepal na rameno a prorocky řekl : "Děvče, dobře si 
prohlédni ten vysoký a strmý kopec nad zastávkou. Jednou se po něm budeš doslova trmácet 
a plazit. A to dost často !", samozřejmě bych si myslela, že se zbláznil. A co myslíte? Jak už 
to v životě chodívá, stalo se . Do toho strmého kopce po úzké vyšlapané cestičce necestičce 
se, už ne mladá dívka, ale léty a zkušenostmi jaksi "ošlehaná" žena (ženy jsou ale přeci věčně 
mladé, ne), skutečně "plazívám". Nejlépe se dvěma nabitými nákupními taškami, které bych 
občas nejraději skutálela z toho kopce dolů. Přitom dávat pozor, abych se neskutálela sama a 
rozhlížet se raději po protějších panoramatech (Jíloviště, Trnová), a tím odvádět pozornost od 
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výškového stoupání – jsou nutností. Cestička k mému současnému domovu je doslova a do 
písmene "vyšlapaná" – ten vysoký strmý kopec na mne skutečně (jakoby prorocky) celá léta 
čekal. Inu, v životě to tak někdy chodí.

svan
CELOSVĚTOVÝ POTLACH V TEXASU
Dne 10. listopadu 2018 se konal v Texasu na Fort Adamsonu 10. světový potlach trampů z celého 
světa. Z Čech dorazilo do Texasu na 200 pozvaných trampů, kteří na slavnostním potlachovišti 
vyvěsili své osadní vlajky. Je potěšující, že mezi nimi nechyběly ani vlajky osad Zlaté slunce 
a Skochovice. Po zpěvu trampské hymny „Vlajka“ s vzpomnělo na kamarády, kteří už odešli do 
trampského nebe, písní „Do osady přišla dívka“. Po předání dárků a osadních vlaječek přišly 
na řadu soutěže ve zpěvu a vyprávění. Pak se zpívalo a hrálo až do ranních hodin. Druhý den 
proběhly soutěže ve vrhání nožů a tomahawků. Byl to nevšední zážitek, protože tato akce se 

konala naposled. Nicméně za 3 roky bude zahájena nová světová akce s názvem „Letokruhy“ 
v kanadském Bush River a za 6 let se poprvé přestěhuje do Čech.

ROZMARY POČASÍ 
S rozmary počasí se potýkali již naši předkové. Při prohlížení starých zahrád-
kářských časopisů mě zaujaly zmínky o výkyvech počasí před obdobím pravi-
delných měření teplot, jak je zaznamenala publikace ČESKÁ FLORA, časopis 
pro zahradníky, milovníky a přátele rostlin, únor 1896, č. 2. Cituji:

MÍRNÉ ZIMY:
Od r. 1172 byla prý v celé střední Evropě několikráte zima tak mírná, že ani sněhu ani mrazu 
nepoznali. Tak na př. roku 1184 kvetly stromy a réva již v únoru a ovoce dozrálo v květnu, 
víno pak v srpnu. Roku 1289 nosily dívky o Vánocích věnce z vonných fialek a v únoru měly 
chrpu ve vlasech. R. 1572 vypučely stromy již v lednu a v únoru bylo listí tolik, že zakrylo ptačí 
hnízda. Roku 1622 byl leden tak mírný, že se nemuselo topiti a v únoru kvetly stromy. Příroda 
občas jako by musela vyrazit přes všechny zákony, jež jsou jí připisovány.

NEJVĚTŠÍ ZIMY V ČECHÁCH:
Největší zimy byly r. 163, r. 792. Roku 824 se již 19. září chumelilo a sníh 29 neděl zůstal 
ležet. Roku. 962, 972 trvala zima až do měsíce května. R. 1061 hrozně mrzlo od 4. ledna do 
20. března nepřetržitě. 
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PEL ‑MEL

CITÁTY
Štěstí 

• Štěstí i neštěstí je věcí duše. (Démokritos z Abdér)
• Ideál pozemského štěstí? Mít krásný způsob sebevyjadřování. (Paul Cézanne)
• Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. (Platón)
• Smutek se o sebe postará sám, ale aby sis opravdu vychutnal štěstí, musíš mít někoho, 

s kým se o něj podělíš. (Mark Twain)
• Život, to je štěstí! (Lev Nikolajevič Tolstoj)
• Člověk musí věřit ve štěstí, má-li být opravdu šťastný. (Lev Nikolajevič Tolstoj)
• Štěstí je rozkoš bez pokání. (Lev Nikolajevič Tolstoj)
• Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím. (Lev Nikolajevič Tolstoj)
• Štěstí si poprvé všimneme, když nás za bouřlivých okolností opouští. (Marcel Achard)
• Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. (Helvétius Claude Adrien)
• Největší štěstí je dobře se narodit. (Joseph Joubert)
• Cílem našich životů je být šťastní. (Tändzin Gjamccho)
• Statečným štěstí pomáhá. (Publius Terentius Afer)
• Pro štěstí je zapotřebí malé neštěstí. (Jan Twardowski)
• Mezi štěstím a věnováním pozornosti tomu, co právě děláme, existuje přímá souvislost. 

(David Michie)
• Šťastný je ten, kdo má své sny a je připraven zaplatit cenu, aby je realizoval. (Joseph-Leon 

Cardinal Suenens)

R. 1061, r. 1077 a 1104 byly řeky od konce září 
až do Velikonoc zamrzlé. Roku 1109 zamrzly 
i nejhlubší vody až do dna. Roku 1126 napadlo 
neobyčejně mnoho sněhu. Roku 1058 zůstala 
Vltava zamrzlá až do 25. května. R. 1306 po-
mrzly za tuhé zimy ovocné stromy i vinná réva. 
R. 1407 trvala veliká zima od 11. listopadu do 
20. března. Tuhé zimy byly r. 1427, 1431. R. 
1443 trvaly kruté mrazy od 6. prosince do 15. 
února, 1447 zamrzly rybníky do dna a mnoho dobytka pomrzlo. Tuhá zima byla také r. 1543, 
r. 1557 trvalo pronikavé studeno od 25. listopadu až do popeleční středy, r. 1560 byla tak krutá 
zima, jakou ani nejstarší lidé nepamatovali, r.1586 také krutě mrzlo i 1587 mrazy zničily révu 
a stromoví. Roku 1607 panovala tuhá zima od nového roku do 22. března, v letech 1615, 1629 
zmrzly nejen vinice a sady, ale i obilí v polích. Velké mrazy panovaly přes celý masopust r. 1657, 
1660, roku 1663 krutě mrzlo od prosince do 21.března. Roku 1740 bylo takové studeno, že 
ptáci ve vzduchu mrzli. 1788 napadlo mnoho sněhu, který zůstal dlouho ležet. R. 1791 mrzlo 
od ledna do března a lety 1798, 1799 krutými mrazy končilo 18. století.

Zapsala Dr Trefilová
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FOTOREPORTÁŽ – LAMPIONOVÝ PRŮVOD



Obec  
Vrané nad 

Vltavou

Vás srdečně  
zve na  

slavnostní

Akce se koná v neděli 2. 12. 2018  
v parku vedle bytového domu „Rajčur“

Program:
Adventní jarmark od 14:00 hod. 
Kulturní program od 16:00 hod.

Přijďte strávit příjemné předvánoční odpoledne.
Budeme se na Vás těšit.

ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMEČKU


