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Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.

Co to ptáci štěbetají? 

Že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,

co jim snesla slepička.
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21 oko bere
Ano, jak říká matematik Karel Janeček, číslo 21 je magic-
ké. Letošní letopočet obsahuje číslovku 21 a tak věřme, 
že nám přinese štěstí, všichni jej moc potřebujeme.
Již rok žijeme ve zvláštním světě. Každý tuto situaci 
pojal jinak, po svém. Ale myslím si, že se nám všem 
stýská po „normálním“ světě. Mnoho nám chybí, moc 
toho je nám zakazováno…
Ale my musíme žít a snažit se udržovat i tradice. Nyní 
se připravujeme již na Velikonoce.
V jaké podobě je prožijeme, toť otázka. Jisté je, že při-
jde jaro, rozkvetou kytičky, stromy, zazelenají se louky, 
sluníčko nás zahřeje a bude veseleji…
Přejeme Vám všem zdraví, pohodu, čistou mysl a plno 
lásky. 
Musíme to společně zvládnout!!!

ReRa

SLOVO nA úVOd

Vranská výročí v roce 2021 

 • 185 let    r. 1836    farní kronika
 • 145 let    r. 1876    křížek Skochovice  
 • 140 let    r. 1881    přístavba budovy školy u kostela 
 • 125 let    r. 1896    železniční tunel
 • 110 let    r. 1911    budova obecního úřadu
 • 95 let      r. 1926    sokolovna   
 • 85 let      r. 1936    přehrada, elektrárna   
 • 85 let      r. 1936    1. skautská družina Tygrů 
 • 80 let      r. 1941    elektrifikace obce   
 • 75 let      r. 1946    pomník padlých 
 • 30 let      r. 1991    Klimaservis Sůva s.r.o. 
 • 25 let      r. 1996    CEV Zvoneček a ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
 • 15 let      r. 2006    Vranské posvícení  
 • 15 let      r. 2006    rozsvěcení vánočního stromku  
 • 15 let      r. 2006    oprava nádraží
 • 15 let      r. 2006    kolumbárium
 • 5 let        r. 2016    oprava kaple na hřbitově     
 • 5 let        r. 2016    vodojem  
 • 5 let        r. 2016    venkovní fitness 
 • 5 let        r. 2016    zahájení činnosti v naší obci Obecní policie Vestec  
 • 5 let        r. 2016    digitální varovný systém ochrany před povodněmi 
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Výročí roku 2021 - významné osobnosti 

František Přenosil 
(narozen 1905, zemřel v květnu 2001)
František Přenosil se do obce přistěhoval v roce 1939 do jejich nově postaveného domu 
poblíž sokolovny. V obci dlouhodobě působil jako dirigent orchestru Povltavského 
sdružení hudebníků. Zejména klasická hudba byla jeho orchestry šířena a podporovala 
národnostní cítění za okupace. Po válce pokračoval v činnosti a jeho zásluhou byla ve 
Vraném založena hudební škola, jejíž pobočky byly v Davli, na Zbraslavi a v Jílovém.

Krása Theodor
(narozen 14. 1. 1875, zemřel 10. 3. 1961)
Vystudovaný právník, aktivně znal deset jazyků, nejznámější jako entomolog-amatér, 
autor více jak třiceti publikací z tohoto oboru. Pracoval v pražském Šekovém úřadu. 
Světoznámý znalec brouků, mravenců a motýlů, člen České entomologické společ-
nosti. Úzce spolupracoval s významnými entomology z Evropy, Ameriky i Japonska. 
Byl spoluzakladatelem svazu akvaristiky v ČSR. Znalec a ctitel díla K. H. Máchy, lorda 
Byrona, Heinricha Heineho, které četl v originále. Dokonale entomologicky prozkoumal 
oblast středního Povltaví, Vrané a jeho okolí, zbraslavskou Závist a Zvolskou Homoli, 
sběratelské exkurse prováděl i na Slovensku. S rodinou bydlel v domě v ulici Nádražní, 
kde svého času sídlila i C. a K. pošta, dodnes se domu říká „na staré poště“.

Jaroslav Kopáček
(narozen 1906, zemřel 1971)
Lidový hudebník, skladatel a kapelník, od roku 1926 se přistěhoval do Vraného, pra-
coval jako dělník v místní papírně, bydlel v Rajčuru. Založil vlastní kapelu, se kterou 
hrál na zábavách v celém okolí, učil hře na housle a na trubku. Napsal na 60 skladeb, 
většinou polek a valčíků. V obci bydlel až do roku 1945.

Vladislav Vančura
(narozen 23. 6. 1891, zemřel 1. 6. 1942)
Lékař, spisovatel, povídkář, vypravěč, romanopisec, dramatik, filmový režisér. Působil 
se svou manželkou jako závodní lékař v místní papírně. Milovník českého jazyka 
uplatňoval tuto svoji lásku v jeho literárních dílech. Odsuzoval rasismus, kolonialis-
mus, válku. Za okupace byl členem ilegálního výboru KSČ, byl zatčen Gestapem a za 
heydrichiády popraven na kobyliské střelnici.

Jan Mareš
(narozen 1914, zemřel 1986)
Spisovatel. Mimo jiné autor scénáře filmu Karla Kachyni „Práče“, nebo „Tři orlí pera“, 
„Stříbrná chvíle“. Vlastnil malý domek ve Skochovicích, kde bydlel.



zrcadlo číslo 207 – 1/20214

informace ke svozu odpadů 
S účinností od 1. ledna 2021 platí nový odpadový zákon č. 541/2020 Sb., - Zákon o odpadech, 
který zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů 
na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 
2021, v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029. Od roku 2030 
má být skládkování zakázáno. Zpoplatnění občanů za využívání odpadového hospodářství zůstane 
v roce 2021 zachováno. V průběhu roku bude připravena nová obecně závazná vyhláška tak, aby 
odpovídala požadavkům nové legislativy.
K podpoře třídění v obcích je zavedena tzv. třídící sleva, nicméně obec ji může uplatnit pouze v případě, 
že celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nepřesáhne v roce 2021 množství 200 kg na 
jednoho obyvatele obce za rok. Nevím, zda se nám podaří na tuto slevu dosáhnout. Produkujeme 
stále více odpadů, částečně se na tom podílejí obaly z dodávek zboží z e-shopů a dovozu potravin 
domů. Kolem popelnic je opakovaně nepořádek, nesešlapané krabice, obaly od plastů, apod. Je 
bohužel pohodlnější odhodit celou krabici, vynést vysloužilé křeslo, koberec či lednici k popelnicím 
než odvézt vše do sběrného dvora. Někteří lidé si pletou kontejnerová stání s černou skládkou, např. 
opakovaně v ulici Okružní. K přeplňování kontejnerů také přispívá ukládání odpadů občany, kteří 
obcí jen projíždí. Takovéto případy v loňském roce opakovaně řešila přestupková komise. 

ZPRÁVY Z RAdnICE 

stručnĚ z radnice
• Rada obce se sešla 12 x, zastupitelstvo obce 2 x.
•  Na konci roku 2020 rada obce schválila podání dvou žádostí o dotace na Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR, jednak na rekonstrukci dětského hřiště „Akátek“ a dále na rekonstrukci 
místní komunikace v ulici Nádražní.

•  Rada obce rovněž schválila podání žádosti o dotaci na vybudování sportovní haly u základní 
školy ve výzvě 13/2020 vyhlášené Národní sportovní agenturou ČR.

•  Na přelomu roku byla zahájena rekonstrukce budovy č. p. 330 (stará školka). Po rekonstrukci 
zde bude obecní knihovna, klub Seniorek, modeláři, CEV Zvoneček a malé skladové prostory 
pro skauty.

•  Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření v roce 2021 dle rozpočtového provizoria, které 
bude platit do schválení rozpočtu na rok 2021, nejdéle však do 31. 3. 2021. 

•  V souvislosti s přípravami stavby přivaděče pitné vody se průběžně se uzavírají smlouvy 
o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a dohody o umístění stavby s majiteli 
pozemků v trase budoucího přivaděče.

• Zastupitelstvo obce schválilo strategický plán investic s výhledem do roku 2025.
•  V lednu byla podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na stavbu chodníku v ulici Nádražní. 
•  Od listopadu, kdy nastoupila nová stavební firma Alstap, s.r.o., probíhá stavba terminálu dle 

harmonogramu. V první polovině roku 2021 by měla být dokončena.
•  Přestavba a přístavba základní školy, kterou provádí firma ACG Real s.r.o., bude dokončena 

v dubnu 2021, kapacita školy se zvýší o 60 žáků. 
•  V prosinci 2020 nabyla účinnosti Změna č. 1 územního plánu Vraného nad Vltavou. 

Dana Ullwerová, starostka obce
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Považuji za důležité upozornit na to, že podnikatelé a živnostníci, kteří produkují odpad 
a využívají obecní systém pro nakládání s odpady, musí mít smlouvu s obcí nebo musí mít 
uzavřenou smlouvu přímo se svozovou firmou, a to nejen na svoz směsného komunálního 
odpadu, ale i tříděného odpadu. V obecních kontejnerech bohužel končí z podnikatelské 
činnosti především velké množství papírových krabic, skla a plastů. 
Nešvarem je i ukládání odpadu ze stavební činnosti (cihel, sádrokartonu, azbestové střešní 
krytiny apod.) do kontejnerů na směs. V případě azbestu se jedná o nebezpečný odpad a pů-
vodce tohoto odpadu musí mít doklad o likvidaci. Stavební suť zahrabaná v kontejnerech na 
směsný odpad ničí svozové vozy. Do popelnic komunálního odpadu nepatří rovněž biologicky 
rozložitelný odpad. Nejvhodnějším způsobem likvidace tohoto odpadu je kompostování. Pokud 
kompostovat nemůžete nebo nechcete, můžete bioodpad odvážet na sběrný dvůr. Je také možné 
zaplatit svoz bioodpadu u firmy Pražské služby, a. s. Určitě tento odpad nepatří do popelnic na 
směs nebo černých pytlů, takto uložený bioodpad svozová firma neodveze. 
Tříděný odpad se sváží následovně: plasty 2 x týdně, papír 1 x týdně, sklo 1 x za tři týdny, 
plechovky 1 x za tři týdny. Svoz směsného odpadu probíhá 1x týdně nebo 1 x za 14 dní, a to 
v liché týdny (dle kalendáře). 
Nepořádek kolem kontejnerů uklízí zaměstnanci obce 3 x týdně, včetně úklidu odpadkových 
košů. Ve zdánlivě plných kontejnerech na papír musí sešlapávat nerozřezané papírové krabice, 
z kontejnerů na plast vyndávají poškozené plastové židle, stoly a další velkoobjemový plastový 
odpad, který patří na sběrný dvůr. 
Je třeba si uvědomit, že obec na svoz, ale především likvidaci komunálního odpadu, doplácí 
nemalé finanční prostředky. 
Děkuji všem, kteří třídí odpad, udržují pořádek nejen ve svém okolí, ale i kolem kontejnerů 
a jsou tak příkladem ostatním. 

Dana Ullwerová, starostka obce
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občan se ptá... radnice odpovídá:
1. Práce na „autobusovém nádraží" jsou v plném proudu. Kdy bude stavba dokončena?
Stavbu přestupního terminálu firma Alstap, s.r.o. dokončí v červnu 2021.

2. Budova základní školy je přestavována, dostavována, upravována... Co tímto zásahem 
vznikne pro děti a kdy bude akce dokončena?
Přístavba a přestavba základní školy bude dokončena v dubnu 2021. V půdním prostoru  budou 
vybudovány dvě nové učebny, kabinet pro pedagogy a dále se přistavují šatny pro dvě třídy a výtah.

3. Máme novou mateřskou školku, stále budujeme základní školu, počítá se, že by se při-
stavěla i Hudební škola (ZUŠ)?
O přístavbě základní umělecké školy jsme neuvažovali, v loňském roce zde proběhla rekon-
strukce toalet, v přízemí byla položena nová dlažba. Opravoval se hudební sál.

4. Je kaple na vranském hřbitovu použitelná pro případné konání pohřbů?
V kapli na hřbitově je třeba provést opravu oltáře. Poté by bylo možné využít prostory pro 
případné pohřby.

zpráva o činnosti kontrolníHo výboru 
zastupitelstva obce vrané nad vltavou za období 
roku 2020
Kontrolní výbor v uvedeném období pracoval ve složení: 
JUDr. Aleš Kolář, předseda
Viktor Janauer
Jiří Krafta
Jaroslava Havlíčková
Jan Kukla

1. Kontrolní výbor provedl kontroly podle plánu kontrol kontrolního výboru. Z důvodu vy-
hlášeného nouzového stavu dle krizového zákona a s tím související řadě omezení neproběhla 
kontrola majetku obce tak, jako v minulých obdobích, zejména návštěva a kontrola objektu 
Stará škola. Co se týče bytového hospodářství, tato otázka byla projednávána na radě obce a na 
zastupitelstvu obce několikrát, nebylo zjištěno, že by se s byty nakládalo jinak, než se souhlasem 
či po projednání uvedených orgánů. 

2. Kontrola využití dotací k poskytnutému účelu
Zde se jednalo zejména o výstavbu čistírny odpadních vod v obci, o kterou se staral a pravidelně 
ji kontroloval radní a člen kontrolního výboru pan Jiří Krafta a jak na příslušných orgánech 
obce, tak i předsedovi kontrolního výboru v jednotlivých etapách sděloval, že všechny práce 
probíhají podle schváleného harmonogramu a tudíž jsou i řádně využívány finanční prostředky 
určené pro tento účel. 

3. Kontrola dodržování pořádku v obci
Kontrolní výbor konstatuje, že až na několik výjimek lze konstatovat, že v naší obci je do-
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držován pořádek, byť mnohdy za součinnosti pracovníků obecního úřadu ve Vraném nad 
Vltavou, kteří bohužel v určitých časových periodách uklízí nepořádek po občanech obce 
či kolemjedoucích zejména u kontejnerů na tříděný odpad. 

4. Kontrola rozmisťování reklam v obci
Členové kontrolního výboru, zejména pan Janauer a pan Kukla, zaslali informace o situaci 
s rozmisťováním reklam v obci, zejména fotodokumentaci (nejhorších) míst a bohužel kon-
trolní výbor musí konstatovat, že rozmisťování reklam a jejich podoba je často v žalostném 
až ostudném stavu. Přílohou této zprávy je seznam reklam, který pořídil člen kontrolního 
výboru, pan Kukla, kde je přehledně uveden popis reklamy, její četnost a kontakt na zveřej-
ňovatele reklamy, který je na reklamě uveden. Kontrolní výbor bohužel musí konstatovat, že 
žalostná situace je i na obecních vývěskách, kde jsou umisťovány plakáty a inzerce jedno přes 
druhé, často potrhané a bez ladu a skladu. Na tomto místě kontrolní výbor doporučuje, aby 
v určitých časových periodách zaměstnanec obecního úřadu tyto vývěsky obešel a vhodným 
způsobem je zkulturnil. 
Samostatnou otázkou je reklama ve formě poutačů a stojanů u obchodů a restaurací, kde je 
nutno konstatovat, že tyto stojany zabírají veřejné prostranství a jejich umisťování by mělo být 
zpoplatněno tak, jak na tuto skutečnost pamatuje obecní vyhláška 2/2019 (o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství), která je v novelizované podobě účinná od 1.1.2020. Dále 
kontrolní výbor navrhuje vyzvat osoby, ať už právnické či fyzické, které reklamy umisťují, resp. 
kteří se na reklamách inzerují, aby odstranili nevkusnost a zchátralost reklam, popř. aby tyto 
reklamy odstraniliv určité lhůtě, nestane-li se tak, pak by měli pracovníci obecního úřadu 
tyto reklamy i bez jejich souhlasu sejmout. Vše na podkladě Nařízení Rady obce Vrané nad 
Vltavou č. 1/2012 (kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo 
provozovnu. Nevkusné reklamy byly nafoceny členy kontrolního výboru, zejména panem 
Janauerem a zaslány místostarostovi obce k přijetí dalších opatření. 

5. Dalším bodem kontroly byla kontrola záboru veřejných prostranství, zejména skladování 
materiálu, budování oplocení, apod. 
Kontrolní výbor konstatuje, že v této oblasti se jeví nejhorší situace v oblasti parkování 
motorových vozidel, a to především v ulici Na Kodlíči, v ulici Skochovická, v ulici U Pošty, 
částečně i v ulici Dlouhá, Modřínová (spodní část), částečně i v ul. U elektrárny a Ve strouze 
a v ulici Luční, když v ulici U Pošty a v ulici Luční je tato situace často dána tím, že v ulici 
jsou umístěny prodejny potravin, (+ pošta), kde často na kratší časový úsek parkují neukáz-
něně vozy, jejichž majitelé jsou v předmětných prodejnách. Nicméně stává se, že i na těchto 
místech je bráněno provozu. Ulice Na Kodlíči a ulice Skochovická, i ulice Dlouhá jsou pak 
komunikacemi, kde je bráněno obecně průjezdu, když tyto komunikace lze považovat za 
hlavní a občané by měli být vyzváni, aby parkovali vozidla na svém pozemku. Nešvarem 
je bohužel i neukázněné parkování po obou stranách ulic, což často může bránit průjezdu 
popelářů i případně vozidlům IZS.

6. Cesta pro pěší pod sběrným dvorem
Kontrolní výbor konstatuje, že se značně vylepšil stav na osvětlení cestičky ze Skochovické 
ulice k železničnímu přejezdu u elektrárny (pod sběrným dvorem), kde došlo k částečnému 
odstranění křovin a tím k pěknému osvětlení celé cestičky. 
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7. Fungování obecní policie
Zprávy obecní policie o činnosti jsou předkládány pravidelně a jsou uspokojivé. Vozidla obecní 
policie projíždějí v podstatě celou obec, včetně odlehlých částí, což lze považovat za dobrá 
preventivní opatření. Pozitivně lze rovněž hodnotit preventivní i represivní úlohu policie vůči 
neukázněným řidičům. 

8. Z důvodů proti epidemiologických opatření nebyla provedena kontrola stravy ve školní
 jídelně, ač toto měl kontrolní výbor ve svém plánu práce. 

9. Předvánoční příprava
Ač se neuskutečnily tradiční vánoční trhy první adventní neděli, lze s potěšením konstatovat, že 
obec opět zdobil vkusně ozdobený vánoční stromek a vánoční osvětlení na sloupech a dále lze 
konstatovat, že velká řada občanů Vraného nad Vltavou měla ozdobeny své domy či stromečky 
na svých zahradách, což přispělo k příjemné předvánoční a vánoční atmosféře. Příjemná stránka 
v této věci byla pozitivně vnímána zejména v nelehké době panujících omezení. 

Kontrolní výbor neshledal závažná porušení smluv s třetími osobami ani porušení pravidel 
nakládání s majetkem obce. 

 JUDr. Aleš Kolář
předseda KV

zpráva o činnosti přestupkové komise vrané nad 
vltavou za rok 2020 
Komise pracovala ve složení:
předseda: Mgr. Et Mgr. Romana Hiklová
člen: Bedřich Kyndl
člen: Marie Vejvodová

Od 25. 6. 2020 je novým předsedou přestupkové komise Vrané nad Vltavou paní Mgr. Et Mgr. 
Romana Hiklová, která zaujala místo po panu JUDr. Michalu Sýkorovi.

Během roku 2020 bylo v naší komisi projednáváno celkem 32 případů, z nichž valná většina 
se týkala přestupku proti občanskému soužití a dále pak nepovolenému odkládání/ukládání 
odpadu či záměrné poškození cizí věci. V jedenácti případech pak byla uložena pokuta či 
napomenutí, v jedenácti došlo k odložení věci (nejčastěji pro nedostatek důkazů či stažení 
obvinění/vzájemnou domluvou účastníků incidentu). V sedmi případech došlo k zastavení 
věci, tj. obviněný dokázal, že nenastala skutková podstata věci, či došlo k domluvě mezi komisí 
a obviněným (nejednalo se o závažný čin a tento byl zároveň první). Ve třech případech pak 
byla věc postoupena jiným obcím pro místní nepříslušnost činu. 

Ke dni 11. 1. 2021 neevidujeme žádné oznámení o přestupku, které by komisí doposud nebylo 
rozhodnuto. 

Bedřich Kyndl   
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komise sociální pro občanské záležitosti
Vítání občánků probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů tak, 
že dítě a jeho rodina jsou pozváni na obecní úřad na základě telefonické domluvy, a to buď 
na matrice OÚ nebo na čísle předsedkyně komise sociální a pro občanské záležitosti paní Evy 
Havlíčkové 602 416 457. 

V roce 2020 se vítání občánků z důvodu pandemie COVID 19 neuskutečnilo. Nové občánky 
Vraného nad Vltavou bychom rádi přivítali a zapsali do pamětní knihy obce v roce letošním. 
Nicméně, co přinese rok 2021, zatím nevíme.

V uplynulém roce členky komise navštívily a obdarovaly drobnými dárky 140 našich seniorů 
při příležitosti jejich významných životních výročí. Máme v plánu pokračovat v této dlouholeté 
tradici i v letošním roce. Můžete nás kontaktovat na výše uvedeném telefonním čísle. 
Komise se v jarní vlně pandemie koronaviru zapojila do pomoci potřebným občanům. Po-
máhala distribuovat roušky, zajišťovat nákupy, léky a v neposlední řadě i potřebné informace 
a telefonické kontakty. 

Eva Havlíčková, 
předsedkyně komise sociální a pro občanské záležitosti

zpráva komise kultury 2020
Komise pracuje ve složení:
David Balling, David Blažek, Ivana Drábková, Martina Fulipová, Michala Ježdíková, Jana 
Kadlecová, Medard Konopík, Ivana Novotná, Lukáš Novotný, Jiřina Onderková, Petra 
Sýkorová, Jaroslav Tejnický, Blanka Tomková.

Hlavním úkolem Kulturní komise je připravit a zajistit každý rok 5 obecních akcí: Masopust, 
Čarodějnice, Den dětí, Vranské posvícení, Rozsvícení stromečku.
Všechny akce se plánují ve velkém předstihu (některé i rok dopředu).

V roce 2020 se připravovalo a již bylo zajištěno všech 5 akcí. 
Podařilo se nám však zajistit a uspořádat kompletně v plné míře pouze MASOPUST. Další 
akce dle vládního nařízení nebylo možno uskutečnit.
DEN DĚTÍ jsme připomenuli dětem pouze v místním rozhlase.
Stromeček byl nazdoben a jeho rozsvícení bylo „jiné“. V místním rozhlase zazněly koledy, paní 
starostka pronesla vánoční přání a počítáním ...3, 2, 1 teď se rozsvítil stromeček.

Komise celý rok sledovala pokyny vlády a tak potvrzovala, rušila kapely, zpěváky, prodejce, 
občerstvení, hasiče…
Velmi nás mrzelo, že naše činnost sice probíhala, ale bez výsledku.

Moc si přejeme, aby se nám v roce 2021 podařilo uspořádat alespoň některé obecní akce.

Blanka TOMKOVÁ
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zpráva o činnosti komise životníHo prostředí 
obce vrané nad vltavou za rok 2020
 V roce 2020 se komise se scházela dle aktuální potřeby. Pracovala ve složení Michal Kubelík, 
Petr Janeček a Lucie Medková. 
Jednou z náplní práce komise bylo posuzování žádostí dle vyhlášky č.189/2013 Sb. o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení. Komise zpracovávala rozhodnutí, vyjádření a stanoviska. 
Celkem v roce 2020 komise řešila 18 žádostí, týkajících se kácení dřevin. 
 Komise také koordinovala činnost péče o zeleň v obci. V tomto roce byl dokončen přehled 
pozemků, které jsou vhodné k novým výsadbám. Vysazeny byly nové stromy u školy a u kostela. 
Bylo provedeno přístrojové měření stability 1 buku na hřbitově a na základě těchto měření 
provedena redukce jeho koruny. Tento zásah umožnil jeho další existenci bez nutnosti kácení 
v nejbližších letech. 
 Dále komise fungovala jako poradní orgán obce v otázkách ochrany přírody a životního pro-
středí a průběžně monitorovala životní prostředí v obci. 

Michal Kubelík

zpráva o činnosti finančníHo výboru za rok 2020
Činnost finančního výboru probíhá v souladu s č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů č. 129/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 131/ 2000Sb., dále č.250/2000Sb. 
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Povinností finanční komise je provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními pro-
středky obce.

Finanční výbor pracuje ve složení: Jana Nováková /předseda komise/, Ivana Rážová, Dagmar 
Vojtěchová, Bohuslava Chvátalová, Zdeňka Krištůfková.
Finanční kontroly probíhaly v souladu s plánem kontrol pro rok 2020 s výjimkou kontroly 
příspěvkových organizací.V souvislosti s  problematikou epidemie Covid-19 jsou kontroly 
naplánovány na cca březen roku 2021.

Kontrola pokladní hotovosti v pokladně Obecního úřadu
V průběhu roku 2020 byla čtvrtletně prováděna kontrola pokladní hotovosti v pokladně 
Obecního úřadu. Peněžní hotovost v pokladně souhlasí s pokladním deníkem. Namátkově 
bylo kontrolováno dodržení limitu pokladní hotovosti. V době poslední kontroly dne 11. 11. 
2020 činila pokladní hotovost 67.920 Kč. Stanovený limit pokladní pohotovosti činí 500.000 Kč.

Kontrola čerpání rozpočtu obce
Finanční výbor provedl kontrolu čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2020 a návrh rozpočtového 
opatření č. 5 z roku 2019, které bylo schválené 15. 1. 2020, dále č. 1, které bylo schváleno 13. 5. 
2020 na jednání zastupitelstva obce. Žádné pochybení nebylo shledáno. Rozpočet je dodržován.
Finanční výbor provedl kontrolu čerpání rozpočtu obce za období 1. až 10. měsíc 2020 a návrh 
rozpočtového opatření č. 2. Navržené opatření bylo schváleno 16. 9. 2020 na jednání zastupi-
telstva obce především v důsledku epidemie Covid-19 a z důvodu čerpání dotací na investiční 
akce obce. Nebyla zjištěna žádná pochybení, rozpočet je dodržován.
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Kontrola místních poplatků
Dne 11. 11. 2020 byla provedena kontrola výběrů místních poplatků za odpady, údržbu hřbi-
tova, psy, pronájem pozemků a také poplatků za rekreační a ubytovací kapacity. Poplatky za 
likvidaci poplatků - počet dlužníků 27, dlužná částka 26.140 Kč. Poplatky za hřbitov- počet 
dlužníků 4, dlužná částka 2.200 Kč. Poplatky za pronájem pozemků- počet dlužníků 2, dlužná 
částka 2.880 Kč. Výbor navrhuje písemně vyzvat dlužníky k úhradě dluhů.

Závěr 
Členové finančního výboru pracovali v mimořádném režimu v souvislosti s epidemií Co-
vid-19. Členové finančního výboru se podíleli na kontrolách dle schváleného plánu kontrol 
na rok 2020, mimo příspěvkových organizací. Veškeré kontroly byly provedeny v souladu 
se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů č.129/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů č,131/2000 Sb., dále se Zákonem o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, č. 250/2000 Sb.

Mgr. Jana Nováková, MBA
předsedkyně finančního výboru

rok 2020 u skocHovickýcH Hasičů
Dění na celém světě bylo v uplynulém roce ovlivněno pandemií nemoci 
COVID 19, stejně tak i činnost sboru dobrovolných hasičů ve Skochovicích. 
Vydařený masopust 22. února, byl první a zároveň poslední společenskou 
akcí, na které se náš sbor mohl v roce 2020 podílet. Od poloviny března 
byla aktivita sboru omezena na hasičsko-záchranářskou činnost jednotky 
sboru, která je bezesporu podstatou celého SDH, ale zdaleka ne vším, co 
sbor dobrovolných hasičů dělá a dělat chce. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Skochovice (JSDHO) je zařazena v kategorii JPO V a k 31. 
12. 2020 má 12 členů. Velitelem JSDHO je pan David Blažek. Během roku členové jednotky procházeli 
pravidelnými zdravotními prohlídkami, starali se o svěřenou výzbroj a výstroj a prováděli údržbu 
a opravy na mobilní technice. S ohledem na probíhající pandemii neprobíhala společná odborná 
příprava organizovaná HZS kraje, ani pravidelné měsíční školení jednotky. Během roku 2020 se 
členové JSDHO pouze školili na pomoc ZZS, resp. na kontakt s COVID pozitivním pacientem, 
dezinfekci prostor, apod. V roce 2020 byla jednotka povolána KOPIS (krajské operační a informační 
středisko) k třinácti událostem, z nichž žádná nesouvisela s pandemií.

Přestože rok 2021 nezačíná úplně tak, jak bychom si všichni přáli, pevně věříme, že se za několik 
málo týdnů, budeme moci opět všichni společně setkávat a podílet se na bohatém a krásném 
společenském životě v naší obci.
Sbor dobrovolných hasičů ve Skochovicích  a všichni jeho členové, budou vždy a v jakékoliv ne-
lehké situaci, oporou, pomocnou rukou a dobrým sousedem pro každého. Společně zvládneme 
vše. Hodně zdraví. 

Váš sbor dobrovolných hasičů ve Skochovicích.
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zpráva o činnosti obecní policie vestec 
Obecní policie Vestec v období od 01.11.2020 do 31.01.2021 řešila ve 
Vraném nad Vltavou a okolí mimo každodenní hlídkové činnosti celkem 
99 událostí, z toho bylo 22 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní 
policie Vestec (tel. č. 739 156 156). 

Za uvedené období byly v obci zjištěny tři trestné činy – ve dvou případech 
trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných – maření výkonu úředního rozhodnutí a jedenkrát 
trestný čin proti majetku – krádež prostá, vše bylo předáno OO PČR Jílové u Prahy k dalšímu 
šetření. V jednom případě strážníci zjistili podezření ze spáchání trestného činu – poškození 
asfaltového povrchu komunikace, které opět předali na místě OO PČR Jílové u Prahy k dal-
šímu šetření
Dále strážníci Obecní policie Vestec řešili v obci za dané období celkem 30 přestupků, z toho 
12 přestupků na úseku dopravy. 
Za uvedené období z přestupků v dopravě strážníci řešili 2x řízení vozidla bezprostředně po 
požití alkoholu nebo po užití jiné návykové látky nebo pod jejich vlivem – opět předáno PČR, 
1x vjíždění na železniční přejezd v zakázaných případech, které bylo oznámeno správnímu 
orgánu, 2x telefonování za volantem, zákaz zastavení, zákaz vjezdu, zákaz vjezdu (jednosměrka), 
stání na chodníku a nerespektování svislé dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě. 
Z ostatních přestupků strážníci opakovaně řešili porušení Obecně závazné vyhlášky obce – ať 
už 13x volný pohyb psů po obci nebo používání hlučných strojů v době, kdy je to zakázáno, dále 
přestupek proti občanskému soužití – ublížení na zdraví, resp. hrubé jednání, rušení nočního 
klidu a 1x přestupek dle zákona proti týrání zvířat. 
Dále strážníci Obecní policie Vestec přijali a řešili oznámení o loďce s motorem na řece bez 
posádky, oznámení o znečištění komunikace v souvislost se rozšířením ČOV, oznámení občana 
obce o diskusi na sociálních sítích týkající se problému s obtěžováním osob v jedné z lokalit 
v obci, ve stejné věci potom i oznámení starostky obce, oznámení o psu, resp. psech na volno, 
kteří se pohybují po obci, oznámení o papouškovi, který přilétl na jednu ze zahrad v obci, opa-
kovaná oznámení o problémech s osobami bez domova, oznámení občana obce o podezřelém 
osobním automobilu s několika osobami uvnitř vozidla, oznámení o podezřelé osobě, která se 
pohybuje po obci, oznámení o stání osobního, resp. nákladního vozidla ve vjezdu na pozemek 
či do provozovny, oznámení občana obce o ztrátě osobních dokladů, naopak jiné oznámení 
o nálezu peněženky, oznámení o dlouhodobě odstaveném osobním automobilu bez platné STK, 
které bylo předáno obci, oznámení o odstaveném nákladním automobilu v obci, opakované 
oznámení o poškození svislé dopravní značky, opakované oznámení o nedovoleném pálení 
v katastru obce, oznámení občana obce o podezření na nedovolený prodej vánočních stromků 
v obci, oznámení o odpalování zábavní pyrotechniky v obci v měsíci lednu 2021, opakované 
oznámení o narušení sběrného dvora, oznámení o sražené a usmrcené srně a oznámení o ote-
vřených dvířkách silové elektřiny na objektu jedné z provozoven v obci.  
Při hlídkové činnosti v obci strážníci Obecní policie Vestec kontrolovali osobní, resp. nákladní 
vozidlo s nesprávným způsobem jízdy, kontrolovali a prověřovali podezřelé osoby, které se 
pohybovaly po obci, a kontrolovali odstavené osobní vozidlo v lese s osobou uvnitř, 
Na žádost Operačního důstojníka PČR pro Prahu západ strážníci poskytovali součinnost při 
oznámení o napadení osoby nožem, dále poskytovali součinnost při oznámení o nálezu peně-
ženky v obci, u problému s občanským soužitím a porušováním nařízení vlády ČR ve vlakové 
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soupravě ČD a součinnost u dalšího oznámení o problému s několika osobami bez roušek 
a zjevně pod vlivem alkoholu v jiné vlakové soupravě ČD.
Na žádost PČR poskytli strážníci opakovaně součinnost ve věci výslechu svědka k jedné 
z řešených událostí v obci, dále při oznámení o problému s občanským soužitím v obci, při 
nesrozumitelném oznámení osoby pravděpodobně pod vlivem alkoholu na tísňovou linku PČR, 
u oznámení o dlouhodobě odstaveném nákladním vozidle v obci a při oznámení o pohybu 
neznámého muže v okolí jednoho z RD v obci. 
V součinnosti s HZS vyjížděli strážníci do obce ve třech případech, a to k požáru střechy altánu 
u jednoho z RD v obci, k otevření uzavřených prostor s osobou nacházející se uvnitř a k úniku 
provozních hmot z nákladního automobilu, který oznámila starostka obce. 
Strážníci nadále průběžně zajišťují kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako 
vyhodnocují snímky jimi pořízené.
Po obnovení platnosti nouzového stavu kontrolovali strážníci dodržování nařízení vlády 
o povinném nošení roušek, s tím související zákaz shromažďování osob v obci, noční zákaz 
vycházení atd. 

Z deníku Obecní policie Vestec:
Dne 03. 11. 2020 prováděla hlídka Obecní policie Vestec hlídkovou a kontrolní činnost v k.ú. 
obce, kdy v 15:06 hodin byl v ulici Vltavská spatřen protijedoucí motocykl, o kterém strážníci 
na základě místní a osobní znalosti vědí, že jej užívá osoba, která je uživatelem návykových 
látek, v současnosti má vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel a navíc již v minulosti 
tento motocykl hlídka strážníků zastavila. Řidič protijedoucího motocyklu se po spatření slu-
žebního vozidla strážníků začal na komunikaci otáčet a následně pokračoval vysokou rychlostí 
směrem do centra obce.
Z výše uvedeného důvodu se hlídka Obecní policie Vestec za tímto motocyklem rozjela, dávala 
mu dle ustanovení § 79, odst. 1, písm. c, bod 2), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozem-
ních komunikacích pokyn k zastavení prostřednictvím nápisu „STOP“ za užití zvláštního 
výstražného světla modré barvy doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením. Řidič 
výše uvedeného vozidla však toto nerespektoval a vysokou rychlostí pokračoval ulicí K Elek-
trárně a ulicí Nádražní, kde svou jízdou ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
Na křižovatce ulic Nádražní a U Pošty pokračoval do ulice U Pošty, přičemž najel na levý 
chodník, kde ohrozil zde stojící ženu (jejíž totožnost je strážníkům známa), která musela před 
motocyklem uskočit stranou. 
Po ujetí cca 50 metrů po chodníku se řidič s motocyklem vrátil zpět na komunikaci. Hlídce 
se ho poté podařilo u jednoho z RD v ulici služebním vozidlem předjet a zastavit. Řidič se 
motocykl snažil v ulici otočit, ale pak zastavil, zavrávoral a motocykl mu spadl na zem.
Řidič byl vyzván dle zákona 553/1991 Sb. o obecní polici, aby zanechal svého protiprávního 
jednání, nebo vůči jeho osobě budou použity donucovací prostředky – ten výzvě nevyhověl, 
proto jej strážníci za pomocí hmatů a chvatů svedli na zem, kde mu byla přiložena služební pouta.
Na místě byla dále prostřednictvím OO PČR Jílové u Prahy provedena lustrace osoby řidiče, 
při které vyšlo najevo, že důvodem proč se snažil hlídce strážníků ujet a svou zběsilou jízdou 
ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a občany obce je fakt, že v současné době má 
vysloveny dokonce dva platné zákazy řízení motorových vozidel, při lustraci motocyklu dále 
vyšlo najevo, že RZ umístěná na tomto motocyklu pochází z jiného vozidla a dle VIN je tento 
motocykl vyřazen z provozu a nemá uzavřené povinné ručení.
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Vzhledem k tomu, že si řidič motocyklu při své jízdě po chodníku poranil o betonový sloup 
nadzemního vedení NN kotník, byla na místo přivolána posádka ZZS. 
Řidič motocykl uvedl, že před jízdou užil jiné návykové látky, jmenovitě pervitin, ovšem vy-
šetření ke zjištění, zda je ovlivněn alkoholem či jinými návykovými látkami opakovaně odmítl. 
Po příjezdu hlídky OO PČR Jílové u Prahy byla strážníky celá událost předána k dalšímu 
šetření, posádka ZZS si vyžádala od strážníků doprovod při transportu řidiče motocyklu na 
vyšetření do nemocnice.

Dne 08. 11. 2020 v 13:53 hodin požádal Operační důstojník PČR pro Prahu západ hlídku Obecní 
policie Vestec o součinnost při prověření oznámení na linku 158, týkající se agresivního muže 
v obci, který zde napadl svého příbuzného nožem. Po příjezdu hlídky strážníků na oznámené 
místo se zde již nacházely hlídky OO PČR Jesenice, OO PČR Mníšek pod Brdy, vozidlo ZZS, 
později dorazila hlídka OO PČR Hradišťko a hlídka PČR OHS Čestlice. 
Pachatel útoku byl na místě zajištěn PČR, jeho příbuzný, který byl při útoku nožem zraněn, 
byl posádkou ZZS po ošetření na místě následně převezen do nemocnice k dalšímu vyšetření. 
Celá věc zůstává v šetření OO PČR Jílové u Prahy. 
 
Dne 20. 11. 2020 v podvečer strážníci při hlídkové činnosti v obci zaznamenali osobní automobil, 
jehož řidič opakovaně nerespektoval svislou dopravní značku P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“. 
Z tohoto důvodu bylo toto vozidlu v ulici Nádražní zastaveno, řidič vozidla byl seznámen 
s důvodem zastavení, na výzvu strážníků prokázal svou totožnost a předložil doklady potřebné 
k řízení motorového vozidla, přičemž strážníci z řidiče cítili zápach alkoholu. Z tohoto důvodu 
řidiče vozidla vyzvali k odbornému vyšetření, zda není při řízení vozidla ovlivněn alkoholem. 
Vyšetření bylo provedeno přístrojem Dräger Alcotest 7510 s výsledkem 0,38‰ a 0,34 ‰ alkoholu 
v dechu. Na dotaz řidič vozidla uvedl, že před jízdou požil láhev piva. Na místo byla přivolána 
hlídka OO PČR Jílové u Prahy, která si po příjezdu převzala celou událost k dalšímu šetření.

Dne 21. 11. 2020 v čase 15:54 hodin přijali strážníci Obecní policie Vestec oznámení o skuteč-
nosti, že jedna osoba byla právě v obci při běhu po cyklostezce napadena jinou osobou, která 
venčila psa zřejmě bojového plemene. Oznamovatel při napadení utržil několik úderů pěstí 
na tělo a hlavu, má rozbité dioptrické brýle a bolí ho žebra.
Oznámení neprodleně vyjela prověřit hlídka strážníků č. 1, kterou po dořešení jiné události 
v sousední obci následovala i hlídka č. 2 vzhledem k faktu, že oznamovatel upřesnil následným 
telefonátem, že incidentu byly ve skutečnosti přítomny další 3 osoby. 
Po příjezdu na oznámené místo zde byli zastiženi oba aktéři pěstního souboje, kteří byli na 
místě vyzváni k podání vysvětlení, přičemž vyšlo najevo, že k problému došlo pravděpodobně 
poté, co oznamovatel, když míjel skupinku osob na cyklostezce, venčící svého psa, je nejprve 
slovně a vulgárně napadl, právě kvůli psu na volno, proti čemuž se muž venčící psa ohradil 
také nejprve slovně, poté se situace na místě vyhrotila k oboustrannému fyzickému napadení, 
kdy oznamovatel měl být napaden jako první. 
Vzhledem k faktu, že oznamovatel si stěžoval na bolesti žeber a hlavy, bylo na místě strážníky 
rozhodnuto o přivolání vozu ZZS, jehož posádka nakonec oba aktéry potyčky vyšetřila a ozna-
movatele následně převezla k vyšetření do nemocnice.
Strážníci podezření ze spáchání několika přestupků dle zákona 251/2016 Sb. oběma účastníky 
problému s občanským soužitím oznámili přestupkové komisi Obce Vrané nad Vltavou.
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Dne 21. 11. 2020 v čase 17:27 hodin byla SMS zprávou na tísňovou linku Obecní policie 
Vestec zaslána informace o výjezdu HZS k požáru odpadu. V obci se právě nacházela při 
hlídkové činnosti hlídka č. 1, která byla na místo požáru neprodleně vyslána, kam jí vzápětí 
následovala i hlídka č. 2. Strážníci dojeli na místo jako první ze složek Integrovaného zá-
chranného systému, zde bylo zjištěno, že se nejedná o ohlášený požár odpadu, ale o zahoření 
zastřešení pergoly od grilu, který byl roztápěn pomocí benzínu. Strážníci pomocí hasicího 
přístroje z výbavy služebního vozidla požár zastřešení pergoly, která se nacházela v blízkosti 
RD uhasili, zároveň osobám, které se nacházely na pozemku RD, strážníci přikázali z důvo-
du jejich bezpečnosti, aby se nezdržovali v ohroženém prostoru, tyto osoby se při zahoření 
zastřešení pergoly nezranily. Po příjezdu jednotek HZS Jílové u Prahy a SDH Skochovice 
byla celá událost předána HZS. Celou událost si následně převzal k šetření vyšetřovatel HZS 
Středočeského kraje.

Dne 22. 11. 2020 v čase 18:02 hodin byla SMS zprávou na tísňovou linku Obecní policie Vestec 
zaslána informace o výjezdu HZS k otevření uzavřených prostor, osoba v ohrožení života.

Při příjezdu hlídky Obecní policie Vestec se na místě již nacházely posádka ZZS, hlídky PČR 
OHS Čestlice a OO PČR Jílové, následně na místo dorazila jednotka HZS Jílové u Prahy. 
S přihlédnutím k okolnostem zjištěným na místě události rozhodly složky Integrovaného 
záchranného systému o otevření bytu, kde byla následně bohužel nalezena osoba bez známek 
života. Celá událost zůstává v šetření PČR.

Dne 22. 11. 2020 v čase 19:16 hodin oznámil občan obce na tísňovou linku Obecní policie 
Vestec, že byl svědkem podezřelého pohybu nákladního vozidla v bezprostředním okolí 
vodárenského zařízení v obci, jeden člen z posádky vozidla vystoupil z vozidla a cosi obhlížel 
na oplocení, přičemž se při každém průjezdu vozidla projíždějícího kolem skrýval, nákladní 
vozidlo (dodávka) přitom zůstala stát zaparkovaná u nedaleké pily.
Strážníci oznámení neprodleně prověřili, ovšem výše uvedené vozidlo na místě již nezastihli, 
na místě zjistili, že chybí brána v oplocení vodárenského zařízení, která byla zjevně oddělena 
od ocelové konstrukce oplocení rozbrušovačkou. Oznamovatel upřesnil hlídce, že byl svědkem 
toho, jak neznámí muži nakládají bránu do nákladního vozidla, strážníci začali tedy toto 
vozidlo v obci hledat, za aktivního přispění oznamovatele nakonec bylo toto vozidlo nalezeno 
a zastaveno v ulici Nádražní, ve vozidle se nacházely dvě osoby, ty byly vyzvány k prokázání 
totožnosti a na místo byla pro podezření ze spáchání trestného činu proti majetku – krádež 
prostá přivolána hlídka OO PČR Jílové u Prahy, která si převzala celou událost k dalšímu 
šetření, přičemž vyšlo najevo, že v nákladním prostoru vozidla se nachází chybějící brána 
z oplocení vodárenského zařízení v obci.
K věci oba výtečníci uvedli, že jeden z nich bránu zakoupil od neznámého muže za částku 
2.000,- Kč a na místě si ji měl po dohodě s tímto mužem vyzvednout, přičemž mu zjevně 
nepřišlo divné, že bránu musel z oplocení předtím vyřezat rozbrušovačkou, druhý z nich 
potom tvrdil, že jel pouze kamarádovi s čímsi pomoci.
Majiteli vodárenského zařízení, obci Vrané nad Vltavou vznikla škoda přesahující částku 
20.000,- Kč, obě osoby byly na místě hlídkou OO PČR Jílové u Prahy pro podezření ze spá-
chání trestného činu zadrženy, strážníci poskytli hlídce PČR součinnost při převozu jedné 
ze zadržených osob na OO PČR Jílové u Prahy.
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Oznamovateli po právu náleží poděkování za to, že přispěl k zadržení výše uvedených osob 
a zabránil tak krádeži brány z oplocení vodárenského zařízení v obci, která se vzápětí díky 
pracovníkům Technických služeb obce vrátila tam, kam patří. 

Dne 02. 12. 2020 v čase 11:41 hodin požádal Operační důstojník PČR pro Prahu západ hlídku 
Obecní policie Vestec o poskytnutí součinnosti ve věci oznámení o problému vlakvedoucí vs. 
cestující ve vlakové soupravě ČD, která právě míří ze Zbraslavi do obce Vrané nad Vltavou. 
Oznámení neprodleně prověřila hlídka č. 1, která po příjezdu na nádraží v obci zjistila, že 
jedna z cestujících neměla během přepravy v rozporu s nařízením vlády ČR nasazenu roušku, 
po výzvě vlakvedoucí si jí nadále odmítala nasadit, chovala se agresivně jak k vlakvedoucí, tak 
i k ostatním cestujícím ve vlaku, navíc neměla platnou jízdenku a tu si ve vlaku odmítala od 
vlakvedoucí zakoupit. Naopak tato žena uvedla, že jí vlakvedoucí ve vlaku nakopla do nohy. 
Vlakvedoucí tuto cestující svým rozhodnutím vyloučila z přepravy.
Zpětným voláním byl o situaci na místě informován Operační důstojník PČR pro Prahu západ, 
na místo byla povolána hlídka č. 2, po zjištění totožnosti obou osob i svědka celé události, který 
vyšel z vlaku, krátkém podání vysvětlení a dalších nutných úkonech na místě byla přivolána 
posádka ZZS, vlakové soupravě bylo následně umožněno pokračovat do cíle své cesty, cestující 
z vlaku vykázaná z přepravy zůstala spolu se strážníky na nádraží v obci. 
Celou událost si po celou dobu řešení tato osoba natáčela na svůj mobilní telefon a dle svých 
slov on-line vysílala na sociální sítě, a to i přes výslovný nesouhlas jak vlakvedoucí, tak i svědka 
celé události. Po příjezdu posádky ZZS na místo byla tato žena vyšetřena a zdravotníci ZZS 
rozhodli o přivolání lékaře, který následně cestující z vlaku vyšetřil a stanovil, že není nutný 
převoz do zdravotnického zařízení.
Celá událost bude mít dohru jak u přestupkové komise obce Vrané nad Vltavou ve věci pode-
zření ze spáchání několika přestupků oběma zúčastněnými osobami dle zákona 251/2016 Sb., 
tak i u úřadu pro ochranu osobních údajů pro podezření ze spáchání přestupku – tentokrát 
cestující vyloučenou z přepravy, dle zákona o zpracování osobních údajů a to pro natáčení 
a online zveřejnění videozáznamu z průběhu celé události touto osobou na sociálních sítích, 
a to i přes výslovný nesouhlas jednotlivých aktérů události.
Cestující z vlaku, která odmítala respektovat nařízení vlády ČR k nouzovému stavu tak za-
městnala na místě dvě hlídky strážníků Obecní policie Vestec, dvoučlennou posádku vozu ZZS 
a další posádku vozu ZZS s lékařem, způsobila zdržení vlakové soupravy jedoucí do Čerčan, 
a to vše v době platnosti nouzového stavu…

 Dne 04. 12. 2020 v čase 17:55 hodin přijali strážníci Obecní policie Vestec oznámení od občana 
obce, kterému jeho psa, kterého měl řádně při venčení na vodítku, napadl a zranil neznámý pes 
pravděpodobně plemene Pitbull, který předtím vyběhl z nezajištěných vrat jedné z chat v obci. 
Oznamovatel oba psy od sebe oddělil, následně se na místo dostavil i majitel útočícího psa, 
který si jej odvedl na pozemek své chaty. Zraněný pes byl převezen na veterinární kliniku, kde 
je doposud léčen. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání 
majitelem útočícího psa bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu. 
 
Dne 13. 12. 2020 v čase 11:03 hodin zaznamenala hlídka Obecní policie Vestec při hlídkové 
činnosti v obci motorové vozidlo, o kterém je díky místní a osobní znalosti strážníkům známo, 
že jej užívá a řídí osoba, která je uživatelem jiných návykových látek. Z tohoto důvodu bylo 
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vozidlo v obci zastaveno, řidič vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných 
k řízení vozidla, což se nestalo, doklady si řidič údajně zapomněl doma, hlídce pouze sdělil své 
nacionále, dále byl seznámen s důvodem zastavení a prostřednictvím PČR byla provedena lus-
trace jeho osoby. Následně byl dotázán, zda před jízdou požil alkohol či jiné návykové látky, na 
což odpověděl, že nikoli. Následovala výzva k podrobení se odbornému vyšetření, zda není při 
řízení vozidla ovlivněn alkoholem či jinými návykovými látkami, s čímž souhlasil, s výsledkem 
pozitivním na látku Cannabis. Celá událost byla oznámena OO PČR Jílové u Prahy a následně 
na místě předána pro podezření ze spáchání přestupku řidičem vozidla k dalšímu šetření.
 
Dne 31. 12. 2020 v čase 10:56 hodin zaznamenala hlídka Obecní policie Vestec v obci náklad-
ní motorové vozidlo, které nebylo řádně osvětleno, couvalo přes železniční přejezd, přičemž 
v jednu chvíli vyjelo až na obrubník. Z důvodu nesprávného a podezřelého způsobu jízdy řidiče 
tohoto vozidla jej strážníci v obci zastavili, řidič byl vyzván k prokázání totožnosti a předložení 
dokladů potřebných k řízení motorového vozidla – k tomu řidič uvedl, že si všechny doklady 
zapomněl doma a sdělil hlídce své osobní údaje. Řidič byl dále poučen a seznámen s důvodem 
zastavení. Následnou lustrací osoby řidiče prostřednictvím PČR bylo zjištěno, že osoba řidiče 
prochází pátráním po osobách z důvodu nástupu do výkonu trestu odnětí svobody. Dále má 
osoba řidiče vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. Odborné vyšetření, zda není 
při řízení vozidla ovlivněn alkoholem či jinými návykovými látkami, řidič odmítl. Na místo 
byla přivolána hlídka PČR OHS Čestlice, které byla celá událost předána k dalšímu šetření.

Dne 14. 01. 2021 v čase 18:50 hodin oznámil občan obce na tísňovou linku Obecní policie 
Vestec skutečnost, že v jedné z ulic v obci je na asfaltové komunikaci rozlitý benzín, a to ve 
větším množství, přičemž zmínil, že jeho sousedé mají obavu, aby se benzín nedostal do spod-
ních vod. Oznamovatel byl poučen, aby celou událost neprodleně oznámil na linku 150, hlídka 
strážníků se na místo neprodleně vydala oznámení prověřit. Strážníci dojeli na oznámené místo 
jako první ze složek Integrovaného záchranného systému, před uvedeným RD byly na asfaltové 
komunikaci patrné zřetelné stopy po uniklém benzínu, v místě byl silně cítit i jeho zápach.
Po příjezdu jednotky HZS Jílové u Prahy velitel zásahu zjistil, že povrch asfaltové komunikace 
je rozlitým benzínem, který se díky nízkým venkovním teplotám neodpařil, naleptán a po-
škozen v délce cca 10-20 m, v šířce místy až 1 m. Jednotka HZS provedla posyp komunikace 
sorbentem a následně z místa odjela.
Hlídka strážníků vzhledem k tomu, že vzniklá škoda na komunikaci zjevně převýší částku 
10.000,- Kč, celou událost oznámila pro podezření ze spáchání trestného činu OO PČR Jílové 
u Prahy, vyžádala si její příjezd na místo a celou událost na místě následně předala k dalšímu šetření. 
V průběhu řešení celé události byla skutečnost, že došlo k naleptání povrchu asfaltové ko-
munikace před RD v jedné z ulic v obci, telefonicky oznámena starostce obce. Na místě bylo 
dále prověřeno a ze stop na komunikaci potvrzeno, že rozlitý benzín zůstal na komunikaci, na 
pozemky ostatních RD se nedostal.

Dne 19. 01. 2021 v čase 19:58 hodin požádal Operační důstojník PČR pro Prahu západ hlídku 
Obecní policie Vestec o součinnost při prověření nesrozumitelného oznámení na linku 158 
osobou, zřejmě pod vlivem alkoholu. Na adrese, které se mělo oznámení týkat, mimochodem 
toho dne již strážníci jednou zasahovali. V místě oznámení hovořeno s oznamovatelem, který 
uvedl, že jeho bratr napadl jeho manželku, přičemž oznamovatel byl ve stavu silné opilosti. Dále 
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na místě bylo hovořeno s manželkou oznamovatele, která k věci uvedla, že po celou dobu spala, 
o žádném napadení neví a bratra oznamovatele neviděla. K věci dále uvedla, že její manžel si 
pod vlivem alkoholu vše vymýšlí. Strážníci oznamovatele poučili ve věci zneužití tísňové linky 
a o průběhu řešení celé události podali zprávu Operačnímu důstojníkovi PČR pro Prahu západ. 

Závěrem ještě stručné shrnutí roku 2020 v obci Vrané nad Vltavou z pohledu Obecní 
policie Vestec:
Obecní policie Vestec v roce 2020 řešila v obci Vrané nad Vltavou mimo běžnou hlídkovou 
činnost celkem 506 událostí, z toho bylo 69 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní 
policie Vestec (tel.č. 739 156 156).
Za uvedené období bylo v obci zjištěno celkem 7 trestných činů, které strážníci předávali PČR 
a zároveň prověřovali 4 oznámení občanů o podezření ze spáchání trestného činu.
Dále v roce 2020 strážníci projednávali a vyřešili cekem 224 přestupků, z toho 165 přestupků 
v dopravě, 44 přestupků dle zákona o některých přestupcích a 15 přestupků ostatních, zejména 
podle zákona o odpadech. Zároveň prověřovali celkem 41 oznámení občanů o podezření ze 
spáchání přestupku. 
V 8 případech strážníci řešili odchyt zvířat – převážně volně se pohybujících psů v obci, které 
předávali buď přímo jejich majitelům, nebo v případě že majitel zvířete nebyl zjištěn, tak obci. 
19x vyjížděli strážníci do obce v roce 2020 na základě žádosti o součinnost ze strany PČR, 17x 
potom vyjížděli strážníci do obce v součinnosti s HZS a 5x řešili v obci mimořádné situace 
(např. asistence u dopravní nehody atd.).
Dále strážníci zajišťovali kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako průběžně 
vyhodnocovali snímky jimi pořízené.

V neposlední řadě strážníci nepravidelně zajišťovali dohled u přechodů pro chodce před 
začátkem školního vyučování i dohled u ZŠ v době poledních přestávek v období, kdy nebyl 
v platnosti nouzový stav vyhlášený vládou ČR. 
Naopak v době platnosti nouzového stavu kontrolovali strážníci dodržování nařízení vlády 
o povinném nošení roušek, s tím související zákaz shromažďování osob v obci, noční zákaz 
vycházení atd. 

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec

okrskář obce

SPOLEČEnSKÁ KROnIKA

Poděkování celému kolektivu školní jídelny

Chtěla bych poděkovat celému kolektivu školní jídelny za poskytnutí první 
pomoci při mém úrazu u budovy školy.

Marie Vejvodová
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VELIKOnOČní SPECIÁL

Jak se slaví velikonoce

Velikonoce ve Velké Británii
Ve Velké Britanii jsou Velkonoce ve znamení vajec. K dostání jsou kromě slepičích a křepelčích 
vajec také vejce krocaní, bažantí, pštrosí. Nejdůležitější jsou ale ta čokoládová – ukrývají se po 
bytech, v domech, zahradách a děti je pak celý den hledají.
Královská rodina už od dvanáctého století v den před Velkým pátkem obdarovává chudé 
poddané. Od patnáctého století musí být počet obdarovaných shodný s věkem panovníka. Pro 
tuto příležitost se razily speciální mince a zvyk zůstal dodnes zachován. Královna obdaruje 
každý rok tolik mužů a žen, kolik jí právě je let. Speciální velikonoční mince jsou předmětem 
sběratelské vášně, takže obdarovaný si skutečně může značně vylepšit svou finanční situaci. 
Ovšem musí nějaký ten rok počkat, protože čím je velikonoční mince starší, tím je dražší.
O Velikonocích se ve Velké Británii otvírají muzea, historické památky a zahrady. Konají se 
velikonoční průvody a soutěže. Například v londýnské Covent Garden soutěží pivovarská spře-
žení, děti zase soutěží v pouštění draků. V některých místech přetrval zvyk, kdy ženy přivazují 
muže k židlím a vymáhají na nich výkupné. Muži jim to druhý den oplatí, ovšem výkupným 
už nejsou peníze, ale polibek.

Severské Velikonoce
Na škaredou středu Seveřané zajišťovali svá obydlí a majetek před čarodějnicemi, které právě 
v tuto dobu pořádaly své rejdy. Nad všechny vchody se dehtem namaloval černý kříž, který 
nechyběl ani na hřbetech dobytka.
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Nejvíc čarodějnice řádily na Zelený čtvrtek, tehdy byla jejich moc největší. V ten den se vůbec 
nevycházelo z domu. Dnes se z domů už vychází, děti se za čarodějnice převlékají a obcházejí 
domy, u každého zazvoní a podstrčí pod dveře velikonoční dopis. Pak čekají na odměnu – většinou 
dostanou sladkosti. Za to slíbí, že nebudou domu škodit. 
Na Velký pátek se ve skandinávských zemích mrská březovými metlami. Ostatně metly s barev-
nými peříčky jsou neodmyslitelnou součástí velikonoční výzdoby.
Na Bílou sobotu se zapalují ohně. Největší veselí nastává v neděli – o Božím hodu velikonočním, 
a na Velikonoční pondělí. Hrají se různé hry s vajíčky: například se uvařená vejce položí do řady 
na zem a hráči se snaží do nich trefit dalším vejcem. Když se jim to podaří, trefené vejce je jejich. 
Nebo se soutěží, čí vejce se dokutálí nejdál ze svahu nebo se jimi hází do dálky.
Severskou zvláštností jsou velikonoční krajiny, velmi podobné našim vánočním betlémům. Ty 
je možné ještě dnes vidět v mnoha domácnostech, zejména v kostelech.

Pravoslavné Velikonoce
Jelikož se ruské pravoslaví stále drží juliánského kalendáře, slaví se Velikonoce později. Předchází 
jim čtyřicetidenní přísný půst, který začíná po oslavě zvané maslenica. Jde o původně pohanský 
svátek, kdy se lidé chtěli ještě naposledy před půstem pořádně najíst a poveselit. Hlavním po-
krmem byly lívance – bliny s kaviárem nebo medem, hlavním nápojem vodka, která se pila po 
lahvích. Při té příležitosti se také vyprovázela zima a vítalo jaro. Pak přišel půst a po něm zase 
hostina – pascha neboli Velikonoce. Opět se vydatně jedlo, nejčastěji pokrmy studené kuchyně, 
protože lidé se neustále navštěvovali – buď návštěvy přijímali, nebo na ně chodili a nemohli stát 
věčně u plotny. Tak navařili předem.
V Rusku jsou tyto tradice mnohde zapomenuty, během dlouhých let existence Sovětského svazu 
se církevní svátky takřka neslavily, místo Vánoc se slavil Nový rok a Velikonoce byly záležitostí 
jen té nejstarší generace. Proto se s bouřlivými oslavami setkáváme nejčastěji v literatuře. Daleko 
více se slaví v jiných bývalých republikách Sovětského svazu, zejména v pobaltských republikách, 
v Bělorusku či na Ukrajině.

Řecké Velikonoce
Pro Řeky jsou Velikonoce časem shledání, kdy se celá širší rodina vrací do rodného domu, do 
rodné vsi. Přijedou příbuzní doslova z celého světa. Tradičním pokrmem je polévka z jehněčích 
vnitřností, která obsahuje i střívka, neboť ta symbolizují spletité životní cesty člověka. Polévkou 
končí půst a začíná hodování. Podává se také speciální chléb, do kterého se zapékají červeně na-
barvená vajíčka. V Řecku se ostatně vajíčka jinou barvou nebarví, všechna jsou červená, protože je 
to barva symbolizující Kristovu krev. V neděli lidé grilují na zahradách či jinde v přírodě jehňata. 
Řecko patří k zemím, v nichž převládá pravoslavné vyznání, 
takže i tady jsou Velikonoce později než v zemích s katolickým 
vyznáním. Jde o svátek zejména církevní, takže se z velké 
části odehrává v kostele. Vše začíná na Zelený čtvrtek večer 
bohoslužbou, pokračuje na Velký pátek, kdy se koná epitafos 
– svatý hrob. Krucifix s Kristem se položí do rakve a lidé se 
večer začínají řadit, aby jej mohli políbit. Hlavní bohoslužba se 
koná ze soboty na neděli, kdy se o půlnoci v kostele na chvíli 
zhasne, pak pop zapálí svíci a řekne: „Christot anesti – Kristus 
vstal z mrtvých“. 
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kraslice
Zdobení kraslic patří k řemeslům, která mají nejen bohatou minulost, ale i neméně skvělou 
současnost a o budoucnosti také není pochyb. V kraslicích jsme totiž tak dobří, že se staly 
významným artiklem turistického ruchu a koupi se dají prakticky po celý rok. Původně se 
zdobila pouze plná vejce, dnes se zdobí také vejce vyfouknutá.

Existuje několik technik, které se používaly v různých regionech, zejména na Moravě. Tou 
nejrozšířenější technikou je vosková batika: na vejce se nanesou několikrát po sobě včelí vosk 
a barvy. PO nanesení všech vrstev se vosk rozpustí a setře a na vajíčku zůstane barevný vzor. Na 
Valašsku se batikovalo na tmavém podkladě: na jedné straně byl ornament, na druhé text. Nej-
pestřejší kraslice se složitými geometrický-
mi vzory se dosud malují na jihozápadní 
Moravě v okolí Vranova, Ostrožské Nové 
vsi a Uherského Hradiště. Na jihovýchodní 
Moravě se vajíčko nabarvilo a pak se vče-
lím voskem nanesly ornamenty. Kraslice 
se poté ponořily na několik hodin do ky-
saného zelí a všechna voskem nepokrytá 
místa se vyleptala. Na severní Moravě 
a také v Čechách se kraslice vyškrabovaly. 
Nejdříve se nabarvily a pak se špičkou 
nože nebo špendlíkem vyškraboval vzor. 
Na Hané se kraslice zdobily slámou, která 
se lepila do geometrických vzorů.
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Jaro
Možná máte zažité, že první jarní den nás 
čeká 21. března a přes to nejede první jarní 
sněženka. Za oknem to ale občas vypadá 
jako jaro už teď v únoru a navíc letos 
astronomicky začíná jaro už 20. března 
o půl jedenácté dopoledne.
To počasí je v posledních letech trošku 
pomatené, teď sice mrzne a sněží, ale ještě 
před týdnem byla únorová obleva a sví-
tilo sluníčko. I tak ale astronomicky 
stále rozlišujeme čtyři roční období: 
jaro, léto, podzim a zimu. Pro astrono-
mické roční období totiž není až tak 
důležité, jaké je počasí, ale to, kdy země 
protne střed slunečního kotouče kterou 
rovnoběžku.

SLUNCE BĚHEM ROKU PUTUJE:
•  od rovníku, kdy je první jarní den,
•  na sever k obratníku Raka na 

severní polokouli, kdy nastane 
první letní den,

•  pak se obrací znovu na jih a putuje 
přes rovník, když je první podzimní 
den,

•   až k obratníku Kozoroha na jižní po-
lokouli, kde nastane první zimní den.

Podle toho, kde se díky sklonu zemské osy právě 
nachází Slunce, se určují roční období. Pro severní polokouli a její roční období platí:

•  jaro: Slunce začíná na rovníku v den jarní rovnodennosti a stěhuje se směrem na sever 
k obratníku Raka, dny se u nás prodlužují,

•  léto: Slunce se obrací na obratníku Raka během letního slunovratu a vrací se zpět 
k rovníku, dny se zkracují,

•  podzim: Slunce prochází rovník v den podzimní rovnodennosti a během podzimu 
pokračuje k obratníku Kozoroha, dny se zkracují,

•  zima: Slunce se obrací na obratníku Kozoroha během zimního slunovratu a vrací se 
směrem k rovníku, dny se začínají znovu prodlužovat.

Astronomické roční období tak začíná dnem, kdy Slunce pochází danou rovnoběžkou. Pro 
jaro platí, že začíná okamžikem, kdy Slunce prochází rovníkem z jihu na sever. Tento okamžik 
nastává vždy jinak. Každý běžný rok tento okamžik nastává asi o šest hodin později než loni, 
zatímco během přestupného roku je to o zhruba 18 hodin dříve. Tak se datum prvního jarního 
dne mění a může padnout kdykoliv na 19. až 21. březen.
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Jak začínají astronomická roční období do roku 2030

Pro následující roky platí, že první jarní den bude 20. března. V roce 2048 a dalších letech 
bude jaro začínat dokonce už 19. března. 21. března jako první jarní den zažijí až naše vnoučata 
a pravnoučata v roce 2102.

POSTUPNĚ ZAČÍNÁ JARO
Dle lidových tradicí zima končí vlastně už během ledna a února. Na Tři krále na začátku ledna 
tradičně končily Vánoce. Poté začíná masopust, což je období veselí a zimních oslav. Zároveň 
je ale svým datem masopust navázaný na Velikonoce, což jsou tradičně svátky jara a oslavy 
znovuzrození, nejen Ježíšova, ale i přírody. A také na jaro, Velikonoce jsou první neděli po 
prvním jarním úplňku a masopust končí 40 dní před začátkem Velikonoc. Masopust je takové 
nakročení k jaru, které pak pokračuje obdobím 40 dnů půstu a vrcholí velikonočními svátky.

KDY ZAČÍNÁ JARO V ROCE 2021
Stejně jako v předchozích letech a také stejně jako v letech následujících i letos bude jaro 
začínat 20. března. Oficiálně Slunce prochází rovníkem v roce 2021 až 20. března ve 10:37 
a tímto okamžikem začíná jaro. Pokud je právě jaro vaším oblíbeným ročním obdobím, tak 
oslavu prvního jarního dne si můžete užít právě v sobotu 20. března.

kdy začíná jaro léto podzim zima

2021 20. březen 10:37 21. červen 05:32 22. září 21:21 21. prosinec 
16:59

2022 20. březen 16:33 21. červen 11:14 23. září 03:03 21. prosinec 
22:48

2023 20. březen 22:24 21. červen 16:57 23. září 08:50 22. prosinec 
04:27

2024 20. březen 04:06 20. červen 22:50 22. září 14:43 21. prosinec 
10:20

2025 20. březen 10:01 21. červen 04:42 22. září 20:19 21. prosinec 
16:03

2026 20. březen 15:45 21. červen 10:24 23. září 02:05 21. prosinec 
21:50

2027 20. březen 21:24 21. červen 16:10 23. září 08:01 22. prosinec 
03:42

2028 20. březen 03:17 20. červen 22:01 22. září 13:45 21. prosinec 
09:19

2029 20. březen 09:01 21. červen 03:48 22. září 19:38 21. prosinec 
15:14

2030 20. březen 14:51 21. červen 09:31 23. září 01:26 21. prosinec 
21:09
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ZE žIVOtA OBCE

zprávy z mateřské školy
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a všichni doufáme, že druhé 
pololetí již bude probíhat jako v letech minulých. Bez strašáků v podobě 
pandemií a jiných možných lidských neštěstí.
Mateřská škola byla od podzimu „paralyzována“ a docházka dětí se výrazně 
snížila. I s nižším počtem dětí jsme si ale užívali podzimu a především 
adventní dny.

Bohužel nám byla odepřena návštěva herců, aby nám předvedli své umění. Nic nám ale ne-
bránilo v tom, abychom s dětmi nastudovali divadelní představení svépomocí. Každá třída si 
zvolila jiné téma. Děti byly nadšené, učily se texty, převlékaly se do kostýmů různých zvířátek, 
loupežníků, sv. Martina, žebráků, a jiných pohádkových postaviček.
Ve druhém čtvrtletí, za přísných hygienických opatření, k nám docházely děti z jiných subjektů 
na očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání. U těchto výstupů hodnotíme, co má dítě před vstupem do 1. třídy vědět a znát, či 
jaké má mít dovednosti a postoje.
První sněhové vločky nás zasypaly již v průběhu listopadu. Po zkušenostech z loňského roku, 
děti na nic nečekaly a hned začaly stavět sněhuláččí slečnu. Byla sice i s listím a trávou, ale to 
nám vůbec nevadilo.
Do školky, opět za přísných hygienických opatření, přišel i pan fotograf, aby děti na památku 
nafotil s vánočním motivem. 

S radostí, ostychem a malým zaražením 
přivítaly děti Mikuláše, čerta a anděla, 
kterým každá třída odrecitovala nauče-
né básničky a koledy, které zpívaly nejen 
u rozsvěcení stromečku, dokonce i na 
vycházkách a v průběhu celého adventu. 
Během prosince děti s nadšením vyrábě-
ly kalendáře, svícny, zdobily vyřezávané 
dřevěné stromky a truhličky na šperky, 
vykrajovaly a zdobily perníčky a další jiné 
krásné dárečky pro rodiče a příbuzné. 
Nejvíce se ale děti těšily na nadílku od 
Ježíška. Po zazvonění zvonečku se doslova 
hnaly ke stromečku a notovaly si naučené 
koledy. 

Koncem prosince navštívila děti z Oran-
žové a Žluté třídy paní Mrázová, která 
zaštiťuje projekt Mezi námi, o.p.s., aby si 
od dětí převzala vyrobená přáníčka pro 
babičky a dědečka z tohoto mezigenerač-
ního projektu, který jsme zmiňovali již 
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v předchozích článcích. Na oplátku nám od nich přinesla kalendář a knihu, ze které si budeme 
rádi předčítat a vždy si připomeneme, kdo nám knihu daroval. Velice se těšíme, až k nám budou 
moci přijít osobně předčítat z knih a podělit se o své životní zkušenosti.
Z adventních dnů nám zbyly jen vzpomínky, a my se těšíme na témata, která nás čekají v mě-
sících příštích. Velice doufáme, že nás již budou moci navštívit výše uvedení herci, policisté, 
hasiči a všichni, na které jsme se těšili v loňském roce.
Během měsíce ledna děti získávaly a prohlubovaly si informace o lidském těle, zdravém životním 
stylu, rozšiřovaly slovní zásobu o sporty, o kterých neměly ani tušení.
Doufáme, že i během února bude sníh a my budeme moci pozorovat a přiřazovat stopy zvířat, 
těšit se na masopustní tvoření s veselicí. Budeme si povídat o různých povoláních, získávat 
povědomí o materiálech, které dané profese používají. Těšit se na spousty dalších témat a tvo-
ření, které jsou spojeny s příchodem jara.

kolektiv učitelek MŠ

„střípky“ ze života vranské školy
Podzim a první měsíce nového roku 2021 byly i ve škole poznamenány 
pandemií koronaviru. Výuka byla realizována převážně distanční formou, 
případně rotačním režimem, kdy žáci druhého stupně navštěvovali 
školu vždy jen jeden týden a druhý se vzdělávali „na dálku“. Mohlo by 
se zdát, že událostí a zážitků tak bude mít škola kvůli distanční výuce 
a dlouhým vánočním prázdninám pomálu, ale opak je pravdou. Škola 
žila i v těchto nestandardních dnech svým životem a díky bezvadným učitelům a žákům s Vámi 
můžeme sdílet opět spousty zajímavých zážitků z našeho školního života. Níže představujeme 
alespoň některé z nich.
Ve dnech, kdy odesíláme do Zrcadla tyto řádky, stále ještě nevíme, jak bude probíhat výuka 
v dalších týdnech po pololetních prázdninách. A co by bylo naše největší přání do druhého 
pololetí tohoto školního roku? Odpověď je zcela jasná…abychom se ve škole co nejdříve zase 
sešli VŠICHNI.

Olympijská výzva – tělesná výchova v době distančního vzdělávání
Tento školní rok je v naší škole rokem „olympijským“, a tak jsme se rozhodli během dis-
tančního vzdělávání (při tělesné výchově) žáky zaktivizovat k pohybu, „vytáhnout“ je do 
přírody, zasportovat si, dozvědět se nové informace a užít si legraci. A tak pro žáky od 5. 
do 9. třídy připravili naši učitelé tělesné výchovy každotýdenní celoškolní hru s názvem 
Olympijská výzva. Každý týden žáci získávají od vyučujících GPS souřadnice s daným 
stanovištěm a zadáním výzvy. Po splnění zapisují výsledek do sešitu své třídy (vždy tajně 
ukryt, žáci dostávají indicie k jeho nalezení) a o víkendu učitelé zpracovávají výsledky 
a vyhodnocují je v rámci celé školy.
V prvním týdnu se jednalo o splnění trojboje v lese, další vybíhali žáci „nejvyšší hory v ČR 
i na světě“ na hřbitovních schodech. Následovala výzva pro pořádné „bikery“ a v předvá-
nočním čase se třídy snažily uběhnout maraton. Přes vánoční svátky si žáci „zaposilovali“ 
v blízkosti školy a v lednu se pak vrhli do Geocachingu či orientačního běhu. Do soutěže 
o Tokio se pustili i někteří žáci prvního stupně a svůj tým sestavili i učitelé.



zrcadlo číslo 207 – 1/202126

 Každý týden je zpracován podobný graf informující žáky o jejich výsledcích a cestě na 
olympiádu. Jako první se do Tokia dostala 8.B, kterou následovala 8.A…a kdo získá 
bronzovou medaili? A zbyly osmákům síly ještě pokořit i horu Fuji (výzva do 2.pololetí)?

Mikuláš na ZŠ Vrané nad Vltavou
Také letos zavítala do všech tříd 1. stupně naší školy nebesko-pekelná návštěva. Bohužel, letos 
se nemohli "mikulášské nadílky" ujmout páťáci, jak je na naší škole tradicí, kvůli koronaviro-
vým opatřením. I přesto si cestu do naší školy našel Mikuláš s andělem a čertem. Návštěva ve 
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třídách byla sice krátká, ale vše důležité se stačilo říci. Žáci nebo celé třídy měli připravenou pro 
Mikuláše pěknou básničku a tak nebránilo nic tomu, aby byli všichni obdarováni mikulášskou 
nadílkou. Letos si ji děti za to, jak se snažily zvládnout distanční výuku, obzvlášť zasloužily.

Školní kolo Olympiády v českém 
jazyce, 30. 11. 2020
Školního kola 47. ročníku Olympiády 
v českém jazyce pro I. kategorii (ur-
čena 8. a 9. ročníkům) se zúčastnilo 
14 žáků. Vzhledem k epidemiologické 
situaci bylo školní kolo posunuto na 
poslední možný termín, kdy přišli 
žáci zmíněných tříd do školy. Dvě 
žákyně odstoupily v průběhu soutěže. 
Vítězkou školního kola se stala Simo-
na Břichnáčová, žákyně 9.B. Spolu s ní 
postupuje do okresního kola Vojtěch 
Mydlář, žák 9.A. Úspěšným soutěží-
cím gratulujeme a všem děkujeme 
za účast.

Dějepisná olympiáda na ZŠ Vrané nad Vltavou
Již podruhé se naše škola zapojila do celostátní dějepisné olympiády.
Letošním tématem dějepisné olympiády je baroko, odtud pochází i název pro celou olympiádu 
Labyrintem barokního světa (1556 – 1781). Olympiáda je určena žákům 8. a 9. tříd. Průběh 
olympiády sice zkomplikovala distanční výuka, přesto se našlo hned několik žáků, kteří se ve 
svém volném čase olympiády zúčastnili. Celkově se zapojilo 12 žáků (3 z 8.A, 3 z 8.B., 3 z 9. 
A a 3 z 9. B.). Vítězem Olympiády se se stal Martin Schuma (8.A), který měl výborných 51 
z 60 možných bodů. Na druhém místě se umístila Sofie Rittsteinová (8.B) s 49 body a bronz 
získala Anna Neumanová (8.B) s 46 body. Za zmínku stojí i výsledky Beáty Erbenové (9.A), 
která získala 41 bodů, a Jana Hlaváčka (8.A) s 40 body.  Všem gratulujeme k pěknému výsledku! 
První tři postupují dále do okresního kola. 

Předvánoční dárek – interaktivní panel ÁMOS
Žijeme v době počítačů a chytrých telefonů a tak nám i tyto technologie vstupují do školy.  
V šatnách máme nový školní informační panel, který se jmenuje Ámos vision.  Nahrazuje nám 
tak trochu papírovou nástěnku a je přístupný dětem z 1. i 2. stupně. 

V horní zóně běží spoty zaměřené na prevenci a osvětu, včetně kontaktů na podpůrné orga-
nizace. Je řízená centrálně a 2x měsíčně se aktualizuje.
Spodní zóna je prostor pro školu, kde máme vlastní obsah. 
V dotykové zóně s devíti tlačítky máme školní fotografie a dění ve škole, web školy, rozvrhy, 
suplování propojené se školou On-line, školní akce, jídelníček, kroužky, soutěže, kvízy, fun 
tlačítko s malováním, počasí a zpravodajství a také třeba na žákovské vyžádání jízdní řád 
autobusů a vlaků.
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Postupně budeme vkládat a plnit obsahy, doplňovat informace dle potřeb a přání dětí. 
Doufáme, že dotykový panel se stane vyhledávaným místem pro rychlý přístup ne jen ke 
školním informacím, ale ve volných chvílích i pro zábavu.

Vánoční soutěž ve školní knihovně
V předchozích letech tradičně žáci 1. stupně 
v předvánoční době ve školní knihovně luštili 
vánoční křížovky, řešili vánoční kvízy a hádanky 
nebo vybarvovali omalovánky určené pro naše 
nejmladší žáky.

I letos jsme zůstali této tradici věrni. Vzhledem 
k opatřením v souvislosti s koronavirovou situací 
děti nemohly luštit přímo v příjemném prostředí 
vánočně vyzdobené knihovny, ale letošní vánoční 
kvíz si odnášely domů nebo luštily ve třídě. Moc 
nás potěšilo, že o luštění byl mezi dětmi velký 
zájem. Všichni úspěšní řešitelé byli před vánoč-
ními prázdninami odměněni drobným dárkem.

Škola v pyžamu 
Třídy 8.A a 8.B se v prosinci, kdy byli žáci přítomni ve škole, při hodinách výchovy k občanství 
ohlédli za podzimní distanční výukou. Každý sám za sebe odpovídal na předem připravené otázky: 
Co se mi na distančním vzdělávání nejvíce líbilo (v čem vidím výhody)? Co mi při distančním 
vzdělávání nejvíce chybělo (v čem vidím nevýhody)? Jak jsi byl u distanční výuky nejčastěji oble-
čený, učesaný? Jak jsi měl zorganizované vypracovávání zadávaných domácích úkolů (např. psal 
jsem si do diáře a hned ten den to vždy splnil, nechával jsem vše na poslední chvíli,….)? Kdo mi 
nejvíce doma s distanční výukou pomáhal? Co jsi kromě školy v období karantény dělal nejčas-
těji? Dělal jsi v nouzovém stavu činnosti, na které by si v „normálním“ režimu neměl čas- např. 
byl jsi v době nouzového stavu na nějakém zajímavém výletě- místě? Viděl jsi nějaký zajímavý 
seriál? Přečetl jsi nějaké zajímavé knihy? Co pro mě bylo v platformě Teams nejobtížnější (co mi 
nešlo)? Co nového ses během distanční výuky naučil při práci s počítačem? 

Po zodpovězení těchto otázek dostali 
žáci další zadání, zamyslet se a výtvarně 
zpracovat svůj autoportrét, který by je 
samotné nejlépe vystihoval právě v době 
distanční výuky, tedy kolem svého por-
trétu ještě domalovat tři věci, kterými 
při vzdělávání na dálku trávili nejvíce 
času. Nakonec už zbývalo jen vytvořit 
z odevzdaných žákovských prací koláž. 
Na výsledek se můžete podívat na ná-
stěnce V přízemí naší školy, nebo níže 
na fotografii.
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Dějepis během distanční výuky
Distanční výuka sice přináší spoustu komplikací a nikdy se nezdaří, aby zcela nahradila „re-
álnou“ podobu výuky. Přesto i v rámci této výuky proběhlo několik menších projektů, zde 
nabízíme pár ukázek z pracích žáků osmých a sedmých tříd.
Žáci osmých tříd měli za úkol sepsat reportáž z dob, kdy se kolonizovala Severní Amerika. 
Žáci vycházeli z dobových pramenů, z nichž vytvářeli obraz tehdejší doby. Zde je pár těch 
nejzdařilejších:

Výuka německého jazyku v online prostředí
I při distanční výuce cizích jazyků se naši učitelé snaží se žáky pracovat aktivně, zadávanou 
práci napojovat na praktický život, vzdělávat je zábavnou formou, vést je k prezentaci svých 
prací a samozřejmostí je i rychlá zpětná vazba na odevzdanou práci. Přesto, že se ve škole 
s německým jazykem žáci setkávají až v 7. ročníku, za pár měsíců jsou již vidět velké pokroky. 
Níže přikládáme ukázky z online prostředí, ve kterém si žáci se svou paní učitelkou Annou 
Kučerovou udělali vždy po ukončení probíraného tématu virtuální „nástěnku“. Prohlédnout 
si tak můžete německy zpracovaná témata žáků 8. ročníků : „Můj den“, „Můj týden“, „Mé 
nejoblíbenější místo“, „Korespondence“ apod.
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Soutěž IT- SLOT
V rámci distanční výuky nezahálíme, ale účastníme se i některých vědomostních soutěží. 
Tentokrát to byla soutěž IT-SLOT. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium in-
formačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních 
úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, 
hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a progra-
mování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.

Naši školu reprezentovali Viktor Popik, Martin Králíček, David Křížek a Hubert Dvořá-
ček. Nejlépe skončil Viktor Popik na velmi pěkném 148. místě. Soutěžního on-line kola se 
zúčastnilo celkem 2152 žáků ze 78 škol z celé České republiky. Všem chlapcům děkujeme 
za reprezentaci.

A co jiného se ve škole událo:

•  škola získala z dotace MŠMT finanční prostředky na pořízení technického vybavení ZŠ, 
jedná se o částku 543.784Kč, za kterou mohla nakoupit technické vybavení pro učitele 
a žáky důležité k distanční výuce

•  škola zažádala u společnosti T-Mobile o pomoc s nedostatečným internetovým pokry-
tím u některých žáků v průběhu distančního vzdělávání. Na základě toho naší škole 
T-Mobile předal zdarma tarif na 3 měsíce pro 20 žáků určený pro internetové připojení 
s rychlými daty

•  od 18. 11. nastoupili k prezenční výuce do školy žáci 1. a 2. ročníků, rozeběhla se i čin-
nost školní družiny

•  od 30. 11. se do školy vrátily do prezenční výuky 3., 4. , 5. a 9. ročníky a na systém rotační 
výuky nastoupily třídy 6., 7., a 8. ročníků

•  na začátku prosince proběhly ve vybraných třídách 1. stupně preventivní programy 
týkající se klimatu ve třídě a kázně

•  po vánočních prázdninách se k prezenční výuce vrátily pouze 1. a 2. třídy, ostatní třídy 
se vyučují opět distančně

•  žáky 9. ročníků i letos čeká psaní absolventské práce, do konce ledna si každý deváťák 
musel vybrat její téma (buď vlastní, nebo z mnoha nabízených od vyučujících)

•  výpis pololetního vysvědčení byl 28. 1. 2021 předán do rukou pouze žákům 1. a 2. tříd 
(ostatní žáci a rodiče byli o výsledcích informování prostřednictvím školních informač-
ních zdrojů, fyzicky výpis z pololetního vysvědčení obdrželi tito žáci až první den jejich 
osobní přítomnosti ve škole po přechodu na prezenční výuku)

•  z důvodu opatření týkajících se COVID-19 se letos nemohl uskutečnit tradiční lyžařský 
kurz 7. ročníků

•  započali jsme celkovou „rekonstrukci“ vybavení počítačové učebny, které je již 13 let 
staré (zakoupeno zatím bylo 25ks počítačů z dotace MŠMT v celkové částce 220 000,-Kč, 
dále máme v plánu obměnit i staré monitory ke všem počítačům)

• Ekotým 1. stupně i v době výuky „ na dálku“ nepřerušil svoji činnost a schází se „online“

Vedení školy
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zuš po síti a krátce i v budovácH 
škol
Škola je pro žáky z nařízení Vlády České republiky uzavře-
na. (Článek je psán v období distanční výuky). Je možné, 
že při čtení článku už bude škola otevřena. Všichni si to 
moc přejeme.

Prezenční výuka se uskutečnila ve školním roce zatím jen něco málo přes dva měsíce. Převáž-
nou část prvního pololetí probíhala výuka distančním způsobem. Škola používá jednotnou 
platformu MS Teams, kde se uskutečňuje pravidelná individuální i skupinová výuka. U pár 
žáků, na přání rodičů, byla zvolena jiná forma výuky. Dětem je zasílán notový materiál nebo 
si jej mohou vyzvednout přímo v budovách školy. U výtvarného oboru je žákům rozdáván 
pravidelně výtvarný materiál, který si žáci nebo zákonní zástupci vyzvedávají po domluvě 
s pedagogem rovněž v budovách školy. Taneční obor, který je na naší škole úplně novým 
oborem a byl s účinností otevřen 1. 9. 2020 začal rovněž probíhat online. V první fázi byla 
žákům zasílána pouze videa. Když bylo otevření školy v nedohlednu, přešla paní učitelka na 
online výuku, kterou kombinuje se zasíláním videí. Učitelé využívají práci z domova a několik 
málo jich pracuje z budovy školy, kde mají lepší zázemí, vybavení a připojení. Na pracovištích 
probíhají drobné opravy, údržba a vylepšování prostor. 

Ano, sice nemůžeme pořádat veřejné akce, hrát, kreslit a tančit v prostorách škol, ale můžeme 
pracovat. Máme velké štěstí, že pracujeme s žáky, kteří si zvolili docházení do umělecké školy 
většinou dobrovolně a pracovat s nimi je opravdu radost. Škola se podílí nejen na výchově, ale 
rozvíjí hlavně uměleckou stránku osobnosti a podporuje tvůrčí a emoční rozvoj žáků. 
Absence prezenční výuky je však větší a větší. Dochází motivace a motivovanost. Nejdůležitější 
je, aby vzdělávání dávalo žákům smysl, věděli, kam se posouvají. Je potřeba ke každému jedinci 
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přistupovat citlivě a individuálně. 
Naši učitelé toto umí. V prezenční 
individuální výuce i v online světě, 
máme čas na jednoho žáka a mů-
žeme se mu plně věnovat a naslou-
chat. Naslouchat nejen hudbě, ale 
všemu, co má právě potřebu sdělit. 
I u hromadných předmětů (VO, TO 
a sbor), mají děti k našim učitelům 
vytvořený přátelský vztah. Stejně tak 
i tito kolegové najdou pro každého 
žáčka prostor ke komunikaci a pod-
porují jeho individualitu. 

Naše škola bude dál vzdělávat žáky 
v umění a těšit se z každého malého 
úspěchu. Je jedno, jestli to bude při 
prezenční nebo distanční výuce.

I přes zavření školy se téměř všichni žáci napříč obory prezentovali v Adventním kalendáři 
a koncertech školy v projektu ZUŠ PO SÍTI. Tento projekt vznikl už při první vlně pandemie 
v březnu předešlého roku. Jedná se o unikátní projekt, kde se potkávají v online prostoru 
žáci ze všech pracovišť. S největší pravděpodobností by se všichni tito žáci společně nesetkali 
a společně nevystupovali.

Pokud tomu situace dovolí, tak jedno z našich pra-
covišť, respektive odloučené pracoviště v Jílovém 
u Prahy oslaví letos 65. výročí založení pracovi-
ště. Škola má dlouhodobě zamluvené prostory 
v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, kde se 
má uskutečnit výstava celého výtvarného oboru.
Zahájení výstavy je naplánováno na neděli 11. 
dubna a měla by trvat do 30. května. Souběžně 
s výstavou budou probíhat i doprovodné hudební 
akce. Ostatní akce a koncerty jsou zatím jen hy-
poteticky plánované. Pokud to ale bude možné, 
rádi Vás u nás prostorách škol přivítáme. 

V loňském školním roce probíhaly přijímací 
a talentové zkoušky distanční způsobem, jak to 
bude letos, zatím nevíme. Sledujte naše webové 
stránky a FB stránky, kde najdete veškeré aktuální 
informace o dění na naší ZUŠ.

Vaše ZUŠ
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skauti
Když se řekne svátek svatého Jiří, je mnoho věcí, které lidem přijdou 
na mysl. Pro někoho to mohou být například pranostiky, kterých je 
plno. Schová-li se vrána do žita, požehnané léto k nám zavítá nebo na 
svatého Jiří vlaštovky již víří – tuto pranostiku mohou někteří znát 
i lehce obměněnou – na svatého Jiří nepohoda víří. Nejznámější ale 
asi bude na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Had je odvozen od praslo-
vanské podoby gad, což označovalo něco hnusného a nepříjemného. 
Slovo štír mělo v praslovanštině podobu ščur. Toto slovo dodnes žije 
v některých (převážně moravských) nářečích jakožto označení řady zvířat – např. dešťovek, 
ptáků nebo i červů. Také se používalo přirovnání, že víno je jako štír. To znamenalo, že víno 
bylo kyselé, nedobré. 

Tento svátek měl v dřívějších dobách i poměrně velký hospodářský význam. Zaprvé, bylo zvykem 
o svatojiřském svátku platit vrchnosti. Zadruhé, v tomto období bylo zvykem vyhánět dobytek 
na pastvu, což se někdy pojilo i s menší slavností. S vyháněním dobytka souvisí pojmenování 
rabuše. To byly dřevěné hůlky, na které se pomocí zářezů (vrubů) zaznamenával počet kusů 
vyhnaných na pastvu. Rabuše – nebo také vrubovky – sloužily i zaznamenávání dluhů. Odtud 
tedy pochází fráze mít u někoho vroubek.

A pak je tu samotný svatý, o němž vypráví nejedna legenda. Jiří se narodil v polovině 3. st. n. 
l. na území dnešního Turecka. Stejně jako jeho otec, krátce po dosažení dospělosti vstupuje 
do římské armády, přestože je věřícím křesťanem. Když císař Dioklecián chce uspořádat další 
tažení proti křesťanům, Jiří se vzepře a veřejně se ke své víře přihlásí. To císaře rozzuří, a tak 
nechá Jiřího mučit a následně popravit. 

Jedna velmi známá legenda vypráví, jak porazil draka. Příběh má mnoho variant lišících se 
v detailech, podstata však zůstává všude stejná. Kousek od Silené v Libyi se uhnízdil drak, který 
si vyžádal měsíčně dvě ovce. Ty po chvíli ale došly, takže občanům nezbývalo, než každý měsíc 
vylosovat dítě – nebo mladou pannu, chcete-li – které bude potravou pro draka. Když los padl 
na jedinou dceru krále Silené, šel kolem Jiří, který princezně slíbil, že ji zachrání. Draka probodl 
svým kopím. Tím ho však nezabil, pouze oslabil dost nato, aby ho odvedl do města. Tam všem 
slíbil, že draka definitivně zabije, pokud se nechají všichni pokřtít. Údajně na dvacet tisíc lidí 
se zřeklo pohanství a plno z nich dokonce přijalo jméno Jiří. 

Svatý Jiří je symbolem vítězství dobra nad zlem a hodnot jako jsou čest a odvaha. To, spolu 
s faktem, že sv. Jiří je jediným rytířem mezi svatými je důvodem, proč si zakladatel skautingu 
Robert Baden-Powell zvolil právě tohoto svatého za patrona všech skautů. Sv. Jiří byl mimo jiné 
i inspirací pro skautský pozdrav. Skauti si odjakživa na pozdrav podávají levou ruku na místo 
pravé. To pramení ze skutečnosti, že rytíři v levé ruce nosívali štít, a když se chtěli pozdravit, 
sundávali ho na důkaz důvěry. 24. duben, svátek sv. Jiří se tak řadí mezi nejvýznamnější skautské 
svátky po celém světě. Pro připomínku skauti pořádají různé akce nebo jen vyjdou do školy 
či do práce v krojích nebo šátcích.

Skautka Nina



zrcadlo číslo 207 – 1/2021 35

seniorek
Mám v ruce Diář pro rok 2021 a je mi smutno, jindy 
by již byl od ledna popsán různými aktivitami našeho 
Seniorku, nyní je prázdný. Ale to neznamená, že Seniorek 
zahálí. Vrátím se ještě na konec roku 2020 a připomenu 
naše distanční aktivity.

Již od září 2020, s dětmi v mateřinkách a neziskovou organizací Mezi námi, tvoříme každý 
měsíc v akci „Pohádkový rok“ různé postavičky a pomůcky. V prosinci jsme tvořili vánoční 
stromeček, v lednu Kocoura Mikeše (kocour + bota), v únoru medvěda a Barbuchu (Kuba 
a Kubakubikula). 

Seniorek v prosinci přispěl na Adventní koncerty a v lednu na Tříkrálovou sbírku. Naše kuchařka 
se neustále doplňuje o recepty. Novinkou je doplňování obrázky ze starých časů – kuchařské 
knihy, obaly od potravin, restaurace a hospody...

O Vánocích jsme se nesešli, ale dárečky od dětí, kamarádek z „Mezi námi“ jsou stále připrave-
ny. Při prvním setkání dodatečně oslavíme vše, co jsme nemohli uskutečnit, to bude paráda, 
moc se těšíme. Ač se osobně nestýkáme, jsme stále ve spojení – telefony a počítače. Je to slabá 
náhrada, ale jinak to nejde.

Tento zvláštní čas je pro naši generaci velmi smutný. Nejhorší je pro lidičky, kteří žijí doma 
osamoceně. Jsme poslušní, dodržujeme všechny příkazy a zákazy, bojíme se nakažení tou hroz-
nou nemocí. Mladší generace se víc odváží, a proto dokážou tuto dobu pojmout jako výhodu. 
Připadá jim, že mají dovolenou a děti prázdniny. Každý se s touto dobou pere svým způsobem. 
Seniorek již 14 let kamarádí s dětmi v mateřské školce a měl i větší kamarády ve škole. „Našim 

prvním dětem je již 17 let. 
Tyto děti jsme provázeli od 
školky až do 9té třídy. Slav-
nostní rozloučení proběhlo 
na „Lávce“ ve velkém stylu. 
Rádi na tuto akci vzpomíná-
me. Nyní jsme se dozvěděli, 
že „naše“ Bětuška měla zdra-
votní problémy. Je již zdravá 
a plní si své přání. Tím přá-
ním je cestování a Seniorek 
ji přispěje na tuto cestu. Na 
cestu přispělo mnoho hod-
ných lidiček. (viz článek níže)

Všem přejeme hlavně hodně 
zdraví. Mějme se rádi. 

SENIOREK
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mezigeneračnĚ bez Hranic 
Ve třídě v Mateřské školy ve Vraném nad Vltavou je mnoho dětí a mezi nimi holčička Bětka, 
okatá blondýnka. 
Ve stejné vesnici je i Klub Seniorek, kam chodí babičky a dědeček a společně podnikají výlety, 
účastní se akcí, tvoří pro děti. Společnost dětí jim dělá moc dobře, tak se začnou kamarádit 
s dětmi z Mateřské školy, kam chodí i Bětka. 
Děti rostou a už to nejsou děti ze školky, ale ze základní školy a babičky a dědeček s nimi chtějí 
stále prožívat společné chvíle. Podnikají výlety, navzájem si tvoří dárky, potkávají se na školních 
akcích, děti babičkám pomáhají s organizací akcí (např. Tři králové v místním kostele…).
Mezigenerační propojování je natolik baví, že se zapojí do programu „Povídej“ s organizací 
Mezi námi o.p.s. A děti rostou a najednou už se neúprosně blíží den, kdy opustí i základní 
školu a jejich cesty se rozdělí.
Rozloučení je dojemné, všichni se naposledy společně schází na louce u řeky. Rozloučit se přišla 
paní ředitelka z mateřské školy, paní učitelka z prvního stupně základní školy a paní učitelka 
z druhého stupně děti doprovází. Pro děti jsou bývalé paní učitelky milým překvapením. 
Na poslední návštěvu přijíždí i regionální koordinátor Mezi námi a přiváží mezigenerační pexe-
sa a pro každé dítě i babičky a dědečky diplomy za spolupráci. Klub Seniorek má nachystané 
drobnosti na památku. Den je to velmi vydařený a děti zůstávají do večera a pořád se loučí.

Tady by mohlo vyprávění skončit, ale na to je ještě brzy.

V lednu 2021 se na sociálních sítích objevuje tento příběh:
 Jmenuji se Alžběta a je mi 17 let. Studuji 2. ročník střední pedagogické školy v Praze. Vloni 
v říjnu jsem si našla bulku v pravém podklíčku. Tehdy jsem ještě netušila, co to může znamenat. 
Věci se pak seběhly hrozně rychle. Proběhlo vyšetření na ORL v Krči + RTG hrudníku, kde byl 
zaznamenán patologický stín.
Pak už následovalo vyšetření ve FN Motol, kde vše teprve začalo. Tam mi vyoperovali zvětšenou 
uzlinu a diagnostikovali Hodgkinův lymfom. Nyní probíhá léčba chemoterapií.
Ráda cestuji a moc bych si přála se s maminkou podívat do Skotska, které mě láká svou historií 
i přírodou. Také bych se chtěla zlepšit v anglickém jazyce a myslím si, že tímto výletem bych jistě 
své dovednosti posunula vpřed.
Děkuji moc všem dárcům, kteří mi pomohou mé přání splnit. Alžběta

Terka Hovorková

Tuto výzvu umístila na své webové stránky nadace a Terezka (sestra Bětky) rozeslala s prosbou 
na sociální sítě. 
Když si babičky a dědeček z Klubu Seniorek přečetli tuto výzvu, hned přišli s nápadem. Bětce 
chtěli pomoci a chtěli mít jistotu, že příspěvek si užije Bětka (nadace v případě přeplatku 
požadované částky, připočítá peníze dalšímu dítěti), proto rovnou kontaktovali rodinu Bětky.
Babičky a dědeček se rozhodli, že mezi sebou, každý podle svých možností, vyberou peníze 
a Bětce předají jako příspěvek na kapesné na cestu do Skotska.
Mezigenerační propojování nezná hranic a je krásné mít tolik babiček a dědečka.

Za tým Mezi námi o.p.s
Veronika Mrázová 
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novinky z „tatranu“

Vážení sportovní přátelé,

i přesto, že je činnost našeho sportovního klubu v současné době 
značně omezena, neleníme a i v této nelehké době pro Vás připra-
vujeme pár novinek. Aktivně pracujeme na propagaci klubu a shá-
nění finančních prostředků. Dále se věnujeme inovacím a opravám 
sportovního areálu, abychom si v okamžiku, kdy se pro nás všechny 
brány fotbalového světa znovu otevřou, mohli sportovní zážitky užívat ve větším komfortu 
a pohodě. Neustále pro Vás zdokonalujeme naše webové i facebookové stránky. V brzké době 
se můžete například těšit na náš webový fanshop, kde najdete drobné předměty, ale i například 
dresy či teplákové soupravy s logem týmu. 

Aktuální epidemiologická situace je pro ama-
térský sport stále velmi nepříznivá, společný 
trénink není možný. Z tohoto důvodu jsou 
naši sportovci odkázáni na individuální pří-
pravu. Prostřednictvím sociálních sítí se 
hráči vzájemně motivují k lepším výkonům 
a alespoň tímto způsobem spolu „trénují“ 
a udržují týmového ducha. 

Pokud to okolnosti dovolí, jarní část soutěže 
začne v polovině března. Pevně věříme tomu, 
že se během následujících měsíců situace 
uklidní natolik, abychom se na trávníky na 
jaře mohli vrátit. Za příznivých epidemio-
logických podmínek nás mimo mistrovská 
utkání dále v jarní části sezóny čeká nábor 
nových talentů do přípravky, turnaj v malé 
kopané a také turnaj přípravek. 
Pokud se Vám po fotbalových zážitcích a ná-
vštěvách „Tatranu“ stýská tak jako nám, ne-
váhejte navštívit naše webové stránky www.
sk-vrane.cz, kde si můžete přečíst něco o his-
torii klubu nebo si prohlédnout fotografie 
z různých turnajů či zápasů. 

Přejeme Vám všem pevné zdraví a také tr-
pělivost v těchto těžkých dnech.
Brzy na viděnou na vranském fotbale! 

David Balling 
předseda, SK Vrané nad Vltavou, z.s.
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HIStORIE

z kroniky obce vrané nad vltavou
ROK 1957 – pokračování

Školství
V obci je osmiletá střední škola, kterou navštěvuje celkem 365 žáků z obcí:
Vrané 205 žáků, Skochovice 30 žáků, Zvole 24 žáků, Točná 19 žáků, Ohrobec 11 žáků, 
Klínec 19 žáků, Čisovice 21 žáků, Lhota 11 žáků, Březová 15 žáků, Bojov 10 žáků

Z nových učitelů, kteří byli na školu přiděleni, je to s. Alena Bezoušková z Prahy pro 6.–8. 
ročník a Eva Wiková z Prahy pro 1.–5. ročník.

Mateřská škola měla průměrně přihlášeno 20 žáků. Ředitelkou byla s. Jarmila Šťastná- Vobor-
níková a pěstounkou s. Miluše Křivánková. Školka byla umístěna v nevyhovujících prostorech 
bývalé restaurace "U Šťastných".

Hudební škola měla 192 žáků řádných a kursistů. Totiž při hudební škole byly zřízeny pro 
žáky méně hudebně nadané kursy osvětové besedy, v nichž vyučovali učitelé hudební školy.

Kultura
Dne 9. června zahráli zdejší divadelní ochotníci velmi úspěšně hru se zpěvy "100 dukátů za Juana".
Účinkovala hudba ROH Jednota za řízení E. Kleina. V hlavních rolích vystoupili A. Juráček, M. 
Chvátalová, J. Podzimek s manželkou, J. Zikl, B. Kubec a O. Braidl st. Návštěva asi 300 občanů.
Žáci osmileté střední školy sehráli za řízení učitele J. Škatuly a jeho manželky v rámci soutěže 
dětské tvořivosti divadelní hru Královna rudých máků.

Průmyslové podniky
Papírna na papír, závod Vl. Vančury, vyráběla hlavně kondensátorový papír. Vedoucím 
podniku byl s. František Poslední, který bydlel v Praze a sem pravidelně denně dojížděl. 
Pro své zaměstnance dala papírna postavit nové bytové jednotky proti nádraží v počtu 16.
Dne 7. srpna se prohlédly zdejší papírnu lužicko-srbské děti, které byly v republice na návštěvě.
Dalším podnikem zdejší obce je elektrárna, jejímž vedoucím je s. Rudolf Joch.

Různé
Ve středu, dne 13. listopadu, zemřel náš president s. A. Zápotocký. Jako čestná stráž u rakve 
stáli i soudruzi ze zdejší papírny.

12. června chytil zdejší převozník p. Václav Šťastný na udici sumce o váze 33 kg a délce 172 cm.
Zdejší jednotné zemědělské družstvo má celkem 11 členů a hospodaří na výměře 101,9 ha, 
z toho je 82 ha orné půdy. Předsedou družstva byl zvolen s. Václav Jandera. Pracovní jednotka 
byla proplácena po 12,- Kč a k ní byly naturálie 0,86 kg pšenice, 0,40 kg žita, 0,03 kg ovsa, 
1,60 kg brambor a 1,30 kg řepy.

Z.Krištůfková - kronikářka
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vodní nádrž vrané 
byla postavena v letech 1930–1936 jako první část vltavské kaskády. Jejím hlavním účelem je 
regulace odtoku vltavské kaskády. Její maximální hloubka je 10,5 m.

Hráz

pohled na hráz

U levého břehu se nachází jez a plavební komora. Má čtyři přelivná pole. Hráz dosahuje hradící 
výšky 9,7 m a nachází se na říčním kilometru 71,325.

Vodní elektrárna
Elektrárna je postavena na pravém břehu řeky. Je vybavena dvěma Kaplanovými turbínami 
o celkovém instalovaném výkonu 2 x 6,94 MW. Byla uvedena do provozu v roce 1936. Její 
provoz je dálkově řízen ze Štěchovic, kde se nachází centrální dispečink z něhož jsou řízeny 
všechny elektrárny patřící do vltavské kaskády.

Plavební komory
Plavební komory umožňují velkým lodím překonat hráz vodní nádrže a prodlužují vltavskou 
vodní cestu až k hrázi vodní nádrže Štěchovice. Komory jsou dvě, nacházejí se u levého břehu 
a jsou vysunuty do horní vody.
Malá plavební komora se nachází blíže ke středu řeky, má v horním i dolním ohlaví osazena 
vzpěrná vrata a její užitná šířka je 12 metrů a užitná délka 85 metrů.
Velká plavební komora se nachází blíže ke břehu, v dolním ohlaví má osazena vzpěrná vrata 
a v horním ohlaví tabulový uzávěr podobný jako v jezovém poli, který umožňuje převádění 
velkých vod plavební komorou. Užitná šířka plavební komory je 12 metrů a celková užitná 
délka 134 metrů. Navíc je rozdělena středními vzpěrnými vraty na dvě menší plavební komory 
délek (ve směru po proudu) 43 metrů a 85 metrů.
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každý rád vzpomíná...
Paní Pavlína Kourová rozená Formánková, vranská rodačka, se zajímá o historii. Na sociální 
síti uveřejňuje fotografie s popisem, které nás vracejí mnoho let zpátky. Vzhledem k tomu, 
že tyto její příspěvky mají velký úspěch u diváků, rozhodli jsme se je uveřejnit v Zrcadle. 
V každém dalším čísle Zrcadla se můžete těšit na historii ve fotografiích.

Máte-li doma fotografie, které zachycují historii Vraného nad Vltavou a Skochovic, rádi je 
také uveřejníme.

Pavlínko děkujeme a moc se těšíme na další Fotoreportáž.

Z HISTORIE OBCE

Vrané na starých pohlednicích

1) Jedna z  nejstarších 
pohlednic Vraného. Da-
tum na razítku je bohužel 
rozmazané, ale známka je 
z doby Rakousko-Uher-
ska. Pozdrav z Vraného 
je napsán německy a pu-
toval do města Boden-
bach, tedy do Podmokel, 
které jsou dnes součástí 
Děčína. 

2) Další pozdrav z doby 
Rakouska-Uherska. Ode-
slán byl velectěné slečně 
Albě Šindelářové na Krá-
lovské Vinohrady. Pohled-
nici vydal a prodával vran-
ský majitel koloniálu pan 
Prokop Šůla. Vidíme na 
ni starou školu, kde bylo 
na římse napsáno „Tudy 
cesta v život dokonalý“ 
(stejná slova se později 
objevila na fasádě nové 
školy), a vranský kostelík 
s márnicí. 



zrcadlo číslo 207 – 1/2021 41

3) Tato kolorovaná pohlednice je také 
z doby c. a k. monarchie. 

4) Na pohlednici je německé plicní sanatorium ve 
Vraném nad Vltavou, které bylo otevřeno v roce 1908, 
kdy se slavilo 60. výročí nástupu císaře Františka Josefa 
I. na trůn. Dnes v jeho hlavní budově sídlí základní 
umělecká škola. 

5) Tato pohlednice je z roku 1897. Anička 
Rejlková, která byla ve Vraném na letním 
bytě, ho poslala velectěné paní Alence 
Hradecké, velkoobchodnici papírem, do 
Králodvorské ulice do Prahy. Na pohled-
nici je zachycena restaurace Josefa Svobo-
dy, která stávala nedaleko přívozu. Před 
113 lety, ve středu 25. března 1908, se v ní 
sešla skupinka dvaceti mužů, které oslovily 
sokolské ideály a rozhodli se založit Sokol 
i ve Vraném. V dalším vranském hostinci, 
tentokrát pana Josefa Šůry (dnes hostinec 
U kaštanu), se o dva měsíce později konala 
památná ustavující valná hromada. 

6) Tato pohlednice už je z doby první re-
publiky, poslala ji v červenci roku 1921 rodina Moserova, která tu byla na letním bytě, panu Václavu 
Kalouskovi do Turnova. Posílají mu obrázek s parníkem a píší mu, že ho zdraví „z našeho přímořského 
města Vraného“. Poprvé parník připlul do Vraného v roce 1857, ale dopadlo to neslavně, nejprve 
mu došlo uhlí a pak narazil na skalisko. Pravidelně sem začal jezdit o osm let později, v roce 1865. 

připravila Pavlína Kourová, pohlednice jsou z její sbírky
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staré inzeráty
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doktor krček, oblíbený vranský lékař 
Na MUDr. Vladimíra Krčka vzpomíná mnoho pamětníků. A víte, co jim utkvělo nejvíce v paměti? 
Zmiňují to všichni, s kterými jsem mluvila – že měl strašně studené ucho, že to hrozně studilo, 
když je vyšetřoval – poslouchal, jak dýchají. A potom jeho legendární auto, černou tatřičku, 
s kterou jezdil navštěvovat pacienty. Doktor Krček se prý, co se řidičských schopností týče, hodně 
podobal doktoru Skružnému z filmu Vesničko má středisková, kterého tak krásně ztvárnil Rudolf 
Hrušínský. Také každou chvíli auto někde odřel, naboural, nebo se mu nepodařilo nastartovat. 
To pak lidé volali pana Vineckého, vranského opraváře aut, ať přijede panu doktorovi pomoct. 
Někdy si ovšem poradil sám – když mu upadl blatník, nahradil ho prohnutým kartonem, který 
natřel načerno. Auto prý měl celé záplatované.

Kdy přesně přišel do naší obce, nevím. Pan Josef Chvátal (nar. 1946) říká, že do Vraného nastoupil 
hned po promoci a zůstal zde celý život. Už od dětství si ho pamatuje paní Eva Borovičková (nar. 
1931). Nedávno se mi dostal do ruky Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, 

obchod a zemědělství, který vyšel v roce 
1939, a tam je uveden jako lékař ve Vra-
ném. V Seznamu lékařů, dentistů, zkouše-
ných zubních techniků, optiků a dodavatelů 
léčebných pomůcek, který byl vydán o tři 
roky později, najdeme i přesnou adresu, 
kde ve Vraném ordinoval a také kdy. Or-
dinaci měl tehdy v čp. 56 (což je pravdě-
podobně domek v dnešní Březovské ulici 
čp. 156 pod obecním úřadem). Ordinoval 
ve všední dny od 8 do 9 hodin a potom 
od 12 do 13 hodin. Z dnešního pohledu 
se to zdá málo, ale je třeba si uvědomit, že 
lékaři tehdy trávili hodně času návštěvami 
pacientů. Telefon neměl, ale to nebylo nic 
neobvyklého. Pro vranské, skochovické 
a zvolské občany byli další nejbližší lé-
kaři v Dolních Břežanech (MUDr. Josef 
Mejstřík), v Davli (MUDr. Jiří Košťálek) 
a na Zbraslavi (MUDr. František Daněk, 
MUDr. Josef Matoušek, MUDr. Vladimír 
Melichar, ten ordinoval v hotelu Vejvoda, 
MUDr. Ludmila Tuhá-Vančurová, dětská 
lékařka MUDr. Olga Urbanová-Votočko-
vá). Ze všech těchto lékařů měli telefon jen 
dva. Všichni poskytovali bezplatnou lékař-
skou péči pojištěncům a jejich rodinným 
příslušníkům. Pokud někdo potřeboval 
pomůcku hrazenou pojišťovnou (břišní 
a kýlní pásy, gumové punčochy apod.), zajel 
si pro ni do Prahy, nejblíže to bylo asi do 

MUDr. Vladimír Krček v zahradě domu v ulici U pošty 
čp. 174, kde ordinoval i bydlel. Fotografie je z archivu 
Ladislava Ryšánka, a byla pořízena v roce 1960. „Palma, 
u které pózuje doktor Krček, se musela na zimu uskladnit 
v domě a na jaře opět vynést ven. S tím mu pomáhali jeho 
vrstevníci (např. holič p. Chaloupka), a byla to vždy velká 
komedie,“ komentuje snímek s úsměvem soused Pavel Filip.
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Myslíkovy nebo Štěpánské ulice či 
na Jungmannovo náměstí). Stejně 
tak to bylo s brýlemi a skřipci, i pro 
ty se muselo do Prahy, vyzvednout 
si je „na pojišťovnu“ bylo mož-
né v optikách například v Jind-
řišské, Spálené, Žitné ulici nebo 
na Václavském náměstí. Zubař 
ve Vraném neordinoval, nejbližší 
byl, respektive byla, zubní lékařka 
Milada Pohlová-Šťastná na Zbra-
slavi. Zuby prý ale v té době trhal 
i doktor Krček. Dětem pomáhala 
na svět porodní bába paní Barbo-
ra Kotábová, protože před válkou 
i během ní se děti rodily doma. 

Ale vraťme se k doktoru Krčkovi. Můj tatínek, Oldřich Formánek (nar. 1944) i jeho sestra 
Jana Krákorová (nar. 1952) si na něj dobře pamatují, protože v době jejich dětství, měl or-
dinaci i byt v jejich domě v Nádražní čp. 132. Ordinoval v přízemí, vpravo od vchodových 
dveří, bydlel nalevo, v patře, v bytě, kde dnes žijí moji rodiče. Později se přestěhoval do domu 
v ulici U pošty čp. 174 (Šopejstalovi). „Můj táta vzpomíná: „Na tom domě je takový zelený 
přístavek, tudy se k němu chodilo, po schodech dolů, tam byla čekárna a ordinace, nad nimi 
bydlel. A teta dodává: „Auto parkoval u nás na zahradě, později, když už bylo nepojízdné, 
ho tu nechal, a já si v něm s dětmi z okolí hrála.“ A mně utkvělo v paměti, jak jsme našli 
u nás na půdě starý doktorský kufřík, který tam pan doktor kdysi odložil, a u rodičů v ložnici 
dodnes visí malovaný lustr, památka na pana doktora. 

Pan Josef Chvátal vzpomíná, jak mu doktor Krček sešíval hlavu, rozseklou od puku a pak 
znovu, když skočil do řeky a rozbil si hlavu. Můj táta zase na to, jak mu na vysoké horečky 
ordinoval zábaly do mokrého prostěradla. Panu Chvátalovi se vybavila i příhoda ilustrující 
„talent“ doktora Krčka k řízení: „Jeho auto se startovalo na kliku. Jednou jsem byl u toho, 
jak nastartoval, kliku hodil do auta, ta dopadla na plynový pedál, a vůz začala skákat. Pan 
doktor volal: ,Pane Vinecký, co se to děje, tatra se mi zbláznila! A kolikrát jsme ho my 
kluci roztlačovali.“ 

Díky panu Ladislavu Ryšánkovi a jeho úžasnému archivu víme nejen, jak vypadal pan doktor, 
ale i jeho legendární tatřička. Mimochodem, pan Ryšánek si také při vyslovení jména doktora 
Krčka ihned vybavil, jak studené měl ucho. 

Pavlína Kourová

Pokud se na pana doktora Krčka pamatujete, napište nám na něj vzpomínku.
Moc děkujeme. 

Legendární tatřička doktora Krčka, 1959 
(archiv Ladislava Ryšánka)
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vladislav vančura a vrané nad vltavou

Pokračování z minulého čísla.
 
Se svojí budoucí ženou se seznámil na pražské lékařské fakultě a už když spolu chodili, říkali 
si, že by se jednou chtěli usadit na Zbraslavi a otevřít si tu ordinaci. V roce 1921 oba promovali, 
brzy na to se vzali a hned v den svatby pak odjeli z Prahy parníkem na Zbraslav. Tady bydleli 
a zřídili si ordinaci v pronajatých prostorách, dva roky po svatbě se jim narodilo jejich jediné 
dítě – dcera Alenka. „V letech, kdy jsme přišli na Zbraslav, bylo spojení s Prahou špatné; autobu-
sy tu ještě dávno nejezdily, v zimě jen vlak – lokálka, v létě také parník, obojí zdlouhavé. Ale to 
nebyla jediná dopravní potíž. I naše cesty k nemocným byly problém. Auto jsme neměli, a ani 
na pořízení koně s vozem jsme nemohli pomýšlet. Dnes se to zdá už nemožné, že jsme i o tom 
uvažovali, ale tehdy byl kůň a kočár obvyklým vozidlem venkovského doktora. Vladislav koně 
miloval a byl by se možná raději rozhodl pro kočár i s kočím než pro auto, vzdálenosti tu ne-
jsou velké a za těch dob, jež se dnes jeví jako idyla, na provoz lékařské praxe kůň stačil. Někteří 
sedláci z okolních obcí měli starobylé kočáry a posílali je, když potřebovali doktora. Více bylo 
však bryček,“ píše Ludmila Vančurová ve své vzpomínkové knize z roku 1967. Popisuje také, že 
v prvních dvou letech jezdil Vladislav k pacientům občas i na kole, ona že se na něm nikdy jezdit 
nenaučila a za mnoha pacienty chodili prostě pěšky. Čas od času, když měli volno, jezdili parní-
kem do Prahy. „To bylo tehdy nejlepší spojení: dolů po proudu parníkem, zpátky zbraslavskou 
lokálkou.“ V Praze se setkávali s přáteli, chodili do kina a do divadla. Vladislav psal divadelní 
kritiky. Někdy se vraceli až posledním vlakem, kterému se říkalo půlnočák neboli flamendrcug 
či flamendrák. „Stalo se nám jednou, když jsme jeli spolu z divadla, že jsme oba v tom půlnočáku 
usnuli; kupé se už v Modřanech vyprázdnilo, nezbyl tam nikdo, kdo by nás na Zbraslavi probudil. 
Přejeli jsme až do Vraného – a tam nás objevil průvodčí procházející prázdným vlakem. Někdy 
vlak obracel a jel zpátky na Zbraslav, ale my jsme měli smůlu – právě tu noc zůstal ve Vraném 
až do rána, a tak jsme musili budit převozníka a šlapat domů silnicí pět kilometrů,“ vzpomíná 
doktorka Vančurová. Až v roce 1934 si koupili červenou tatřičku a oba se naučili řídit. Když na 
Zbraslavi začínali, nebyl zde ještě zaveden elektrický proud, v ordinaci a v čekárně svítili visacími 
lihovými a benzínovými lampami, doma petrolejkami. Telefonovat se dalo jen přes poštu, ale 
pouze ve dne, v noci byla zavřená. 

Zbraslavské plovárny
Vančurovi měli oba rádi řeku, takřka denně k ní chodívali, sedávali na kamenné navigaci, po-
vídali si, házeli do vody ploché kamínky – žabky a pozorovali parníky. A oblíbili si plovárničku 
pana Šůry, kterou pak Vladislav Vančura zvěčnil ve svém Rozmarném létě. Mistr plavčí Antonín 
Šůra (ve Vančurově knize Důra) vedl dvě plovárny. „Na zbraslavském břehu to byla malá plo-
voucí plovárnička s několika kabinami, dvěma bazénky a s dvojími schůdky do volné řeky. Tato 
plovárna patřila Zbraslavskému lázeňskému klubu. Vstupné bylo dvě nebo tři koruny – což byl 
tehdy dost velký peníz –, „aby tam nenalezla verbež“, jak se dal slyšet jeden patricijský člen klubu. 
Na druhém břehu, na Závisti, si postavil Šůra svou vlastní, skromnější lidovou plovárnu. Byl to 
neohrazený kus zeleného břehu s jakousi malou pískovou pláží, a nad ním řada kabin; na řece 
bylo také pár kabin a prkenná podlážka na slunění – ta ale sloužila hlavně k tomu, aby i tady na 
své plovárně mohl pan Šůra vychovávat plavecké adepty. Žák visel na provaze, provaz na bidle, 
a bidlo opřené o zábradlí vyvažoval pan Šůra vlastním tělem; jeho á – dvě – tři se odráželo od 
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závistských kopců a neslo se málem po celé Zbraslavi. K Šůrovi se chodilo za korunu nebo celá 
rodina za dvě, ale většinou spíš zadarmo. Šůra totiž musil být více na plovárně klubu, a mimoto 
k většině návštěvníků své plovárničky měl přátelské vztahy, a tak mu skoro nikdo neplatil; Šůra 
to vlastně ani nevymáhal, ledaže měl moc pokaženou náladu; to začal hubovat, vyčítat a vybírat 
vstupné. Bylo to, buď když mu žena vylála, jaký je hlupák, že si nechá utíkat peníze, nebo ještě 
hůře – když se v okolí plováren nějaký špatný plavec topil. Taková věc mistra plavčího rozlítila; 
zdálo se mu, že je to urážka jeho bdělosti, a nadto se mu ošklivili lidé, kteří neuměli ani pořádně 
plavat, ani si na sebe dát pozor. Zachráněný dostal nakonec od mistra Šůry často výprask. Šprý-
maři o Šůrovi tvrdili, že se sám koupe ve Vltavě jen jednou za sezónu, a to, než se dá do bourání 
plovárny; že to je úkaz věštící neodvratný konec léta; a opravdu jsme ho viděli vždycky až někdy 
v září sestupovat do vody; dlouhé bílé tělo, na něm malá, dočerna opálená hlava. Poznali jsme Šůru 
ještě s tmavými vlasy a mohutnými kníry. Za léta zestříbrněly,“ vzpomíná Ludmila Vančurová. 
A prozrazuje, kdo se stal předobrazem hrdinů pů-
vabné manželovy knížky, kterou nezapomenutelně 
převedl do filmové podoby Jiří Menzel: „A hlavně 
tu jsou nálady krásných jarních dnů a letních do-
polední, kdy se na ještě prázdné plovárně slunili 
a klábosili Vančura, Hugo Marek, právník Šima-
novský a Antonín Šůra; paní Šůrová byla tehdy 
ještě zdravá, baculatá porodní babička. Se Šůrou 
se věčně škorpila, trochu lázeňským hostům pro 
vyražení, trochu doopravdy. Major v Rozmarném 
létě – tomu byl předlohou mohutný, obtloustlý 
Hugo Marek, bývalý aktivní důstojník a milovník 
dobrého života; rád vypravoval, co kdy dobrého 
užil. A abbé je syntéza doktora Šimanovského 
s profesí právníka a povahou filosofa, a autora 
samého.“ Říká, že v knížce jde o „líbeznost řeky 
a Zbraslavi a o dobrý rozmar a chlapské kama-
rádství“. A vzpomíná i na svoji pacientku paní 
Šůrovou: „Onemocněla těžkým revmatismem, 
přestala chodit a v těžkých bolestech a depresi 
nehybně vysedávala před chalupou u řeky; naučila 
se pohybovat na židli: odšoupala se tak vsedě až na 
zahrádku a dozírala aspoň zdálky na Šůru a obě 
plovárny. Věrní návštěvníci, kterým říkala ,starý 
kunčofti, k ní sem tam v plavkách zaskočili na kus 
řeči; trochu jí ukracovali dlouhé hodiny samoty 
a užívali přitom na její zahrádce trávníku, malin 
a angreštu. Vladislav si zamiloval tu plovárničku; 
lehával tam rád na vyhřátých prknech a naše malá 
Alena se tam s námi koupala už od dvou let. Když 
mi to vyšlo po odpolední ordinaci, zašla jsem 
k paní Šůrové, své pacientce, a od ní za Vladislavem 
na plovárnu. Jednoho roku začala horka tak záhy, 

Vladislav Vančura a dcera Alena,
Zbraslav 1927
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že se Vladislav s Markem slunili, a dokonce koupali už koncem dubna. Plovárna bývala dopoledne 
prázdná, nacházela jsem tam tři čtyři opálené chlapy v dobré náladě, vítající v mém příchodu 
další příležitost k žertům, galantnostem a ke vzájemnému dobírání. Krásně jsme užívali Vltavy. 
A Vltava na Zbraslavi byla tenkrát teplá a čistá.“ Vančurovi si dokonce pořídili kanoi (posadili 
do ní i Alenku) a s přáteli, rovněž nadšenými vlastníky kanoe, je ,koníčkovali' proti proudu až do 
Štěchovic. „Navečer jsme pak pomalu pluli dolů. K Zbraslavi jsme se blížili už za tmy. Předjížděli 
nás parníky a za nimi se naše loďky houpaly na vlnách. Alenka křičela nadšením, ale my jsme 
musili opatrně kanoí manipulovat, abychom se nepřevrhli.“ Manželé Vančurovi oba výborně 
plavali a přáli si, aby se to brzy naučila i jejich dcera. Svěřili ji, jak taky jinak, panu Šůrovi. Naučil 
ji plavat, když jí bylo kolem šesti let. „Bylo to na té jeho plovárně na Závisti. Alena se pak na 
něho dlouho zlobila za to, že ji tenkrát – pověšenou na bidle – sekal tenkou laťkou přes nohy, 
kterými nemrskala dost uspokojivě podle jeho povelů. Vladislav byl pyšný na Alenu, když udělala 
opravdovou zkoušku z plavání – to všechno patřilo k rozmarným zbraslavským létům,“ dočteme 
se v knížce paní doktorky Vančurové.

Vladislav Vančura postupně svoje lékařské působení utlumoval, až se nakonec věnoval pouze 
literatuře. Psával na terase vily, kterou si nechali na Zbraslavi postavit (navrhl jim ji architekt 
Jaromír Krejcar, Vančurův přítel z Devětsilu, manžel novinářky Mileny Jesenské). Paní doktorka 
Vančurová měla v přízemí ordinaci. 

Vladislav Vančura, jeden z nejlepších spisovatelů, jakého jsme kdy měli, napsal i dětskou knížku. 
Dnes ji máme spojenou s ilustracemi Zdeňka Milera nebo s Večerníčkem Zdeňka Smetany, ale 
poprvé vyšla s obrázky Ondřeje Sekory. A proč se o ní zmiňuji? Protože jejímu vzniku předchá-
zelo Vančurovo vyprávění o Davli, o jeho starém domově, o dětství tam prožitém, o místě, kde 
se zrodila jeho láska ke kraji, v němž se po promoci toužil usadit. „Vladislav povídával Alence 
o Davli, o svých kamarádech v cihelně, i o psech, které tak miloval – o všem možném. I mně se 
vždycky znovu líbily ty známé historie, jak je kouzelně dětsky pro Alenu vypravoval. Alena za 
ním chodila jako pejsek a prosívala: ,Ládinko, pojďme spolu na otománek, pojďme si povídat 
o Davličce,“ vzpomíná Ludmila Vančurová ve svých pamětech. Dceřin zájem pak Vančuru po-
vzbudil k napsání knížky Kubula a Kuba Kubikula.

Kraj mezi Zbraslaví a Davlí Vladislav Vančura považoval za svůj domov. Vančurův přítel spisovatel 
Ivan Olbracht vzpomínal, co mu prolétlo hlavou, když se dozvěděl o jeho popravě. Vybavil si, jak 
se spolu procházeli po pravém vltavském břehu, dívali se na Zbraslav a Vančura mu „opakoval 
výrok Přemyslovce Václava: ,Zbraslav bych nedal nikomu. Jen Panence Marii. A to bych ještě 
plakal.“ A Olbracht věděl, že to v tu chvíli není vyznání krále Václava II., ale Vančurovo. 

Vladislav Vančura, tento vynikající mistr jazyka, autor podmanivých literárních obrazů a zároveň 
člověk s hlubokým sociálním cítěním je spjat i s Vraným nad Vltavou.

Pavlína Kourová 

P. S. Je mi jasné, že přímí pamětníci už asi nebudou, ale udělalo by mi velikou radost, kdyby se ozvali 
ti, kteří o Vladislavu Vančurovi a jeho ženě Ludmile a jejich působení ve Vraném slyšeli od svých 
rodičů nebo prarodičů. Prosím, napište mi na e-mail: pavlinakourova@email.cz, moc vám děkuji.
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Od nAšICH dOPISOVAtELů

povídeJme si...

Dobro a zlo. Jsou tu s námi neustále a svádějí mezi sebou věčný boj. Dobro nás doprovázelo 
opravdu dlouhý čas, a tak zákonitě se zlo přihlásilo s nebývalou silou. Už celý rok se potýkáme 
s nepřítelem neviditelným, zákeřným a nevyzpytatelným. Doba "covidová" zasáhla do života 
nás všech. A jak si vedeme? Jedni dodržují základní pravidla, jiní je obcházejí a porušují. Jedni 
se zdržují doma  a podstupují jen to nejnutnější, jiní cestují po celém světě, k moři, na hory. 
Je to jejich standard a nikdo je nebude přece omezovat. V nemocnicích pracují zdravotníci do 
naprostého vyčerpání, jiní situaci zlehčují a odsuzují veškerá nařízení. Osobně si myslím, že 
když herci nebudou nějakou dobu hrát, a hospody nebudou podporovat alkoholismus, který 
u nás začíná být neúnosný, tak se toho mnoho nestane. Ale představme si, že Covid-19 se rozšíří 
do důležitých odvětví, která jsou nezbytná pro život nás všech (potravinářství, zemědělství, 
dodávky el. proudu, tepla aj.), nastal by zcela určitě chaos, který si mnozí z nás neumíme ani 
představit. Nechci ani domyslet, co by nastalo, kdyby nemocnice nezvládaly nápor pacientů 
s tímto onemocněním a nastal by italský nebo španělský scénář z první vlny loňského roku. 
Moc bych si přála, aby co nejvíce občanů vzalo rozum do hrsti a pochopilo, co je důležité 
a podstatné, také aby pomohlo očkování a hlavně, aby se vědcům podařilo objevit lék, který 
by pomohl léčit a zlikvidovat Covid-19. Po zlu, které nás tak trápí, se zcela zákonitě opět objeví 
dobro, které ho porazí. Musíme mu prostě pomoci dle svých možností a schopností. 

Závěrem si připomeňme slova Karla Čapka: „Dějiny spíš potřebují lidi, kteří něco dělají, než 
lidi, kteří navrhují, co by někdo měl dělat."

svan

Jak mĚ covid naučil cHodit na procHázky    
a žít ve vraném

Bydlím ve Vraném většinu svého života, ale čas zde „žít“ mám až poslední rok.

V 15 letech mě vyhnaly z Vraného do Prahy povinnosti studijní, posléze pracovní, a tak jsem 
tu celá ta léta bydlela, ale nežila. Ráno do města, celý pracovní den tam, večer zpátky, zalézt 
domů, udělat nutné a na víc mi nezbývala chuť ani energie. O víkendech se doma dohánějí 
resty, občas nějaká malá procházka, na dovolenou se jezdí jinam. Každá to asi zná.

Až v březnu loňského roku přišel covid a celá rodina jsme zůstali ze dne na den doma. Můj 
zaměstnavatel nařídil střídavou docházku, tj. zaměstnanci z každé kanceláře se rozdělí na po-
lovinu, vždy bude jedna část v kanceláři a druhá část pracovat z domova a prostřídají se. My 
jsme tři, takže jsme se rozdělili na třetinu, ale ve finále se v kanceláři na Smíchově více střídali 
kolegové a já jezdila do kanceláře tak pětkrát měsíčně. Ve zbytku času jsem pracovala z domova.
A od té doby ve Vraném nejen bydlím, ale i žiji. Ano, během pracovní doby jsem doma přivázaná 
k počítači, ale to mi nebrání během polední 45-minutové pauzy jít na procházku. A ve čtyři 
odpoledne zaklapnout počítač a jít znovu. Vidím, kolik času ušetřím přejezdy do kanceláře 
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a zpět, drobné domácí práce si zvládnu udělat během dne - v práci při čekání na ohřátí vody 
na čaj klábosím s kolegy, doma za stejný čas stihnu obsloužit pračku, sušičku, troubu ... a ve 
čtyři hodiny skončím s prací a najednou mám čas.
Zprvu jsem chodila ven s manželem, který byl loni na jaře také nuceně doma, postupně 
jsem zaktivovala své místní kamarádky a na vycházku chodím každé odpoledne. Mám různé 
okruhy, podle toho, kolik mám času, podle toho, s kým jdu. Objevili jsme mnoho různých 
cestiček, o kterých nás dříve vůbec nenapadlo přemýšlet, kam vlastně vedou. Les za statkem, 
mezi Vraným, Březovou a Skochovicemi mám prochozený a čím více tam chodím, tím více 
se na to zase příště těším. Výhled na řeku, skály za řekou, les, obůrka, už si snad ani neumím 
představit den, kdy bych tam někam nešla. Dříve jsem do Skochovic zabloudila sotva třikrát 
do roka, nyní tam jsem skoro každý den.

V červnu se situace změnila, karanténa opadla a zaměstnavatel nařídil plný návrat do kanceláře 
bez další možnosti práce z domu. Těžce jsem to nesla. Kdy budu chodit? Snažila jsem se najít 
nějakou náhradu, ale i když je na Andělu několik parků, i v tom omezeném poledním čase 
jsem je prošla za pár dní, a ač některé nejsou špatné, upřímně, tohle prostě není příroda. Takže 
co, rychle si v kanceláři odbýt to nutné, odpoledne domů a honem ven. Tady teprve se mohu 
pořádně nadechnout. Balzám na duši. Sice to byl zprvu boj, co teď hned a co počká, naštěstí 
v létě je dlouho vidět, takže jsem své vycházky zvládala dál.

Na konci září se covid vrátil a s ním opět střídavý provoz v kanceláři. A od té doby snad nebyl 
den, kdy bych nějaký ten svůj okruh neušla. Polední a odpolední jsem ještě rozšířila o ranní, to 
když jsem dřív vzhůru a čas, který bych strávila cestou do práce, jsem venku. Je to taková paráda. 
Už ani nemluvím o množství nachozených kilometrů (dle statistiky v mobilním telefonu), 
ale oproti předchozímu roku jsem více než na dvojnásobku nachozených kilometrů za den.
Další problém nastal s posunem času, najednou jsem měla pocit, že mi posun sebral odpoledne 
hodinu světla, ale zase jsem si našla jiné cestičky, kde se dá i za tmy. V životě by mě nenapadlo, 
že osobní rekord v chození vytvořím zrovna v listopadu (7,8 km na den), když jsem předchozí 
roky v tomto období byla ráda za dva kilometry na den. S příchodem adventu se vše zase 
změnilo, sice byla brzy tma, ale obohacená o nasvícené domky a stromy, takže moje ranní 
a podvečerní vycházky dosáhly zase jiných rozměrů. Jen v horní části Vraného jsem napočítala 
kolem třiceti svítících stromečků!

Setkávání s přáteli jsem dost často řešívala setkáním v nějaké restauraci, posedíme, popijeme, 
pokecáme. S uzavřením restaurací jsem našla elegantní řešení – přijedou za mnou do Vrané-
ho a já postupně každou kamarádku provedu tou krásou tady okolo, a kupodivu, kamarádky 
z města se se mnou setkávají snad častěji než dříve a vždy se těší, jaké pěkné místo jim zase 
ukážu. Údolíčko, obůrka, kemp ve Skochovicích pod mostem, zahradu na Kaskádě, cestu 
podle řeky k přehradě.

Teď už vím, že až se život zase vrátí do normálních kolejí – a z tohoto pohledu bych ho klidně 
navěky nechala tam, kde je – a až zase budu muset každý den jezdit do práce, že si ty své pro-
cházky nenechám vzít ani potom. Neumím si přestavit, že bych měla žít někde jinde.

Jiřina Vrabcová
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není bylina, aby na nĚco nebyla

V loňském roce jsme se ve svých příspěvcích věnovali hlavně sběru léčivek a bylin, jejich 
možnému použití a způsobu přípravy. A protože jsme si něco přes léto nasbírali a usušili, 
tak si prověříme, zda naše představa o jejich vlivu na organismu je správná. Proto přinášíme 
abecední seznam neduhů, které lze mírnit a ovlivnit. Již také víme, že byliny obsahují více tělu 
prospěšných látek, proto konzultujeme jejich užití s odborníky – výrobci, lékárníky či prodejci.

Alergie             - jalovec, ale alergií je tolik, že konzultace o dalších bylinách je nutná
Artritida         - kopřiva dvoudomá, jalovec, červený pepř, celer, kurkuma
Bolest hlavy   - heřmánek, zázvor, mučenka, eucalyptus, australský čaj, borovice 
Bolest krku    - lékořice, heřmánek, mateřídouška, šťáva cibule
Čistič krve      - čekanka, kopřiva, pampeliška, červený pepř, granátové jablko
Dna                  - celer
Deprese          - třezalka tečkovaná, heřmánek, mučenka, včelí pyl
Energie           - žen šen, lékořice, kozinec, včelí pyl 
Horečka          - zázvor, heřmánek, máta do aromalampy
Infekce            - mateřídouška, tolice vojtěška, šípky, kozinec, včelí pyl
Játra                - ostropestřec mariánský, celer, čekanka
Kašel               - lékořice, zázvor, mateřídouška, jitrocel kopinatý, echinacea 
Kondice mozku      - mimo užívání mozku v kvízech-„lušťovkách“, konzumace ořechů 
Ledviny           - tolice vojtěška, čekanka, pampeliška, červený pepř, petržel hrušky
Menstruační bolesti  - lékořice, smilax, mučenka heřmánek
Močové cesty         - brutnák lékařský, heřmánek
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Nadýmání     - dobromysl, majoránka, kmín
Nachlazení    - šípky, zázvor, lékořice
Nechutenství - mateřídouška, majoránka, jablečník obecný
Nespavost      - mučenka, kozlík lékařský, Schisandra, meduňka, levandule
Nízký krevní tlak      - červený pepř
Nervozita       - kozinec, Schisandra, zázvor, mučenka,
Odvodňování - bedrník obecný
Průjem           - řepík lékařský, borůvky
Rýma              -  eukalyptus, šalvěj, tymián, odhlenění - borovice, rýmovník - čaj z lístků, popř. 

změkčený list do nosu
Srdce              - hloh, náprstník, hroznové víno
Trávení           - mateřídouška, zázvor, pelyněk pravý
Uklidnění      - levandule lékařská, kozlík, meduňka, květ levandule
Únava očí       - okurka, aloe vera vnitřní gel
Úzkost            - kozlík lékařský, heřmánek, Schisandra, majoránka, santal, ylang-ylang, citrus
Zácpa             - list senny, aloe, včelí med, švestky
Zánět průdušek          - jalovec, mateřídouška
Pohmožděniny a domácí zranění:  pořezání - aloe, 
                                       popáleniny - do studené vody, potom aloe, měsíček,
                                      pohmožděniny - kostival
Žlučník                     - pampeliška, kůra americké krušiny,
Žlučové kameny     - šípky, čekanka

Mnozí z vás mají s bylinami zkušenosti, podělte se o ně s ostatními přípěvkem do Zrcadla. Je 
jedno, jestli to jsou zkušenosti dobré či úsměvné. Za ČZS ve Vraném vám přeji, aby se vám 
všechny zdravotní potíže vyhýbaly a víru, že bude lépe! 

Marie Plecháčová
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neJvĚtší školu boJovýcH umĚní covid nezastaví
Tento rok byl plný nečekaných událostí, které nás zastihly. Na jaře nás přepadla coronavirová 
opatření, kterým jsme se museli přizpůsobit. Tréninky, které byly venku nikomu nevadily, alespoň 
jsme byli na čerstvém vzduchu. Horší bylo opatření, co následovně přišla - zákaz stýkání osob, 
to pro nás znamenalo i konec tréninků. My jsme se ale nevzdali a začali jsme s video lekcemi 
a on-line tréninky. Náš mistr Martin Zámečník udělal přes 100 výukových videí a nespočet 
on-line tréninků. Probíhaly také soukromé lekce pro naše členy. 

Naši nejlepší členové se připravovali na Mistrovství Evropy, které mělo proběhnout v květnu 
2020 v Praze. Našich 16 nominovaných studentů mělo speciální cvičební plán, který museli 
dodržovat. Nebylo to jenom o trénincích, ale také o pilné domácí přípravě. Všichni byli per-
fektně připraveni, ale bohužel kvůli špatné situaci se Mistrovství Evropy přesunulo na léto, kdy 
bylo poté taky zrušeno. Naši nominování členové dlouho nesmutnili a začali na sobě pracovat 
mnohem více, aby na dalších závodech prokázali svoji výkonnost. 

Tento rok jsme se také chystali 
obhájit titul nejúspěšnějšího 
střediska talentové mládeže 
a též obhájit titul nejúspěš-
nější školy na Mistrovství 
České republiky. Ač byly obě 
soutěže zrušeny/odloženy, my 
nepřestáváme cvičit. V novém 
školním roce jsme měli velmi 
slabé nábory díky neumožnění 
tradičních exhibičních ukázek 
na školách díky epidemiolo-
gické situaci. Na podzim kvůli 
opatřením naši učitelé, začali 
vysílat opět tréninky on-line 
a  účast na trénincích byla 
opravdu obrovská. 

Také je třeba zmínit, že pokračuje stavba našeho tréninkového centra v Beztahově u Votic. 
Nyní je na řadě z brusu nová prostorná hala, která bude na jaře dokončena. Všichni se již těší, 
až si v nové hale naplno zacvičí.

Velký dík patří hlavně našim členům, kteří nás celou dobu podporovali a byli s námi. 

Staňte se členy největší školy bojových umění v ČR, posilujte cvičením obranyschopnost svoji 
i Vašeho organismu a naplňte třeba svůj dávný sen nebo novoroční předsevzetí!!! 
Stačí na www.Tkd.cz nalézt Vám nejvíce vyhovující trénink a přijít si cvičení v lednu zkusit 
zdarma. Nebo se účastnit našich on-line lekcí.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool
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PEL - mEL

ženy

• Kde u žen končí ďábel a kde začíná anděl?                                                                    
(Heinrich Heine)

• Ženy nechtějí slyšet váš názor. Chtějí slyšet svůj názor, ale hlubším hlasem.    
(Bill Cosby)

• Ženy se vdávají v naději, že se jejich muži změní. Muži se žení v domnění, že 
se jejich ženy nikdy nezmění. Zklamání všech zúčastněných je nevyhnutelné. 
(Albert Einstein)

• Dívá-li se některá žena často do zrcadla, není to ješitnost, ale statečnost.        
(Mark Twain)

• I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.         
(Immanuel Kant)

• Ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a nikoliv abychom je chápali.       
(Oscar Wilde) 

• Žena zachází s muži jako šachista s figurkami. Sáhne na jed-
nu, ale zrak upíná na druhou – možná že s ní udělá lepší tah.                                                
(Alexander Pope)

• Chceš se mstít tomu, kdo ti svedl ženu? Nech mu ji!                                           
(Sacha Quitry)

• Žena, která chce odmítnout, řekne jenom ne. 
Žena, která vysvětluje, chce být přesvědčena.                                                                                                           
(Alfréd de Musset)

• Poezie nás učí jak ženy zbožňovat, próza nás učí jak je milovat, psychologie nás 
učí jak s nimi vycházet a právnická literatura nás učí, jak se s nimi rozcházet. 
(Milan Kenda)

• Mít příliš krásnou ženu je pro muže stejný úděl jako získat vysoko-
školský diplom. Obojím se může před ostatními chlubit, ale zá-
roveň musí celý život dokazovat kvality, jimiž si je zasloužil.                                                                
(Zdeňka Ortová)

• Běhat za ženami ještě nikomu neuškodilo. Nebezpečné je jen chytit ji.             
(Jerome David Salinger)
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