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Jak TEn čaS lETí...
Právě držíte v rukou již druhé „koronaviro-
vé“ číslo našeho ZRCADLA. Ani ve snu mě 
nenapadlo, že něco takového nastane. Do 
konce tohoto divného roku 2020 vyjde ještě 
jedno číslo Zrcadla a my si moc přejeme, aby 
již nebylo „koronavirové“. Držme si palce, aby 
tomu tak bylo. Moc, moc si to určitě všichni 
přejeme. Všichni si již potřebujeme od všeho 
toho „zlého“ odpočinout, nadechnout se a žít 
normální život. 
Přinášíme Vám zprávičky ze života naší milé 
obce. Někteří dopisovatelé tentokrát se svojí 
činností nepochlubili, ale oni to určitě napraví 
v dalším čísle.
Mějte se všichni pěkně, buďte hlavně hodně zdraví. Pečujte o sebe.
Říkejte si „My to dáme!!!“

ReRa

Zprávy Z rAdnice

STRučnĚ z RadnicE
• RO obce se sešla 12x, ZO se sešlo řádně 2×. 
•  Dne 16. 7. 2020 byl zahájen částečný zkušební provoz na nové ČOV. Stavba pokračuje v sou-

ladu s harmonogramem prací. 
•  Z důvodu dlouhodobého   neplnění harmonogramu smlouvy o dílo, byla dne 21. 7. 2020 dána 

výpověď firmě Builder Costructins, s.r.o., zhotoviteli stavby „Přestupní terminál Vrané nad 
Vltavou“. Bude muset být, v co možná nejkratší době, vypsáno nové výběrové řízení. Vzhle-
dem k tomu, že stavba je spolufinancována z prostředků EU, nedodržení termínů a podmínek 
uzavřené smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou způsobuje řadu závažných problémů.   

•  Drážní úřad informuje o zahájení stavebního řízení na povolení opravy železničního mostu 
ve Skochovicích, trať Dobříš – Vrané nad Vltavou.

•  V srpnu začala přístavba a rekonstrukce půdních prostor základní školy, kterou provádí firma 
ACG Real, s.r.o., cena vč.  DPH činí 22 820 317 Kč. Dotace Ministerstva financí ČR, kterou se 
nám na tuto stavbu podařilo získat, je 18 mil. Kč. V zrekonstruovaných prostorách vzniknou 
dvě nové učebny, dále bude dostavěn výtah a nové šatny. 

• Byla dokončena projektová dokumentace na rozšíření kolumbária na místním hřbitově.
•  Stavba nové mateřská školy byla přihlášena do dvou soutěží Stavba roku 2020 a Stavba 

Středočeského kraje. Během července mateřskou školu dvakrát navštívila hodnotící komise 
složená z řad architektů. Vyhodnocení soutěže proběhne v září. 

•  Krajskému úřadu Středočeského kraje byla odeslána petice občanů Skochovic proti plánované 
výstavbě budoucí cyklostezky „Vrané – Měchenice“. Výjezd ze železničního mostu nemá 

SLOvO nA úvOd
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návaznost na cyklostezku ve Vraném nad Vltavou, cyklisté by museli projíždět centrem 
obce po místních frekventovaných komunikacích.

•  Sázíme stromy, z.s. po dohodě s komisí životního prostředí zajistil zdarma výsadbu 15 kusů 
stromů v naší obci.  Podmínkou je závazek následné péče o tyto stromy, který bude zajišťovat 
ZO ČSOP 11/11 Zvoneček.

•  Manželé Medkovi informovali radu obce o připravované studii využití prostoru v okolí so-
kolovny, kterou zpracovali pro TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. Aktuálně se jedná o návaznosti 
na studii úprav silničního provozu v ulici Březovská, kterou projektuje firma Grebner, s.r.o. 

•  Správa železnic informovala obec o záměru odstranit nevyužívaný objekt „Skochovice – 
uhelna“ v blízkosti železniční zastávky Skochovice.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

zPRÁva O činnOSTi ObEcní POliciE vESTEc
Obecní policie Vestec v období od 01.05.2020 do 31.07.2020 řešila ve Vraném nad 
Vltavou a okolí mimo každodenní hlídkové činnosti celkem 126 událostí, z toho bylo 
18 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní policie Vestec (tel. 739 156 156). 
Za uvedené období byl v obci zjištěn 1 trestný čin – a to proti majetku, který byl 
předán OO PČR Jílové u Prahy k dalšímu šetření, dále 1 případ podezření ze 
spáchání trestného činu – poškození vstupních dveří do stavební buňky v areálu 
sběrného dvora v obci, které bylo také předáno PČR Jílové u Prahy a 69 přestupků, z toho plných 
57 přestupků na úseku dopravy. 
Z přestupků v dopravě je to překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci, opět o více než 20 km 
v hodině v celkem 5 případech – naměřené hodnoty rychlosti vozidel 72 km/hod., 67 km/hod., 66 
km/hod., 65 km/hod. a 63 km/hod. – to vše v úsecích v obci s maximální povolenou rychlostí 40 
km/hod. hovoří samy za sebe, k tomu je nutno přidat i nezanedbatelných 39 případů překročení 
nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně než 20 km v hodině. 
Z ostatních přestupků v dopravě strážníci za dané období řešili zejména nerespektování dopravní 
značky B1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech), řízení vozidla po zadržení řidičského 
průkazu - předáno PČR, odmítnutí se podrobit vyšetření, zda osoba při řízení motorového vozidla 
nebyla ovlivněna alkoholem či jinými návykovými látkami – opět předáno PČR, opakovaně řešili 
stání v protisměru, resp. nezanechání průjezdu 3+3 m na komunikaci při stání vozidla a stání na 
silniční vegetaci, dále potom zákaz zastavení a jedenkrát strážníci oznamovali správnímu orgánu 
vjíždění automobilu na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno.     
Z ostatních přestupků strážníci opakovaně řešili porušení Obecně závazné vyhlášky obce – celkem 
4x pes na volno bez majitele, opakovaně používání hlučných strojů v době, kdy je to zakázáno, vjezd 
vozidel do vody, dále potom přestupek proti majetku, rušení nočního klidu, neoprávněný zábor 
veřejného prostranství a přestupek dle zákona o odpadech.  
Dále strážníci Obecní policie Vestec přijali a řešili oznámení o neznámém muži, který se pohyboval 
po komunikaci za plného provozu, oznámení o nedovoleném stání osobních automobilů v místech, 
kde je to zakázáno, oznámení o agresivní labuti na řece Vltavě, která ohrožovala vodáky, další ozná-
mení o labutích procházejících se po fotbalovém hřišti, oznámení o pokusu vloupání do jednoho 
z kempů v obci - dáno na vědomí PČR, opakovaně prověřovali oznámení o problému s občanským 
soužitím, přijali a řešili oznámení o pohybu osob po železničním mostě v obci, oznámení o odchytu 
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kočky na pozemku RD, přijali oznámení o povoleném pálení suché dřevní hmoty, prověřili oznámení 
o podezřelé osobě, která fotila věci před jedním z RD v obci, oznámení o používání hlučných strojů 
v době, kdy je to zakázáno, oznámení o rušení nočního klidu v jednom z kempů v obci, prověřovali 
oznámení o pohybu podezřelých osob ve vozidle v obci, oznámení o stání na zeleni, oznámení o ne-
funkčním bílém světle zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu ČD, oznámení o zraněné 
ženě, ležící na pozemku jednoho z RD a opakovaně přijali oznámení o odstavené čtyřkolce v obci.
Dále strážníci přijali a řešili oznámení o nálezu použité injekční stříkačky v obci a oznámení o ná-
lezu peněženky.
Při hlídkové činnosti v obci strážníci Obecní policie Vestec kontrolovali osoby před jednou z pro-
vozoven v obci, opakovaně kontrolovali osobní automobily s nesprávným způsobem jízdy, zjistili 
ležící osobu v parku a dále potom nedovolenou skládku v obci.
Na žádost PČR strážníci poskytovali součinnost při výslechu svědka k jedné z událostí v obci, dále 
potom ve věci odstaveného osobního automobilu, při oznámení o neznámé osobě, pohybující se 
spolu se psem po železničním mostě v obci, při oznámení o ležící osobě na komunikaci, při rušení 
nočního klidu v obci, dále poskytovali součinnost formou nezúčastněné osoby u soudně nařízené 
domovní prohlídky a ve věci oznámení o odcizené koloběžce. 
V součinnosti s HZS vyjížděli strážníci do obce k malému dítěti, které se uzamklo v osobním 
automobilu.

Strážníci nadále průběžně zajišťují kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako 
vyhodnocují snímky jimi pořízené.
Do doby platnosti nouzového stavu kontrolovali strážníci dodržování nařízení vlády o povinném 
nošení roušek, s tím související zákaz shromažďování osob v obci atd. 

Z deníku Obecní policie Vestec:
Dne 19. 05. 2020 v čase 13:09 hodin přijala hlídka Obecní policie Vestec, zařazená jako ostatní složka 
do systému Integrovaného záchranného systému hlášení o výjezdu HZS do obce Vrané nad Vltavou 
k záchraně osob z uzavřených prostor. Do obce neprodleně vyjela za použití světelného a zvukového 
výstražného znamení na služebním vozidle hlídka strážníků, během jízdy kontaktovala Operačního 
důstojníka HZS Středočeského kraje za účelem upřesnění informací o výjezdu HZS, přičemž bylo 
zjištěno, že v obci před jedním z domů má stát osobní automobil, ve kterém se zabouchlo dítě ve 
věku necelých 3 let a ve vozidle se nachází již 20 minut. Strážníci na oznámené místo dorazili spo-
lečně s jednotkou HZS Jílové u Prahy, na místě bylo zjištěno, že malé dítě bylo úspěšně ještě před 
příjezdem složek ISZ bez újmy na zdraví z uzavřeného vozidla vyproštěno.  
Jak vidno z textu výše, i výjezdy společně s HZS Středočeského kraje patří ke každodenní činnosti 
strážníků Obecní policie Vestec.
  
Dne 01. 06. 2020 v čase cca 11:30 hodin při běžné hlídkové činnosti v obci přijela hlídka Obecní 
policie Vestec ulicí Nádražní do ulice Ke Zvoli k železničnímu přejezdu ČD (ve směru od obce Dolní 
Břežany-Jarov do obce Zvole) v době, kdy byly spuštěny závory a zároveň byla dávána výstraha 
dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. 
V době, kdy se zvedly závory, ale stále byla dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými 
světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, na železniční přejezd vjel osobní automobil 
Opel, a to z ulice Ke Zvoli (ve směru od obce Zvole směrem do obce Dolní Břežany-Jarov). Vzhledem 
k tomu, že řidič tohoto vozidla nerespektoval §29, odstavec 1, písmeno a) a c) zákona 361/2000 Sb., 
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hlídka se za použití světelného výstražného znamení modré barvy na služebním vozidle v křižovatce 
ulic Ke Zvoli-Nádražní otočila a toto vozidlo zastavila v ulici U Pošty u č.p. 144 za použití rozsví-
ceného nápisu STOP červené barvy, přičemž během celého manévru a následné jízdy za vozidlem 
Opel měla hlídka toto vozidlo na přímý dohled. Po zastavení z vozidla vystoupil neznámý muž, 
který byl ve vozidle sám a byl strážníky vyzván dle §12, odstavec 2, písmeno b) zákona 553/1991 
Sb. k prokázání své totožnosti - výzvě vyhověl a předložil OP.
Na další výzvu hlídky, aby předložil ŘP a ORV od výše uvedeného vozidla uvedl, že ŘP mu byl 
v minulosti zadržen a že se domnívá, že má v současné době stále ještě vydán platný zákaz řízení, 
ORV nepředložil, protože jej u sebe neměl.
Řidič tohoto vozidla byl hlídkou Obecní policie Vestec v celé věci poučen a vyzván, aby na místě 
setrval do příjezdu hlídky OO PČR Jílové u Prahy – ten výzvě vyhověl, po celou dobu se k hlídce 
Obecní policie Vestec choval slušně, vstřícně a spolupracoval. Celá událost byla neprodleně ozná-
mena stálé službě OO PČR Jílové u Prahy, která na místo vyslala hlídku PČR, která si následně po 
příjezdu do obce v ulici U pošty převzala celou událost k dalšímu šetření. 
 
Dne 07. 07. 2020 v čase cca 11:44 hodin přijali strážníci oznámení od všímavého občana obce ve věci 
odstavené čtyřkolky bez registrační značky v lese v jedné z chatových oblastí v obci. Oznamovatel 
uvedl, že předchozího dne ve večerních hodinách zde čtyřkolka ještě nestála, ráno se na místě již 
nacházela, zakrytá plachtou, což se mu zdá divné, protože jak je mu známo, nikdo z jeho sousedů 
v okolí žádnou čtyřkolku nevlastní.  
Strážníci prověřili oznámení při hlídkové činnosti, na místě u čtyřkolky se navíc nacházely dvě 
neznámé osoby a osobní automobil.
Strážníci obě osoby vyzvali k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení k celé věci, oba výzvě 
vyhověli a jedna z osob uvedla, že je vlastníkem této čtyřkolky, která se během jízdy porouchala, 
a proto sem následně přijel spolu s další osobou stroj opravit, přičemž na místě nebyl schopen 
doložit, že je majitelem čtyřkolky. 
Strážníci provedli prostřednictvím stálé služby OO PČR Jílové u Prahy lustraci, jak obou zjištěných 
osob u čtyřkolky, tak i čtyřkolky samotné (dle VIN), bylo zjištěno, že kontrolované osoby neprochází 
pátráním po osobách a ani čtyřkolka neprochází pátráním po vozidlech. Osoba, která prohlásila, 
že je majitelem této čtyřkolky uvedla, že čtyřkolku z místa urychleně odveze. 
Celá tato událost byla vzápětí telefonicky dána na vědomí stálé službě OO PČR Jílové u Prahy.
V následujících dnech další dva občané obce nezávisle na sobě oznámili na tísňovou linku Obec-
ní policie Vestec, že se tentokrát na cestě k bývalé skládce za závorou nachází čtyřkolka bez RZ. 
Oznamovatelé byli v obou případech poučeni, že se jedná o čtyřkolku, která již byla opakovaně 
prověřována, zda neprochází pátráním po vozidlech. 

Dne 13. 07. 2020 v dopoledních hodinách hlídka Obecní policie Vestec v rámci hlídkové činnosti 
v obci opětovně prověřila na cestě k bývalé skládce za závorou odstavenou čtyřkolku, ta se zde stále 
nacházela v částečně rozebraném stavu - byl sejmut přístrojový štít včetně přední kapotáže, boční 
kapotáž, panel s ovládáním předního navijáku, rozpojeny konektory elektroinstalace a odpojen 
akumulátor.
Strážníci provedli prostřednictvím stálé služby OO PČR Jílové u Prahy opětovnou lustraci odstavené 
čtyřkolky bez RZ (opět dle VIN) a tentokrát bylo zjištěno, že čtyřkolka již je nahlášena jako odcizená 
a prochází tedy pátráním po vozidlech.
Vzhledem k tomu, že hlídka PČR byla vázána pracovně u jiné události, byli strážníci požádáni 
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o poskytnutí součinnosti ve věci střežení místa, resp. předmětu trestného činu, což se stalo. Poté, 
co se na místo v odpoledních hodinách dostavila hlídka OO PČR Jílové u Prahy, manželka majitele 
čtyřkolky a následně kriminalistický technik PČR a bylo provedeno ohledání a zadokumentování 
místa trestného činu, byla čtyřkolka v nepojízdném stavu předána manželce majitele čtyřkolky, 
která stroj z místa odtáhla na laně. 
Důvodem toho, že odcizená čtyřkolka byla nahlášena jako odcizená až po několika dnech je fakt, 
že její majitel zaznamenal její ztrátu s časovým odstupem, což celou věc bohužel zkomplikovalo. 
K celé události byly prověřeny záznamy z fotopastí, rozmístěné v obci a bylo zjištěno, že výše uve-
dená čtyřkolka je zachycena na snímku z fotopasti v brzkých ranních hodinách, a to v den, kdy 
byla odcizena z pozemku jednoho z RD v obci. Obě osoby, které byly kontrolovány hlídkou Obecní 
policie Vestec v souvislosti se čtyřkolkou bez RZ v obci Vrané nad Vltavou byly následně zachyceny 
městským kamerovým dohledovým systémem jako podezřelé osoby v souvislosti s jinou trestnou 
činností v jedné z obcí, které spravuje Obecní policie Vestec na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy. Totožnost těchto osob byla neprodleně předána strážníky Službě kriminální policie 
a vyšetřování PČR Mnichovice.  
Závěrem chceme poděkovat všem všímavým občanům obce, kterým nebyl lhostejný fakt, že v lese 
či na nepoužívané cestě v obci stojí odstavená čtyřkolka bez RZ a neváhali tuto skutečnost telefo-
nicky oznámit na tísňovou linku Obecní policie Vestec, i s jejich přispěním měla tato pro majitele 
čtyřkolky nepříjemná událost šťastný konec. 

Dne 21. 07. 2020 v odpoledních hodinách oznámila na tísňovou linku Obecní policie Vestec ozna-
movatelka informaci, že sousedka její matky upadla na zahradě svého RD v k. ú. obce, při pádu se 
pravděpodobně zranila a nyní volá o pomoc.
Na oznámené místo neprodleně vyjela hlídka strážníků, během cesty telefonicky vytěžila oznamo-
vatelku, za aktivní spolupráce občanů obce byl zjištěn dům, na jehož pozemku se nachází pravdě-
podobně zraněná žena. Zde se již nacházel další ze sousedů, který zaslechl volání o pomoc zraněné 
ženy a neváhal přispěchat na pomoc, zachoval chladnou hlavu a okamžitě na místo prostřednictvím 
tísňové linky přivolal lékařskou pomoc.
Strážníci přelezli oplocení RD a před domem zjistili, že zraněná žena sedí na zahradě RD na zemi 
a stěžuje si na velkou bolest v levé noze, na dotaz, jak ke zranění došlo, uvedla, že na zahradě svého 
RD upadla. Strážníci kontaktovali opětovně tísňovou linku ZZS a dle pokynů operátorky pro pode-
zření na zlomeninu krčku kyčelního kloubu zraněnou osobu znehybnili až do příjezdu vozidla ZZS. 
Zdravotníci rozhodli na místě o okamžitém převozu zraněné osoby do Všeobecné fakultní nemoc-
nice v Praze, strážníci poskytli na místě zdravotníkům nezbytnou součinnost při jejím naložení 
do sanitního vozu.
Následně telefonicky vyrozuměli syna zraněné ženy, který se posléze dostavil do bydliště své matky, 
aby zabezpečil její RD. Do jeho příjezdu hlídka Obecní policie Vestec setrvala na místě celé události 
za účelem střežení nezabezpečeného RD. Po příjezdu syna zraněné osoby jej strážníci poučili, ten 
společně se strážníky RD své matky zabezpečil. 
I v případě této události patří velký dík a respekt všem občanům obce, kteří nezištně poskytli pomoc 
své zraněné sousedce. 

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec,

okrskář obce
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V dubnu oslavila
 paní Jaroslava Dvončová

80. narozeniny. 

Hodně zdraví jí přeje 
rodina Bernatova

SpOLeČenSKá KrOniKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Je to jako pohádka

Je to jako pohádka, 
když se začne život děťátka. 

Přinese lásku, radost i smích, 
stane se pokladem rodičů svých. 

 
Ať děťátko má všeho dost, 

v životě jen pro radost. 
Zdraví, štěstí, veselosti, 

jak v dětství, tak v dospělosti. 
 

Rodičům ať radost dělá, 
budoucnost ho čeká skvělá. 

Celý život bez nesnází, 
ať ho úspěch doprovází.

Vítáme všechny nové
občánky vranské.

V roce 2020 se uvítání občánků 
nekoná. Na jaře roku 2021

se těšíme na setkání.
Gratulujeme k ocenění!

Členy USAR týmu,
ke kterému patří i David Blažek

ze Skochovic, ocenil za práci
ve výbuchem postiženém

Bejrútu ministr vnitra
Jan Hamáček s generálním

ředitelem HZS ČR.



zrcadlo číslo 205 – 3/20208

Ze ŽivOTA OBce

zPRÁvy z maTEŘSké ŠkOly
Poslední květnový týden školka opět ožila a dětské rozzářené tváře vstupovaly 
spolu s rodiči do školky. Sice na ně číhala nová bezpečnostní a hygienická 
pravidla, která jsme si všichni museli osvojovat, ale vše jsme zvládli a doufáme, že pandemii 
jsme dali jednou provždy sbohem.
Těch pár týdnů, které nám zbyly do konce školního roku, jsme využili, jak nejlépe to šlo. Dětem 
jsme nahrazovali ušlé kulturní akce, které se díky bezpečnosti musely zrušit.
Nejmladší děti za pomoci učitelek zakládaly nové záhony, které osázely bylinkami, získanými 
od rodičů, jahůdkami a malinami. Realizovaly projekty „Včela“ a „Mravenec“, kde získávaly 
povědomí o životě v úlu, mraveništi a v trávě. Starší děti rozpoznávaly smysly, povídaly si o živé 
a neživé přírodě, dělaly pokusy, názorně si ukazovaly, jak probíhá koloběh vody, vyráběly 3D 
mořský svět, pracovaly s globusem, na kterém si společně ukazovaly jednotlivé země a poví-
daly si o jednotlivých kulturách. Děti opakovaly vše, co se ve školce již naučily a paní učitelky 
zjišťovaly, kým chtějí být, až vyrostou.
Všechny třídy se postupně vystřídaly v lesíku u školky, kam jsme pro děti nachystali různorodé 
„bojovky“. Po splnění všech úkolů na ně v cíli čekal poklad.
Na Dětský den jsme se po svačině odebrali na zahradu, kde na nás čekala zmrzlina, která byla 

milým překvapením a bohatý program v podobě 
her a soutěží. Dopoledne uteklo a už se rozdávaly 
medaile a drobné dárečky, z kterých měly děti ve-
likou radost.
Další z významných akcí, které se pořádají ke konci 
každého školního roku, je „Pasování předškoláků“, 
kterým přejeme mnoho úspěchů nejen v první třídě.
Prázdniny se chýlí ke konci, užívejte každého slu-
nečného dne a načerpejte síly na dny podzimní.
      
    učitelky z MŠ
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zE ŽivOTa ŠkOly

SlOvO ŘEdiTElky ŠkOly 

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové a příznivci naší školy,

prázdniny jsou právě v polovině a školní rok 2019/2020 na konci. Rok, který byl kvůli opatřením 
proti koronaviru velmi netypický. Prakticky celé třetí čtvrtletí proběhlo online – nejednalo se jen 
o různé formy distančního vzdělávání, online výuku, ale na dálku probíhaly také pedagogické 
rady, porady ředitelů škol, školení pedagogů, on line čtvrtletní konzultace (třídní schůzky) 
učitel-rodič-žák nebo zápisy do prvních tříd. Na toto „korona-období“  nelze  zapomenout – 
něco nám totiž i dalo. 
Učitelé, žáci i rodiče prokázali úžasnou flexibilitu a schopnost rychle se učit novým věcem. 
Mimo jiné jsme se začali pracovat v nových prostředích a s novými didaktickými nástroji.
Kvalitu výuky a podávání zpětné vazby jsme se snažili zachovat i za ztížených podmínek, 
o něco ale přece jen naše děti přišly. Naplánováno bylo pro žáky, mnoho aktivit, výletů, exkurzí, 
společných akcí, preventivních programů, vědomostní či sportovní soutěže. Pro rodiče byl 
naplánován jarmark nebo již tradiční vystoupení k ukončení školního roku.
Během května a června, kdy se částečně uvolnila přísná opatření, se část žáků do lavic vrátila. 
Od 11. května žáci 9. ročníků, aby se připravovali na přijímací zkoušky, od 25. 5. sedm tříd 
prvního stupně, v počtu 15 dětí ve třídě. Na dobrovolné individuální konzultace s učiteli přišli 
žáci šestých, sedmých a osmých tříd. V posledních dnech školního roku se mohli žáci setkat 
také při třídnických hodinách a akcích.
Ač nás to velmi mrzí, zápis do 1. tříd proběhl letos bez budoucích prvňáčků. 
K zápisu ke školní docházce se přihlásilo 64 dětí, 6 dětí má odklad školní docházky, do dvou 
prvních tříd nastoupí 49 dětí a my se na ně již velmi těšíme. Bylo nám velmi líto, že někteří 
deváťáci, kteří tak dlouho čekali na přijímací zkoušky, a bohužel i s výborným prospěchem, se 
díky obrovskému převisu zájemců na svou vysněnou školu nedostali. Na druhé stupně a střední 
školy začínají totiž přecházet početně nejsilnější ročníky. Školy ještě na začátku prázdnin vy-
hlašovaly druhá kola i s pohovory a tak jejich čekání na definitivní umístění se ještě protáhlo. 
Na gymnázia odchází 6 žáků, na jiné střední školy (zdravotnické, průmyslové, obchodní 
akademie a jiné SŠ) 22 žáků, na umělecké školy 3 žáci, na střední odborné učiliště 8 žáků. Na 
víceletá gymnázia z 5. ročníku 5 žáků, ze 7. ročníku 4 žáci. Všem jim přejeme, ať se jim v další 
životní etapě daří. 

Závěr si nechávám na vřelé poděkování:

Rodičům, kteří se po dobu distanční výuky ocitli na stejné lodi. To, jak jste to se svými dětmi 
doma zvládali, chodili do práce, případně si pracovní povinnosti plnili doma a při tom všem 
se ještě starali o děti a pomáhali jim organizovat dálkovou výuku, to si zaslouží obdiv.

Zřizovateli – obci Vrané nad Vltavou za dodání hygienických prostředků a také za finance 
na jejich nákup. Za navýšení finančních prostředků na renovaci parket v budově 1. stupně, 
abychom mohli jejich opravu udělat v době, kdy škola byla bez dětí.
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Celému týmu ZŠ Vrané, bez kterého by škola nemohla fungovat.
Pedagogickému sboru za to, s jakou ochotou a rychlostí dokázal vstřebat potřebné základní 
technické znalosti nezbytné k zahájení výuky na dálku. Za to, že se všichni k celému problému 
postavili čelem.

Paním vychovatelkám a asistentkám pedagoga, které docházely do školy v době nouzového 
stavu, abychom organizačně zabezpečily výuku ve škole.

Nerada bych opomněla obětavou práci a snahu našich pánů školníků a paní uklízeček, které 
kromě údržby, oprav a úklidu prostor naší školy, měli navíc práci s aplikací dezinfekčních 
prostředků.

A také mému spojovacímu článku, svým zástupkyním, vedoucí školní družiny a paním 
hospodářkám. 

To hlavní, co nám všem chybělo a na co se všichni nejvíce těšíme, je živý, partnerský kontakt 
s dětmi, který je naprosto nenahraditelný. 

Doufám, že v novém školním roce 2020/2021 zase společně začneme žít náš “normální” všední 
život.

                                                        Mgr. Daniela Pořízková, ředitelka ZŠ Vrané

cO SE vE ŠkOlE udÁlO za ObdObí kvĚTEn – čERvEnEc?

zŠ vRané nad vlTavOu JE OPĚT EkOŠkOlOu
Naše škola obhájila titul Ekoškola, v němž žáci, učitelé, rodiče a přátelé školy proměňují školu 
v příjemnější a přírodě bližší místo k životu. Jedná se o mezinárodní program, který je v České 
republice koordinován vzdělávacím centrem TEREZA, 
které má 25leté zkušenosti se vzděláváním dětí. Hlavním 
cílem programu je zlepšit prostředí ve škole a jejím okolí 
a celkově snížit dopad našeho jednání a provozu školy 
na životní prostředí.
Děkujeme celému Ekotýmu naší školy pod vedením paní 
učitelky a koordinátorky EVVO Katky Vrtiškové a pana 
učitele Tomáše Holera.

10. června proběhl ve škole audit, ve kterém se zástupci 
dětí z Ekotýmu 1. a 2. stupně snažili obhájit titul Ekoškola. 
Všechny děti musíme za jejich prezentaci a obhajobu 
velmi pochválit, přistoupili k ní zodpovědně, stejně tak 
jako k práci v Ekotýmu během celého školního roku.
Všichni se radujeme z obhájení titulu na další roky a zá-
roveň máme plány, kam školu chceme směrovat dál.
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SOuTĚŽ OFFicE aREna – úSPĚch naŠEhO ŽÁka
Letos poprvé se naše škola zapojila do celostátní soutěže Office Arena 2020. Tato soutěž 
v odborných znalostech a využívání aplikací Microsoft Office je realizovaná a organizovaná 
Vzdělávacím centrem Microsoft Partneři ve vzdělávání kraje Vysočina, generálním partnerem 
společností Microsoft s.r.o. Česká republika, společností Computer Media a společností K-net 
Technical International Group.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol 2. stupně, žáci víceletých gymnázii odpoví-
dajících ročníků a studenti středních škol. Soutěž je dobrovolná a určená jednotlivcům, kteří 
v době konání soutěže navštěvují příslušný ročník základní školy (příslušný ročník víceletého 
gymnázia), a studentům středních škol.
Soutěž se skládá ze tří kol – školního, krajského a finále.
Školního kola se u nás zúčastnilo kolem 20 žáků, z nichž pak dva nejlepší a jeden náhradník 
postoupili do krajského kola – úkolem bylo vypracovat práci dle určeného zadání. Vše posu-
zovala odborná porota, která následně určila výherce krajského kola.
Za Středočeský kraj zvítězil náš student Martin Králíček z osmého ročníku a důstojně nás po 
postupu do národního kola reprezentoval i v něm.

SlavnOSTní ROzlOučEní SE ŽÁky 9. ROčníků
V prosluněném dopoledni 25. června se naše škola loučila na zahradě se žáky 9. A, kteří na-
vštěvovali školu od roku 2011 a se žáky 9. B, kteří přišli z okolních obcí do naší školy v roce 
2016. Loučení bylo pojato slavnostně. Žáci i učitelé přišli společensky oblečeni. V krásné 
zeleni zahrady bylo připraveno posezení pro žáky i pedagogický sbor. Nechyběly památeční 
absolventské šerpy se jmény spolužáků, pro každého žáka list s osobními vzkazy od učitelů 
a drobné občerstvení (za jeho přípravu velmi děkujeme vranské školní jídelně). Po přivítání 
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k deváťákům promluvila nejprve paní ředitelka, poté 
zavzpomínali na léta strávená se svou třídou třídní učitelé 
a pak už následovalo slavnostní "ošerpování". Žákům byl 
předán památeční list a vysvědčení o dosaženém základ-
ním vzdělání. Druhou část posledního společného setkání 
řídili naopak žáci. I loučící se deváťáci měli totiž pro své 
učitele připravena překvapení a dárky na rozloučenou. 

Naši milí deváťáci, ať se Vám v další etapě Vašeho života 
daří a do vranské školy máte vždy dveře otevřené…

zÁPiS dO 1. TŘíd
V dubnu proběhl zápis žáků do 1. ročníku poprvé bez 
osobní přítomnosti dětí a pouze online formou na dál-
ku. Tradiční průběh zápisu, na který se vždycky všichni 
těšíme a s radostí se na něj připravujeme, nám překazila 
opatření vydaná MŠMT v souvislosti s koronavirovou situací. Třídní paní učitelky budoucích 
prvňáčků určitě vše dětem vynahradí při prvním setkání 1. září.
V červnu mohla proběhnout alespoň informativní schůzka pro rodiče dětí budoucích prvních 
tříd s vedením školy, které rodičům předalo informace od třídních učitelek, o celkovém chodu 
školy a školní družiny. 

Získané dotace
Škola zažádala a získala dotaci na primární prevenci rizikového chování na rok 2020 ve výši 
98 400,- Kč a  na podporu vzdělávání cizinců na rok 2020 ve výši 107 186,- Kč  
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NA ZÁVĚR NÁM DOVOLTE UVEŘEJNIT NĚKOLIK POSTŘEHŮ NAŠICH UČITELŮ 
Z DOB „KORONADOBY“ A VÝUKY NA DÁLKU:

Přírodopis „na dálku“- Geologičtí činitelé a jiné projekty
I v době pandemie COVID-19 a výuky na dálku jsme se snažili dětem výuku zpestřovat různými 
náměty k jejich činnosti související s obsahem učiva, či zadáváním pestrých škál úkolů a aktivit 
na doma. 

V 9. ročníku jsme se při přírodopisu zabývali ve  2. pololetí při hodinách vnějšími a vnitřními 
geologickými činiteli. Všechny nabyté znalosti k danému tématu se žáci snažili prezentovat v pro-
jektu, který i pod vedením „na dálku“ zvládli úžasně. Žáci si nejprve vybrali téma související 
s touto problematikou (sopky, zemětřesení, činnost vody, větru, ledovce, krasové jevy aj.). Projekt 
měl dané povinné parametry (přítomnost 3D prvku; vytvoření 3 otázek, na které v něm lze najít 
odpovědi; vyváženost obrazové a textové složky, odborná správnost atd.). Zároveň v něm měli žáci 
veliký prostor pro vlastní invenci a kreativitu. Poster, který mohl být orientován jak vertikálně, 
tak horizontálně, pak měli žáci za úkol vyfotografovat a poslat paní učitelce, od které dostali 
okamžitou zpětnou vazbu. Na následující videohodině žáci svůj projekt představili ostatním 
(sdílenou obrazovkou). Velmi hezké bylo sledovat při této prezentaci vzájemný respekt a uznání 
spolužáků k výrobkům nejvyšší kvality. Některé z nich totiž dokonce svítí (krasové jevy - nasvícení 
krápníků), jiné jsou velmi těžké (sopky - lávové kameny z Tenerife), V jiných případech jde přímo 
o „modelářský“ kousek nebo výjimečný nápad. Já osobně si ale cením všech projektů, které žáci 
v této mimořádné době s možností jen konzultace s vyučujícím na dálku, vytvořili. Společně jsme 
ve škole během 4 let již několikrát v hodině přírodopisu podobné činnosti dělali, ale vždy jsem jim 
byla na blízku, škola žákům poskytla pomůcky (papírenské zboží, možnost tisku apod.). Teď se 
ale museli spolehnout hlavně sami na sebe, na materiál, který měli doma. Veliký dík proto patří 
i rodičům, kteří pomáhali např. se sháněním pomůcek. 

Stejně tak musím pochválit i žáky šestých tříd, kteří se zapojili „ na dálku“ do tvorby minipro-
jektíků – závěsů na téma hmyz. A sedmáky, kteří vytvářeli lapbooky- právě kvetoucí rostliny.
Žákovské práce již zdobí interiér školy, takže po prázdninách se mohou děti těšit, že je uvidí 
a prostudují si je, na vlastní oči.

J.Hnátová

Tělesná výchova  v době pandemie koronaviru
Od 11. 3. výuka všech předmětů „přeskočila“ ze dne na den na on-line vzdělávání. Zajistit potřebné 
vybavení, naplánovat nový rozvrh, pro některé se naučit pracovat s moderními technologiemi… 
pro všechny něco nového.  Ale jak vyučovat tělesnou výchovu? Na základě zdravého úsudku jsme 
došli k závěru, že veškeré „výchovy“ budou vyučovány dobrovolnou formou. Jak děti na dálku 
zaujmout, motivovat, přesvědčit k pohybu, zvlášť když první týdny karantény mohly trávit pouze 
v izolaci doma?  Ano, mohl jsem začít zadávat referáty o světových sportovcích, na zpracování 
pravidel míčových her a čekat, kdo se chytne (to si dokážete odpovědět sami). Na mě vždy fun-
govalo „učení příkladem“. A proto jsem řekl: “NE, žádné referáty, žádná pravidla, půjdeš před 
kameru, půjdeš vzorem“. Dětem jsem začal posílat studijní materiál v týdenní frekvenci a vždy 
jsem reagoval na danou situaci, jejich zájem, snahu jim představit něco nového nebo jen zohled-
ňoval počasí a proveditelnost navržených cviků.
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Za celou dobu on-line výuky vznikl studijní materiál, který měly možnost děti sledovat na školní 
platformě pro on-line výuku a některé příklady (alespoň fotografie) teď sdílím s Vámi. Děti si 
například připomněly jak se správně rozcvičit či protáhnout, jak ráno připravit své tělo pomocí 
metody 5 Tibeťanů, jak cvičit s TRX  nebo splout divokou řeku. Měly možnost přispět i na dobrou 
věc díky naběhaným kilometrům pro mediky nebo se seznámit s aplikacemi pro řízený trénink. 
Jsem moc rád, že jsem měl odezvu od dětí ze všech tříd, kde vyučuji. Ať už to bylo v podobě „laiku“ 
či dotazu na studijní materiál, ale i sdílení konkrétních 
sportovních aktivit v podobě videa, běžecké trasy nebo 
konkrétního výkonu na sportovní výzvu. Jsem přesvědčen, že 
tento typ výuky dětem mnohé dal a budu rád, když některé 
funkční prvky zachováme i v budoucnu, ale po pravdě se 
už velmi těším do školy, na skutečnou interakci s dětmi.

O. Benda

Výtvarná výchova v době koronaviru
Hned po vyhlášení nouzového stavu a zákazu osobní pří-
tomnosti žáků ve škole začalo intenzivní hledání alternativ 
vyučování. Výchovy se snažily rozvíjet žáky na dálku, 
avšak víc než o výkony nám šlo o to, aby se děti tvořením 
a vnímáním umění odreagovaly od strachu z nemoci, 
z nejistoty, z nových forem výuky, aby vhodně vyplnily 
volný čas a zažívaly radost.
Ve výtvarné výchově jsme v 7. ročnících pokračovali v me-
zipředmětovém projektu zaměřeném na ptactvo.
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V 8. ročnících jsme bohužel nemohli pokračovat v individuálních prezentacích historie výtvarného 
umění, ale blížily se Velikonoce, tak se tématem na dálku staly kraslice.
Výchovy se staly nejen dobrovolnými aktivitami pro děti, které rády tvoří, ale i k odreagování přes 
různé odkazy: https://www.nedatovano.cz/; https://www.informuji.cz/clanky/7776-koronavirus-
galerie-muzeum/;  https://artsandculture.google.com/.
Ale největší radost nám udělalo několik obrázků, které vytvořili sedmáci jen proto, že prostě chtěli. 
Byl to takový „výtvarný relax“.

E. Pašková

Hudební výchova v době koronaviru
V době Covid krize se hudební výchova stala předmětem, který mohl dětem pomoci uvolnit skrz 
hudbu své emoce, odreagovat se, přijít na jiné myšlenky, či konstruktivně rozvíjet ty stávající. Naše 
hodiny byly zčásti naplněny různými poslechy, které mapovaly daná období dějin hudby, nebo 
byly zaměřeny na abreakci. Dále jsme zkoušeli virtuální hodiny zpěvu s novým typem rozezpívání 
a také jsme hráli na neobvyklé hudební nástroje, které si děti samy vymyslely. Nástrojem se tak 
mohla stát například propisovací tužka a jeho partnerem kapající kohoutek. Pro vyšší ročníky bylo 
toto období ve znamení přemýšlení o textech předních českých textařů, interpretů jako například 
Karel Kryl, Jaromír Nohavica či Jan Werich nebo o tom, jestli může hudba člověka motivovat, 
aktivizovat a jakým způsobem? S devátými třídami jsme kromě jiného absolvovali exkurz do dějin 
populární hudby a zkoušeli rozbor některých skladeb. Celkově se toto období pro nás vyznačovalo 
hledáním nových možností nejen ve virtuální výuce a v hudbě, ale také v nás samotných a skrze 
hudbu a v hudbě jsme pak nechávali plnými tóny vyznít to dobré a skryté v nás.              

Aleš Benda
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zÁkladní umĚlEckÁ ŠkOla
vRané nad vlTavOu

Prázdniny se nám pomalinku chýlí ke konci a u nás ve škole 
se na stávající i nové žáky už těšíme. Školní rok začne na 
všech pracovištích 1. září 2020. Během prvního týdne dochází 
k individuální domluvě rozvrhu s pedagogy. Oficiální výuka 
začne od pondělí 7. 9. 2020.

Pro všechny, kteří sledují dění v naší škole máme dobré zprávy. MŠMT vyhovělo žádosti s na-
výšením kapacity školy ze 420 žáků na 540 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2020. Žádost byla 
podávána za účelem otevření nového tanečního oboru, ale i pro možnost přijmout na celé škole 
více žáků do individuálních předmětů. Samozřejmě ani navýšení školy není zárukou přijetí, 
vždy je potřeba vykonat přijímací talentové zkoušky. 

Dalším omezením je kapacita tříd pro výuku. To je do budoucna velká výzva.
Také v rámci schválení otevíráme nové odloučeného pracoviště v ZŠ v Jílovém u Prahy. Toto 
pracoviště je primárně určeno pro taneční obor a sborový zpěv.

Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021 proběhly převážně distanční formou. 
Tady všem rodičům a dětem děkujeme za jejich ochotu a čas, který věnovaly těmto zkouškám. 
Na konci školního roku proběhly i prezenční talentové zkoušky do tanečního oboru. 

Druhé kolo bude probíhat první týden v září. Veškeré informace ohledně druhého kola a do-
plňkových příjímacích talentových zkoušek najdete na webových stránkách školy během po-
sledního týdne v srpnu.

Během prázdnin se ve škole vylepšovalo a stále vylepšuje. Na dvou pracovištích proběhlo akus-
tické odhlučnění tříd, a to v budově ve Vraném nad Vltavou a na pracovišti v Jílovém u Prahy. 
Ve Vraném se upravuje sál školy pro potřeby našich budoucích tanečníků. Na zahradě vyrostl 
zahradní domek, který bude sloužit k uskladnění a tím se nám uvolní vnitřní prostory budovy.
Na pracovišti v Davli bude od 1. 9. 2020 otevřen nově mini výtvarný obor. Za tímto účelem mu-
sela být uspořádána naše kmenová třída, tak aby našim novým výtvarníkům prostor vyhovoval.
Hned v měsíci září pro Vás připravujeme krásné akce, které jsme nazvaly Babí léto v ZUŠ.

Dne 29. 9. proběhne v prostorech Papíren Vrané celodenní akce věnovaná bicím nástrojům. Pod 
vedením lektorů a předních českých bubeníků Romana Víchy a Štěpána Smetáčka proběhne 
celodenní workshop pro žáky ZUŠ zaměřený na veškeré aspekty hry na bicí - od technických 
základů, až po úskalí kariéry profesionálního hudebníka.

Celý den bude zakončen koncertem pro veřejnost, kde vystoupí jak oba lektoři, tak žáci a to 
jak v sólových vstupech, tak ve společném čísle všech účastníků workshopu. Účast na akci 
přislíbily i ostatní základní umělecké školy z regionu Dolnobřežanska. Koncert pro veřejnost 
bude od 18.00 hod.
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Druhý den 30. 9. Vás zveme rovněž do prostor Papíren, kde Vám zahraje Originální Pražský 
Synkopický Orchestr. Tento Český profesionální orchestr se zabývá autentickou interpretací 
raného amerického jazzu, blues a taneční hudby 20. let. Díky použití dobových nástrojů, ori-
ginálních technik hraní a sofistikovaných aranžmá, je tento orchestr považován za jeden ze 
stylově nejvěrnějších. Začátek koncertu 18.00 hod.

Vstupenky budou v prodeji od 7. 9. 2020 na www.zusvrane.cz/koncerty

V rámci obou koncertů můžete obdivovat obrazy Adély Chmelové. Adéla Chmelová je ab-
solventkou ZUŠ Vrané nad Vltavou a následně absolventkou AVU –ateliér Vladimír Kokolia. 
Slavnostní uvedení bude 30. 9. od 17. 45 hod.

Na koncerty pro veřejnost mají žáci školy vstup zdarma. Škola doporučuje tyto koncerty 
navštívit a splnit si tím i částečně povinnost v rámci skupinové interpretace, která je pro žáky 
od 4. ročníku závazná.  

A do třetice se na Vás budeme těšit 1. 10., tentokrát v prostorách naší školy a zahrady, kdy pro 
Vás připravujeme Slavnostní Happening, pod  názvem „Kruhy“, který je spojen se slavnostní 
vernisáží absolventů školy ve výtvarném oboru. (A. Karafiátová. A. Kovaříková, M. Hadraba, 
S. Ditrich). Happening, proběhne od 15.00 do 17.00 hod. Samostatná vernisáž absolventů, 
bude zahájena v 16.00 hod.

Velký úspěch má náš pěvecký sbor pod vedením Pavly Kšicové ve spolupráci se ZUŠ Kralupy 
nad Vltavou. Sbor Euhonia, složený z žáků dvou Základních uměleckých škol:  z Vraného nad 
Vltavou a Kralup nad Vltavou, byl na základě videonahrávky muzikalového představení "Nirit 
a Oren", autorské dvojice Jan Bouchner a Pavla Kšicová, vybrán do prvního ročníku muziká-

lové soutěže Eduard, kterou pořádá 
pražské Hudební divadlo Karlín. Sou-
těžní vystoupení proběhne dne 24. 10. 
2020 v odpoledních hodinách (čas 
bude ještě upřesněn) v malém sále 
Hudebního divadla Karlín v Praze.

Určitě se můžete těšit i na další školní 
koncerty a vystoupení žáků školy na 
všech pracovištích. (Vrané nad Vlta-
vou, Jílové u Prahy a Davle). Např. Vý-
tvarný obor bude vystavovat měsících 
duben-květen 2021 v Regionálním 
muzeu v Jílovém u Prahy. 

Sledujte tedy naše sociální sítě, kde 
budou informace zveřejněny.

Vaše ZUŠ 
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SkauTi

Skautský tábor 2020 
Jako každý rok, i letos tomu nebylo jinak, a vranští skauti vyrazili na první 
dva týdny prázdnin na letní tábor nedaleko Písku. Sešli jsme se v počtu 
41 dětí, kdy s počtem vedoucích jsme dorovnali na číslo 65 účastníků. 
Letošní tábor se nesl v duchu Rychlých šípů. Děti se objevily na Druhé 
straně a ve Stínadlech, kde prožily veškerá dobrodružství slavné pětky, 
aby dokázaly pomoct svému průvodci Losnovi, stát se Velkým Vontem. 
Vzhledem ke koronavirové situaci jsme to letos měli o něco těžší. Klasická 
příprava táboru od zimních měsíců se každým dnem zhoršovala a ještě v květnu jsme nevěděli, zda 
budeme moct na tábor jet. Nakonec za určitých opatření jsme mohli na tábor vyrazit, a i když to le-
tos bylo trochu jiné a kapku složitější, i tak jsme si tábor užili a jsme moc rádi, že se mohl uskutečnit. 
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří letos pomohli a zapojili se do stavby 
a bourání našeho tábořiště. Děkujeme!

Skauti od září
Mladší oddíl vlčat a světlušek (členové ve věku dětí na první stupni základní školy)- takzvaně 
praská ve švech a nabírá už jen dle pořadníku. V případě Vašeho zájmu v budoucnu se klidně 
již teď obraťte na Míšu Ježdíkovou - Tubuse, vedoucí oddílu mailem na tubus@skautka.cz. 
Vlčata a světlušky letos začínají druhý týden v září a budou se scházet nadále úterky a středy.
Starší oddíl skautů a skautek má místa pro nováčky více, proto pokud by byl zájem o dobrodružství, 
přírodu a nové kamarády, obraťte se na Barču Mátlovou, vedoucí oddílu mailem na matla@skautka.cz.  
Skautky se schází pondělky a skauti čtvrtky. Další důležité informace se dozvíte prostřednictvím 
e-mailové komunikace. 

                                                                     Skauti z Vraného
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SEniOREk

Mám v ruce Diář a opět se s Vámi podělím o zážitky 
našeho SENIORKU.
Protože žijeme stále „rouškově“, je naše činnost velmi 
omezena, ale přesto se scházíme.

Po dlouhé vynucené přestávce jsme se prvně sešli v polovině června. Prohlédli jsme si prostor 
našeho nového KLUBU, popovídali si a bylo vidět, že se všichni rádi vidíme.
Paní ředitelka Pavlínka Tomešová pozvala Seniorek na divadélko a koncert do Hudební školy. 
Děti byly šikovné, představení bylo moc pěkné. Seniory potěšilo, že ZUŠ hrála jen pro ně. 
Děkujeme paní ředitelce a všem dětem za pozvání, rádi přijdeme zase. Přejeme všem mnoho 
uměleckých úspěchů.

„Šlapeme pro Terezku a Petra“ - Seniorek se zapojil do tohoto projektu. Společně jsme ušlapali 
598 km, jednotlivci od 5 do 208 km. Zapojilo se 17 seniorů. Otilka (90,5 roků) ušla 45 km, Karel 
(85,5 roků) 208 km. Na účet jsme poslali 2 000 Kč. Od pořadatelů jsme dostali poděkování, 
které jsme osobně převzali ve Zvoli na hřišti, kde se konalo ukončení této prospěšné akce. Jsme 
rádi, že jsme se do tohoto projektu zapojili. My Senioři jsme šlapali pro radost a s pocitem 

užitku. Naší Otilku dokonce přestala bolet 
kolena. Z našeho pohledu byla tato akce 
velmi prospěšná pro všechny (v této době 
obzvláště). Děkujeme těm, kteří se jakým-
koli způsobem přidali k podporovatelům 
této bohulibé akce.

V červenci jsme přijali pozvání přátel ze 
Zvole a vyjeli jsme na výlet na Zámek Kra-
tochvíle. Člověk si teprve uvědomil, jak je 
prima, když můžeme cestovat. Děkujeme 
„sousedům“ za pozvání.
Pozdě, ale přeci jsme pogratulovali naší 
Jitušce ke krásným 70tým narozeninám. 
Oslava proběhla sice o 3 měsíce později, ale 
byla o to srdečnější. Ještě jednou přejeme 
Jitušce a přejeme jen vše dobré.
O výlet na Zámek Loučeň jsme také ne-
přišli. Původně jsme plánovali na tomto 
zámku Velikonoce, ale museli jsme výlet 
oželet. A tak jsme vyjeli vlakem až na konci 
července. Loučeň je krásná v každém roč-
ním období. Zámek, park, „Čápy s mákem“ 
místní specialita v Restauraci „Vtipná kaše“, 
no prostě paráda. Doporučujeme navštívit, 
pro děti ideální.
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Každoročně jezdí Seniorek v červnu na 
„velký výlet“, takže letos se nekonal. A tak 
jsme si počkali a vyrazili jsme až v srpnu. 
Navštívili jsme město Hořice. Hořické 
trubičky a kapesníky koupené přímo 
u výrobce jsme si nedali ujít. Přehra-
da „Les království“ je nádherná a projít 
se po ní je velký zážitek. Dvůr Králové 
nad Labem každý zná jako Safari, ale 
my jsme si s průvodcem prohlédli toto 
krásné město. Věříme, že se výlet všem 
„účastníkům zájezdu“ líbil.

Na podzim plánujeme plno akcí, ale jsme 
stále velmi opatrní a hlavně se stále mu-
síme přizpůsobovat pokynům platným 
pro všechny občany. O všem budeme 
včas informovat.

Mějte se všichni moc dobře, buďte hodně 
zdraví.

Mějte se prima a opatruje se.
                                                                                            

SENIOREK
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STaRÁ ŠkOla nEzahÁlí!

Na jaro jsme pro vás měli připravený bohatý a zajímavý program, ale 
osud tomu nepřál. Nenadále vzniklý volnější čas jsme ale využili k rozvoji 
Staré školy, jak to jen šlo:

1) Máme nový ateliér
Vybudovali jsme v přízemí nový veřejný výtvarný ateliér a v červnu ho slavnostně pokřtili. 
Tímto ještě jednou děkujeme všem za podporu a hlasy v prodejnách TESCO, kde jsme získali 
grant 10 tis Kč, a také MAS Dolnobřežansko za další financování. Budeme rádi, když do ate-
liéru přijdete na některou z veřejných akcí, či pokud si budete chtít tvořit jen tak, soukromě. 
Bližší info viz náš web.

2) Máme nový dětský koutek
Aby si naše programy mohli ve větším klidu vychutnat i rodiče malých dětí, vytvořili jsme na-
proti kavárně malý dětský herní koutek, který bude nově přístupný o nedělních odpoledních. 
K dispozici jsou hračky, knížky, omalovánky ale i hry pro větší. 

3) Máme povolení k rekonstrukci kuchyňky
Mnozí z vás nám v rámci celosvětového dne dárcovství (Giving Tuesday Česko) v zimě při-
spěli na tzv. hygienickou kavárnu čili nutnou rekonstrukci současného zázemí kuchyňky dle 
platných a čím dál přísnějších hygienických norem. Ing. Arch. Petr Neuman nám zdarma 
připravil veškerou a nemalou dokumentaci a hygienický úřad nám poskytl dlouho očekávané 
souhlasné stanovisko. Během vánočních prázdnin proběhne rekonstrukce a v novém roce to 
s vámi rádi oslavíme! 

4) Rozjíždíme projekt „Dejme stopku plýtvání vodou!“ 
Všechny vás srdečně zveme do Staré školy 18. 10. na ojedinělou INTERAKTIVNÍ VÝSTAVU 
o koloběhu pitné vody. Více se o celém projektu dozvíte v samostatném článku.

Dále můžete ve Staré škole pravidelně navštěvovat: 

Hernu pro rodiče s dětmi, Mimi hrátky s Modrou liškou, Muzikálovou přípravku, Anju 
jógu, Cvičení s Tomášem, Virtuální univerzitu 3. věku nebo Výtvarku s Modrou liškou".
Podrobnosti na www.stara-skola-vrane.cz

_________________________________________________________________________

Jsme moc rádi, že od podzimu se s vámi můžeme opět ve zdraví setkávat, a těšíme se na vás 
na některé z následujících akcí:
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6.9. Vernisáž ilustrací Marcely Vichrové 
11.9. Pohádková cesta (DS U Rybek)
13.9. Indická neděle s Papia Das Baul Ghoshal
14.9. American coffee
18.9. Jak lépe porozumět řeči svého těla I. (DS U Rybek)
20.9. Námořnická neděle pro rodiče s dětmi
27.9. Beseda o internetové gramotnosti 
3.10. Fotoworkshop pro dospělé (DS U Rybek)
4.10. Den zvířat (CEV Zvoneček+Stará škola)
5.10. American coffee
9.10. Výtvarný ateliér s Modrou liškou pro dospělé

11.10. Zahradní setkání a podzimní turnaj v pétanque
16.10. Upečte si kváskový chléb (workshop) 
17.10. Rodinné konstelace 
18.10. Dejme stopku plýtvání vodou! INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA o koloběhu pitné vody
23.10. Jak lépe porozumět řeči svého těla II. (DS U Rybek)
25.10. Keramické tvoření pro děti a rodiče (DS U Rybek)

1.11. Náramky z Bali (kreativní dílna)
4.11. Jordánsko s dětmi (Cestopisná beseda CEV Zvoneček)
6.11. Syndrom vyhoření (seminář DS U Rybek)
8.11. Z vojenské historie i současnosti (beseda)
9.11. American coffee

11.11. Svatomartinský lampionový průvod (Skauti Vrané)
13.11. Jak lépe porozumět řeči svého těla III. (DS U Rybek)
14.11. Vánoční focení rodin (DS U Rybek)
15.11. Hospodaření s vodou v zahradě (beseda z cyklu Dejme stopku plýtvání vodou)
21.11. Textilní workshop s ak. malířkou Zuzanou Krajčovičovou
22.11. Svatojánské proudy na starých fotografiích (komentované promítání)
26.11. Adventní spirála
27.11. Adventní věncování (DS U Rybek)
29.11. Rozsvěcení vánočního obecního stromečku/kavárna zavřená 

1.12. Giving tuesday - světový den dárcovství
2.12. Cestopisná beseda CEV Zvoneček
4.12. Výtvarný ateliér s Modrou liškou pro dospělé
6.12. Vánoční dílnička s Modrou liškou

11.12. Jak lépe porozumět řeči svého těla IV. (DS U Rybek)
13.12. ADVENTNÍ KONCERT
14.12. American coffee
27.12. Vánoční deskohraní (Skauti Vrané)
28.12. Vrané plné strašidel (Skauti Vrané)

PROGRam POdzim/zima 2020
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dEJmE STOPku PlýTvÁní vOdOu!
To je název našeho celoročního projektu na období červenec 2020 - červen 2021. Jak se stále více 
ukazuje, bez vás všech by to nešlo! Na jaře jste hlasovali jak diví v online hlasování a pomohli nám 
vyhrát divokou kartu a tím i přes 25 tisíc Kč ve výzvě ČSOB pomáhá regionům. Děkujeme! A proto 
jsme se mohli s radostí vrhnout na přípravu a plánování.

Cílem našeho projektu je
• uskutečnit cyklus besed a přednášek
•  předat naše zkušenosti, jak se snažíme na naší certifikované zahradě šetřit vodou a zároveň 

se naučit, jak by to šlo ještě lépe
• zprovoznit naši starou studnu
• pořídit výukový model koloběhu vody na naši zahradu
• nakoupit na zahradu pomůcky pro ještě lepší vodohospodáření

Můžete se s námi těšit na následující program:
• 18. 10. 2020 INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA o koloběhu pitné vody od spolku H2Ospodář! 
• 15. 11. 2020 beseda Katky Pospíšilové z Greencat na téma "Hospodaření s vodou v zahradě"
• 24. 1. 2021 beseda Ing. Kláry Salzmann, Ph.D. z FA ČVUT na téma "Voda v krajině" 
•  11. 4. 2021 beseda Ing. Ondřeje Nehasila z ekocentra Koniklec a projektu Počítáme s vodou na 

téma "Dešťová voda"
• květen/červen 2021 Zakončení projektu, společné setkání na zahradě 

Program průběžně aktualizujeme na našem webu www.stara-skola-vrane-cz a určitě budeme 
rádi za vaše názory, připomínky, předávání zkušeností. Vždyť jsme přece „Stará škola, místo 
pro setkávání a vzdělávání“. 

Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a těšíme se na setkání s vámi na nostalgickém místě v his-
torickém srdci Vraného hned naproti kostelu.

Stará škola, z.s.
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nA AKTuáLní TémA

hiSTORickým vlakEm a PaRníkEm mEzi PRahOu a davlí

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost svézt se historickým vlakem a kolesovým parníkem 
z Prahy do Davle a zpět! Na výlet s dvojitou dávkou nostalgie se s námi můžete vypravit 
v neděli 20. září. Akce se koná u příležitosti 120 let Posázavského pacifiku a 80 let koleso-
vého parníku Vltava. 
Parní vlak i parník vyjedou v neděli 20. září z Prahy a ve městečku Davle si cestující přestoupí 
mezi oběma historickými dopravními prostředky. Ten, kdo přijede do Davle parníkem, pojede 
zpět parním vlakem a naopak. 
Parní vlak odjíždí z pražského Masarykova nádraží v 9:36 a 15:16 hod., parník odplouvá z Ra-
šínova nábřeží (přístup od Palackého náměstí) v 8:30 a 14:25 hod. Plánovaný odjezd parního 
vlaku z Davle je v 11:57 a 17:35 hod., parníku v 11:45 a 17:30 hod.

Do vlaku i na loď je možné nastoupit jen s předem zakoupenou jízdenkou. Základní jízdenka 
stojí 590 Kč, pro děti od 3 do 11 let 390 Kč. Jízdné zahrnuje jízdenku a rezervaci k sezení do 
parního vlaku a přepravu parníkem Vltava.
Jízdenky koupíte od 13. srpna 2020 ve všech pokladnách ČD (nikoliv v e-shopu ČD). U po-
kladní přepážky si vyberete, kterým dopravním prostředkem chcete cestovat z Prahy do Davle 
(parní vlak nebo parník).
Ve vlaku i na parníku bude možnost občerstvení. 

Nostalgická akce se koná u příležitosti dvou výročí – 80 let od spuštění kolesového parníku 
Vltava na vodu a 120 let Posázavského pacifiku. Prvního května roku 1900 byl totiž uveden 
do provozu poslední stavební úsek této legendární tratě.
Ten propojil Jílové u Prahy a Skochovice, a vlaky tak mohly začít jezdit na celém úseku mezi 
Prahou a Čerčany podél řeky Sázavy. Ve stejný den došlo mj. také k otevření Žampašského 
viaduktu, nejvyššího kamenného železničního mostu ve střední Evropě. 
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POSÁzavSký PaciFik JE STÁlE lEGEndOu.
i kdyŽ TRamPOvé uŽ na STŘEŠE nEJEzdí

Posázaví je nádherná divočina s rozervaným kaňonem řeky, kde hučí peřeje a po skalnatých 
úbočích se vinou křivolaké stezky k dřevěným srubům. Tudy jezdí už stodvacet let Posázavský 
pacifik.

Na Sázavu, která rozněžní nejedno 
romantické srdce, vás zveme spolu 
s pamětníky, jejichž vzpomínky dají 
nahlédnout do dob, kdy Posázavský 
pacifik na trase Praha–Čerčany vozil 
každý pátek stovky lidí.

Trampové na Sázavě
"Vlak byl tehdá pro nás vše. To bylo 
volání dálek, cizí kraje, výlety do lesů 
a  k  vodě. Těžko říct, jestli jsem jel 
z Prahy kvůli přírodě, nebo kvůli tomu 
vlaku," vyprávěl herec Jaroslav Štercl 
v knize Posázavský pacifik.

"Už jen to čekání na vlak bylo ohrom-
ný. Vjížděl na branické nádraží za ne-

ustálého houkání a křiku průvodčích: ‚Ustupte!‘, protože kolejiště bylo plné cestujících. Když 
konečně vagony zastavily, byli jste dovnitř vtlačeni hrnoucím se davem. Lidé obsadili úplně 
všechno. Služební vůz, záchody, žebříky na střeše vozů i střechy samé. Odjezd vlaku se nedával 
výpravkou, ale povelem strojvedoucímu: ‚Trvale pískejte a pomalu zabírejte, jinak neodjedete.‘“

"Před prvním tunelem bylo třeba za-
stavit a sundat trampy ze střech, aby 
někdo nepřišel o hlavu. Za Jarovem zase 
cestující pobízeli lidi na stupátkách, aby 
zatlačili a přeplněný vlak se vůbec roz-
jel, protože trať tam má stoupání 15 
promile."

Dlouhé věky to býval drsný kraj dřevo-
rubeckých, kamenických a vorařských 
rodů, které živil jen les, skála a řeka. Vše 
se změnilo na přelomu 19. a 20. století, 
kdy se sázavskými břehy prodrala jedna 
z nejstarších českých železnic a zpří-
stupnila lidem z měst kaňon Sázavy.
Název Posázavský pacifik zvolili pro 
svou oblíbenou lokálku mladí trampo-

U Sázavy vyrostly trampské osady jako Údolí ticha, 
Arizona či Toronto

Most Žampach byl na konci 19. století nejvyšším že-
lezničním kamenným mostem v Čechách
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vé, kteří si do zdejší přírody promítali 
krajinu Divokého západu, jak si ji před-
stavovali z četby dobrodružné literatury 
E. T. Setona a Jacka Londona. Sázavě dali 
jméno Zlatá řeka, protože se tu kdysi 
rýžovalo zlato.

PaTnÁcT TunElů a OSm 
mOSTů
I vy se můžete vydat z pražských Vršo-
vic, Braníka či Modřan dvoupatrovou 
lokálkou přes Vrané směrem na Čerčany 
a případně i dál kolem hradu Český 
Šternberk až do Světlé nad Sázavou. 
Davů cestujících už se bát nemusíte. 
Ale během několikahodinové jízdy stále 
můžete obdivovat původní stavitelské 
dílo, které vzniklo v neuvěřitelně kopcovitém a skalnatém terénu v celé délce Posázaví.
Na trase bylo proraženo 15 tunelů (za 2. sv. války sloužily válečné výrobě) a údolí musela být 
překlenuta třemi kamennými a pěti ocelovými mosty. Ten nejzajímavější, Žampach, se vzpíná 
na 7 obloucích přes údolí Kocour u Jílového. V roce 1899 byl díky svým 41,5 metrům výšky 
(o pouhý metr méně než pražský Nuselský most) nejvyšším železničním kamenným mostem 
v Čechách.

Vystoupíte-li z vlaku právě tady, můžete v Dolní Studené nad údolím Kocour navštívit štolu 
sv. Josefa, kde je zpřístupněno 200 metrů bývalých zlatonosných důlních chodeb. Pocházejí 
nejspíš ze 13. a 14. století, kdy na plné obrátky pracovala mincovna v královském městě Jílové. 

Pokud zatoužíte dozvědět se o těžbě 
víc, v domě Mince na náměstí najdete 
muzeum těžby zlata i stálou expozici 
o trampingu v Posázaví.

TÁbORÁk S huRikÁnEm
Stopy tohoto světově ojedinělého jevu 
najdete podél Posázavské stezky všude. 
U řeky leží osady s indiánskými totemy 
a jmény jako Údolí ticha, Arizona či 
Toronto, kde v minulém století zpíval 
u táboráků své písně o Niagaře otec 
českého trampingu Bob Hurikán.
I když dnes působí chatičky s indián-
skou výzdobou spíš úsměvně, jsou svě-
dectvím doby, kdy ještě nebyl rozvinutý 
automobilismus a lidé díky železnici 
utíkali do přírody.

Posázavský pacifik. Na trať pravidelně vyjíždějí speciální 
linky s parní lokomotivou

Posázavský pacifik. Údolí musela být překlenuta 
3 kamennými a 5 ocelovými mosty
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výSTava „120 lET POSÁzavSkéhO PaciFiku“ 
PROdlOuŽEna

Z výstavy "120 let Posázavského pacifiku" (foto: M.Kubík, zdroj: Obzor)

Je to již 120 let, co břehy Zlaté řeky Sázavy protkala jedna z nejstarších českých železničních 
tratí Posázavský pacifik. V drsném skalnatém a kopcovitém kraji zlatých dolů postupně vzrostlo 
osm mostů, patnáct tunelů a desítky železničních zastávek, na kterých nepřestávají nastupovat 

a vystupovat milovníci 
překrásné krajiny Po-
sázaví.

V Regionálním muzeu 
v Jílovém u Prahy byla 
výstava „120 let Po-
sázavského pacifiku“ 
zahájena již 1. března 
letošního roku, pár 
dnů poté však brány 
muzea zavřely karan-
ténní opatření. Z toho-
to důvodu byl termín 
ukončení výstavy pro-
dloužen z původního 
termínu 14. června na 
1. listopadu 2020.
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zaJímavOSTi z vRanéhO - FRanTiŠEk zaJíc

Přednostou stanice ve Vraném nad Vltavou byl od roku 1946 do počátku šedesátých let 
(přesný rok odchodu se nepodařilo zjistit) František Zajíc, který se stal velmi populární na 
celé trati. Každého zaujal už svým vzhledem – vysoký, s plnovousem až do pasu, vypadal 
jako Krakonoš. Ale skutečnou raritou byla jeho hlášení v nádražním rozhlasu.  Při vjezdu 
vlaku do stanice byla všechna okénka obsazena mládeží i dospěláky a všichni čekali, co no-
vého se od pana přednosty dozvědí. Ku příkladu: „Haló, haló, dorazili jste do stanice Vrané 
nad Vltavou a vítá vás přednosta Zajíc. Vlak pokračuje na Dobříš a kdo jede směr Čerčany 
si vystoupí a počká na příjezd jiného vlaku. Až vlak vyjede na další cestu, po pravé straně 
teče řeka Vltava a po pár metrech uvidíte vodní dílo vranskou přehradu. Jistě si všimnete, 
že břehy jsou silně obsazeny muži, kteří zírají jedním směrem a ani se nehnou. Mohli byste 
se domnívat, že se jedná o nějaké tiché blázny, ale omyl, dnešním dnem začíná doba, kdy je 
povolené chytání ryb. Tak jim přejte hodně úspěchů. Příští stanice po přejetí mostu je stanice 
Měchenice,“ utkvělo v paměti Jaroslavu Černému, který jezdil do chatové osady Zlaté slunce 
ve Skochovicích založené už v roce 1928.

V polovině devadesátých let natočil redaktor Českého rozhlasu Jiří Dohnal půvabný nos-
talgický cyklus Zaparkuj a jeď, v němž velký znalec železnice a pamětník Jan Zenkl vypráví 
o nádražích a nádražíčkách na našich tratích a lidech s nimi kdysi spjatých. Vzpomíná v něm 
i na vranské nádraží a nezapomenutelného pana přednostu Zajíce. „Byl nesmírně oblíbený. 
Začínal sloužit na hlavní trati, na třebovské, tzv. štégu. Za války byl přednostou stanice Česká 
Třebová Němec. Pochopitelně, byla to důležitá stanice, Němci tuto funkci nesvěřili Čechovi. 
Ten německý přednosta neuměl česky ani slovo, takže musel mít českého náměstka a tenhle 
pan Zajíc mu toho náměstka dělal. Nikdy nic nikomu špatného neudělal, vzdor tomu po válce 
snad dostal malý retribuční dekret (dekret prezidenta republiky č.138/1945 Sb., o trestání 
některých provinění proti národní cti), zametal záchody, zametal perony a pak odešel z České 
Třebové a přišel do Vraného. Pamětníci si na něj pamatují. Hlásil čísla ve Sportce, hlásil, kde 
je tancovačka, hlásil, kolik má Vltava stupňů, tenkrát se ještě dalo ve Vltavě koupat, protože 
Slapská přehrada nebyla čili voda byla teplá. A patřilo to k takovému místnímu koloritu. Měl 
jsem tu čest jako študent prakticírovat v této stanici a pod tímto panem přednostou sloužit. 
Měl pro nás mladé pochopení a kolikrát nás večer poslal na tancovačku, protože věděl, že 
študent si spíš potřebuje zatancovat a že se v životě ještě nasloužíme dost. Pan přednosta 
svá poslední léta strávil v Kosově Hoře, na lokálce do Sedlčan, kde si získal stejnou oblibu,  
jako měl předtím ve Vraném nad Vltavou.“

Z pamětní knihy vranské železniční stanice víme, že nádražní rozhlas byl ve Vraném nad 
Vltavou zaveden v srpnu 1947. A František Zajíc, jak už bylo řečeno, ho rád využíval, čehož si 
brzy všimli i novináři, kteří o pozoruhodném vranském přednostovi napsali několik článků. 
„Na nádraží ve Vraném mají opravdu roztomilého hlasatele. Má  takový dobrácký, uklidňující 
hlas a oznamuje nádražní novinky s takovou starostlivostí a humrem, že i utrmácení cestu-
jící se přestávají hádat a sobecky si překážet,“ dočteme se v Lidových novinách z 21.5.1948. 
„Návštěvníky Vraného n.Vlt. poutá rozhlas na místním nádraží, kde hlasatel melodickým 
hlasem a spíše zábavným než nařizovacím způsobem informuje obecenstvo o příjezdu, odjezdu 
vlaků, jakož i o chování na nádraží, aby lidé nepřišly k případnému úrazu,“ napsalo Právo 
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lidu z 25.6.1948. A Obrana lidu z 13.7.1948 ho dala dokonce za vzor nevrlým úředníkům. 
O panu přednostovi Zajícovi napsala, že se stal „pro svou veselou laskavost a příkladnou 
ochotu miláčkem všech cestujících na trati Praha – Dobříš a Praha – Čerčany. Nevynechá ani 
jedné příležitosti, aby nádražním amplionem příjemnou formou, veselým tónem a vtipnými 
slovy nedodal informace a nepřinutil i ty nejzachmuřenější cestující k úsměvu. Na Nádraží ve 
Vraném také všechno bezvadně klape. Není tu incidentů a nedorozumění, není tu hrubých 
slov a není tu ani nehod. Tak by to mělo vypadat na každém nádraží a v každém úřadě.“  
A článek končí výzvou, aby „panu přednostovi s biblickým plnovousem a s optimistickým 
srdcem“ udělilo ministerstvo dopravy za vzornou práci veřejné uznání. Článek o něm při-
nesla i Lidová demokracie z 6.10.1948: „Na trati Praha – Dobříš leží stanice, kterou znají 
dobře všichni cestující. Má normální technické vybavení, obvyklý personál. Jen přednostu 
má neobyčejného. Představte si statného muže v černých kalhotách s kšandami přes modrou 
košili a prošedivělým plnovousem, dlouhým až po pás. Patriarchální zjev upoutá s určitostí 
děti, které si v mysli vybavují představu Krakonoše nebo Mikuláše. Dospělé zaujímá hlas 
tohoto muže. Je melodický, tak nějak otcovský – a rozhodně ne úřední. Přednosta této sta-
nice Vám totiž poví, kam jste právě přijeli, prozradí, jak dlouho tu budete čekat, poradí, že 
se v bufetu můžete klidně občerstvit, řekne, jak to právě hrála Sparta, že musíte dát pozor 
u druhé koleje a že už si máte nastoupit, protože ‚za chviličku jedem, ať Vám neujedem…‘ 
Jednotlivé kadence hlášení reprodukovat bohužel nemůžeme. Dodáváme jen, že každé slo-
vo je dobře uváženo, takže každý si je rád poslechne. Není cestujícícho, který by nevystrčil 
hlavu z okénka v této stanici, aby se přesvědčil, že existuje úředník, který má tak vřelý vztah 
k železnici a neznámým lidem. Říká se, že na sebe upoutal i pozornost Československého 
rozhlasu, který milého přednostu požádal, aby spolu s Antonínem Zíbem vypravoval dětem 
rozhlasové pohádky.“

Jestli pan Zajíc začal skutečně spolupracovat s Československým rozhlasem se mi nepodařilo 
zjistit, ale rozhlas o něm natáčel. Stejně jako předchozí články oceňoval jeho vlídnost a citoval 
některé jeho hlášky. A také ho dával za vzor všem nepříjemným úředníkům: „Zlí jazykové 
tvrdí, že toho tolik napovídá proto, že má nový tlampač. Dokonce říkají, že ten tlampač je 
jeho největší radost. My ale tvrdíme, že jeho největší radost jsou cestující, vlaky a dopravní 
ruch. Proto o něm mluvíme. Je to úředník, který přestal úřadovat. Úředník, který má rád 
svoje povolání. Úředník, který má rád lidi. Dobrý člověk. A my bychom si přáli, aby všichni 
úředníci jednou projížděli Vraným a dobře si poslechli, co na ně volá hlas v tlampači: ‚Pozor, 
ať se vám nic nestane, lidi‘“

O tom, že to svým přístupem a smyslem pro humor vyhrál i u vranských školáků, svědčí 
vzpomínka již zmíněného Jaroslava Černého: „Jednou jsem ve Vraném čekal asi půl hodiny 
na vlak a dal jsem se do řeči s panem Zajícem a pochválil jsem, jak je celé nádraží čisté, mezi 
kolejemi žádný plevel. To dá jistě hodně práce nebo používáte nějaký postřik? Pan přednosta 
se usmíval a vyprávěl: to byl takový nápad, šel jsem za panem řídícím do školy a požádal ho, 
aby mi poslal asi 15 hochů z posledního ročníku na pletí nádraží. Chlapci přišli a nijak se 
nadšeně netvářili. Dal jsem jim nářadí a ukázal, co mají dělat. A když začali pracovat, začal 
jsem jim vyprávět vtipy. Chlapci se řehtali a práce jim šla od ruky, až jsem byl překvapen. 
Udělali jsme jednu kolej a pozval jsem je na další den. Po čtyřech dnech bylo nádraží jako 
nové. Nyní za mnou mládenci běhají a ptají se, kdy bude další brigáda.“
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Pan přednosta Zajíc zaujal i filmaře. Režisér Zbyněk Brynych ho obsadil do svého povídkového 
filmu Pět z milionu (1959), konkrétně v závěru páté povídky nazvané Pavučina, v níž hlavní 
role zamilovaných mladých lidí ztvárnili Karla Chadimová a Luděk Munzar. Nenatáčelo se však 
na vranském nádraží, ale v Senohrabech, kde se příběh odehrává. Kronikář obce Kosova Hora 
Jiří Němec, který mě na to, že je vranský pan přednosta zachycen na filmovém pásu upozornil, 
k tomu poznamenává: „Na tehdejší dobu, kdy téměř nikdo nebyl vousatý, aby se jeho podoba 
v průkazu dala jednoznačně rozeznat a nejednalo se o špiona, byl takovým originálem, že si 
jej filmaři vybrali.“ Jiří Němec Františka Zajíce osobně znal. A potvrzuje slova Jana Zenkla, 
že byl v Kosově Hoře stejně populární, jako předtím ve Vraném. „Tento rozšafný člověk nás 
většinou honil z kosohorského nádraží, když jsme tam vyváděli se spolužáky odjíždějícími ze 
školy. Volal na nás zásadně ‚ty kluku pytlíku‘. Bydlel snad v Dohnalově Lhotě, kde mají Zajícovi 
vilku, a když tam jel na mopedu, rozdělený dlouhý vous mu vlád na obě strany.“ V paměti 
zůstal i místostarostce Kosovy Hory Lence Havlíčkové, která mi napsala: „Váš dotaz mě vrátil 
do mého dětství. Pan František Zajíc byl opravdu velmi zajímavá osoba a vzpomíná na něj dost 
nás pamětníků.“ Na obecním úřadě se jí podařilo dohledat evidenční lístek s poznámkou o datu 
jeho úmrtí: 22. dubna 1967. Zemřel pravděpodobně v Praze. Kdy se narodil, bohužel nevíme.
Získat nějaké další informace o jeho životních osudech není lehké. Zmíněného inženýra Zen-
kla, který je znal, se už zeptat nemůžeme, protože již není mezi námi. Z článku, který vyšel 
v roce 1957 v časopise Železničář se pouze dozvídáme, že František Zajíc sloužil u dráhy od 
roku 1924 a jako železničář se podíval do všech evropských zemí vyjma Velké Británie a SSSR 
a také do Afriky. A že než přišel do Vraného, byl přednostou stanice v Mikulovicích, Třemešné 
a Vratimově.

Z připravované knihy o Vraném a jeho okolí – od  rodačky z Vraného paní Mgr. Pavlíny 
Kourové Ph.d., rozené Formánkové

kalEndÁŘ kulTuRních akcí 2020

Vzhledem k současné situaci, „Kalendář“ neuveřejníme. 
Informace o možnosti uskutečnění akcí se neustále mění a tak, sledujte 

stránky obce, plakátky, hlášení místního rozhlasu. Akce budou ohlášeny!!!

Bude-li nám přáno, uspořádáme,
v sobotu 26. září 2020 odpoledne, 

„Vranské posvícení“
trochu jinak – 2 v 1.

Připomeneme si i „Den dětí“, na děti 
bude čekat překvapení.
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cESTOmÁniE...

ROH dovolená vrátíme Vás do doby odborářských rekreací ROH!!! Nostalgie a recese v retro 
pobytu, který se už nemusí opakovat! „Dovolená jako tenkrát“ - v rámci retro pobytu se 
vrátíme do doby odborářských rekreací ROH. Ráno nás probudí řízné tóny budíčku a krev 
si rozproudíme rozcvičkou v ranní rose. Že vám to něco připomíná? Ten, kdo již nezažil tuto 
dovolenou na vlastní kůži, to jistě zná z mnoha starých filmů. 

K dokonalosti této iluze přispěje výzdoba interiéru imitující 'Zotavovny ROH', podobné v jaké 
trávil svou dovolenou Jaroslav Marvan alias revizor Gustav Anděl a jeho herečtí kolegové pan 
Kemr, paní Zázvorková aj. Čeká vás pravidelný budíček, rozcvičky, seznamovací a rozlučkový 
taneční večírek, výlety a vycházky do atraktivit v okolí, rekreační soutěže, brigáda kolem hotelu, 
soutěž ve vaření kotlíkového guláše, zajímavé besedy a jiná zábava. pod vedením zkušených 
kulturních a sportovních referentů. Pokud nebudete chtít, tak ani na chvíli nebudete sami!!!, Ale 
pozor - nic není povinné (jako tenkrát) ale naprosto dobrovolné! Změna programu vyhrazena 
a je operativně přizpůsobována počasí.
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Od nAšicH dOpiSOvATeLů

POvídEJmE Si ...

Dnes mám pro Vás pozvání na Strž, nedaleko Dobříše, skutečně krásné až meditativní místo 
u rybníka a potoka. Nachází se zde Památník  Karla Čapka. Václav Palivec, švagr Čapkovy sestry 
Heleny, daroval Strž jako svatební dar Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové. Díky překrásně 
vytvořeným expozicím o jejich životě a díle, na nás dýchne doba, v níž žili. Karel Čapek  se při 
svých pobytech na Strži věnoval úpravám domu a zahrady. Zde také přijímal řadu osobností 
české kultury a politiky, zejména v létě roku 1938. Samostatnou expozici má v podkroví domu 
novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. Na inspirativní pohled od pracovního stolu Karla 
Čapka do zahrady  se nezapomíná. Vznikala zde literární díla, jako například: Válka s mloky, 
Cesta na sever, Bílá nemoc, První parta, Matka a jiné. Po prohlídce  vily, procházce zahradou 
a návštěvě oblíbeného  bistra s posezením pod vzrostlými stromy, se zcela určitě nabijete po-
zitivní energií a vzpomenete si na vizionáře Karla Čapka.
Kdykoliv se vrátíte k listování Čapkovými knihami anebo jeho novinovými články, říkáte si 
patrně s úžasem: všechno už bylo řečeno.  U Čapka najdeme vždycky hloubavou odpověď na 
myšlenky a otázky, které přináší i naše 21. století. Jako by nepatřil tomu minulému. Jako by tu 
stále byl. Jako by viděl, jak se chovají dnešní lidé a co dělají současní politici. Je to tím, že lidé 
se nemění. Všechny generace, ty minulé i ty,  co přijdou po nás, vstupují do života s výbavou 
stejných vlastností. Jde jen o to, které z nich budou šlechtit, které potlačí, které budou rozvíjet 
a kterých se zbaví. A to je dozajista věčný vnitřní zápas, začínající narozením člověka a protkaný 
jeho životem, zasazeným do určitých podmínek. A právě jak silně ty podmínky a prostředí 
ovlivňují člověka, věděl Karel Čapek  velmi  dobře. Čím to je, že technika, věda a výroba kráčí 
mílovými kroky a lidské vztahy jakoby neznaly posun k lepšímu? Určitě také tím, že jsme hluší 
k poučení z minulosti. Od Karla Čapka víme: jestli něco svět drží pohromadě, jsou to lidské 
vztahy. Bohužel je nelze vypěstovat na osetém poli, vyrobit v moderní továrně, ani odněkud 
dovézt na domácí trh. A poslouchat, jak by co mělo být? To se umíme ošívat! Poučování a men-
torování jde proti srsti překotnému mládí i zkušené zralosti. Ale Čapkova poučení v laskavém, 
moudrém a vemlouvavém tónu se přece musí dotknout vnímavé duše, máte-li ji.

 svan

miluJEmE bylinky

Jsou voňavé, okrasné, výborně chutnají a navíc pomáhají při mnoha zdravotních potížích.

ROZMARÝN – mnohaletý, stále zelený, bohatě větvený keř. Při dobré starostlivosti kvete 
drobnými fialovými kvítky. Nesnáší mráz, proto je nutné na zimu ho zakrývat, nižší keříky 
v květináči dáme domů do chladnějšího prostředí do 15°C s menší zálivkou. Podporuje zaží-
vání, zlepšuje krevní oběh, paměť, posiluje nervy. Zevně se používá proti křečím, revmatizmu, 
prokrvuje pokožku. Rozmarýnový olej se přidává do koupelí i aromalamp. 
Užívá se střídmě, zvláště těhotné ženy by měly být opatrné při vnitřním užívání. V kuchyni se 
nakládá větvička čerstvého rozmarýnu do octa či oleje. Dodává nezaměnitelnou chuť směsím 
koření pro středomořskou kuchyni, salátům, omáčkám, divočině či grilovanému masu.
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LEVANDULE LÉKAŘSKÁ – název je z latinského LAVARE, což znamená umývat se a Řekové 
i Římané ji používali k osvěžení vody, čištění ran a při bolesti hlavy. První zimu po výsadbě je 
choulostivá na mráz, proto ji chráníme mulčováním. Vyžaduje slunečné stanoviště, chráněné 
před chladem a větrem. Na podzim ostříháme přerostlé větvičky keříku. Na jaře, za teplého 
počasí, provedeme další řez tak, aby na každé větvičce byly 3 páry zdravých listů s pupeny. Pak 
pravidelně stříháme kvetoucí stonky, v době, kdy květenství není ještě zcela rozvité, svážeme 
do kytice a dáme květy dolů sušit na suché místo. Tvoří krásnou dekoraci ve váze, či odpuzuje 
moly v našem šatníku. Levandule nabízí nejen krásný pohled a vůni, ale i spoustu léčivých 
účinků, přidáním do moučníků, marmelád, bonbonů zpestří jejich chuť.

JITROCEL KOPINATÝ – roste volně v trávě, vysemeňuje se, nevymrzá. Sklízíme listy před 
květem, sušíme ve stínu, v malých vrstvách – jinak listy černají. Je lehce projímavý, užívá se 
na odhleňování, usnadňuje dýchání, omezuje astmatické potíže a kašel. Sirup na odhleňo-
vání: do sklenice dáme čerstvé listy v 2cm vrstvě, prosypeme cukrem nebo medem, stlačíme 
a uzavřené necháme macerovat za oknem na slunci 14 dní. Vzniklou šťávu konzumujme po 
lžících podle potřeby.

BAZALKA – všechny druhy jsou nenáročné na pěstování na zahradě, truhlíku, květináči doma. 
Jedná se jednoletou lahodnou a voňavou rostlinu. V kuchyni používáme čerstvou rostlinu do 
předkrmů, do salátů, na pizzu a ozdobu 
dezertů (druh SIAM QUIEEN), do omáček 
(DARK GREEN), do těstovin (LETTUCE 
LEAF), k rybám a do bylinkových octů 
(LIME), do rýží (PURPLE OPAAL).

LIBEČEK LÉKAŘSKÝ – mrazuvzdorný, 
snáší polostín. Nať sbíráme před květem, 
usušené listy skladujeme v tmavých ná-
dobách-pytlících pro zachování zelené 
barvy. Jeho zázračné účinky na zažívání, 
při nechutenství, nedostatečnosti žaludku 
i žlučníku si každý můžeme ověřit, když 
ho budeme přidávat do polévek masových, 
bramborových. Dále do pomazánek, k ma-
sům, při vaření brambor či luštěnin, do 
salátových zálivek a marinád. Čerstvý je 
výborný na ozdobu pokrmů. Semena se 
používají k výrobě bylinných likérů.

KOPR VONNÝ – sejeme brzy na jaře, do 
hloubky 2-3 cm ve sponu 12 cm. Sejeme po 
etapách až do července, abychom si ho užili 
co nejdéle. Pro pěstování doma v truhlících 
je určena odrůda COMPACT. Nať dlouhou 
15-30 cm sbíráme za 4-6 týdnů. Čerstvý 
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kopr vydrží dlouho v lednici zaba-
lený v mokrém ubrousku se stonky 
ponořenými do vody. Je bohatý na 
vitamín C, vápník, železo, hořčík. 
Kopr ulehčuje trávení, zvyšuje chuť 
k jídlu, podporuje imunitu, zbavuje 
tělo přebytku tuku. Pomáhá tvorbě 
mateřského mléka, využívá se při dět-
ské kolice, vhodný při léčbě migrény. 
Žvýkání semen osvěžuje dech. Kopr 
je tradičním kořením české kuchyně: 
používáme ho do omáček s hovězím 
masem, polévek, k rybám - lososu, 
do salátů.

MÁTA – všechny druhy máty mají 
jedno společné – osvěžují a prospí-
vají zdraví. Přezimuje, rozrůstá se (až 
příliš rychle), vyžaduje dostatek vláhy 
a polostín. Sklízíme celoročně listy 
před květem. Léčíme jí revmatismus, 
žlučníkové kameny, uklidňujeme jí 
nevolnost, průjmy i nervy. Opatrní 
by měli být ti, kdo mají citlivé zažívá-
ní. V kuchyni můžeme použít mátu 
čerstvou i sušenou. Je výborná do 
jogurtových zálivek na salát-okur-
kový, do tvarohových ovocných po-
mazánek i do čokoládových dezertů. 

Peprmintová vůně prý odrazuje klíšťata – pokud klíště pokapeme peprmintovým olejem za 
několik vteřin se pustí.

ANÝZ VONNÝ –  jednoletka vysoká 30-40 cm, nesnáší mráz. Pěstujeme na zahradě i v truh-
líku za oknem, sklízíme v červenci až září celou rostlinu, ve svazcích zavěsíme na suché místo 
a necháme 2-3 týdny dozrát semena, která vydrolíme, vyčistíme a uzavřeme v uzaviratelných 
nádobách. Semena anýzu celá nebo drcená mají mnohostranný, pozitivní účinek na lidský 
organizmus, proto se mu říká léčitelská perla. Napomáhá při léčbě astmatu, při nespavosti, 
podporuje trávení, odstraňuje plynatost a nechutenství, pomáhá při odnaučování kouření. Je 
vhodný pro kojící matky, neboť jeho účinky přenášené do mateřského mléka pomáhají kojencům 
od bolesti bříška. V kuchyni jimi dochucujeme polévky, omáčky, vepřové maso, ryby, brambory, 
saláty, zvýrazňují chuť perníku i cukroví, ale i chuť nálevů na okurky a červené zelí. Anýzový 
čaj na zlepšení trávení: 2 lžíce drceného anýzu přelijeme 0,5 l horké vody a louhujeme 10-15 
min. scedíme. Při zácpě se doporučuje vypít ráno a večer šálek čaje po doušcích.

Za ČZS ve Vraném nad Vltavou Marie Plecháčová
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HiSTOrie

z kROniky ObcE vRané nad vlTavOu

ROk 1955
-  naše Jednotné zemědělské družstvo má celkem 17 členů, hospodaří na celkové výměře 102,20 

ha, z čehož je orné půdy 89,97 ha, za jednu pracovní jednotku se letos vyplácí 10,60 Kčs 
- mateřská škola je provizorně umístěna v bývalém hostinci U Šťastných
- ředitelkou MŠ byla jmenována p. Šťastná z Modřan
-  osmiletá střední škola měla v tomto roce 10 ročníků, musely se proto střídat po měsíci 

1., 2., 3. a 4. ročník a to 1. se 4. a 2. se 3.
- na základní školu nastoupily Anna Havelková a Květa Skřivanová
- knihovna má 1843 svazků a vede ji F. Petr
-  25.6. se konala celostátní spartakiáda v Praze, z naší obce se jí zúčastnilo 12 žen, 2 muži 

a 72 dětí s učiteli
- v obci je 641 muž a 667 žen 
-  letošní rok se vyznačoval příliš vysokým počtem srážek, v letní době bylo velmi málo 

dnů, kdy nepršelo  
   
ROk 1956

- předsedou národního výboru je Jindřich Kubelík, tajemníkem je Jaroslav Kadlec
- papírna započala s výstavbou 16 bytových jednotek pro své zaměstnance  
- kondensovaný papír, který se ve Vraném vyrábí, se vyváží do mnoha států
- průměrný plat dělníka v papírně je 1.298,- Kčs
        technika 1.558,- Kčs
        úředníka 1.110,- Kč
- v elektrárně je průměrný plat dělníka   1.340,- Kčs
        technika 1.722,- Kčs
        úředníka 1.106,- Kčs
-  v obci jsou 4 potravinářské obchody, 1 prodejna mléka, 2 prodejny masa, 1 prodejna 

textilního zboží, 1 drogerie a 5 hostinců 
-  v obci je tělovýchovná jednota Tatran (z bývalého Sokola a Vranského S.K.) a hlavní 

činností je kopaná a hokej
- velmi dobře si vede vodácký oddíl (vítěz krajského přeboru)
-  zdravotní středisko je stále v nevyhovující místnosti proti poště, zubní technik dojíždí do 

obce 3x týdně
- od 1. září zřídil MNV 3 učebny v budově bývalé školy u kostela
- na základní školu nastoupili J. Koudelka a Jarmila Hlavsová
- v tomto roce bylo v obci 48 majitelů motorek, 16 majitelů automobilů a přibylo 15 televizorů
-  od 6. února nastaly náhle kruté mrazy, v noci dosahovaly až 26 pod nulou a trvaly téměř 

do konce února, také vánoční svátky byly po dlouhé době pod sněhem
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ciTÁTy - úSPĚch

• Někdy je chyba nejdůležitějším krokem na cestě k úspěchu. (Charles Duhigg)

•  Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s  lidmi.                                         
(Theodore Roosevelt)   

• Z našich selhání se poučíme o hodně víc než z našich úspěchů. (Elizabeth Holmes)

•  Úspěch není klíčem ke štěstí, Štěstí je klíčem k úspěchu. Pokud vás baví to, co 
děláte, budete úspěšní. (Albert Schweitzer)

• Úspěch v životě se dostaví, když se stanete tím, čím chcete být. (Wallace D.Wattles)

• Každý úspěch otvírá cestu k dalším úspěchům. (Wallace D.Wattles)

•  Začátkem všech úspěchů je touha. Pamatujte si to! Slabá touha přinese slabé vý-
sledky, tak jako malý ohýnek vydá málo tepla. (Napoleon Hill)

• Začátky všech věcí jsou nepatrné. (Marcus Tullius Cicero)

•  Ani jeden mladý člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné 
věci, když je vytrvalý. (Leonardo da Vinci)

•  Abyste uspěli, vaše touha po úspěchu by měla být větší než váš strach z neúspěchu. 
(Bill Cosby)

• Naše motivace se zvyšuje úspěchem. (Chris Guillebeau)

• Skutečné tajemství úspěchu je nadšení. (Walter Chrysler)

• Úspěšný člověk slyší jen potlesk, ke všemu ostatnímu je hluchý. (Elias Canetti)

•  Úspěch je stav mysli. Pokud chcete úspěch, začněte přemýšlet o sobě jako o úspě-
chu. (Joyce Brothers)

•  Často závisí úspěch nebo neúspěch na tom, zda se v tu chvíli cítíme dobře nebo 
špatně. (C.S.Lewis)
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