
 
4/2019202

Čtvrtletník obce Vrané nad Vltavou

Veselé Vánoce
a šťastný
nový rok

2020



FOTOREPORTÁŽ – SBOR SV. JIŘÍ



1

OBSAH

SLOVO NA ÚVOD
Úvodník ............................................................ 2

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení spoluobčané... ...................................... 2
Stručně z radnice ............................................. 3
Občan ................................................................ 4
Policie ................................................................ 5

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme ................................................. 12
Vzpomínáme .................................................. 13
Děkujeme ........................................................ 14

INFOSERVIS
Pošta - úřední hodiny ................................... 14
Knihovna ........................................................ 14
Lékárna  .......................................................... 15

VOLNÝ ČAS 
ZUŠ koncert ................................................... 16
Česko zpívá koledy ........................................ 17
Obůrka ............................................................ 17
Masopust ........................................................ 17

ZE ŽIVOTA OBCE
Zprávy z MŠ ...................................................18
Ze života ZŠ ....................................................19
Základní umělecká škola .............................. 25
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I ...................... 25
Novinky z „Tatranu“ .....................................  27
Sbor sv. Jiří ...................................................... 28
Seniorek ..........................................................29
Skautské světové setkání ............................... 30
Pozvánka na vánoční akce Skautu ............... 32
Stará škola .......................................................32

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ
Oznámení MUDr. Švestková ....................... 34

ZAJÍMAVOSTI
Z kroniky obce ............................................... 34
Tajemství Maltézských rytířů ....................... 35
Náš organismus v zimě ................................. 36

VÁNOCE
Včera a dnes....................................................40
Postavy rozdávající dárky ............................. 42
České vánoční pokrmy a nápoje.................. 44
Citáty Vánoce ................................................. 45
Fotoreportáž Posvícení ................................. 46



ZRCADLO ČÍSLO 202 – 4/20192

VÁŽENÍ A MILÍ NAŠI ČTENÁŘI,
letošní poslední číslo našeho obecního časopisu „ZRCADLO“ máte před sebou. Redakční rada 
zařadila příspěvky od našich dopisovatelů. Těm patří mnoho díků za to, že celý rok informují 
vranské (ale i přespolní) čtenáře o svých akcích a zvou na své aktivity. Věříme, že i v příštím roce 
budou pilně přispívat svými články a fotografiemi. Jsou i některé organizace nebo spolky, které 
zatím do časopisu nepřispívají, ale těšíme se, že v příštím roce se i ony svou činností pochlubí.

Adventní čas – čas čekání, si užijte v pohodě. Vánoce prožijte mezi svými drahými v klidu 
a s láskou. Zazpívejte si koledy, lijte olovo, rozkrojte jablíčko, pověste si na lustr jmelí, natrhejte 
si „barborku“, děvčata ať hodí střevíček… no prostě mějte se moc a moc rádi.
 ReRa

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte mi, abych vám všem popřála do nastávajících svátečních dnů jen to nejlepší, štěstí, 
zdraví, sváteční pohodu. Do blížícího se roku 2020 vám přeji, ať vás kouzlo a pohoda chvíle 
adventních dnů neopouští a nový rok přinese jen mnoho úspěchů a spokojenosti.

 Mgr. Dana Ullwerová
 starostka obce

SLOVO NA ÚVOD
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ZPRÁVY Z RADNICE

STRUČNĚ Z RADNICE
Projekční kancelář D Plus, a. s. předala obci projektovou dokumentaci na akci: Rekonstrukce 
a přístavba Základní školy Vrané nad Vltavou – jedná se o rekonstrukci půdního prostoru 
v budově 1. stupně ZŠ, kde by v budoucnu měly vzniknout nové učebny.

Rada obce schválila konání běžecké akce Vltava Run 2020 ve Vraném nad Vltavou, akci bude 
zajišťovat TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.

Rada souhlasila s poskytnutím účelově určeného finančního daru ZŠ od obecně prospěšné 
společnosti Women for Women, o. p. s. v rámci projektu obědy pro děti. V roce 2019 bude 
poskytnut finanční dar ve výši 19 656 Kč, v roce 2020 ve výši 30 849 Kč.

Praktická lékařka MUDr. Ladislava Švestková požádala o souhlas s převodem stávající nájemní 
smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 610, ul. Oblouková na nového nájemce, 
kterým bude od 1. 1. 2020 MUDr. Pavel Adámek.

Rada obce vzala na vědomí výroční zprávu základní školy za rok 2018.

V listopadu byly uzavřeny železniční přejezdy: ž.p. P5717 ul. Dravkov ž.p. P5718 ul. V Ouvoz-
cích. a ž.p. P5719 ul. Skochovická z důvodů oprav.

V úterý 29. 10. 2019 uskutečnilo místní šetření. v budově bývalé mateřské školy, kde by měla 
být nově umístěna obecní knihovna, vyčleněny prostory pro Klub seniorek, Klub železničních 
modelářů, CEV Zvoneček a organizaci Junák -český skaut. Potřebné finanční prostředky na 
rekonstrukci budou zahrnuty do návrhu rozpočtu roku 2020.

Rada obce souhlasila s použitím finančních prostředků z rezervního fondu základní školy ve 
výši 150 000 Kč na opravu plotu školního hřiště.

Nově zvolená školská rada začne fungovat od 1. 1. 2020. Školská rada je devítičlenná, má 
mandát na tři roky, voleni jsou tři zástupci z řad rodičů, tří zástupci pedagogického sboru 
a tři zástupci za zřizovatele.

Organizátor Integrované dopravy Středočeského kraje byl opakovaně požádán o posílení sou-
prav vlaků s odjezdem z Vraného nad Vltavou v 6:30 hod., 7:01 hod. a 7:30 hod. Dle sdělení 
IDSK budou od 15. 12. 2019 posíleny dva spoje, a to v 6:30 hod. a 7:01 hod.

Dne 30. 9. 2019 místostarosta obce pan Ing. Pavel Zděnek rezignoval na výkon funkce mís-
tostarosty obce, člena rady obce, zastupitelstva obce, předsedy kulturní komise a člena komise 
pro projednávání přestupků.

Rada obce pověřila starostku podpisem smlouvy o úvěru s ČS, a. s. ve výši 40 mil na spolufi-
nancování stavby: „Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou“.
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Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí vydal stavební povolení k umístění a stavbě 
vodovodu a splaškové kanalizace v ulici Větrná, Akátová, Nad Roklí, Březovská (u obecního 
úřadu) Malá, Ke Zvoli, Jedlová, K Zastávce, V Ouvozcích, Dravkov.

Rada obce oslovila projekční kancelář s žádostí o podání cenové nabídky na zpracování 
studie dopravního uspořádání – návrhu dopravního řešení (zpomalovací prvky, místa pro 
vyznačení přechodů) v ulici Březovská od křižovatky Březovská x Ke Zvoli, až po křižovatku 
Březovská x Ke Statku.

Bylo vyhlášeno opakované výběrové řízení na stavbu s názvem: „Přestupní terminál Vrané 
nad Vltavou“.

Mgr. Dana Ullwerová
 starostka obce

OBČAN
1. KONTAKTY PRO PŘÍPAD NAHLÁŠENÍ HAVÁRIE, PORUCHY:

OBECNÍ ÚŘAD – kontaktní telefony
Mgr. Dana Ullwerová
starostka

257 713 772
724 181 106 starosta@vranenadvltavou.cz

místostarosta 257 713 997
720 513 119 mistostarosta@vranenadvltavou.cz

Dagmar Vojtěchová
účetní 257 760 351 ou@vranenadvltavou.cz

Jana Janauerová
pokladna – poplatky 257 713 770 pokladna@vranenadvltavou.cz

Věra Urbanová
matrika 257 760 352 matrika@vranenadvltavou.cz

Technické Služby Dolnobřežanska, s. r. o.
Dispečink divize Vodovody a kanalizace
tel.: 603 711 374, 734 233 584
Zákaznické centrum tel.: 734 202 577

SDH Skochovice
Václav Pužman starosta@sdhskochovice.cz 725 505 366
David Blažek velitel@sdhskochovice.cz 602 931 238
Martin Kostrba pokladnik@sdhskochovice.cz 724 018 996

Obecní policie Vestec
739 156 156
702 277 227
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Poruchy ČEZ
800 850 860
150  Hasičský záchranný sbor ČR
155  Zdravotnická záchranná služba
158  Policie ČR

2. OKOLÍ PRODEJNY V ULICI DLOUHÁ
Pokud dochází před prodejnou a jejím okolí k porušování obecně závazné vyhlášky o veřejném 
pořádku, volejte prosím OPV. Strážník může podezřelou osobu ztotožnit, pokud shledá, že 
dochází k porušování veřejného pořádku, má ji z místa vykázat.

3. POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VEŘEJNOSTI
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, lze řešit obecně závaznou vyhláškou. 
Projednám tento požadavek na zastupitelstvu obce.

4. PARKOVÁNÍ V ULICI POD SOKOLOVNOU, OMEZUJE PROVOZ, CO S TÍM.
Parkování v ulici Pod Sokolovnou je dlouhodobě trvající problém. Jedná o frekventovanou 
ulici, kde by měl zůstat jeden volný jízdní pruh pro každý směr, tedy 6 m celkem. Požádám 
dopravní policii o místní šetření a návrh řešení.

5. CESTA OD ODPADNÍHO DVORA
Návrh na vybudování osvětlení v těchto místech zahrneme do rozpočtu roku 2020. Vybudování 
nového chodníku není v současné době v plánu obce.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC
Obecní policie Vestec v období od 01. 08. 2019 do 25. 10. 2019 řešila v obci 
mimo každodenní hlídkové činnosti celkem 181 událostí, z toho bylo 17 udá-
lostí oznámeno na tísňovou linku Obecní policie Vestec (tel. č. 739 156 156). 
Za uvedené období byly v obci zjištěny 2 trestné činy – v obou případech 
trestný čin krádeže – vloupání do garáže, resp. vloupání do chaty, které byly předány 
PČR Jílové u Prahy k dalšímu šetření a celkem 64 přestupků, z toho 50 přestupků na 
úseku dopravy. V jednom případě předávali strážníci PČR Jílové u Prahy podezření ze 
spáchání trestného činu týkající se soudně stanovené péče o děti.
Z přestupků v dopravě stále bohužel „vede“ překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci, a to 
i o více než 20 km v hodině v celkem čtyřech případech, nejrychlejšímu z těchto řidičů byla na 
úseku s maximální povolenou rychlostí 40 km/hod. naměřena rychlost 68 km/hod., dále bylo 
zjištěno a vyřešeno celkem 31 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně 
než 20 km v hodině.
V jednom případě strážníci řešili telefonování za volantem, dále nerespektování dopravní znač-
ky „Stůj, dej přednost v jízdě“ a stání na zeleni, ve dvou případech stání na chodníku a zákaz 
zastavení, ve čtyřech případech potom nerespektování dopravní značky „Zákaz vjezdu všech 
vozidel (v obou směrech)“ a nezanechání průjezdu 3+3 m na komunikaci.
Z ostatních přestupků strážníci Obecní policie Vestec řešili celkem 14 přestupků, a to v celkem 
7 případech porušení Obecně závazné vyhlášky obce – 6x pohyb psů na volno, kdy byli psi 
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odchyceni, předáni majiteli či obci a 1x rušení nočního klidu, 1x řešili strážníci přestupek proti 
veřejnému pořádku a 6x přestupek proti zákonu o odpadech.
Na základě žádosti PČR Jílové u Prahy o poskytnutí součinnosti strážníci v celkem šesti 
případech prověřovali např. podezření na týrání svěřené osoby, hledali osobu podezřelou ze 
spáchání trestného činu, poskytovali součinnost u krádeží v kempech v obci, 2x potom pro-
věřovali rušení nočního klidu v obci, oznámené na linku 158 a prověřovali pohyb nahé osoby 
po komunikacích v obci.
V součinnosti s HZS Středočeského kraje vyjížděli strážníci Obecní policie Vestec do obce ve 
dvou případech, a to k úniku ropných látek z kanystru, umístěném v zavazadlovém prostoru 
osobního automobilu a ke spadlé větvi stromu do nadzemního vedení NN.
V jednom případě strážníci poskytovali na základě žádosti součinnost Zdravotnické záchranné 
službě Středočeského kraje u ošetření osoby pod vlivem alkoholu.
Ve dvou případech strážníci pro Městský úřad Černošice, odbor přestupků zajišťovali doplnění 
spisové dokumentace týkající se stanovených úseků PČR pro měření rychlosti v obci a v jed-
nom případě v souvislosti s projednávaným přestupkem v dopravě podávali před správním 
orgánem v celé věci vysvětlení.
Ve dvou případech potom strážníci na základě žádosti obce doručovali písemnost občanům obce.
Při hlídkové činnosti v obci řešili mimo jiné nález věci (tašky), prověřovali podezření z pře-
stupku řízení vozidla pod vlivem jiných návykových látek, podezření z přestupku proti ma-
jetku – krádež dřeva, ve dvou případech prověřovali řidiče vozidel s nesprávným způsobem 
jízdy v obci, prověřovali odstavené vozidlo bez registrační značky, dále prověřovali dlouhodobě 
odstavené vozidlo v obci, celkem 32x prověřovali podezření ze spáchání přestupku proti zákonu 
o odpadech, zjistili nezabezpečený výkop v místní komunikaci, prověřovali podezřelou osobu, 
pohybující se v obci, podezření na neoprávněný zábor veřejného prostranství v obci, zabránili 
spuštění lodě do vody z místa, kde to není povoleno a prověřovali rozbitá okna u dlouhodobě 
neobývaného rodinného domu.
Díky telefonátům občanů obce strážníci Obecní policie prověřovali např. ve třech případech 
dlouhodobě odstavená vozidla v obci, přijali oznámení o osobě, která v obci poškodila reklamní 
poutač, celkem 4x přijali oznámení o rušení nočního klidu v obci, dále oznámení o rušení noč-
ního klidu a zároveň o osobě, která se snaží vylézt na stožár VVN v obci, oznámení o problému 
s občanským soužitím v obci, oznámení o opakovaném pohybu cyklistů po chodníku v ulici 
Nádražní, oznámení o dopravní nehodě, kdy osobní automobil narazil do oplocení rodinného 
domu a přijali oznámení od občana o ztrátě osobních dokladů.
Dále strážníci pravidelně zajišťují údržbu fotopastí, rozmístěných v obci spolu s vyhodnocením 
pořízeným snímků a po začátku nového školního roku opět provádějí nepravidelný dohled 
u přechodů pro chodce v ulici U školy u budovy Základní školy v obci, v době před zahájením 
vyučování.

Bohužel stále přetrvává problém s nedodržováním povolené rychlosti vozidel v obci ze strany 
jejich řidičů, kdy přesto, že je v celé obci stanovena nejvyšší povolená rychlost 40 km/hod., 
je z textu výše patrné, že za uvedené období povolenou rychlost v obci překročilo celkem 35 
řidičů, jeden z řidičů dokonce o 28 km/hod. což je alarmující číslo, takže v dalším období se 
strážníci zaměří na dodržování povolené rychlosti v obci, v lokalitách stanovených PČR jako 
úseky pro měření rychlosti, a to z důvodu bezpečnosti provozu v obci v souvislosti s nadchá-
zejícím podzimním počasím.
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Po začátku nového školního roku opět vyvstal problém před Základní školou v obci v čase 
před začátkem školního vyučování, kdy je dopravní situace v lokalitě díky bezohlednosti 
rodičů, kteří přivážejí ke škole své děti, často kritická. Strážníci zaznamenali opakovaně 
případy, kdy rodič své vozidlo zastaví na zastávce BUS, na přechodu pro chodce nebo v jeho 
těsné blízkosti, případně kdekoli na komunikaci, kde je momentálně místo, bez ohledu na 
ostatní účastníky silničního provozu své dítě nechá vystoupit do komunikace přímo před 
další projíždějící vozidla či přijíždějící autobusy, dítě přeběhne komunikaci mimo přechod pro 
chodce, případně přitom kličkuje mezi automobily a rodič hned vzápětí vyrazí od Základní 
školy se svým vozidlem bez ohledu na ostatní účastníky silničního provozu, nepřiměřenou 
rychlostí…
Důrazně apelujeme na všechny rodiče, kteří vozí své děti do Základní školy v obci automobily, 
aby přizpůsobili svůj ranní časový harmonogram a hlavně své chování za volantem svých vo-
zidel složité dopravní situaci, která panuje před začátkem školního vyučování v lokalitě v okolí 
Základní školy tak, aby k těmto nebezpečným situacím nadále nedocházelo.

V zákoně 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích jsou v § 4 uvedeny povinnosti 
účastníka provozu na pozemních komunikacích takto:
Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen
a)  chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo 

majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval 
život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému 
stavu pozemní komunikace,1) povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních 
komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

b)  řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, 
pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích 
podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to 
stanoví zvláštní právní předpis,5) vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.

Stejný zákon v § 27, v odstavci 1) stanoví, kde mimo jiné řidič nesmí zastavit a stát:
c)  na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m 

před nimi,
f)  u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který 

začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka tro-
lejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní 
značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je -li prostor 
zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo 
„Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,

o)  na vyhrazeném parkovišti, nejde ‑li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to ne-
platí, jde -li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí 
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, 
pro něž je parkoviště vyhrazeno,

s)  na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komu‑
nikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
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Dalším z problémů, který je opakovaně strážníky v obci v poslední době řešen, jsou oznámení 
o nesprávně parkujících vozidlech, zejména v lokalitě u fotbalového hřiště v ulici U Elektrárny, 
u č. p. 817.
Řidič vozidla dle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích smí dle § 25, 
odstavec 1) zastavit a stát jen:
a)  vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné po‑

zemní komunikaci vpravo i vlevo,
b)  v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde -li k ohrožení bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 
3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit 
v druhé řadě.

a dle odstavce 3) téhož zákona:
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr 
jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
oba směry jízdy.
Tolik tedy k parkování v obci, nejen v lokalitě U Elektrárny.

Opakovaně ještě připomínáme všem majitelům psů v obci, že od 1. ledna 2020 vstupu-
je na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost ozna-
čovat psy na území České republiky mikročipem. Níže jsou uvedeny bližší informa-
ce k  této problematice, převzaté z  webových stránek Státní veterinární správy ČR 
(https://www.svscr.cz/zdravi -zvirat/povinne -oznacovani -psu/):

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině 
(tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto 
oblastech:
•  zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce 

atd.).
•  účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. po-

čtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění 
pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,

•  umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, 
tak z hlediska finančních předpisů,

•  bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v pří-
padě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, 
kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

•  zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému 
původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
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Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních 
lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vyko-
návat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních 
lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam -veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje 
mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za 
jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.

Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je 
umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyro-
ben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. 
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. 
Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20 tisícové pokuty, 
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? 
K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jaké-
hokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím 
průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence 
stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst (Praha, Ostrava…) to již takto nastaveno 
roky má. V ČR je provozováno také několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé 
označeného psy registrovat dobrovolně a za poplatek. V rámci projednávání aktuální (další) 
novely veterinárního zákona byl v Poslanecké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký 
návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo 
dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu se aktuálně jedná.

Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů. Situace je však 
odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se po-
vinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje 
nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani -se -zviraty -v-zajmovem -chovu/
 
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 
2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až 
při přeočkování?
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Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 
1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, 
případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné 
tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné 
nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.

Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE VESTEC:
Dne 12. 08. 2019 v čase cca 13:15 hodin přijali strážníci oznámení o tom, že dne 09. 08. 2019 
bylo zjištěno opětovné vloupání do jedné z chat v k.ú. Vrané nad Vltavou. Oznamovatel dále 
uvedl, že dne 12. 08. 2019 zaznamenal v okolí této chaty pohyb dvou neznámých osob.
O celé události byla neprodleně informována stálá služba PČR Jílové u Prahy, majitel chaty 
mezitím vloupání do chaty oznámil na linku 158 a strážníci vyjeli do obce zabezpečit místo 
trestného činu a zároveň prověřit okolí chaty do doby příjezdu hlídky PČR. V okolí chaty byly 
nalezeny dvě osoby, strážníkům dobře známé, obě osoby shodně uvedly, že jim o vloupání 
do jedné z chat není nic známo, ovšem jedna z osob měla u sebe jízdní kolo, o kterém bylo 
prostřednictvím stálé služby PČR Jílové u Prahy zjištěno, že prochází pátráním po odcizených 
jízdních kolech. Obě události si následně převzala hlídka PČR Jílové u Prahy k dalšímu šetření.

Dne 26. 08. 2019 v čase cca 19:02 hodin přijali strážníci oznámení na tísňovou linku Obecní 
policie Vestec o dopravní nehodě v ulici Březovská, kdy osobní automobil narazil do plotu 
rodinného domu. Dle oznamovatele se posádka havarovaného osobního automobilu snažila 
vyměnit kolo s úmyslem pravděpodobně z místa dopravní nehody následně odjet. Hlídka 
oznámení prověřila, na místě byly všechny osoby vyzvány k prokázání totožnosti a řidič 
vozidla k orientačnímu vyšetření na alkohol, které bylo negativní. Hlídka na místě z chování 
posádky havarovaného vozidla pojala podezření, že toto vozidlo řídila osoba bez řidičského 
průkazu, ovšem další osoba z posádky havarovaného vozidla, s platným řidičským průkazem 
se k řízení vozidla přihlásila a dopravní nehodu tak vzala na svou odpovědnost. Dopravní 
nehoda byla následně předána hlídce PČR SDN Mnichovice k dalšímu šetření, strážníci 
dále provedli kontrolu obce za účelem zjištění, zda nebyla poškozena ještě další vozidla, 
s negativním výsledkem.

Dne 05. 09. 2019 v čase cca 20:07 hodin přijali strážníci oznámení z jedné z provozoven v obci, 
že občan obce právě rozkopal reklamní poutač před touto provozovnou, následně vysypal 
a rozkopal odpadkový koš a dále se snaží poškodit další provozovnu.
O celé události byla neprodleně telefonicky informována hlídka PČR Jílové u Prahy a strážníci 
vyjeli do obce prověřit toto oznámení. Mezitím byla celá událost jinou osobou oznámena na 
linku 158, na místě hlídka PČR Jílové u Prahy požádala strážníky o součinnost ve věci od-
chytu, resp. zajištění psa. Následně ještě hlídka strážníků prověřila okolí provozovny, zda se 
zde tatáž osoba, po vyřešení přestupku proti majetku hlídkou PČR, opět nedopouští dalšího 
protiprávního jednání.

Dne 14. 09. 2019 v čase cca 17:15 hodin požádala stálá služba PČR Jílové u Prahy hlídku 
Obecní policie Vestec o součinnost ve věci oznámení o podezření z týrání svěřené osoby - 
dítěte. Matka dítěte je hospitalizována v nemocnici a o jejího syna se momentálně stará její 
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přítel. Podezření na týrání svěřené osoby oznamovala ošetřující lékařka z nemocnice, ve které 
je matka dítěte hospitalizována.
Oznámení bylo v místě bydliště strážníky prověřeno, na místě bylo hovořeno jak s přítelem 
matky dítěte, tak i s dítětem samotným. Celá událost nadále zůstává v řešení PČR Jílové u Prahy.

Dne 12. 10. 2019 v čase cca 04:52 hodin bylo oznámeno na tísňovou linku Obecní policie 
Vestec, že v obci v ulici Nad zastávkou dvě osoby bez domova právě rozdělávají oheň v prostoru 
plechové čekárny u zastávky ČD Skochovice.
Oznámení neprodleně prověřila hlídka, která na místě nalezla neznámého muže, v prostoru 
plechové čekárny zastávky ČD vpravo v rohu vedle vstupu hořel oheň o rozměrech požářiště 
cca 0,5x0,5 m, v prostoru čekárny na lavičce byl položen mobilní telefon, batoh a dvě láhve 
s alkoholem.
Oheň byl strážníky neprodleně uhašen za použití práškového hasicího přístroje, neznámý 
muž byl vyzván k prokázání totožnosti, ten uvedl, že ztratil OP a že netuší, kdo oheň zapálil. 
Na výzvu ke sdělení osobních údajů neochotně uvedl své jméno, příjmení a datum narození. 
S hlídkou nadále nespolupracoval, takže byl strážníky poučen ve smyslu použití donucovacích 
prostředků, pokud bude ve svém protiprávním jednání pokračovat.
Po chvíli se na místo dostavil další neznámý muž, který na výzvu k prokázání totožnosti uvedl, 
že u sebe nemá OP, ovšem na výzvu uvedl své jméno, příjmení a datum narození. Obě osoby 
byly prostřednictvím stálé služby PČR Jílové u Prahy vylustrovány, bylo zjištěno, že neprocházejí 
pátráním po osobách, totožnost obou osob byla potvrzena.
Jeden z mužů uvedl, že byli v kempu Pod mostem a že čekají nejprve na poslední noční vlak, 
poté na první ranní vlak, následně tvrdil, že cestou z kempu na zastávku ČD ztratil peněženku 
s doklady, kterou měl v zapnuté kapse červené ledvinky kolem pasu a že čeká, až se rozední, aby 
peněženku s doklady nalezl. Druhý muž jeho výpověď potvrdil s tím, že jeho kamarád ztratil 
spolu s doklady další ledvinku a tu oba hledají. K založení ohýnku v čekárně ČD pro zahřátí 
se posléze přiznali, ohněm nevznikla škoda na majetku ČD.
Celá událost byla telefonicky dána na vědomí PČR Jílové u Prahy a HZS Středočeského kraje.

Dne 18. 10. 2019 v čase cca 22:45 hodin při hlídkové činnosti v obci byla v ulici Pobřežní 
zaznamenána žena, opravující jízdní kolo, přičemž vyšlo najevo, že je její totožnost strážní-
kům známá. Poté, co tato žena nasadila spadlý řetěz na svém jízdním kole a odjela, prověřila 
hlídka Obecní policie Vestec molo a jeho okolí a zde zaznamenala k molu připoutaný gumový 
člun s přívěsným motorem Honda, ve člunu se nacházela autobaterie, připojená k reflektoru, 
motorová pila Hecht 956 a cca 0,5 m3 dřeva naloženého ve člunu.
Mezitím se tato žena na místo vrátila, na dotaz strážníků k člunu a ke dřevu v něm odpo-
věděla, že dřevo nařezala společně s přítelem mimo Vrané nad Vltavou proti proudu řeky, 
přítel se má na místo vrátit s kárkou, člun, přívěsný motor a motorová pila jsou ve vlastnictví 
jejího přítele.
Poté, co se na místo vrátil její přítel, jehož totožnost je také strážníkům dobře známa, ten na 
dotaz hlídky uvedl, že dřevo naložené v člunu bylo delší čas nařezáno na břehu řeky Vltavy 
v k.ú. Davle a nikomu nepatří. Dále strážníci provedli lustraci člunu, přívěsného motoru Honda 
a motorové pily Hecht dle jejich výrobních čísel prostřednictvím PČR Jílové u Prahy -s negativ-
ním výsledkem, neprocházejí pátrání po odcizených věcech. Pokud se potvrdí, že dřevo bylo 
odcizeno, bude přestupek proti majetku oznámen přestupkové komisi obce.
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Dne 24. 10. 2019 v čase cca 20:45 hodin požádala posádka vozu Zdravotnické záchranné služby 
Středočeského kraje hlídku Obecní policie Vestec o součinnost ve věci oznámení na linku 155, 
týkající se ošetření osoby pod vlivem alkoholu. Hlídka neodkladně poskytla posádce vozu 
Zdravotnické záchranné služby součinnost, přičemž vyšlo najevo, že oznamovatel volal na 
tísňovou linku 155 s tím, že jeho manželka je pod vlivem alkoholu a že se jí udělalo špatně. Po 
příjezdu posádky ZZS na místo se však oznamovatel dožadoval ošetření, které nepotřeboval, 
přičemž jeho manželka uvedla, že ona nežádá ani nepotřebuje lékařské ošetření a že si celou 
věc její manžel, který byl zjevně pod vlivem alkoholu, vymyslel. Oznamovatel byl poučen 
o způsobu řešení zneužití tísňové linky.
Při řešení této události vyšlo najevo, že stejný oznamovatel téhož dne v čase cca 13:35 hodin 
oznamoval na linku 158 jinou událost, ve které byla o součinnost stálou službou PČR Jílové 
u Prahy požádána hlídka Obecní policie Vestec, která ovšem byla ještě před příjezdem na místo 
odvolána, z důvodu zrušení oznámení na linku 158 oznamovatelem.

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec, okrskář obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘEJEME
Ke krásnému životnímu jubileu přejeme našim přátelům:

paní Otilce HRABÁLKOVÉ
paní Marii PLECHÁČOVÉ
paní Heleně HAVELCOVÉ

panu Karlu KOLÁŘOVI
hodně zdravíčka, pohody a dobré lidi kolem sebe.

SENIOREK
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VZPOMÍNKA NA PANA RYŠÁNKA
Úmrtím pana Ryšánka jsme ztratili velkého znalce a dokumentaristu bohaté historie naší 
obce, papírny, hydroelektrárny, povodí Vltavy. Spolupracoval s filmovým historikem Karlem 
Čáslavským na televizním seriálu Historie ztraceného času, znal se s významným historikem 
našeho regionu Zdeňkem Boháčem. S velkým zájmem veřejnosti se setkávaly jeho výstavy 
fotografií a přednášky o historii obce. Aktivně působil v přestupkové komisi OU, volebních 
komisích, i v pozdním věku vypomáhal na přívozu, byl iniciátorem a účastníkem pravidelných 
setkání převozníků ČR.
Sbírka fotografií a archivních materiálů má obrovskou kulturně - historickou hodnotu, nejen 
pro Vrané nad Vltavou. Věřím, že po dohodě s rodinou, bude možno čerpat informace z ar-
chivu pana Ryšánka i v budoucnu, např. při přípravě výstav, významných výročích obce, apod. 
Vzpomínáme

Mgr. Dana Ullwerová
starostka obce

Prosím, věnujte tichou vzpomínku vranskému fotografovi a historikovi

panu Ladislavu RYŠÁNKOVI.

Opustil nás, ale zanechal po sobě „poklad“ – fotografický archiv. 
Děkujeme za něj.

R. I. P.

Vraňáci

VZPOMÍNÁME

DĚKUJEME
MUDr. Ladislava Švestková

odchází do zaslouženého důchodu.
Děkujeme paní doktorce za její  

mnohaletou péči o naše neduhy.

Vděční pacienti
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INFOSERVIS

OD 1. 11. 2019 – TRVALÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY VE 
VRANÉM NAD VLTAVOU!

Den v týdnu Současné HpV Změněné HpV

Po 08:00–11:00, 13:00–17:00 13:00–18:00

Út 08:00–11:00, 13:00–17:00 07:00–12:00

St 08:00–11:00, 14:00–18:00 13:00–18:00

Čt 08:00–11:00, 13:00–17:00 13:00–18:00

Pá 08:00–11:00, 13:00–17:00 07:00–12:00

So ––– –––

Ne ––– –––

POZVÁNKA DO MÍSTNÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři a návštěvníci vranské knihovny,
rády bychom Vás informovaly o současné situaci v naší knihovně. Prozatím se stále nachází 
v prostoru nad školní jídelnou. V příštím roce proběhne stěhování do budovy staré mateřské 
školy. Dočasný provoz je nyní ve čtvrtek od 15 do 17 hodin. O přestěhování Vás budeme včas 
informovat obecním rozhlasem a na nástěnkách.

Jako pozvánku uvádíme přehled nejnovějších titulů:
J. Svěrák – Bohemia
M. Kocáb – Vabank
M. Kučíková – Italské jednohubky a Italské dvojhubky
Edice česká povídka – Rodinné povídky a Žít jako single
K. Hughesová – Dopis
A. Mornštajnová – Tiché roky, Hotýlek, Slepá mapa
I. Fressange – Se šarmem Pařížanky
S.K. Tremayne – Ledové sestry a Dítě ohně
Z. Svěrák – Nové povídky
M. Lukach – Má půvabná žena v blázinci
I. Devátá – Džungle v kuchyni
J. Nesbo – Nůž
G. Hicková – Veterinářka
R. Třeštíková – To prší moře
H. Sunim – Věci, které uvidíte, jen když zpomalíte
J. Jonasson – Stojednaletý stařík
L. Kepler – Lazar
R. Galbraith – Smrtící bílá
M. Lukášková – Losos v kaluži, Panda v nesnázích
V. Kopta – Prodloužená jízda
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C. Francová – Mise Hygge
B. Hošková – Dietnikum a Láskobraní
E. Enslerová – Monology vagíny
L. Deakinová – Psychohry
R. Merullo – Radost z obyčejnosti
L. Andersonová – Spolek nemrtvých holek
C. Christensenová – Hygge a polibky
M. Viewegh – Mým vrstevníkům
T. Boučková – Závod s časem
J. Grisham – Obchodník, Píšťalka

Zachovejte nám svoji přízeň. Těší se na Vás knihovnice
Eva Šustová a Jana Janauerová

OBEC VRANÉ NAD VLTAVOU ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR 
PRONAJMOUT NEBYTOVÝ PROSTOR – PRO PROVOZ 
LÉKÁRNY.
Obec Vrané nad Vltavou je vlastníkem budovy č.p. 610 v ulici Oblouková ve Vraném nad 
Vltavou, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1001.
Obec Vrané nad Vltavou tímto zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v přízemí 
této budovy o celkové výměře cca 101 m2 pro provoz lékárny.
Prohlídky nebytových prostor jsou možné po dohodě na Obecním úřadu Vrané nad Vltavou 
nebo na tel. čísle: 257 713 772.
Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru cyjádřit a podat své nabídky výhladně v pí-
semné formě u Obecního úřadu Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou 
do 12:00 hodin, 15. prosince 2019.
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VOLNÝ ČAS
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RESTAURACE
MASNA ARÉNA
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ZE ŽIVOTA OBCE

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátek školního roku máme v nové školce za sebou a musíme pochválit všechny dětičky, jak 
zvládly adaptaci a zapojují se s vervou do všech činností.
Během prvních dvou měsíců byla nabídka ve školce velice bohatá. Proběhlo setkání s bývalými 
kamarády, kteří již navštěvují první třídu ZŠ. V průběhu října se starší děti vypravily do lesa 
a mladší na školní hřiště plnit úkoly s cílem hledat poklad, předškoláci navrhovali maketu 
lesního hřiště. V Šestajovicích starší děti vyráběly svíčky a vykrajovaly mýdla. Divadlo, které 
k nám přijelo v říjnu, s názvem „Kominíček a štěstí“ se dětem velice líbilo. Asi největším 
zážitkem pro děti byl Halloween. Děti ve svých třídách hrály různé hry, pak jsme se všichni 
sešli v atriu, zazpívali si písničky u klavíru a nakonec proběhl rej masek. Den to byl nádherný 
a každý si domů odnášel sladké překvapení.

V listopadu a prosinci nás čeká mnoho radostných úkolů, na 
které se musíme pečlivě připravit.
První z nich bude vítání občánků, dále pak zpívání koled 
u vánočního stromečku na první adventní neděli. Na těchto 
akcích budou účinkovat předškoláci a reprezentovat tak MŠ.
Dále se budeme těšit na divadelní představení, příchod Miku-
láše, výlet na Karlštejn, jarmark v MŠ, vánoční besídku s rodiči 
a spousty zábavy.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém 
roce pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti, vzájemné úcty 
a tolerantnosti.

kolektiv učitelek MŠ
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
První školní den 2. září se nesl ve slavnostním duchu. Společně s paní 
starostkou jsme slavnostně přivítali 55 prvňáčků, jejich rodiče a prarodiče 
a popřáli všem úspěšný školní rok. Celkově 2. září nastoupilo fyzicky do 
naší školy 234 žáků na 1. stupeň a 187 na 2. stupeň. I nadále v naší škole 
probíhá možnost individuálního vzdělávání, kterou využívá 79 žáků. 

ADAPTAČNÍ PROGRAM 6. TŘÍD
Letošní třídy 6.A , 6.B a 6.C prožily hned v prvním týdnu školního roku 2 dny v areálu Lávka 
Skochovice. Jednalo se o adaptační program zaměřený na tvorbu podmínek důležitých pro 
vznik vyvážené a zdravé třídy. Adaptační soustředění poskytují jedinečnou možnost hlouběji 
se poznat a stmelit v rámci třídy. Jeho vedení se ujali lektoři z organizace Život bez závislosti. 
Kromě žáků se obou dnů se svou třídou aktivně zúčastnily i třídní učitelky.
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PLANETÁRNÍ STEZKA 4.A A 4.B
Čtvrťáci se ve středu 2. října učili v terénu. V rámci přírodovědy jsme vyrazili na výlet na Pla-
netární stezku, která vede po cyklostezce podél Vltavy na severu Prahy. Autobus nás vysadil 
kousek od zastávky Zámky a jen co jsme sešli na cyklostezku, už jsme měli na dohled obrovské 
Slunce, kousek od něj byl Mer-
kur a po pár desítkách metrů 
další planety. A nejenom ty, 
našli jsme i komety, trpasličí 
planety a měsíce. U každého 
tělesa byla informační tabulka 
s mírami (velikost, hmotnost, 
doba rotace, oběhu kolem 
Slunce,...), model planety a fo-
tografie. Planetární stezka je 
přesně miliardkrát zmenšená 
oproti skutečnosti - nejen ve-
likosti těles, ale i vzdálenosti 
mezi nimi jsou přesně miliardkrát menší. Zatímco Slunce tvoří betonová koule o průměru 
cca 2 metry, ostatní tělesa tvoří různě velké ocelové kuličky od 0,5 mm po 25 cm. Za Marsem 
se začaly vzdálenosti mezi jednotlivými zastaveními prodlužovat – z Marsu na Jupiter už je to 
kus cesty. Od každé planety jsme se ohlíželi zpět ke Slunci a ještě od Saturnu jsme ho v dálce 
zaznamenali. Došli jsme až k trpasličí planetě Makemake, která byla u obce Husinec – Řež. 
Tam na nás čekal autobus, který nás dovezl zpět do Vraného.

Celkem jsme ušli asi 7,5 km, 
celá cesta byla podél řeky té-
měř po rovině. Viděli jsme 
všechny planety Sluneční 
soustavy, trpasličí planety 
Ceres, Pluto a další planetky 
v Kuiperově pásu, Měsíc a také 
největší měsíce plynných obrů. 
Dozvěděli jsme se plno zajíma-
vých informací a překvapivě 
jsme vůbec nezmokli.

BESEDA S JAKUBEM VÁGNEREM
Již od začátku září jsme se ve škole těšili na dlouho plánovanou besedu s nejslavnějším českým 
rybářem Jakubem Vágnerem. Žáci 1. i 2. stupně se v poslední zářijový den setkali tváří v tvář 
s držitelem několika světových rekordů v rybaření a někteří z nich i se svým idolem. Jakub nám 
poutavě povyprávěl o svých dobrodružných expedicích, největších úlovcích, humorných, ale 
i velmi nebezpečných zážitcích ze svých cest. Prostor dostaly také děti pro své dotazy. Některé 
se týkaly jeho výprav, jiné televizních pořadů s tématikou ryb, a došlo i na otázky týkající se 
účasti Jakuba v populárním televizním pořadu Stardance.
V úplném závěru se pak každý, kdo chtěl, mohl s Jakubem Vágnerem vyfotit či si odnést au-
togram s věnováním na památku. My jsme zase pro něj na oplátku za jeho milou, poučnou 
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a inspirativní besedu, měli připravený, žáky vyrobený, pamětní plakátek se vzkazem: „Milý 
Jakube, držíme Ti palce na lovu v přírodě i na tanečním parketu.“ Ještě před jeho předáním 
ho stihli podepsat všichni žáci školy a někteří na něj připsali i osobní vzkaz.

SVÁTEK ZVÍŘAT
Již tradičně si naše škola 4. 10. připo-
mněla Svátek zvířat. Žáci 9. ročníků 
uspořádali pro všechny děti z 1. stupně 
projektové dopoledne. Děti procházely 
stezku s 5ti stanovišti. Na každém z nich 
byl pro malé žáčky připraven zajímavý 
interaktivní úkol související s životem 
zvířat (poznávání stop, „živé“ pexeso, 
smysly živočichů, poznávání zvířat v 3D 
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modelech, maxikřížovka, opičí dráha, vlastnoručně vyrobené puzzle, ukázka lebek a kožních 
derivátů savců). Po úspěšném splnění úkolů na každém stanovišti dostaly děti tajnou indicii. 
Po projití celé stezky si pak žáci s třídní paní učitelkou indicie rozbalili a snažili se rozluštit 
hledaný název zvířete. Všem třídám se to podařilo a odměnou jim byla, kromě zábavného 
a poučného dopoledne, i sladká odměna. Poděkování si zaslouží i všechny děti a rodiče, kteří 
pomohli dotvořit atmosféru výjimečného „zvířecího“ dne kostýmy, nebo dokonce návštěvou 
jejich živých domácích mazlíčků.

GEOLOGICKÁ EXKURZE KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ
V pondělí 7. října vyrazili žáci 9. tříd se svými třídními učiteli na geologicko-paleontologickou 
exkurzi do Koněpruských jeskyň a jejich okolí. Náplň této exkurze korespondovala s učivem 
přírodopisu v 9. ročníku a tak si děti na vlastní kůži prohlédly největší jeskynní komplex 
v ČR, seznámily se s krasovými jevy, v praxi viděly zá-
kladní jeskynní výzdobu (stalagmit, stalaktit, stalagnát, 
Koněpruské růže apod.). Nejvíce se žákům líbil Proškův 
dóm či informace o padělatelích středověkých peněz, 
kteří se v jeskyních ve 14. století ukrývali. 
Po prohlídce jeskyň jsme naučnou stezkou Zlatý kůň 
sestoupili do blízkého lomu, kde si deváťáci zahráli na 
paleontology a trpělivě hledali v odlomených kusech skal 
(někteří i za pomoci kladívka) zkameněliny. Většině se 
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poštěstilo a domů si pak jako vzpomínku odvezli fosílii na památku. Na závěr společně třídy 
9.A a 9. B utvořily kruh, kterým koloval památečního kámen a každý měl možnost do něj 
pošeptat své tajné přání. 

EKOTÝM
V letošním školním roce před sebou máme velkou výzvu – obhájit titul Ekoškola. Oba Ekotýmy 
(1. i 2. stupně) začaly hned v září pracovat na analýze stávajícího stavu, abychom se ještě teď 
na podzim mohli zaměřit na srovnání s předchozím stavem a vytvořit si plán činnosti pro celý 
školní rok. Ekotým pro 1. stupeň má na starosti oblast Odpadů a Prostředí školy, 2. stupeň 
zajišťuje oblast Energie a Vody. Otázek je mnoho, naštěstí máme podporu nejen ve vedoucích 
Ekotýmů, ale i v ostatních učitelích a vedení školy.
Na pravidelných schůzkách navíc hrajeme různé hry, při kterých se nejen bavíme, ale učíme se 
spolupracovat a kreativně přemýšlet. V Ekotýmu 1. stupně jsme se zaměřili také na připome-
nutí světových nebo mezinárodních dnů a vymýšlíme nejrůznější aktivity pro všechny třídy 
1. stupně, díky kterým se s významnými dny seznámí.
Dostali jsme také možnost spolupracovat se skupinou dospěláků, kteří si ve Vraném vzali na 
starosti problematiku dětských hřišť, a budeme se podílet na koncepci školní zahrady. Zástupci 
z jednotlivých tříd pravidelně informují ostatní spolužáky a své třídní učitele o všem, co se 
v Ekotýmu děje.

A CO DALŠÍHO SE UDÁLO?
• Žáci 8. a 9. ročníků se zapojili do soutěže Přírodovědný klokan (nejúspěšnější řešitelé: Klára 

Veselá, Martin Králíček a Matěj Konupka).
• Ve čtvrtek 12.9. si mohli žáci 1. stupně a 6. třídy vyzkoušet lakrosové dovednosti. Trénovali 

rychlost, vytrvalost, obratnost i střelbu na bránu pod vedením trenérky z lakrosového týmu 
Zbraslav.

• Některé třídy prvního stupně navštívily divadelní představení.
• 3. ročníky zahájily druhou etapu výuky plavání.
• Ve čtvrtek 12.9. si mohli žáci 1. stupně a 6. třídy vyzkoušet lakrosové dovednosti. Trénovali 

rychlost, vytrvalost, obratnost i střelbu na bránu pod vedením trenérky z lakrosového týmu 
Zbraslav.

• 8. B vyjela na turistický výlet na Svatojánské proudy.
• 5. třídy navštívily Hornické muzeum v Příbrami.
• Činnost zahájila školní knihovna.
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• Při škole vznikl školní pěvecký sbor pod vedením pana učitel A. Bendy.
• Proběhl den otevřených dveří družinových oddělení ve Staré škole.

• 

V letošním školním roce jsme se rozhodli nabídnout žákům 2. stupně možnost strávit 
přestávku od 9:30h do 9:50h aktivně, tj. v hale si mohou zahrát stolní tenis, stolní fotbálek 
či využít možnosti jít na venkovní hřiště, nebo mohou žáci využít nové relaxační koutky 
v 1.patře.

• Proběhl bleskový sběr papíru a hliníku.
• Žákovský parlament (zástupci tříd 2. stupně) se sešel s paní ředitelkou při společné snídani. 

Děti s paní ředitelkou zhodnotily uplynulé týdny tohoto školního roku a žáci přišli s návrhy, 
jak by rádi vylepšili školu v dalších měsících. Paní ředitelka je zase naopak informovala 
o blížících se akcích a záměrech školy.

• Škola se chystá na připomenutí si 30tiletého výročí Sametové revoluce.
• Škola podala žádost o dotaci na preventivní programy na další kalendářní rok.
Zájemci a přátelé naší školy mohou najít více informací o naší organizaci na webových strán-
kách www.zsvrane.cz .
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou má za sebou úspěšný 
start nového školního roku 2019/2020. Velice nás potěšil zájem 
o otevření nového hudebního oboru „Hra na bicí nástroje“, 
pohybový kroužek ve Vraném a výtvarný kroužek v Jílovém. 
Popularita a chuť vzdělávání na naší škole se těší velké oblibě. 
Už teď plánujeme a hledáme další možné cesty, jak uspokojit poptávku a rozšířit nabídku 
v oblasti hudebního, výtvarného, ale i tanečního oboru. 
Také bychom rádi zmínili velkou účast dětí v docházce přípravného hudebního vzdělávání, 
které je v letošním roce novinkou, ale i účast v hodinách hudební nauky, což opravdu nebývá 
zvykem. Řada ZUŠek s docházkou do těchto povinných předmětů bojuje. Jsme tedy velmi 
rádi, že se děti do těchto hodin těší. Velké poděkování patří tedy pedagogům, kteří tyto hodiny 
vyučují a snaží se je pro děti udělat zábavné a zajímavé. 
Na čem musíme zapracovat je skupinová interpretace (SI), souborová hra a orchestr. Tady 
se nám zatím nedaří pokrýt nabídku tak, aby si mohly všechny děti, které mají povinnost 
docházet, vybrat podle svého uměleckého cítění a časových možností. Ale jsme optimističtí, 
nejde všechno hned a výzvou pro nás je vymýšlet dál, jak to pro všechny udělat zajímavější 
a zábavnější, tak aby základní umělecká škola byla centrem pro setkávání dětí, mladých lidí, 
ale i rodičů a třeba i prarodičů. 
 V letošním školním roce jste nás mohli vidět na Svatováclavských slavnostech nebo na Se-
tkání seniorů. Škola uvedla muzikál „Nirit a Oren“ a to hned dvakrát. Jednou v Clubu Kino 
v Černošicích a podruhé v divadle U Valšů v Praze 1. Prvním koncert byl k 30. výročí Same-
tové revoluce, který byl uskutečněn ve spolupráci s našimi odloučenými pracovišti v Jílovém 
a v Davli. Koncert se konal v sále školy ve Vraném nad Vltavou. 
A na co se můžete těšit?

VÁNOČNÍ KONCERTY – SÁL ŠKOLY
4. 12. v 17. 30 hod.
16. 12. v 17. 30 hod.
Žáci školy se také připravují pod vedením svých pedagogů na soutěž vyhlášenou MŠMT. V le-
tošním roce soutěží naši klavíristé, kytaristé a možná i houslisté. Držte jim palce. 
V březnu pro Vás připravujeme výstavu fotografky Běly Šulcové, která je naplánována na 
konec měsíce březen.
A mnoho dalších akcí…sledujte naše webové, instagramové a facebookové stránky.

Vaše ZUŠ

TJ SOKOL VRANÉ NAD VLTAVOU I. – SETKÁNÍ U LÍPY
Dne 28. října 2019 v odpoledních hodinách měli vranští sokolové slav-
nostní setkání u příležitosti oslavy 111 let od založení Sokola ve Vraném 
nad Vltavou. 
Setkání se konalo u „naší Lípy“ před sokolovnou, která byla ve dni kulatého 
jubilea 28. 10. 2018 zasazena našimi sokoly jako lípa svobody jako podě-
kování našim předchůdcům a zároveň jako odkaz generacím budoucím. 
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Na úvod měl krátký proslov nynější starosta vranského Sokola bratr Jaroslav Tejnický, který 
vzpomněl na naše předky, kteří se zasloužili o velký sportovní a kulturní rozvoj Sokola v naší 
obci a věnovali spoustu času a práce pro tento rozkvět. To nás zavazuje pro pokračování v je-
jich tradicích a jak praví náš Almanach vydaný k tomuto výročí „pojďme v jejich šlépějích 
a tvořme spolu vranský Sokol nikoli jen jako organizaci, která spravuje budovu a poskytuje 
možnost sportování, ale jako spolek, který si svépomocně a společně vytváříme na principech 
sounáležitosti, úcty, pravdy a společného setkávání.“
Pak následovalo vzpomínání jak byl v r. 1990 znovu založen Sokol ve Vraném a jak velké byly 
problémy se vším včetně např. topení, střechy sokolovny, do které teklo na všemožných místech, 
oprava fasády atd. V současné době už toho bylo mnoho vykonáno a opraveno. Sokolovna je 
středobodem sportovního ale i kulturního dění. Máme již i vlastní divadelníky, kteří uvedli 
několik inscenací. Naše gymnastky sbírají také ocenění. 
Při setkání u lípy jsme slivovicí slavnostně pokřtili publikaci s názvem „111 let Sokola ve 
Vraném nad Vltavou“. Následně byla uctěna i památka na zakladatele Sokolské organizace 
Miroslava Tyrše položením kytice k jeho pomníku před sokolovnou. Poté už jsme se šli společně 
občerstvit a družit se do restaurace U Sokola.
Byli bychom rádi, kdyby se ze setkání u sokolské lípy svobody stala v den 28. října nová kaž-
doroční vranská tradice. A tak se na vás všechny těšíme zase za rok u lípy a také kdykoliv dříve 
v sokolovně se sokolským heslem „Tužme se“. 

Marie Koubová
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NOVINKY Z „TATRANU“
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY – WWW.SK-VRANE.CZ
Vážení sportovní přátelé,
začátkem podzimu se nám po několika letech povedlo spustit nové webové 
stránky klubu. Změnila se kompletní struktura stránek, přibylo více informací 
a design je laděn do klubových barev. I nadále budeme webové stránky zdokonalovat a přidávat 
více zajímavostí, jak z aktuálního dění v klubu, tak i z historie. Doufáme, že se Vám budou 
naše nové webové stránky líbit.
Navštivte nás: www.sk-vrane.cz
Facebook:@skvranenadvltavou.cz

JAK SI VEDLY NAŠE TÝMY PO PODZIMNÍ ČÁSTI
A‑tým bojuje o přední příčky
Naši muži pod vedením trenéra Jaromíra Sofrona, po skvělém startu nové sezóny, ztratili body 
pouze ve třech utkáních, těsně před koncem podzimní části tak drží výborné 3. místo.

Vranské mladé naděje
Mladší přípravka, která před začát-
kem sezóny prošla značnou ročníko-
vou obměnou, bohužel na podzim 
nedokázala navázat na úspěchy z loň-
ské sezóny. Zlepšující se výkony jsou 
příslibem a motivací do jarních bojů.
Starší přípravka skončila své pod-
zimní účinkování ve středu tabulky. 
Sdružené družstvo mladších žáků 
skončilo ve své soutěži na nelicho-
tivé předposlední příčce, naopak 
sdružené družstvo dorostu drží 
těsně před koncem podzimní části 
skvělé 2. místo.
Pevně věříme, že výkonnost našim 
hráčům vydrží a na jaře se poperou 
o vítězství v celé soutěži.
Jménem našich družstev děkujeme 
všem naším fanouškům a přízniv-
cům, kteří nás celý podzim podpo-
rovali a byli nám silnou oporou, jak 
na domácích, tak i na venkovních 
zápasech. Děkujeme také rodičům 
za spolupráci a podporu dětí. 
Těšíme se na Vás a Vaši podporu 
v jarní části sezóny! 

David Balling
tajemník, SK Vrané nad Vltavou, z.s.
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SBOR SV. JIŘÍ 
Po prázdninách, na jejichž začátku jsme absolvovali koncerty našeho sboru na 
tradičním turné, tentokrát ve východních Čechách jak jsem popsal v minu-
lém čísle, jsme se opět začali scházet na pravidelných čtvrtečních zkouškách. 
Koncem září – v neděli 29. září jsme zpívali na poutní mši v kostele sv. Václava 
v Dolních Jirčanech. V historii působení našeho sboru to bylo již několikáté 
vystoupení v tomto kostele a přijetí bylo přátelské a vděčné. Předběžně jsme 
přislíbili i zpívání v lednu 2020 ke svátku Zjevení Páně – lidově Tří Králů. 
 3. listopadu jsme uskutečnili Dušičkový koncert v nádherném kostele sv. Rodiny v areálu Do-
mova sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích. Konají se zde velmi časté benefiční koncerty 
renomovaných umělců a souborů ve prospěch Domova – www.domov repy.cz – a je pro nás 
ctí, že jsme zde mohli již po šesté vystupovat.

Na závěr roku nás čeká maraton vystoupení:
21.11. – Praha – Strahovský klášter, koncert v knihovně
23.11. – Vrané – kostel sv. Jiří, Cecilský koncert s připomínkou 30 let svobody
 1.12. – Vrané – rozsvěcení vánočního stromu
 7.12. – Březová – Oleško, koncert pro seniory
22.12. – Zbraslav – kostel sv. Jakuba, doprovod skautské mše
24.12. – Vrané – kostel sv. Jiří, půlnoční bohoslužba
26.12. – Vrané – kostel sv. Jiří, vánoční koncert.
Pro některá uvedená vystoupení bude v čase vydání tohoto čísla platit už minulý čas, na ta 
zbývající vás srdečně zveme. Do nadcházejícího adventního a vánočního času přejeme nejen 
našim posluchačům, ale i všem ostatním, jeho klidné a pohodové prožití v rodinách a mezi 
přáteli. Do blížícího se roku 2020 pak přání z Betléma – POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE. 

VRANSKÉ HUDEBNÍ JARO
Koncerty konané v rámci našeho cyklu jsem popsal v minulém čísle. Jaký bude program již 
23. ročníku našeho hudebního cyklu v roce 2020 bude záležet na výši příspěvku od obce, která 
dosud – kromě koncertů sponzorovaných panem Milanem Škodou – na tyto koncerty přispívala.

Alfa
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SENIOREK
Beru do rukou Diář 2019 a přečtěte si, co jsme všechno 
zvládli od září až doposud. Po prázdninách jsme se nejdříve 
sešli v našem Klubu. Neviděli jsme se dva měsíce a tak jsme 
si toho měli mnoho sdělit. Připravili jsme si program do 
konce letošního roku. 
Jedno zářijové odpoledne jsme si poseděli v „Kavárně Verunka“ při kávičce s dortíkem nebo 
chlebíčkem.
V září jsme se vydali do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“. Nakoupili jsme zeleninu, ovoce, 
květiny a mnoho dobrot – klobásky, sýry, koření …..
I na letošním vranském posvícení měl Seniorek stánek a „kolo štěstí“, které je velkým magnetem 
pro děti, ale i někteří dospěláci si rádi kolem zatočí. 
Ve středu 25. září jsme navštívili „Den ote-
vřených dveří“ v budově staré školy, kde nyní 
sídlí tři třídy školní družiny. Školní družina II. 
a Seniorek společně pracují na projektu „Mezi 
námi“ (babičky a dědeček ze Seniorku se kama-
rádí s dětmi z družiny). Darovali jsme dětem 
pastelky, tužky, gumy, lepidla. Domluvili jsme 
se na další naší činnosti a těšili jsme se na další 
setkávání. To jsme netušili, že je to naše setkání 
poslední!!!! V pátek, 27. 9. 2019, ráno dostala 
paní vychovatelka výpověď pro „nadbytečnost“ 
a tím je ukončena i naše spolupráce na projek-
tu „Mezi námi“. Je nám to velmi líto, protože 
na společné setkání se vždy těšili babičky a dědeček i naši malí kamarádi. Seniorek s dětmi 
kamarádil 12 let a najednou je konec, to zamrzí.
S cestovní agenturou jsme se vydali na výlet vlakem do Míšně na vinobraní. Toto cestování 
vlakem se nám moc líbí.
V Divadle Radka Brzobohatého jsme shlédli muzikál „Freddie Mercury – show“.
„Posvícenská pěkná hodinka“ – obnovená tradice v restauraci „Masna Aréna“, tak tady nemohl 
Seniorek chybět. Příjemné prostředí, příjemná atmosféra. Rychlá obsluha, výborná zabijačka. 
Hudba, zpěv (Vašek Havlíček s Dorkou), no prostě pohoda. Děkujeme, šéfíku Jirko. 

„Den seniorů“ se slaví 1. října a tak jsme slavili 
v Praze na Žofíně. 
Od přátel ze zbraslavské „Julie“ jsme dostali 
pozvání na besedu s herečkou paní Martou Van-
čurovou. Povídání paní Marty bylo od srdíčka.
Další náš výlet: vyjeli jsme na Oleško a navštívi-
li Japonskou zahradu. Manželé Wieznerovi nás 
provedli zahradami, při čaji jsme si popovídali 
v klubovně. Někteří z nás si zakoupili originály 
keramiky, které jsou vystaveny v místní galerii. 
Děkujeme paní Jarušce a panu Václavovi. Na 
oběd jsme došli do restaurace „Vlastenec“, kde 
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nás pan sládek provedl pivovarem. Ochutnali jsme pivečko – chutnalo nám. Někteří si dovezli 
pivko domů. Děkujeme manželům Bohuslavovým. 
Jako každoročně „radnice“ uspořádala pro vranské seniory setkání ve školní jídelně. Setkání 
zahájil koncert žáků naší Základní umělecké školy. Děti hrály jako o život. Vystoupení bylo 
velmi milé. K tanci a poslechu zahrál a zazpíval Vašek Havlíček s Dorkou. Senioři si toto se-
tkání velmi užili.
Navštívili jsme „Divadélko Radka Brzobohatého“ paní Hany Gregorové ve Strašnicích. Nejprve 
jsme viděli „Stará láska nerezaví“. Další naše návštěva tohoto divadélka byla premiéra „Daně, 
daně, víme jak na ně“.
Autobusem jsme si zajeli na vyhlášené trhy do Ředhoště. Tento trh uspokojí každého kupují-
cího. A tak si všichni tržiště užili.
Naše Otilka oslavila krásné 90té narozeniny a Seniorek slavil s ní. 
85tiny také slavili Marie Plecháčová, Helena Havelcová a Karel Kolář.

Do konce roku nás ještě čekají následující akce:
• navštívíme Divadlo U Valšů, kde vystupují v muzikálu žáci vranské hudební školy,
• v Divadle Studio DVA shlédneme „Saxanu“,
• vlakem pojedeme do Brna na vánoční trhy,
• první adventní neděli – 1. prosince jarmark a rozsvícení vánočního stromečku,
• ve středu 11. prosince v „Masně Aréně“ v 18 hodin „Česko zpívá koledy“,
• s cestovní kanceláří pojedeme na vánoční trhy do rakouského Štýru,
• v sobotu 21. prosince se na nás těší zvířátka v Obůrce.

Všem přejeme krásné svátky vánoční.
SENIOREK

SKAUTSKÉ SVĚTOVÉ SETKÁNÍ V USA A NAŠI 
SKAUTI BYLI SOUČÁSTÍ
První celosvětové skautské setkání neboli Jamboree proběhlo před 99 lety ve Velké 
Británii. Od té doby proběhlo celkem 24 světových setkání v různých koutech 
světa, a to každé čtyři roky (až na výjimky).
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Hlavním cílem této akce je poznání skautování v jiných zemích, ale i lidí různých národností 
a jejich kultury, zvyků, tradic, jazyků a náboženství. Zároveň skauti ukazují celému světu to, 
co už chtěl zakladatel skautingu Robert Baden – Powell a to – přátelství všech lidí bez rozdílu 
pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání.
Čeští skauti zde prezentují svůj podsadový stan, což je jeden ze symbolů českého skautingu. 
Nemohou nepředstavit Foglarova ježka v kleci nebo pletení turbánku neboli uzel přátelství, 
který si navlékáme na skautské šátky.
Tento rok v létě se sjelo téměř 45 tisíc skautů a skautek ze 170 zemí světa v USA v Západní 
Virgínii. Tamní skauti mají na obdobně velké akce tábořiště Summit Bechtel Reserve o rozlo-
ze 57 km čtverečních, kde mají vybudované špičkové zázemí. V takto velkém prostranství se 
účastníci na některé programy přesouvali za pomocí autobusů. Během 10 dní měli účastníci 
možnost poznat neuvěřitelné množství aktivit a nasbírat tak nemalé množství zážitků. 
Česká výprava o 500 účastnících letos nesla motto Unbreakable. To odkazuje na nezlomnost 
a vytrvalost českých skautů, kdy i přes trojí zákaz a rozpuštění organizace totalitními režimy 
nepřestávali bojovat za svobodu a skautské ideály.
Z Vraného se takovou dálku vydali dvě skautky a jeden skaut. Rádi bychom ještě jednou 
poděkovali sponzorům, kteří našim členům tuto možnost usnadnili a finančně je podpořili. 
Zejména obci Vrané nad Vltavou, skautskému středisku Vltava Vrané nad Vltavou, firmě na 
výrobu Minipivovarů 3+K Kraus, společnosti zabývající se komplexními službami v IT – 24U 
s.r.o. a skautskému okresu Praha - západ. 
Jako poděkování všem proběhla 6. října v prostorách Staré školy Beseda o jamboree, která měla 
velkou účast zvědavých diváků.
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POZVÁNKY NA VÁNOČNÍ AKCE
24.12. 2019 Betlémské světýlko
Betlémské světlo je plamínek z Betléma, který putuje napříč Evropou. Myšlenka šíření předvá-
nočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do 25 zemí světa. Poprvé plamí-
nek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského 
rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský 
plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů poprvé 
putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.
Betlémské světlo se stalo neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry nejen na náměstích, 
v kostelech nebo veřejných institucích, ale také v řadě domácností.
Vy si můžete pro tento plamínek přijít na Štědrý den do skautské klubovny nedalo základní 
školy ve Vraném v době od 13 do 15 hodin.

27.12. 2019 Deskovky se skauty
Až budete přecpaní bramborovým salátem a cukrovím, unaveni ze sledování pohádek v televizi, 
vyražte v pátek po vánočních svátcích za skauty do kavárny Staré školy a zahrajte si deskovky 
ze široké skautské nabídky. Klidně vezměte svou oblíbenou hru a naučte ji ostatní. Začínáme 
ve dvě hodiny odpoledne.

30.12.2019 Strašidla ve Vraném
Letos to právě vychází na předposlední den v roce, kdy se Vraném zjeví místní přízraky a straši-
dla. Skauti Vás rádi mezi nimi provedou, jen zatím čekají na signál od těchto temných obyvatel 
Vraného, aby věděli, kudy procházka povede. Jakmile se to skauti dozví, budou Vás informovat 
obecním rozhlasem a plakáty vyvěšenými v obci, proto zůstaňte ve střehu. 

1.1. 2019 Novoroční výstup na Zvolskou Homoli
Po nočních oslavách Nového roku se máte možnost probrat výstupem na Zvolskou Homoli 
společně se skauty a pokochat se s nimi výhledem na naši obec v dalším roce. Sraz je u pošty 
ve 13 hodin.

Míša Ježdíková

MILÍ PŘÁTELÉ STARÉ ŠKOLY,
V létě se klubová kavárna dočkala vytoužené krásné nové dřevěné podlahy 
a tak jsme mohli 8. září zahájit náš nový Staroškolní rok pěkně slavnostně 
- křtem. Ještě jednou děkujeme Nadaci ČEZ za příspěvek a všem, kteří jste 
nás podpořili finančně, věcně či morálně. 
Máme za sebou již tradiční říjnové zahradní setkání, kde nechybělo oblíbené moštování a táborák. 
A protože máme na zahradě také hřiště v pétanque, které jste pomáhali mnozí z vás budovat, 
rozhodli jsme se založit novou tradici v podobě jarních a podzimních pétanquových turnajů.
Červnový netopýří den dětí měl obrovský úspěch, a proto nám i po prázdninách Petra Schnit-
zerová z České společnosti pro ochranu netopýrů připravila krásný a poučný program s názvem 
Netopýří noc, který byl zakončený večerní procházkou s detektory.
Akcí máme za sebou opravdu mnoho, jen namátkou: Ukrajinská kavárna, výtvarný kurz 
olejomalby s Tomášem Bambuškem, výlet na exkurzi do mlýna, kurz háčkování, bezobalová 
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dílna, vernisáž výtvarných děl pro 
dobročinnou aukci, atd. Kdo nás 
navštěvujete či sledujete, určitě 
tušíte. A všechny ostatní srdečně 
zveme mezi nás.
Závěrečnou akcí roku 2019 bude 
Adventní koncert v neděli 15.12. 
Letos se můžete těšit na Majerovy 
Brzdové Tabulky!
Naše pravidelné kroužky a akti-
vity pokračují stále dál – Zdravá 
máma, Cvičení s Tomášem, Mimi hrátky, Výtvarka s Modrou Liškou, Univerzita 3. věku, Anju 
joga, ... podrobnosti najdete na našem webu www.stara-skola-vrane.cz 
A již nyní pro vás připravujeme další akce na nový kalendářní rok. Na příklad v neděli 19. ledna 
se můžete těšit na závěr výstavy zobrazující zajímavé návrhy řešení veřejných míst v obci (např. 
autobusový terminál, prostor okolo přívozu, nová tělocvična) s doplňujícím komentářem autorů. 
A samozřejmě už plánujeme i naši největší akci roku. BENEFICE 2020 proběhne v neděli 
31. května. 
Přejeme vám všem klidné Svátky a do nového roku 2020 minimum překážek pro činnosti, 
které vás baví. Tak jako nás baví tvořit s vámi Starou školu. 
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na setkání.

Spolek Stará Škola 
www.stara-skola-vrane.cz

www.facebook.com/stara.skola.vrane 
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OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

VÁŽENÍ OBČANÉ,
chtěla bych Vám oznámit, že jsem se rozhodla od 1. 2. 2020 odejít do důchodu, i když ještě 
na část úvazku budu pracovat dále. Od 1. 2. 2020 převezme ordinaci nový lékař MUDr. Pavel 
Adámek. Zdravotní sestra paní Trojanová bude v ordinaci pracovat i nadále.
Děkuji všem, kteří mi pomáhali, děkuji svým pacientům za přízeň. Velmi jsem si toho vážila, 
není to samozřejmost. Doufám, že stejný vztah s Vámi bude mít i pan doktor Adámek.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků, do dalších let hodně štěstí a pevné zdraví.

MUDr. Ladislava Švestková

ZAJÍMAVOSTI

Z KRONIKY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU
Třetím kronikářem obce se v roce 1953 stal Václav Přibyl. Byl jmenován ředitelem základní 
školy. Události v obci od roku 1939 do roku 1952 získával a dopisoval do kroniky z různých 
dostupných pramenů. Já budu tedy opisovat kroniku od doby, kterou Václav Přibyl zažil již 
jako obyvatel Vraného.
Výnosem ministerstva školství byla ve zdejší škole zřízena dnem 1. září 1953 osmiletá střední škola, 
takže zdejším dětem odpadla povinnost dojíždět do osmiletky do Zbraslavi. Ke zdejší osmiletce 
byly přiděleny obce: Zvol, okres Praha – východ, z okresu Praha – jih to jsou obce Klínec, Bojov, 
Čisovice a v roce 1955 ještě Točná a Lhota z okresu Praha – východ.
Nově zřízená osmiletka měla celkem devět tříd a 313 žáků. Ředitelem byl jmenován Václav Při-
byl, dosavadní učitel osmileté střední školy v Jílovém u Prahy. V prvém roce škola trpěla neustále 
nedostatkem učitelů, jejichž časté střídání nepůsobilo blahodárně na žáky.
Po zřízení osmileté střední školy byl nedostatek učeben, a proto musela být lidová knihovna, 
která až dosud byla v budově školy, přemístěna do místností osvětové besedy v bývalé restauraci 
u Šťastných.
Lidové divadlo OB Vrané sehrálo 31. října 1953 ve 20 hod v sokolovně divadelní hru Samota od 
Aloise Jiráska. Hra měla velký úspěch a byla hrána ještě ve Štěchovicích, na Zbraslavi a v Cho-
dově u Prahy.
21. února uspořádala místní hasičská jednota ve Skochovicích maškarní merendu.
12. prosince byla Mikulášská zábava a 31. prosince silvestrovská taneční zábava. Pořadatelem 
obou byl Tatran.
Správu hudební školy převzal v červenci 1953 s. František Přenosil. 23. srpna uspořádala hudeb-
ní škola kulturní odpoledne u Marholdů a večer taneční zábavu. Čistý výtěžek byl věnován ve 
prospěch hudební školy.
V listopadu byl zdejší obci přidělen nový veterinář MVDr. J. Havlíček ze Zbraslavi. 
Ve zdravotním středisku ordinoval MUDr. Lad. Křeček, velmi obětavý lékař, který je však svou 
prací přetížen.
Ze spolků oživovaly činnost v obci tyto:
Svaz požární ochrany, Obec baráčníků, Svaz žen a pro sportovní činnost Tatran.
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V neděli dne 16. května 1954 byly jako ve všech obcích i zde ve Vraném provedeny volby do ná-
rodních výborů. Celá obec byla rozdělena na 17 obvodů. Volby byly provedeny v budově osmileté 
střední školy ve dvou vyzdobených třídách. Již od rána vyhrávala hudba místního rozhlasu. V osm 
hodin se začali scházet první voliči. Pro volby do MNV bylo zřízeno 17 komisí po pěti členech, do 
okresního nár. výboru byly 2 komise po 6 členech a 2 komise po 6 členech pro okrsky.
Dne 4. června bylo prvé zasedání nové rady MNV, která měla pět členů. Dále byly zřízeny komise 
pro výstavbu obce, vyživovací (zajišťující zásobování), zemědělská, zdravotní, školská a kulturní 
a finanční.
Pro zdejší obec byl schválen tento rozpočet na rok 1954: Příjem 335.400,- Kčs
Vydání 352.700,- Kč
Dne 11. června obdržel MNV dopis z ONV Praha – východ, jímž byla zamítnuta přístavba zdejší 
osmileté střední školy pro naléhavější úkoly celostátního významu.

Z. Krištůfková – kronikářka

TAJEMSTVÍ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
Strakonický hrad vznikl přestavbou původního sídla Bavorů ze Strakonic. Jelikož leží přímo 
ve městě, je jeho velkou předností, že se na něj nemusíte drápat někam do kopce. A skrývá 
nejedno velké tajemství...
V roce 1402 přechází hrad 
do majetku johanitů čili 
maltézských rytířů. V jejich 
rukou pak zůstal až do roku 
1925. Na třetím nádvoří 
hradu stojí kostel sv. Proko-
pa plný tajemství. V kostele 
se nacházel obraz Narození 
Páně, kterému byla připiso-
vána zázračná moc. S ním 
se mnich jménem Dominik 
postavil do čela vojska císař-
ských při bitvě na Bílé hoře.
Po slavném vítězství Dominik dopravil obraz do Říma, ten zde však shořel při požáru v roce 
1882. V současné době by měly existovat tři kopie tohoto zázračného obrazu. Jedna ve Vatikánu, 
druhá v chrámu Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici v Praze a třetí také v Praze, ale na 
Bílé hoře v kostele stejného zasvěcení.
Jak se zdá podle dalších zpráv, kostel sv. Prokopa bude zřejmě tím nejtajemnějším místem 
z celého hradu. Pod oltářem se totiž nachází otvor vedoucí do pekla. Podle starých podání se 
právě tady do země propadla marnivá žena. Nad jámu pak postavil oltář.
Díra je pod ním prý dosud skrytá, a proto odtamtud kostel vlhne. Podle jiné verze se pokoušeli 
jámu zasypat kamením a hlínou. Žel marně. Rozhodli se, že do ní spustí zločince odsouzeného 
na smrt. Slíbili mu milost, když se odváží na dno a zjistí, co se stalo s onou paní a proč nelze 
jámu zasypat. Trvalo to nějakou dobu, než dosáhl dna. Když ho vytáhli nahoru, všimli si, že 
v ruce drží pergamen.
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Jak se dozvěděli, byl určen pro velkopřevora. Odvážný odsouzenec vyprávěl, že zpupná paní 
je naživu a trpí připoutaná u železného sloupu. Velkopřevor si přečetl dopis a ihned jej spálil, 
aby se nikdo nedozvěděl jakési strašné tajemství. Poté jámu už bez problému zasypali. Duch 
nešťastnice však bloudí kostelem i nadále...

Čerpáno z knihy „Neuvěřitelné jevy a podivuhodné bytosti“

NÁŠ ORGANISMUS A LÉČIVÉ ROSTLINY II. ČÁST
S blížící se zimou musíme organismus připravit na období menšího výběru čerstvého ovoce, 
zeleniny. Jistě v obchodech bude výběr poměrně dost široký, ale původ surovin je chaotický, 
jsou chemicky konzervované, či chemicky zastavené dozrávání a potom chemicky spuštěné 
dozrávání, vezený přes půl světa. Víme, že naše těla jsou geneticky nastavena na suroviny 
našich zeměpisných šířek. Proto opět pár rad odborníků, jak zimu přestát ve zdraví a kondici 
za pomocí toho, co roste u nás.

LISTOPAD
Nejohroženějším orgánem tohoto období jsou plíce a v návaznosti na ně i pokožka. nutno. 
Protože hrozí riziko infekčních chorob, hlídáme si celý organismus komplexně. Cvičením, 
jógou, reflexními masážemi, obohacováním stravy o zinek, křemík, magnesium, vitamín A, 
pitím bylinných čajů, bylinné koupele apod. Utrácet  peníze za potravinové doplňky není nutné. 
Čaje: prvosenka jarní, cibule, pažitka, šalotka, papriky a feferonka, medvědí česnek (také 
antioxydant, snižuje krevní tlak), lipový květ, bukvice lékařská, máta peprná, koriandr 
(podporuje vykašlávání, inhalace z rozdrceného vařícího se), yzop (pomáhá při zánětlivých 
onemocněních dýchacích cest, podporuje odkašlávání) – to jsou všechno rostliny, které 
zlepšují stav dýchacích cest, pomáhají předcházet bronchitidě (feferonky, papriky), pomáhají 
s astmatem (bukvice)
Jitrocel kopinatý  Tlumí dráždění ke kašli, nálev z 1 lžičky řezaných listů a šálku vody, 

pijeme 3x denně.
Rozrazil lékařský Prostředek proti horečkám při nachlazení, léčí zvýšenou hladinu choles-

terolu, napomáhá vylučování škodlivin, užívá se nálev z kvetoucí nati.
Tužebník lékařský Květ i nať ovlivňují průdušky, působí protizánětlivě, odstraňují bolesti při 

revmatických chorobách, Napomáhají pocení a vylučování moči. Jsou 
účinné při léčbě chřipky, angíny, revmatických bolestech, u kterých není 
zvýšená teplota. Užívá se nálev z 1 lžičky drcených květů na šálek vody 
3x denně. Při aftech a paradentóze kloktáme a vyplachujeme.

Řepík lékařský Teplý nálev z 40 g nati na 0,5 l vody kloktáme při ústních a krčních 
potížích, zánětech hlasivek

Šalvěj Čaj ze 2 lžic listů a květů a 1 l studené vody, necháme krátce povařit a 15 
min. louhujeme a potom kloktáme. Nálev z 1 lžíce drogy na větší šálek 
vody k omývání a na obklady hnisavých ran.

Tymián Ččaj z 1-2 lžiček drogy uvedeme do varu s 250 ml vody a potom 10 min. 
louhujeme, pije se vlažný po šálku 3x denně. Pro větší efekt po čase 
přidáme do čaje mateřídoušku. Pijeme max. 6 týdnů, zhoršují činnost 
štítné žlázy.
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2 drcené stroužky česneku s citrónem a 2 lžícemi olivového oleje užíváme 3x denně po lžičce 
při zánětu krku a hrtanu.
Kosmetika – lopuch větší: nálev z 20 g sušeného mleté kořene či listů na 250 ml horké vody, 
vyluhujeme 20 min, přecedíme a používáme k vlasových koupelím nebo omývání obličeje 
ráno a večer při mastné pleti. Přísada do koupele nohou při mykózách. Nastrouhaný čerstvý 
kořen jako pleťová maska čistí pokožku.Můžeme přidat mátu peprnou, jejíž silice dezinfikuje.
Přeslička rolní – k omývání unavené pleti a to vždy na noc po dobu min. 1 týdne, nálev: 20 g 
drogy přelijeme 100 ml vody, 20 min. louhujeme. Stáhnou se póry a kůže se vypne. 
Léčba křečových žil, metliček: všechny farmaceutické výrobky mají základ v kaštanu, který 
obsahuje saponiny, které přispívají k potlačování oběhových potíží, upravují elasticitu žil. Můžete 
si doma připravit svůj gel za nízké náklady. Potřebujete 20 ks kaštanů, frťan vodky (dezinfekce), 
přírodní želatinu-agar. 20 kaštanů omyjete a dáte do mixeru společně s vod-
kou a dobře rozmixujete na jemnou kaši, uzavřete v tmavé nádobě (ne kovové) a necháte v chla-
du na tmavém místě cca 1 měsíc. Za měsíc rozpustíte želatinu – množství želatiny si musíte 
odhadnout sami podle toho kterou použijete, a necháte vařit do husté hmoty ve vodní lázni, 
odstavíte, můžete přidat pár kapek levandulového oleje a vlijete kaštanový mix. Uchováváte 
v nádobě se širším hrdlem. Před pravidelných používáním si uděláte 24hodinový test, pokud 
nezjistíte alergické reakce, můžete své křečové žíly pravidelně mazat 2x denně po dobu 10 dnů.  
Upozornění pro ty, kteří mají rádi takovéto „medicíny“a hojidla. Televizní kanál ZOOM vysílá 
anglický pořad Zelená lékárna, kterým provází bylinkový specialista. Najdete zde praktickou 
výrobu i použití mnoha dalších užitečných přípravků. Zatím je to středa v podve-čer cca 18.-
19. hodina.
V listopadu ještě sbíráme
Kořen čekanky obecné omyjeme, rozřízneme a sušíme max. 50 °C, kořen jehlice trnité ro-
zřízneme, sušíme max. 50 °C, kořen lopuchu většího, kvetoucí nať kokošky pastuší tobolky, 
kořen omanu pravého, kořen pampelišky lékařské, nať řebříčku obecného, žaludy dubu.
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PROSINEC
Tentokrát se zaměříme na tlusté střevo, protože konzumujeme kaloričtější stravu a svátky jsou 
dietologickou zátěží. Při prvních, ještě mírných potížích, pijeme čaje se sliznatými bylinami – 
slézem, proskurníkem. Doplňujeme vápník (rýže, sója, brambory, fazole, rajče, bazalka, černý 
bez, libeček, měsíček, přeslička, kontryhel, hrušky, černý rybíz).
Majoránka  Mírně povzbuzuje tvorbu žaludečních kyselin, působí protizánětlivě, 

léčí kvasné a hnilobné procesy ve střevech. Nálev: 1 lžička drogy na 
šálek vody, pije se vlažný 2x denně. Směs majoránky, saturejky a yzopu, 
plod kmínu a to po 25 g na 1 šálek vody, podpoří pohyblivost střev, sníží 
plynatost a zredukuje hnilobné procesy.

Dobromysl  Při nachlazení, rýmě, kašli, nemoci horních cest dýchacích, zažívacích 
potížích. Nálev z 1 lžičky drogy na 250 ml vody pijeme 3x denně vždy 
před jídlem. Můžeme použít do koupele či na obklady.

Zázvor  Působí jako lék na nevolnost, při zahlenění, nastuzení, průjmu, bolení 
břicha, zabíjí bakterie salmonely. Zázvorový čaj, kdy kousky zázvoru 
zalijeme horkou vodou a necháme 3–4 min. louhovat nás vnitřně zahřeje, 
po částečném vychladnutí přidáme med a citrón. Osvěžující je zázvo-
rová limonáda, kdy necháme ve studené vodě louhovat nakrájený nebo 
strouhaný zázvor, osladíme medem a přidáme citrón. V mnoha světových 
kuchyních se mletý sušený nebo čerstvý zázvor používá v gastronomii. 
Tak tomu bývalo i ve staročeské kuchyni. 

Pampeliška lékařská  Kořen zmírňuje artritické potíže... 3 kořeny se povaří cca 1 hod. v 1 l 
vody. Před jídlem pijeme 1 sklenici vývaru. 

Březové listy  Čaj zmírňuje revmatické bolesti a podporuje výměnu látkovou, nálev ze 
2 vrchovatých lžiček a 250 ml vody necháme 10 min. louhovat, popíjíme 
denně 2–3 šálky max. 4 týdny.

Kopřiva  Čaj pomáhá nemocným s dnou a svalovým revmatizmem, 1 vrchovatá 
lžička natě na 250 ml vody se 10 min. louhuje, pijeme denně 3 šálky po 
dobu 4 týdnů.

Černý bez  Čaj ze lžičky natě a 250 ml vody necháme 10 min.louhovat. pijeme 
denně 3 šálky po dobu 4 týdnů při revmatických potížích. Čaj z 100 g 
květu černého bezu 200 g tužebníku jilmového, 100 g macešky violky 
trojbarevné, 50 g pampeliškového kořene se užíváme 3x denně v množství 
1 lžičky směsi na 250 g vody při revmatických potížích.

ZELENINA PŘI REVMATIZMU, DNĚ A DALŠÍCH BOLESTECH
Celer – slouží k vyplavování solí usazených v kloubech a tkáních
Petržel – je důležitá při udržení zásaditosti krve, užití 1 lžička denně.
Hlávkové zelí – vředy otoky, zatvrdlá místa vyhojí nasekané listy ze středu hlávky, zabalíme do 
gázy, položíme na postižené místo,  zafixujeme obvazem, několikrát denně měníme..
Kapusta – mírní bolesti zubů, vyřízneme středová žebra, rozválíme válečkem, změklou hmotu 
zabalíme do plátna a tlačíme na tvář v místě bolesti. Po 30 min. by neměl zub bolet. Pak už je 
to na zubaře.
Kosmetika – všechny bylinné obklady můžeme nechat působit na pokožku bez obav. Nálevy 
ze sušených bylin po 2 lžících spaříme 500 ml horké vody a necháme 10–15 min. louhovat. 
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Do výluhu namáčíme bavlněný ubrousek který přiložíme na 5–15 min. na předem očištěnou 
pleť. Nakonec je nutno vyždímaný ubrousek namočit do studené vody a opět přiložit na pleť, 
aby se zatáhly póry.
Mastná pleť – heřmánek, lipový květ, měsíček, přeslička, řebříček, sedmikráska, šalvěj, tře-
zalka, tymián
Suchá pleť – heřmánek, levandule, lipový květ, měsíček, okvětní lístky růže.
Unavená, špatně prokrvená pleť – břečťan, chrpa, přeslička, rozmarýn, tymián, 
Maska pro radikální vylepšení – černý bez, lipový květ, heřmánek ve stejném množství 
přelijme vroucí vodou aby vznikla kaše. Směs zabalíme do gázy a přiložíme na omytý obličej, 
mírným tlakem vytvarujeme na obličeji masku, po 20 min. sejmeme, omyjeme teplou vodou
a vklepeme polomastný krém.

LEDEN
I močový měchýř a ledviny potřebuje údržbu, 
hlavně tu preventivní. Pokud nemáme problém 
popíjíme průběžně čaj z mladých sušených ja-
hodníkových listů: 2  lžičky spaříme 250 ml 
vroucí vody a louhujeme 10 min. Stejně po-
stupujeme i při listech borůvek. Celer, petržel 
je podpůrným lékem, konzumujeme po1 lžičce 
v syrovém stavu. Libeček v čaji nebo polévce.
Pokud ovšem již nastanou potíže z nachlazení 
močového měchýře je účinná tato čajová směs: 
2 hrsti kopřivových listů, po 1 hrsti plodů čer-
ného bezu a petrklíčů, 1 lžička směsi na šálek 
vody se 3 min. mírně povaří a pije se 1 šálek po 
doušcích několikrát denně. Při zánětu močo-vého měchýře a ledvin je účinný odvar z oddenku 
pýru plazivého.
Šípkový čaj – je močopudný, proto čistí močové cesty a ledviny, navíc získáváme vitamin C. 
Zde šípky rozdrtíme a macerujeme 8 hod. ve studené vodě, potom přihřejeme, ale nevaříme, 
necháme 20 min.stát a přisladíme medem.
Cibule sirup – rozmělněnou cibuli prosypeme cukrem, ponecháme na teplém místě až pustí 
šťávu – sirup. Jako prevence se užívá 1 lžička denně, při kašli 3–4 lžičky.
Černý bez květ – při prochladnutí pijeme nálev z černého bezu květů, 1 lžička na šálek vařící 
vody a 10 min. louhovat. Pijeme vlažný šálek každé 3–4 hodiny.
Lipový květ – při prevenci pijeme vlažný čaj z lipového květu s medem. Při chřipce a rýmě 
pijeme nálev ze směsi lipový květ, černý bez, listy máty peprné vše po 15 g – l lžička směsi na 
šálek vařící vody, necháme 10 min. vyluhovat pijeme 3–4 denně mezi jídlem.
Jitrocel kopinatý – proti kašli, chrapotu, kataru průdušek pijeme nálev 1 lžička na šálek vody.
Divizna velkokvětá – uvolňování hlenů, 1 lžička květů divizny na šálek vody, pro děti připra-
víme „žluté mléko“, kdy svaříme 0,5 l mléka, odstavíme a vsypeme hrst sušených květů divizny, 
pod pokličkou necháme louhovat 15–20 min, přecedíme a osladíme medem.
Šalvěj lékařská – nálev ze šalvěje slouží do koupele, jako přísada pro mytí vlasů, ke kloktání 
při onemocnění v dutině ústní a horních cest dýchacích.

ČZS 
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VÁNOCE

VČERA A DNES 
Vánoční nálada už nás pomalu, ale 
jistě obklopuje, ulice se rozsvěcují 
výzdobou a obchodníci se předháně‑
jí v  nabídkách nejlepších vánočních 
dárků. Soudobé Vánoce, jak je známe 
a slavíme, jsou tu. Víte ale, jak vypadaly 
před sto lety? Máme pro vás malou 
sondu do minulosti.

OPRAVDOVÉ SVÁTKY KLIDU
Asi největším rozdílem od současného 
prožívání vánočních svátků je absence 
stresu, který díky přípravám na Vánoce 
nyní prožíváme. Před sto lety, i když se také uklízelo, vyvářelo a nakupovalo, hlavní podstata 
Vánoc se dodržovala. Byl to čas, kdy člověk rozjímal, v klidu si užíval vánoční atmosféru 
a setkání s přáteli a rodinou. Výhodu měli lidé před sto lety, že neměli televizi a internet, a tak 
měli na to pravé rozjímání čas a prostor.
Stejně jako v současnosti, i před stoletím se Vánoce slavily v kruhu rodinném. Scházela se 
široká rodina a to na 24.12. i následující dva sváteční dny. Po štědrém večeru se vždy celá 
rodina společně vydala na půlnoční mši. Tato tradice v současnosti opět ožívá – na půlnoční 
do kostela rádi chodíme, i když se nehlásíme k žádnému náboženství.

VEČEŘE A DÁRKY – JAK TO BYLO TENKRÁT?
Tradiční kapr k štědrovečerní večeři se jedl již před sto lety. Podle pověry nesmělo být na stole 
žádné maso z teplokrevného živočicha. Mohly se jíst tedy pouze ryby a mořští živočichové. A pro-
tože v Česku byl nejdostupnější a nejrozšířenější rybou právě kapr, ujal se jako tradiční Vánoční 
jídlo. Pekla se především vánočka, jak ji známe dnes, plná mandlí a rozinek, která se tradičně 
podávala nejen k snídani, ale také jako zákusek a místo vánočního cukroví, které se začalo péci 
ve větším až později.
Zmínky o vánočních 
dárcích najdeme 
v historických do-
kumentech již z 16. 
století. Není tedy 
divu, že před sto lety 
bylo rozdávání dár-
ků již neodmyslitel-
nou vánoční tradicí. 
Dárky se dávaly pod 
ozdobený stromeček 
stejně jako dnes, jen 
ozdoby byly spíše 
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přírodní – sušené ovoce, ořechy, slaměné ozdoby. A co se pod stromečkem nejčastěji objevo-
valo? Nejvíce dárků dostávaly, stejně jako je tomu dnes, děti. Hlavně dřevěné hračky, vojáčky 
a panenky, ale také vzácné cukrovinky a laskominy. Nacházely také oblečení a další užitečné 
věci, na které bylo potřeba přes rok našetřit.
V současnosti mezi vánočními dárky vítězí elektronika, parfémy a netradiční zážitky.

ZVYKY, TRADICE A VĚŠTBY
Vánoční zvyky jako je krájení jablka, lití olova či házení střevícem známe i nyní. Slouží spíše 
jako zpestření vánočních posezení a jako zábava. Dříve byli ale lidé velmi pověrčiví a na zvycích 
lpěli. Některé zvyky byly spjaty s věštěním budoucnosti. Mladé neprovdané dívky třeba podle 
oloupané slupky z jablka mohly poznat jméno svého nastávajícího. Odkud bude ženich pocházet, 
se zase poznalo tak, že dívka zatřásla mladou jabloní a odkud se ozvalo psí zaštěkání, odtud 
nastávající přijde. Na většinu zvyků a obyčejů byl vyhrazen čas mezi večeří a půlnoční mší. 
Většina českých domácností v tuto dobu pouští televizi a ladí vánoční pohádky. Ještě než ji letos 
pustíte, zkuste nějaké zvyky oprášit, aby se nám z Vánoc nevytratilo to pravé kouzlo a magičnost.
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POSTAVY ROZDÁVAJÍCÍ DÁRKY
S Vánocemi a rozdáváním dárků je spojen velký 
počet postav. Mezi ně patří sv. Mikuláš (St. Nicholas) 
i postavy od něj odvozené – anglický Santa Claus, 
francouzský Père Noël, nizozemský Sinterklaas 
či německý Weihnachtsmann. Ve střední Evropě 
rozdává dárky Christkind čili Ježíšek, v Rusku Děda 
Mráz, ve Finsku Joulupukki, ve Švédsku skřítek 
Jultomten, v Norsku jiný skřítek Julenissen.
Celosvětově nejznámější je dnes červeně oblečený 
Santa Claus. Jméno Santa Claus lze vysledovat zpět 
do holandského výrazu Sinterklaas, což je jedno-
duché pojmenování pro sv. Mikuláše. Mikuláš byl 
biskupem z Myry, v současném Turecku, během 4. 
století. Mimo jiné byl známý péči o děti, štědrostí 
a dáváním dárků. Jeho svátek je 6. prosince. Bývá 
slaven v mnoha zemích dáváním darů. 
Saint Nicholas je tradičně představován postavou 
v biskupském oděvu, doprovázenou pomocníky. Vy-
žaduje (po svých pomocnících) informace o chování 
dětí v průběhu minulého roku před rozhodnutím, 
zda si zaslouží dárek, nebo ne. Do 13. století byl svatý 
Mikuláš dobře znám v Nizozemsku, a zvyk dávat 
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dary v jeho jméně se rozšířil na další části střední 
a jižní Evropy. Během reforem v 16.–17. století 
mnoho protestantů změnilo jméno postavy, která 
nosí dárky z Ježíška neboli Christkind na anglosasky 
deformovanou verzi Kris Kringle, a bylo změněno 
datum rozdávání dárků z 6. prosince na Štědrý den. 
V moderní době populární postava Santa Clause 
byla nicméně vytvořena ve Spojených státech, kon-
krétně v New Yorku. Na proměně postavy se podíleli 
Washington Irving (1783–1859) a německo-ame-
rický karikaturista Thomas Nast (1840–1902). Po 
americké revoluci někteří obyvatelé New Yorku 
hledali symboly neanglické, americké minulosti. 
New York byl původně založen jako holandská 
kolonie (původně nesl název New Amsterdam) 
a obyvatelé si vzpomněli na holandské tradice 
a postavu Sinterklaase. St. Nicholas se tak stal pa-
tronem newyorské Historické společnosti (New 
York Historical Society). Washington Irving v roce 
1809 vydal satirický spis Knickerbocker's History 
of New York from The Beginning of the World To 
the End of The Dutch Dynasty, kde St. Nicholase 
vyobrazil jako tlustého Holanďana s dýmkou. Bě-
hem několika následujících let se ze z ctihodného 
biskupa St. Nicholase stal Father Christmas (Otec 
Vánoc), muž silné postavy, v červeném plášti, se 
saněmi a soby. 
Nast kreslil nový obraz Otce Vánoc každoročně pro 
Harper's Weekly Magazine, počínaje rokem 1863. Je autorem pojmenování Santa Claus, což 
je smíšenina holandského Sinterklaas a německého Sankt Niklaus. Obraz byl standardizován 
inzerenty v roce 1920, a tehdejší podoba se tedy již téměř neliší od dnešní. Santa Claus je tak 
zobrazován jako mírně obézní muž středního věku s vousy a veselou povahou. Ke zvýšení zná-
mosti a popularity Santa Clause ve Spojených státech významně přispěla firma The Coca-Cola 
Company, která jej hojně vyobrazovala ve svých vánočních inzerátech mezi lety 1931 až 1964. 
V některých kulturách Santa Clause doprovází Knecht Ruprecht, nebo Černý Petr. V jiných 
verzích elfové vyrábějí hračky. Jeho žena bývá pojmenována Mrs. Claus.
Existuje jistý rozpor ve výše naznačené historii proměny svatého Mikuláše na moderního Santa 
Clause. Společnost The Saint Nicholas Society of the City of New York, k jejímž zakladatelům 
patřil i Washington Irving, byla založena až v roce 1835, tedy téměř půl století po skončení 
americké války za nezávislost. Kromě toho studie „dětských knih, periodik a časopisů“ vydáva-
ných v New Amsterdamu, provedená Charlesem Jonesem, neodhalila žádné odkazy na svatého 
Mikuláše nebo Sinterklaase. Ne všichni odborníci ovšem souhlasí s jeho zjištěními, která uvedl 
ve své studii z roku 1978. Howard G. Hageman z New Brunswického teologického semináře 
tvrdí, že tradice slavení Sinterklaase v New Yorku byla živá na počátku osídlení údolí Hudsonu. 
Father Christmas (také česky Duch Vánoc), je zobrazován jako veselý, dobře živený, vousatý 
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muž, který zosobňuje ducha dobré nálady na Vánoce. Svým vzezřením tak předcházel symbolu, 
kterým je Santa Claus. Nejprve byl zaznamenán na počátku 17. století v Anglii, kde byl ale 
spojován se sváteční náladou, bujarou veselostí a opilostí spíše než s rozdáváním dárků. Ve 
viktoriánské Británii byl jeho obraz byl přepracován tak, že odpovídá Santa Clausovi.
Francouzský Père Noël se vyvinul z podobného zdroje, případně přijetím obrazu Santa Clause. 
V Itálii se Babbo Natale chová jako Santa Claus, zatímco La Befana je nositelem darů a přichází 
v předvečer Zjevení Páně. Říká se, že La Befana měla přinést Ježíškovi dárky, ale ztratila se na 
cestě. Teď přináší dárky pro všechny děti.
Tradice v několika latinskoamerických zemích (jako je Venezuela a Kolumbie) praví, že Santa 
Claus dělá hračky a pak je dává Ježíškovi, který je tím, kdo ve skutečnosti roznáší dárky do 
dětských domovů. Tato verze je smířením tradiční náboženské víry a ikonografie Santa Clause 
importované ze Spojených států.
V Jižním Tyrolsku (severní Itálie), Rakousku, České republice, jižním Německu, Maďarsku, 
Lichtenštejnsku, na Slovensku a ve Švýcarsku přináší dárky Christkind (Ježíšek v češtině, Jé-
zuska v maďarštině a Ježiško ve slovenštině). Řecké děti dostávají dárky od svatého Basila na 
Silvestra, v předvečer liturgické slavnosti tohoto světce. Německý St. Nikolaus není totožný 
s Weihnachtsmannem (který je německou verzí Santa Clause nebo Otce Vánoc). St. Nikolaus 
nosí biskupský oděv a stále přináší drobné dárky (obvykle bonbóny, ořechy a ovoce) 6. prosince 
a je doprovázen Knechtem Ruprechtem.

ČESKÉ VÁNOČNÍ POKRMY A NÁPOJE
Na Štědrý den matka organizovala, aby dcery v kuchyni pekly z „bílé mouky“, koláče „pecaky“, 
„lopaťaky“ hruškové, zelné, nebo jiné, makovníky, makové bábovky (buchty), a jablečný závin.
24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavnostní večeři. Společná vánoční ro-
dinná večeře se speciálním jídlem je tradičně důležitou součástí oslav Vánoc, ale během svátků 
se podávají i jiné tradiční pokrmy než obvyklé dny nebo svátky. Samotná večeře se tradičně 
skládala z rybí polévky, bramborového salátu s kaprem.
Již v rámci příprav na Štědrý den se v Česku peče vánoční cukroví, vánočka a štóla. Většina 
z vánočních cukroví se připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec, másla, kakaa, čokolády a růz-
ných druhů ořechů a kandovaného ovoce. Mezi typické patří cukroví z lineckého těsta, které 
je možné navíc ochutit strouhaným kokosem nebo kakaem. Typickými vůněmi jsou vanilka 
a rum, typickým kořením skořice. Vánočka je druh sladkého pleteného pečiva z kynutého 
těsta. Má svým tvarem připomínat malého Ježíška zabaleného v peřince, je proto symbolem 
nového života a plodnosti. Štóla je druh pečeného vánočního moučníku. Má tvar bochníku 
a pochází z Německa. Uvnitř je zapečené například sušené ovoce a ořechy a z vrchu je štóla 
posypaná moučkovým cukrem.
Jelikož se podle zvyku nemá do štědrovečerní večeře jíst maso, jako polední jídlo se na Štědrý 
den podává kuba (také staročeský kuba, černý kuba). Jde o tradiční české jídlo, jehož základem 
jsou kroupy a houby.
Hlavním chodem štědrovečerní večeře je v Česku tradičně kapr. Podává se obalovaný a osma-
žený s bramborovým salátem. Z některých částí (hlava, jikry, mlíčí, vnitřnosti, kosti se zbytky 
masa) se dělá oblíbená chutná tradiční polévka.
Tradiční uzeninou je vinná klobása, často se také smaží vepřové, ale i kuřecí řízky.
K oblíbeným nápojům patří svařené víno a vaječný koňak.
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CITÁTY

VÁNOCE
• Vánoce jsou lékem pro naši duši. Pomáhají nám, abychom mysleli na jiné než na sebe. 

(Bertie Charles Forbes)
• Musí existovat alespoň jeden den v roce, který nám připomene, že kromě nás samých, 

jsme tu i pro něco jiného. (Eric Sevareid)
• Snad slepý je člověk ten, který nemá Vánoce ve svém srdci. (Helen Keller)
• Mír na zemi nastane, když budeme žít Vánoce každý den. (Helen Steiner Ricee)
• Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé, když dáváme, tak jsou Vánoce. 

(Dále Evans)
• Darovat čas a lásku, to je jistě základní složkou šťastných Vánoc. (Peg Bracken)
• Ne dar, ale ta myšlenka je to, co se počítá. (Henry Van Dyke)
• Dokonalost dárku spočívá v jeho vhodnosti, nikoli v jeho hodnotě. (Charles Dudley Warner)
• Přestala jsem věřit v Santu, když mě maminka vzala do obchodního domu a on mě požádal 

o autogram. (Shirley Temple)
• Nikdy jsem nevěřil na Santa Clause. Do naší čtvrti by se žádný běloch po setmění neod-

vážil. (Dick Gregory)
• Ježíšek má dobré myšlení, navštěvovat lidi jen jednou za rok. (Victor Borge)
• Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. (Antonín Zápotocký)
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FOTOREPORTÁŽ – POSVÍCENÍ
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FOTOREPORTÁŽ – POSVÍCENÍ
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