
 
1/2020203

Čtvrtletník obce Vrané nad Vltavou

ZRCADLO SLAVÍ 55. NAROZENINY



ZRCADLO SLAVÍ 55. NAROZENINY

 
1/2016186

Veselé Velikonoce

 

4/20
17

193

Veselé V
ánoce  

a šťastn
ý nový rok 

2018

 197SPECIÁL – Vrané nad Vltavou

Jubilejní vydání
993–1993–2018

1025 let

993−2018

V
rané nad Vltavou



1

OBSAH

Úvodník ............................................................ 2
Vranská výročí 2020 ........................................ 2

ZPRÁVY Z RADNICE
Stručně z radnice ............................................. 3
Zpráva Kontrolní výbor .................................. 4
Zpráva Komise životního prostředí .............. 5
Zpráva Finanční výbor ................................... 5
Zpráva Komise kultury ................................... 6
Zpráva o činnosti policie ................................ 8

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Gratulace, přivítání, úmrtí ........................... 12
Poděkování hasičům ..................................... 13

INFOSERVIS
Poplatky .......................................................... 13
Ordinační hodiny praktický lékař ............... 14
Varování před krádežemi ............................. 14
Třídění odpadu v obci - tuky a oleje ........... 15
Vítání občánků ............................................... 15

VOLNÝ ČAS
Čarodějnice .................................................... 15
Výlet trhy Ředhošť ......................................... 15
Zapište si do diáře .......................................... 16
Rozpis zápasů SK ........................................... 17

ZE ŽIVOTA OBCE
Zprávy z Mateřské školy ............................... 18
Ze života školy ............................................... 19
ZUŠ ..................................................................28
Zima a jaro ve Staré škole ............................. 29

Skauti ...............................................................31
Novinky z „Tatranu“ ...................................... 32
Sbor sv. Jiří ...................................................... 33
Seniorek ..........................................................34

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Nový lékař MUDr. Pavel Adámek ............... 36
Výsledky Tříkrálové sbírky ........................... 36
První garážový výprodej ............................... 37

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ
Jsme tu všichni společně ............................... 38
Povídejme si
Zahrádkáři - Léčivé rostliny III. .................. 39
Škoda lásky .....................................................43

HISTORIE
Z kroniky obce ............................................... 43

VELIKONOCE
Kde se vzaly svátky jara? ............................... 44
Legenda o vajíčku .......................................... 45
Velikonoční symboly ..................................... 46

JARNÍ TRADICE
Masopust – zvyky a tradice .......................... 46
Pálení čarodějnic ........................................... 48
Stavění májek ................................................. 49

FOTOREPORTÁŽ
Rozsvícení stromečku a vánoční trhy ......... 50
Ze života ZŠ ....................................................53



ZRCADLO ČÍSLO 203 – 1/20202

JE MI PĚTAPADESÁT,
Je to k neuvěření, ale já ZRCADLO slavím 55. narozeniny. První mé číslo časopisu spatřilo 
světlo světa v roce 1965. V tomto roce, a letech následujících, bylo vytvoření časopisu dosti 
hororové. Články se psaly na psacím stroji. Jednotlivé příspěvky se lepily za sebou a pak složitě 
kopírovaly. Jak šel čas, tak se vše zjednodušovalo…
Vzpomínka na „dřevní dobu“ výroby Zrcadla je dnes úsměvná. Ale nevzdali jsme to a tak 
Zrcadlo vychází již 55 roků. Redakční rada přeje svému „dítěti“ mnoho dalších úspěšných let.
Až si přečtete letošní vranská výročí, tak zjistíte, že důvod k oslavě a připomenutí mají i další 
organizace, budovy, místa… no prostě: A léta běží vážení!!!
 
Vážení a milí naši čtenáři, dovolujeme si Vás pozvat na obecní akce. Přijďte si popovídat, 
pobavit se, ano, být spolu:

Čarodějnice – ve Skochovicích
Milá děvčata připravte si košťata a poletíme.
Den dětí – na hřišti SK Vrané nad Vltavou
Děti vezměte s sebou rodiče a přijďte si užít svůj svátek.

Když jaro zaťuká, ťuky, ťuky, ťuk
kukačka zakuká kuky, kuky, kuk (dejte si pozor ať Vás neokuká!!!)

Nezapomeňte oslavit MDŽ, užít si Velikonoce, májové dny. Maminky oslaví svůj den matek 
druhou neděli v květnu – určitě budou rády, když jim jejich děti přinesou kytičku.
 ReRa

VRANSKÁ VÝROČÍ 2020
 640 let r. 1380 první zmínka o ostrově na Vltavě
 135 let r. 1885 první elektrická lampa v papírně (rozsvítil Křižík)
 130 let r. 1890 povodeň
 115 let r. 1905 založení obecní knihovny
 115 let r. 1905 budova Základní umělecké školy
 80 let r. 1940 fotbalové hřiště

SLOVO NA ÚVOD
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 75 let r. 1945 postavena první budova SK Vrané
 70 let r. 1950 společný název obcí Skochovice a Vrané – „Vrané nad Vltavou“
 70 let r. 1950 rozorání mezí v polích
 55 let r. 1965 hasičská zbrojnice
 55 let r. 1965 zrušení nákladního přívozního prámu
 55 let r. 1965 Zrcadlo
 40 let r. 1980 čistírna odpadních vod
 30 let r. 1990 založení firmy Megafyt
 20 let r. 2000 skončení provozu vranské papírny
 20 let r. 2000 zahájena stavba obecního vodovodu
 20 let r. 2000 píseň Škoda lásky od Jaromíra Vejvody vyhlášena hitem století
 15 let r. 2005 Volejbalové slavnosti pořádané TJ Sokol
 10 let r. 2010 povodeň
 5 let r. 2015 zahájen provoz autobusové linky č. 445 do Březové

ZPRÁVY Z RADNICE

STRUČNĚ Z RADNICE
•	 Dne 18. 12. 2019 byl na jednání ZO zvolen nový místostarosta obce JUDr. Stanislav Drábek.
•	 V únoru bylo vypsáno výběrové řízení na zajištění technického dozoru investora na stavbu 

„Přestupní terminál Vrané nad Vltavou“. Stavba bude zahájena v měsíci březnu.
•	 Stavba nové čistírny odpadních vod probíhá dle harmonogramu, v nejbližší době budou 

probíhat zkoušky vodotěsnosti nádrže.
•	 Od 1. 2. 2020 nastoupil do zdravotního střediska nový obvodní lékař MUDr. Pavel Adámek.
•	 Opětovně byly podány inzeráty na pronájem lékárny, ozvali se dva lékárníci, kteří bohužel 

od záměru provozovat lékárnu odstoupili.
•	 Od 1. 1. 2020 svozová firma FCC ČR, s. r. o. zvýšila ceny za svoz komunálního odpadu 

o 9,7 %.
•	 Ředitelka základní školy Mgr. Daniela Pořízková informovala zřizovatele o nedostatečné 

kapacitě školy pro školní rok 2020/21. Dle sdělení není možné přijmout na druhý stupeň 
do 6. roč. všechny děti z okolních spádových obcí Zvole, Ohrobec a Březová – Oleško.

•	 SŽDC předložila projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Oprava želez-
ničního mostu ve Skochovicích“.

•	 Rada obce zřídila Komisi pro odpadové hospodářství ve složení paní Martina Filipová, 
pan Petr Janeček a pan Jan Kukla.

•	 Ing. arch. Jan Medek a Ing. arch Filip Ditrich odevzdali studii konverze objektu bývalé 
základní školy č. p. 128 „Stará škola“ na polyfunkční dům.

•	 Zastupitelstvo obce schválilo podíl obce ve výši 31,3 % na stavbě části vodovodního přivaděče 
kolem Libně, na který bude navazovat obchvat Zvole a dále povede přivaděč do našeho 
vodojemu. Na tuto část se připravuje projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

•	 Městský úřad Černošice stanovil místní úpravu provozu na komunikaci v ulici U Elektrár-
ny. Důvodem je zajištění průjezdnosti komunikace pro zásobovací vozidla a integrovaný 
záchranný systém.
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•	 Vybraný zhotovitel stavby s názvem: „Protipovodňové opatření na lesní cestě Dravkovská“ 
odstoupil od smlouvy. Z tohoto důvodu bude žádost o dotaci podána na SZIF znovu do 
poloviny letošního roku.

Mgr. Dana Ullwerová
 starostka obce

ZPRÁVA O  ČINNOST KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITEL‑
STVA OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU ZA OBDOBÍ ROKU 2019

KONTROLNÍ VÝBOR V UVEDENÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ PRACOVAL VE SLOŽENÍ:
JUDr. Aleš Kolář, předseda
Viktor Janauer, Jiří Krafta, Jaroslava Havlíčková, Jan Kukla

KV PROVEDL KONTROLY DLE PLÁNU KONTROL, KTERÉ SPOČÍVALY ZEJMÉNA V:
1. Kontrola hospodaření s majetkem obce, Stará škola, bytové hospodářství, apod.
Objekt Staré školy je využíván řádně, když byla kontrolována pouze činnost nájemce a MŠ 
U rybek. Objekt je udržován v čistotě a činnosti v něm realizované využívá řada občanů obce.

2. Kontrola dodržování pořádku v obci.
Lze konstatovat, že v obci je udržován pořádek na dobré úrovni, což je dáno patrně i tím, že 
jsou budovány nové komunikace a dle možností je pečováno o ty stávající. Na místě by bylo 
vhodnější umístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici Dlouhá u samoobsluhy, včetně vybu-
dování ohrady, jak je tomu ve většině případů a dále pohovor s provozovatelem samoobsluhy 
ohledně vlastní likvidace odpadu prostřednictvím vlastních kontejnerů

3. Kontrola umisťování reklam v obci.
Situace se jeví jako stabilizovaná a v dobách kontrol nebyly zjištěny nedostatky.

4. Kontrola záborů veřejných prostranství.
Obecně bez vážnějších závad. Na místě by bylo zlepšení úklidu před Zdravotním střediskem 
a zejména vyřešení kumulace dešťové vody v prostoru před Zdravotním střediskem, kde je 
situace mnohdy kritická. Dále navrhuje KV vylepšit stav a osvětlení cestičky ze Skochovické 
ul. k železničnímu přejezdu u elektrárny.

5. Kontrola fungování obecní policie.
Zprávy obecní policie o činnosti jsou uspokojivé. Nad to lze konstatovat, že vozidla obecní 
policie projíždějí v podstatě celou obec, včetně odlehlých částí, což je dobrou prevencí. 
Pozitivně lze rovněž hodnotit preventivní i represivní úlohu obecní policie vůči neukáz-
něným řidičům.

6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva.
Usnesení zastupitelstva obce jsou vesměs plněna tak, jak byla zastupitelstvem přijata.
Kontrolní výbor nehledal v činnosti rady obce ani v činnosti zastupitelstva obce nedostatky ani 
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úkony v rozporu se zákonem, jednacím řádem zastupitelstva obce ani úkony a rozhodování, 
které by byly v rozporu se zájmy občanů obce Vrané nad Vltavou.

7. Kontrola stravy ve školní jídelně.
Hodnocena kladně, včetně možnosti koupě stravy občany obce, a to za přijatelnou cenu.
Kontrolní výbor neshledal závažná porušení smluv s třetími osobami ani porušení pravidel 
nakládání s majetkem obce.

JUDr. Aleš Kolář, předseda KV

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE 
VRANÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2019
V roce 2019 se komise se scházela dle aktuální potřeby. Pracovala ve složení Michal Kubelík, 
Petr Janeček a Lucie Medková. Hlavní náplní práce komise bylo posuzování žádostí dle vyhlášky 
č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Komise zpracovávala rozhodnutí, 
vyjádření a stanoviska. Celkem v roce 2019 proběhlo 13 místních šetření týkající se kácení 
dřevin a jedno týkající se možnosti poškozování životního prostředí v obci.
Komise také fungovala jako poradní orgán obce v otázkách ochrany přírody a životního 
prostředí. Průběžně probíhala také monitorovací činnost v oblasti životního prostředí v obci.
Dále komise koordinovala činnost péče o zeleň v obci. V roce 2019 například proběhlo ošetření 
památných buků na hřbitově, ve spolupráci se ZO ČSOP Zvoneček a ZŠ Vrané nad Vltavou 
pokračovala úprava zeleně v okolí školy a výsadby třešní v třešňovce nad hřbitovem.

Michal Kubelík

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZA ROK 2019
Finanční výbor se řídil plánem kontrol finančního výboru na rok 2019, který byl předložen 
a schválen na jednání Rady obce.
Finanční výbor pracuje ve složení: Jana Nováková, (předseda výboru), Ivana Rážová, Dagmar 
Vojtěchová, Bohuslava Chvátalová, Zdeňka Krištůfková (členky). Cílem finančního výboru je 
řádně prověřovat dodržování všech právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky.

KONTROLA POKLADNÍ HOTOVOSTI V POKLADNĚ OBECNÍHO ÚŘADU
V průběhu roku 2019 byla čtvrtletně prováděna kontrola pokladní hotovosti v pokladně obecního 
úřadu. Namátkově bylo také kontrolováno dodržování stanoveného limitu pokladní hotovosti.
Nebyla zjištěna žádná pochybení. Pokladní limit byl řádně dodržován.

KONTROLA ČERPÁNÍ ROZPOČTU OBCE
Finanční výbor provedl kontrolu čerpání rozpočtu obce za 1. pololetí roku 2019 a návrh roz-
počtového opatření č. 1 a č. 2. Žádné pochybení nebylo shledáno. Žádné rozpočtové opatření 
nad rámec rozpočtového opatření č. 2 schváleného Zastupitelstvem obce 26. 6. nebylo navrženo. 
Rozpočet je dodržován.
Finanční výbor provedl kontrolu čerpání rozpočtu obce za 1. až 9. měsíc 2019 a návrh rozpoč-
tového opatření. Žádné pochybení nebylo shledáno. Žádné rozpočtové opatření nad rámec 
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rozpočtového opatření č. 3 schváleného Zastupitelstvem obce 18. 9. 2019 nebylo navrženo. 
Rozpočet je dodržován. V listopadu připraven rozpočet na rok 2020.

KONTROLA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Dne 30. 12. 2019 byla provedena kontrola výběru místních poplatků za odpady, údržbu 
hřbitova, psy a pronájem pozemků a také poplatků za rekreační a ubytovací kapacity. 
Poplatky dlužníci k 30. 12. 2019 : Psi – 300 Kč, hroby 1 200 Kč, TDO 8 200 Kč, nájemné 
BH 2 610 Kč, pronájem pozemku 600 Kč. 60 495 Kč bylo vybráno za poplatky z ubytovací 
kapacity.
Dlužníci byli vyzváni písemně k úhradě dluhu.

KONTROLA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Finanční výbor provedl ve dnech 22. října 2019 kontrolu příspěvkových organizací, mateřské 
školy, základní umělecké školy a školní jídelny. Nebyly zjištěny žádné významné nedostatky 
a nesrovnalosti. Bylo konstatováno přehledné a řádně vedené účetnictví všech uvedených sub-
jektů. Dne 5. 11. 2019 byla provedena kontrola základní školy. Dílčí nálezy, které byly zjištěny, 
jsou uvedeny v zápisu z kontroly.

ZÁVĚR
Všichni členové finančního výboru se aktivně podíleli na pravidelných kontrolách dle 
schváleného plánu kontrol finančního výboru na rok 2019. Vždy byl vypracován zápis 
z konkrétní kontroly, jenž byl předán na Obecní úřad starostce obce. Veškeré kontroly byly 
provedeny v souladu se zákonem č. 320/2001, Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
(Zákon o finanční kontrole).

Jana Nováková,
předseda finančního výboru

KOMISE KULTURY VRANÉ NAD VLTAVOU

Činnost komise v roce 2019

ČLENOVÉ KOMISE:
Paní a pánové: David Balling, David Blažek, Ivana Drábková, Martina Filipová, Michaela Jež-
díková, Jana Kadlecová, Medard Konopík, Ivana Novotná, Lukáš Novotný, Jiřina Onderková, 
Petra Sýkorová, Jaroslav Tejnický, Blanka Tomková.
Do 30. 9. 2019 Pavel Zdeněk.

KOMISE KAŽDOROČNĚ PŘIPRAVUJE A ZAJIŠŤUJE OBECNÍ AKCE:
Masopust
Čarodějnice
Den dětí
Vranské posvícení
Rozsvícení vánočního stromečku.
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MASOPUST
Masopustní průvod prošel od Marholdů vesnicí až do Skochovic k hasičské zbrojnici. Celou akci 
doprovázela kapela, která hrála k tanci i poslechu. Na trase bylo několik zastavení. (Restaurace 
U Kaštanu, Hudební škola, Radnice, Skautská klubovna, Zdravotní středisko, rodiny Dvořákova 
s Hlávničkovou, prodejna v Dlouhé ulici, Kaskáda s Lávkou, paní Běla a zlatý hřeb – statek 
u Zamrazilů - Onderků, hasičárna).
Povolení k průchodu obcí průvodu dala paní starostka.
V hasičárně bylo připraveno pohoštění a kapela. A tak se jedlo, pilo, hodovalo, zpívalo a tančilo.

ČARODĚJNICE
Filipojakubská noc tradičně proběhla na hřišti u Hasičárny.
Zábava pro děti, opékání buřtíků, rej masek, volba Miss, kapela. Taneční vystoupení pod 
vedením Veroniky Lálové. Tentokrát mix ženy a muži společně.

DEN DĚTÍ
Prostor pro pořádání Dne dětí propůjčilo SK Vrané nad Vltavou.
Program pro děti připravili:
SK Vrané, Skauti, Skochovičtí hasiči, Seniorek.
Sponzoři:
Obec Vrané nad Vltavou, Megafyt.
Děti si oslavu svého svátku velmi užily.

VRANSKÉ POSVÍCENÍ
Již tradiční Vranské posvícení se opět konalo 
na hřišti za Sokolovnou.
Vystřídalo se několik kapel se svým vystou-
pením.
Dílničky (Mezi námi, ZUŠ).
Občerstvení, kolo štěstí, dárečky…

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
K 1. adventní neděli patří již tradičně rozsvěcení vánočního stromečku a Vánoční Jarmark. 
A tak se stalo. Jarmark nabízel něco na zub, vánoční výzdobu, drobné dárečky, kolo štěstí.
Koledy zazpívaly děti z MŠ, ZŠ, ZUŠ.
Zpíval i Sbor sv. Jiří, slečna Homolková, Vošahlíci, harmonikář Radek Adam.
Stromeček se slavnostně rozsvítil.

Předseda komise byl od ledna do září 2019 pan Pavel Zdeněk.
18. listopadu 2019 byla do funkce zvolena paní Blanka Tomková.

Komise kultury děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na všech akcí.

Blanka Tomková
předsedkyně komise kultury
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ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC
Obecní policie Vestec v období od 26. 10. 2019 do 27. 01. 2020 řešila v obci 
mimo každodenní hlídkové činnosti celkem 135 událostí, z toho bylo 13 udá-
lostí oznámeno na tísňovou linku Obecní policie Vestec (tel.č. 739 156 156). Za 
uvedené období byl v obci zjištěn 1 trestný čin proti majetku – krádež, který byl 
předán PČR Jílové u Prahy k dalšímu šetření a 61 přestupků, z toho opět nezanedbatelných 53 
přestupků na úseku dopravy.
Z přestupků v dopravě je to stále chronicky opakující se překročení nejvyšší povolené rychlosti 
v obci, a to i o více než 20 km v hodině v celkem šesti případech – oproti minulému období 
bylo bohužel zaznamenáno navýšení počtu těchto přestupků v dopravě, nejvyšší naměřená 
rychlost vozidel v obci, kde je povolená maximální rychlost 40 km/hod. byla v daném období 
69 km/hod., dále 68 km/hod., 67 km/hod., 66 km/hod. a opakovaně 63 km/hod., mimoto 
bylo zjištěno a vyřešeno celkem 35 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci 
o méně než 20 km v hodině, což je opět více než v minulém období.
Třikrát strážníci řešili stání v křižovatce, dvakrát potom nerespektování dopravní značky P6 
„Stůj, dej přednost v jízdě“, dvakrát zákaz vjezdu a jedenkrát stání na silniční vegetaci, zákaz 
vjezdu (jednosměrka), stání na chodníku, jízdu v protisměru a řízení vozidla bezprostředně 
po požití alkoholu nebo jiných návykových látek u dvou řidičů – tento přestupek byl předán 
PČR Jílové u Prahy k dalšímu šetření.
Z ostatních přestupků strážníci Obecní policie Vestec řešili či stále ještě řeší celkem 8 přestup-
ků, a to čtyřikrát porušení Obecně závazné vyhlášky obce – 3x pohyb psů na volno, kdy byli 
psi odchyceni, předáni majiteli či obci, 1x používání hlučných strojů v době, kdy je to Obecně 
závaznou vyhláškou zakázáno a čtyřikrát přestupek proti zákonu o odpadech.
Na žádost PČR strážníci 1x poskytovali součinnost u požáru drážního domku v obci, 1x 
prověřovali oznámení o poškození osobního automobilu občanem obce, dále na žádost PČR 
střežili místo spáchání trestného činu a poskytovali součinnost u domovní prohlídky v jednom 
z objektů v obci.
7x vyjížděli strážníci do obce v součinnosti s HZS, a to 1x k požáru trávy a 1x k požáru v elek-
trárně, tento výjezd byl následně zrušen, dále 1x k poškozené střeše na objektu jedné z firem 
v obci, dále k DN se zraněním, k osobě, která utrpěla popáleniny v RD, k požáru střechy chaty 
v obci a k vozidlu, které sjelo do řeky a ve kterém se nacházel jeho řidič.
Ve dvou případech potom strážníci na základě žádosti obce doručovali písemnost občanům obce.
Při hlídkové činnosti v obci řešili mimo jiné oznámení o neprůjezdné komunikaci v obci, 
oznámení o ztraceném psu, oznámení o problému s parkováním u nádraží ČD, oznámení 
o tekoucí vodě po komunikaci v ulici Dlouhá, oznámení o odstaveném vozidle, oznámení 
o nevhodně se chovající osobě v obci a řešili nález věci – včelí úly.
Dále strážníci Obecní policie Vestec přijali oznámení o psu pohybujícím se opakovaně v pro-
storu nádraží ČD, oznámení o dalším psu, kterého srazil a usmrtil vlak, oznámení o skupince 
nezletilých, chovajících se nevhodně v areálu sběrného dvora, přijali stížnost na způsob řešení 
oznámení v lokalitě u hřiště, oznámení o znečištěné komunikaci olejem, které bylo vyřešeno 
ve spolupráci s pracovníky TS Vrané nad Vltavou, prověřovali oznámení o prodeji zábavní 
pyrotechniky dětem, prověřovali oznámení o nedovolené skládce nebezpečného odpadu v obci, 
prověřovali oznámení o psu na volno, který byl následně odchycen oznamovatelem, zjistili pá-
lení dřevní hmoty na parcelách určených pro výstavbu RD bez dozoru odpovědné osoby a bez 
oznámení této činnosti HZS Středočeského kraje, zjistili poškození dopravní značky v obci, 
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celkem 3x prověřovali podezřelé vozidlo v obci a na základě žádosti poskytli asistenci nepo-
hyblivé osobě v jednom z RD v obci, prověřovali podezřelou osobu, pohybující se po obci, na 
základě žádosti poskytovali součinnost u úklidu lesa kolem jedné z chat, nacházejících se v k.ú. 
obce, řešili oznámení o osobách zjevně pod vlivem alkoholu, nevhodně se chovajících v jednom 
z bytových domů v obci, v jednom případě řešili nefunkční veřejné osvětlení v jedné z částí 
obce a ve dvou případech prověřovali podezření ze spáchání přestupku dle Zákona o odpadech.

Při hlídkové činnosti strážníci zjistili DN se zraněním, kterou předávali PČR a ZZS, prověřovali 
neobývanou chatu a na žádost obce vykonávali dohled nad akcí pořádanou obcí.
Strážníci průběžně zajišťují kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako vy-
hodnocují snímky jimi pořízené.
Nadále strážníci nepravidelně zajišťují dohled u přechodů pro chodce před začátkem školního 
vyučování.

Z DENÍKU OBECNÍ POLICIE VESTEC:
Dne 29. 11. 2019 v čase cca 20:00 hodin přijali strážníci oznámení o výjezdu HZS k požáru 
drážního domku, kde pobýval člověk bez domova. V době příjezdu hlídky Obecní policie 
Vestec na místo byl již tento objekt zcela zachvácen požárem, na místě se nacházely jednotky 
HZS, PČR a ZZS. Hlídka strážníků na základě žádosti PČR o součinnost prověřovala místo 
pobytu jednoho z občanů obce, který se měl podle výpovědi svědka a zároveň oznamovatele 
celé události pohybovat v okolí drážního domku v době požáru.
Dne 01. 12. 2019 v čase cca 19:13 hodin přijali strážníci oznámení o výjezdu HZS k požáru 
nízké budovy v obci. Po příjezdu hlídky Obecní policie Vestec na místo se zde nacházely 
jednotky SDH Skochovice a SDH Zvole, které již prováděly hasební práce na střeše chaty, 
která byla zasažena požárem. Hlídka strážníků ztotožnila majitele a obyvatele poškozené 
chaty, kteří se nejprve pokoušeli požár střechy uhasit sami a dostali se z chaty ještě před 
příjezdem složek IZS, dále zajišťovala prostor proti vstupu nepovolaných osob k místu požáru 
a na základě poskytnutých informací od majitele chaty v součinnosti s HZS zajistila odpo-
jení a odnesení 10 kg propanbutanové lahve od chaty. Strážníci dále koordinovali příjezd 
a parkování vozidel HZS v místě požáru chaty a následně předali celou událost PČR Jílové 
u Prahy k dalšímu šetření.
Dne 02. 12. 2019 v čase cca 13:41 hodin přijali strážníci oznámení o výjezdu HZS k požáru 
nízké budovy s následným upřesněním o zranění osoby v objektu.
Na oznámené místo vyjely obě hlídky Obecní policie Vestec, cestou do obce obdržely pro-
střednictvím PČR Jílové u Prahy informaci o tom, že na místo byl vyslán i vrtulník LZS. Jedna 
hlídka strážníků dojela na místo jako první složka IZS, oznamovatelka celé události strážníky 
zavedla do suterénu RD, kde se nacházela zraněná osoba, která utrpěla popáleniny. Strážníci 
na místě poskytli zraněné osobě neodkladnou 1. pomoc a po příjezdu posádky vozu ZZS jí 
předali do péče zdravotníkům. Další hlídka na místo události dopravila lékaře z vrtulníku LZS, 
který mezitím přistál na poli v obci poblíž místa události.
Strážníci dále společně s hasiči zajistili transport zraněné osoby ze suterénu RD do vozidla ZZS, 
usměrňovali provoz na komunikaci poblíž místa přistání vrtulníku LZS a následně asistovali 
při přeložení zraněné osoby z vozidla ZZS do vrtulníku LZS.
Poté byla společně s hasiči provedena kontrola suterénu RD, jedna hlídka strážníků zůstala na 
místě celé události do příjezdu vyšetřovatele HZS a výjezdové skupiny PČR SKPV Mnichovice.
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Dne 07. 01. 2020 v čase cca 20:53 hodin zaznamenala hlídka Obecní policie Vestec v obci 
u jedné z chatových oblastí odstavené osobní vozidlo se slovenskými RZ a u něj ženu, která 
z vozidla vykládala věci. Díky místní a osobní znalosti je strážníkům známo, že tato žena 
má vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. Na dotaz strážníků, co na místě dělá, 
odpověděla, že nemá klíče od závory na lesní cestě a potřebuje z vozidla do chaty, kde pře-
chodně bydlí, odnosit věci z kufru osobního automobilu. V místě se nikdo kromě této ženy 
nenacházel.
Po chvíli strážníci zaznamenali toto vozidlo, jak odjíždí z místa, kde bylo zaparkováno, nepro-
dleně vyjeli za tímto vozidlem, které následně zastavilo u jedné z chat a z vozidla vystoupila 
jako řidička tatáž žena, která předtím z tohoto vozidla vykládala náklad. Po poučení strážníky 
na místě doznala, že má vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel, což se vzápětí pro-
střednictvím lustrace v CRŘ potvrdilo. K vozidlu se slovenskými RZ uvedla, že k němu nemá 
žádné doklady. Následnou lustrací prostřednictvím PČR bylo zjištěno, že slovenské RZ jsou 
nahlášeny jako odcizené, dle VIN vozidla s původně platnými českými RZ je také vozidlo 
hlášeno jako odcizené.
Celá událost byla neprodleně oznámena pro podezření ze spáchání TČ PČR a hlídka strážníků 
na místě poskytla další součinnost, po příjezdu hlídky PČR na místo ve vozidle se slovenskými 
RZ byly nalezeny injekční stříkačky spolu se sáčky s neznámou látkou. Na místo se následně 
dostavil technik a výjezdová skupina PČR SKPV Mnichovice.
Řidička vozidla byla hlídkou PČR vyzvána k provedení orientačního testu na přítomnost 
alkoholu a jiných návykových látek, s pozitivním výsledkem na amfetamin a metamfetamin.
Dalším šetřením na místě bylo zjištěno, že u chaty odstavený přívěsný vozík bez RZ je také 
hlášen jako odcizený.
Hlídka Obecní policie Vestec dále v místě na základě žádosti PČR zajišťovala střežení místa TČ.
Dne 15. 01. 2020 v čase cca 15:45 hodin přijali strážníci oznámení o výjezdu HZS do obce – 
osobní automobil v řece, ve vozidle se měl nacházet člověk.
Hlídka Obecní policie Vestec byla na místě jako druhá po posádce vozidla ZZS, na místě se 
nacházela mimo jiné i oznamovatelka a svědkyně celé události, obě shodně označily místo 
v řece cca 10-15 m od břehu, kde byly na hladině patrné vzduchové bubliny, vycházející prav-
děpodobně z potopeného vozidla. K věci dále uvedly, že z potápějícího se auta slyšely bouchání 
a volání o pomoc, jak vozidlo sjelo do řeky však neviděly.
Strážníci se začali připravovat na vstup do řeky k potopenému vozidlu, po příjezdu vozidla 
HZS Jílové u Prahy -cca 2 minuty po příjezdu hlídky strážníků nakonec zásah u potopeného 
vozidla provedli 2 hasiči v neoprenech z HZS Jílové u Prahy spolu s potápěčem s HZS Praha-
-Modřany, kteří z tohoto vozidla vyprostili neznámého muže. Strážníci spolu s hasiči vytáhli 
neznámého muže z vody na břeh pomocí lana, asistovali při poskytnutí 1. pomoci a transportu 
do sanitky – neznámý muž byl částečně při vědomí a komunikoval, na dotaz strážníků uvedl, 
že byl ve vozidle sám, což následně potvrdil potápěč HZS.
V té době byly již na místě další hlídky PČR, hlídce z OO PČR Jílové u Prahy byly předány 
informace z místa zjištěné hlídkou Obecní policie Vestec.
Jeden ze strážníků dále na místě zjišťoval další svědky v domech v ulici podél řeky, jedna 
svědkyně uvedla, že viděla toho dne okolo 11:00 hod. u řeky stát vozidlo t.z. Hyundai tmavé 
barvy, u kterého se nikdo celý den nenacházel, myslela si, že je to vozidlo místních rybářů. Poté 
si cca okolo 16:00 hod. povšimla, že je vozidlo pryč. Zaznamenala též část registrační značky. 
Také tato informace byla neprodleně předána PČR Jílové u Prahy.
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Na místě strážníci dále ve spolupráci s velitelem zásahu HZS Jílové u Prahy řešili místo pro 
přistání vrtulníku LZS, které se nakonec z důvodu zaneprázdnění stroje u jiné nehody neu-
skutečnilo, pacient byl převezen do nemocnice vozidlem ZZS.
Před odjezdem vozidla ZZS byl učiněn pokus o ztotožnění neznámého muže, při čemž spolu-
pracovala hlídka strážníků se starostkou obce.
Na místo byl přivolán autojeřáb HZS Říčany, který v součinnosti s vozidlem HZS Jílové u Prahy 
provedl přitažení vozidla ke břehu řeky a následné vytažení z vody na břeh. Dle RZ potopené-
ho vozidla Hyundai byl zjištěn provozovatel vozidla, který byl dle fotografie z lustrace osoby 
shodný s osobou, která se nacházela v potopeném vozidle.
Na žádost OO PČR Jílové u Prahy hlídka strážníků poskytla další součinnost v místě bydliště 
muže, který se nacházel v potopeném vozidle, zajistila převoz matky tohoto muže na místo 
celé události – předtím jí poučila a rámcově se seznámila se situací, kde ji vyslechla hlídka OO 
PČR Jílové u Prahy, poté ji opět převezla do místa jejího bydliště.
Z potopeného vozidla do řeky neunikly žádné provozní kapaliny.
Osobní věci muže, který se nacházel v potopeném vozidle -oblečení, ponožky, obuv a batoh 
byly ponechány na místě celé události pro potřeby PČR SKPV Mnichovice.
Na místo se postupně sjely následující složky IZS - ZZS, HZS Jílové u Prahy, HZS Praha (potá-
pěč), HZS Řevnice a HZS Říčany (autojeřáb), PČR OO Jílové u Prahy, PČR SDN Mnichovice, 
PČR OO Hradišťko a PČR OHS.
Celá událost je dále v šetření PČR SKPV Mnichovice.

STRUČNÉ SHRNUTÍ ROKU 2019 Z POHLEDU OBECNÍ POLICIE VESTEC:
Obecní policie Vestec v roce 2019 řešila v obci Vrané nad Vltavou mimo běžnou hlídkovou 
činnost celkem 564 událostí, z toho bylo 77 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní 
policie Vestec (tel.č. 739 156 156).
Za uvedené období bylo v obci zjištěno celkem 9 trestných činů, které strážníci předávali PČR 
a zároveň prověřovali 11 oznámení občanů o podezření ze spáchání trestného činu.
Dále v roce 2019 strážníci projednávali a vyřešili 179 přestupků v dopravě, 35 přestupků dle 
zákona o některých přestupcích, 1 přestupek dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek a 12 přestupků ostatních, zejména podle zákona o odpadech. Zároveň 
prověřovali celkem 32 oznámení občanů o podezření ze spáchání přestupku.
Ve 23 případech strážníci řešili odchyt zvířat – převážně volně se pohybujících psů v obci, které 
předávali buď přímo jejich majitelům, nebo v případě že majitel zvířete nebyl zjištěn, tak obci.
Na žádost obce strážníci v roce 2019 celkem 9x doručovali písemnost občanům obce.
17x vyjížděli strážníci do obce v roce 2019 na základě žádosti o součinnost ze strany PČR, 10x 
vyjížděli strážníci do obce v součinnosti s HZS, 11x řešili v obci mimořádné situace (např. asis-
tence u dopravní nehody atd.) a 2x vyjížděli do obce na přímou žádost o součinnost od posádek 
ZZS u problémových pacientů.
Dále strážníci zajišťovali kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako průběžně 
vyhodnocovali snímky jimi pořízené.
V neposlední řadě strážníci nepravidelně zajišťovali dohled u přechodů pro chodce před za-
čátkem školního vyučování i dohled u ZŠ v době poledních přestávek.

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec

okrskář obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÍTÁME
našeho nového praktického lékaře

pana MUDr. Pavla ADÁMKA
Zároveň gratulujeme panu doktorovi 
k jeho krásným 30tým narozeninám.

Ať se Vám pane doktore v naší obci daří.

GRATULACE
V dubnu letošního roku oslaví krásné 70té 
narozeniny - není to Apríl - naše kamarádky

paní Jitka BOHÁČKOVÁ
a paní Jiřina ONDERKOVÁ
Oběma ze srdce gratulujeme, přejeme 
hodně zdraví, štěstí a lásky.

SENIOREK

Věnujme tichou vzpomínku
paní Milušce KOTTKOVÉ

opustila nás, ale na Milušku nezapomeneme.

R.I.P.

Kamarádky ze SENIORKU
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DĚKUJEME
PODĚKOVÁNÍ JEDNOTCE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKOCHOVICE
Ráda bych jménem občanů Vraného nad Vltavou poděkovala naší jednotce Sboru dobrovol-
ných hasičů za včerejší profesionální a rychlou pomoc s odstraňováním následků silného větru 
v obci, kdy popadané stromy způsobovaly problémy v dopravě, dodávkách elektřiny apod.
Velmi si cením Vašeho přístupu, rychlosti a pohotovosti, s jakou jste na situaci reagovali.

 Mgr. Dana Ullwerová
starostka obce

PODĚKOVÁNÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKOCHOVICE
V prosinci minulého roku se stala vážná nehoda v domě mých rodičů ve Sluneční ulici.
Zasahovaly zde jednotky profesionálního záchranného systému a také dobrovolní hasiči, 
kterým bych zde ráda poděkovala.
Tahle práce vyžaduje odvahu a velké srdce, pomoc v jakékoli formě někomu v nouzi není 
bohužel dnes samozřejmostí.
Uvědomuji si nasazení záchranných složek profesionálních i vašich, dobrovolných.
Děkuji vám a přeji šťastnější konce u vašich zásahů!

S úctou,
Jolana Hejlová

INFOSERVIS

POPLATKY
Platby je možné uhradit na pokladně obecního úřadu v úřední dny (Po a St: 8:00–18:00) nebo 
bankovním převodem do 31. 3. 2020. Pokud uhradíte poplatek za svoz komunálního odpadu 
bankovním převodem, je třeba si samolepku na svozovou nádobu vyzvednout na pokladně 
obecního úřadu.
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MONETA Money Bank, číslo účtu 7226504, kód banky 0600, variabilní symbol: xxxx a spe-
cifický symbol číslo domu.
•	 VS pes 1341, SS - č. p.
•	 VS komunální odpad 1337, SS - č. p.

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VRANÉ NAD VLTAVOU
MUDr. Pavel ADÁMEK
Zdravotní sestra: Jaroslava Trojanová
Tel. 777 247 218

Ordinační hodiny
Pondělí 8.00–12.00 ordinace
 13.00–14.00 ordinace
Úterý Zvole
Středa 13.00–15.00 ordinace
 15.00–18.00 objednaní
Čtvrtek 7.30–8.00 odběry
 8.00–11.00 ordinace
 11.00–13.00 objednaní
Pátek 8.00–11.00 ordinace
 11.00–13.00 objednaní
Prosíme pacienty, aby se před návštěvou telefonicky objednali, je     -li to možné.

INFORMACE PRO OBČANY – VAROVÁNÍ PŘED KRÁDEŽEMI
Včera v podvečer došlo opět v okolních obcích k vloupáním do domů. Žádáme proto občany, 
aby si se zvýšenou péčí zabezpečovali svůj majetek a nedávali zlodějům žádnou sebemenší 
záminku k vloupání. Zároveň prosíme všechny občany, aby jakékoliv podezřelé chování ihned 
ohlásili na telefonní číslo Obecní policie Vestec 739 156 156, 702 277 227 nebo na linku 158.
Na obecním úřadě můžete také podepsat petici „Jesenická výzva za zajištění bezpečnosti 
v obcích Středočeského kraje“.
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ČARODĚJNICE 2020

Skochovice 30. dubna

VÝLET – TRHY ŘEDHOŠŤ

Neděle 26. dubna 2020

TŘÍDĚNÍ UPOTŘEBENÝCH JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ V OBCI
Jedlé oleje a tuky odevzdávejte na sběrném dvoře do určených kontejnerů.

Pravidla pro uložení jedlých tuků a olejů na sběrný dvůr jsou stejná jako u ostatních druhů 
odpadů (na vyzvání zaměstnance OÚ se občané prokáží platným občanským průkazem
s místem trvalého bydliště ve Vraném nad Vltavou).

Podmínkou je, aby použité oleje byly do kontejnerů odevzdány v uzavíratelných plastových 
obalech nejlépe v PET lahvích. Do těchto nádob nelze odkládat motorové oleje!

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA:
Po–Pá  od 14:00 do 17:00 (duben     -listopad od 15:00 do 18:00)
Sobota:  od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00

PŘIVÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Vítání občánků se bude konat na Obecním úřadě 
dne 16. 5. 2020.
Vážení rodiče, potvrďte prosím svoji účast telefonicky 
na OÚ paní Věře Urbanové, tel. 257 760 352, případně 
na e -mail: matrika@vranenadvltavou.cz.

Těšíme se na Vaši účast!

VOLNÝ ČAS
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ZAPIŠTE SI DO SVÉHO DIÁŘE
08. 02. 2020 Skautský ples LILIE 2020
 (Skaut středisko Vltava Vrané nad Vltavou)
22. 02. 2020 Vranský masopust (Obec Vrané nad Vltavou)
25. 03. 2020 Vernisáž výstava fotek paní Běly Šulcové (ZUŠ Vrané nad Vltavou)
02. 04. 2020 Polyfunkční dům Zvole – koncert (ZUŠ Vrané nad Vltavou)
18. 04. 2020 Garážový prodej
25. 04. 2020 Vranský lesní běh (Sokol Vrané nad Vltavou)
25. 04. 2020 Poutní koncert (sv. Jiří)
26. 04. 2020 Zahradní setkání (Stará škola)
30. 04. 2020 Čarodejnice (Obec Vrané nad Vltavou a SDH Skochovice)
09. 05. 2020 Vltava Run
18. 05. 2020 Koncert v kostele sv. Jiří (ZUŠ Vrané nad Vltavou)
23. 05. 2020 Charitativní akce (Sokol Zvole)
29. 05. 2020 Dračí Regata Vrané nad Vltavou 2020 (Lávka Skochovice)
31. 05. 2020 Benefice pro Starou školu (Stará škola)
06. 06. 2020 Dětský den (SK Vrané nad Vltavou)
07. 06. 2020 Víkend otevřených zahrad (Stará škola)
09. 06. 2020 Bicí fest v galerii Papírna (ZUŠ Vrané nad Vltavou)
10. 06. 2020 Zahradní koncert v ZUŠ (ZUŠ Vrané nad Vltavou)
13. 06. 2020 Volejbalové slavnosti (Sokol Vrané nad Vltavou)
13. 06. 2020 Country festival Vandr pod mostem
15. 06. 2020 Absolventský koncert (ZUŠ Vrané nad Vltavou)
22. 06. 2020 26. 6. 2020 Vernisáž VO v galerii Papírna (ZUŠ Vrané nad Vltavou)
27. 06. 2020 V. ročník turnaje v malé kopané (SK Vrané nad Vltavou)
26. 09. 2020 Vranské posvícení (Obec Vrané nad Vltavou)
10. 10. 2020 Běh do schodů (Sokol Vrané nad Vltavou)
28. 10. 2020 Setkání u sokolské lípy (Sokol Vrané nad Vltavou)
11. 11. 2020 Lampiónový průvod (Skaut středisko Vltava Vrané nad Vltavou)
29. 11. 2020 Rozsvícení stromečku (Obec Vrané nad Vltavou)
12. 12. 2020 Mikulášská zábava v Sokolovně (Sokol Vrané nad Vltavou)
13. 12. 2020 Adventní koncert (Stará škola)
24. 12. 2020 Betlémské světýlko (Skaut středisko Vltava Vrané nad Vltavou)
26. 12. 2020 Vánoční koncert (sv. Jiří)

Česko zpívá koledy – bude upřesněno dle " Pražského deníku“ (Seniorek)
Vánoce pro zvířátka v Obůrce – bude upřesněno (Seniorek)

Akce budou průběžně doplňovány. Pokud chcete přidat nějakou další akci (nekomerč-
ního charakteru), napište na mistostarosta@vranenadvltavou.cz. V závorce za akcí je 
uveden hlavní pořadatel akce.
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - TURNAJE Okresní přebor sk. G – Jaro 2020
Datum a čas Kolo Hřiště
25. 04. 2020 10:00 3 Kamenný Přívoz
02. 05. 2020 10:00 4 Vrané

STARŠÍ PŘÍPRAVKA Okresní přebor sk. B – Jaro 2020
Datum a čas Kolo Domácí Hosté
04. 04. 2020 10:00 10 Jílové/Radlík Vrané
11. 04. 2020 11:15 11 Vrané Zlatníky
18. 04. 2020 10:00 12 Jílové/Kamenný Přívoz Vrané
25. 04. 2020 11:15 13 Vrané Psáry
03. 05. 2020 14 Hradištko Vrané
10. 05. 2020 15:00 15 Dolní Břežany B Vrané
16. 05. 2020 11:15 16 Vrané Jesenice B
24. 05. 2020 17 Vestec B Vrané
30. 05. 2020 11:15 18 Vrané Zvole

MLADŠÍ ŽÁCI Okresní přebor sk. A – Jaro 2020
Datum a čas Kolo Domácí Hosté
05. 04. 2020 10:00 10 Zvole Vrané/Zvole
11. 04. 2020 09:15 11 Vrané/Zvole Psáry B
18. 04. 2020 12 Dolní Jirčany/Jesenice Vrané/Zvole
25. 04. 2020 13 Slavia Praha Vrané/ Zvole
02. 05. 2020 19:15 14 Vrané/Zvole Vestec B
10. 05. 2020 10:00 15 Hradištko Vrané/Zvole
16. 05. 2020 09:15 16 Vrané/Zvole Průhonice
24. 05. 2020 10:00 17 Jílové/Kam. Přívoz Vrané/Zvole
30. 05. 2020 09:15 18 Vrané/Zvole Povltavská FA B

A -MUŽSTVO III. Třída sk. A – Jaro 2020
Datum a čas Kolo Domácí Hosté
21. 03. 2020 15:00 14 Vrané Jílové B
28. 03. 2020 15:00 15 Hradištko Vrané
04. 04. 2020 16:30 16 Vrané Davle
11. 04. 2020 16:30 17 Radlík Vrané
18. 04. 2020 17:00 18 Vrané Průhonice B
25. 04. 2020 17:00 19 Vrané Jesenice B
02. 05. 2020 17:00 20 Všenory Vrané
09. 05. 2020 17:00 21 Vrané Vestec B
16. 05. 2020 17:00 22 Kamenný Přívoz Vrané
23. 05. 2020 17:00 23 Vrané Jíloviště B
30. 05. 2020 17:00 24 Okrouhlo Vrané
06. 06. 2020 17:00 25 Vrané Černošice
13. 06. 2020 17:00 26 Pikovice Vrané

ROZPIS MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ SK VRANÉ NAD VLTAVOU
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ZE ŽIVOTA OBCE

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podzim byl pro děti plný zážitků v podobě divadelních představení Kominíček 
a Štěstí, Kouzelník Adonis, Kde se vzaly Vánoce, a účinkující obohatili naše 
znalosti. To ale nebylo vše, předškoláci z Oranžové třídy recitovali básničku 
a zazpívali písničku našim nově narozeným mrňouskům na vítání občán-
ků, společně s kamarády ze Žluté třídy zazpívali tři nádherné koledy u tradičního rozsvícení 
vánočního stromečku v první adventní neděli. Ve školce proběhlo fotografování s vánočním 
motivem, přišla se k nám podívat i jedna kamarádka, která má individuální vzdělávání, 
a musíme přiznat, že se bez problémů zapojila do našich činností a u nás ve školce se jí líbilo. 
Překvapením pro děti nebyl ani tak Mikuláš, který si přivedl své nerozlučné kamarády čerta 
a anděla, ale Olaf, ze kterého byly děti nadšené. Čertík si pro děti připravil krásný dvouho-
dinový program. Když přišel Mikuláš s andělem a rozdávali nadílku za krásně zarecitované 
básničky, které si každá třída připravila, tak se děti vůbec nebály. Adventní čas byl sice náročný 
nejen pro děti, ale krásný. Připomněli jsme si vánoční tradice a zvyky, děti se učily básničky, 
koledy, tvořily krásné dárečky na Jarmark, který probíhal v prostorách školky. Byli jsme se 
podívat na Karlštejně v muzeu betlémů, kde si děti vyrobily skleněnou ozdobu na stromeček. 
Vánoční atmosféru uzavřely besídky, tvoření s rodiči a nadílka od Ježíška v posledním týdnu 
před vánočními prázdninami.
Ještě jednou všem rodičům, prarodičům a kamarádům za vše velice děkujeme, vážíme si vaší 
podpory a pomoci na našich akcích. Věříme, že budou přetrvávat i nadále.
Zapojili jsme se i do mezigeneračních aktivit obecně prospěšné společnosti Mezi námi, o. p. s., 
mezi nimiž je věkový rozdíl třeba i více jak 80 let života. Chceme, aby k sobě našli cestu zejména 
ti nejmladší s nejstaršími a společně objevili své rozdílné světy.
Nový rok je tu a my zatím neúspěšně vyhlížíme sněhové vločky, abychom mohli postavit 
sněhuláky. Dobu si krátíme zážitky v podobě Malého architekta, pohádkou o zdravé stravě 
s názvem Princezna Čokoláda, tvořením a hraním si ve školce. Lyžníci mají to štěstí a sjíždí 
svah zasypaný technickým sněhem v Chotouni u Jílového, který je zakončený závody.
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Na nadcházející měsíce máme před sebou již spousty naplánovaných akcí, ať již v podobě 
vzdělávacích tak i prožitkových, ale i jeden velice důležitý úkol, který se týká dětí posledního 
roku vzdělávání, a to připravit děti na zápis do prvních tříd.

kolektiv učitelek MŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
SÍLA LIDSKOSTI
Jsme velmi rádi, že jsme měsíc listopad, který se letos nesl v duchu oslav 
30letého výročí Sametové revoluce, mohli hned 1. listopadu zahájit pro-
gramem, který připomínal porušování lidských práv a zločiny totalitního 
režimu (v tomto případě nacismu).
Žáci 7. a 8. ročníku ve škole zhlédli projekci dokumentu Síla lidskosti. Film zpracovává pří-
běh Nicholase Wintona, britského makléře, který před 2. světovou válkou zachránil 669 dětí 
z Československa před transportem do koncentračních táborů. Projekce byla velmi emotivní, 
všichni zúčastnění sledovali film se zatajeným dechem. Filmové představení zakončila beseda 
s dramaturgem a moderátorem Zdeňkem Tulisem, který je spoluautorem tohoto dokumentu 
a v posledních letech života pana Wintona i jeho přítelem.

HALLOWEEN 
NA 1. STUPNI
V pátek 1. listopadu jsme na 1. stupni slavili Halloween. Většina dětí přišla do školy v nápaditých 
maskách, které si během dopoledne vzájemně předváděly. Rodiče poslali spoustu dobrůtek i ná-
pojů, které byly nejenom dobré, ale i velmi originálně halloweensky vyzdobené. V hodinách děti 
plnily různé podzimní úkoly a věnovaly se všelijakým halloweenským činnostem. V některých 
třídách si děti vydlabaly dýně, které potom použily při nočním programu. Ve škole se totiž 
v tento den i spalo. Děti ze tříd 1.A, 2.B a 4.A si mohly užít školu trochu jinak než obvykle. Pro-
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cházely ji večer po světýlkách 
a během cesty plnily „stra-
šidelné“ úkoly. Po společné 
večeři se všichni uložili „ ke 
spánku“. Díky dobrotám od 
rodičů děti také posnídaly. 
Kolem 9. hodiny se děti ro-
zešly domů. Všem se netra-
diční pobývání ve škole moc 
líbilo. Chceme si tuto akci 
zase někdy zopakovat.

BESEDY A ČTENÁŘSKÉ DÍLNY SE SPISOVATELI K. SMOLÍKOVOU  
A J. W. PROCHÁZKOU
Ve dnech 5. a 6. listopadu probíhaly u nás ve škole besedy spojené se čtenářskými dílnami, a to 
pod vedením spisovatelů Kláry Smolíkové, autorky komiksů, a Jiřího Walkera Procházky, který 
se věnuje tvorbě především v žánrech SCI -FI a fantasy. Žáci si poslechli poutavé přednášky 
doprovázené prezentacemi, měli možnost se ptát na nejrůznější detaily týkající se spisovatelské 
práce. Některé perličky z historie zmiňovaných žánrů přinesly poučení i doprovázejícím paním 
učitelkám. Žáci na besedách nebyli pouze pasivními posluchači, stali se zúčastněnými diskutéry 
a vyzkoušeli si i vlastnoručně tvořit komiksy, což byl jeden z úkolů zajímavě sestavených pra-
covních listů, které naši hosté pro žáky přichystali. A koho si pozveme k nám do školy příště?

30LETÉ VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
I naše škola si v hodinách posledních dnů připomínala významné výročí Sametové revoluce. 
Vzpomínkové chvíle vyvrcholily v pátek 15. listopadu, kdy se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili vý-
ukového programu „Listopad 1989“ z projektu Besedárium. Následně se všichni žáci 2. stupně 
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sešli v hale školy, aby společně se svými učiteli zavzpomínali na listopadové dny roku 1989. 
Kulisy prostoru byly, stejně jako celá škola, vyzdobeny tematickými pracemi žáků, vyučující 
vzpomínali na své zážitky spjaté se Sametovou revolucí, programem nás provázel pěvecký sbor 
školy, připomenuli jsme si symboly Sametové revoluce, zazněla Modlitba pro Martu.
Do víkendu se sváteční nedělí s datem 17. listopadu 2019 jsme se rozešli s přáním v srdcích 
a na jazyku „ Ať pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí, a mír dál zůstává s touto krajinou“.

SPOLEČNÉ SÁZENÍ TŘEŠNÍ PRVŇÁČKŮ S DEVÁŤÁKY
Na pátek 22. listopadu připadlo letošní sázení stromů, které patří mezi tradiční akce prvňáků 
a jejich patronů deváťáků. O týden dříve vykopali kluci deváťáci pro nové třešně čtyři jámy v ob-
novované třešňovce u hřbitova. Prvňáci napsali novým stromkům milá přáníčka a společnými 
silami je pak zasadili, upevnili ke kůlům a zalili. Děti nakonec přáníčky všechny třešně ozdobily.

OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU A Z ČESKÉHO JAZYKA
V půlce listopadu se na 2. stupni naší ZŠ konalo školní kolo Dějepisné olympiády na téma: 
„Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)”. Celkem se ho zúčastnilo 67 žáků 8. a 9. ročníků. Ví-
tězem se stal Ondřej Havlíček z 9.A s počtem 47 bodů, který postupuje do okresního kola. 
Dalším postupujícím je Václav Pulchart z 9.A s počtem 43 bodů. Všem účastníkům děkujeme 
a postupujícím gratulujeme.
Žáci 8.A 9. ročníků měli možnost se zúčastnit i školního kola olympiády z českého jazyka. 
Soutěžící museli prokázat své znalosti jak z gramatiky, tak napsat na téma „Tomu říkám 
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překvapení“ slohovou práci. Nejlépe školní kolo zvládli: 1. místo -–Vendula Vašinová (9. A),  
2. místo – Vašek Pulchart (9. A), 3. místo – Simona Břichnáčová (8. B). Gratulujeme! První 
dva postupují do okresního kola.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Od 1. 12. 2019 se v naší škole doplnilo školní poradenské pracoviště o školního psychologa, 
Mgr. Hoferkovou. Od prosince tak pracuje ve složení – výchovná poradkyně, metodik pre-
vence a školní psycholožka. Tento tým bude nápomocný při práci s žáky s IVP, výchovnými 
a vzdělávacími potřebami. Dále nabízí konzultační, poradenskou, metodickou a informační 
činnost pro žáky, pedagogy i rodiče.
Školní psycholožka bude k dispozici žákům, rodičům i pedagogům pevný den v týdnu pro 
případné konzultace.

MIKULÁŠIÁDA 2019
V pondělí 2. prosince 2019 se na 2. stupni ZŠ uskutečnil 2. ročník 
projektového dne nazvaný MIKULÁŠIÁDA.
Obvykle nosí Mikuláš dětem sladkosti, ale u nás ve škole žákům 
nadělil zážitky.
Každý žák si pro tento den vybral 2 různé dílničky, které pro žáky 
připravili učitelé, tak, aby se mohl zdokonalit v oblasti, kterou má 
rád, je mu blízká, či se seznámil a poznal činnost a odvětví pro něj 
zcela nové.
Letos si žáci mohli vybrat z nabídky: devil’s and angel’s cupcakes 
(pečení a zdobení), jednoduchá robotika a zapojení v elektrotechnice, 
deskové hry, creative english workshop, rockový koutek (hudební 
dílna), výroba školního betlému a vánočních ozdob, netradiční che-
mické pokusy, exkurze do vranské elektrárny, vánoční škola (tvoření 
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zimní výzdoby), orientační běh, výroba vánočních perníků, papírové skládanky (a i něco navíc 
z Asie), piškvorkový turnaj.
Na závěr se každá třída sešla se svým třídním učitelem a společně si sdělili své zážitky a postřehy 
z celého dne. Na každého žáka čekala i malá odměna.

SVÍČKÁRNA A ČOKOLÁDOVNA RODAS
V průběhu prosince navštívilo několik tříd z 1. i 2. stupně svíčkárnu a čokoládovnu Rodas 
v Šestajovicích. Žáci si tak mohli vlastnoručně vyrobit a nazdobit svíčky, odlít si vlastní tabul-
ku pravé belgické čokolády a vyzdobit si ji pomocí různých ingrediencí (různé druhy oříšků, 
sušeného ovoce apod.). Své výrobky si pak slavnostně zabalili a mohli jimi udělat radost nejen 
sobě, ale v čase vánočním i svým blízkým.

ADVENTNÍ VÍDEŇ
Ve středu 4. 12. 2019 se žáci druhého stupně zúčastnili jednodenního zájezdu do Vídně. Na 
výlet vyjeli ti žáci, kteří se ve škole učí německy, převážně tedy z osmých a devátých tříd, 
doplněni sedmáky.
Cesta byla poměrně dlouhá, ale Vídeň stála za to! Počasí nám přálo, a tak se nám všechny 
pamětihodnosti této metropole ukázaly v plné kráse nasvícené zimním sluncem.
Nejprve jsme navštívili zámek Schönbrunn s přilehlými zámeckými zahradami a parkem. Jedná 
se o jeden z nejkrásnějších barokních areálů v Evropě, který patří do světového kulturního 
dědictví UNESCO. Na nádvoří jsme se mohli na vánočním trhu zahřát dětským punčem, čajem 
nebo horkou čokoládou a koupit drobné dárky.
Poté jsme se přesunuli do centra Vídně, které jsme si nejprve prohlédli z okének autobusu 
při okružní jízdě, poté i při pěší procházce. S odborným výkladem paní průvodkyně jsme 
tak mohli obdivovat dominantu města Štěpánský dóm (Stephansdom), Burgtheater, Votivní 
kostel, Vídeňskou radnici, galerii Albertinum, Rakouskou národní knihovnu, četná muzea, 
kostely, paláce a rozlehlá náměstí se sochami významných osobností spjatých s historií města.
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Prohlídku jsme zakončili návštěvou adventních trhů a obchůdků v samém centru města, kde 
jsme si opět mohli dát něco na zahřátí a na chuť a nakoupit vánoční či upomínkové předměty 
a dárečky.
Do Prahy jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách, trochu unaveni, ale jistě plni dojmů 
z krásného kulturního a historického města, jakým Vídeň určitě je.

RADEK BANGA: „KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!“
V úterý 17. 12. 2019 měli všichni žáci 2. stupně možnost zúčastnit se dvouhodinového 
preventivního programu českého hudebníka Radka Bangy. Hudební program zaměřený na 
PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ se nazývá „ Když chceš, tak to dokážeš“. Radoslav 
„Gipsy“ Banga se s našimi žáky podělil o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivoval je 
k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intole-
rance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování. Hlavním cílem programu bylo 

inspirovat děti k pozitivnímu, zdravému životnímu stylu, navést je na správnou a bezpečnou 
cestu při řešení zátěžových situací, přispět k příznivému psychosociálnímu klimatu ve škole 
a k formování občanských postojů studentů. V úplném 
závěru programu měli žáci možnost požádat pana Bangu 
o podpis a společnou fotografii. Chlapci z 8.B se dokonce 
na setkání nachystali tak, že si s sebou přinesli nárazník 
z žigulika (jedna z písní R.Bangy se nazývá právě Žigulik) 
a památeční autogram si nechali napsat právě na něj .

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE
V posledním školním prosincovém týdnu proběhl jak na 1., 
tak na 2. stupni naší školy vánoční sportovní turnaj. Druháci, 
třeťáci, čtvrťáci a páťáci soutěžili ve vybíjené. Šesťáci, sedmáci 
a osmáci v přehazované a deváťáci pak změřili síly ve volej-
bale. Všichni zúčastnění sportovci byli po zásluze odměněni 
malou sladkostí a pamětním diplomem.
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VÁNOČNÍ JARMARK NA 1.STUPNI
Na středu 18. 12. 2019 se všechny děti moc těšily. Ve všech odděleních školní družiny již 
několik týdnů pilně vytvářely různé vánoční dekorace a dárečky na vánoční jarmark. V 15:00 
hod akce konečně vypukla. Všichni, kdo jarmark navštívili, si mohli vybrat z velké nabídky 
vánoční drobnosti, pochutnat si na vánočním cukroví a dalších dobrotách. Kdo měl chuť, 
mohl si také něco vánočního sám vyrobit pod vedením šikovných maminek. K dobré pohodě 
zahrála i školní kapela 2. stupně „ Suprkaple“. Po skončení jarmarku si ještě rodiče s dětmi 
mohli prohlédnout vyzdobené třídy a odnést některé dětské výrobky domů. V několika třídách 
proběhla vánoční vystoupení pro rodiče. Doufáme, že toto tvůrčí odpoledne přispělo k pěkné 
vánoční pohodě všem, kdo přišli.

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Ve středu 8. ledna proběhlo na 2. stupni ZŠ Vrané nad Vltavou školní kolo olympiády v ang-
lickém jazyce.
Olympiády se zúčastnilo celkem 36 žáků ve dvou kategoriích A2 a A1.
Žáci si měli možnost vyzkoušet Cambridge English Key test.
V kategorii A1 se na třetím místě umístil Vojtěch Paleček ze 7.A, na druhém místě Jakub Hošek 
z 6.B a vítězem kategorie se stal Petr Žemlička ze 7.B.
V kategorii A2 se na 3. místě umístila Eliška Kleknerová z 8.A, druhé místo obsadil Václav 
Pulchart z 9.A a na 1. místě se umístil Ondřej Havlíček z 9.A.
Dva žáci z každé kategorie postupují do okresního kola, které se koná v únoru v ZŠ Dobřichovice.
Výhercům gratulujeme a všem žákům děkujeme za účast! Well done!

LYŽAŘSKÝ KURZ 7.ROČNÍKŮ
V týdnu od 12. 1. do 18. 1. 2020 se uskutečnil lyžařský kurz pro žáky letošní 7.A a 7.B. Již tra-
dičně jsme tyto zimní sportovní dny strávili v lyžařském středisku Pec pod Sněžkou, ubytovaní 
přímo na sjezdovce „na Zahrádkách“. Tato skvělá výchozí pozice (jak na ranní sjezdování, tak 
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na běžkování) zaručovala ty nejlepší podmínky pro výuku zimních sportů. 3 dny žáci lyžovali 
na všech sjezdovkách areálu a 2 dny běžkovali po upravených tratích v blízkosti střediska. 
V pátek nechyběl závěrečný štafetový závod smíšených dvojic, který vyhrála Sofča Rittsteinová 
s Albertem Rauschertem.
Večery byly vyplněny společenským programem, který si pro ostatní žáky připravila vždy 
zvolená skupina. Pobavili jsme se tak u soutěže Riskuj, improvizovaných hereckých etud na 
zadaná témata (některé scénky a herecké výkony zůstanou v našich vzpomínkách asi navždy ), 
židličkovaná, přesedávaná „karty“ atd. Krásné byly také večery, kdy nás přišel navštívit člen 
horské služby a dětem tak představil svou práci, výstroj a především své vlastní zážitky týkající 
se úrazů, lavin apod. Dále krátká přednáška o výrobě valašských frgálů (včetně ochutnávky), 
nebo vyprávění horalů o krásách, ale i zrádnosti hor doplněna fotodokumentací. I přes ne 
zcela příznivé sněhové podmínky to byl povedený lyžařský kurz, na který, doufáme, budou 
žáci dlouho vzpomínat.
Odkaz na video z kurzu https://www.youtube.com/watch?v=Yl -bdAgJWtA

EKOTÝM
V průběhu listopadu, prosince a ledna jsme dokončili srovnávací analýzu školy, jednu z podmí-
nek pro obhajobu titulu Ekoškola. Ve Staré škole při schůzce pracovní skupiny „Dětská hřiště“ 
Ema Kotěborská prezentovala výstupy ze všech tříd – co všechno bychom si přáli, aby bylo na 
veřejných místech pro trávení volného času.
Třídy 1. stupně měly příležitost si užít aktivity k Mezinárodnímu dni hor, který pro ně členové 
Ekotýmu vytvořili. Luštily křížovku, skládaly puzzle, zjišťovaly informace k vybrané osmitisí-
covce. A kdo chtěl, vytvořil i plakát na společnou nástěnku.
Den před pololetním vysvědčením se poprvé uskutečnil „Den pro Ekotým“. Během prvních 
tří vyučovacích hodin jsme udělali velký kus práce. Za pomoci „zimní sněhové koulovačky“ 
jsme se navzájem poznávali. Zjistili jsme, že máme mnoho věcí společných a zároveň jsme 
každý něčím výjimečný, takže naše spolupráce může velmi dobře fungovat. Hlavním bodem 
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naší schůzky bylo grafické zpracování výsledků srovnávací analýzy. Byla radost sledovat spolu-
práci prvostupňových dětí s druhostupňovými, jednotlivé skupiny potřebovaly jen minimální 
podporu ze strany učitelů. Z výsledků, které byly na první pohled na plakátech viditelné, jsme 
vybrali dva problémy, které chceme řešit. Z nich jsme vytvořili plán, podle kterého budeme 
nyní v druhé polovině roku pracovat. Na závěr jsme si vybírali role, které chceme v Ekotýmu 
zastávat, a pověděli si, s jakými pocity z dnešní schůzky odcházíme. Další velká společná 
schůzka nás čeká zase v dubnu, v době, kdy budeme před auditory obhajovat titul Ekoškola.

Za Ekotým Katka Vrtišková

Dnes (29. 1.) se sešel Ekotým 1. a 2. stupně. V první velké schůzce se všichni seznámili. O schůzce 
jsme vyráběli plakáty o vodě, energii, odpadech a prostředí školy. Na plakátě byly pozitivní, 
negativní a střední stránky o škole. Bylo tam dost negativních věcí, které by se měly vyřešit. 
Vymyslelo se hodně úprav na zahradě a řešila se prkna před topením, protože to překáželo 
úniku teploty. Když jsme dořešili problémy, tak jsme si rozdělili role (předseda, zástupce, 
rozhlas, novinář, nástěnka a zápisy). Po rozdělení schůzka skončila.

Filip Tomek, Vojtěch Procházka, Martin Baránek

DALŠÍ INFORMACE ZE ZŠ:
•	 V listopadu proběhly na naší ZŠ volby do školské rady na období 2020–2023. Z řad 

zákonných zástupců byli zvoleni L.Lodrová, L.Strejcová a V.Hudousek, za pedagogické 
pracovníky I. Hereitová, J. Kadlecová J. Hnátová a zřizovatele budou zastupovat J. Kukla, 
I. Rážová a S. Drábek.

•	 Žáci 9. ročníků se zúčastnili celorepublikové testování 9. tříd z českého jazyka, matematiky 
a obecných studijních předpokladů. Testování probíhá on     -line v aplikaci ScioDat. Škola 
tak získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu 
včetně náhledu svého vyřešeného testu.

•	 Žáci 8. ročníků se zúčastnili výběrového on     -line zjišťování úrovně žáků základních škol 
a víceletých gymnázií ve vybraných tématech environmentální výchovy.
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•	 Ve vybraných třídách proběhly preventivní programy pod vedením zkušeného lektora 
z organizace „Život bez závislosti“. Realizovány byly programy: Stop posměchu, Emoce 
nejsou nemoce, Spolupracující třída, Třída vs. třídní učitel. Programy byly financovány 
z dotačního titulu.

•	 Školní sbor, který vznikl na začátku tohoto školního roku, už má za sebou 2 krásná vystou-
pení. Poprvé se představil při školní akci „30leté výročí Sametové revoluce“, podruhé pak 
veřejně zazpíval na Rozsvícení vánočního stromu v naší obci. Děkujeme všem zpěvačkám 
a zpěvákům a panu učiteli Alešovi Bendovi za krásný kulturní zážitek a reprezentaci školy.

•	 Klub mladého diváka, který je ve škole nabízen hlavně žákům nejvyšších ročníků, má za 
sebou již 2 letošní divadelní představení. Tentokrát žáci s paní učitelkami J. Bouškovou a L. 
Matějkovou vyrazili do divadla Minor na hru Zá -to -pek! A do Studia Dva na představení 
Šíleně smutná princezna.

•	 Ve školní knihovně probíhala v prosinci „Vánoční soutěž“ v luštění křížovek, kvízů a háda-
nek s vánoční tématikou. Pro nejmladší v skládání puzzle zimních obrázků. Zúčastnit se 
mohli všichni žáci 1. stupně. Pro všechny úspěšné řešitele bylo připraveno malé vánoční 
překvapení.

•	 Předvánoční výuka informatiky se nesla v duchu 
3D tisku. Děti z 2. stupně se nejdříve seznámily 
s programem na modelování 3D objektů. Následně 
si zkusily vymodelovat svůj první 3D útvar – vá-
noční ozdobičku. Ta nejpovedenější za třídu byla 
vytištěna v průběhu hodin. Jak se nám vedlo, 
můžete vidět na fotografiích. Jednu z vytištěných 
ozdobiček jsme také zaslali do soutěže o právě 
zmiňovanou 3D tiskárny. Držte nám prosím palce.

•	 Některé třídy v průběhu listopadu, prosince a ledna vycestovaly do divadel, navštívily 
zajímavá místa („pražské Benátky“, ZOO Praha, Strahovský klášter). Deváťáci se vypravili 
na veletrh Schola pragensis, 1.stupeň zakončil pololetí společným výletem do kina.

vedení školy

ZUŠ VRANÉ NAD VLTAVOU
Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou má za sebou úspěšné 
první pololetí školního roku. Děti ani učitelé nelenošili a připravili 
si pro rodiče a veřejnost několik pěkných vystoupení a koncertů. 
Za připomenutí stojí Svatováclavské slavnosti, muzikál „Nirit 
a Oren“ v divadle U Valšů, Vanoční koncert školy a další.
Hned po novém roce jsme, jako škola uspořádali školní kolo soutěže žáků základních umě-
leckých škol České republiky vyhlášené MŠMT. Škola uspořádala hned dvě soutěžní kola a to 
ve „Hře na klavír“ a ve „Hře na kytaru“. Na pracovišti se v den soutěží sešli žáci a učitelé všech 
tří pracovišť (Vrané, Davle a Jílové), aby poměřili své hudební umění. Atmosféra byla velice 
přátelská a všichni soutěžící si svá vystoupení užívali. Do okresního kola postoupilo osm 
klavíristů a pět kytaristů. Ostatním dětem děkujeme za pěkné vystoupení a účast na soutěži.
Soutěžit budou i naši výtvarníci, pod vedením Majky Filipové a část přípravy zvládla i Terezka 
Palušová. Všem tedy držíme moc palečky.
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Další novinkou je v naší škole komorní pěvecký sbor v Davli a v Jílovém. Už teď plánujeme 
propojení všech tří komorních sborů a těšíme se na první společné vystoupení.
A co pro Vás chystáme v druhém pololetí?
Je toho opravdu hodně.
První setkání bude (bylo) 22. 2. kolem 13. 30 hod. u nás na zahradě, kde k nám zavítá (zavítal) 
masopustní průvod. Na zahradě zatančí (zatančily) děti z pohybového kroužku, který vede 
naše dětmi oblíbená paní učitelka Jana Látalová.
Připravujeme pro Vás výstavu fotografky Běly Šulcové a to 25. 3. Zahájení vernisáže v 18. 00 
hod. v sále školy. Zde budou krásné fotografie vystaveny pro veřejnost. Otevírací doba pro 
veřejnost bude umístěna na nástěnce školy a sociálních sítích školy.
Poté bychom Vás rádi pozvali 2.–4. 17. 30 hod. na koncert do Polyfunkčního domu ve Zvoli na 
vystoupení našich žáků. Opět uvidíte tančit naše nejmenší a uslyšíte spoustu krásné muziky.
7. 4. k nám dopoledne přijde na návštěvu a koncert MŠ.
Dále chystáme koncert v Kostele sv. Jiří 18. 5. v 17. 30 hod, Absolventský koncert 15. 6. v 17.30 
hod. sál školy.
Určitě se na Vás budeme těšit i na Zahradě školy, kde se představí všechny obory. Přijďte 10. 6. 
v 17. 00 hod.
Výstava výtvarného oboru proběhne opět v Galerii Papírna v období od 22. 6. do 26. 6.
A ještě jedná velká akce, která se bude konat také v Galerii Papírna a tou je „Bicí Fest“.
Akce bude celodenní a je přes den určena žákům základních uměleckých škol. Ale večer od 
18.00 hod. jste všichni zváni na koncert, kde se představí nejen žáci ZUŠek, ale vystoupí bu-
beníci Roman Vícha a Štěpán Smetáček. O zvuk se postará Lukáš Novotný.

Sledujte naše nástěnky, webové stránky a jiné sociální sítě.
Vaše ZUŠ

ZIMA A JARO VE STARÉ ŠKOLE
Letos jsme si zimy moc neužili a jaro už je tu. Co se dělo ve Staré škole v zimě? 
Akcí loňského závěru roku byla Dobročinná aukční vernisáž výtvarných děl. 
Od našich vystavovatelů a sympatizantů jsme získali na 40 obrazů, plastik a ji-
ných výtvarných děl. 
Aukce samotná byla 
veselá společenská 
událost a její výtěžek 
poslouží na provoz 
našeho kulturního 
stánku. Rádi bychom 
zde poděkovali všem 
dražitelům i umělcům, 
kteří nás obdarovali.
Spolek Stará škola se 
opět zapojil do Světo‑
vého dne dárcovství – 
Giving Tuesday, který 
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loni připadl na 3. prosince. Naše téma bylo: „Daruj hygienickou kavárnu“. S nabídkou kávy, 
čaje a jiného drobného občerstvení jsme se snažili oslovit před budovou Staré školy místní 
komunitu. Propagovali jsme tak myšlenku dárcovství, jako možnost podpory projektům, 
které nejsou výdělečné. Naším cílem bylo také vybrat prostředky na plánovanou rekonstrukci 
kuchyňky u klubové kavárny. Všem podporovatelům zde patří díky. Rádi bychom rekonstrukci 
stihli do léta.
Velký ohlas sklidila prezentace architektonických projektů a urbanistické studie ve Vraném 
nad Vltavou. Je zřejmé, že tato témata jsou u našich spoluobčanů čím dál víc aktuální. Ve 
spolupráci s CEV Zvoneček jsme uvítali několik cestovatelských přednášek (Španělsko, Gruzie 
a Vietnam). Výtvarná skupina Modrá liška pokračuje ve svých kurzech pro děti a dospělé. Loni 
na Vánoce si účastníci dílny vytvořili sádrové odlitky kaprů a letošní první dospělácký ateliér 
na téma Černá, bílá a barevná tma si našel místní umělecké duše.
Hudební produkcí skupiny Majerovy brzdové tabulky jsme snad udělali radost fanouškům, 
kteří uvítali předloňský comeback této klasiky českých indies kapel.

A CO NÁS ČEKÁ V ROCE LETOŠNÍM?
Nadělili jsme si nový web, který bude-
me moci snadněji aktualizovat a infor-
movat vás o dění ve Staré škole. Navštiv-
te ho na: www.stara ‑skola ‑vrane.cz
Naší aktuální výstavou v klubové kavár-
ně jsou práce akademické malířky Zu-
zany Krajčovičové. Její textilie a obrazy 
září barvami a lze v nich najít klasické 
motivy spjaté s naší českou kotlinou, 
ale také inspiraci blízkým východem. 
Výstava „Zuzana je doma“ potrvá do 
konce března a bude zakončena dvou-
denní výtvarnou dílnou.

A NA CO KONKRÉTNĚ VÁS JEŠTĚ V BŘEZNU POZVEME?
8. 3. Náš region na starých pohlednicích – Stará Zbraslav
15. 3. Beseda s Mužem ze Sibiře
16. 3. American coffee – konverzace s rodilým mluvčím
22. 3. Beseda o vojenské historii
28. 3. 1. textilní výtvarná dílna s akademickou malířkou Zuzanou Krajčovičovou
29. 3. 2. textilní výtvarná dílna a dernisáž výstavy „Zuzana je doma“

Pravidelně u nás můžete navštěvovat např. Cvičení s Tomášem, Anju jogu, Mimi hrátky 
s Modrou liškou, cvičení Zdravá máma, Univerzitu 3. Věku, Hernu pro rodiče s dětmi či 
Výtvarku s Modrou liškou.
Akce na duben a další měsíce postupně zveřejníme, sledujte náš web a FB.
V květnu nás čeká tradiční Benefice, letos bude 31. 5. ! Do té doby zajděte na naši certifikovanou 
přírodní zahradu v otevírací době nebo třeba zrovna na Jarní zahradní setkání s turnajem 
v pétanque 26. 4. Přijďte k nám někdy na kávu, čaj s přáteli, na přednášku či jiný program. 
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Kavárna otevírá každou neděli od 16 hod., pokud není uvedeno jinak. Nebo se zastavte pro 
knihu do naší místní Knihobudky u nádraží.
Přejeme Vám rozkvetlé a voňavé jaro ve Vašich projektech i zahradách.

Váš spolek Stará škola.

VRANSKÁ STRAŠIDLA 2019
V pondělí 30. prosince jsme se kolem páté odpoledne sešli na zahradě pizzerie 
Kaskáda. Pan domácí nám na přivítanou připravil výborný svařák. To už se davu 
ujala průvodkyně Iva, vyzbrojená megafonem - ještě že tak, protože účastníků 
bylo opravdu hodně, snad ještě více než loni.
První zastávka byla hned na louce, kde kdysi, když tam ještě nebyly kempy a re-
staurace, žily víly. Víly se staraly o žampiony, které na louce tehdy rostly, zvonily 
zvonečky, aby houby pěkně rostly. Za ranních mlh tam prý bývaly vidět. Skutečně jsme viděli 

pět víl, a protože už žampiony na louce 
nerostou, rozdaly dětem aspoň houbičky 
jako cukroví.
Další zastávka byla u výběhu koz. Ko-
zičky jsou totiž zakleté holčičky, Líza 
a Boženka, které pořád jen mlsaly bon-
bony. Jednou je jejich tatínek okřikl „vy 
mlsné kozy“. Holky se proměnily v kozy 
a budou vysvobozeny, až děti přestanou 
jíst bonbony. Takže asi nikdy.
Na náplavce ve Skochovicích jsme se 
dozvěděli, že tam žili dva rybáři, kteří 
se prali o molo, kde mohla kotvit jen 
jedna loď. Při jedné bitce se lodě po-

topily a dodnes tam bloudí duch rybáře, kterého jsme na lodičce měli možnost zahlédnout.
U bývalé mlékárny byl zakletý mlékař. Protože šidil lidi, jeho duch tam sedí dál a bude sedět, 
dokud nevrátí vše, co nakradl. Ale děti si od něj žádné mléko nevzaly, dokonce se ozvalo, že 
některé mají na mléko alergii, a tak zůstalo strašidlo nevysvobozeno.
Na náměstíčku u domu č. 2 jsme se dozvěděli legendu o rodině kováře Nováka, která zde 
v 19. století žila. Z jeho osmi dětí se dožila dospělosti jen dcera Anička. Ta se pak provdala za 
Františka Havlíčka, což byl prapradědeček naší průvodkyně. Spolu měli spoustu dětí, ale i ty 
zemřely ještě v dětském věku a zemřela i jejich maminka Anička. Přestože původní dům byl 
později zbořen a nahradil ho nový, dodnes tam bloudí duch Aničky a hledá své zemřelé děti. 
I Aničku jsme měli možnost vidět, jak po Skochovicích bloudí s miminkem.
Pod mostkem u trati byl blázen. Chtěl prý skočit pod vlak, nebo se utopit v potoce, ale protože 
vlak nejezdil kvůli výluce a v potoce zrovna kvůli suchu netekla voda, zbláznil se. Lidé jdoucí 
na vlakovou zastávku ho vídají, jak tam pokřikuje své bláznoviny. Na jednu holčičku volal, že 
je veverka, a pak hledal princeznu. Naštěstí je neškodný, jen legrační.
Pod zastávkou jsme došli na zahradu u statku Zamrazilů. Zde kdysi mívali hospodářská i domácí 
zvířata a také kočky a koťáta. Jedno černé koťátko vypadalo jako čert a děti se ho bály. A také 
se ozvalo divoké zamňoukání, ohnivá fontána a čert skutečně mezi děti vyběhl.
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U hasičárny jsme se dozvěděli 
o požáru v chatě nahoře na kopci 
kdysi v 60. letech minulého sto-
letí. Rodiče dali dítě spát a šli na 
návštěvu k sousedům. Mamin-
ka pak šla děcko zkontrolovat, 
a když se dlouho nevracela, šel 
se za nimi podívat otec. Našel 
chatu v plamenech a bohužel 
tam všichni uhořeli. Poté byla 
vystavěná hasičská zbrojnice 
v místech, kde je dodnes. Někde 
tam ještě bloudí duch uhořelého 
tatínka. A toho jsme vysvobodili. Děti zakřičely, že už nehoří, načež se garáž hasičárny ote-
vřela, ukázalo se a zatroubilo hasičské auto. Z hasičárny vyšel duch uhořelého tatínka, který 
poděkoval dětem za vysvobození.
Poslední zastávka byla na dětském hřišti, kde se na kolotoči točil duch holčičky Madlenky. 
Ráda se točila na kolotoči, a jednou, když nechtěla jít domů na oběd, jí maminka řekla, ať se 
tam točí třeba do skonání světa. A tak se stalo. Naštěstí se dětem podařilo nalákat ji na hračky 
a tím Madlenku vysvobodit. Maminka si pro ni přišla.
Tímto procházka za vranskými strašidly skončila. A jakpak se vám líbila?
Děkujeme všem zúčastněným, jak divákům, tak strašidlům, tak i obci, která nám pomáhá akce 
financovat. Těšíme se zase za rok.

Skauti z Vraného

NOVINKY Z „TATRANU“
ZIMNÍ PŘÍPRAVA V SK VRANÉ NAD VLTAVOU
A ‑TÝM – ZIMNÍ PŘÍPRAVA A VÝHLED NA JARNÍ ČÁST SEZÓNY
Po velmi povedené podzimní části sezóny naši muži drží druhou příčku tabulky 
a do jarní části vstupují s velkými ambicemi na celkové prvenství v soutěži. 
Zimní přípravu hráči nepodceňují a i ve svém volném čase pracují na utváření týmového ducha, 
který je, jak všichni dobře víme, pro výkonnost týmu nezbytný.
Mimo pravidelný středeční trénink na umělé trávě v Radotíně hráči pravidelně každou nedělí 
absolvují několikakilometrový výběh po Vraném a jeho blízkém okolí. Během zimní přípravy 
se A - tým střetne v přátelských utkáních s týmy jako Hradištko, Libeř, Měchenice a Štěchovice.
Začátkem března hráči budou ladit formu na soustředění v Josefově Dole. Jarní sezóna začíná 
vranskému A - týmu v sobotu 21. 3. 2020 domácím duelem s týmem Jílové B.
Pevně věříme, že tvrdý a poctivý trénink v zimní přípravě se pozitivně promítne na výkonnosti 
všech našich hráčů a na jaře zvítězí v celé soutěži.

JARNÍ ČÁST FOTBALOVÉ SEZÓNY 2019/2020
Vážení sportovní přátelé,
srdečně zveme všechny naše fanoušky k návštěvě našich domácích a venkovních mistrovských 
utkání. V jarní části sezóny 2019/2020 bude SK Vrané reprezentovat 6 týmů v jednotlivých 
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věkových kategoriích. Těšit se můžete na zápasy mladší přípravky, starší přípravky, sdružených 
družstev mladších žáků a dorostu, A -týmu (muži) a staré gardy.
Vedle velkého množství mistrovských utkání se můžete na jaře zúčastnit těchto akcí:
Sobota 2. 5. Turnaj mladších přípravek
Sobota 6. 6. Dětský den
Sobota 27. 6. IV. ročník turnaje v malé kopané
Nejmladší chlapce a dívky zveme na naše tréninky, kde si mohou užít pohybu v krásném pro-
středí našeho hřiště a odstartovat svou možná hvězdnou sportovní kariéru.
Těšíme se na Vás a Vaši podporu v jarní části sezóny!
Rozpis viz str. 17.

David Balling
tajemník, SK Vrané nad Vltavou, z.s.

SBOR SV. JIŘÍ
Jak už jsem zmínil v minulém čísle, byl náš sbor v závěru letošního roku 
mimořádně vytížen. Po dušičkovém koncertu v Praze -Řepích jsme zpívali 
opět v Praze a to ve velkém filozofickém sálu knihovny Strahovského kláštera. 
Návštěvu strahovské knihovny můžeme doporučit každému, jsou to nádherné 
prostory s uloženými tisíci knih, které jsou krásné na pohled a samozřejmě 
velké bohatství pro studium odborných zájemců. Pro pořádání koncertů – ten-
tokrát jsme byli pozváni na soukromou akci sponzora knihovny 21. 11.–však 
to prostory vhodné nejsou.
23. 11. jsme uskutečnili v našem kostele sv. Jiří koncert u příležitosti svátku patronky hudeb-
níků sv. Cecilie, na kterém jsme si s posluchači připomněli závěrečným společným zpěvem 
svatováclavského chorálu a státní hymny 30 let osvobození od komunistické nadvlády.
1. 12. při rozsvěcení vánočního stromu obce vystoupil tradičně kromě ostatních i náš sbor 
s vánočními koledami.
7. 12. jsme na pozvání zastupitelstva sousední obce Březová -Oleško uskutečnili předvánoční 
koncert pro seniory. Bylo to již podruhé, kdy jsme v útulném sálu restaurace U Vlastence 
potěšili cca 60 návštěvníků vánočními koledami, z nichž si mnohé zazpívali s námi společně. 
Potěšující je, že si nás už předběžně zamlouvali i na stejnou akci v r. 2020.
22. 12. jsme naším zpěvem 
v kostele sv. Jakuba ve Zbra-
slavi doprovodili mši, na 
kterou místní skauti přinesli 
Betlémské světlo a následně 
při mši ministrovali.
24. 12. jsme již tradičně zpí-
vali při půlnoční mši v na-
šem kostele sv. Jiří.
26.  12. dalším tradičním 
vystoupením našeho sboru 
byl vánoční koncert v koste-
le sv. Jiří, tentokrát s mimo-
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řádně velkou návštěvou. 
Výtěžek tohoto koncertu 
jsme věnovali na dobro-
činné účely – do Tříkrá-
lové sbírky.
Nový rok 2020 jsme za-
hájili hned dvěma vy-
stoupeními:
3. 1. jsme byli vyžádáni 
na tříkrálový koncert, 
kterým Okrašlovací 
spolek v Jílovišti zahájil 
Tříkrálovou sbírku v obci. I zde jsme byli vřele přijati a výtěžek tohoto koncertu, který se konal 
v sálu restaurace Spark, jsme rovněž věnovali na tříkrálovou sbírku.
5. 1. jsme zpívali při nedělní mši zpívali v kostele sv. Václava v Dolních Jirčanech.
V současné době se již opět scházíme na pravidelných zkouškách a připravujeme se na vystou-
pení, která nás v nejbližší době očekávají:
21. 3. se bude konat ve Štěchovicích 9. ročník nesoutěžního setkání sborů a příznivců sborového 
zpívání, nazvaný ŠTĚCHOVICKÉ ZPĚVOBRANÍ, na který jsme se letos přihlásili.
25. 4. uskutečníme tradiční Poutní koncert v našem kostele, podle jehož patrona se náš sbor 
jmenuje. V letošním roce si při něm připomeneme i 25 let trvání našeho sboru. Už teď vás na 
něj zveme.

Alfa

SENIOREK
Opět je tu čas, aby Vás Seniorek seznámil se svou činností. 
K tomu tentokrát potřebuji Diáře dva – 2019 a 2020. A tak 
oba Diáře leží přede mnou a jsou připraveny zveřejnit to, 
co Seniorek v daném období prožil.
Tak jak jsme avizovali v minulém čísle našeho Zrcadla, tak jsme všechny akce absolvovali. 
V Divadle U Valšů jsme shlédli vystoupení žáků z naší ZUŠ. Děti hrály velmi pěkně, představení 
bylo krásné, ale velmi smutné.
Kdo by neznal SAXANU. V divadle Studio Dva jsme navštívili představení „SAXANA“, dopo-
ručujeme návštěvu tohoto představení, které je plné kouzel, veselí a záhad. Na Vánoční trhy 
2019 jsme se vydali vlakem do Brna. Cestovalo se nám dobře, město ve vánočním hávu bylo 
provoněné svařákem a předvedlo se nám ve své adventní kráse. První adventní neděle, Seniorek, 
kolo štěstí, rozsvícení vánočního stromečku - toto vše patří k sobě. „Česko zpívá koledy“, ano 
tak jsme v naší obci po čtvrté také zpívali. Sešli jsme se v „Masně Aréně“. Úderem 18té hodin 
začali hrát páni muzikanti a všichni jsme zpívali koledy. Velmi nás potěšilo, jak od plic zpívali 
místní štamgasti. Děkujeme panu šéfovi za podporu této akce. Jirko, moc děkujeme a za rok 
si opět zazpíváme. Za hranicemi všedních dní jsme navštívili „Ježíškové město“ a vánoční trhy 
v rakouském Štýru. Viděli jsme zase trochu jiný Advent, byl kouzelný. „Vánoce pro zvířátka 
v Obůrce 2019“, ani tato akce nechyběla. Všechny věkové kategorie si vyšly na procházku do 
lesa. Cílem cesty byla jako každoročně Obůrka. Nejprve se příchozí občerstvili a pak se s mla-
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dým adjunktem Kubou vypravili do Obůrky, kde zvířátka také dostali dobroty. Opekli jsme 
buřtíky, snědli vánočky, rozdali si dárečky…a popřáli si veselé Vánoce. Za rok zase na témže 
místě. Děkujeme panu hajnému, že nám umožnil prožít krásný den v lese se zvířátky.
V prosinci jsme navštívili vánoční koncert v hudební škole.
Seniorek přispěl 1 000 Kč na Adventní koncerty České televize.
A hop do nového roku 2020.
Nový rok jsme zahájili Tříkrálovou sbírkou. Kasička byla dost plná. Věříme, že v příštím roce by 
se mohly zapojit i děti a více dárců vhodí do kasičky nějakou minci. Seniorek přispěl 1 000 Kč.
Naši kamarádi ve zbraslavské Julii nás pozvali na dvě besedy. První byla s hercem Josefem 
Dvořákem a jeho ženou Jájou, nechyběl ani jejich psí miláček. Vyprávění bylo humorné, 
zasmáli jsme a pobavili.
Po druhé přišel herec Petr Nárožný. S tímto hercem jsme strávili 2,5 hodiny. Povídání bylo 
velmi zajímavé. Pan Nárožný vyprávěl o svém životě, o herectví, o dnešní době. Mnoho jeho 
slov se nám vrylo do hlavy a mnohé bylo k zamyšlení.
Děkujeme Julii za pozvání a těšíme se na další.
Svatý Valentýn, den zamilovaných. A tak Seniorek si také tento svátek zamilovaných také 
užil. Sešli jsme se v Klubu. V pozvánce na toto setkání byla douška: každý přinese SRDÍČKO 
v jakékoli podobě, z jakéhokoli materiálu. A tak se nám sešlo srdíčko z čokolády, papírové, 
dřevěné, v podobě fotostojánku. Milé překvapení, srdíčka udělala radost.
Naše Jarmila, má narozeniny ve stejný den jako slavní medvědi. A tak nám přinesla ukázat 
předměty, které souvisí s těmito chlupáči. Medvědi z Berouna letos slaví 20té narozeniny. 
Kubu a Matěje (Vojta již nežije) v Berouně velmi oslavují. A tak jsme viděli hrneček s obrázky 
Kubíka a Matěje, klíčenku s medvědem, sadu fotek. Hezky jsme si připomenuli slavné „médi“.
Při tomto valentýnském setkání jsme si také připravili některé další akce na letošní rok.
Těšíme se na setkávání s našimi malými kamarády z mateřské školky. Tato mezigenerační 
setkávání je projekt pod záštitou neziskové organizace MEZI NÁMI.
Babičky – seniorky se již moc na společná setkání moc těší.

ZVEME VÁS NA NAŠE DALŠÍ AKCE:
Divadlo:
úterý 10. března 2020 „Duety“ Divadlo studio DVA od 19 hodin.
(hraje Monika Absolonová a Filip Blažek)
Výlety:
neděle 26. dubna 2020 Trhy v Ředhošti
středa 10. června 2020 – připravujeme výlet autobusem (bude upřesněno)
čtvrtek 18. června 2020 –         vlakem 

Výstaviště Lysá nad Labem 
Veletrh –         Lázeňský veletrh 

Senior 
Šikovné ruce našich seniorů 
Růžová zahrada 

Užívejte si jarní měsíce v klidu a pohodě.
Přijďte mezi nás, rádi Vás přivítáme.

SENIOREK
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

NOVÝ PRAKTICKÝ LÉKAŘ SE PŘEDSTAVUJE
Vážení občané,
od 1. února jsem převzal ordinaci paní doktorky Švestkové. Pocházím z Vysočiny, z menší 
vesnice u města Hlinska. Studoval jsem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v pražském 
Motole, jako praktický lékař pracuji od roku 2016. Mám zkušenosti z ambulance v rámci větší 
nemocnice i ze soukromé praxe v Praze. V roce 2019 jsem úspěšně atestoval v oboru Všeo-
becné praktické lékařství. Kromě našeho střediska mě můžete potkat i v pražské Thomayerově 
nemocnici, kde pracuji na noční služby v akutní příjmové ambulanci. Budu se snažit navázat 
na skvělou lékařskou praxi paní doktorky Švestkové.

MUDr. Pavel Adámek

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020 VE FARNOSTI PRAHA 
ZBRASLAV
Jméno Číslo pokl. Částka Farnost Místo sbírky
Krupičková J. 01 2 313,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Ondráček J. 02 2 440,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Hánělová K. 03 1 992,55 ŘKF - Zbraslav Zvole
Přibylová E. 04 4 502,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Kotoučová J. 05 2 522,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Smékal J. 06 2 742,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Kulhavá B. 07 1 480,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Neužilová M. 08 1 760,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Kačerová M. 09 3 133,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Farrow – Petříčková L. 10 1 085,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Hejnicová J. 11 2 130,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Veselý T. 12 2 441,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Michalíková J. 13 3 820,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Neubauer B. 14 2 509,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Prokopová M. 15 2 330,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Holanová H. 16 1 890,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Flodrová V., Žížalová L. 17 8 242,00 ŘKF - Zbraslav Černíky
Hudousek V. 18 8 725,00 ŘKF - Zbraslav Zvole
Sbor sv. Jiří 19 3 533,00 ŘKF - Zbraslav Vrané
Tomková + kostel 20 4 205,00 ŘKF - Zbraslav Vrané
 21 11 213,00 ŘKF - Zbraslav Zbraslav
 22 6 090,00 ŘKF - Zbraslav Zbraslav
 23 6 423,00 ŘKF - Zbraslav Zbraslav
 24 4 220,00 ŘKF - Zbraslav Zbraslav

30 13670,00 ŘKF - Zbraslav Zbraslav
 25 1 234,00 ŘKF - Zbraslav Zlatníky
 26 4 066,00 ŘKF - Zbraslav Zlatníky
 27 1 505,00 ŘKF - Zbraslav Zlatníky
 28 2 270,00 ŘKF - Zbraslav Zlatníky
 29 0,00 ŘKF - Zbraslav Zlatníky
  CELKEM ŘKF - Zbraslav 114 485,55

Zvole: 56.056 Kč
Zbraslav: 41.616 Kč
Zlatníky: 9.075 Kč
Vrané: 7.738 Kč



ZRCADLO ČÍSLO 203 – 1/2020 37

PRVNÍ GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ VE VRANÉM A SKOCHOVICÍCH 
DNE 18. 4. 2020 ANEB POŠLETE SVÉ NEPOTŘEBNÉ VĚCI DÁL
Loni v létě jsme u nás doma poprvé organizovali „garážový výprodej“. Měli jsme velkou radost, 
jaký o ni byl zájem. Nakonec jsme poslali dál většinu věcí, které jsme nabídli. Věci tedy slouží 
dalším lidem a my máme radost, že se nám doma uvolnilo místo. Navíc to byla prima příležitost 
pro sousedské popovídání. Napekli jsme bábovku a uvařili kafe, takže jsme si to odpoledne 
pěkně užili.
Protože se celá akce osvědčila, říkaly 
jsme si s Helenou Vrbkovou, Ivanou 
Drábkovou a Blankou Tomkovou, že 
by bylo fajn, kdyby se letos zapojilo 
víc domácností. Navíc jsme načer-
paly inspiraci v okolních obcích, jako 
jsou Černošice, Zbraslav nebo Dolní 
Břežany, kde garážové výprodeje již 
nějakou dobu frčí.
Proto, pokud přesouváte část nepo-
třebných věcí do garáže, na půdu, do 
zahradního domku, komory anebo 
kamkoliv jinam a doufáte, že je třeba 
ještě někdy upotřebíte, zkuste se za-
myslet, jestli to tak opravdu je a jestli 
se raději nechcete zúčastnit akce garážovka a nabídnout je dál.
Při garážovém výprodeji je možné nabídnout hračky, věci do domácnosti, kuchyňské potřeby, 
věci na zahradu, sportovní potřeby, oblečení dámské, dětské nebo pánské, obuv, bytové deko-
race, drobný nábytek, knihy nebo vlastní výrobky.
Platí zásada, že by se mělo jednat o zachovalé a funkční věci.
Je čistě na prodejcích, zda stanoví pevné ceny, nebo nechají kupující smlouvat, nebo u věcí 
zanechají kasičku pro dobrovolnou úhradu.
Termín je v sobotu po Velikonocích – 18. 4. 2020. od 14 hod do 18 hod. V tento termín do-
mácnosti, které chtějí nabídnout věci k prodeji, je vystaví před domem, v garáži nebo na terase. 
Do výběru a prodeje věcí se může zapojit celá rodina, včetně dětí. U nás to tak bylo a děti měly 
velkou radost, když viděly, ke komu putují jejich oblíbené hračky. Já jsem zase měla radost, že 
děti měly radost. Největší radost měly ovšem děti, které od nás odcházely s hezkými trofejemi. 
No řekněte, kde pořídíte hezkého plyšáka třeba za 20 Kč?

CO UDĚLAT, KDYŽ SE CHCETE AKTIVNĚ ZAPOJIT?
a)  Chcete  ‑li se 18. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hod. projít a podívat se, kdo co nabízí, 

tak využijte google mapu stanovišť, která bude vytvořena online. Pokud nejste online, pak si 
vyzvedněte v pátek nebo sobotu dopoledne mapku v některé z prodejen potravin, v čekárně 
na nádraží nebo zdravotním středisku, v Drogérii u Marholdů, nebo ve Staré Škole. Na mís-
tech, kde je v sobotu zavřeno, doporučujeme mapku vyzvednout v pátek :-) nebo být online.

b)  Chcete  ‑li prodávat před svou garáží / na place před domem, pak napište na email: 
garazovkavrane@gmail.com nebo zaškrtněte svou účast na FB události: Garážový -výprodej-
-Vrané-103058587922449 a následně obdržíte potvrzení s dalšími pokyny.
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c)  Chcete  ‑li stihnout obojí, stačí se domluvit v rodině a zatímco jeden člen je před „garáží“ 
druhý s mapkou obchází sousedy. :-)

d)  Kdybyste měli málo věcí k prodeji, ale chtěli se zapojit, domluvte se s jiným sousedem na 
sdílení stanoviště.

e)  V každém případě si připravte milá slova a úsměv na tváři :-). Prodávající také nějaké to 
pohoštění. Kupující zase nějakou tu korunu.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že se tak jako my, zapojíte do oběhu věcí!
Vždyť každý máme doma řadu věcí, které již nepotřebujeme. A někdo jiný má možná doma 
věci, které nám chybí a mohli bychom je koupit za cenu nižší, než v obchodě.

Za organizační tým, Hanka Púllová

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

JSME TU VŠICHNI SPOLEČNĚ
Každý jsme jiný, ale přesto nás něco spojuje. Mnozí z nás to nevidí, nechce vidět…
Rovnakost už začíná naším narozením, učíme se chodit, mluvit a je z nás předškolák.
Předškolák se naučí mnohým novým věcem a připravuje se na další velký krok a to je nástup 
do školy. Ve škole nás čeká krásných devět let.
Malá dospělost nastává výběrem správného oboru nebo střední školy, ale zatím vše za velké 
podpory milujících rodičů.
A najednou velký krok – ukončení studia, nástup do zaměstnání, cestování, zakládání rodiny, 
výchova dětí…
Najednou jsou naše děti dospělé, vylétají z hnízda a my máme čas na své koníčky, neuskuteč-
něné plány. Užíváme si tu volnost a přijdou vnoučata, je potřeba pomáhat. Pomáháme s hlí-
dám, doprovod do školy, ze školy, na kroužky, z kroužků. Pomáháme s domácností, úklidem, 
vařením, praním a žehlením.
Jenže síly a energie se ztrácí, nastupují nemoci a neduhy.
Ti dříve narození už nejsou tak schopni pomáhat, najednou potřebují oni, aby jim někdo pomáhal.
V tuhle chvíli je to na nás všech, přijmout stáří jako součást našich životů a našim babičkám 
a dědečkům vrátit veškerou tu péči.
Nebuďme lhostejní a naučme se stárnutí a stáří brát jako nedílnou součást života.

nika

POVÍDEJME SI…
PŘEMÝŠLÍM, JAK SE VĚCI MAJÍ
Událostí, která mě zaujala, a mám potřebu se k ní vyjádřit, bylo rozhodnutí Ústavního soudu, 
že finanční náhrady, které stát bude vyplácet církvím, se nebudou danit. A tak opět přemýšlím, 
jak se věci mají: Nabízí se otázka, jak vlastně církev získala vůbec tak obrovský majetek?
Zapátráme  -li v historii - objevíme zajímavá fakta. Křesťanská církev přesvědčovala poddané, že 
panovníci, feudálové a vrchnosti vůbec mají svoji moc od Boha, a proto lid je má poslouchat. 
Také rozlišovala trojí lid: jedni pracují a vytvářejí všechny hodnoty /to byla většina feudální 
společnosti/, druzí bojují /to byla šlechta/ a třetí se za všechny modlí / a to bylo kněžstvo/. 
Feudálové a zámožní lidé se z obavy před věčným zatracením a pekelnými tresty vykupovali 
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ze svých vin bohatými dary a odkazy svého majetku církvi. Tak vzrůstal církevní majetek 
a církevní hodnostáři se stali velikými majiteli především půdy, obdělávanými poddanými 
rolníky. Dalším zdrojem bohatství církve byly desátky /desetina naturálního výnosu/, které 
byly odváděny jako povinné dávky.
Od doby vlády přepjatě zbožného Karla IV. obracela církev zvláštní pozornost k bohatým českým 
zemím, jako k nejvydatnějšímu zdroji kořistění. Kostely a kláštery nahromadily poklady zlata 
a stříbra, jež byly z věřících vylákány různými cestami odkazů, darů a poplatků. Docházelo 
i k tomu, že tzv. odpustky mohl kdokoliv za peníze dosáhnout odpuštění kteréhokoliv přestupku. 
Tento systém svatokupectví nabýval obrovských rozměrů a vyvrcholil na sklonku 14.století 
a na počátku 15.století. Hromadění bohatství v rukou vysoké církevní hierarchie vyvolávalo 
odpor početného nižšího duchovenstva, které mnohdy strádalo, neboť si svůj denní chléb 
muselo vyprošovat od věřících.
Postupně začalo vznikat lidové opoziční hnutí, ve kterém čelné místo zaujal Mistr Jan Hus, jehož 
jméno dalo název celému opozičními hnutí. Mistr Jan Hus ostře kritizoval církevní zlořády 
a odsuzoval vykořisťování chudiny. Když vystoupil otevřeně proti papežskému svatokupectví, 
byl proklet a uvězněn. A jak dopadla jeho cesta do Kostnice na církevní koncil roku 1914 
víme asi všichni. Ač mu byla slíbena průvodním listem /glejtem/ bezpečná cesta, slyšení před 
koncilem a svobodný návrat - nestalo se tak. Neodvolal své učení, a proto byl před branami 
Kostnice upálen.
Pokrok se nedá zastavit. Jeho boj s církevní hierarchií a slepou poslušností k církevním dog-
matům znamenal veliký krok vpřed ve vývoji evropské kultury. To vše nám předkládá historie. 
A co dnešek? Spoustu odpovědí na naše otázky najdeme např. i v knize Vlastimila Vondrušky 
„Breviář pozitivní anarchie“. Vřele doporučuji!

svan
 

LÉČIVÉ ROSTLINY III.
ÚNOR
Nejohroženějším a tudíž nejsledovanějším orgánem měsíce února jsou ledviny. Podle čínské 
medicíny ledviny ovlivňují kosti a klouby. Říká se…neznáš  -li příčinu, pamatuj na ledvinu.“
Pokud nemáme problém, pijeme preventivně čaj z přesličky, březového listu, nati kopři-
vy, vřesu a rozrazilu – vše ve stejném poměru. Chroupání dýňových semen je také dobrá 
prevence. Při lehkých močových a ledvinových potížích si vaříme odvar z řepíku lékař-
ského. Tato bylina má více 
příznivých účinků také na 
játra, žaludek. Kloktáním 
si ulehčujeme hlasivkám 
a krčním potížím. Odstra-
ňuje staré usazeniny kyse-
liny močové. Nejúčinnější 
bylinou je celík zlatobýl, 
který připravujeme jen ve 
směsi např.  s  přesličkou, 
kopřivou, březovým listím, 
tužebníkem jilmovým.
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Několik základních pojmů:
Čaj připravujeme 3 způsoby, které můžeme i kombinovat:
Výluhy – macerát: výluh drogy za studena, bylina -droga se přelije šálkem studené vody a nechá 
se 3–12 hodin někdy i několik dnů stát, za občasného míchání při teplotě 15–20 °C;. Tímto způ-
sobem se připravují drogy s obsahem škrobu, slizu (lněné semeno, kořen ibišku, kořen kozlíku)
nálev: droga se přelije vroucí vodou, přikrytá nádoba se nechá na teplém místě cca 15 min., 
potom se slije. Takto se připraví nálev ze siličných drog (máta, meduňka, šalvěj, anýz, fenykl, 
kmín, heřmánek
odvar: byliny se dají do studené vody a v přikryté nádobě se zahřejí do varu na 10–15 min., 
ponechá se ještě 15 min. odstát, potom se slije. Takto se připravují nápoje z tvrdých částí 
rostlin – dřevo, kůra, kořen.
Čaj nikdy nepřipravujeme a nepřechováváme v kovových nádobách. Kov změní látce, chuť 
i barvu. Léčivé čaje pijeme nejvýš 8–10 dnů. Čaje močopudné, vyvolávající pocení, podporující 
tvorbu žluči pijeme vždy teplé až horké. Cedíme přes nekovové sítko či filtr.
Extrakty – zahuštěné výtažky z rostlin. Mohou být tekuté, husté a suché (lékořice).
Tinktury – výluhy připravené extrakcí lihem nebo éteralkoholem, acetonem a vodou.
Sirupy – koncentrované roztoky cukru ve vodě, v ovocných šťávách nebo výluzích z drog. 
Většinou se přidávají do nechutných výluhů. Cibulový sirup v tomto období ovlivňuje hos-
podaření těla s vodou.
Aromatické vody – vodní nebo lihové roztoky rostlinných silic.
Léčivá vína – rostlinné výtažky získané vyluhováním vínem.
Kosmetika – maska z kiwi a papáji: 2 kiwi propasírujeme, a vymačkáme do hmoty šťávu ze 2 
limetek. V jiné misce protřeme 1 papáju, přidáme na špičku nože přírodní želatinu, např. agar, 
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a ve vodní lázni na mírnějším ohni, za stálého míchání přivedeme do husté hmoty. Necháme 
částečně vychladnout a přidáme kiwi s limetou. Naneseme na obličej, krk a dekolt a necháme 
působit 20–60 min. Maska má peelingový účinek, vniká do pórů, kde vyživuje a hydratuje 
pokožku. V lednici uzavřená vydrží 2 dny.

BŘEZEN
Tento měsíc je určen nemocem žlučníku, žlučových cest a jater. Dlouhodobě známým po-
mocníkem je ostropestřec mariánský – konzumujeme 1 lžičku pomletého semene před jídlem 
či přidáme do jogurtu 4–5 x denně. Nálev připravíme: 2 lžičky na šálek horké vody necháme 
20 min. louhovat. Můžeme přidat mátu, vlaštovičník (léčí i kameny), přesličku, pelyněk. Kon-
zumujeme 4–6 týdnů. Kameny lze rozpouštět i tzv. křenovým vínem, kdy do 1/5 litrové láhve 
nastrouháme křen a dolijeme nekonzervovaným červeným vínem. Vyluhuje se 6 dní a potom se 
po jídle konzumují 3 lžíce denně. Žluč podporuje čaj z máty a konzumace medvědího česneku.
Jarní únavu zahání čaj: po 1 lžičce majoránky, kmínu, tymiánu, fenyklu, 1 bobkový list zalijeme 
750 ml studené vody, přivedeme k varu a 5 min. povaříme. Špenát z mladých kopřiv zpevňuje 
svalstvo, žilní stěny, nehty a kůži.
Kosmetika: mrkev obnovuje pružnost kůže – nastrouhanou přikládáme v plátýnku na pleť. Pro 
mastnou pleť je pleťová voda: řepíkový nálev smícháme se zředěným lihem. Pro ostatní typy 
vytvoříme masku z řepíkového nálevu a kosmetické rašeliny. Hmotu naneseme na 20 min. na 
pleť. Potom setřeme heřmánkovým čajem. 
V tomto měsíci začíná sběr bršlice ‑kozí 
noha – oddenek, bříza – pupeny, čekan‑
ka obecná – kořen (sběr před rozkvětem, 
dát zmrazit), medvědí česnek – list před 
rozkvětem, zmrazit, kopřiva dvoudomá – 
list ze světlých míst kolem 14. hod., kozí 
brada – kořen, rozříznout, sušit max. do 
50 °C, lopuch větší – kořen, pampeliška 
lékařská – kořen, rychle omýt a sušit do 
50 °C, uzavřít, mochna nátržník – odde-
nek, do 10. hod, před použitím drtit, plicník 
lékařský – kvetoucí nať, sušit do 30 °C, sed‑
mikráska chudobka – květ, sušit do 30 °C.

DUBEN
Játra jsou nejohroženějším orgánem dub-
na, vyvarujeme se smažených jídel, více 
alkoholu, pijeme čaje podporující látkovou 
výměnu. Zvýšíme spotřebu dýňových semí-
nek, fazolí, křenu, papriky pro jejich obsah 
zinku, vitamínu A, hořčíku, B8. Mrkvový 
salát obohacujeme o tuk (smetana, olivový 
olej), aby se vitamin A nevyplavoval z těla 
bez užitku. Pijeme čaj z ostropestřce, či 
vlaštovičníku, či pampelišky.
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Čekankový kořen – nálev zmírňuje potíže s játry, 2 lžičky drogy na šálek vody, 10 min. vylu-
hovat, pít denně cca 2 šálky.
Žebříček – nálev uvolňuje křeče a působí protizánětlivě při jaterních a žlučníkových potížích, 
1 lžička nastříhané natě na šálek vody a 15 min. louhovat, denně pít 3 šálky mírně teplého 
neslazeného čaje.
Grapefruit – snižuje hladinu cholesterolu, pojídáme po jednotlivých měsíčcích i s vlákninou. 
Šťávou nezapíjíme léky a nepřidáváme cukr. V oslabených orgánech cukr kvasí.

Kostival – má léčebné účinky, ale vnitřně ho užíváme jen v nezbytných případech a krátkodobě. 
Pokud ho musíme dávat do čaje, tak vždy chvíli po spaření.
Kosmetika: nálev lopuchu (1 lžička kořene a listů na šálek vody, 2–3 šálky denně) pomáhá 
vylučování moči, žluči, potu, zlepšuje látkovou výměnu. Pomáhá při kožních vyrážkách, ek-
zémech, chorobách vlasů.
Sedmikráska chudobka pomáhá čištění krve, akné – přikládají se obklady ze spařené drogy
Svěží dech – rozsekáme stejné díly tymiánu (antiseptikum), máty, eucalyptu a dáme do mixeru 
s 200 ml vodky, kousky citrónové kůry, hřebíčku, skořice rozmixujeme. Uzavřeme do vzducho-
těsných lahví a dáme odstát do chladu a tmy na 1 měsíc. Povrch uzavřeme ještě vrstvou vodky. 
Po měsíci přecedíme přes jemné plátno, dobře vyždímáme, přidáme lžíci glycerinu a dávkujeme 
si do lahvičky s rozprašovačem. V chladu a tmě vydrží 6 měsíců.

Sbíráme:
Bršlici – list, černý bez  -list a mladá kůra, černý rybíz – list v době květu, medvědí česnek – list 
před květem, jírovec ‑kaštan – květ za sucha, kopřiva dvoudomá – list, pampeliška lékařská – 
kořen s natí před rozkvětem, popenec břečťanový – kvetoucí nať po 14–16 hod.

ČZS
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ŠKODA LÁSKY
Autor písně „Škoda lásky“ Jaromír Vejvoda (1902–1988) žil ve Vraném nad Vltavou v letech 
1936–1960.
„Škoda lásky“ se v r. 2000 stala vítězem v anketě Nejlepší píseň století. Skladba vznikla 
v r. 1927 jako „Modřanská polka“, bez textu. Ten byl k písni přidán až v r. 1934 Václavem 
Zemanem. Příští rok pak s názvem „Rosamunde“ dostává v Německu zlatou desku za mi-
lion prodaných desek. O pět let později se již hraje pod názvem „Roll Out the Barrels“ po 
celých Spojených státech. Mají ji ve svém repertoáru slavné Andrew Sisters, Glenn Miller, 
Benny Goodman a další. Největšího úspěchu dosáhla ve 2. světové válce, kdy ji zpívali jak 
němečtí vojáci, tak i vojáci američtí a angličtí v domnění, že je to píseň jejich. Po válce se 
stala v Americe přehlídkovým pochodem. Vrchní velitel spojeneckých vojsk Eisenhower 
prohlásil, že píseň jim pomohla vyhrát válku. Píseň byla přeložena do téměř 30jazyků a bez 
textu se hraje na celém světě.

„Škoda lásky“
J. Vejvoda / V. Zeman

Kvetou růže, kdo ti za to může,
žádný už ti dneska nepomůže,
kvetou, zvadnou, lístečky z nich spadnou,
jako slzy moje na tu trávu chladnou.

Teče voda, dokola se točí,
to si nelitoval modré oči,
já bych byla pro tebe jen žila,
že mou lásku zklameš, to jsem nemyslela.

Škoda lásky, kterou jsem tobě dala,
ty mé oči, dnes bych si vyplakala,
moje mládí, uprchlo, tak jako sen,
na všechno mi zbyla jenom
v srdci mém, vzpomínka jen.

HISTORIE

Z KRONIKY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU
V dnešním čísle časopisu pokračuji zápisy pana Václava Přibyla od roku 1954.
Od 1. září 1954 byla zřízena autobusová linka Zvole – Vrané pro školní děti, které dojíždějí ze 
Zvole. Autobus přijíždí do Vraného v 7,55 hod. ráno a odpoledne odjíždí v 15,20 hod.
Nedělní služba na poště byla snížena ze tří hodin na jednu. Ve všední dny byly úřední hodiny 
od 8 do 12 hod. a odpoledne od 14 do 18 hod. U peněžní přepážky je odpolední služba od
14 do 16 hod.
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Naše zemědělství je zařazeno do JZD III. Typu. V dodávce masa má předpis 8.155 kg masa, 
z toho 3.806 kg vepřového. Za první pololetí plnění u vepřového masa je na 84,8 % a u hovězího 
na 45,5 %. Dodávka mléka je plněna průměrně na 127 % a dodávka vajec na 107 %.
Od 1. 9. 1954 byla mateřská škola přemístěna z budovy osmileté střední školy pro nedostatek 
místa do bývalé restaurace u Šťastných. Do mateřské školy docházelo průměrně 20 dětí ve 
stáří od 2 do 6 roků. Na stravování docházely do jídelny osmileté střední školy, kde jim byly 
vyvařovány obědy i dopolední a odpolední svačiny. Cena oběda je 1,– Kčs a svačiny 0,80 Kč. 
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1954 v 9 hodin v sokolovně za účasti zástupců MNV, 
patronátního závodu, lešanské posádky a četných rodičů.
Tak jako každého roku, bylo i letos v červenci vybráno a odesláno 11 dětí ve věku 7–10 let 
a 10 dětí ve věku 11–14 let do zotavovny.
Počty žáků v jednotlivých třídách:
I. třída 30 žáků třídní učitel Fr. Hrdina
II. 32 žáků J. Benedetti
III. 39 žáků M. Škatulová
IV. a V. 42 žáků Jan Škatula
VI.A 34 žáků Jar. Čiperová
VI.B 34 žáků V. Mach
VII.A 30 žáků R. Michálek
VII.B 21 žáků M. Mrázová
VIII. 40 žáků Jar. Vitvar
V tomto roce se narodilo 30 dětí a zemřelo 24 občanů.
Letošní 1. máj oslavili zdejší pracující společnou manifestací v Dolních Břežanech, kam odešli 
v průvodu z Vraného.
Dne 23. ledna 1954 pořádala v sokolovně ples obec baráčníků, 6. února uspořádal taneční 
zábavu Tatran, 6. března byl společný ples SRPŠ a hudební školy a 25. dubna opět Tatran 
pořádal taneční zábavu.
První veřejnou akci, kterou uspořádal MNV, byly dne 4. 2. 1955 „Hovory s občany“ v místní 
sokolovně.
V rámci zlepšení vzhledu našich obcí k výročí osvobození byla i ve Vraném uspořádána jarní 
směna v neděli dne 11. 3. Občané posypali chodníky a vyklidili ulice. Účast 891 občanů, kteří 
odpracovali celkem 220 hodin.
Závěrem dnešního vzpomínání bych se chtěla omluvit všem pamětníkům za chybné uvedení 
jména lékaře v minulém čísle Zrcadla. Správně mělo být MUDr. Krček.

Z. Krištůfková – kronikářka

VELIKONOCE

KDE SE VZALY SVÁTKY JARA?
Taky se už těšíte? Aby ne, vždyť Velikonoce jsou nejslavnějším svátkem křesťanské církve 
a nejoblíbenějším svátkem jara. Jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Krista, ovšem 
slavily se ještě v době předkřesťanské. Navazovaly totiž na židovský svátek pesach – památku 
na vysvobození Židů z egyptského zajetí. Později se v tutéž dobu slavil příchod Mesiáše. Ve 
stejný čas se radovali i pohané – ti vítali jaro a chystali se na začátek zemědělských prací.
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Slovo Velikonoce je odvozeno od Velké noci. Když byl na začátku našeho letopočtu ukřižován 
Ježíš Kristus, odehrál se v noci ze soboty na neděli zázrak zmrtvýchvstání. A tato noc byla 
nazvána Velkou. Křesťané se radují z toho, že smrt není koncem, ale začátkem nového života. 
O Velikonocích se zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad ne-
spravedlností, láska nad nenávistí. Něco nám to připomíná, že?
Velikonocím předchází čtyřicetidenní příprava – postní doba, která začíná Popeleční středou. 
Po Velikonocích nastává padesátidenní doba, která trvá do Seslání Ducha svatého. V této době 
se apoštolové čtyřicet dní setkávali se vzkříšeným Kristem, ten jim ale při posledním setkání 
řekl, že už se vidí naposledy, ale že dostanou zvláštní posilu – Ducha svatého. Duch svatý se 
zjevil za dalších deset dní.

LEGENDA O VAJÍČKU
Když Ježíš se svatým Petrem chodili 
po světě, přišli do jednoho statku 
a prosili hospodyni o skývu chleba. 
Ona však chléb doma neměla. Usly-
šela kdákání slepice a tak přinesla 
z kurníku vejce, které upekla v teplém 
popelu a pocestným ho dala. Když 
odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, 
ale s údivem si všimla, že se proměni-
ly ve zlato. Od té doby nabídla vejce 
každému pocestnému, snad doufala, 
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že se zázrak bude opakovat. A na výroční den návštěvy těch dvou poutníků začala rozdávat vejce.
Vejce bylo odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení. V předkřesťanských 
dobách se v některých místech dávalo zemřelému do hrobu. Zvyk jíst vejce o Velikonocích 
souvisel také s předcházejícím půstem, při němž byla vejce zakázaná a tak se pak stala žádanou 
pochoutkou. Vejce je symbolem životní síly a skořápka zase symbolizuje pocit bezpečí domova. 
Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je ale skryt nový život – je tedy symbolem 
Ježíšova zmrtvýchvstání.

VELIKONOČNÍ SYMBOLY
Beránek – jako symbol jara byl rozšířený 

již v předkřesťanské tradici v celé stře-
domořské civilizaci. U Židů ovce 
symbolizovaly příslušnost k Bo-
žímu stádu, také židovský Bůh je 
označován za pastýře, který bere své 
ovečky do náručí. Beránek se zabíjel 
na památku vyvedení Izraelitů z egypt-
ského otroctví. U křesťanů se beránek 

stal symbolem Krista.
Zajíček – v bibli zajíc symbolizuje chudé, skromné občany. V Německu přináší za-
jíček vajíčka, zejména čokoládová a v tomto smyslu je chápán také u nás. 
Leckde je zvykem, že jsou děti vyzvány k honění velikonočního zajíce, což 
znamená vyhledat vajíčka ukrytá na zahradě. V řecké, egyptské a čínské 
mytologii je symbolem štěstí, plynoucího času a krátkosti života.
Pomlázka – nebo také mrskačka, šlehačka, binovačka, dynovačka, 
tatar, březová metlička. Šlehalo se proto, aby děvčata byla zdravá, 
pilná a veselá – předávala se tím zdravá svěžest mladého proutku. 
Hospodáři šlehali čeládku, aby nebyla líná. Rodiny se šlehaly 
navzájem, protože to bylo znakem přátelství. Do znesvářených 
rodin se samozřejmě šlehat nechodilo.

JARNÍ TRADICE

MASOPUST – ZVYKY A TRADICE
Masopust (na Moravě fašank nebo fašinek) byla doba od Tří králů do Popeleční středy. Nejzná-
mější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním.
Masopustní tradice, spojená s průvody maskovaných lidí byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi 
a Velikonocemi.
O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již ze 13. století. Naši dávní 
předkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli, což bývalo mnohdy církvi trnem v oku. 
Tehdy ovšem býval masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší než -li dnes. Každý se snažil 
si užít masopustních kratochvílí, jak nejlépe uměl. Veselil se bohatý i chudý, pán i slouha, 
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mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní šišky 
a koblížky, vesele popíjel, zpíval a tančil při 
hudbě pištců a hudců. Vždyť i čeští králové 
v tu dobu strojili nákladné masopustní kvasy, 
na kterých hodovali se všemi pozvanými.

Masopust držíme,
nic se nevadíme

pospolu.
Proč bychom se hádali,

když jsme se tak shledali
poznovu!

V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli

pospolu.
Dříve než se rozejdeme,

ještě k sobě připijeme
poznovu!

TUČNÝ ČTVRTEK
O tučném čtvrtku bývala k obědu vepřová 
pečeně se zelím a knedlíky. Také se nemělo 
hledět na nějaký ten džbán piva. Na tučný 
čtvrtek si každý měl dopřát tolik piva a mast-
ného jídla, co snesl.
Pátek a sobota utekla jako sen a už tady byla 
tak dlouho očekávaná masopustní neděle.

MASOPUSTNÍ NEDĚLE
Masopustní neděli se také říkalo neděle ta-
neční. Hned po obědě vyhrávali hudebníci na 
návsi a zvali tak k muzice do hospody. Hned 
jak dohráli, tak se začaly otevírat vrata statků 
a dveře chalup a muži i ženy mířili k hospodě, 
kde už na ně čekali muzikanti se svými nástroji. 
Pivo teklo proudem, z bot tanečních páru se 
jen kouřilo a veselého křiku neubývalo ani 
v časných ranních hodinách.

MASOPUSTNÍ PONDĚLÍ
Druhý den, na masopustní pondělí, se po-
kračovalo v tanci. To byl tzv. „mužovský bál“. 
Na takovou zábavu neměla svobodná chasa 
přístup a musela se spokojit s přihlížením. 
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V kole bylo vidět jen samé ženáče a vdané. 
Hudebníci pilně vyhrávali, protože furiantští 
sedláci na nějakou tu zlatku nehleděli.

MASOPUSTNÍ ÚTERÝ
Masopustní úterek býval svátečním dnem. 
Byl to také tolik očekávaný den maškar, již 
bylo všude plno. V průvodu maškar bývaly 
figury nejrůznějšího druhu. Čím byla mas-
ka pitvornější, tím budila větší pozornost. 
Zúčastňovali se ho různé masky a ať už šlo 
o četníky, žebráky, cikány nebo jiné maškary, 
hlavní postavou byl většinou šašek. Jeho oděv 
byl zdobený barevnými papírky, na hlavě měl 
špičatou šaškovskou čepici a v ruce nesl bič na 
odhánění nemaskovaných.
Jinak tomu bylo v Hroznětíně, kde byl ústřední 
postavou průvodu medvědář s medvědem.
U každého stavení hudba zahrála dva až tři 
kousky. Maškary byly většinou odměňovány 
koblihami, vejci, uzeným masem, ale i obilím 
a penězi.
Masopust byl zakončen tradičním „pocho-
váním basy“, které symbolizovalo na 40 dní 
konec tanečních a hudebních veselic.

Zdroj: knižní archív České tradice, internet

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Filipojakubská noc je noc plná kouzel a čar. 
Tato noc je spojena s mnohými pradávnými 
čarovnými rituály.
O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem mají prý 
zlé síly větší moc než jindy. Tuto noc nazývá-
me už od nepaměti „Noc čarodějnic“ – tento 
název vznikl z pověry, že se v tento den slétají 
všechny čarodějnice na tzv. sabat.
Čarodějnice se před sabatem natíraly kou-
zelnými mastmi, které jim umožnily létat na 
košťatech.
Při reji byla volena královna sabatu, která po-
tom vládla hostině a tanci podle čarodějnic-
kého zvyku - pozpátku! Hostina byla bohatá, 
měla však, pro člověka, několik nevýhod. Jídlo 
bylo bez chuti a hlad nezahnalo. Nesměl chybět 
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ani kotel plný žab, hadů a podobné ha-
věti. Na čestném místě byly vystaveny 
všechny možné jedy. Čarodějnice se tu 
proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata 
a vyprávěly si, jak se jim, za dobu co se 
neviděly, dařilo pokoušet a trápit lidi.
Již od pradávna se v  tento den na 
ochranu před čarodějnicemi, na kop-
cích pálily ohně a tato tradice „pálení 
čarodějnic“ se dochovala až dodnes. 
Muži v tento den staví velké hranice. 
Dívky ze starých hadrů dělají čaroděj-
nice. Společně se pak všichni radují.

Co by některé ženy daly za ten kouzelný elixír
Čarodějnice

Pár šedých myší na ruce,
k pleti mi ladí,

mé vlasy divoce rozvláté,
jsou jak jedovatí hadi,

tři dlouhé chlupy na nose,
ve tváři velké bradavice,

takhle já vskutku vypadám,
vždyť jsem čarodějnice.

Že jsem teď půvabná sexikráska,
na to mi stačila elixíru kapka,

dnes večer na sabat já si zaletím,
s družkami v kole řádně se roztočím,

koště mé proudové celé se třese,
jak na něj naskočím, ihned se vznese.
Promiňte, pánové, už nejsem k mání,
čarodějnice krasavice loučí se s vámi.

STAVĚNÍ MÁJEK
Stavění máje se v předvečer 1. května zvláště na vesnicích poctivě dodržuje. Dodnes se vypravují 
chlapci do lesa, aby tu usekli co nejvyšší stromek a udělali z něj do rána májku, tradiční symbol 
jara. Smrček, jedličku nebo borovici oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami, pentlemi 
a fáborky. Celou noc májku bedlivě hlídají, protože by jim ji mohli přespolní podříznout a ukrást. 
Takovou ostudu by nikdo nepřenesl přes srdce. Kromě obecních májek staví májky chlapci 
děvčatům. Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal 
hoch za odměnu ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo manželství 
uznáno církevním soudem na Pražském hradě a dne 23. června téhož roku byla slavena svatba.
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