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HLÁSÍ SE VÁM LETOŠNÍ JARNÍ ČÍSLO ZRCADLA
Naši milí, věrní čtenáři,
držíte v ruce Zrcadlo, ve kterém najdete mnoho článků, které Vás seznámí s tím, co se u nás 
na vesnice dělo od Adventu po Hromnice. Zároveň jsme pro Vás připravili mnoho informací, 
které Vás seznámí s tím, co nás čeká a na co se máme těšit. Nabídka je velmi různorodá a tak 
si určitě každý vybere to, co je pro něj to pravé ořechové.
Jako první nás čeká letošní MASOPUST, připravte si masku a vyražte do průvodu. Bude veselo.
Další převlek budete potřebovat na Filipo ‑Jakubskou noc čili Čarodějnice. Ostatní akce jak 
kulturní či sportovní již budou bez převleku, ale i tyto akce očekávají Vaši účast.
Sledujte dění v obci, přijďte mezi sousedy si popovídat, veselit se… užít si pohody.

Oslavte svátky jara – Velikonoce. Děvčata barvěte vajíčka, kluci i ti velcí si upleťte pořádnou 
pomlázku a huráááááááááááá na holky.

Pohodové jarní dny přeje
 ReRa

VRANSKÁ VÝROČÍ 2019
200 let r. 1819 budova staré školy
135 let r. 1884 křížek „u váhy“
125 let r. 1894 vysazeny kaštany a lípa u kostela
115 let r. 1904 vysazeny červené buky na hřbitově a lípa u samoobsluhy
115 let r. 1904 hřbitov
100 let r. 1919  vrácen zvon sv. Markéty (jako jediný z původních čtyř – ostatní byly zabaveny 

v r. 1917 na přelití na vojenská děla)
95 let r. 1924 založen SK Vrané

SLOVO NA ÚVOD
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85 let r. 1934 železniční zastávka Skochovice
70 let r. 1949 Spolek zahrádkářů
55 let r. 1964 stará mateřská škola (spodní budova, v současnosti zatím jediná)
50 let r. 1969 silnice přes Jarov na Zbraslav
40 let r. 1979 Vranský lesní běh, obnoven v r. 1994 – výročí 25 let
25 let r. 1994 prvně ozdoben vranský vánoční strom, od r. 2006 je slavnostně rozsvícen

ReRa

ZPRÁVY Z RADNICE

STRUČNĚ Z RADNICE 
Rada obce se v prvním čtvrtletí roku 2019 sešla 12× a zastupitelstvo obce 3×.
V lednu se na obecním úřadu uskutečnila schůzka, které se zúčastnili zástupci Státní plavební 
správy – pobočky Praha, starosta obce Davle a zástupci naší obce. Bylo řešeno zajištění dozoru 
nad plavebním provozem na vodní nádrži Vrané. O zajištění dozoru bude požádána pořádková 
policie Středočeského kraje a pořádková policie Praha.
Dne 31. 01. 2019 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na nově vybudovanou vodovodní síť 
v oblasti Na Kodlíči.
Rada obce schválila přijetí a následné poskytnutí dotace ve výši 33 887,70 Kč z Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci mezi organizacemi ŠJ Vrané nad Vltavou a Stře‑
dočeským krajem.
Bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu autobusového terminálu v prostorách před nádra‑
žím. Na stavbu byla podána žádost o dotace z EU. Stavba nového terminálu zahrnuje: krytou 
autobusovou zastávku, nový stánek pro prodej novin a časopisů, zázemí pro řidiče autobusů, 
novou komunikaci před nádražím s přechody pro chodce a zpomalovacími prvky.
Ředitelka Základní školy ve Vraném nad Vltavou Mgr. Daniela Pořízková informovala radu 
obce o nedostatečné kapacitě základní školy pro nový školní rok 2019/20 z důvodu nárůstu 
počtu žáků. Situaci by částečně pomohlo vyřešit přemístění některých tříd družin do prvního 
patra budovy staré školy č. p. 128, kde se uvolní třídy po mateřské škole.
Městský úřad Jesenice, stavební úřad oznámil zahájení územního řízení na stavbu: „Březo‑
vá – Oleško, Kanalizace a ČOV“. Rada nesouhlasí s podpisem věcného břemene na pozemku 
p. č. 409/5 v k. ú. Vrané nad Vltavou. Na tomto pozemku je umístěna vodovodní šachta naší 
obce. Rada obce požaduje opravu projektové dokumentace.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby: „Rekonstrukce čistírny odpadních vod Vrané 
nad Vltavou“, která začne v polovině letošního roku. Dotace na stavbu byla získána z fondů EU.
Společnosti Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) byla podána žádost o navýšení 
kapacity vlakových spojů v úseku Vrané nad Vltavou – Praha u vlaků s odjezdem z Vraného 
nad Vltavou v 6:31, 7:01 a 7:31.
Projektová dokumentace na vybudování nového vodovodního přivaděče z Vestce je připravena 
k podání žádosti o územní rozhodnutí. Jedná se o společný projekt obcí mikroregionu Dolno‑
břežansko, který by měl zajistit v budoucnu dostatečnou kapacitu vody pro celý mikroregion.

 Dana Ullwerová
 starostka obce
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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

david.blazek@vranenadvltavou.cz

Mgr. Jana Nováková, MBA
Nezávislí 2018

jana.novakova@vranenadvltavou.cz

Petr Janeček
Nezávislí 2018 – Vrané nad 
Vltavou

petr.janecek@vranenadvltavou.cz

Mgr. Jaroslava Havlíčková
Nezávislí 2018 – Vrané nad 
Vltavou

jaroslava.havlickova@vranenadvltavou.cz

Ing. Jan Kukla
Nezávislí 2018 – Vrané nad 
Vltavou

jan.kukla@vranenadvltavou.cz

Mgr. Jana Neumanová
Nezávislí 2018 – Vrané nad 
Vltavou

jana.neumanova@vranenadvltavou.cz

Jaroslav Tejnický
Nezávislí 2018 – Vrané nad 
Vltavou

jaroslav.tejnicky@vranenadvltavou.cz

Mgr. Jana Kadlecová
Nezávislí 2018 – Vrané nad 
Vltavou

jana.kadlecova@vranenadvltavou.cz
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KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ 
PŘESTUPKŮ
(zvláštní orgán obce, jmenuje starostka obce)
• JUDr. Michal Sýkora
• Pavel Zděnek
• Marie Vejvodová
• Ladislav Ryšánek (náhradník)
• Bedřich Kyndl (náhradník)
• JUDr. Aleš Kolář (náhradník)

POVODŇOVÁ KOMISE
(zvláštní orgán obce, jmenuje starostka obce)
• Dana Ullwerová – starostka obce
• Pavel Zděnek – místostarosta obce
• Viktor Janauer – člen rady obce
• Stanislav Drábek – člen rady obce
• Jiří Krafta – člen rady obce
• Ladislav Ryšánek
• David Blažek
• Václav Pužman
• Lukáš Novotný
• Jaroslava Trojanová
• Dagmar Vavřinová
• Martina Filipová

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
(poradní orgán rady obce)
• Michal Kubelík (předseda)
• Lucie Medková
• Petr Janeček

KOMISE SOCIÁLNÍ 
A PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
(poradní orgán rady obce)
• Eva Havlíčková (předseda)
• Věra Dřímalová
• Zdeňka Kryštůfková
• Zdeňka Kosinová
• Dana Ullwerová

KOMISE KULTURY
(poradní orgán rady obce)
• Pavel Zděnek – (předseda)
• Jana Kadlecová
• Jaroslav Tejnický
• Blanka Tomková
• David Blažek
• Medard Konopík
• David Balling
• Jiřina Onderková
• Lukáš Novotný
• Ivana Novotná
• Petra Sýkorová
• Martina Filipová
• Ivana Drábková

KONTROLNÍ VÝBOR 
ZASTUPITELSTVA OBCE
• Aleš Kolář (předseda)
• Jaroslava Havlíčková
• Jan Kukla
• Jiří Krafta
• Viktor Janauer

FINANČNÍ VÝBOR 
ZASTUPITELSTVA OBCE
• Jana Nováková (předseda)
• Ivana Rážová
• Bohuslava Chvátalová
• Dagmar Vojtěchová
• Zdena Krištůfková
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ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC
V období od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019 evidujeme v k. ú. obce Vrané nad Vltavou 
celkem 255 událostí. Celkem bylo zjištěno 27 přestupků, ve dvou případech se 
jednalo o podezření ze spáchání trestného činu. Obecní policie Vestec asistovala 
také např. při třech mimořádných událostech na žádost HZS SčK.

VÝPISKY NĚKTERÝCH UDÁLOSTÍ:
Dne 29. 1. 2019 při hlídkové činnosti bylo hlídkou obecní policie zastaveno osobní motorové 
vozidlo tz. Škoda Octavia, jehož řidič byl důvodně podezřelý ze spáchání přestupku na úseku 
dopravy. Hlídce pak řidič navíc sdělil, že před jízdou požil jedno pivo po obědě. Hlídka OP 
tedy provedla test přístrojem DRÄGER na přítomnost alkoholu v dechu, který byl ale negativní. 
Ovšem test na OPL (drogy) na zákonnou výzvu opakovaně odmítl. Další provedenou kontrolou 
bylo zjištěno, že má platný zákaz řízení od měsíce listopadu 2018 a za volantem tedy neměl 
co dělat. Věc si tedy na místě převzala k dalšímu šetření přivolaná Policie ČR pro podezření 
ze spáchání trestného činu.

Dne 17. 12. 2018 hlídka OP Vestec zastavila řidiče jedoucího na motocyklu, 
který viditelně nesplňoval podmínky pro provoz na pozemních komuni‑
kacích, navíc nebyl opatřen registrační značkou. Na výzvu k předložení 
dokladů, které má mít řidič u sebe, tento uvedl, že žádné doklady u sebe 
nemá. U řidiče byl proveden test na OPL (drogy) s pozitivním výsledkem 
na látky Ampfetaminy, Metampfetaminy a Cannabis. Věc si tedy na místě 
převzala Policie ČR k dořešení pro podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 26. 12. 2018 přijala hlídka OP Vestec oznámení od muže, který byl se svým psem na pro‑
cházce, že v ulici Nad Statkem byl napaden psem a pokousán na pravé horní končetině. Tento 
musel po uvedeném útoku psa vyhledat lékařské ošetření. Tuto záležitost bude řešit příslušný 
správní orgán pro podezření ze spáchání přestupku.

str. Zdeněk Vočka, vedoucí obecní policie

VRANSKÝ OBČAN SE PTÁ
Lékárna – podaří se ji opět otevřít?
Obec nabízela možnost pronájmu volných prostor ve zdravotnickém středisku prostřednictvím 
inzerátů v Časopisu českých lékárníků, na webových stránkách, oslovili jsme i majitele lékárny 
na Zbraslavi. Přihlásil se jeden zájemce, který měl problém sehnat druhého farmaceuta, který 
by byl ochoten k nám dojíždět. Pokusíme se ještě jednou vypsat inzeráty a oslovit velké far‑
maceutické firmy, ale i společnost Pilulka Lékárny, a. s., která po několika měsících ukončila 
v naší lékárně činnost, měla problém sehnat lékárníky.

Kácení stromů pod školou. Proč a kdo kácel? Jak bylo naloženo s pokáceným dřevem?
Proč:
1) odstranění suchých a poškozených stromů,
2) odstranění některých méně stabilních borovic uvolněných po odkácení souší,
3) odstranění netvárných mladých jedinců a lísek a uvolnění perspektivních mladých stromů,
4) odstranění invazních zmlazených akátů a jasanu javorolistého
Kdo:
Kácí ZO ČSOP Zvoneček a p. Bártl po dohodě s KŽP
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Co se stalo se dřevem:
Dřevo si ponechávají pracovníci jako odměnu za práci, finanční odměnu za to nedostávají.
Studie možné podoby prostoru pod školou je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo v ZO 
ČSOP Zvoneček.

Veřejné hodiny u křížku – budou opět funkční?
K hodinám nemáme žádnou dokumentaci, jedná se o hodiny pravděpodobně německé výroby. 
Z hodin byl vyndán jeden nefunkční strojek, který nelze opravit. Museli jsme objednat novou 
řídící jednotku včetně tří nových hodinových strojků. Po obdržení nových dílů do hodin, bude 
vše nainstalováno a hodiny budou opět zprovozněny.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Gratulace
V lednu 2019 oslavila krásných 85 let

paní Jarmila HLAVSOVÁ
Přejeme mnoho zdraví a životního elánu.

Kamarádky ze SENIORKU

Milá paní Jarmilo, osmdesát pět let – to je věk,
který Vám může kdekdo závidět!

Ke gratulantům se připojuje i SENIOREK -kamarád,
který Vás má tuze rád!

Paní učitelko, paní ředitelko, i když bývalá,
co dětí Jste ve škole vítala!

Co dovedností a znalostí Jste jim předala,
nějaká stopa v nich určitě zůstala!

Co se tak k významnému jubileu přeje
- štěstí, zdraví, dlouhá léta, pohoda a klid.

Ať Vás nic jen tak nerozhází
a Jste stále fit!

Teď už mě nic nenapadá,
tak buďte hlavně hodně zdravá!

(Naďa Vaníková)
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Začátkem letošního roku nás opustil

pan Jaroslav KRAUS
Prosíme, věnujte mu tichou vzpomínku.

Sousedé

ZAPIŠTE SI DO SVÉHO DIÁŘE
2. 3. 2019 Vranský masopust (Obec Vrané nad Vltavou)
31. 3. 2019 Křest nové knihobudky u nádraží (Stará škola)
13. 4. 2019 Vranský lesní běh (SOKOL Vrané nad Vltavou)
14. 4. 2019 Slavnostní otevření zahrady veřejnosti (Stará škola)
27. 4. 2019 Poutní koncert v kostele sv. Jiří Vrané n. V. – Zpívá Sbor sv. Jiří
27. 4. 2019 Turnaj mladších přípravek (SK Vrané nad Vltavou)
30. 4. 2019 Čarodějnice ve Skochovicích (Obec Vrané nad Vltavou)
11.–12. 5. 2019 Vltava run (SOKOL Vrané nad Vltavou)
18. 5. 2019 Farmářský trh (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)
24.–25. 5. 2019 Dračí Lodě Klub Lávka
25. 5. 2019 Vítání občánků (Obec Vrané nad Vltavou)
26. 5. 2019 Benefice, oslavy 200 let budovy (Stará škola)
1. 6. 2019 Den dětí (SK Vrané nad Vltavou/Obec Vrané nad Vltavou)
2. 6. 2019 Netopýří den dětí (Stará škola)
3. 6. 2019 Koncert žáků ZUŠ v kostele sv. Jiří Vrané nad Vltavou
5. 6. 2019 Výlet na Pardubicko (SENIOREK)
8. 6. 2019 Volejbalové slavnosti (SOKOL Vrané nad Vltavou)
8. 6. 2019 Oslavy 95. výročí od založení SK Vrané nad Vltavou
8. 6. 2019 Vandr pod mostem
9. 6. 2019 Víkend otevřených zahrad (Stará škola)
15. 6. 2019 Koncert kvarteta Severočeské filharmonie – Kostel sv. Jiří Vrané n. V.
22. 6. 2019 IV. ročník turnaje v malé kopané (SK Vrané nad Vltavou)
14. 9. 2019 Farmářský trh (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)
21. 9. 2019 Vranské posvícení (Obec Vrané nad Vltavou)
12. 10. 2019 Běh do schodů (SOKOL Vrané nad Vltavou)
10. 11. 2019 Aukce výtvarných děl (Stará škola)
1. 12. 2019 Rozsvícení stromečku (Obec Vrané nad Vltavou)
7. 12. 2019 Mikulášská zábava v Sokolovně (SOKOL Vrané nad Vltavou)
15. 12. 2019 Adventní koncert (Stará škola)
26. 12. 2019 Vánoční koncert v kostele sv. Jiří Vrané n. V. – zpívá Sbor sv. Jiří
prosinec 2019 „Celé Česko zpívá koledy“ (SENIOREK)
prosinec 2019 „Vánoce pro zvířátka v Obůrce“ (SENIOREK)

VOLNÝ ČAS
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INFOSERVIS

POPLATKY V ROCE 2019
Dle obecně závazné vyhlášky obce Vrané nad Vltavou č. 5/2011 musí občané uhradit níže 
uvedené poplatky do 31. 3. 2019.

Popelnice 110/120 l svoz 1× za 14 dní 1.200 Kč
 1× za 7 dní 2.200 Kč
Popelnice 240 l svoz 1× za 14 dní 2.000 Kč
 1× za 7 dní 4.000 Kč
Popelnice 70/80 l svoz 1× za 14 dní 700 Kč
 1× za 7 dní 1.400 Kč
Sez. popelnice 110/120 l 1× za 14 dní 600 Kč
Období svozu sez. popelnice je od října do března.
Rekreační objekty 1.000 Kč
RD bez popelnice 50 pytlů 2.200 Kč
RD bez popelnice 25 pytlů 1.200 Kč
Údržba na hřbitově 100 Kč
Pes u RD 125 Kč
2. a další pes u RD 180 Kč
Pes v bytovém domě 300 Kč
2. a další pes v byt. domě 400 Kč
Pes u osam.důchodce 30 Kč
2. a další pes u osam.důchodce 150 Kč

Při platbě převodem můžete platit na č. ú. 7226504/0600.
Variabilní symbol: odpady 1337 /spec. s. – č. p.nebo č. e./
 pes 1341 /spec. s. – č. p./
 hřbitov 3632 /spec. s. – č. hrobu/
 pronájem pozemku 61712131 /spec. s. – č. p./ splatnost do 30. 6. 2019
Případné dotazy můžete volat na tel. č. 257 713 770 – Jana Janauerová

O HOSPICOVÉ PÉČI A ČINNOSTI 
HOSPICE KNÍŽETE VÁCLAVA
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně nemocné a umírající a uplatňuje 
se tam, kde možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpané. Jejím smyslem již 
proto není léčit, ale zabezpečit pacientům co nejkvalitnější a důstojné pro‑
žití jejich poslední životní etapy. Komplexní hospicová péče se nezaměřuje 
pouze na fyzickou stránku pacienta, ale i na psychickou, sociální a duševní 
a garantuje, že pacient nebude trpět žádnou nesnesitelnou bolestí.
Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou základních formách. Prvou z nich je forma 
lůžkového hospice, v němž má pacient obvykle vyhrazen samostatný pokoj. Bývá zvykem, že 
ho zde jeho poslední životní etapou doprovází někdo z rodinných příslušníků. Druhou for‑
mou je domácí hospicová péče, která je poskytována pacientovi v jeho přirozeném, domácím 
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prostředí. Tato forma péče umožňuje, tam kde to je možné, aby pacient prožil svojí poslední 
životní etapu mezi svými nejbližšími. V tomto případě není péče poskytována pouze samot‑
nému pacientovi, ale je určena i těm, kteří o pacienta nepřetržitě pečují. Domácí hospicová 
péče nenahrazuje ani služby agentur typu Home Care, ani pečovatelské služby a ani jimi být 
na druhou stranu nahrazována nemůže. Je to služba komplexní a týmová, kde základ týmu 
tvoří především zdravotní sestra, lékař a psycholog.
Společnost Hospic knížete Václava, o. p. s. byla založena v roce 2011 a v současné době poskytuje 
pouze formu domácí hospicové péče. Péči poskytujeme na teritoriu západní části Středočeského 
kraje a dosud jsme jí poskytovali v šesti okresech tohoto teritoria. Naším záměrem je rozšířit 
teritoriální působení i na východní část kraje v okresech Praha ‑východ a Praha ‑západ.
Vedle domácí hospicové péče naše společnost od roku 2014 rozšířila svoji činnost i na další 
2 skupiny nevyléčitelně nemocných, a to na pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty 
s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme respitní péči, rovněž 
v jejich domácím prostředí.
Společnost Hospic knížete Václava bude v budoucnosti poskytovat i lůžkovou formu hospicové 
péče. V současné době vlastní rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech, který získala loni 
darem od České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky. V areálu bude realizován projekt, 
který bude zahrnovat rekonstrukci vlastní budovy kláštera a výstavbu nových křídel celého 
zařízení. To bude určené nejen pro klasické hospicové pacienty v terminálním stavu, jejichž 
diagnóza je z převážné míry onkologická, ale budou zde ještě tři oddělení pro další skupiny 
nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, Alzheimeriky 
a pacienty, kteří jsou trvale a dlouhodobě upoutaní pouze na lůžko. Celková kapacita zařízení 
bude 110 lůžek, která budou rovnoměrně rozdělená pro jednotlivá oddělení.
I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní projektujeme, bude naše společnost i do budoucna 
považovat za základ své činnosti poskytování domácí hospicové péče, jak je to obvyklé i ve 
světě. I sociologické výzkumy dokládají, že cca 80% populace si přeje zemřít doma. V našem 
státě se to bohužel splní pouze cca 20%.
Naše společnost poskytuje pomoc lidem na sklonku jejich bytí. Pomoc poskytujeme bezplatně. 
Abychom toto mohli naplňovat, potřebujeme i my pomoc druhých. Pomoci nám můžete i Vy, 
ať již jako spolupracovníci nebo pomocí finanční. Jak pomoci konkrétně, je možné zjistit na 
www.hkv ‑kl.cz.

KURZY VE STARÉ ŠKOLE 2018/2019
HERNA PRO RODIČE S DĚTMI
Volná zábava pro děti a jejich maminky, tatínky, babičky, tetičky. Prostor 
dětské skupiny U Rybek, za hezkého počasí na zahradě Staré školy.
Středy 16:00–18:00
KONTAKT: vranestara@gmail.com

MIMI HRÁTKY S MODROU LIŠKOU
Říkanky, písničky, hry, hudební nástroje, pohyb i volná zábava. Náplň každého setkání je 
přizpůsobená věku aktuálně přítomných dětí.
Úterky 9:00–9:45. Minihernička v kubové kavárně je otevřená již od 8:15
KONTAKT: Mgr. Radka Kollingerová, modra.liska.vrane@gmail.com, tel. 734 422 782
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JÓGA – ANJU YOGA
Poctivá klasická jóga s procítěním konkrétních oblastí našeho těla i mysli. Pracuje se s pomůc‑
kami i bez nich a vybírat lze ze dvou variant – středeční otevřené volné lekce nebo úterní či 
čtvrteční dlouhodobý kurz.
Úterky 19:00–20:30, Středy 9:30–10:30, Čtvrtky 19:00–20:30
KONTAKT: info@anjuyoga.cz, tel. 608 861 310, www.anjuyoga.cz

JÓGA HRÁTKY
Kroužek Dětské skupiny U rybek pro děti 3–6 let (bez rodičů). Podpora správného držení 
těla, posilování imunity, trénink soustředění pomocí her, pohádek a různých dobrodružství.
Úterky 16:00–17:00
KONTAKT: Mgr. Jana Neumanová, info@urybek.cz, tel. 777 262 979

TAMY – TANČÍCÍ MÁMY
Lekce pro maminky, které nemají dopolední hlídání. Taneční zahřátí, posílení, protažení. Děti 
vítány.
Pondělky 9:30–10:15
KONTAKT: Štěpánka H., tel. 776 194 100

TRÉNINK PAMĚTI
Procvičování paměti a jiných kognitivních funkcí, triky a tipy jak vyzrát na zapomínání v běžném 
životě. Kurzy trénování paměti s certifikovanou lektorkou Ing. Hanou Habartovou probíhají 
v předem vyhlášených cyklech pěti přednášek.
Zpravidla pátky 9:30–11:00
KONTAKT: Dagmar Andělová, dagmar@andelova.cz, tel. 602 945 120
V případě zájmu plánujeme i večerní kurz.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou u nás probíhají semestry vždy na konkrétní 
téma. Bližší informace a aktuální nabídka kurzů zde: http://vu3v ‑vrane.webnode.cz
Čtvrtek (vždy dle rozpisu přednášek) od 10:00
KONTAKT: Dagmar Andělová, dagmar@andelova.cz, tel. 602 945 120

VÝTVARKA S MODROU LIŠKOU
Práce s různými kreativními technikami a hlavně radost z tvoření pro ty nejmenší děti. Probíhá 
ve dvou skupinách.
Středa 13:45–15:00 (starší děti) a 15:15–16:00 (nejmenší děti)
KONTAKT: Mgr. Radka Kollingerová, MgA. Veronika Hrozinková, modra.liska.vrane@gmail.com, 
tel. 734 422 782

NÁRAZOVĚ POŘÁDÁME I JEDNORÁZOVÉ VÝTVARNÉ ATELIÉRY PRO DOSPĚLÉ.
Snažíme se o obnovení oblíbených kurzů sportovní gymnastiky, fitbaletu, taneční přípravky 
pro nejmenší, contemporary tance a orientálního tance od podzimu 2019.
Bližší informace u jednotlivých lektorů nebo na stránkách
www.stara ‑skola ‑cz a https://www.facebook.com/stara.skola.vrane
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ZE ŽIVOTA OBCE

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
VÝUKOVÝ PROGRAM SMYSLY 
ŽIVOČICHŮ
Během úterý 27. 11. 2018 se všechny třídy 
2. stupně účastnily přírodovědného audiovi‑
zuálního programu, který se zabýval smysly 
živočichů. Pořad byl interaktivní, doprovázen výkladem odbor‑
níka ze společnosti Penthea, s několika unikátními záběry pou‑
žívání jednotlivých smyslů. Pro zpestření bylo žákům ukázáno 
i několik živých exemplářů živočichů, kteří mají velmi výkonné 
smysly a běžně nejsou k vidění (sovu pálenou, sklípkana, užovku 
červenou a rohatku). Podle reakcí dětí se program všem velmi 
líbil a tak se těšíme na další podobnou akci třeba na jaře.
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TÉMATICKÁ VÝUKA „VE ZNAMENÍ OSMIČEK“ NA 2. STUPNI
Na 2. stupni naší školy proběhla ve středu 21. 11. 2018 tématická výuka „Ve znamení osmiček“. 
Každá třída zpracovala téma jinak. Někdo vyjel do Prahy na výstavu „Historické osmičky“, 
další třída se vydala na procházku historickým centrem Prahy a udělala mezi lidmi anketu 
týkající se důležitých roků v historii naší země (zaměřenou na roky končící číslem osm). 6.B 
a 7.B se vydaly na sportovně–přírodovědnou vycházku do přírodní rezervace založené roku 
1928. 6. A vyrazila do Náprstkova muzea (důležité mezníky v životě zakladatele této instituce 
se odehrávaly opět v „osmičkových“ letech), ve kterém se jim líbila především expozice věno‑
vaná indiánům. Další třída navštívila Zemědělské muzeum založené roku 1918. V moderních 
expozicích žáci vypracovávali připravené pracovní listy. 9.B se věnovala historickým událostem 
ČSR a ČR ve 20.století a 8.B zpracovala téma jako projekt „Dopis Věře a Martě“ (zabývala se 
osobnostmi Věry Čáslavské a Marty Kubišové, včetně významu roku 1968 v jejich životech). 
Na krátké video z Dopisu pro Věru a Martu se můžete podívat na www.youtube.com, účtu 
sestab vrane 2016.
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VÝLET DO DRÁŽĎAN
Ve čtvrtek 6. prosince se žáci druhého stupně, kteří se učí německý jazyk, zúčastnili výletu do 
Drážďan. Prošli jsme historické centrum města a dozvěděli se zajímavé informace o význam‑
ných památkách, navštívili jsme několik vánočních trhů, kde se všichni moc dobře občerstvili, 
a prošli jsme i nákupní třídu Prager Straße, kde byla možnost nákupů. Samozřejmě jsme 
nezapomněli navštívit světoznámou galerii Zwinger, a to jak expozice v hlavní budově, tak 
expozice v Rezidenčním zámku. Žáci plnili během výletu zajímavé úkoly a zkoušeli si v praxi 
jednoduchou německou konverzaci. Cesta patrovým autobusem byla pohodlná a paní průvod‑
kyně nás i během ní informovala o zajímavostech, které jsme mohli vidět. Výlet do adventních 
Drážďan se už potřetí vydařil!

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA 1. STUPNI
Stejně, jako každým rokem, 
navštívil i  letos 5.  prosin‑
ce Mikuláš s anděly a čerty 
všechny třídy 1. stupně. Četl 
ze své knihy pochval a hříchů. 
V každé třídě se našel i něja‑
ký ten hříšník, kterého si čerti 
málem odnesli. Pěkně zazpí‑
vanou koledu nebo básničku 
Mikuláš pokaždé ocenil. A tak 
všechny nakonec obdaroval 
mikulášskou nadílkou. Podě‑
kování patří dětem z 5. A, které 
se o letošního Mikuláše pro 
své kamarády postaraly.
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ŠKOLA V POHYBU
Některé třídy 1. stupně jsou zapojeny do projektu 
Škola v pohybu. V současné době probíhá ukázková 
výuka z řad Grassroots trenérů mládeže, kteří se snaží 
novými sportovními prvky obohatit hodiny Tv.

BUBENICKÁ SHOW
V pátek 13. prosince do 
Vraného na skok zavíta‑
la olomoucká bubenická 
kapela Jumping dru‑
mmers. Bubenické show, 
která strhla každého, se 
zúčastnil jak první, tak 
druhý stupeň. Z každé‑
ho posluchače koncertu 
se tak stal alespoň na pár 
minut opravdový bubeník. 
Kromě poslechu si vybraní 
žáci mohli totiž na různé 
druhy bubnů i zahrát.

NÁRODNÍ HOŘÍ!
Třída 8. B strávila 
úterní dopoledne 
v prostorách Národ‑
ního divadla, kde 
se aktivně účastnila 
tvůrčí dílny nazva‑
né „Národní hoří“. 
Přímo v prostorách 
historické budovy 
Národního divadla 
se žáci tvořivým 
způsobem sezná‑
mili s  některými 
událostmi z  doby 
kolem založení, po‑
žáru a znovuotevření 
Národního divadla. 

Vstoupili do rolí vlastenců, architektů, umělců, obyčejných lidí či honorace té doby tak, aby 
si přiblížili důležitost a pohnutky k založení první divadelní scény Čech, Moravy a Slezska. 
Součástí byla i netradiční prohlídka (pro nás dokonce i s tajným nahlédnutím na zkoušku 
operního souboru ND). Program byl opravdu moc povedený, video z akce můžete vidět na 
www.youtube.com, účtu sestab vrane 2016.
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VÁNOČNÍ JARMARK ŠKOLNÍCH DRUŽIN
V úterý 18. 12. proběhl v přízemí školy již tradiční Adventní jarmark školní družiny. Za tónů 
vánočních koled si mohli všichni příchozí prohlédnout a zakoupit výrobky dětí ze všech od‑
dělení školní družiny.
V rámci projektu Mezi námi 
navštívily před zahájením 
jarmarku druhé družinové 
oddělení členky klubu Seni‑
orek, které si s dětmi poví‑
daly o blížících se Vánocích 
a vánočních tradicích.
V přilehlých dílničkách bylo 
možné si vyrobit ještě drob‑
nou vánoční dekoraci.
Neprodané výrobky (kterých 
bylo pomálu) věnovaly škol‑
ní družiny do Palaty – do‑
mova pro zrakově postižené 
seniory v Praze 5. Věříme, 
že jim naše děti tak udělaly 
radost a zpříjemnily vánoční 
čas.
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VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE
Před Vánocemi se ve škole konaly sportovní turnaje mezi třídami. Žáci na 1. stupni v paralelních 
třídách hráli vybíjenou, na druhém stupni pak o den později proběhl turnaj v přehazované (6. a 7. 
ročník) a ve volejbale (8. a 9. ročník). Všem výhercům ve svých kategoriích GRATULUJEME!!!

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Lyžařský kurz, který je určený především pro žáky sedmého ročníku, jsme letos doplnili ještě o zá‑
jemce z 8. a 9. třídy. Celý týden jsme strávili přímo na svahu v Peci pod Sněžkou. 3 dny jsme lyžovali 
a snowboardovali, opakovaně jsme sjížděli všechny sjezdovky v areálu. Z nelyžařů se postupně 
stávali lyžaři, z dobrých sjezdařů ještě lepší. Došlo i na večerní lyžování u blízkého vleku. Poslední 
dva dny jsme pak strávili na běžkách. Žáci běžkovali nejen na blízkých tratích, ale ti zdatnější se 
měli možnost vy‑
dat i na delší túry. 
Poslední odpoled‑
ne jsme uspořádali 
štafetový běžkař‑
ský závod ve dvo‑
jicích, ve kterém 
opravdu nechali 
závodníci na trati 
vše. Večerní pro‑
gram byl každý 
den jiný. Hrály se 
hry připravené sa‑
motnými třídami, 
záchranář z Hor‑
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ské služby nám přijel přednášet o své práci, paní domácí napekla valašské frgály, povyprávěla 
o této regionální pochoutce. Poslední večer samozřejmě došlo na předávání diplomů nejen za 
závod, ale každému za jeho nezapomenutelné zapsání do historie letošního lyžařského výcviku. 
Počasí a lyžařské podmínky nám letos opravdu přály a žáci byli skvělí. Jak na svahu, tak po 
celou dobu pobytu, nám svým chováním dělali radost.
Video z akce můžete zhlédnout na www.youtube.com, účtu sestab vrane 2016.

OSTATNÍ AKCE
Třídy naší školy v průběhu listopadu, prosince i ledna podnikly i mnoho dalších akcí. Vyráželo 
se do divadel, na vánoční koncerty, výstavy a několik žáků 9.B bylo nápomocno při organizování 
„Tříkrálové akce“ v kostele sv. Jiří.

Aktivně se žáci naší školy zúčastnili v uplynulých týdnech i různých školních soutěží – olym‑
piády z českého jazyka, matematiky i chemické soutěže. V prvním únorovém týdnu proběhne 
školní kolo biologické olympiády.

Další novinkou naší školy je zavedení čipového systému na vyzvedávání dětí ze školní družiny, 
který zvyšuje bezpečnost žáků, zkvalitňuje práci a přinese více času na práci s dětmi všem 
vychovatelkám.

Vedení školy

VÁNOCE MEZI NÁMI
Byl adventní čas a sváteční nálada se roz‑
prostírala všude kolem nás. Navštívila 
také školní družinu 2 a společně s ní i ba‑
bičky a dědeček s klubem Seniorek. Děti 
si připravily písničkové pásmo a sklidily 
velký potlesk. Trochu si pak zahrály na 
Ježíškova vnoučata a předaly babičkám 
a dědečkovi dáreček, látkového andílka 
s přáníčkem.
S klubem Seniorek spolupracujeme již 
delší dobu a občas jim věnujeme některé 
naše výrobky na akce, které pořádají. 
Výrobky slouží jako ceny na Kole štěstí. 
Je to vždy úspěšná akce a tentokrát se 
babičky a dědeček rozhodli za výdělek 
koupit dětem do družiny ve Vraném nad 
Vltavou nové hračky. Moc děkujeme.
V příjemné atmosféře následovalo po‑
hoštění – cukroví, čokoláda a kávička.
Klub Seniorek navštívil také vánoční jar‑
mark školních družin, který následoval.
Bylo to milé odpoledne.

Veronika Tomková
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POOHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM POLOLETÍM 
ŠKOLNÍHO ROKU V NAŠÍ ZUŠ
 Během několika prvních měsíců se podařilo zpřístupnit více 
informací veřejnosti a to obnovou webových stránek, které i na‑
dále vylepšujeme. Velmi dobře si stojí ve Vašich ohlasech nové 
facebookové stránky. Důležité informace najdete i na venkovní 
a vnitřní nástěnce školy. Dále škola začala používat své LOGO, za což moc děkujeme Tereze 
Boucké. Nově také už nemusíte s platbou přímo do školy, stačí platbu zaslat z pohodlí domova.
Škola prochází i drobnými změnami, co se týče vybavení interiéru. Na jaře se chystáme vylep‑
šovat i exteriér. Byly opraveny klavíry a klarinet. Zakoupeny saxofony, příčná flétna, trubka 
a kytara. Nástroje jsou určeny k vypůjčení pro začínající žáky, kteří už se těší z prvních tónů 
a melodií. Naše žáky a studenty jste mohli slyšet a vidět na mnoha akcích školy, ale i obce nebo 
odloučených pracovišť.

Zde je přehled akcí a koncertů za celý půlrok:
22. 09. VRANSKÉ POSVÍCENÍ (obec Vrané nad Vltavou)
24. 10. KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY (sál ZUŠ)
08. 11. MUZIKÁL MIRIT A OREN (divadlo ALFRED VE DVOŘE)
26. 11. KONCERT ZVOLE ‑POLYFUNKČNÍ DŮM (ŽÁCI ZUŠ)
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01. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU JÍLOVÉ U PRAHY
02. 12. ROZSVÍCENI VÁNOČNÍHO STROMU VRANÉ NAD VLTAVOU
06. 12. KONCERT NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ (sál ZUŠ)
10. 12. VÁNOČNÍ KONCERT OÚ MĚCHENICE (žáci DAVLE)
11. 12. V ÁNOČNÍ KONCERT OÚ MĚCHENICE (žáci DAVLE)
11. 12. VÁNOČNÍ KONCERT KC JÍLOVÉ (žáci JÍLOVÉ U PRAHY)
12. 12. KONCERTY PRO MŠ (sál ZUŠ)
12. 12. VÁNOČNÍ KONCERT (sál ZUŠ)
12. 12. CELÉ ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY (sál a zahrada ZUŠ)
13. 12. VÁNOČNÍ KONCERT KC JÍLOVÉ (žáci Jílové u Prahy)
14. 12. MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE VYSOČANY (žáci ZUŠ)

Naše studentky nás též reprezentovaly v okresním kole soutěže základních uměleckých škol 
České republiky, vyhlášené MŠMT ČR, kde získaly krásná druhá místa. Další soutěžení nás 
čeká v březnu, resp. pěvecký sbor čeká 24. 3. 2019 krajské kolo pěveckých sborů v Berouně. 
Držte nám palce. A samozřejmě se těšíme na další setkaní při plánovaných akcích školy, tak 
nás sledujte, ať Vám nic neunikne.

Vaše ZUŠ

SBOR SV. JIŘÍ
Vánoční svátky už jsou opět minulostí, tak jen stručná rekapitulace:
24. prosince – ve 23 hod. byla slavena půlnoční mše sv. Návštěvníky, kteří 
zcela zaplnili náš kostel, přivítal letos zcela unikátní vánoční strom vedle 
betlémských jesliček. Při mši zpíval náš sbor, ale možnost zazpívat si několik 
koled měli i ostatní účastníci bohoslužby.
26. prosince – v 17 hod. se konal tradiční Vánoční koncert Sboru sv. Jiří, při 
kterém jsme uvedli vánoční písně českého i zahraničního původu. I v jeho 
závěru měli návštěvníci možnost si spo‑
lu s námi zazpívat řadu nejznámějších 
českých koled.
Nezaháleli jsme ani po Novém roce.
5. ledna – v 18 hod. jsme se sešli v Dol‑
ních Břežanech v kapli sv. Marie Mag‑
daleny. Po mši, kterou jsme doprovodili 
svým zpěvem, byl ještě krátký a krásný 
vánoční koncert dětí z nejnižších tříd 
školy ze Zlatník. Po něm nastoupili naši 
„Tři králové“ a Herodes, doprovázeni 
ostatními členy sboru, aby zazpívali 
Tříkrálovou baladu.
6. ledna – v 10:30 hod. jsme už pro změ‑
nu byli v kostele Všech svatých v Líšnici. 
I zde jsme nejdříve zpívali při mši a po ní 
opět uvedli Tříkrálovou baladu.
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V současné době již zase pilně nacvičujeme repertoár pro Velikonoce, jak dokumentuje kresba 
Nelinky a Emičky Kotěborských ze zkoušky dne 24. 1.
Na shledanou 20. dubna při večerní bohoslužbě Bílé soboty a 27. dubna při Poutním koncertu 
se z celým Sborem svatého Jiří těší

Alfa

Z DIÁŘE SENIORKU
Tak si naposledy přečtěme v Diáři z roku 2018.
Podzimní Praha – navštívili jsme nově otevřené Národní 
muzeum. Vystáli jsme si patřičnou frontu, ale opravdu to 
stálo za to! Ta část muzea, kterou je již možno projít, je 
velmi pěkná. Doporučujeme navštívit.
Pogratulovali jsme v našem KLUBU naší Otylce k narozeninám.
Vyjeli jsme si vlakem na Vánoční trhy do Olomouce. Použili jsme dopravce RegioJet. Jen pro 
informaci: cesta tam a zpět i s místenkami nás vyšla na 60 Kč, takže paráda. Prošli jsme adventní 
Olomouc, navštívili jsme trhy, dali jsme si dobroty, zahřáli se svařákem, nakoupili dárky. Cesta 
byla příjemná. Máme v plánu opět vyjet vlakem do některého krásného města naší vlasti.
První Adventní neděli jsme opět věnovali rozsvěcení stromečku a našemu „kolu štěstí“. Toto 
kolo štěstí dělá radost nejen nám, ale hlavně našim malým kamarádům.
„Možná přijde i Mikuláš“; ano, i do Seniorku přišel Mikuláš. Babičky a dědeček museli za‑
zpívat písničku nebo přednést básničku a pak dostali dáreček. Čert nepřišel, v Seniorku prý 
nikdo nezlobí.
„VYSAVAČ“ je náš velmi dobrý pomocník doma při úklidu. Ale je to i divadelní kus v Divadle 
Studio DVA. Jeviště patřilo pouze jednomu herci, byl to Bob Klepl a moc nás pobavil.
Žáci ZUŠ – hudební školy, zahráli a zazpívali na svém Vánočním koncertě. Malí umělci hráli 
a zpívali ze všech sil a byl to krásný koncert.
„CELÉ ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“ – ano i v roce 2018 se naše obec připojila k této akci.
„MEZI NÁMI“ – další setkání s našimi malými kamarády ze Školní družiny bylo velmi pří‑
jemné. Děti nás velmi pěkně přivítaly a také zazpívaly. Babičky a dědeček předali kamarádům 
dárečky od Ježíška. Také jsme navštívili Vánoční jarmark, kde bylo možno si koupit mnoho 
zajímavých dárečků, které vyrobily děti. Setkání bylo velmi milé a už nyní se těšíme na další.
„Vánoce se zvířátky v Obůrce“ – ano i toto setkání se uskutečnilo. Děti a rodiče přinesli mnoho 
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dobrot pro zvířátka. Osazenstvo Obůrky se předvedlo v plné své kráse. Nejen zvířátka se měla 
dobře, ale i lidičky si dali dobroty. Vánočka, čaj, grog, pamlsky, opékané buřtíky… Zazpívali 
jsme si koledy, rozdali malé dárečky a plni pěkných dojmů jsme se vrátili domů. A za rok 
v Obůrce nashledanou.
Poslední divadelní představení roku 2018 jsme navštívili opět Divadlo Studio DVA. A opět 
to byl velký herecký zážitek. „Malý princ“ a Honza Cina, no prostě nádhera. Doporučejeme.

OTVÍRÁM NOVÝ DIÁŘ 2019
První zápis v tomto Diáři je „Tříkrálové setkání + Tříkrálová sbírka 2019“ v našem kostelíčku.
Jako každoročně na toto setkáni přišly děti z Mateřské školky a z prvního stupně Základní 
školy. Deváťáci se předvedli jako Tři králové a vytvořili živý Betlém a také zazpívali. Kole‑
dy si zazpívali všichni – děti, babičky a pan Limpouch nejen zpíval, ale i zahrál na varhany 
a povyprávěl mnoho o kostelíčku. Tři králové také měli připravené kasičky Tříkrálové sbírky 
a kasička se dost naplnila.
„Tříkrálová sbírka“ ještě pokračovala v KLUBU Seniorek.
Všem, kteří přispěli patří veliký dík. O Tříkrálové sbírce se dočtete na jiném místě našeho 
časopisu.

„85“ – to je krásné číslo, ale o to pěknější, když 
je to číslo, které určuje věk člověka. A právě 85‑té 
narozeniny jsme oslavili s naší seniorkou paní Jar‑
milou Hlavsovou. Gratulantů bylo mnoho. Přišla 
paní starostka, zástupci základní školy, zazpívaly 
děti ze Školní družiny, kamarádka ze Seniorku, 
přednesla gratulační básničku… pohoda, veselí, 
radost. Máme i fotoreportáž.
Ve Vraném, když se řekne Láďa Ryšánek, vybaví 
se většině lidí fotograf. Ve Staré škole probíhá 



ZRCADLO ČÍSLO 199 – 1/2019 25

výstava fotografií právě pana Ryšánka. Doporučujeme navštívit tuto výstavu, kde si návštěvníci 
prohlédnou naši vesnici historickou až po současnost.
„Mezigenerační centrum JULIE“ se nachází na Zbraslavi. Seniorek JULII navštívil a bylo 
to opravdu velmi zajímavé setkání dětí a dospěláků. Toto zařízení se stará o malé děti (je zde 
mateřská školka) a seniory, kteří mají nějaké zdravotní problémy. Přivítala nás paní ředitelka, 
seznámila nás s ostatními přítomnými v domě a provedla nás celou budovou. Dětičky nám 
samy připravily pohoštění, ale hlavně nás zapojily do své činnosti. Vytvořili jsme společný 
velký orchestr a hráli jsme a zpívali. Vytvořili jsme si nádhernou atmosféru, pohodu. Zažili 
jsme mnoho pěkných zážitků. Pro JULII jsme vybírali při Tříkrálové sbírce. A povedlo se. JU‑
LIE dostane potřebné peníze na polohovací křeslo. V JULII je pěkně, jsou tam prima lidičky. 
Vznikla dohoda a Seniorek bude tento dům navštěvovat. Děkujeme všem z JULIE za milé 
přijetí, bylo nám u Vás dobře.
První letošní návštěva Divadla Studio DVA a shlédnutí divadelního představení „Moje tango“.
To je zatím vše, co jsme stihli uspořádat v novém roce.

CO NÁS ČEKÁ DÁLE, CO PODNIKNEME
Divadlo U Valšů „Slepá láska“
Březen Masopust
 MDŽ
 Návštěva České televize
 Den otevřených dveří v JULII
 Výlet do Drážďan s výstavou orchidejí
Duben Divadlo Studio DVA ‑ „Kutloch, aneb i muži mají své dny“
 Mezi námi – setkání s dětmi ŠD + Velikonoční jarmark ve škole
 Velikonoce
 Čarodějnice
Květen Den matek
Červen Den dětí
 Autobusový výlet – Pardubice a okolí
Další akce budou postupně zařazovány, sledujte plakáty, hlášení místního rozhlasu.

Užívejte si krásné jaro, přijďte mezi nás, každý je vítán.
SENIOREK

VRANÉ PLNÉ STRAŠIDEL
28. prosince loňského roku připravili skauti pro malé děti a jejich rodiče cestu 
za poznáním vranských strašidel. V podvečer u kostela se sešlo lidí zcela nad 
naše očekávání. Jako první nám průvodkyně vyprávěla příběh o učitelce ze staré 
školy, která byla zakletá do staré borovice. U hřbitova jsme si vyslechli legendu 
o starém kostelníkovi, který byl pohřben zaživa a dodnes se na hřbitově zjevuje. 
Další cesta vedla k potoku, kde dle legendy stával starý mlýn a v něm byl zakletý 
mlynář. Na plácku před papírnou jsme se dozvěděli, kde stávaly sběrné suroviny – dnes tam již 
stojí kontejnery na tříděný odpad s roztomilým papírožroutem Papírákem. Nejkrásnější strašidlo 
bylo u přívozu. Seděl tam vodník, který obchodoval se šupinami ze zlaté rybky. Některé děti měly 
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štěstí a podařilo se jim 
vodníka o  šupinky 
obehrát. Vycházka po‑
kračovala okolo domu 
Marholdů, kde bývala 
obecní knihovna. Je‑
den čtenář zapomněl 
knihy vracet a bloudil 
tam s batohem knih, 
které neměl kam vrá‑
tit. Krásné řešení, že 
mohl knížky rozdat 
dětem v průvodu za 
strašidly… U pošty se 
v dýmu skrýval zakletý 
pošťák, který potřebo‑

val vrátit nakradené pohlednice. Předposlední strašidlo bylo u bývalých uhelných skladů, 
Uhložrout, který byl zvyklý žít v hromadách uhlí. Naštěstí byl neškodný a dětem neublížil. A to 
už jsme se blížili k nádraží, kde měla cesta za strašidly končit. Jako poslední jsme ještě zahlédli 
bludnou cestující, která bloudí po nádraží a hledá vlak do Zvole. A jestli do Zvole neprotáhou 
koleje, bude tam bloudit i nadále… Měli jsme radost, kolik lidí skautská akce zaujala. Doufáme, 
že se jim akce líbila, dozvěděli se něco, co ještě o Vraném nevěděli, a odpustí nám, že legendy 
byly trochu přimyšlené.

SKAUTI V JIČÍNĚ
Pohádkovou zimu, kdy je 
krajina zahalena bílou pe‑
řinou a děti chodí domů 
celé promrzlé od pořádně 
koulovačky nebo sáňková‑
ní, si už dnes jen málokdo 
z pražáků pamatuje. Naštěs‑
tí tu není jen Praha, a tak 
jsme 11.–13. ledna vyrazili 
s čtyřicetičlennou skupinou 
do Jičína. Zimní výpravy se 
účastnily různé věkové kate‑
gorie ‑ od vlčat přes skauty 
až po rovery a upřímně ře‑
čeno, řidič autobusu z nás 
musel být opravdu nadšený vzhledem k tomu, že jsme jednak zabrali v podstatě celý autobus, 
jednak proto, že jsme tu úzkou uličku mezi sedadly zabarikádovali našemi krosnami, které 
se už nevešly do zavazadlového prostoru. V Jičíně už leželo i dobrých třicet čísel sněhu, takže 
se není čemu divit, že skauti byli v sedmém nebi a nebyla tedy žádná šance, že by do skautské 
klubovny došli v suchém oblečení. V sobotu jsme vyrazili do Prachovských skal, kde jsme se 
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rozdělili na dvě skupiny: světlušky a vlčata šli kratší úsek, kdežto skauti se vydali o něco dál. 
Všichni jsme však nezapomněli navštívit Rumcajsovu jeskyni a skautskou vyhlídku, z které je 
výhled na hrad Trosky.
Ačkoliv nám večer počasí už nepřálo neboť začalo pršet, skauti a skautky připravili pro mladší 
účastníky výletu malou bojovku okolo místní rozhledny. A pak to dopadlo tak, že všichni padali 
unavení do spacáku, kromě vlčat, která měla tolik energie, až se otřásala skautská základna. 
Neděle byla v duchu úklidu a jestli vlčata srub nezbořila, stojí tam až do dnes.

Skauti

SK VRANÉ NAD VLTAVOU
JAK SI VEDLY NAŠE TÝMY PO PODZIMNÍ ČÁSTI
Nejlépe si po podzimu vedli naši nejmenší, mladší přípravka vyhrála svou 
skupinu a na jaře bude bojovat v nadstavbové části okresního přeboru. Starší 
přípravka od podzimu hraje pražskou Jihovýchodní ligu, během které úspěšně 
poměřila síly s kvalitními pražskými celky. Dorostenci po podzimu skončili v okresním přeboru 
na skvělém 4. místě a drží tak stále šanci na postup do krajské soutěže. Naši muži po slibném 
začátku drží v polovině soutěže 7. místo. Doufáme, že výkonnost všem našim celkům vydrží 
a v jarní části sezóny budou SK znovu skvěle reprezentovat.
Za všechna družstva chceme poděkovat všem naším fanouškům, kteří nás celý podzim pod‑
porovali jak na domácích, tak i na venkovních zápasech. Děkujeme také všem rodičům za 
spolupráci a velkou podporu dětí. Budeme se na Vás znovu těšit v jarní části sezóny!

PROGRAM JARNÍ SEZÓNY 2019
Srdečně zveme všechny příznivce sportu a fotbalu zvlášť k účasti na našich sportovních akcích.
V letošním roce pro Vás připravujeme:
Sobota 27. 4. Turnaj mladších přípravek
Sobota 1. 6. Dětský den
Sobota 8. 6. Oslavy 95. výročí založení SK
Sobota 22. 6. IV. ročník turnaje v malé kopané
Nejmladší chlapce a dívky zveme na naše náborové tréninky, kde si mohou užít pohybu v krás‑
ném prostředí našeho hřiště a odstartovat svou možná hvězdnou sportovní kariéru.

POZVÁNKA NA OSLAVU 95 LET SK VRANÉ NAD VLTAVOU
Vážení sportovní přátelé, dovolte nám, abychom Vás všechny srdečně pozvali
8. června na náš „Tatran“ na oslavu 95 let SK Vrané nad Vltavou.
Přijďte si s námi užít den plný fotbalu a zábavy, zavzpomínejte na zážitky spojené s dlouhole‑
tou historií našeho klubu. Celý den bude ve znamení fotbalu, můžete se těšit na utkání mladší 
a starší přípravky, staré gardy a A ‑týmu. Kromě fotbalových zápasů čeká na návštěvníky také 
bohatý doprovodný program.
Oslavy zakončí večerní hudební vystoupení Václava Havlíčka & Doris Martinez.
Na celou akci je vstup zdarma!
Těším se na Vaši účast!

Jiří Charousek
předseda SK Vrané nad Vltavou, z.s.
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HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ!
Poprvé v letošním roce se hlásíme se zprávami z naší školky, tak nám dovolte popřát vše nej‑
lepší do nového roku.
Prosinec byl pro nás ve školce měsícem, kdy se stále něco dělo. Nejprve nás navštívil Mikuláš 
s andělem a za přednesenou básničku všechny děti obdaroval dobrotami. U nejmladších dětí 
tato dvojice stačila, aby děti naslibovaly „hory, doly“, u těch větších by možná přítomnost čerta 
nebyla od věci. Dáreček děti dostaly i na vánočních besídkách, kdy si společně s rodiči mohly 
vyrobit krásnou vánoční dekoraci.
S velmi hezkým představením k nám přijel pan Petr Kubec, kdy rozezpíval celou školku zná‑
mými vánočními písničkami a v dalším představení, které si pro nás připravil, naučil děti, jak 
vesele a zdravě vařit. Také kouzelník, který dětem vykouzlil úžas v očích, měl veliký úspěch.
V měsíci lednu jsme společně navštívili i kostel sv. Jiří, zazpívali koledy a připojili se k Tříkrá‑
lové sbírce.
A abychom udělali po Vánocích také něco pro naše zdraví, poslechli jsme si zajímavé vyprávění 
o lidském těle s Kapičkou Dášou. Začátkem února se všechny třídy vydaly na dopolední výlet 
do Šestajovic, kde si zábavnou formou prohlédly, jak se vyrábí mýdlo a také si jeho výrobu vy‑
zkoušely. Přálo nám i počasí, protože napadla spousta sněhu a děti mohly konečně vyzkoušet, jak 
jim jezdí boby, které přinesl Ježíšek. No, pravda, my starší jsme už z toho takovou radost neměli.
A co nás čeká? Ve třídách předškolních dětí se pilně připravují na zápis do Základní školy, tak 
jim držte palce, ať se to všem podaří!

Kolektiv MŠ

ZAJÍMAVOSTI

JAK SE SLAVÍVAL MASOPUST
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, 
ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční 
středě, kterou začíná 40‑tidenní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyb‑
livé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před 
masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvr‑
tek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že 
v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, 
aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o „ma‑
sopustní neděli“. Také toho dne byl oběd 
bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože 
se všichni chystali do hospody k muzi‑
ce. Někdy se tancovalo přímo na návsi 
a tanec se často protáhl až do rána. Také 
masopustní pondělí probíhalo ve znamení 
zábavy a tance. V mnoha vsích se konal 
„mužovský bál“, kam neměla přístup svo‑
bodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
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Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se 
masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná 
pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice budou provádět. Masky 
byly všude pohoštěny – něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly 
rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. 
Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou 
bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska 
s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, 
kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rych‑
tář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní 
předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy“ (symbol toho, že 
v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou 
o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když 
svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, 
které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se 
začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, 
později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.

Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky „Církevní rok a lidové obyčeje“

HISTORIE

Z ARCHIVU ZRCADLA
Číslo: 21 rok: 1979  Redakční kolektiv Osvětové besedy ve Vraném n.Vlt.

30 LET SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ VE VRANÉM N./VLT.
Období jara můžeme považovat za symbol zrodu. S jeho nástupem přichází do přírody a tedy 
i na naše zahrádky nový život. Pro zahrádkáře je to nejdůležitější, fyzicky nejnamáhavější, ale 
i radostné období, které je podřízeno zásadě – jak zaseješ, jak ošetříš svoje stromy, tak budeš 
sklízet ‑.
Shodou okolností to bylo právě také předjaří roku 1949, kdy se u nás zrodil spolek zahrádkářů. 
Několik nadšených místních občanů, spolu s majiteli chat, jimž společně učarovala příroda a její 
vegetativní zákonitosti, kteří byli prodchnuti vášní „hrabat se v zemi“, sázet stromky, květiny 
a zeleninu, souhrnně věnovat svůj veškerý volný čas ušlechtilé a užitečné zálibě, zahrádkaření, 
se rozhodlo založit spolek, který by je sdružoval, pomohl k výměně zkušeností, zdokonalil 
práci a její výsledky.
Za místo svých schůzek si zvolili prozíravě bývalou restauraci „U Šťastných“. Je totiž z hledis‑
ka místopisného téměř ideálním středem katastru obce. Měli sem stejně daleko zahrádkáři 
z Vraného, Skochovic i chatových lokalit. V této restauraci již se říkalo „Na žíznivém vršku“ 
/přiléhavý název oblasti, která často trpí suchem a nedostatkem vody/ se konala ustavující 
schůze a potom se tu zahrádkáři rádi a pravidelně scházeli a učili se teoreticky i prakticky 
zahrádkářskému umění. Ustavení spolku však předcházelo mnoho práce přípravného výboru, 
který pracoval už od roku 1948.
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Nově založený spolek zahrádkářů do jisté míry navazoval na činnost tzv. Okrašlovacího spolku, 
který ve Vraném působil před druhou světovou válkou.
Spolek zahrádkářů měl při svém zrodu 50 zakládajících členů /s ohledem na tehdejší počet 
obyvatel, je to dokladem značného zájmu o činnost/.
Rád a s úctou uvádím pro věrohodnost historie, že prvními funkcionáři byli zvoleni tito přátelé: 
předsedou spolku Josef Provazník, jednatelem Fr. Šusta, pokladníkem Jan Dejmek /tehdejší 
místopředseda MNV, který měl na ustavení spolku značný zájem/, revizorem účtů Václav Říha, 
odbornými instruktory Bohumil a Jaroslav Bálkové, František Přenosil a Rudolf Zamrazil. 
K průkopníkům a tedy významným pracovníkům, kteří se o založení zasloužili a stáli u jeho 
kolébky patřili dále: Ladislav Vodička, František Burghart, Jan Vyskočil, Arnošt Kliment, Rudolf 
Mihola, Stanislav Simín, Dr. Ludvík Pilát, Karel Vrba, Vilém Bečka, Dr. Miloslav Holas, Irena 
Jirásková ‑Medková, Karel Kubát, Jan Harš, Jaroslav Voborník, František Holeček, L. Borovan, 
Josef Křemen, abych jmenoval alespoň některé.
Bohužel převážná většina zakládajících členů zemřela. V členské kartotéce se ponejvíce vysky‑
tuje datum přihlášení 5.–9. 4. 1949. Duben 1949 je tedy historicky hodnověrným termínem 
vzniku spolku.
Původní název Spolek zahrádkářů Skochovice byl při reorganizaci našich obcí v padesátých 
letech přejmenován na Spolek zahrádkářů ve Vraném n./Vlt., a následujícími dalšími dvěma 
reorganizacemi v rámci složek Národní fronty se dospělo k současně platnému názvu Český 
ovocnářský a zahrádkářský svaz /ČOZS/, místní organizace Vrané n./Vlt., který, jak bylo kon‑
statováno na poslední výroční schůzi v březnu tohoto roku, má 203 členů.
Každoročním vyvrcholením osvětové a kulturní činnosti zahrádkářů byly a jsou tradiční 
podzimní výstavy ovoce, zeleniny a květin, na nichž je dokumentován společenský význam 
a výsledky práce zahrádkářů v naší obci. Nejen to. Výstavy jsou také vyjádřením příslušnosti 
zahrádkářů k Národní frontě, k jejím zásadám součinnosti a spolupráce pro rozkvět obce.
Už teď, ve značném předstihu bych rád uvedl, že letos v roce jubilea 30 let od založení, chceme 
uspořádat výstavu, která svým pojetím bude důstojnou součástí kulturního dění v obci. S velkým 
pochopením přijala naší nabídku ke spolupráci Základní devítiletá škola, která se představí 
tvůrčími pracemi žáků. Společně tedy výstavou přispějeme i k oslavě Mezinárodního roku dítěte 
a rádi bychom tím, alespoň symbolicky, předali štafetu naší činnosti nové, nastupující generaci.
Co přát svazu zahrádkářů k jeho třicetiletému výročí založení: Aby vzkvétala jeho činnost 
květy a plody radostné práce, tak jak si to vytkli v roce 1949 za svůj cíl jeho zakládající členové.

Bedřich Kyndl*, předseda ČOZS m.o.Vrané n./Vlt.
(* otec pana Kyndla z Dlouhé ul.)

Z KRONIKY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU
V minulém čísle Zrcadla jsme se rozloučili s kronikářem panem Josefem Ziklem v roce 1936. 
Do roku 1939 nebylo ve vedení kroniky pokračováno. V roce 1938 začal sice vést kroniku pan 
Jan Vyskočil, nedržel se však ve svých zápisech pokynů ministerstva informací a proto byla 
podle rozhodnutí rady MNV ve Vraném kronika z této doby přepsána.
Uvádím zde pouze životopis Jana Vyskočila:
„Narodil jsem se 25. 6. 1908 ve Vraném nad Vltavou č. 37. Můj otec byl ve zdejší papírně topi-
čem a matka dělnicí. V letech 1914–1920 vychodil jsem trojtřídní obecnou školu ve Vraném nad 
Vltavou a trojtřídní měšťanskou školu ve Zbraslavi a 4 třídy měšťanské školy v Modřanech. Poté 
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jsem absolvoval strojnickou vyšší průmyslovou školu v Praze. Po dvouletém zaměstnání jako 
technický úředník jsem nastoupil vojenskou presenční službu.
V roce 1932 nastoupil jsem jako administrativní úředník s platem 600 Kč měsíčně. Pro velkou 
hospodářskou krizi jsem byl před Vánocemi propuštěn a téměř dva roky byl bez zaměstnání. 
Koncem roku 1934 nastoupil jsem místo technického úředníka ve Vojenských telegrafických díl-
nách ve Kbelích u Prahy, kam jsem denně ze Skochovic dojížděl. Byl jsem zvolen do úřednického 
závodního výboru. Po jeho resignaci nám bylo dáno na srozuměnou, abychom dali ze závodu 
výpověď. Nastoupil jsem 1. 11. 1937 místo odborného učitele na živnostenských školách v Českých 
Budějovicích a od roku 1938 na těchže školách v Praze.
Od 1. září 1951 jsem byl přeložen na průmyslovou školu strojnickou, kde jsem kdysi maturoval. 
Jako zdejší rodák zúčastnil jsem se veškerého veřejného života.“
Přepsáním kroniky a dalším jejím vedením byl pověřen pan Václav Přibyl, ředitel zdejší školy. 
Od příštího čísla časopisu začnu tedy opisovat události v obci tak, jak je pan Přibyl zapsal. Bude 
jich opravdu hodně, protože psal kroniku až do roku 1958, tedy plných 20 let.
Dnes se ještě seznámíme s jeho životopisem:
„Narodil jsem se 14. 12. 1917 v Dírné u Soběslavi. Můj otec byl drobným rolníkem, a protože 
jsme byli tři sourozenci, dal mne otec na studie. Vystudoval jsem státní reálné gymnázium v Jin-
dřichově Hradci, kde jsem v roce 1938 maturoval. Do školy jsem musil denně dojíždět dvě a půl 
hodiny, protože nebylo peněz na zaplacení bytu. V roce 1939 jsem byl nasazen nejprve na pile J. 
O. Wratislava a od roku 1941 v Hospodářském družstvu v Bechyni.
V roce 1945 jsem udělal zkoušku dospělosti na učitelském ústavu v Praze a 1. září 1945 jsem 
nastoupil jako výpomocný učitel v Deštné okres Kamenice nad Lipou. Ale 1. října 1945 jsem 
byl povolán do presenční vojenské služby, takže jsem v Deštné působil pouze jeden měsíc a jako 
výpomocný učitel jsem byl ze svazku učitelů propuštěn. Po vykonání vojenské služby jsem se 
hledal nové místo a nastoupil jsem 1. března 1946 na zdejší okres v Jílovém u Prahy, kde jsem se 
také 8. 6. 1947 oženil. V Jílovém jsem působil až do 1. 9. 1953, kdy jsem byl jmenován ředitelem 
zdejší školy, která zde byla zřízena.“
V příštím čísle časopisu začnu tedy událostmi roku 1939.

Z. Krištůfková
kronikářka

STAVBA TRATĚ PŘES SKOCHOVICE
Roku 1895 je po dlouhých měsících příprav zahájena stavba úseku Modřany – Dobříš. Jedná 
se o téměř 40 kilometrů dlouhý úsek, na který se později připojí trať z Čerčan. Proto bylo 
nutné určit, kde k samotnému spojení obou tratí dojde. Samozřejmě by bylo nejlepší, aby se 
tratě spojily přímo v některé ze stanic, odkud by jedna trať vedla na Dobříš, jedna do Čerčan 
a opačným směrem na Prahu. Jako nejpříhodnější by se pro takový záměr jevila plánovaná 
stanice v osadě Vrané. Odbočení dobříšské tratě hned ve Vraném by však znamenalo vést tuto 
trať přibližně dva kilometry souběžně s čerčanskou větví, což by bylo zbytečně nákladné. Proto 
bylo rozhodnuto dělení tratí posunout mimo vranskou stanici, a to až do osady Skochovice. 
Odtud by čerčanská trať pokračovala po 
pravém břehu řeky Vltavy a dobříšská trať 
by po velikém ocelovém mostě překročila 
vltavský tok a pokračovala dále na Dobříš. 
Posunutí celé vranské stanice až ke styku 

Vzácný snímek z  roku 1934 
zachytil příjezd prvního ofici-
álního vlaku do nově otevřené 
zastávky ve Skochovicích.
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obou tratí se jevilo jako nereálné, jelikož ve Skochovicích nebyl žádný průmysl, tudíž žádná 
velká poptávka po službách železnice. Proti tomu ve Vraném byla od roku 1837 v provozu 
papírna, postavená na místě bývalého mlýna.
Výsledkem těchto úvah tedy bylo, že ve Vraném se postavila stanice, která byla společně s ce‑
lou dobříšskou tratí odevzdána veřejné dopravě 22. září 1897. Ve Skochovicích se vybudovala 
pouze odbočka obou tratí, která byla uvedena do provozu 1. května 1900, což je termín, kdy 
byl zprovozněn spojovací úsek Skochovice – Jílové. Samotná skochovická odbočka leží v kilo‑
metru 29,671 dobříšské tratě, přičemž nultý kilometr se nachází v Dobříši. Vzhledem k tomu, 
že nultý kilometr čerčanské tratě se nachází v Čerčanech, můžeme též říci, že odbočka leží 
i v kilometru 34,833 této tratě. Ve Skochovicích se tedy střetává kilometráž obou tratí, takže 
ve společném úseku Skochovice – Vrané se setkáváme s dvojí kilometráží. Dále z Vraného na 
Prahu pak pokračuje pouze dobříšská kilometráž, čerčanská končí ve vranské stanici.

STAVBA ZASTÁVKY

Díky vranskému nádraží dochází k postupnému růstu osad Vrané i Skochovic, které jsou spolu 
odjakživa nerozlučně spojeny. Obě osady hospodaří vždy společně, jen společný název obce se 
měnil: Skochovice s osadou Vrané, Spojené obce Vran ‑Skochovic, Skochovice ‑Vrané. Nádraží 
v osadě Vrané však jasně definovalo za hlavní osadu do dalších let Vrané, což ostatně platí do‑
dnes. Růst skochovické osady byl též významný, a to natolik, že necelých 40 let po zprovoznění 
dráhy bylo rozhodnuto vystavět zde zastávku. Tím by se železnice podstatně přiblížila obyva‑
telům Skochovic, kteří do té doby museli chodit na přibližně dva kilometry vzdálené nádraží 
ve Vraném. Zastávka byla slavnostně otevřena roku 1934, kdy zde zastavil první oficiální vlak, 
který přišli přivítat snad všichni zdejší obyvatelé. Na zastávce byla postavena zděná výdejna 
jízdenek. K výstavbě dřevěné čekárny pro cestující však došlo až v roce 1951.
V současnosti skochovickou zastávku využívají místní obyvatelé při cestách do zaměstnání, 
případně rekreanti při cestě do svých chat. Často lze zaslechnout na zastávce i některou cizí 
řeč. To když zahraniční výletníci z místních kempů (převážně Holanďani) vyrazí za poznáním 
našeho hlavního města. Bohužel při pohledu na současný stav zastávky se člověku vybaví vzpo‑
mínka na nějaké zapadlé nádraží v Rumunsku a ne přibližně 20 kilometrů od Prahy. Hlavně co 
se týká dřevěného přístřešku pro cestující, jehož stav je opravdu alarmující. Robustní dřevěná 
konstrukce je tak zničena vandaly, že při dešti lidé stejně radši stojí opodál. Přitom se jedná 
o velice pěknou stavbu, která by jistě mohla svému účelu sloužit i nadále. Obdobný přístřešek 
stál do začátku roku 2007 i na zastávce Jarov. Bohužel díky jeho katastrofickému stavu se zřítil 
během vichřice v noci z 18. na 19. ledna 2007. Poté byl nahrazen naprosto nevzhlednou oce‑
lovou konstrukcí. Byla by škoda, kdyby se něco podobného stalo i na skochovické zastávce.

NEHODY NA SKOCHOVICKÝCH PŘEJEZDECH
V okolí Skochovic se nachází řada železničních přejezdů, které se staly svědky řady střetnutí 
vlaků s automobily. Jedna z takových nehod se stala v pondělí 2. ledna 2006 krátce před třetí 
hodinou odpoledne. V tuto dobu došlo na železničním přejezdu ve Skochovicích (v km 

Snímek z 5. června 2004 zachycuje budovu a kolejiště skochovické odbočky. 
Přímá kolej vede z Davle do Vraného a dále směrem na Prahu. Kolej připojující 
se z leva náleží dobříšské trati. V pozadí fotografie je možné spatřit vjezdové 
návěstidlo na odbočku. Dále za obloukem se pak nachází skochovická zastávka.
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35,463) k těžké dopravní nehodě, při níž se střetnul osobní automobil s projíždějícím osobním 
vlakem do Čerčan (lokomotiva 714.025 + 3x 010). Při střetu došlo k těžkému zranění osádky 
automobilu Škoda Favorit, kterou tvořila dvojice mladíků (oba 19 let). Automobil byl nárazem 
roztržen na dva kusy a je malý zázrak, že osádka i přes těžká zranění vůbec přežila. Při střetu se 
automobil dostal mezi vlak a taras plotu u přilehlého domu. Na místo se dostavila jednotka PO 
HZS Středočeského kraje ze stanice Jílové u Prahy a krátce nato i jednotka PO HZS ČD Praha 
ze stanice Chodovská. Za jejich spolupráce proběhlo složité vyproštění osob hydraulickým 
nářadím a následné předání záchrance k ošetření a převozu do nemocnice. Jedna osoba byla 
transportována vrtulníkem. Poté byl vrak Favorita navijákem vyproštěn a naložen na vozidlo 
odtahové služby. Jednotka drážních hasičů pak provedla úklid místa nehody.
Škoda na automobilu byla odhadnuta na 50.000 korun, 63.000 korun na vlaku a 10.000 na 
drážním zařízení. Ze strany jízdy osobního automobilu je přejezd na pozemní komunikaci 
označen a zabezpečen dopravní značkou „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“, 
doplněn o dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“. Ve směru jízdy osobního vlaku je umís‑
těno v kilometru 35,696 výstražné neproměnné návěstidlo s návěstí „Pískejte“ na vzdálenost 
260 metrů před přejezdem. V tomto úseku tratě je rychlost 60 km/h, která nebyla překročena, 
strojvedoucí použil rychlobrzdu při rychlosti 48 km/h a brzdil 97 metrů až do zastavení. Těžko 
lze přičítat zavinění nehody někomu jinému než řidiči automobilu, který porušil zákon číslo 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v paragrafech 28 a 29. Navíc se jedná 
o přejezd před železniční zastávkou Skochovice ze směru od Prahy, který je dobře přehledný.

Text: Džurný Jakub; za poskytnutí informací poděkování Ladislavu Ryšánkovi
Použitá literatura:
100 let trati Čerčany - Ledečko - Kácov | Martin Navrátil | 2001
Posázavský pacifik | Miroslav Berka | NADAS 1991

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

POVÍDEJME SI…
MÝLITI SE JE LIDSKÉ
Jednoho dne mi ve vývěsce padl do oka plakát. Stálo v něm, že Divadelní soubor SOS Vrané 
hledá nové členy do svého ansámblu. Proč ne. Proč to nezkusit. Vzali mě mezi sebe. Protože 
jedna členka souboru odešla a jiný člen onemocněl, probíhalo zrovna přechodné období. 
Zkoušky – to byly samé improvizace, a zase improvizace a etudy, a etudy. A mezi námi – vyšší 
věk s sebou přináší i nějaká negativa. Paměť už tolik neslouží jak dřív, novoty se nepřijímají 
tak snadno. To mluvím za sebe. Následovalo období, kdy si soubor sám začal vymýšlet hru, 
která se pracovně nazvala „METRO DO SKOCHOVIC“. Šlo to nějak pomalu, texty se často 
měnily. Pocit, že to není pro mne to pravé ořechové postupně sílil. Vnitřní nespokojenost mě 
dovedla k odchodu ze souboru.

Kompletně rozdrcený automobil Škoda Favorit, který se v pondělí 2. ledna 2006 
střetl s motorovou lokomotivou 714.025. K nehodě došlo na železničním přejezdu 
ve Skochovicích (km 35,463), přičemž příčinou nehody bylo nerespektování 
varovných značek u přejezdu ze strany řidiče automobilu. Ačkoli nehoda vypadá 
děsivě, oba pasažéři osobního automobilu nehodu přežili.
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Dlouho se nic nedělo, uběhl rok a půl…a ejhle! Objevilo se nečekané oznámení, že 17. 11. 2018 
se uskuteční divadelní představení „METRO SKOCHOVICE“. Jaké bude? Kolik přijde lidí? 
Hra se uskutečnila v naší sokolovně. Ač ji velmi dobře znám z jiných aktivit Sokola, divadlo 
má přece jenom jiné kouzlo. To své. To očekávání, až se zvedne opona. Diváků přišlo hodně. 
A režisér a dobrá duše souboru – herec Ondřej Kavan – pronesl pár vysvětlujících slov ke hře 
a představení mohlo začít.
Děj hry nebudu popisovat, ten si diváci v sále velmi užili – soudím podle nekonečných výbuchů 
smíchu. Všichni herci byli dobří – v čele s Tomášem Strakou v roli starosty. SOSÁCI – před‑
stavení jste zvládli na jedničku, ovace na konci při klanění jsou toho důkazem.
Jak říkám „Mýliti se, je lidské“, ačkoliv já jsem ze souboru odešla trochu zklamaná – právě 
proto přeji celému souboru, který dokázal, že dovede snahu dotáhnout až do zdárného konce, 
chuť a elán do další divadelní práce.
A propó – kdy se můžeme těšit na další nastudovanou hru?

svan (Naďa)

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019 (NEJEN) VE ZVOLI 
A ČERNÍKÁCH
Milí přátelé,
výsledek Tříkrálové sbírky 2019 ve Zvoli a Černí‑
kách činí krásných 45 036 korun. Částka vybraná 
v celé zbraslavské farnosti (kam územně patří 
i Zvole) je 91 638 korun. Celková částka vybraná 
v ČR pak představuje nový rekord ve výši 120 mi‑
liónů korun. Tyto peníze jsou určeny na podporu 
lidí v nouzi u nás i v zahraničí.
Jak jistě víte, část peněz vybraných ve zbraslavské farnosti (cca 25 tisíc korun), je určena jako 
příspěvek na nákup speciálního masážního lůžka pro Mezigenerační centrum Julie v pražské 
Zbraslavi. Lůžko je nezbytně nutné pro úspěšnou rehabilitaci pacientů po mozkové příhodě. 
Jeho cena je téměř sto tisíc korun a náš příspěvek výrazně urychlí jeho zakoupení. O nákupu 
masážního lůžka vás budeme brzy informovat.
Milí přátelé, rádi bychom vám ze srdce poděkovali za váš velmi vstřícný přístup k Tříkrálové 
sbírce. Děkujeme všem malým i velkým koledníkům, kteří překonali zimu, pohodlí a ostych. 
Také děkujeme vám, kteří jste jakoukoli částkou přispěli do sbírky. Snad nikdo z koledníků 
se nesetkal s nezájmem nebo odmítnutím. Právě naopak. Z Tříkrálové sbírky se v naší obci 
stala společenská událost podporovaná farností, školou, obcí… Škoda jen vysoké nemocnosti 
malých i velkých koledníků, kvůli které se nám nepodařilo navštívit všechny domácnosti. I přes 
tuto nepřízeň jste prokázali svá otevřená srdce a přispěli nejen do pokladniček, ale také jste 
obdarovali malé koledníky sladkostmi a ty velké něčím ostřejším pro zahřátí. Výsledek je to 
velmi povzbudivý. Velké poděkování vám všem.
Za organizační tým

Vladimír Hudousek

Poznámka redakce:
O výběru pro Tříkrálovou sbírku ve Vraném i o návštěvě Mezigeneračního centra Julie na Zbraslavi je psáno v článku 
„Z diáře Seniorku“. Zájemci, kteří se chtějí o „Julii“ dozvědět více, mohou přijít v Den otevřených dveří 14. března (od 
9 do 16 hodin) nebo zavolat na telefon 602 422 318. Více informací je možno získat také na www.vjednomdome.cz.
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200 LET BUDOVY STARÉ ŠKOLY
Vážení přátelé, sympatizanti Staré školy,
největší událostí roku 2019 je pro nás bezpochyby oslava dvou set let od 
vzniku budovy školy, ve které se náš spolek snaží vybudovat místo pro se‑
tkávání a vzdělávání. Naší vizí je propojovat obyvatele naší obce mezi sebou 
bez ohledu na věk, koníčky a zaměření. I náš spolek letos slaví. Dovolte nám tedy vzpomenout, 
jak jsme se ke škole dostali.
Dům s č. p. 128 jsme po dohodě s obecní úřadem začali spravovat před šesti lety. Kdo by si 
byl řekl, že se nám díky vaší podpoře a částečné finanční podpoře Obce podaří z opuštěného 
a chátrajícího objektu vybudovat čisté a milé místo, kde se všichni tak rádi setkáváme? Jak říká 
klasik: „Tohle jsme opravdu nečekali“. Za pomoci sdružení Military game a vranských Skautů 
jsme v začátcích opravili to nejnutnější a oživili budovu s úctyhodnou historií na krásném 
místě s ojedinělou atmosférou.
Z několika výstav a besed ročně jsme to loni dotáhli na více než 50 akcí za rok. V roce 2018 
jsme napočítali téměř 4 000 návštěv na našich akcích či pravidelných kroužcích, kterých 
loni běželo celkem 17.
Od června 2018 jsme na rok poskytli zázemí místní mateřské škole, která se brzy dočká nové budovy 
v Březovské ulici. Bohužel z prostorových důvodů tak muselo skončit 6 oblíbených pohybových 
kroužků (pro cca 50 dětí) a dalších 6 se přesunulo z původního tanečního zrcadlového sálu do stís‑
něných podmínek klubové kavárny. Klubová kavárna se tak nyní během týdne mění na místo kde se:
‑ 3× týdně cvičí jóga,
‑ 2× týdně cvičí maminky s dětmi,
‑ každou neděli pořádají akce pro širokou veřejnost
‑ probíhají výtvarné kurzy pro děti dvou věkových skupin a také pro dospělé,
‑ probíhají kurzy Univerzity 3. věku pro seniory,
‑ cestovatelé vyprávějí své zážitky z cest,
‑ vedeme konverzační kurzy v angličtině,
‑ probíhají koncerty, vernisáže, besedy, přednášky, workshopy
‑ probíhá předškolní výchova a kroužek jóga hrátky Dětské skupiny U Rybek
‑ a v neposlední řadě slouží pro setkávání našeho spolku a plánovaní dalších akci.

Doufáme tedy, že se nám brzy podaří oblíbené aktivity obnovit a ty současné vrátit ze stísněného 
kavárenského prostoru do tanečního sálu, který byl jejich účelu přizpůsoben.
Naše akce vyžadují velké nasazení organizátorů, vesměs dobrovolníků. Díky dotaci od Úřadu 
práce se nám podařilo získat dočasně 2 zaměstnance, což je pro nás velkou pomocí. Největší 
podporou jsou pro nás ale dobrovolníci, dárci, sympatizanti, přátelé – bez vás všech bychom 
nemohli dělat to, co děláme. DĚKUJEME! Díky menším či větším finančním nebo věcným 
darům jsme v roce 2018 vybudovali nový plot na zahradu, získali stolky a skládací židle, nový 
moderní projektor pro přednášky a promítání, ozvučení do kavárny, vybavení kuchyňky klu‑
bové kavárny, nářadí na zahradu a mnoho dalšího…
Stará škola ale není jen budova, patří k ní také krásná původní zahrada, kterou jsme se po‑
kusili pod vedením ateliéru “…kontinual“ společně s veřejností zvelebit. Za uplynulé 2 roky 
jsme díky grantům, místním dárcům a hlavně mnoha brigádnickým hodinám všech dobro‑
volníků blízkých i vzdálenějších investovali do zahrady přibližně 230 tis Kč. Spolek z výtěžků 
své činnosti dofinancoval dalších 44 tis Kč. Věříme, že je to na zahradě znát a že se zahrada 
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stane příjemným místem pro komunitní setkávání vranské veřejnosti. Podrobnější informace 
o zahradě se můžete dočíst v samostatném článku.
A co nás ještě letos čeká? Jubilejní rok 2019 jsme zahájili výstavou fotografií „Vrané jak 
jej (ne)pamatujeme“, pokračujeme komentovanou prohlídkou budovy v neděli 3. března 
odpoledne.
Z větších akcí vás namátkou srdečně zveme na:
31. 3. Křest nové knihobudky u nádraží
14. 4. Slavnostní otevření zahrady veřejnosti
26. 5. BENEFICE, oslavy 200 let budovy
2. 6. Netopýří den dětí
9. 6. Víkend otevřených zahrad
10. 11. Aukce výtvarných děl
15. 12. Adventní koncert
Dovolte nám k jubileu 200. narozenin popřát Staré škole mnoho dalších akcí, návštěvníků 
a radosti, které se snažíme v našem okolí šířit. Zároveň chceme poděkovat všem, kteří umožňují 
našemu spolku realizovat kvalitní komunitní i regionální akce.
Těšíme se na setkání s vámi!

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

https://www.facebook.com/stara.skola.vrane

PROJEKT ZAHRADA NEJEN PRO STAROU ŠKOLU V ROCE 2018
Letos již třetím rokem usilovně pracuje spolek Stará škola na dlouhodobém 
projektu ve spolupráci s uskupením “…kontinual“. Zahrada vedle budovy 
Staré školy naproti kostelu sv. Jiří má jistě své kouzlo nejen pro ty, kteří zde 
trávili přestávky v době svých školních dní.

V roce 2018 byla dokončená druhá etapa realizace komunitní zahrady, 
podařilo se nám:
➢ dokončit dlažbu venkovní kavárny
➢ realizovat smyslový chodníček
➢ vysázet trvalkový záhon
➢ realizovat nový plot a vstupní branku
➢ dovybavit venkovní mobiliář kavárny (židle a stolky)
➢ pořídit sudy na akumulaci dešťové vody

V souvislosti se zahradou jsme pořádali následující akce:
➢ Semínkovna
➢ Burza rostlin
➢ Zahradní benefice (benefiční sbírka na nový plot)
➢ Zahradní slavnost (a slavnostní odhalení nového plotu)
➢ Cibulová slavnost
➢  Slavnostní zasazení jírovce maďalu v aleji před Starou školou – spolupráce mateřské školky, 

dětské skupiny U Rybek a Staré školy
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Realizace zahrady 2017–2018 v číslech:
• 2 participační setkání nad návrhem zahrady pro veřejnost
• 9 tematických přednášek o zahradě pro veřejnost
• při stavbě použito 23 m3 štěrku a 2,5 m3 betonu
• položeno 201 dlaždic (tj. 5,4 t)
• instalováno 50 ks obrubníků
• vysazeno 6 jabloní, 36 keřů, 268 trvalek a 540 cibulovin
• pořízeno 11 venkovních stolků a 26 venkovních židlí
• odpracováno 20 dobrovolnických brigád v celkovém počtu 860 hodin práce
• celkové finanční náklady 274 000 Kč, z toho:
• 127 000 Kč z grantů a darů
• 103 000 Kč dobrovolnické brigády (místní a firemní dobrovolníci)
• 44 000 Kč Stará škola z výtěžků vlastní činnosti

V roce 2019 bychom rádi vysázeli záhon ovocných keřů, bude dokončeno zamulčování 
výsadeb. Pro děti bude vytvořena venkovní dřevěná stavebnice, zahradu zabydlí zatím na 
zkoušku zvířecí společníci (morčata), o které se děti z dětské skupiny budou starat. Pro další 
zvířecí společníky budou vytvořeny ubytovny a stravovny – hmyzí domečky, ptačí budky, 
krmítka. Zvažuje se vytvoření vodního hřiště, začínáme také plánovat nové herní prvky pro 
děti. Vzhledem k předpokládanému suchému počasí bychom rádi dořešili nakládání s vodou 
v zahradě – tj. dokončení systému akumulace a využití dešťové vody ze střechy budovy Staré 
školy, ověření možnosti využití studny a zajištění čerpací techniky, zajištění dostatečného 
závlahového vybavení (tj. hadice, závlahové pistole či tyče). Rádi bychom zahradu vybavili 
potřebným nářadím – tj. krumpáč, lopata, hrábě, sázecí lopatka a další. Podaří ‑li se zajistit 
dostatečné finanční zdroje, bude pořízena venkovní hamaka a stínění a deka pro venkovní 
mimi ‑koutek, systém na venkovní tříděný odpad či mobilní ohniště.
V letošním roce navážeme na loňský úspěšný první ročník semínkovny a zahradní burzy. Za‑
hradu otevřeme široké veřejnosti 14. dubna, kdy proběhne jarní petanque a kuličkový turnaj. 
Budeme usilovat o plaketu Přírodní zahrada (tj. zahrada, na které se hospodaří ekologicky 
a podporuje se pestrost místních druhů rostlin a živočichů bez použití chemie). 9. června se 
zapojíme do Víkendu otevřených zahrad, kdy je během jednoho červnového víkendu otevřeno 
veřejnosti velké množství málo přístupných zahrad v rámci celé republiky.
Je toho před námi hodně, ale uplynulé roky nás ujistily, že to s vaší pomocí zvládneme a budeme 
si moct všichni společně zahradu užívat. Těšíme se na vás na příjemných sousedských setkáních!

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

https://www.facebook.com/stara.skola.vrane

ZELENINA NA ZAHRÁDCE
I když v našich obchodech, marketech, supermarketech, najdete spoustu druhů 
zeleniny, kořenové, listové, tykvové, brukvové a další, zeleninu rozličných barev, 
zelené, žluté, červené a bílé, dovezené k nám z různých koutů země, Asie, Af‑
riky, Austrálie, Ameriky, či Nového Zélandu, pro nás zahrádkáře je nejmilejší 
ta naše, vypěstovaná na naší zahrádce. Když maminka řekne „Mařenko, skoč 
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do zahrady a přines mrkev a petržel do polévky a nezapomeň na rajčátka na salát“, to je ta 
pravá chuť zeleniny, vypěstované v naší zemi, v hlíně, kterou jsme vlastníma rukama obraceli, 
šlechtili, aby se nám odvděčila bohatou a sladkou úrodou. Pak si můžeme říci. „To je ta země, 
země oplývající mlékem a strdím“. Abychom si to mohli říci, je třeba přírodě trochu pomoci. 
Tak jako se nemusejí někteří lidé mezi sebou, tak i rostliny mají své vrtochy a některé se mají 
rády, jiné se nemusí. Pro lepší orientaci nám poslouží následující článek.

Vezmeme to podle jednotlivých plodin:
Celer – doprovodnou zeleninou je pór, který miluje hojnost draslíku. Dobře se mu daří v blíz‑
kosti rajčat, květáku, zelí a fazolí. Někteří zahradníci věří, že je dobré pěstovat celer v kruhu, 
protože jeho kořeny tak vytvoří dobrý úkryt pro žížaly.
Cibule – dobře se snáši s rostlinami z čeledi brukvovitých. Také vychází s řepou, jahodníkem, 
rajčaty, salátem a saturejkou.
Brokolice – daří se jí vedle kopru, celeru, heřmánku, máty, rozmarýnu a dobře prospívá spolu 
s bramborami řepou a cibulí.
Dýně – ředkvička, vysazená k dýni nebo okurce, je dobrou ochranou proti škůdcům. Ředkvičku 
nevytrháváme ani když vytvoří semena. Také lichořeřišnice ochrání dýni před hmyzem stejně, 
jako cigaretový popel.
Kadeřávek – je výhodné, pěstovat na řádku střídavě s rajčaty, počet dřepčíků, hlavních škůdců 
se podstatně sníží. Kadeřávek je mnohem výživnější, než hlávková kapusta a mrazem se jeho 
chuť ještě zlepší.
Kedluben – má prospěch z řepy, cibule a také okurek, protože si vzájemně nekonkurují 
v získávání živin. Je to oblíbená zelenina, která potřebuje spoustu vody a dostatek kompostu. 
Nejlépe roste v polostínu.
Květák – nablízku pěstovaný celer odpuzuje běláska, nemá rád rajčata a jahody. Semena květáku 
vylučují extrát, který likviduje bakterie způsobující černou hnilobu.
Mrkev – cibule, pór a byliny, jako rozmarýn, pelyněk, a šalvěj působí jako repelent na po‑
chmurnatku mrkvovou. Mrkev ale nemá ráda kopr. Neměla by se nikdy skladovat v blízkosti 
jablek aby nezhořkla.

Okurka – kukuřice chrání 
okurku před viry, způso‑
bujícími vadnutí rostlin. 
Úzký pruh okurek odpudí 
mravence. Okurky mají rády 
fazole, ředkvičky a slunečni‑
ce. Doporučuje se vysévat 2 
až 3 sazenice ředkviček ke 
každé rostlině. Ředkvičky 
nevytrháváme, ani když vy‑
kvetou, je to dobrá ochrana 
před plošticemi. Okurky 
napadené háďátky postří‑
káme cukrovým roztokem, 
výluh z pažitky poslouží jako 
ochrana proti plísni.
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Paprika – požadavky pro pěstování papriky a bazalky jsou stejné, obě rostliny můžeme pěstovat 
společně. Paprika roste dobře s okurkou.
Petržel – semena petržele, smíchaná se semeny mrkve, pomáhají odpuzovat pochmurnatku 
mrkvovou. Petržel chrání růže, rajčatům a chřestu dodává vitalitu.
Rajčata – jsou na záhonech kompatibilní s pažitkou, cibulí, petrželí, měsíčkem lékařským 
a mrkví. Také kopřiva žahavka, rostoucí v blízkosti rajčat zlepšuje jejich kvalitu. Rajčata chrání 
růže proti skvrnitosti. Není ‑li možné pěstovat růže a rajčata společně je dobré udělat si postřik 
z listů rajčat a to následovně. Listy rajčat vložte do odšťavovňače a do získané šťávy vlijte vodu 
v poměru 1 : 5 a lžičku kukuřičného škrobu. Rajčata nikdy nevysazujte v blízkosti brambor 
a stromků meruňky. Kořenové výměšky brzdí růst zvláště mladých stromků. Na rozdíl od jiných 
druhů zeleniny, rajčatům vyhovuje pěstování na stejném místě rok co rok. Vyžadují množství 
kompostu, rozleženého hnoje a mulčování. Pokud jste kuřáci, pečlivě si umyjte ruce vždy, 
když jdete pracovat s rajčaty. Rajčata jsou velice choulostivá na nemoci přenášené tabákem.
Salát – roste dobře s jahodníkem, okurkami, mrkví. Ředkvičky pěstované v blízkosti salátu jsou 
zvlášť dužnaté. Salát potřebuje chladné počasí, proto jej sázíme brzo na jaře nebo na podzim. 
Mladé saláty by se měly v létě přistínit.
Společně se zeleninou vysazujeme také aksamitník (afrikán), který patří nejen k našim nejdéle 
kvetoucím letničkám, ale je také spolehlivou ochranou proti půdním háďátkům, což je dáno 
obsahem derivátů v listech. Také kořeny aksamitníku vylučují látku, jež likviduje háďátka. 
Doporučuje se vysazovat mezi rajčata, jahody, petržel, cibuli, mrkev a pórek. Rovněž aroma 
měsíčku lékařského může odehnat škůdce od kedluben a cibule.



ZRCADLO ČÍSLO 199 – 1/201940

Nevysazujte nikdy:
• fazole vedle kedluben
• kedluben vedle jahodníku, rajčat a tyčkových fazolí
• petržel vedle salátu
• rajčata vedle hrachu, brambor, feniklu, řepy a květáku
• květák vedle jahod a rajčat
• okurky vedle mrkve a aromatických bylin
A na závěr Vám přeji mnoho úspěchů při pěstování zeleniny, ovoce, květin a všeho kolem. 
Při přehazování zeminy, při okopávání záhonů si vzpomeňte s láskou, že je to ta „země česká, 
domov můj“.

Za ČSZ – Škvárová Eva

FARMÁŘSKÉ TRHY NA ZBRASLAVI
Vážení příznivci farmářských trhů a milí 
sousedé z druhého břehu řeky Vltavy.
Pomalu se k nám přibližuje jaro a s ním 
přicházejí FARMÁŘSKÉ trhy na Zbra‑
slavi. Říkáme jim Zbraslavské jarmarky, 
které nabízejí KVALITNÍ, PROVĚŘENÉ, 
ČESKÉ potraviny a řemeslné výrobky. 
Zbraslavské jarmarky můžete navštěvo‑
vat od dubna do října v rytmu jednou za 
14 dní v sobotu dopoledne. 
Naše moto zní „Čerstvé, České, domácí“.
Aby nabízené produkty byly opravdu 
čerstvé a kvalitní, spolupracujeme s regi‑
onálními zemědělci, farmáři, řemeslníky. 
Současně dáváme prostor a příležitost 
prodeje obyvatelům, kteří tvoří či pěs‑
tují své produkty na amatérské úrovni 
( přebytky ). 
Součástí každého trhu je i bohatý do‑
provodný program, který je převážně zaměřen na ty nejmenší, vaše děti. Těšit se můžete na 
kouzelnická vystoupení, divadelní představení, mobilní planetárium a mnoho dalšího. Chybět 
nebudou ani workshopy a tvořivé dílny Pexesa, po celou dobu trhu ZDARMA.
Letos Zbraslavské jarmarky slaví své 5‑té narozeniny.
Těšíme se na sousedská setkání a společnou podporu ČESKÝCH FARMÁŘŮ a ŘEMESLNÍKŮ!!!!

Kdy: duben–říjen, 8:30–12:30 hod.
Kde: Zbraslavském náměstí 
Více o programu i skladbě sortimentu pro daný trh, sledujte na www.zbraslavskejarmarky.cz,
FB a Instagram.

S přátelským pozdravem 
Lenka Dvořáková, koordinátorka ZJ
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PEL ‑MEL

CITÁTY
Víra 

• Každý z nás má svou odpovědnost za celé lidstvo. V tom spočívá má jednoduchá víra. 
Nepotřebujeme chrámy, ani složitou filosofii. Náš vlastní mozek a naše srdce jsou chrámem. 
Naší filosofií je dobro. (Dalajláma) 

• Abychom lidi získali, musíme v nich vzbudit víru, že je milujeme a nejlepší cesta k tomu 
je, milovat je opravdu. (Jeremy Bentham)

• Buď vždycky sám sebou a měj v sebe víru. (Bruce Lee)

• Člověk je to, v co věří. (Anton Pavlovič Čechov)

• Víra je silou života. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

• Víra je jedinou známou protilátkou proti neúspěchu. (Napoleon Hill)

• Vírou se žije, skepsí účtuje. (Karel Čapek)

• Kdo ztratil víru, nemůže už nic ztratit. (Publius Syrus)

• Člověk bez víry je jako poutník bez cíle. (Augustin z Hippony)

• Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které 
polovině. (George Bernard Shaw)

• Víra, která hory přenáší, přenáší je jen tehdy, nejsou‑li příliš vysoké. (Gustave Le Bon)

• Ve totiž nezbytné, má‑li vůbec nastat smír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka 
s Bohem a mír člověka se sebou samým. (Jan Hus)

• Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří. (Albert Einstein)

• Ateisté jsou jediní, kteří zůstávají věrni bohu, na nějž nevěří. (Gabriel Laub)

• Ani ateisté nejsou osvobozeni od zbožných přání. (Boleslav Kumor)
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FOTOREPORTÁŽ – ZUŠ
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FOTOREPORTÁŽ – ZUŠ A ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
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