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Jiný svěT, Jiné ŽiTí...
Tak ani nevím, jak začít. Mám takový divný pocit, že žijeme snad na jiné planetě. Nedovedu 
si vůbec představit až tento „nouzový stav“ skončí, zda bude všechno, jako bylo dříve. Mám 
takové smíšené pocity. Ale třeba se mýlím, a my se otřepeme a bude vše jako dřív. Vím, že 
nás tento čas poznamená. Věřím, že se s tím dokážeme poprat a naskočíme do stejných kolejí 
a pojedeme dál. Někomu to půjde rychleji, někomu pomaleji, ale je potřeba to zvládnout.
A tak se nadechněme, odložme roušky a dýchejme z plných plic.
Všem Vám přeji hodně zdraví, radosti, štěstí a kopu lásky.
Užívejte si sluníčko a letní pohodu.

ReRa

„dOba ROuškOvÁ“
... a všechno je jinak. Najednou 
jsme se ocitli v jiném světě. To, 
co bylo samozřejmostí, již není 
možné. Příkazy, nařízení, zákazy…
Uzavřené obchody, restaurace, di-
vadla, kina, sportoviště. Dětem se 
zavřely školy. 
Děti se učí na dálku po síti, paní 
učitelky a učitelé podle rozvrhu 
učí jednotlivé třídy. Je to náročné, 
jak pro pedagoga, tak pro děti, ale 
funguje to.
A hle vyjít ven, bez zakrytí úst 
a nosu rouškou, se nesmí. Kde na-
jednou tolik roušek sehnat? A tak 
k šicím strojům zasedlo mnoho 
lidí a šili a šili. 
Skautíci, jako vždy připraveni ku pomoci, jsou připraveni a pomáhají. Nakupují potraviny, 
zajišťují léky. Důležité je, že se zapojili do výroby štítů vyráběných na 3D tiskárně. Štíty ve 
Vraném vyzdobily naše zdravotníky, obchodníky, hudebníky.... a jak jim to sluší je vidět na 
fotografiích našich lékařů a sestřiček. Vietnamští spoluobčané také zajistili pro naše občany 
roušky a desinfekci.
Doporučení znělo: zůstat doma a dojít si pouze na nákup a k lékaři. A bez roušky ani ránu! 
V naší vesnici vše funguje – školy učí, obchodníci prodávají (po celou dobu je obchod plně 
zásoben, nic nechybí), lékaři léčí, pošta doručuje...
Velmi milé byly dva „Koncerty po síti“ a video o pouštění, vlastnoručně doma vyrobených pa-
pírových lodiček na 1. máje. Hudebníci a výtvarníci jste báječní, udělali jste nám velikou radost.
Všem Vraňákům, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili pomocí pro občany, patří mnoho díků.

Vranští sousedé

SLOVO nA úVOd
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ZpráVy Z rAdnice

nOuZOvý sTav v naší Obci 
Usnesením vlády ze dne 12. března 2020 byl vyhlášen nouzový stav pro celé území České re-
publiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Ve Vraném 
nad Vltavou se nakazilo koronavirem COVID-19 pět osob. Bohužel velmi smutná zpráva je, 
že jeden člověk na toto vysoce infekční onemocnění zemřel. 

Ve chvíli, kdy stát nařídil povinné nošení roušek, se projevila nejviditelnější a zcela spontánní 
iniciativa, začaly se šít ve velkém roušky látkové. K dnešnímu dni to bude více než 1 000 kusů 
ušitých roušek, které jsme dostali od občanů k distribuci. Skauti kromě dovozu léků z okol-
ních lékáren, zajistili i ochranné štíty pro základní uměleckou školu. Předsedkyně komise 
sociální a pro občanské záležitosti, zajišťovala dovoz léků, distribuci roušek a nákup potravin. 
Od řady dárců jsme obdrželi jednorázové roušky, dezinfekce, obličejové masky s filtry, látky 
na šití roušek, ale i finanční dary. V této komplikované době se projevila obrovská solidarita, 
sounáležitost a snaha pomoci. Všem patří velké poděkování. Obdržené roušky a dezinfekci 
jsme poskytli zdravotnímu středisku, jednotce sboru dobrovolných hasičů, dodávali jsme je 
také opakovaně na vlakové nádraží, poštu, do prodejen potravin, stánku s pečivem, kde si je 
občané mohli brát, stejně jako na obecním úřadě. 
Většina naplánovaných investičních i neinvestičních akcí v obci v době nouzového stavu pro-
bíhala dle plánu - stavba nové ČOV, rekonstrukce v budově ZUŠ a bytovém domě „Rajčur“, 
jarní čištění ulic, opravy a rekonstrukce místních komunikací.

Bohužel z důvodu nouzového stavu jsme 
prožili Velikonoce bez tradiční koledy, 
rovněž čarodějnice jsme neslavili společ-
ně. Nicméně Česká republika dokázala 
šíření pandemie onemocnění Covid-19 
úspěšně zamezit. Ráda bych poděkovala za 
skvělou spolupráci a pomoc lékařům na-
šeho zdravotního střediska paní doktorce 
Ingrid Šilhánkové a panu doktorovi Pavlu 
Adámkovi, ale také Vám všem, kteří jste 
nabídli rychlou pomoc, velmi si toho vá-
žím. Přihlásilo se nám tolik dobrovolníků, 
kteří měli vůli pomoci, že jsme v danou 
chvíli všechny nabídky ani nemohli využít. 
Je asi jasné, že největší část dobrovolné 
pomoci v této době se děla také neformálně 
mezi sousedy a přáteli. V této souvislosti si 
dovoluji konstatovat, že Obec Vrané nad 
Vltavou si vůbec nevedla špatně! 

Přeji Vám všem příjemné prožití léta.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce
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ZPRÁva O činnOsTi ObEcní POliciE vEsTEc
Obecní policie Vestec v období od 28. 01. 2020 do 30. 04. 2020 řešila ve Vraném nad 
Vltavou a okolí mimo každodenní hlídkové činnosti celkem 121 událostí, z toho bylo 
13 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní policie Vestec (tel. č. 739 156 156). 
Za uvedené období byl v obci zjištěn 1 trestný čin, a to ohrožení pod vlivem návykové 
látky, který byl předán PČR Jílové u Prahy k dalšímu šetření, dále 2 případy podezření ze spáchání 
trestného činu, které byly také předány PČR Jílové u Prahy a 45 přestupků, z toho 27 přestupků na 
úseku dopravy. 
Z přestupků v dopravě je to opět překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci, bohužel i o více než 
20 km v hodině ve 2 případech a celkem 25 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci 
o méně než 20 km v hodině – menší počet zjištěných přestupků oproti předchozímu období je 
daný tím, že měření rychlosti vozidel v obci bylo prováděno pouze do doby vyhlášení nouzového 
stavu vládou ČR.
Dvakrát strážníci řešili nerespektování dopravní značky B1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou 
směrech) a zákaz stání, jednou potom nezanechání průjezdu 3+3 m na komunikaci, stání na silniční 
vegetaci, stání na chodníku a stání v křižovatce. Dvakrát potom strážníci oznamovali správnímu 
orgánu vjíždění automobilu na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno.  
Z ostatních přestupků strážníci ve třech případech řešili přestupky dle zákona o krizovém řízení 
– porušení nařízení o povinnosti nosit roušku, dvakrát porušení Obecně závazné vyhlášky obce 
(pes na volno bez majitele), a jedenkrát neoprávněný zábor veřejného prostranství, resp. přestupek 
dle zákona o odpadech. 
Na žádost PČR strážníci poskytovali součinnost ve věci pátrání po osobním automobilu, který v obci 
řídila osoba s platným zákazem řízení motorových vozidel, dále na žádost operačního důstojníka 
PČR střežili místo trestného činu, na vyžádání poskytovali součinnost formou nezúčastněné 
osoby u nařízené domovní prohlídky a poskytovali součinnost hlídce PČR u prověření oznámení 
o střelbě v obci.
V součinnosti s HZS vyjížděli strážníci do obce celkem 10x, a to 2x k pádu stromu na komunikaci, 
1x k hrozícímu pádu stromu do nadzemního vedení NN, 1x k padlému stromu, 1x k osobě v uza-
vřeném prostoru, 1x k otevření uzavřených prostor, 1x k požáru odpadu, 1x k požáru kotle na pelety 
v RD, 1x k požáru budovy s člověkem uvnitř a 1x k DN se zraněním.  
Mimo jiné strážníci Obecní policie Vestec přijali oznámení o odstaveném obytném automobilu v obci, 
dále o odchytu psa občanem obce, přijali a řešili oznámení o neprůjezdné komunikaci v části obce, 
opakovaně přijali oznámení o zaběhnutém psu, přijali a řešili oznámení o nálezu věci – ORV osobního 
automobilu, resp. o nálezu dámské kabelky s doklady, řešili oznámení o podezření z nedovoleného 
pálení v obci, přijali a řešili oznámení o uhynulé srně, řešili oznámení o porušování Obecně závazné 
vyhlášky obce (používání hlučných strojů), prověřovali oznámení o porušení zákona o odpadech, 
přijali oznámení o nálezu použitých injekčních stříkaček, oznámení o poranění člověka psem, 
opakovaně řešili oznámení o porušení krizového zákona – ať už nedovolené shromažďování osob 
nebo porušení povinnosti nosit roušku, přijali a prověřovali oznámení občana obce o znemožnění 
příjezdu k jeho nemovitosti z důvodu najíždění lodí do řeky a přijali oznámení od dalšího občana 
obce o podezřelém nálezu munice, které bylo prověřeno a předáno PČR, 
Při hlídkové činnosti v obci strážníci zjistili odstavený osobní automobil bez RZ, kontrolovali 
skupinku osob (před vyhlášením nouzového stavu vládou ČR), požívajících v nočních hodinách 
na veřejném prostranství alkoholické nápoje, zjistili a prověřovali podezření z vloupání do chaty, 
zjistili poškozenou lampu VO a kontrolovali vozidla s nesprávným způsobem jízdy. 
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Na žádost obce o poskytnutí součinnosti strážníci opakovaně prověřovali odstavená vozidla na stavbě, 
prověřovali registrační čip psa, který byl odchycen v obci a umístěn do kotce při OÚ, poskytovali 
součinnost při kontrolním dnu na jedné ze staveb v obci, kde hrozilo narušení veřejného pořádku 
a na základě žádosti poskytovali součinnost u odstranění dvou vozidel, dlouhodobě a neoprávněně 
odstavených v lesích v obci. 
Strážníci nadále průběžně zajišťují kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako 
vyhodnocují snímky jimi pořízené.
Do dne vyhlášení nouzového stavu vládou ČR strážníci nepravidelně zajišťovali dohled u přechodů 
pro chodce před začátkem školního vyučování. 
Průběžně poté, co vstoupil v platnost nouzový stav, kontrolují strážníci dodržování nařízení vlády 
o povinném nošení roušek, s tím související zákaz shromažďování osob v obci atd. 

Z dEníku ObEcní POliciE vEsTEc:
Dne 10. 02. 2020 v čase cca 16:52 hodin přijala hlídka Obecní policie Vestec SMS zprávu o výjezdu 
HZS (uzavřené prostory, výtah). Strážníci přijeli na místo po jednotce HZS Praha, následně se dostavila 
hlídka OO PČR Hradišťko. Po upřesnění adresy místa, kde se měla nacházet osoba v uzavřeném 
prostoru, byl tento prostor (chata) jednotkou SDH Skochovice, společně s PČR a posádkou ZZS za 
aktivního přispění oznamovatele otevřen a v chatě byla bohužel nalezena osoba bez známek života. 
Na místo byl přivolán výjezd PČR SKPV Mnichovice a hlídka Obecní policie Vestec dále na místě 
poskytovala součinnost složkám IZS. 

Dne 21. 02. 2020 v čase cca 15:27 hodin přijala hlídka Obecní policie Vestec SMS zprávu o výjezdu 
HZS k požáru odpadu. Hlídka Obecní policie Vestec dojela na oznámené místo jako první, oznamo-
vatelka celé události strážníkům sdělila, že na dvoře budovy bývalé školy hoří kompost v rozsahu cca 
2x3 m, výšky cca 1,2 m. Strážníci za použití hasicích přístrojů z výbavy služebního vozidla Obecní 
policie Vestec zabránili rozšíření požáru, následně bylo požářiště rozhrabáno a poléváno vodou až 
do příjezdu jednotky SDH Skochovice, která provedla dohašení požáru. 

Dne 21. 02. 2020 v čase cca 23:50 hodin při hlídkové činnost v obci zaznamenala hlídka Obecní policie 
Vestec osobní automobil, jehož řidič svým nejistým způsobem jízdy upoutal pozornost strážníků, 
kteří pojali podezření, že řidič řídí toto vozidlo pod vlivem alkoholu. Vozidlo bylo z tohoto důvodu 
neprodleně zastaveno, jeho řidič, který se ve vozidle nacházel sám, měl zpomalené reakce, skelný 
zrak, výrazně z něho byl cítit alkohol a na dotaz strážníků, zda před jízdou požil alkoholické nápoje, 
připustil, že před jízdou alkohol skutečně požil. Na základě této skutečnosti byl strážníky vyzván 
k orientační dechové zkoušce na alkohol, výzvě vyhověl a tato zkouška byla pozitivní. Vzhledem 
k tomu byla na místo přivolána hlídka PČR, které byla celá událost předána k dalšímu šetření pro 
podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 14. 03. 2020 v čase cca 09:45 hodin při hlídkové činnosti v obci byla hlídka Obecní policie 
Vestec požádána hlídkou PČR oddělení hlídkové služby o součinnost ve věci oznámení na linku 
158 o střelbě poblíž železničního mostu v obci. Strážníci díky místní a osobní znalosti poskytli 
hlídce PČR součinnost s lokalizací místa oznámení a poté i s kontrolou okolí, kde byla zjištěna 
osoba, nacházející se u hausbótu, která na dotaz ke střelbě připustila, že přátelům předváděla střelbu 
z flobertky, kdy měly padnout celkem 3 výstřely, a střílet měla tato osoba do vody. Celou událost si 
převzala hlídka PČR oddělení hlídkové služby k dalšímu šetření.
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Dne 19. 03. 2020 v čase cca 16:49 hodin přijala hlídka Obecní policie Vestec SMS zprávu 
o výjezdu HZS k požáru výškové budovy s doplněním, že se nachází jeden člověk uvnitř této 
budovy. Na místo neprodleně vyjely obě hlídky, po příjezdu se zde již nacházely všechny složky 
IZS. Osoba byla z budovy, kde vypukl požár již vynesena, a nacházela se v péči zdravotníků, 
utrpěla jen odřeniny a nadýchala se zplodin hoření. 
Zasahující lékařka požádala jednu z hlídek Obecní policie Vestec o provedení orientační 
dechové zkoušky na přítomnost alkoholu u zraněné osoby v péči zdravotníků – zkouška byla 
pozitivní, tato skutečnost byla dána na vědomí OO PČR Jílové u Prahy, která si celou událost 
převzala k dalšímu šetření. 

Dne 10. 04. 2020 v čase cca 07:16 hodin požádal operační důstojník PČR Praha-západ hlídku 
Obecní policie Vestec o součinnost ve věci oznámení na linku 158 o pokusu o sebevraždu, 
kterým vyhrožuje neznámá osoba, která by se měla nacházet v obci poblíž nadzemního vedení 
VVN na poli. Oznámení vyjely neprodleně prověřit obě hlídky Obecní policie Vestec, které 
díky místní a osobní znalosti určily místo, kde se má osoba nacházet. Zde byla skutečně za-
znamenána neznámá osoba, v té době běžící po komunikaci a mávající na jedno ze služebních 
vozidel strážníků, osoba měla na zádech batoh a neměla nasazenu na obličeji roušku. 
Jeden ze strážníků začal s touto osobou komunikovat, přičemž ta odmítala prokázat svou 
totožnost, neustále si sundávala roušku, měla snahu pohybovat se po komunikaci a hovořila 
zmateně o tom, že je ohrožována na životě kýmsi, kdo jí kyberneticky sleduje a snaží se jí pře-
měnit z člověka na stroj, ovšem v čase a v prostoru byla orientována, na místě odhodila několik 
SIM karet, následně vyndala ze svého tlačítkového mobilního telefonu baterii a telefon poho-
dila na komunikaci, aby jej opět ze země sebrala. Při svém zmateném pohybu po komunikaci 
bez roušky tato osoba neustále kašlala. Druhý ze strážníků zpětným telefonátem operačnímu 
důstojníkovi PČR sdělil, že hledanou osobu hlídka nalezla a jeho prostřednictvím si na místo 
vyžádal vyslání vozu ZZS, a to s ohledem na psychický stav hledané osoby. 
Strážníci neustálou komunikací udrželi tuto osobu v klidu až do příjezdu vozidla lékaře ZZS 
a následně posádky vozu ZZS, kdy byla tato osoba předána do péče lékaře, který následně 
rozhodl o jejím převozu do Psychiatrické nemocnice Praha Bohnice k hospitalizaci. Vzhledem 
k tomu, že se ve voze ZZS začala tato osoba chovat agresivně vůči lékaři a záchranářům, vyžádal 
si zasahující lékař od Obecní policie Vestec doprovod ve voze ZZS do nemocnice, což se stalo.
Po příjezdu do Psychiatrické nemocnice Praha Bohnice strážníci doprovodili hledanou osobu 
do čekárny psychiatrické ambulance, kde si zdravotnický personál vyžádal další součinnost 
hlídky při střežení této osoby, u které se začaly střídat stavy klidu a agresivního jednání. Po 
vyšetření této osoby službukonající lékařkou, která rozhodla o její hospitalizaci, se tato osoba 
začala chovat agresivně i vůči lékařskému a zdravotnickému personálu Psychiatrické nemocnice, 
ohrožovala na životě jak sebe, tak i lékařský a zdravotnický personál a strážníky, takže vůči této 
osobě musely být v souladu se zákonem 553/1991 Sb. použity donucovací prostředky – hmaty 
a chvaty, při kterých nedošlo ke zranění agresivní osoby a bylo tím zabráněno dalšímu agre-
sivnímu jednání této osoby. V čase 09:00 hodin byla tato osoba předána strážníky lékařskému 
personálu Psychiatrické nemocnice Praha Bohnice. 

Dne 16. 04. 2020 v čase cca 12:14 hodin oznámil občan obce na tísňovou linku Obecní policie 
Vestec nález podezřelého kovového předmětu v kompostu, kde měl dle oznamovatele ležet více 
než 2 roky, přičemž se oznamovatel obával, aby se nejednalo o nevybuchlou munici. Hlídka 
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Obecní policie oznámení neprodleně prověřila, nález zadokumentovala a okamžitě elektronicky 
zaslala pyrotechnické službě PČR. Vzhledem k tomu, že na místě nebylo možné vyloučit, že se 
skutečně nejedná o nevybuchlou munici, byla na místo přivolána hlídka OO PČR Jílové u Prahy 
a jejím prostřednictvím následně pyrotechnik PČR, který po příjezdu vyloučil možnost, že by 
se jednalo o nevybuchlou munici a nález z místa odvezl k následné likvidaci.

Dne 19. 04. 2020 v čase cca 21:01 hodin přijala hlídka Obecní policie Vestec SMS zprávu o vý-
jezdu HZS k dopravní nehodě se zraněním v obci. Na místo vyjela neprodleně jedna hlídka 
Obecní policie Vestec, která na oznámené místo dorazila současně s vozidlem ZZS a vozidlem 
ZZS s lékařem. Po příjezdu na oznámené místo se ve vodě v řece pod kamennými schody 
z komunikace k řece nacházela čtyřkolka, která stála ve vodě na kolech, ve směru do centra 
obce, řidič tohoto vozidla utrpěl při dopravní nehodě zranění, kvůli kterým u něho následně 
došlo k selhání základních životních funkcí.
Proto byl zdravotníky sundán z vozidla, položen na břeh, a přestože byla neprodleně zahájena 
lékařem a zdravotníky ZZS resuscitace, při které pomáhali 2 příslušníci HZS Jílové u Prahy 
a strážník Obecní policie Vestec, nedošlo u něho k obnovení životních funkcí a zraněný řidič 
vozidla na místě zemřel. Strážník s využitím místní a osobní znalosti za aktivní pomoci občanů 
obce záhy prověřil a vyloučil možnost, že by na havarovaném vozidle jely dvě osoby, tato zjiš-
těná informace byla neprodleně na místě předána hlídce PČR SDN Mnichovice, řeku v místě 
dopravní nehody přesto prohledali nezávisle na sobě potápěči HZS Praha Modřany a PČR 
poříční oddíl Slapy-s negativním výsledkem, další osoba ve vodě nalezena nebyla. 
Následně strážník poskytl součinnost jednotce HZS Jílové u Prahy při vynesení těla zemřelého 
z břehu u řeky na komunikaci a poté i vytažení havarované čtyřkolky z vody na komunikaci, 
poté poskytl další součinnost hlídce PČR SDN Mnichovice a výjezdu PČR SKPV Mnichovice.

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec, okrskář obce

SpOLeČenSKá KrOniKA

POděkOvÁní

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ
SE JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM 
PODÍLELI NA POMOCI
OBČANŮM VRANÉHO
NAD VLTAVOU V DOBĚ
„NOUZOVÉHO STAVU.“

kOndOlEncE

Prosím, věnujte tichou
vzpomínku na pana
Stanislava NOVOTNÉHO,
který již není mezi námi.

Kamarádi z Vraného
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VOLný ČAS

ZaPišTE si dO svéhO diÁŘE

12. 06. 2020 – NOC KOSTELŮ 
S ohledem na karanténní opatření je letošní termín v celé republice posunut na 
pátek 12. června. Kostel sv. Jiří ve Vraném bude v tento den otevřen v době od 
19.00 do 21.00 hod. k individuální návštěvě.

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)
20. 06. 2020 - Farmářské trhy (CEV Zvoneček)
22. 06. - 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)
19. 09. 2020 - Farmářské trhy (CEV Zvoneček)
19. - 20. 9. 2020 - Vltava Run 2020 (NOVÝ TERMÍN)
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 (Sbor 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
(nekomerčního charakteru), napište na mistostarosta@vranenadvltavou.cz.
V závorce za akcí je uveden hlavní 
pořadatel akce.

Vzhledem k tomu, že nelze přesně 
anoncovat plánované akce je tento 
kalendář, v některých případech, 
jen orientační. Sledujte informace 
v místním rozhlase, na plakátech 
a webu a FB obce.
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aŽ mOc vOlnéhO času...
Na začátku letošního roku nikoho nenapadlo, kolik veřejných akcí se neuskuteční.
S odřenýma ušima jsme stihli náš vranský MASOPUST. Sobota 22. 2. 2020, magické datum 
asi přispělo k tomu, že Masopust proběhl.
Věřím, že všichni, kteří se zúčastnili, buď v masce, nebo jako pozorovatel, si průvod užili. 
Cesta z plácku u Marholdů až do Skochovic byla dlouhá, ale veselá. Hned druhé zastavení 
v ZUŠ bylo nádherné. Holčičky v krojích předvedly taneček. Soutěživí si mohli otestovat své 
znalosti. Hudebko, děkujeme. Po cestě nás čekalo mnoho zastavení, které nám připravili naši 
milí sousedé. Děkujeme za dobroty a pitíčko. Po „odemknutí“ Skochovic už měl náš milý med-
vídek jen minuty do konce svého žití. Ve statku u Zamrazilů naposledy hudba zahrála nejen 
průvodu, ale i medvědovi. Myslivec zacílil, rána…. a medvěd leží na zemi. Děti se rozloučily 
s chlupáčem a čekala nás veselice v sále Hasičárny. Hudba hrála, tančilo se i se zpěvy. Vše 
probíhalo k všeobecné spokojenosti.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a těšíme se za rok.

Letošní Filipojakubská noc a také Den dětí - nebylo nám přáno tyto akce uspořádat. O to více 
se budeme těšit na oslavy v příštím roce.

Vranské posvícení – sobota 26. září 2020, věřím, že nám nic nezabrání se společně setkat. In-
formace pro děti – vzhledem k tomu, že jste byly ošizeny o dvě předchozí akce, tak na posvícení 
dáreček bude. Tak si napište do kalendáře a přijďte!!!

Všem přejeme hodně zdraví, pohody a opatrujte se. 
Kulturní komise

cEsTOmÁniE - viETnam
Cestování - toť otázka. Jak a kam budeme cestovat? Naše vlast je moc krásná a tak si ji určitě 
užijeme v plné míře.
Zatím nemáme možnost vyjet za hranice všedních dní, tak se alespoň přečtěte o zemi vzdálené, 
o VIETNAMU.
Seznamte se, odkud k nám přišla vietnamská komunita, která v naší vlasti našla svůj druhý 
domov. Tuto sounáležitost nám potvrdila v dnešní době a my jim za vše moc děkujeme.
Vietnam, celým oficiálním názvem Vietnamská socialistická republika, je stát v jihovýchodní 
Asii, na východě poloostrova Zadní Indie při pobřeží Jihočínského moře. Jeho sousedé jsou 
Kambodža, Čína a Laos. Počet obyvatel přesahuje 90 milionů a Vietnam je tudíž patnáctou 
nejlidnatější zemí světa a devátá nejlidnatější v Asii.

Hlavní město: Hanoj
Měna: Vietnamský dong
Mezinárodní předvolba: +84
Počet obyvatel: 94,66 mil.
Rozloha: 331 690 km²
Hlava státu: Nguyễn Phú Trọng
Předseda vlády: Nguyễn Xuân Phúc
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vZPOmínky na viETnam
Vietnam je nádherná země v jihovýchodní Asii, při po-
břeží Jihočínského moře. Vzpomínky na Vietnam proto, 
že jsem strávil v této zemi dva krásné měsíce a trochu, ale 
opravdu jen trochu, jsem tuto zemi procestoval a poznal. 

Proč právě Vietnam? Protože je to země, která stojí za návště-
vu, která má co nabídnou i co ukázat a s čím se pochlubit. 
Vietnam jsme si vybral/jsme si vybrali především kvůli 
poznání této asijské země, poznání místních kultur a zvy-
ků, seznámení se s každodenními životy Vietnamců, kvůli 
nezapomenutelné vietnamské kuchyni a třeba i kvůli tomu, 
že zde není zas tak nutné umět dobře anglicky.
První měsíc jsem byl ve Vietnamu v roce 2016 v období od 
poloviny října do poloviny listopadu. Tento „výlet“ jsme 
absolvovali ve třech a procestovali jsme Vietnam od severu 
k jihu. Způsob putování po Vietnamu jsme si zvolili samo-
statný, po vlastní ose, bez velkých plánů a jen s batohem na 
zádech. Navštěvovali jsme mnoho zajímavých měst a míst, 
která jsou v celém světě hodně propagované a docela i turisticky navštěvované. Samozřejmě 
jsme se občas uchylovali i mimo civilizaci, abychom si od lidí trochu odpočinuli. Několik dní 
jsme strávili v hlavním městě Vietnamu v Hanoji, což je neskutečně živé město. Na náš pobyt 
ve Staré čtvrti Hanoje nikdy nezapomenu. V Hanoji jsme navštívili mnoho památek, muzeí, 
kostelů, parků, přírodních zajímavostí, atd. V prvních dnech i hodinách jsme okusili velmi 
specifickou dopravu a způsob přepravy osob. K fungování dopravy ve Vietnamu a asi i dalších 
asijských státech by se dalo napsat mnoho stránek, ale k tomu tu není prostor. Mezi další místa, 
které jsme navštívili v tomto roce jsou například město Sapa kde jsme se dostali i na nejvyšší 
horu Vietnamu (Fansipan 3143 m.n.m.), Ha Giang kde byly neskutečně nádherné výhledy 
na rýžové terasy, Hai Phong a ostrov Cat Ba, kde jsme viděli známou zátoku Ha Long odkud 
máme neskutečně krásné zážitky z krasových útvarů - vápencových skal a strmých zalesněných 
ostrůvků, které vystupují nad vodní hladinu moře. Dále jsme navštívili historické a císařské 
město Hue, města Danang, Hoi An, Dalat a největší město Vietnamu Ho Či Minovo město 
(známé také jako Saigon), ve kterém žije přibližně stejně obyvatel jako v celé České republice. 
Za měsíc jsme stihli navštívit mnoho chrámů, pagod, kostelů, přírodních zajímavostí. Viděli 
jsme nádherné výhledy do rýžových teras, městečka a vesnice v horách, největší přehradu v ji-
hovýchodní Asii, projeli jsme část delty Mekongu, ochutnali jsme mnoho druhu vietnamského 
jídla a zažili jsme spoustu zážitků s místními obyvateli. 
I přesto, že jsme toho ve Vietnamu za měsíc stihli procestovat hodně, rozhodně toho bylo 
mnohem víc co jsme ještě neviděli a chtěli jsme to vidět a poznat. Proto jsem se rozhodl, že 
podniknu do Vietnamu i další cestu. Druhý měsíc ve Vietnamu jsem uskutečnil na konci roku 
2018, od konce listopadu do konce prosince. Tentokrát jsem jel sám, protože jsem si chtěl pu-
továním po Vietnamu trochu vyčistit hlavu a zrelaxovat se. I tentokrát jsem zvolil baťůžkářský 
způsob s téměř žádnou přípravou a žádným přesným plánem. Mým cílem bylo navštívit jiná 
místa než v roce 2016 nebo alespoň většinu jiných míst, což se mi nakonec povedlo. Rozhodl 
jsem se, že větší část měsíce strávím v severní části Vietnamu a podrobněji procestuji tuto část 
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země, která mě lákala více a dle mého názoru je zajímavější než třeba střední nebo jižní Vi-
etnam. Po severním Vietnamu jsem ve výsledku udělal takový okruh a ani mi nezbyl čas na 
to navštívit všechno co jsem chtěl, nebo co by mě zajímalo. Čas utekl jako voda a jen tak tak 
jsem se vydal přes celou zemi na jih odkud jsem odlétal zpět domů a kde jsem měl v plánu 
ještě pár dní pobýt (Vánoce ve Vietnamu). Mezi města která jsem navštívil jsou: opět Hanoj, 
kde jsem strávil několik dní a kde jsem se snažil trochu více poznat každodenní život v tomto 
městě. Dále jsme navštívil města a jejich okolí – Mai Chau, Son La, Dien Bien Phu, Lao Cai, 
Ha Giang, Sapa (opět s výstupem na nejvyšší horu Vietnamu), Cao Bang, Ninh Binh, Dong 
Ha, Da Nang, Phan Thiet a Mui Ne a na závěr opět Ho Či Minovo město nebo také Saigon. 
Každý den jsem si poznamenával místa kde jsem byl a hlavně co jsem tam zažil, musím říct, 
že rád si pročítám ty autentické poznámky, jak jsem je tehdy zaznamenal. Mnoho zážitků 
a vzpomínek se nedá jednoduše popsat a jsem rád, že je mám a že jsem je prožil a zažil. 
Vietnam mě fascinuje v mnoha oblastech. Začal jsem číst knížky o historii Vietnamu, která 
je více než pestrá a zajímavá. Hodně jsme se zajímal o tzv. vietnamskou válku. Zajímavý je 
život lidí, kteří žijí ve Vietnamu. Velmi zajímavé jsou životy vietnamců - nesmírná pracovi-
tost, vzájemný vztah rodiny, oblast školství a spoustu dalších zajímavých věcí. Stále je ještě 
spoustu míst a věcí, které bych rád navštívil a zažil. Do Vietnamu se určitě ještě podívám 
a doporučuji to i Vám. Raději dříve než později. Dříve než bude země moc jiná, než jakou 
jsem jí zažil já - ovlivněná turismem. 

O Vietnamu a vzpomínkách na cestování po této zemi by se dalo napsat mnoho, ale třeba 
zas příště…

Proč Vzpomínky na Vietnam v dnešní době?
V České republice žije přibližně 61 000 osob s vietnamskou národností. V době koronavirové 
krize jsem mnohokrát zaznamenal z různých koutů naší země, informace o tom, jak se Vi-
etnamci semkli a výrazně pomáhají s následky koronavirové epidemie, s šitím roušek nejen 
pro zdravotníky ale i občany, darují zásoby dezinfekčních prostředků, v prodejnách zdarma 
nabízejí jídlo a nápoje členům jednotek IZS, darují finanční prostředky na zmírnění následků 
této situace. Vznikají nove Vietnamské komunity a iniciativy, které pomáhají nezištně se shá-
něním finančních prostředků na nákupy plicních ventilátorů a další a další věci a skutky, které 

se dějí napříč naší republi-
kou. Osobně jsem se s po-
mocí od Vietnamců setkal 
ve své práci, a i v naší obci 
výrazně pomohli v době, 
kdy jsme pomoc potře-
bovali. 

Za tohle vše jim patří 
naše velké DĚKUJEME. 

Petr Janeček 
pspagej@centrum.cz
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Ze žiVOtA OBce

ZPRÁvy Z maTEŘské škOly
Třetí dekáda školního roku začala velice hezky a i během krátkého času, 
který nám byl vyměřen, jsme pro děti zajistili obohacující program.
Paní učitelky z Modré a Zelené třídy se v lednu rozhodly jet vláčkem na 
Zbraslav a s dětmi navštívit „Mini ZOO“. Počasí nahrávalo výletu, protože letos se k nám zima 
nedostavila a pro děti to byla příjemná změna.
Starší děti pokračovaly v projektu Malé technické univerzity, kde z Lega sestavovaly most, přes 
který pak přecházely. Dozvěděly se, jak je důležité dodržovat určité stavební postupy, aby byl 
most pevný a bezpečný.
Edukativní program „Z vlnky ke klubíčku“ obohatil děti o povědomí syrové ovčí vlny, se kterou 
děti pracovaly a osahaly si ji. Po vyčesání a vycupování upředly klubíčko na kolovrátku a paní 
lektorka dětem při předení vyprávěla pohádku „O třech přadlenách“. Na závěr si vyrobily 
ovečku, která se všem moc povedla.

Během února a března k nám zavítalo divadlo „Co 
zaseješ, to sklidíš“, které nám ukázalo, jak je ne-
smírně důležité se k sobě, druhým a k světu hezky 
a podle pravidel chovat a „Plecha Neplecha v lese“. 
Dozvěděli jsme se něco o stromech, květinách, vodě 
a zvířátkách. 
Druhá polovina února se nesla v duchu příprav 
na Masopustní karneval ukončený rejem masek 
a soutěžemi ve třídách.

Naše školka se také díky rodičům zapojila do sbírky Sidus pro zdravotně postižené děti, kterým 
se snažíme finančně pomáhat v procesu léčby a rehabilitace ke zlepšení jejich běžného života. 
Byl nám udělen certifikát a všem, kteří se zapojili, velice děkujeme.

Během uzavření MŠ z důvodu epidemie koronaviru SARS-CoV2 s dětmi komunikujeme na 
dálku, prostřednictvím e-mailu. Dětem posíláme pro zpestření pracovní listy, básničky, oma-
lovánky, odkazy na pohádky, a jiné. Od rodičů máme zpětné informace, posílají nám vzkazy 
od dětí, že se na nás těší a fotky. Vždy nás jakákoliv zpráva velice potěší.

Od 6. – 15. května budou v MŠ probíhat zápisy, ten-
tokráte bohužel bez osobní účasti nejen zákonných 
zástupců, ale i dětí. Veškeré informace jsou uvede-
ny v aktualitách na webové stránce MŠ. (https://
msvrane.cz/oznameni-k-zapisum-do-ms-pro-skol-
ni-rok-2020-2021/)

Věříme, že se co nejdříve setkáme a do konce škol-
ního roku si s dětmi ještě pořádně užijeme.
 

kolektiv učitelek MŠ
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ZE ŽivOTa škOly

slOvO ŘEdiTElky škOly 
Úvod roku nevypadal, že školní tempo může něco změnit, ale je to již 
druhý měsíc, co jsme zcela nečekaně (pandemie COVID-19) zůstali ve 
škole bez žáků. Rozcházeli jsme se s nimi narychlo a s optimistickou 
vidinou, že se s nimi po pár dnech opět setkáme. 
Žádná vysoká škola ani dlouholetá praxe nás na tuto situaci nemohla připravit. Velmi si proto 
cením úsilí, které v současné chvíli věnují učitelé naší školy distančnímu vzdělávání. 
Z pohledu zvenčí to může vypadat, že mají učitelé volno, ale opak je pravdou. Za vzděláváním 
na dálku, pravidly, které jsme nastavili, je spousta hodin práce, diskusí a kompromisů. A byť 
mají, podobně jako rodiče, i učitelé v současnosti své běžné rodinné starosti a problémy, jež 
musí řešit, musí vykonávat z domova práci, která je svým charakterem, organizačními záleži-
tostmi i technickou náročností nesrovnatelně obtížnější, než by byla normální výuka ve škole. 
Připravovat výuku, učit na dálku, komunikovat se žáky, rodiči, kolegy, dávat písemnou zpětnou 
vazbu, trvá déle než v klasickém chodu školy.
Dík patří rodičům za všechny milé zprávy, které jsme dostali a za pomoc, kterou škole nabídli. 
Díky také za to, že přesto, že se sami ocitli v nelehké situaci, mají vzdělávání svých dětí pod 
kontrolou a snaží se je udržet v učebním módu. 
Z této náročné situace si jistě odneseme mnoho nových a pro život potřebných dovedností 
a zkušeností.
Všichni si přejeme, aby se vše co nejrychleji vrátilo k běžnému chodu, a těšíme se, až se spo-
lečně zase sejdeme ve škole. 

Daniela Pořízková, ředitelka školy

cO sE vE škOlE udÁlO Za ObdObí únOR – dubEn 2020?

výsTava „PŘíběhy našich sOusEdů“
V týdnu od 13. 2. do 20. 2. mohli žáci, rodiče a přátelé naší školy navštívit ve vestibulu školní 
budovy výstavu „Příběhy našich sousedů“. Jednalo se o prezentaci projektu, ve kterém se děti 
z vybraných základních škol v našem regionu seznámily s životními příběhy pamětníků a jejich 
vzpomínkami na klíčové momenty 20. století

kOnTROla čši vE škOlE
Začátek 2. pololetí školního roku jsme ve škole zahájili kontrolou České školní inspekce. 
V termínu od 3. do 6. 2. 2020 proběhla na naší škole plánovaná inspekce čtyřčlenného týmu 
inspektorů ze Středočeského inspektorátu. Inspekční tým se velmi podrobně zabýval sledo-
váním a hodnocením podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného naší školou 
v souladu se školským zákonem a kritérii stanovenými kontrolní metodikou ČŠI  (hospitace 
ve vyučovacích hodinách, kontrola povinné dokumentace, naplňování školního vzdělávacího 
programu, hospodaření s přidělenými financemi a další). Velmi nás potěšilo pozitivní hod-
nocení České školní inspekce a jsme rádi, že se potvrdila kvalita naší školy. Inspekční zpráva 
je k nahlédnutí na webu školy. 
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škOlEní PRO sbOROvnu
V úterý 11. února 2020, v den, kdy škola měla vyhlášené chřipkové prázdniny, naši učitelé, 
vychovatelky a asistentky nelenili a sešli se v hojném počtu na školení Pravidla “nejen pro 
žáky”. Nejen školní pravidla byla tématem, ale i práce se třídou, jak pracovat s žáky na bezpeč-
né skupinové normě chování, systému nastavení pravidel a postihů v kolektivu. Zároveň jsme 
mohli sdílet vzájemné zkušenosti s kolegy v neformální atmosféře při vzájemném upevňování 
vztahů učitelského sboru.

valEnTýnskÁ POšTa
Letos poprvé mohli žáci, ale i zaměstnanci školy, v týdnu od 9. do 14. února využít Valentýn-
skou poštu. Všichni měli možnost napsat pro své spolužáky ve třídě, ročníku napříč třídami 
i stupni škol, ale i pro učitele, paní kuchařky, provozní zaměstnance vyznání, poděkování, 
přání, pozdrav …prostě milý vzkaz, který potěší. Dopisy, a že jich bylo, byly rozneseny všem 
adresátům v pondělí 16. 2. speciálním valentýnským pošťákem.

škOlní kOlO biOlOgické OlymPiÁdy
Letos se školního kola biologické olympiády zúčastnilo 39 dětí ze 6. - 9. tříd. Soutěž probíhala 
ve čtvrtek 6. února v prostorách školy. Zaměření letošního ročníku je Život ve vodě a toto téma 
se prolínalo jak v testových otázkách, tak i v poznávání připravených živočichů, rostlin a hub.
Nejlepší tři žáci v každé kategorii postupují do okresního kola, které se koná v dubnu v Dolních 
Břežanech.

Výsledky školního kola:
Starší (8. a 9. třída): 1. Mikuláš Hadraba, 2. Václav Pulchart, 3. Ondřej Havlíček
Mladší (6. a 7. třída): 1. Zuzana Hrubá, 2. Tereza Štěpničková, 3. Eliška Chrpová
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Biologická olympiáda patří k časově nejnároč-
nějším soutěžím. Postupující do okresního kola 
musí ještě vypracovat odbornou přírodovědnou 
práci na jedno z předem daných témat a co nejlépe 
uspět opět jak v testu, poznávání organismů, tak 
při laboratorním pozorování.
Všem oceněným ze školního kola gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů v dalších přírodověd-
ných soutěžích.

viRTuÁlní REaliTa na naší škOlE
V úterý 18. 2. nás navštívil bývalý žák Pavel Marce-
luch, který v současné době studuje Smíchovskou 
střední průmyslovou školu - obor Kybernetická 
bezpečnost.
Našim žákům přišel do vybraných hodin (po obě-
dě i pro zájemce ze všech tříd 2. stupně) předvést 
jeho vlastní aplikaci nazvanou VRtuos, která se 
zabývá virtuální realitou. Pomocí této aplikace 
a speciálních brýlí pro virtuální realitu si i lidé, 
kteří neumějí hrát na piano, mohou zahrát různé 
skladby. Žáci této možnosti hojně využili a z ná-
vštěvy byli nadšení.

PŘEdnÁška Eduin
PRO vEŘEJnOsT
V úterý 25. 2. 2020 se ve vranské škole ve spolu-
práci s EDUin a MAS Dolnobřežansko besedovalo na téma „Mělo by vaše dítě přejít ze ZŠ na 
víceleté gymnázium?“ Pozvání přijal programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký a také 
rodiče našich žáků.  
Hledali jsme společně odpovědi na otázky:
Jak se pozná dobrá škola?
Jaké faktory rozhodují o úspě-
chu na víceletém gymnáziu?
Pro jaké typy osobností je ví-
celeté gymnázium vhodné, 
pro jaké naopak není?
Jak se mění potřeby dítěte 
v pubertě?
Hlavní úskalí rozhodování… 
a další…  

Děkujeme za pohled z růz-
ných úhlů a příjemně strá-
vený čas.
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ETikETa s hudbOu
Kdesi za devatero horami a řekami – čti hodně daleko, leží pohádková země Morava a také 
město Zlín. Jednoho dne – v pondělí 24. února, zavítala k nám z tohoto místa družina kouzel-
ných hudebníků. Kouzelných? Jistě, přivezli úhledně zabalený program, v kterém se snoubilo 
umění hudební s darem vyprávěcím a také něčím, co možná v současné době působí dosti 
archaicky, naukou o slušném chování a zdravém sebevědomí. Děti prvního stupně si v záplavě 
barev a tónů naučily skládat písničkový hit a s dobrou náladou se protancovaly pondělním 
dopolednem. Děti na druhém stupni si mohly osvojit základy etikety. Nyní již naši chlapci 
vědí, kdo vchází do dveří první, jak zajistit bezpečí dívky a jak unést to, když ho odmítne při 
tanci. Dívky zase tuší, co mohou od slušných chlapců očekávat, že se na ně mohou spolehnout. 
V pondělí se u nás zpívalo, tančilo a vytvářelo krásno. Děkujeme za vše, co jsme mohli zažít.

ExkuRZE dO hvěZdÁRny a PlanETÁRia hl.m. PRahy
V pátek 21. 2. 2020 v 7:30 ráno jsme se shromáždili před školou a naplnili čtyři autobusy za 
účelem exkurze, žáci celého 2. stupně spolu se svými učiteli totiž vyrazili do Planetária Praha. 
Po prohlédnutí astronomické expozice v ústřední hale jsme byli pozváni do projekčního sálu, 
tzv. digitálního planetária, kde nás čekal program s názvem Vesmír kolem nás. Promítací plocha 
tvarovaná dokulata dávala divákům pocit, že oni sami jsou součástí prostoru mezi vesmírnými 
tělesy. Prožitek umocňovala sedadla klopená tak, jako by návštěvník vleže pozoroval dění na 
obloze. Pořad přinesl mnoho informací týkajících se Sluneční soustavy. Řeč byla nejen o Slunci, 
Zemi a Měsíci, dozvěděli jsme se plno zajímavostí také třeba o trpasličích planetách či kome-
tách. Měli jsme možnost lépe pochopit cykly střídání dne a noci či změny ročních období.
Audiovizuálně vytvořený program byl místy také komentován pracovníkem Planetária. Ten 
nás seznámil s reálným pohledem na noční oblohu v těchto dnech a dal nám tak vodítko, co 
můžeme třeba hned večer vidět na obloze z okna své ložnice.
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Program nám dal možnost nahlédnout, jak funguje vesmír, čímž byl pro žáky skutečně mezi-
předmětový, ocitli jsme se na půdě přírodopisu, zeměpisu, fyziky a letmou připomínkou třeba 
také literatury, když se objevila ilustrace Exupéryho Malého prince, známého svým objevováním 
planet z hlediska hodnot lidského života.

Když jsme Planetárium opustili, 
nezbývalo než se alespoň krátce 
proběhnout po Stromovce a pak 
hurá zpátky domů.
A mimochodem, víte, kolikrát je 
co do průměru Slunce větší než 
Země?
My už to víme, 109x.
V duchu takových otázek probí-
hala cesta autobusem zpátky do 
Vraného, když si žáci vzájemně 
ověřovali své právě nabyté „ves-
mírné znalosti“.

PŘiJímací ZkOušky nanEčisTO
V úterý 25. 2. 2020 si žáci devátých tříd vyzkoušeli přijímací zkoušky, které je čekají v polovině 
dubna, nanečisto.
CERMAT totiž zveřejnil ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky na SŠ a tak jsme využili 
možnosti co nejvěrněji přiblížit žákům nelehkou zkoušku, která je za pár týdnů čeká. Žáci se 
sešli v 7:50 v dané učebně, kde jim byl zadán nejdříve test z matematiky, včetně záznamových 
archů. Na jeho vypracování měli přesně 70minut. Žáci si pak odpočinuli během 10timinutové 
přestávky a po návratu do třídy jim byl zadán test z českého jazyka. Na jeho vypracování měli 
60 minut.
Žáci si tak i mj. připomněli, jaké jsou při přijímacích testech povolené, nebo zakázané pomůcky. 
Oba testy si pak v nejbližší hodině matematiky a českého jazyka se svými vyučujícími opravili 



zrcadlo číslo 204 – 2/202018

a společně jednotlivé úlohy prošli, v případě potřeby dovysvětlili.
Věříme, že i takováto forma nácviku (psaní testu s ohledem na přesné dodržení času, uvědomění 
si jaké pomůcky mohu/nemohu použít, stres) může pomoci k úspěšnému složení přijímacích 
zkoušek na vybrané školy.
Už teď našim „deváťákům“ drží všichni učitelé naší školy palce. 

dÁlE sE v naší škOlE udÁlO:
• V prosinci se žáci naší školy zapojili do soutěže, týkající se 3D tisku a hurá, jejich výrobek 

odborná porota zařadila mezi nejlepší a naše škola tak vyhrála do učebny informatiky 
3D tiskárnu

• Ve středu 19. února navštívil naší školu spisovatel J. W. Procházka a třídy 7. B, 8. A a 8. B 
se dozvěděly mnoho o komiksu jako literárním žánru a setkaly se tak v tváří tvář s jedním 
z českých komiksových autorů

• Školní Ekotým pracoval na analýze stávajícího stavu a připravuje se pod vedením paní 
učitelky Vrtiškové a pana učitele Holera na obhajobu titulu Ekoškola pro další roky

• Od 3. 2. - 6. 2. proběhlo na naší škole šetření ČŠI
• Od 10. - 12. 2. proběhly ve škole chřipkové prázdniny
• Od 11. 3. 2020 byla na základě nařízení Vlády ČR škola uzavřena (pandemie COVID-19)
• Od 1. 4. -17. 4. probíhal zápis žáků do 1. tříd (MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním CO-
VID – 19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, 
zápisy probíhaly bez osobní přítomnosti dětí ve škole

• Od prvního týdne vysílání vzdělávacího projektu ČT a MŠMT nazvaného UčíTelka je jejím 
pravidelným odborníkem a průvodcem z řad pedagogů paní učitelka Kateřina Vrtišková, 
kantorka naší školy, z čehož máme velikou radost

• Naplánováno bylo pro žáky, ale i rodiče mnoho dalších aktivit, které se ale, bohužel, z důvodu 
uzavření škol nemohly zrealizovat. Budeme se snažit, aby žáci o akce, které lze přesunout, 
nepřišli a užili si je po otevření škol, případně v příštím školním roce.

cO sE děJE vE škOlE v dObě PandEmiE cOvid-19
Čas, kdy ve škole nejsou děti, se snažíme užitečně využít, vylepšit prostředí školy a zlepšit 
tak podmínky pro vzdělávání. Nejen běžnými opravami lavic, židlí, dveří, nátěry topení, vý-
malbou tříd, chodeb, čištěním vzduchotechniky, repasováním nefunkčního klavíru, čištěním 
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povrchu školního hřiště a opravou bezbariérové plošiny. Ale také plánovanými úpravami, 
jako je odhlučnění jazykové učebny akustickými panely a renovací, opravou a lakováním 
parket v budově 1. Stupně (celkem v 7 třídách). S tím je spojený generální úklid ve všech 
prostorách školy, která bude připravena na pokračování výuky a přítomnost dětí, na které 
se už všichni těšíme.
 
A  NA ZáVĚR JSME SE ZEPTAli NĚKOliKA NAŠiCH žáKů: CO JE NA TÉTO 
DObĚ PRO TEbE DObRÉ A CO ŠPATNÉ?

• Fajn je to v tom, že se víc na všechno soustředím, a špatně je to v tom, že se nemůžu 
vídat s kamarády.

• Dobré: posiluji, hraju tenis, jezdím s kamarády na kolo, snažím se doma pomáhat.
• Špatné: občas se nudím a s bráchou se často peru.
• Víc času na rodinu, víc pracuju na zahradě. Umírají lidé, nemůžu do školy, nemůžu 

na trénink.
• Dobré je: začal jsem cvičit a jezdit víc na kole, ale špatné je: nevidím kamarády, 

musím nosit roušku, nemůžu do školy.
• Dobré je, že máme míň úkolů, ale špatné je, že nemůžeme jít s kamarády ven, ne-

můžeme jezdit za příbuznými atd.
• Dobré je, že mě máma teď pouští ven s klukama a že když chodím ven, nejsem tolik 

u mobilu jako předtím. Špatné: doma se často nudím, radši bych se učil ve škole 
než doma.

• Fajn je, že můžu být doma s rodinou. Špatné je, že nemůžu chodit na kroužky, které 
mám rád a nemůžu se scházet se spolužáky, s kamarády, ale třeba i s prababičkou.

• Pro mě asi dobrého nic není. To, že nechodíme do školy kvůli koronaviru. Tak mě 
to docela doma už nebaví, chtěla bych se po dlouhé době sejít s kamarády ve škole. 
Ve škole se asi učí lépe s kamarády, než doma sama, sice doma mám své pohodlí, ale 
ve škole je to jiné. Dobré- nic, špatné- nemůžeme se sejít ve škole.

• Fajn je, že nemusím vstávat tak brzo a mohu být hodně se svým mazlíčkem a rodi-
nou, ale chybí mi kamarádi, škola i sporty a cestování. A chození v rouškách taky 
není moc fajn.

• Není nic, co by se mi na téhle době líbilo. Radši bych šel do školy, než abych měl 
videohodiny.

• Fajn je, že jsme celá rodina doma a máme k sobě blíž. Klidnější období bez testů, 
bez dojíždění atd. Také mi jde podle mě lépe škola. A špatné na tom je, že mi chybí 
fotbalový kolektiv, fotbal a všechno kolem toho.

• Je fajn, že můžu být se svou rodinou doma. Naopak mi moc nevyhovuje učení na 
dálku, přijde mi, že je složitější se vše naučit.

• Dobré: Škola z domova, můžeme si přispat, nemusíme se stresovat, že někam při-
jdeme pozdě :) Špatné: Musíme být pořád doma, spoustu lidí je v ohrožení, každý 
den je skoro stejný :(

• Dobré je, že nemusím ráno vstávat do školy a můžu si přispat. Co mi chybí, jsou 
kamarádi a to hodně.

Vedení školy
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ZÁkladní umělEckÁ škOla

lETOšní škOlní ROk vE ZnamEní
čEkÁní na signÁl
Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou zahájila letošní 
školní rok na plné obrátky. Otevření nového oboru hra na 
bicí, pěvecký sbor na odloučených pracovištích. Dále zřízení doplňkové činnosti, v rámci které 
nabízíme pohybový kroužek a výtvarný kroužek. 
Protože jsme si vědomi, že kapacita školy není dostačující, byla podána žádost na MŠMT o na-
výšení kapacity a otevření nového tanečního oboru. Teď jsme ve fázi vyčkávání, jestli žádost 
bude schválena.
V září jsme zakoupili počítače a zavedli elektronickou dokumentaci a pohodlnější platby úplaty 
za vzdělávání. 
Škola byla vidět a hlavně slyšet na spoustě akcí: Svatováclavských slavnostech, koncertech školy, 
soutěže vyhlášené MŠMT, vystoupení s muzikálem v divadle U Valšů, Masopust atd.
Na druhé pololetí bylo domluveno mnoho koncertů a vystoupení. To vše, ale bylo náhle 11. 3. 
2020 přerušeno pandemií.
Všichni kantoři se zmobilizovali a začali žákům a rodičům nabízet veškeré své technické možnosti 
a dovednosti. Výuka on-line se tak začala naplno rozjíždět už 16. března. 
Záhy se zrodil nápad spustit projekt ZUŠ PO SÍTI, který Vám pravidelně na našich webových 
a FB stránkách přináší koncerty, výstavy…aj. 
 Děkuji báječné Majce Filipové, která byla oporou a podporou už od počátku. Ostatní učitelé se 
pomalinku přidávali, někteří dobrovolně a někteří prostě museli. Největší zásluhu mají děti a je-
jich rodiče, bez nich by projekt nemohl vzniknout a žít dál svým životem. Právě díky vzájemné 
spolupráci mohl být zveřejněn už 13. dubna koncert s výstavou. A měl u Vás rodičů, prarodičů, 
ale i veřejnosti velký ohlas. Koncert si mohli pustit i naši spoluobčané, žijící v domovech seniorů. 
Za zprostředkování děkujeme neziskové organizaci Mezi námi a Markétě Tomkové.
A stále se můžete těšit na spoustu nových nápadů. Stačí nás jen sledovat.
Škola pomalinku obnovuje výuku a opět se tam vrací dětský smích a zvuk nástrojů. Ale výuka 
na dálku má i svá pozitiva, některé děti se více připravují, někde došlo i ke zlepšení. Ano, občas 
nás zklame signál, ale vždy se dá najít i jiná cesta. Je ale pravda, že osobní kontakt je nepřenosný 
a všichni jsme rádi, když škola bude plná šťastných dětí.
Uzavření škol má i své plusy, mohli jsme se pustit do vylepšování zázemí pro Vaše děti. V budově 
ve Vraném proběhla během uzavření školy 
rekonstrukce toalet. Poděkování patří paní 
starostce obce Daně Ullwerové. 
V Davli se podařila opravit podlaha a vy-
malovat naše třída. Tady patří rovněž díky 
panu starostovi Jiřímu Prokůpkovi. 
A nezbrzdilo nás to ani v dalších plánech 
pro další školní rok. 
Sledujte tedy naše sociální sítě a nepřerušujte 
s námi signál.

Vaše ZUŠ
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cO nOvéhO u skauTů

V loňském roce jsme se rozhodli pustit se do zatím asi největšího 
projektu, jaký vranský skauting zažil – ples. Tato akce byla uspořádána 
k výročí 30 let fungování vranského skautingu, který se v roce 1989 
dočkal obnovení. I přesto, že nikdo z nás neměl do teď s pořádáním 
podobné akce zkušenosti, pustili jsme se do toho s odvahou a nadše-
ním. Dle našeho hesla „Buď připraven!“, jsme nic nepodcenili a vše 
začali s předstihem připravovat. Ples se uskutečnil letos 8. února ve vranské sokolovně 
s příhodným tématem Lilie, symbolem skautingu.
Pro hosty jsme si přichystali opravdu nabytý program. Celým plesem nás kromě našich 
výřečných moderátorů Míry s Lukášem provázela i kapela Václava Havlíčka. Pro další 
zpestření programu proběhla tombola o převážně vtipné ceny se skautskou tématikou. 
Mezi cenami tak byly například obrazy namalované dětmi z našich oddílů nebo pytel 
plný březové kůry. Na pódiu se dále představila nově vzniknuvší skautská kapela Bal-
da&Band. Ti nám zanotovali převážně trampské písně, u kterých jsme si zavzpomínali na 
naše milované tábory. Skautský ples jsme ukončili tradičním Gilwellským kruhem, kdy 
se všichni přítomní chytí do kruhu s překříženýma rukama a stiskem si posílají signál, 
který projede celým kruhem jakožto symbol soudržnosti a přátelství.
A jak se ples nakonec povedl? Ohlasy byly skvělé a dotazů na další ročník požehnaně. 
O tom, jestli další ročník bude, Vám zatím ještě nic neprozradíme, ale jsme moc rádi, že 
ples měl tak pozitivní zpětnou vazbu a všichni jsme si ho náležitě užili.
Výročí 30 let skautingu v naší obci nebylo jediné, na které jsme vzpomínali. V současnosti 
oslavujeme historicky nejdelší období fungování skautingu na našem území. 11. března 

jsme si ale připomněli, že ani dnes to 
není samozřejmost, neboť činnost byla 
opět pozastavena. Toto nařízení vydal 
samotný starosta Junáka Josef Výprach-
tický alias José spolu s nejvyššími orgány 
celé organizace na základě zhoršující se 
situace šíření nemoci Covid-19. Pár dní 
nato vyhlásila vláda nouzový stav.
Samozřejmě toto pozastavení činnosti je 
jiného charakteru, než tomu bylo v mi-
nulých letech, a dovoluje nám fungovat 
alespoň distančně. Vedoucí neotáleli 
a díky technické vymoženosti dnešní 
doby začali vést online schůzky. Je sice 
trochu obtížnější vymýšlet program 
takhle na dálku, ale jsme rádi, že může-
me děti rozptýlit a zůstat s nimi nadále 
v kontaktu.
Plnoletí skauti a skautky z Vraného ne-
zapomněli na svůj skautský slib a snažili 
se pomoct, kde to jen šlo. Nabízeli tak 
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třeba pomoc seniorům a dalším po-
třebným s nákupy potravin a léků nebo 
venčením psů.
Ve spolupráci se skauty ze Zbraslavi 
distribuovali i ochranné štíty na po-
třebná místa, jejichž tisk organizovalo 
právě zbraslavské středisko Uragan. Na 3D tiskárnách jednotlivé díly štítů tiskli jak 
skautští, tak i „neskautští“ dobrovolníci. Štíty jsme dodali i do Vraného mimo jiné na 
obecní úřad, zdravotní středisko, do základní umělecké školy nebo do místního obcho-
du s potravinami. Naši skauti se též zapojili do roznášení roušek a dezinfekce seniorům 
starších 65 let žijících na Zbraslavi.  
24. dubna je svátek sv. Jiří – patrona skautů a skautek téměř z celého světa. Jelikož jsme 
letos museli slavit tento den spíše jednotlivě, připravili jsme pro veřejnost stezku krásnou 
přírodou okolo Vraného dlouhou asi 4 kilometry. Po cestě jste měli možnost pomocí chyt-
rých telefonů načíst připravené QR kódy, a pustit si tak legendu o sv. Jiřím. Na každém 
stanovišti byla také připravená otázka či úkol. Správnou odpověď jste pak mohli nalézt 
na následující zastávce. Dostalo se k nám mnoho pozitivních reakcí, ze kterých jsme měli 
radost, a byly pro nás odměnou.
 
A co chystáme dál? Situace je stále v mnoha ohledech nejistá, ač už v jisté míře probíhá 
uvolňování restrikcí. Naší snahou je v tuto chvíli obnovit skautské schůzky a jiné aktivity 
skautských oddílů, jakmile to jen bude možné. Letošní tábor je také jeden velký otazník, 
nicméně nechceme nechat nic náhodě, a tak s přípravami pokračujeme i nadále a pevně 
věříme, že se v červenci budeme moct jako obvykle na dva týdny zašít na louce u Ma-
livského rybníku.

Vranští Skauti
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sEniOREk
Podruhé beru letos do rukou Diář, ale informace o čin-
nosti SENIORKU tentokrát budou zcela jiné.
Na jaro jsme si naplánovali mnoho aktivit: výlety, di-
vadla, oslavy..... Člověk míní, a doba mění. Z našich 
naplánovaných aktivit jsme pouze stihli jednou jít do 
divadla, navštívili jsme „Muzeum voskových figurín“, Masopustní veselí. Výlety jsme stačili 
dva: první byla cesta vlakem a následná prohlídka Karlových Varů. Druhý výlet byl návštěva 
termálů v Německu. Stihli jsme pouze jednu oslavu a to byla oslava MDŽ. Náš jediný muž 
v Seniorku Karel, nás překvapil a připravil nám krásnou oslavu tohoto dne žen. Za což mu 
moc děkujeme. A to jsme již u konce našich společných aktivit.
A je tu „Nouzový stav“ a vše je jinak. Ale to by nebyl Seniorek, aby si neporadil. Celou tuto 
zvláštní dobu jsme ve spojení po síti a s některými telefonicky.
Naše kamarádky z organizace Mezi námi vyhlásily soutěž pro děti a Seniorek se k této akci 
přidal (také se zapojila Kulturní komise obce Vrané). Děti po celé republice malovaly obrázky, 
které byly vytištěny a rozvezeny starouškům do Domovů důchodců po Čechách a Moravě. 
Od nás z Vraného byl namalován pouze jeden obrázek „Rumcajs s rouškou“. Obrázek do-
putoval do Domova seniorů Praha – Chodov. Z domova nám poslali fotografii, na které je 
dědeček a v ruce drží právě vranského 
Rumcajse.
Posíláme si pěkná videa s různými 
tématy – příroda, zvířátka, kultura, 
vědomostní testy….
Od naší ZUŠ jsme již viděli dva, 
moc pěkné, „Koncerty po síti“. Se-
stavujeme kuchařku ze zajímavých 
receptů, která se jmenuje „Coroku-
chta“. Vytvořili jsme si „Babiččinu 
krabičku“, do které ukládáme krásné 
české písničky. Pro děti, se kterými 
spolupracujeme v mateřské školce, 
připravujeme malé divadelní předsta-
vení. Až to bude možné, opět budeme 
s dětmi a dáme se do nácviku. 
Seniorek, Mezi námi a ZUŠ Vrané 
vytvořili Seniorskou hymnu. Popřá-
li jsme si k Velikonocům a ke Dni 
matek. 
Moc se těšíme, až se opět budeme 
moci společně setkávat a budeme opět 
cestovat, chodit do divadla a kina.....
Všem přejeme: buďte hlavně hodně 
zdraví a opatrujte se.

SENIOREK
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ZdRavímE vÁs Z mEZi nÁmi!

JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK, 
JEDE, JEDE DO DOMOVA. 
MÁ MNOHO OBÁLEK,
V NICH PLNO POHÁDEK,
JEDE, JEDE, PŘIJEL AŽ K VÁM.

Mrzí nás, že nemůžeme s dětmi přijít do vaše-
ho domova a společně tvořit, povídat si, hrát 
hry, tak, jak to máme rádi. Nejen proto jsme 
připravili Pohádku pro radost, o které jsme 
vám nedávno psali a jejíž fyzickou podobu 
právě teď držíte v ruce :-).

Děti z celé České republiky na babičky a dědeč-
ky moc myslí a malují krásné obrázky, někteří 
připojí i milý vzkaz. A nás moc těší, že vám 
krásné pohádkové pohledy a k tomu milou 
vzpomínku od nás všech můžeme předat. 

Pevně věříme, že s láskou malované pohádky 
udělají seniorům radost, a že se spolu všichni 
zase brzy sejdeme na našich mezigenerač-
ních setkáních. Už se moc těšíme! A přejeme 
nadcházející jarní dny plné slunce, pozitivní 
energie a hlavně zdraví.

S úctou a velkým poděkováním za vaši práci, 
která je především v těchto dnech tolik náročná 
a potřebná.

Tým Mezi námi, o.p.s.     
#PohadkaProRadost
_________________________________________________________________________

Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Jirglová, ředitelka Mezi námi, o.p.s.
tel.: 604 356 300, email: katerina@mezi-nami.cz
web: www.mezi-nami.cz/ pohadka-pro-radost
FB: @mezinamiops
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nA AKtuáLní témA

PROvOZ ORdinacE v dObě kOROnaviRu
Vážení čtenáři, 
poslední týdny nás všechny vystavily zkoušce, na kterou asi nikdo nebyl připraven. Pandemie 
koronaviru se bohužel úzce dotkla i Vraného nad Vltavou – naší ordinace i Vás. Byli jsme nuceni 
zcela změnit dosavadní fungování. Posílili jsme hygienická opatření a snížili možnost přenosu 
nákazy omezením přítomnosti pacientů v ordinaci, provoz probíhal především po telefonu. 
Děkujeme všem, kteří pomáhali. Obecní úřad nás vybavil dezinfekcí i rouškami. Lidé nám 
dávali i další potřebné vybavení jako vlastními silami vyrobené ochranné štíty a roušky. Nej-
větší dík však patří Vám, našim pacientům, kteří si na nový způsob fungování rychle zvykli, 
spolupracovali a dodržovali doporučení epidemiologů i ordinace. 
Naštěstí se zdá, že se situace v Česku lepší. Jak asi slyšíte z médií, ještě není vyhráno. Nikdo 
nedokáže předpovědět, jak se bude epidemie vyvíjet v následujících měsících. Chtěli bychom 
Vás požádat, abyste dále sledovali situaci a dodržovali pravidla, která vláda určí a která se 
budou dle vývoje situace měnit. 
Co se týká provozu ordinace, prosíme Vás, abyste se i nadále ozvali nejprve telefonicky, objed-
náme Vás na konkrétní hodinu, díky tomu zamezíme shlukování pacientů v čekárně. Spolu 
jsme to zvládli - a pokud se objeví druhá vlna, zvládneme to znovu – už víme, jak na to.

MUDr. Pavel Adámek

učí TElka

„Za pět … dvě minuty … třicet vteřin … jedeme!“ Tyto pokyny slýchám pravidelně každý 
čtvrtek již dva měsíce v živém vysílání pořadu České televize UčíTelka.

Jak k tomu došlo?
Tři dny po uzavření škol vypsala ČT výzvu k obsazení televizních učitelek do programu, který 
se měl naostro spustit hned po víkendu. Že se něco takového chystá, jsem se dozvěděla od 
různých kamarádů. A ani ve snu by mě nenapadlo, že se něčemu takovému „upíšu“. Pak ale 
přišlo několik intenzivních telefonátů od koordinátorky národního kola soutěže Global Teacher 
Prize a já se nechala přesvědčit, abych se šla alespoň podívat na nedělní schůzku do televize, 
že se dozvím podrobnosti, že si budeme moci říct, jak bychom chtěli učit…
Moje prvotní představa, že bychom mohli jednotlivé díly tematicky propojit, jako to děláme 
při naší školní práci podle programu Začít spolu, vzala rychle za své. Pořad počítal s jasným 
rozdělením na jednotlivé předměty, tedy dvakrát týdně čeština, dvakrát týdně matika a jednou 
týdně prvouka. Nejméně bylo „češtinářů“, přidala jsem se tedy k tomuto týmu. Když už nevyšlo 
tematické učení, řekla jsem si, že se pokusím alespoň zařídit, aby jednou týdně byla čeština 
o čtenářství a pisatelství. A to už naštěstí vyšlo.

Jak to probíhá?
Každý týden promýšlím, jakou čtenářskou nebo pisatelskou dovednost představit rodičům, 
dětem i učitelům. Práci plánuji na maximálně 20 minut a dopředu počítám s tím, že to může být 
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(a bývá) o minutu více nebo méně. V porovnání s učením ve škole je to tedy slušný sprint, do 
kterého se snažím dostat vše podstatné. Vytvořím prezentaci, materiál pro rodiče, podrobnou 
přípravu. Na začátku týdne vše probírám po Skypu s kolegou. V úterý odesílám překladatelům 
do znakového jazyka a technikovi do televize. Ve středu odpoledne jedu na Kavčí hory na tech-
nickou zkoušku. Musím zkontrolovat, že připravené materiály fungují, že oblečení, které budu 
mít při vysílání na sobě, odpovídá požadavkům kameramana (vyloučit jsme museli všechno 
s pruhy, bílou barvu, pravidelné geometrické tvary, …), domluvit se s režií na pohybu dětí 
i mě při výuce po studiu, s rekvizitáři na případných rekvizitách, s produkcí na pomůckách 
a materiálech, které si rodiče mohou připravit a vytisknout předem. Ve čtvrtek ráno časný 
budíček, víra v neucpané silnice, maskérna, mikrofony a pak už výše zmiňované „za pět …“
Provádím připraveným programem děti ve studiu i u televize a při tom myslím na to, do které 
kamery se dívat, kam si smím stoupnout a kam už ne. Hlídám si, abych neprošla na „zakáza-
nou“ stranu studia, neotočila se zády. Modlím se, aby mi nepadala rouška. Sleduji hodiny. Kdo 
už někdy zažil živé vysílání, umí si těch dvacet minut představit. Často si přeju, abych mohla 
mít ve studiu děti ze třídy, protože bych věděla, co od nich můžu čekat. Takhle je to vždycky 
loterie, ale i na to už jsem si zvykla.
Všichni mě předem varovali, abych nečetla komentáře v diskuzích, takže jsem to ze začátku 
nedělala. Místo toho mi dělala radost pozitivní zpětná vazba od kolegyň ze čtenářské komunity, 
ať už učitelek nebo lektorek. A teprve časem jsem začala číst i komentáře od laické veřejnosti, 
které už se mnou nic nedělají (mluvíme nespisovně, mluvíme moc rychle, špatně se oblékáme,…).

A co bude dál?
Pořad UčíTelka byl prodloužen do 19. června, aby pomáhal s výukou jak dětem, které se nevrátí 
na konci května do školy, tak učitelům, kteří ho mohou využít při prezenční výuce dětí, které 
do školy přijdou. Učitelů ale bude méně, takže mě již od půlky května čekají ve čtvrtky nejen 
druháci, ale i prvňáci.

Kateřina Vrtišková
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kvěTnaTÁ lOuka na ZahRadě.
 Jedna polovina všech druhů denních motýlů v České republice je ohrožena vyhubením. A ubývá 
jedinců i běžných u druhů. Jedna z možností, jak jim pomoci, je zachování a zakládání květnatých 
luk. Podpoří se tak biodiverzita, druhová pestrost, nejen motýlů a rostlin, ale i dalších druhů 
bezobratlých či ptáků, kteří v květnatých loukách nacházejí potravu a úkryty. Vytvořit takovou 
kvetoucí loučku není těžké. Květnaté loučky je možné mít i na zahradě, a často můžou vytvářet 
i zajímavě designované plochy. 
 První možností je založení louky na nové holé ploše bez vegetace. Tuto plochu je možné si připra-
vit orbou, či vypletím původní vegetace. Osivo květnatých luk lze zakoupit od specializovaných 
firem (u nás to jsou především Agrostis a Planta Naturalis). Tato osiva obsahují několik desítek 
druhů rostlin a často jsou namíchána jako samostatné směsi pro různá stanoviště. Osivo pak na 
plochu vysejeme a lehce zapravíme do země uhrabáním. Vhodný termín zakládání luk tímto 
způsobem je podzim, ale je možné vysévat i na jaře. 
 Osivo lze získat také z vhodných luk v okolí. Tato metoda má výhodu, že do nové louky dáváme 
místní genotypy rostlin, které jsou místnímu prostředí nejlépe přizpůsobeny. Také se vyvaru-
jeme ohrožení místních jedinečných populací, ovlivněním rostlinami ze vzdálených lokalit. Ve 
volné krajině a především v blízkosti či přímo v chráněných územích by se tato varianta měla 
upřednostňovat. Tato varianta je také levnější. Osivo lze získat speciálními vyčesávači a sběrači. 
Jednodušší a podobně efektivní je na připravené ploše usušit seno z vybrané zdrojové lokality, 
nebo plochu zamulčovat nižší vrstvou pokosené trávy. Semínka rostlin v místě dozrají a vypadají.
 Druhou možností je dosetí již stávajícího trávníku. V tomto případě má smysl dosévat osivo pouze 
na volné a nezapojené plochy, případně drn trávníku rozrušit. V zapojeném trávníku semenáčky 
květin nemají šanci po vyklíčení přežít v konkurenci vzrostlých rostlin. V tomto případě stačí si 
nasbírat semínka rostlin ve svém okolí. Stačí utrhnout odkvétající květ vybrané květiny, usušit 
ho a následně semínka vydrolit či posbírat ta, která již vypadala. Velmi snadno lze takto obohatit 
trávník například o kopretiny.
 Takovéto kvetoucí trávníky potřebují také údržbu. Ta spočívá především v kosení 2x až 3x (kvě-
ten/červen a srpen/záři) ročně a odstranění posekané hmoty. Pro vypadání semínek rostlin, je 
vhodné z pokosené trávy usušit seno přímo na ploše, nebo alespoň nechat několik dní ležet na 
místě.
Zásadní chybou je nesekat trávník vůbec, převládnou tak pouze některé druhy trav a květiny 
časem vymizí. Také kosení až na podzim nestačí, opět začnou převládat jen některé druhy. Roz-
hodně není dobré květnatý trávník hnojit. Nejpestřejší trávníky vznikají a také nejlépe vzcházejí 
na živinově chudších půdách. Pokud chceme podpořit hmyz žijící v trávníku, je nejlepší ho 
pokosit na části – v pruzích s posunutím termínu seče na jednotlivých částech o několik týdnů.
 ČSOP Zvoneček ve Vraném takto vytvořil květnaté louky v prostoru pod školou, podél silnice 
nad školou (zde se vysévalo osivo květnatých luk na holé plochy po rekonstrukcích v okolí 
školy) a v třešňovce za hřbitovem (zde trávník doséváme dalšími druhy). Pokud proto pro osivo 
různých druhů rostlin nechcete chodit daleko, tak na těchto místech naleznete několik desítek 
druhů rostlin. 

V případě dotazů ke květnatým trávníkům je možné kontaktovat členy
ČSOP Zvoneček – info@cev-zvonecek.cz

ZO ČSOP Zvoneček
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čERné sklÁdky biOOdPadu v Obci
S příchodem jara se ve Vraném na různých stráních, okrajích cest a lesa či na neoplocených prázd-
ných pozemcích opět objevuje vyvezená tráva, listí, větve a další odpad ze zahrádek. Na podzim 
k němu přibývá i shnilé ovoce. Navíc často je tu bioodpad vyhazován i s igelitovými pytli. A ná-
sledně už je jen otázkou času, než se na stejném místě objeví stavební sutě, plasty a další odpady.
 Přestože bioodpad je čistě přírodní materiál, tak negativně ovlivňuje své okolí hned z několika 
důvodů. Problémem je, že se na jednotlivé černé skládky přidává víc bioodpadu, než se stihne 
přirozeně rozložit. Tyto hromady pak v obci neustále narůstají. Navíc ovlivňují přísunem dusíku 
přirozené prostředí a vegetaci. Na takovýchto místech se následně objevuje pouze pár nitrofilních 
druhů jako je třeba kopřiva. Například kompost umístěný nad kvetoucí stepní loučkou nebo na 
lesním okraji je dovede v krátké době úplně zničit. Dále na rozdíl od řízeného kompostování, při 
rozkladu bioodpadu na podobných úložištích za omezeného přístupu vzduchu dochází k uvol-
ňování skleníkových plynů, jako je methan. Produkce skleníkových plynů následně negativně 
ovlivňuje klimatické změny okolo nás. Ze stejného důvodu není vhodné vyhazovat biologicky 
rozložitelný odpad do popelnic na komunální odpad, ten pak zvyšuje produkci skleníkových 
plynů na skládkách odpadů. A nakonec, … proč bychom si měli z obce dělat skládku?
 Podle obecní vyhlášky č. 2/97 o udržování bezpečnosti, klidu, čistoty a hygieny je zakládání 
a užívání nepovolených skládek zakázáno. Za zakládání nepovolené (černé) skládky se považuje 
mimo jiné odkládání zbytků potravin, shnilého ovoce a zeleniny, klestí a větví, vysekaného křoví, 
posekané trávy, kdekoliv v přírodě a na veřejných prostranstvích. Dle zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech se fyzická osoba dopustí přestupku v případě, že neoprávněně založí skládku nebo 
odkládá odpady mimo vyhrazená místa. Za tento přestupek může obec uložit pokutu až 50 000 
Kč. Zakládání černých skládek bude také jednou z věcí, na kterou se v příští sezoně zaměří obecní 
policie.
 Kam tedy s bioodpadem? Nejšetrnější variantou je kompostování (v ideálním případě včetně 
biologicky rozložitelných zbytků z kuchyně) přímo na vlastní zahradě. Nezatěžujeme tak životní 
prostředí přepravou odpadu na jiné místo a vzniklý kompost lze využít na záhony na vlastní 
zahrádce. Není to lepší nápad, než vyhodit bioodpad do strouhy, nasednout do auta a vyrazit do 
obchodu nakoupit pár pytlů s kompostem? Dále je bioodpad možné ukládat zdarma na odpadovém 

dvoře nebo do speciální popelnice na 
bioodpad. Popelnici je možné objed-
nat prostřednictvím Pražských služeb, 
a. s. (https://www.psas.cz/svoz-biood-
padu, 284 091 888). Cena za svoz 
závisí na objemu objednané nádoby 
a frekvenci svozu. Suchý materiál, 
například větve, je také možné spálit 
za předpokladu, že bude oheň řádně 
zabezpečen, aby nemohl způsobit 
škody v okolí a neobtěžoval kouřem 
nezainteresované osoby. 

Komise životního prostředí,
Odpadová komise
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Od nAšicH dOpiSOVAteLů

POvídEJmE si...
Rok 2020 nezačal dobře. Z pohledu hvězd by to měl být rok plný obav, strachu a emocí. 
Něco muselo přijít, nějaké varování pro lidstvo, aby změnilo svoje chování. Jak v oblasti 
vztahové, tak materiální, ale hlavně v chování k naší Zemi. 
Viry a bakterie doprovázejí lidstvo neustále. Vir - nazvaný Covid - 19 se  pravděpodobně 
poprvé objevil v Číně. K nám byl zavlečen po skončení jarních prázdnin ze severní Itálie. 
1. března se objevily první tři nákazy. Poté byl vyhlášen nouzový stav a s ním přišly první 
nařízení a zákazy. Neshromažďovat se, nosit roušky a rukavice, používat dezinfekci. Zavřely 
se školy, divadla, restaurace, malé obchody, živnosti a jiné. V takovou chvíli si najednou 
uvědomíme, že když tyto naprosté samozřejmosti nemáme, nemůžeme navštěvovat naše 
blízké, zajít za kulturou, do restaurace, vypravit se do přírody, naplánovat si dovolenou, 
tak najednou zjistíme, že náš život se může změnit ze dne na den. Mnozí z nás se neustále 
za něčím ženou. Současná situace vybízí k zamyšlení, zda by nebylo dobré vrátit se sami 
k sobě, k upřímnosti a opravdovosti.
Nehledat odpověď u druhých, ale u sebe. Lidstvo se v současnosti trápí, ale příroda se 
raduje. Dostala oddechový čas, prostor odpočinout si, oživit se. Všechno  špatné je i pro 
něco dobré. Platí to i teď.

Nemohu nepřipomenout rok 1918, kdy svět zachvátila strašlivá španělská chřipka. Moje 
babička se ve svůj svatební den touto nemocí nakazila a místo svatebního veselí jej prole-
žela ve vysokých horečkách. Naštěstí se uzdravila a dožila se krásných 92 let. Takové štěstí 
nemělo na padesát milionů lidí a této strašlivé nemoci podlehlo.
A tak si říkám - co je pro nás všechny v současné době  důležité? Nejspíše to bude dodržo-
vání nastavených pravidel, používání zdravého rozumu. Hlavně se zbytečně nestrachovat 
a z neustálého ataku televizního zpravodajství si vybrat jen to podstatné. Český statistický 
úřad zveřejnil zajímavá čísla, která se v této době dají srovnávat s naší situací. Za 25 dní 
u nás zemřelo na Covid -19 166 lidí. ČSÚ vzal údaje za celý rok 2018 a přepočetl je na 
období 25 dnů. Z toho vyšlo, že u nás za stejné období 25 dnů zemřelo na různé nemoci 
7 734 lidí. Např. na onemocnění oběhové soustavy zemřeli 3 342 lidí, na nádorová one-
mocnění  1936, diabetu podlehlo 293 a na alkoholické onemocnění jater 104. Samozřejmě 
zemřeli i na jiné nemoci.  Jsou to fakta, o kterých  se moc nemluví. Pozitivní skutečností 
je, že na 100 000  zemřelých se narodí 100 000 dětí. Zdá se, že rovnováha bude zachována.

Poslední řádky tohoto článku dopisuji 27. dubna. K tomuto datu zemřelo na Covid-19 na 
celém světě 208 878 lidí, u nás mu podlehlo 222 osob. Je pravděpodobné,  že po této první 
vlně pandemie  přijde vlna druhá, která může být i horší. Trochu se obávám předčasného 
uvolňování karantény a nezodpovědného chování některých našich spoluobčanů.
Přejme si, aby se co nejvíce lidí změnilo a zároveň pochopilo, co je v životě opravdu 
podstatné, řídilo se tím, což by mohlo mít pozitivní dopad této epidemie na naše životy.
Věřím, že nakonec vše dobře dopadne, vždyť i kněžna Libuše ve svém proroctví sděluje: 
"Můj drahý český národ neskoná, on pekla hrůzy překoná!". 

svan
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JaRní JaZykOvé OkénkO
Jedním z prvních „poslů jara“ je u nás bezpochyby 
prvosenka jarní, lidově petrklíč. Název prvosenka 
podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rej-
zka převzal v 19. století Jan Svatopluk Presl (jemuž 
mimochodem vděčíme za přírodovědné názvosloví 
mnoha oborů, jež ve světě nemá obdoby) z polského 
pierwiosnek, vytvořeného z pierwo – („prvo“) a wios-
na („jaro, vesna“). Název tedy nesouvisí s žádným 
„osením“, ale s tím, že se jedná o jednu z nejranějších 
květin. Ostatně i latinský název Primula je odvozen 
od primus – „první“. Jméno petrklíč má na svědomí 
brusič Jan Václav Pohl, který přeložil latinský ná-
zev clavis sancti Petri. Slovo „klíč“ podle Machkova Etymologického slovníku jazyka českého 
odkazuje k víře, že petrklíč otevírá cestu ke skrytým pokladům.

Na jaře se u nás můžeme setkat také s ohroženým koniklecem. Jméno, které v každém jistě 
někdy vyvolalo otázku, jak rostlinka souvisí s klecí pro koně, je ve skutečnosti výplodem tzv. 
lidové etymologie. Původně se totiž květina jmenovala poniklec – jméno bylo odvozeno od 
slovesa poniknúti („sklonit se“) a původní význam byl „bylina s povislými květy“. Slovo poniklý 
však časem zaniklo a lidé si neprůhledný název připodobnili tomu, co znali.

Naopak poměrně hojnou jarní bylinou je jaterník podléška. Rodové jméno jaterník nijak zvlášť 
tajemné není, odvar se užíval při onemocnění jater. Zajímavější je druhové jméno podléška. 
Podle Rejzka se odvozuje z nedoloženého staročeského podléska ve významu „bylina rostoucí 
pod lískou“. Dodnes v některých nářečích najdeme názvy podlíska, podlíška…

Zjara se běžně setkáváme i s druhy květin, které 
na našem území nejsou původní. Jedním z nich je 
např. narcis. Tento název si pravděpodobně všichni 
automaticky spojujeme s mýtem o Narcisovi (řecky 
„Narkissos“), ješitném a do sebe zahleděném mla-
díkovi, který se za trest proměnil v květinu. Říká se, 
že květina získala po něm jméno, ale podle Rejzka 
je tomu přesně naopak. Původ řeckého „narkissos“, 
z nějž název vychází, je však dnes neprůhledný.

Uspokojivější a úsměvně překvapivý je etymologic-
ký výklad jména tulipán. Tulipán pravděpodobně 
pochází ze střední Asie, odkud se dostal mimo 
jiné do Turecka. A právě turecký název tülbend 
podle Rejzka v 16. století převzaly evropské jazyky 
a od nich posléze i čeština. A co tülbend v turčtině 
znamená? Světe, div se – turban!!! 
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Největší záhady Česka
ZJEvEní bEZhlavců!
Dům U Zlaté studny v centru Prahy měl 
být svědkem dvojnásobné vraždy. V 18. 
století se domu říkalo také U Zlatého slun-
ce kvůli překrásné výzdobě sochaře Jana 
Oldřicha Mayera. 
Praha je plná pověstí. Snad každý dům 
v centru města byl podle těchto legend 
místem podivuhodných a tajemných pří-
běhů, z nichž naskakuje na zádech husí 
kůže a smrtelný pot.
Výjimkou není ani dům U Zlaté studny 
v Karlově ulici. Poslyšte příběh o brutál-
ní vraždě a dvou duších, které nemohly 
nalézt klid.

bEZhlavý RyTíŘ a JEhO ŽEna
Domem U Zlaté studny podle pověsti vždy 
procházel děsuplný pár. Neznámý rytíř 
a jeho žena, oba duchové, strašili obyvatele 
domu, protože bloudili chodbami, oba 
o hlavu kratší. A nikdo nevěděl, jaké je 
jejich prokletí a jak je vysvobodit.
Jednoho dne se v tomto domě usadil cuk-
rář a rozjel svoji živnost. Celým domem 
voněly pletence sypané cukrem, housky, 
koláče a jiné sladké dobroty. Byl to poctivý 
a pracovitý řemeslník, miloval svoji práci a neustále vymýšlel nové způsoby, jak své lahodné 
výrobky vylepšit. Údajně k němu chodilo nakupovat celé Staré Město...

ZmRZačEné FiguRky
Jednou večer cukrář připravoval perníkové těsto, ze kterého vykrajoval různé postavičky, 
hvězdičky, srdíčka atd. Protože ale chtěl perníčky udělat něčím výjimečné, vymýšlel, jaké ještě 
tvary by udělal. V tom ho napadlo, že z těsta vytvoří obě strašidla, rytíře a jeho paní, bloumající 
po chodbách za dveřmi cukrářské dílny.
Protože ale nikdo nevěděl, jak vlastně vypadají jejich hlavy a cukráři přišlo, že bez hlav by je 
nikdo nekupoval, zhotovil jim je podle své fantazie a šel spát. Jaké bylo ale jeho překvapení, 
když ráno sešel do dílny a zjistil, že postavičky jsou bez hlav!
Podezříval služku a pomocníky, ti se ale dušovali, že hlavičky neulomili. Večer tedy upekl po-
stavičky znovu. Ráno se situace opakovala, perníky byly opět bez hlav. Rozhodl se tedy upéct 
třetí várku a v dílně přespat.
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OběTi bRuTÁlní vRaŽdy
Té noci se cukrář uložil na podlahu dílny. V noci se zčistajasna probudil a uviděl nad sebou 
stát rytíře i jeho paní, oba měli na krku své hlavy. Rytířova žena promluvila: „Udělal jsi naše 
figurky, ale hlavy jsou vymyšlené. Přišli jsme, abys je opravil. Musíš to ale stihnout do půlnoci, 
v té době už musí být naše hlavy zpátky ve Vltavě.“
Vyděšený cukrář se pustil do práce a těsně před hodinou duchů byl hotov. Rytíř si figurky 
prohlédl a řekl: „Svou práci jsi odvedl dobře, máš štěstí, kdyby se ti nepovedla, přišel bys také 
o hlavu za snahu vydělat na našem neštěstí. Za odměnu ti řeknu náš tragický příběh. Před 
mnoha lety jsme byli v tomto domě zavražděni majitelem. Okradl nás, naše těla odtáhl do 
sklepa a zakopal i s ukradenými penězi. Naše hlavy uřezal a hodil do Vltavy. Jestli nás chceš 
vysvobodit, vykopej naše kosti a ulož je na hřbitově. Když to uděláš, ukáže se ti i zakopaný 
poklad.“ Když rytíř domluvil, on i jeho žena zmizeli.

šťasTný kOnEc
Druhý den ráno vzal cukrář motyku a sešel do sklepa. Po chvíli kopání opravdu našel ostatky 
dvou zavražděných nešťastníků. Zabalil je do látky a pohřbil na hřbitově do svaté půdy. Pár dní 
poté se v domě zřítilo sklepní schodiště a za utrženým kusem zdi se ukázal malý výklenek plný 
zlatých mincí. Šťastný cukrář měl vystaráno do konce života a strašidla už se nikdy neukázala. 
Hosté luxusního hotelu, který v domě dnes sídlí, se tak rytíře a jeho ženy bát nemusí.

ZvOlskÁ hOmOlE
Zvolská Homole – to je poněkud nevšední název pro kopec. Odvozuje se od tvaru skály 
tyčící se nad hladinou Vltavy a nedaleké obce.

Skalnatý vrch s přírodní rezervací Zvolská Homole tvoří pravý břeh Vltavy na území obce 
Zvole na obcí Vrané nad Vltavou, je součástí přírodního parku Střed Čech. Ze skály, která 
nad řekou vyčnívá, je krásný rozhled jak na obec Vrané nad Vltavou, tak na nejjižnější 
části Prahy.

Rezervace zaujímá vrcholový a četné svahové prostory stejnojmenného vrchu o nadmořské 
výšce 327 m, který geomorfologicky náleží do celku Pražská plošina, podcelku Říčanská 
plošina a okrsku Uhříněveská plošina. Přírodní rezervace byla vyhlášena roku 1989.

Úbočím Zvolské Homole je proražen 390 m dlouhý Jarovský tunel železniční trati 210 
Praha-Čerčany-Dobříš, který je nejdelším tunelem na celé trati. Je zde možné rovněž 
projet i Posázavským pacifikem. 

Rezervací vede výborně zpracovaná naučná stezka, která na čtrnácti informačních tabulích 
přibližuje tento přírodní skvost z nejrůznějších úhlů. Stezku dlouhou 4,2 km vybudovala 
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zvoneček ve spolupráci s obcemi 
Vrané nad Vltavou a Zvole u Prahy.

Přírodní rezervace má celkovou rozlohu 47 hektarů a nachází se v nadmořské výšce 195-
327 m n.m. Podkladem zdejších kyselých půd jsou zejména usazeniny z období starohor, 
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na ně se váže specifická vegetace. Nalezneme tu skalní stepi, zarostlé pastviny, vřesoviště 
i dubo-habrové lesy. Ochrana území je zaměřena zejména na teplomilné ekosystémy skal-
ních stepí a zakrslých doubrav, chráněné jsou i skalní výchozy nad Vltavou.

Doubravové lesy s přimíšeným habrem jsou tvořeny poměrně mladými porosty. Ještě 
před zhruba 50-60 lety zde byly pouze pastviny s občasně roztroušenými duby, které zde 
zůstaly jako připomínka pařezinového hospodaření. To se vyznačovalo především pasením 
zvěře v řidším lese, který, když zestárl, byl vykácen a následně vzniklé tenké výhonky byly 
pořezány na otop. Dále pak vyrostl již omlazený, nový les. 

Problémem Zvolské Homole, ale i  jiných lokalit, byla výsadba smrkové a borovicové 
monokultury. Jejich výhoda spočívala ve značné produkci a vysoké výtěžnosti. Pokud se 
však tyto dřeviny vysazují na místech, kde se přirozeně nevyskytují (níže než 1000 metrů 
nad mořem), snižuje se přirozená biodiverzita ostatních rostlinných kultur, a tím bývají 
lokality ochuzovány. Monokultury bývají také imunitně nestabilní a často trpí napadením 
škůdců. Dnes se proto již opět přistupuje k výsadbám původních dřevin.

Zdejší kyselé skalní stepi hostí mnohé vzácné a ohrožené rostliny. Je to například prorostlík 
prutnatý, koniklec luční český, lomikámen vždyživý, hvozdík sivý, tařice skalní, dvojštítek 
hladkoplodý, kavyl Ivanův, netřesk výběžkatý, silenka ušnice, hvězdnice zlatovlásek a violka 
trojbarevná skalní.

Písčitou terasu Zvolské Homole vyplňuje vřesoviště, které je druhově chudší lokalitou. Do-
minantním je pochopitelně vřes obecný, ale naleznete zde i jestřábník chlupáček, chmerek 
vytrvalý a ovsíř luční. Vzhledem k tomu, že vřesoviště jsou otevřená území, nežijí zde větší 
zvířata. Pod vřesem je ale života plno. Zejména hmyz a pavoukovci. Především nádherný 
pavouk stepník rudý je místní ozdobou. 

Habrové doubravy na Zvolské Homoli mají poměrně bohaté bylinné patro. Vyskytuje se 
tu jaterník podléška, dva druhy sasanek (hajní a pryskyřníkovitá), křivatec vstřícnolistý, 
dymnivka dutá, bobovitá, d. plná a d.nízká. Rovněž pižmovka mošusová.

V lokalitě žije značné množství vzácných druhů mravenců, například mravenec drnový. 
Dále nosatec Otiorhynchus rugifrons se vyskytuje v České republice pouze na tomto místě. 
Objeven zde byl také náš největší brouk roháč obecný, jehož larvy se vyvíjejí ve starých 
dubech. Početná je i populace střevlíků (s.hajní, s.vrásčitý) a krajníka hnědého.)

Z plazů jsou zde zastoupeny ještěrka zelená, užovka hladká a zmije obecná, žije tu velký 
počet ptačích druhů - strakapoud, lelek lesní, žluna zelená a šedá, brhlík lesní, budníčci 
a lejskové.

Zvolská Homole je přístupná pěšky, z obce Zvole u Prahy (asi 1,5 km), z obce Vrané nad 
Vltavou (asi 2,5 km) nebo od železniční zastávky Jarov (1 km).
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dýně
Již minuly časy, kdy jsme dýni pěstovali jen pro semena, která mají vysoký obsah zinku, nebo 
pro okrasu či strašidýlka podzimních večerů, nebo jako krmivo pro dobytek. Na kompoty 
z těchto dýní byť s ananasovým džusem, nemáme dobré vzpomínky. Dnešní vyšlechtěné odrůdy 
jsou již jiná píseň, změnily tvar, barvu, velikost a hlavně chuť. Dýně k nám přišla z Ameriky, 
přestože do Evropy se dostala s osmanskými nájezdy na Moravu. Francouzi ji nazývají pompon, 
Angličané pumpkin, v některých moravských regionech turek. 
Dýně je zelenina s vysokým obsahem vlákniny, minerálů a vitaminů. Dobře se uchovává na 
parapetu, na kryté verandě nadělá ještě parádu, než ji upravíme na polévku, koláč, hranolky 
(ty děláme jen z dýní s pevnou dužinou), pomazánky, rizoto, jako přídavek do bramborové 
kaše, bramboráků (50 % brambor +50 % dýně) či samostatné pyré.
Také se dobře pěstuje, potřebuje jen slunce, vodu, dostatek vyhnojené půdy – min. 2-3 m2. 
Rostliny si můžeme předpěstovat doma. Semena přes noc namočíme do teplé vody, poté za-
sadíme do květináče po 2 semenech, špičkou dolů, asi 2 cm hluboko. Ale pozor: dýně se rády 
kříží, není proto vhodné na malé ploše pěstovat více druhů, ani vedle cuket, okurek. Všechny 
druhy dýní jsou jedlé, jen ty obrovské Goliáš, Veltruská obrovská jsou méně chutné.

Okrasné dýně – pro jejich barevnost a variabilnost tvarů je můžeme uchovat jako zimní vzpo-
mínku na naše pěstitelské výkony. Při pěstování je dobré je vysadit u plotu, který jim poskytne 
oporu. Ale je riziko tam, kde vaše zahrada sousedí s lesem či polem, protože tykvičky chutnají 
srnkám i prasatům. Můžeme je vydlabat na vrcholu seříznou, vložit skleněnou podložku pro 
čajovou svíčku, příp. slaměné ozdoby, sušené květiny, plody, bobule. 
Hokkaido – snad nejznámější. Byla vyšlechtěna v Japonsku, pro malou hmotnost má výhodu 
jednorázové spotřeby. Obsahuje karoten, její dužina je spíše škrobovitá než vodnatá a konzumuje 
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se i se slupkou. Ještě 
lepší je dýni nakrá-
jet na větší díly 
a  upéct doměkka 
v troubě s trochou 
oleje. Pak už jen dát 
do hrnce společně 
s větší bramborou, 
uvařit a rozmixo-
vat. Chuť polévce 
dáme přidáním 
čerstvého zázvoru, 
chilli, muškátového 
oříšku, smetany, 
skořice (ovšem ne 
všechny ingredien-

ce najednou), zeleniny a na talíři posypat opraženými dýňovými semínky. U barevných variant 
se slupka musí odkrájet. Odrůda DELICA- tzv. zelené Hokkaidó, modré Hokkaidó odrůda 
Blue kuri je šedomodré barvy. Typ „hubbard“ má protáhlé kulovité plody se špičatým koncem.
Máslová – poznáme podle hruškovitého tvaru, dužina je světlejší s máslovou příchutí. V dobrých 
podmínkách ji lze uskladnit mnoho měsíců. Má pevnější dužinu, takže je ideální k zapékání, 
smažení, na pyré, které můžeme přidávat do bramborové kaše, ale i do zmrzlin.
Muškátová – má charakteristické žebrování od stonku k „pupíku“, zralost poznáme podle 
světlého ojínění mezi žebry. Barvu má zelenou i oranžovou a voní po melounu. Má větší obsah 
vody, proto není skladovatelná. Použití: na kompot, pyré, do koláčů či muffinů. Pro sladkou 
chuť se přidává dětem do přesnídávek.
Špagetová – vzhledem připomíná podlouhlý žlutý meloun. Po uvaření či upečení se dužina dá 
vidličkou rozdělit na nudličky, které se dají připravit jako těstoviny – s omáčkou, do asijských 
jídel a salátů, protože je málo sladká.
Žaludová – drobnější velikosti ve tvaru žaludu s bledou dužinou, oříškové příchuti. Snese delší 
skladování. Použijeme ji na zapékání a to i na sladko s trochou másla a cukru.
Dýně olejná – má velmi tvrdou slupku, ovšem její semena jsou bez slupky a nemusí se loupat, 
proto se z ní lisuje dýňový olej, a uchovávají se na přímou konzumaci. Připomínáme, že dýňová 
semena obsahují velké množství zinku a po upražení na sucho mají i chuť oříšků a hodí se na 
posypání moučníků, do vločkových kaší. příp. krémových polévek.

Jak máme ve zvyku nakonec jeden recept. Švýcarská dýňová polévka: 500 g dužiny dýně nakrá-
jené na kostky, olej nebo máslo, menší cibule, ½ lžičky kari, 2 brambory nakrájené na kostky, 
1 l zeleninového vývaru, 100 ml šlehačky, sůl, pepř. V hrnci rozehřejeme máslo a orestujeme 
na něm nakrájenou cibuli, přidáme nakrájenou dýni (Hokkaidó upečeme v troubě nakrájenou 
na kousky s olivovým olejem), brambory a kari. Chvíli společně restujeme, aby se zelenina 
obalila kari. Zalijeme vývarem a vaříme 20-30 min., dokud nejsou dýně a brambory měkké. 
Rozmixujeme, znovu přivedeme k varu, přilijeme smetanu, dochutíme a podáváme. Na talíři 
přidáme osmažené krutony nebo dýňová semínka. Ať vám chutná jako nám.

ZO ČZS
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HiStOrie

Z kROniky ObcE vRané nad vlTavOu
Národní výbor řídil práci stálých komisí podle předem připravovaného plánu.
Zemědělská komise se zabývala zajištěním zemědělské výroby v naší obci. 
Finanční komise prováděla kontrolu hospodaření MNV, kontrolu ve školní stravovně, kontrolo-
vala nově došlá přiznání k dani domovní a spolupůsobila při vymáhání dlužných nedoplatků. 
Zdravotní a sociální komise kontrolovala dodržování čistoty a hygieny ve školách, školní jídelně, 
prodejnách a hostincích. 
Komise vnitřního obchodu dohlížela na zásobování v obci. 
Školská komise se zajímá o problémy ve školách a velmi ochotně pomáhá při jejich řešení. Zdravotní 
stav dětí je dobrý. Děti jsou prohlíženy okresní školní lékařkou. Od 24. 10. byla školní mládež 
i dospělí napadena infekční chorobou spálou. Komise spolu s vedením školy dělali vše možné, ale 
marně. Až teprve mrazy zamezily další šíření.

Ve druhé polovině roku nastal ve škole nedostatek vody. Tento stav byl vyřešen zavedením užitkové 
vody z Vltavy. Na celé dílo byla vyčerpána částka 46.271,45 Kč. Přesto,že práce byly započaty 
velmi pozdě, až 13. lisopadu, byl dán již 10. ledna 1956 do provozu.
Komise pro výstavbu splnila s úspěchem úkoly roku 1955 a byla ohodnocena jako první v akci M. 
Odměnou obdržela obec plynový sporák, který bude věnován mateřské škole.

Celkem bylo plánováno 6 akcí.
1) Dokončení stavby a úprava hudební školy.
2) Zajištění materiálu na úpravu chodníku kolem hudební školy.
3) a 4) Úprava cest a cesty do Skochovic.
5) Zřízení schodů u hřbitova.
6) Poslední akcí v tomto roce bylo oplocení zahrady.

Dne 26. června 1955 byl ve zdejší papírně slavnostně spuštěn pátý papírenský stroj. Slavnosti 
se zúčastnili zástupci ministerstva, ONV Praha - východ, MNV a školy. Rovněž byla přítomna 
s. Vančurová, po jejímž muži, zavražděném Němci, nese zdejší papírna jméno. Nový stroj byl 
pojmenován "Spartakiada", protože tento rok byla provedena naše 1. celostátní spartakiada.
1. července byla ve zdejší papírně zastavena výroba cigaretového papíru.

Již v loňském roce byla zavedena pravidelná autobusová spoj Vrané - Točná, protože z Točné sem 
docházejí děti do školy. Autobus ale nejezdil v sobotu, toto spojení bylo rozšířeno až od 1. října 1955.
V obvodu elektrárny byl brigádnicky upraven chodník, který byl za okupace rozkopán a nahražen 
vysokou zdí.

MNV uzavřel smlouvu s Uhelnými sklady, podle níž budou platit poplatek z obecní váhy, takže 
tím se zvýší příjem MNV.
V měsíci srpnu byla dokončena přípojka veřejného osvětlení k novým továrním dvojdomkům 
za sokolovnou.

Z. Krištůfková - kronikářka
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peL ‑meL

vTiPy na kOROnaviRus

• Chcete se zbavit koronaviru? Vypněte televizi a internet!!!

• Koronavirus je jako těstoviny – Čína je vynalezla a Itálie 
roznesla po celém světě.

• Panika není třeba. Na koronavirus máme dávno vyškolené 
odborníky – koronery.

• Dotaz posluchače rádia Jerevan: „Je pravda, že roušky bu-
dou?“ Odpověď: „Ano, to je pravda. V Praze budou roušky, v Brně budou roušky a dokonce 
i ve Znojmě budou roušky. Ta výstava je putovní.“

• Roušky nejsou, máme ale pro vás zlepšovák: vezměte dámskou podprsenku velikosti 2 až 
3, oddělte košíčky a na každý našijte upínací tkaničky. Z jedné podprsenky vyrobíte dvě 
roušky. Pro zvýšení filtrační účinnosti můžete do košíčku vložit i dámskou vložku. Při 
cestování v MHD vám budou závidět.

• Je to potvrzené! Čerstvé kravské lejno zastaví šíření koronaviru! Namočte si obě ruce do 
 lejna, než vyrazíte ven. To vám zajistí: 

 1. nebudete si sahat na ústa, nos a oči
2. nikdo si s vámi nepotřese rukou
3. všichni budou udržovat bezpečný odstup
4. umyjete si řádně ruce, než půjdete jíst

• Mladík osloví starší paní: „slečno…“ Baby, noste ty roušky – má to smysl!!!

• Přijde Čech do tržnice, tam Vietnamec s nudlí u nosu a s rouškou. Čech: „Máte korona-
virus?“, Vietnamec: „Ne, ale seženu…“

• Na poštu v těchto dnech raději nechoďte. Na poštu přišli dva v rouškách, nastala hrozná 
panika! Pak se ale naštěstí ukázalo, že je to jenom přepadení, tak si všichni oddechli.

• Zajímavé: lidi stojí frontu řádně s dvoumetrovými rozestupy, protože se bojí o své plíce, 
u trafiky na CIGARETY.

• Regály jsou plné alkoholu, ale co budou dělat Češi doma zavření s moukou? Není to 
legrace – polovina Čechů umře přežráním a zbytek hlady.

• Záhada karantény: Po těch šesti týdnech, co jsem doma, se mi zmenšilo oblečení. Ten 
koronavirus je děsnej neřád, už napadá i šatníky.

• Ona: „Myslíš, že jsem během karantény přibrala?“ On: „Tys ale nebyla nikdy hubená!“ 
Čas smrti: 18,00 hodin, příčina smrti: COVID-19.
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• Mojí peněženku přepadl korunavirus a to je daleko větší prevít.

• Copak koronavirus, horší jsou ty kolonaviry na D1.

• Leták: „Papírové peníze jsou infikované koronavirem. Veškerou hotovost dejte opatrně do 
igelitového sáčku a dejte ven před dveře. Naše firma je večer posbírá a ekologicky zlikviduje.“

• Osmdesát tisíc lidí se nakazilo koronavirem, celý svět chce nosit roušky, čtyřicet milionů 
má HIV, ale všichni to chtějí bez kondomu….

• Víte, že koronavirus si objednaly ženy? „Žádný fotbal, žádná hospoda, žádné poflakování 
s kamarády – pěkně z práce rovnou domů!“

• Zase na koronavirus doplatili jenom chlapi: žádný hospody, fotbal ani kámoši, ale ženský, 
ty si dělají to, co doteď: vaří, perou, žehlí…

• Zakázat hospody a přitom otevřít obchody, kde se dají koupit sekery, lopaty a rýče mi 
přijde jako velmi odvážný krok. 

• Jaký rozdíl je mezi Spartou a koronavirem? No… koronavirus se alespoň dostal do Evropy!

• Tož jednu moravskou: „Na Nově teď říkali, že dezinfekce na ruce se dá vyrobit i ze slivovice. 
Tohle může z huby vypustit jen Pražák!“

• Silniční kontrola: „Pane řidiči, cítím z vás alkohol!“ a řidič: „No to je ale proto, že nedo-
držujete odstup 2 metry!“

• Pokud neotevřou školy, navrhuji přejmenovat je na protialkoholní léčebny pro rodiče.

• A věděli jste, že Chuck Norris chytil koronavirus? Ale bylo mu ho líto, tak ho zase pustil… 

• Navíc je vše na dobré cestě! Již brzy by mohl být dostupný lék, který zcela vymýtí nejen 
koronavirovou epidemii. Americkým vědcům se podařilo zjistit, že na tuto nemoc, stejně 
jako i na další nemoci, účinkují slzy Chucka Norrise! Zbývá jenom vyřešit poslední pře-
kážku: Chuck Norris nikdy neplakal. 

• Slavná Popelka už má také nové texty: „Rýma, kašel, roušky prošívané, ale chřipka to 
není, jasný pane.“

• Sněhurka má zase už jenom šest trpaslíků. Kejchal je v karanténě.

• A na závěr trochu optimismu: Cestovky již reagují a nabízí super bezpečnou dovolenou 
a hit letošní sezóny! „Jižní pól, samostatné iglú + místo pro uskladnění až několika tun 
potravin v přírodním mrazáku + záruka, že v okruhu nejméně 50 km není další obydlí 
a že koronavirus se nemůže šířit v místním klimatu -50°C.“
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ciTÁTy

ZdRaví 

• Devět desetin našeho štěstí spočívá ve zdraví. (Arthur Schopenhauer)

• Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díku zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky 
únavě odpočinek. (Hérakleitos z Efesu)

• Jediný způsob, jak si uchovat zdraví – je: jíst, co nechceš, pít, co nemáš rád a dělat, 
co se ti nelíbí. (Mark Twain)

• Jsou tisíce chorob, ale jenom jedno zdraví. (Karl Ludwig Börne)

• Člověk je zdravý, když ho bolí pokaždé někde jinde. (George Bernard Shaw)

• Denně děláme jednu ze dvou věcí: Buď upevňujeme své zdraví, nebo podporujeme 
nemoc. (Adelle Davisová)

• Pocit plného zdraví získáme jen nemocí. (Georg Christoph Lichtenberg)

• Víc než zdraví si ceníme uzdravení. (Patricie Holečková)

• Většina lidí neumírá na své nemoci, ale na své léky. (Moliére)

• Zdraví nelze penězi zaplatit, ale některému doktorovi to nevysvětlíte. (Václav Dušek)

• Jednou z nejrozšířenější nemocí je diagnóza. (Karl Kraus)

• V mém věku už si nemohu dovolit, abych se cítil špatně. (Winston Churchil)

• Dočetl jsem se, že kouření doutníků škodí zdraví. Tak jsem se rozhodl, že přestanu 
číst noviny. (Winston Churchil)

• Přestat kouřit je nejsnadnější věc na světě. Já to mohu potvrdit, zkusil jsem to už 
nejméně tisíckrát. (Mark Twain)

• Vzdáte-li se kouření, pití a milování, nebudete ve skutečnosti žít déle, ale jen vám to 
tak bude připadat. (Sigmund Freud)

• Nejpříjemnější nemoc je skleróza. To se pořád dovídáte nové a nové věci. (N.N.) 
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