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Zrcadlení
Právě si otvíráte již páté naše Zrcadlo, 
které za Vámi přichází v této zvlášt-
ní době. Velmi nás těší, že naše milé 
dopisovatele nic nezastavilo a hlavně 
neodradilo k naplnění obsahu časo-
pisu. Těchto pět coronavirových čísel 
Zrcadla se nám vždy podařilo naplnit 
k prasknutí. Přátelé, dopisovatelé patří 
Vám za to moc díků.
Pro všechny se změnilo mnoho věcí. 
Hodně lidí se začalo zabývat historií. 
Pátrají po svých předcích, zajímá je 
historie místa, kde žijí, kde se narodili. 
A to je dobře. 
I my jsme zjistili, že naše čtenáře toto téma zajímá. V popularitě vítězí historické fotografie. Těší 
nás tento zájem a budeme v uveřejňování i nadále pokračovat. Čtenáři se také rádi podívají na 
fotečky současné. Rádi vidíme, jak je naše Vrané krásné. 
Takže Vám, naši milí čtenáři, přeji pěkné počtení. Užijte si léto, jak jen nám bude dovoleno. 
Buďme na sebe hodní a mějme se rádi.

ReRa

červen – měsíc myslivosti 
Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období přelomu jara a léta, čas nejkratších 
nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození nového života v přírodě.

Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je to především 
péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.

A právě v tomto období zamě-
řujeme svoji činnost na ochranu 
nových životů, pečujeme o klid, 
bojujeme proti ztrátám na mladé 
zvěři, zlepšujeme životní prostře-
dí zvěře. Myslíme na dostatečné 
zabezpečení krmiv pro zvěř na 
dobu strádání, kdy rozhoduje ne-
jen kvantita, ale především kvalita 
a rozmanitý sortiment krmiv.
Úkol myslivce v přírodě je tedy 
velmi rozsáhlý a mohli bychom 
jej rozebírat ještě velmi dlouho. 

SLOVO nA úVOd
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Musíme si však uvědomit, že provoz myslivosti není sport, kdy dělám to, co mě baví, a co ne, to 
vynechám. Myslivost je složitá hospodářská činnost skládající se z celé řady povinností a rovněž 
i práv, jejichž dodržování slouží především k zachování volně žijících živočichů (nejen zvěře), ale 
také k zachování ekologické úrovně a rovnováhy naší krajiny. Ta, již tak výrazně poničená, by 
i v budoucnu měla zůstat hlavním faktorem přežívání člověka na této planetě. Tradice “ Červen 
– měsíc myslivosti a ochrany přírody “, vznikla v roce 1959. Od té doby každoročně bývá tento 
měsíc takto prezentován.

V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči 
a ochranu. Chovejme se právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou potichu a mož-
ná i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte (aby 
na něm neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce podívejte a co nejrychleji v tichosti místo 
opusťte, aby k němu mohla jeho máma.
Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál více přírodu, ale zároveň působí svou 
činností i negativně na své životní prostředí. Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení 
rostlin, probíhající tok ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši lesníků 
a myslivců, pocitem uspokojení nad tím, že jejich práce pro přírodu není zbytečná.

Stejně příjemné pocity se setkání s živým mladým tvorem má asi také každý milovník a návštěvník 
lesa. Jenže právě období prvních týdnů života mláďat mohou návštěvníci lesa nechtěně ztěžovat a to 
především hlukem, který plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na jednom místě a také umož-
něním volného pobíhání psů. Chovejme se právě v tomto období v lese, na polích a loukách tišeji 
a k přírodě ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme také náležitou pozornost volnému pohybu psů.
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ZPRÁVY Z RAdnICE 

stručně Z radnice
•    Rada obce schválila podpis dohod o zajištění povinné školní docházky ve školním roce 

2021/22 v naší základní škole pro žáky 1. ročníku z obce Březové-Oleška a žáky 6. ročníku 
z obce Zvole.  

•   V březnu zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2021.
•    Byla uzavřena smlouva mezi Obcí Vrané nad Vltavou a společností Obce na webu s.r.o. na 

vytvoření nových webových stránek, stránky byly zprovozněny v květnu.

•  V dubnu proběhly opravy a čištění místních komunikací. 
•    V budově č.p. 330 (stará školka) byly dokončeny stavební úpravy, do budovy se přestěhuje 

obecní knihovna, klub Seniorek, klub železničních modelářů, místo zde najdou i skauti 
a členové CEV Zvoneček.   

•   Volný obecní byt v bytovém domě v č.p. 173, byl ponechán pro potřeby základní školy. 
•    Výběrového řízení na nájem bytu v č.p. 137 v ulici Nádražní, které se konalo 22. 3. 2021, se 

zúčastnili čtyři zájemci.  
•    MF ČR rozhodlo o poskytnutí dotace vy výši 3 267 219,41 Kč na rekonstrukci a dostavbu 

ZŠ. Jedná se o přesun finančních prostředků z roku 2020.
•    Po kolaudaci půdní vestavby v základní škole se zvýší kapacita základní školy ze současných 

500 žáků na 560.
•    Z důvodu splnění podmínek pro podání žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje v pro-

gramu: „Podpora sportovních a volnočasových aktivit“ byla prodloužena smlouva o nájmu 
pozemků s SK Vrané nad Vltavou, z.s.

•    Starostka obce přijala záštitu nad projektem „Sociální automobil“ pro organizaci Zdravotní 
ústav Most k domovu, z.ú. Zbraslav. Příspěvek činí 10 000 Kč. Zdravotní ústav ze Zbraslavi 
pomáhá dlouhodobě i v naší obci, např. osobám po úrazech.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce
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Zpráva o činnosti obecní policie vestec 
Obecní policie Vestec v období od 01.02.2021 do 30.04.2021 řešila ve 
Vraném nad Vltavou a okolí mimo každodenní hlídkové činnosti celkem 
83 událostí, z toho bylo 26 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní 
policie Vestec (tel. 739 156 156). 
Za uvedené období byly v obci zjištěny dva trestné činy – jeden trestný 
čin krádeže – vloupáním a jeden trestný čin proti životu a zdraví, v obou 
případech předáno OO PČR Jílové u Prahy k dalšímu šetření.
Dále strážníci Obecní policie Vestec řešili v obci za dané období celkem 18 přestupků, z toho 
12 přestupků na úseku dopravy.  
Za uvedené období z přestupků v dopravě strážníci řešili odmítnutí se podrobit vyšetření, zda 
řidič při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem či jinými návykovými látkami – předáno 
PČR, 1x překročení rychlosti v obci o více než 20 km/hod., 2x překročení rychlosti v obci 
o méně než 20 km/hod. – ve všech případech vyřešeno příkazem na místě (pokutou), 2x stání 
na silniční vegetaci – vyřešeno domluvou, 5x zákaz vjezdu – vyřešeno domluvou a 1x zákaz 
zastavení – vyřešeno domluvou. 
Z ostatních přestupků strážníci opakovaně řešili porušení Obecně závazné vyhlášky obce – volný 
pohyb psů po obci nebo používání hlučných strojů v době, kdy je to zakázáno, dále opakované 
přestupky dle zákona o krizovém řízení (nošení roušek, dodržování nařízených rozestupů, 
alkohol na veřejnosti atd.) a přestupek proti veřejnému pořádku.
Dále strážníci Obecní policie Vestec přijali a prověřovali oznámení pracovníka jedné z firem 
v obci o poškození nákladního vozidla, které bylo v nočních hodinách zaparkováno v areálu 
této firmy – předáno pro podezření ze spáchání trestného činu neznámým pachatelem PČR, 
přijali podnět občana obce pro MěÚ Černošice-OSPOD, oznámení starostky obce o poškozeném 
sloupu v obci, způsobeném nákladním automobilem s vlekem – předáno jako dopravní nehoda 
bez zranění PČR skupině dopravních nehod, oznámení občana obce o podezřelém telefonátu 
v brzkých ranních hodinách ve věci doručení neobjednaného jídla, kdy se kurýr snažil po te-
lefonu od občana získat osobní informace – tato událost byla dána na vědomí PČR, oznámení 
občana obce o poškozování travnaté plochy zaparkovaným nákladním automobilem, oznámení 
o vytékající odpadní vodě v jedné z ulic v obci, oznámení občana o namrzlém a neošetřeném 
chodníku v jedné z částí obce, oznámení o narušení veřejného pořádku v obci, oznámení občana 
obce o osobách, pohybujících se ve společných prostorech jednoho z bytových domů v obci bez 
roušek, oznámení o pohybu psa na volno, oznámení o neprůjezdné komunikaci v části obce, 
oznámení občana obce o pokusu o násilné vniknutí do jednoho z bytů v bytovém domě v obci, 
oznámení občana o odcizeném elektrokole, opakované oznámení o narušení sběrného dvora, 
oznámení o podezření z porušování OZV obce (používání hlučných strojů v neděli), oznámení 
o porušování krizového zákona v okolí přívozu, oznámení o narušení jednoho objektu v areálu jedné 
z firem v obci, oznámení o rušení nočního klidu, oznámení o podezření z narušení rekreačního 
objektu v obci, oznámení občana obce, že mu neznámý řidič poškodil jeho vozidlo při skládání 
lodě – předáno PČR skupině dopravních nehod jako dopravní nehoda bez zranění, oznámení 
občana obce, kterému z pozemku utekli dva psi, následně odchycení v obci Zvole, oznámení 
občana obce o skupince mladistvých, pravidelně se v podvečerních hodinách pohybujících po 
hřbitově v obci, oznámení občana o poraněné labuti, nacházející se na cyklostezce – předáno na 
místě přivolané Záchranné stanici pro volně žijící zvířata a oznámení občana obce o osobě, delší 
dobu sedící na zastávce ČD ve Skochovicích, která se chová podivně.        
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Při hlídkové činnosti v obci strážníci Obecní policie Vestec nalezli větrem popadané části 
oplocení na stavbě terminálu BUS v obci, zjistili ležící osobu na jedné z laviček v parku, za-
znamenali a prověřovali odloženou velkou tašku vedle jednoho z vozidel v obci. 
Na žádost starostky obce o součinnost strážníci pořizovali fotodokumentaci přechodného 
dopravního značení v souvislosti s dopravním opatřením v obci, které se týkalo výstavby ter-
minálu BUS, přijali dotaz starostky obce k odchytu slepého psa na území obce Březová-Oleško, 
na žádost starostky obce strážníci prověřili záznamy z MKDS z důvodu znečistění komunikace 
PHM nákladním vozidlem – předáno  PČR, majitelce psího hotelu objasnili strážníci situaci 
týkající se odchyceného slepého psa, z tomto zařízení následně dočasně umístěného a přijali 
dotaz občana ve věci parkování vozidel v ulici U Jezera a údajných schválností od občanů v této 
lokalitě bydlících při vykládání či nakládání lodí v tomto místě.    
V neposlední řadě strážníci přijali elektronicky zaslanou stížnost jednoho z občanů obce ve 
věci zaparkovaného motorového vozidla v části obce v rozporu se zákonem o provozu na 
pozemních komunikacích.
Na žádost PČR strážníci vyhodnocovali pořízené záznamy z MKDS, zajistili dohled při vyzvednutí 
osobních věcí občanem obce v jednom z RD v obci, prověřovali oznámení o dvou osobách cizí 
národnosti, které zvonily na zvonky u RD v obci s dotazem, zda mohou v ČR legálně pobývat, 
prověřovali oznámení o rušení nočního klidu, poskytovali součinnost u dopravní nehody, při 
které sjelo motorové vozidlo mimo železniční přejezd do kolejiště ČD a prověřovali oznámení 
o neznámém muži, který se pohybuje kolem zaparkovaných aut v obci a nahlíží do nich.    
V součinnosti s HZS vyjížděli strážníci do obce k požáru garáže, k dopravní nehodě obytného 
automobilu, jehož řidič byl pod vlivem alkoholu, k požáru vlakové soupravy v prostoru nádraží 
v obci a k požáru čtyř kontejnerů na odpad, který byl následně předán PČR k dalšímu šetření.   
Strážníci nadále průběžně zajišťují kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako 
vyhodnocují snímky jimi pořízené.
V rámci platného 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 21.02.2021 v 21:35 hodin bylo přijato oznámení o výjezdu HZS do obce k požáru garáže 
u rodinného domu. Hlídka Obecní policie Vestec dojela na místo jako první ze složek Integro-
vaného záchranného systému, kde bylo zjištěno zahoření věcí připravených k odstěhování před 
garáží u RD, které uhasili strážníci dvěma hasicími přístroji z výbavy služebního vozidla. Na 
místě byla přítomna majitelka RD, která uvedla, že požár byl způsoben výbuchem plynového 
vařiče, na kterém si ohřívala vodu na čaj. K věci dále uvedla, že k výbuchu vařiče a následnému 
zahoření věcí před garáží došlo v době, kdy ponechala vařič bez dozoru a odešla do domu – 
díky této skutečnosti při následném výbuchu plynového vařiče a požáru neutrpěla majitelka 
RD zranění. Hlídka Obecní policie Vestec dále na místě prověřila, že se v domě a v jeho okolí 
již nenachází další osoby a prováděla do doby příjezdu jednotky SDH Skochovice kontrolu 
požářiště, které bylo následně prolito vodou jednotkou SDH Skochovice a poté byla na místě 
provedena kontrola RD včetně střechy z důvodu možných skrytých ohnisek požáru, které 
nalezeny nebyly. 

Dne 01.03.2021 prováděla hlídka Obecní policie Vestec hlídkovou a kontrolní činnost v k.ú. 
obce Vrané nad Vltavou, kdy v čase cca 17:12 hodin bylo na křižovatce ul. Nádražní a Ke Zvoli 
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zaznamenáno osobní motorové vozidlo, jehož řidič v obci v místě, kde je snížena rychlost na 30 
km/h jel zvýšenou rychlostí a nedokázal držet přímý směr jízdy. Z výše uvedeného důvodu bylo 
toto vozidlo zastaveno, řidič byl vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů potřebných 
k řízení motorového vozidla. Řidič uvedl, že si řidičský průkaz zapomněl doma, předložil pouze 
ORV k vozidlu a občanský průkaz. Řidič vozidla byl v celé věci poučen, seznámen s důvodem 
zastavení a následně byl strážníky vyzván k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda není při řízení 
vozidla ovlivněn alkoholem. Vyšetření bylo provedeno přístrojem Dräger Alcotest s negativním 
výsledkem. Dále byl řidič vozidla strážníky dotázán, zdali před jízdou neužil jiné návykové látky, 
na což odpověděl, že nikoliv. Poté byl strážníky řidič vozidla vyzván k podrobení se vyšetření 
ke zjištění, zda není při řízení vozidla ovlivněn jinou návykovou látkou, které bylo provedeno 
přístrojem Drager DrugTest 5000 s pozitivním výsledkem na látku cannabis. 

K výsledku vyšetření na jiné návykové látky řidič vozidla uvedl, že dne 27.02.2021 užil mari-
huanu. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla na místo přivolána hlídka PČR, které byla 
celá událost předána strážníky k dalšímu šetření.

Dne 09.03.2021 v čase 17:37 hodin přijali strážníci Obecní policie Vestec oznámení na 
tísňovou linku od občana obce, že se v jednom z bytových domů v obci snaží neznámý muž 
dostat do jednoho z bytů, kde se pravděpodobně nachází další osoba, která se tomu snaží 
zabránit. Oznámení vyjela neprodleně prověřit hlídka Obecní policie Vestec, která si během 
jízdy na oznámené místo – s přihlédnutím k oznámeným skutečnostem prostřednictvím 
Operačního důstojníka PČR pro Prahu-západ vyžádala součinnost od PČR, což se stalo, 
Operační důstojník PČR na místo vyslal hlídku PČR OHS Čestlice. Po příjezdu strážníků 
na oznámené místo byl před domem klid, vstupní dveře domu byly uzamčeny. Strážníci se 
dostali následně do domu, ze kterého současně vyšel neznámý, značně špinavý muž, zjevně 
pod vlivem alkoholu. Na dotaz hlídky, zda je mu známo, že v domě se měl neznámý muž 
snažit násilím dostat do jednoho z bytů, odpověděl, že nikoli a že žádného hluku v domě si 
nevšiml. Na výzvu strážníků prokázal svou totožnost a k věci uvedl, že v domě bydlí a jde 
pouze do obchodu v ulici U Pošty nakoupit potraviny. Mezitím strážníkům oznamovatel 
ukázal byt, který označil za místo problému, kvůli kterému oznamoval celou událost na 
tísňovou linku Obecní policie Vestec - strážníci tedy zabouchali na dveře (z důvodu absence 
zvonku), za dveřmi se ozval neznámý muž, který uvedl, že zde má trvalé bydliště, sdělil své 
osobní údaje a dále že je v pořádku, že jej v bytě jeho bratr zamkl poté, co odešel do obchodu 
nakoupit. Hluk oznámený na tísňovou linku Obecní policie Vestec způsobil on, protože ztratil 
klíče, po návratu ze zaměstnání se snažil dostat do bytu, přičemž jej tam jeho bratr odmítal 
pustit, což se bez hluku neobešlo… nakonec ho bratr do bytu pustil a odešel nakoupit. Poté, 
co se vrátil k bytu muž, který byl strážníky vyzván k prokázání totožnosti před odchodem 
z domu na nákup potravin a odemkl dveře bytu, byl vyzván k prokázání totožnosti i druhý 
muž, který se nacházel zamčený v bytě, a zároveň byli oba muži na místě strážníky vyzvání 
k podání vysvětlení, které se shodovalo. Jeden z mužů byl zjevně pod vlivem alkoholu, oba 
shodně uvedli, že jsou nezraněni a že dále nehodlají celou událost řešit.

Dne 09.03.2021 v čase cca 18:05 hodin, po vyřešení předchozí události, popsané výše 
v tomto článku, strážníky společně s hlídkou PČR OHS Čestlice v obci, v ulici Nádraž-
ní na parkovišti před jedním z bytových domů oslovil neznámý muž, který vystoupil 
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v ulici z osobního automobilu a na místě učinil oznámení o tom, že neznámému muži 
jménem Dominik (přičemž příjmení nezná) zapůjčil své elektrické kolo, ten s ním odjel 
neznámo kam, a oznamovatel se domnívá, že mu kolo tak odcizil. Strážníkům je díky 
místní a osobní znalostí známo, že je oznamovatel uživatelem jiných návykových látek, 
z tohoto důvodu tedy požádali na místě přítomnou hlídku  PČR OHS Čestlice o zasta-
vení a kontrolu řidiče motorového vozidla, přičemž vyšlo najevo, že je to pouze řidič 
taxi, které si přivolal oznamovatel ve snaze nalézt neznámého muže na svém elektrokole. 
Během řešení celé události se na místo dostavil neznámý muž, kterému oznamovatel své 
elektrokolo zapůjčil, k věci uvedl, že v obci zabloudil, protože nemohl nalézt prodejnu po-
travin, a kolo oznamovateli v pořádku vrátil. Po objasnění celé události obě hlídky z místa 
odjely za plněním dalších povinností.

Dne 16.03.2021 v čase 09:05 hodin oznámila starostka obce na tísňovou linku Obecní policie 
Vestec skutečnost, že pracovníci Technických služeb obce právě objevili v areálu sběrného 
dvora poškozená vrata, poškozené vstupní dveře, zámek a zárubeň dveří na stavební buňce, 
která slouží jako sklad vyřazené elektroniky. Oznámení neprodleně prověřila hlídka Obecní 
policie Vestec, na místě bylo zjištěno, že k poškození vrat do areálu zjevně došlo motorovým 
vozidlem, které do nich nacouvalo, v těchto vratech je i nově vystříhaný otvor. 
Jedna z fotopastí, umístěná v prostoru sběrného dvora byla zjevně účelově skloněná tak, že 
neodeslala žádnou fotku pachatelů vloupání. Z druhé fotopasti, která nasnímala pachatele 
vloupání, byly staženy pořízené snímky. Pracovníci Technických služeb obce na místě nebyli 
schopni doložit, zda se ve skladu vyřazených elektrospotřebičů něco ztratilo, vedle poško-
zených vrat do areálu sběrného dvora byly nalezeny složené dřevěné palety, které zde dle 
pracovníka sběrného dvora, který měl službu dne 15.03.2021 a odcházel z areálu sběrného 
dvora po 17:00 hodin nebyly. Dále jsou v areálu sběrného dvora rozhrabány některé venkovní 
kontejnery, před jedním z nich se na zemi nachází pánská kožená vycházková rukavice černé 
barvy. Celá událost telefonicky oznámena OO PČR Jílové u Prahy, která strážníky vzhledem 
k pracovnímu vytížení odkázala na Operačního důstojníka PČR pro Prahu-západ, kam byla 
následně celá událost pro podezření ze spáchání trestného činu neznámým pachatelem 
telefonicky oznámena. Na místo se následně dostavil kriminalistický technik PČR a hlídka 
OO PČR Hradišťko, kterým byla celá událost na místě strážníky předána k dalšímu šetření, 
zároveň strážníci na místě poskytli PČR nezbytnou součinnost. Závěrem byla zpětným 
voláním vyrozuměna o způsobu řešení celé události starostka obce.

Dne 22.03.2021 v čase v 17:21 hodin kontaktoval tísňovou linku Obecní policie Vestec občan 
obce s dotazem, zda strážníci řeší napadení jeho nezletilé dcery neznámým mužem v obci, 
v ulici U pošty. Oznamovatel byl strážníky poučen, že na tísňovou linku Obecní policie Ves-
tec nebylo nepřijato žádné takové oznámení v této věci v obci Vrané nad Vltavou, zároveň 
strážníci na základě zjištěných skutečností vyjeli do obce Vrané nad Vltavou na oznámené 
místo neprodleně oznámení prověřit. Během jízdy byl kontaktován Operační důstojník 
PČR pro Prahu-západ, který strážníkům sdělil, že tato událost byla skutečně nahlášena na 
linku 158, ovšem hlídka PČR, která tuto událost bude řešit, je v současné době vázána jiným 
nápadem, a tak byla hlídka Obecní policie Vestec Operačním důstojníkem PČR požádána 
o součinnost ve věci prověření celé události. Strážníci při příjezdu do obce v ulici Nádražní, 
při odbočování do ulice U Pošty zaznamenali v prostoru parku v ulici Nádražní skupinku 
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cca 4 osob. V ulici U pošty se nacházela poškozená spolu se svou matkou a bratrem poško-
zené, který byl silně rozrušen. Poškozená v přítomnosti své matky strážníkům sdělila, že šla 
domů ulicí U Pošty, a když míjela kontejnery na tříděný odpad, zpoza nich vyšel neznámý 
muž, který ji zatáhl za ruku směrem ke kontejnerům, kde jí nejdříve škrtil, na což poškoze-
ná reagovala křikem, opět jí chytil za ruku a následně rukou zacpal ústa. V té chvíli kolem 
ulicí U pošty procházel neznámý pár muže se ženou, kteří na útočníka zakřičeli, on povolil 
stisk ruky, dívka jej přitom kousla do ukazováčku pravé ruky a utekla ulicí U pošty směrem 
ke svému bydlišti. Oba svědci celé události - neznámý muž a žena pokračovali v chůzi ulicí 
U Pošty, kde byli pravděpodobně zachyceni kamerou, umístěnou na prodejně potravin 
v ulici U Pošty. Neznámý útočník pravděpodobně odešel z místa po schodech dolů do ulice 
U Potoka. Poškozená uvedla, že útočníka zde nikdy předtím neviděla a dále uvedla popis 
pachatele. Matka poškozené odmítla lékařské vyšetření své dcery, všechny osoby na místě 
byly poučeny a o zjištěných skutečnostech byl neprodleně telefonicky informován Operační 
důstojník PČR pro Prahu-západ a dále byl seznámen se skutečností, že před cca 3 roky tuto 
konkrétní dívku obtěžoval na ulici u školy jiný muž, o kterém však bylo následně zjištěno, 
že v minulosti zemřel.
Hlídka Obecní policie Vestec dle daného popisu začala v obci neznámého muže hledat, 
v ulici Nádražní se v parku nacházel už pouze jeden z občanů obce, silně pod vlivem al-
koholu, přičemž příbuzní napadené dívky uvedli, že on není tím útočníkem. K ostatním 
osobám, které s ním parku byly v době příjezdu strážníků do obce, nechtěl či nebyl schopen 
nic uvést. Strážníci dále projeli okolí ulice U pošty, prověřili (uzavřenou) restauraci Na 
hřišti, nádraží ČD - zde bylo zjištěno, že z obce vlakem do Prahy odjela pouze jedna osoba, 
která neodpovídala popisu neznámého útočníka. Dále byla strážníky prověřena cyklostezka 
z obce Vrané nad Vltavou až na úroveň nádraží ČD v Praze - Zbraslavi, na cyklostezce bylo 
hovořeno s cyklisty a chodci, pohybujícími se ve směru do a od Prahy, nicméně nikdo z nich 
neznámého muže odpovídajícího popisu na cyklostezce nezaznamenal. Po návratu do obce 
strážníci požádali vedoucího prodejny potravin o stažení kamerového záznamu z kamery, 
která se nachází nad vstupem do prodejny, což se stalo a tento záznam byl následně Obecní 
policii Vestec předán. Na místo se dále dostavila starostka obce. Po příjezdu výjezdové sku-
piny PČR Skupiny kriminální policie a vyšetřování Mnichovice byla celá událost předána 
k dalšímu šetření, strážníci na místě poskytli výjezdové skupině PČR nezbytnou součinnost.

Dne 24.04.2021 v čase 15:07 hodin přijali strážníci oznámení na tísňovou linku Obecní po-
licie Vestec o nálezu pravděpodobně poraněné labutě, která se nachází na cyklostezce z obce 
Vrané nad Vltavou do obce Dolní Břežany - Jarov, nehýbe se a nereaguje ani na bezprostřední 
přítomnost lidí. Oznámení prověřila hlídka Obecní policie Vestec, na místě bylo zjištěno, že 
se zakládá na pravdě – labuť nacházející se na cyklostezce byla apatická a skutečně nereago-
vala ani na bezprostřední přítomnost osob ve své blízkosti. Z tohoto důvodu byla na místo 
přivolána Záchranná stanice pro volně žijící zvířata, jejíž pracovník po příjezdu na místo 
labuť odchytil, vyšetřil a nezjistil žádné poranění ani známky onemocnění. Dle jeho vyjádření 
na místě labuť pravděpodobně pouze odpočívala. Následně byla labuť vypuštěna na řeku.     

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec

okrskář obce
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SPOLEČEnSKÁ KROnIKA

Poděkování

Ve vranské ordinaci praktického lékaře proběhlo očkování proti COVID-19.
Akce byla velmi profesinálně připravena, vše probíhalo jako po drátku.

Děkujeme
panu doktorovi Pavlu ADÁMKOVI 

a sestřičce paní Jarušce TROJANOVÉ

Vděční pacienti

Vzpomínka

Začátkem letošního roku nás opustil náš přítel
pan Karel KOLÁŘ.

Rozloučení proběhlo na vranském hřbitově 
v kruhu rodinném a přátel.

Prosím, věnujte Karlovi tichou vzpomínku.
R.I.P.

Kamarádky ze Seniorku

ROK JE DLOUHÁ DOBA...
Rok je opravdu dlouhá doba a dá se prožít a zažít mnoho krásných okamžiků. Můžeme ces-
tovat, navštěvovat divadlo, kino. Sportujeme. Každý má své koníčky, které mu dělají radost.
Ale… nastane-li doba, kterou prožíváme, již od loňského února, dobou „rouškovou“, je všechno 
jinak. Je to takové „domácí vězení“. V této době je každý rád, když se může něčím zabavit. 
Celou tuto dobu našim spoluobčanům přinášela radost vranská Základní umělecká škola pod 
vedením paní ředitelky Pavlíny Tomášové – Kubecové. Svými koncertíky „ZUŠ po síti“ nám 
stále přinášejí radost, děti jsou velcí hudební umělci. Hudebníky doplňují i děti výtvarníci. 
Výstavy „po síti“ jsou velmi pěkné.
Dětem i rodičům také udělala radost procházka po obci, kde si každý ověřil své hudební zna-
losti. A tyto stezky byly dvě, jedna prázdninová a jedna velikonoční.
Děkujeme Vám, paní ředitelko, Vaše děti nám dělají obrovskou radost. Koncerty po síti jsou 
pěkné, ale přesto se moc těšíme, až si poslechneme koncert na živo.
Ať Vám to dobře hraje a maluje.

ReRa
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InfOSERVIS
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informace Z knihovny ve vraném nad vltavou

Vážení čtenáři,

již máme nové prostory pro knihovnu ve spodní budově bývalé mateřské školy. Začínáme 
úklidem  a bude následovat stěhování. Jakmile bude vše připraveno, dáme informaci o otevření 
knihovny do všech nástěnek, na stránky obce a hlášení obecního úřadu. 

Těší se na Vás 
knihovnice Eva Šustová a Jana Janauerová

ZE žIVOtA OBCE

Zprávy Z mateŘské školy
Vychází další číslo Zrcadla a my pro Vás máme opět zprávy z Mateřské 
školy. Od posledního vydání se událo spousta příjemných, i těch méně 
příjemných chvil.
Během února jsme si letos do sytosti užili sněhu, stavěli sněhuláky, bo-
bovali, jezdili na kluzácích a někdy jen tak i po kombinézách. Mráz nám 
nevadil, byla spousta legrace a z obou zahrad se ozýval smích. Zvířátka 
nám ve sněhu zanechávala své stopy a my jsme se snažili je správně zařadit k danému druhu.
Prohlubujeme u dětí povědomí tradic, jako první proběhla ještě ve školce masopustní veselice 
obohacená o různé hry a soutěže. Masky si děti vyráběly ve třídách nebo si je přinesly z domova 
a mohl začít masopustní rej.

Paní učitelky se během tématu „Čím jednou budu“ 
dozvídaly nejrůznější přání dětí a moc si přejí, aby 
se dětem splnila. 

Nesmíme opomenout zmínku o Fondu Sidus, z.ú., 
s kterým naše školka léta spolupracuje. Letos do 
své edice zařadila zvířecí náramky. Zájem o zakou-
pení tohoto výrobku byl ohromný a všem rodičům 
děkujeme, leckdy i za vyšší finanční obnos, který 
jsme odevzdali na podporu nemocným dětem.

Bohužel i letos se nám nevyhnulo nařízení vlády 
o uzavření MŠ a museli jsme všichni zůstat doma. 
Děti, které mají povinné vzdělávání a v září jdou 
do školy, každý týden dostávaly tematické pracovní 
úkoly, které se zaměřovaly na všechny oblasti vzdě-
lávání budoucího prvňáčka. Oproti loňskému roku 
jsme se snažili dětem, a doufáme, že i rodičům, tuto 
situaci zpříjemnit, chystali jsme různé „bojovky“ 
a vědomostní soutěže. Snažili jsme se děti zapojit 
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do výzdoby plotů a vrbových 
proutků o kytičky a vajíčka, 
abychom se mohli společně 
těšit z jara a připomněli si 
další z tradic, Velikonoce. Po 
každém příchodu do školky 
jsme viděli nové kytičky, va-
jíčka, veselé vzkazy a měli 
ohromnou radost, že se vět-
šina dětí do celoškolkových 
projektů zapojila. Věříme, že 
si tvoření děti užívaly stejně 
tak jako my.
Uplynulo pár týdnů a děti, které mají povinné vzdělávání, se konečně dočkaly a mohly znovu 
projít branami MŠ a plánovaná témata prožívat spolu s kamarády. Koncem dubna byla školka 
plná čarodějnic a čarodějů, kteří míchali lektvary, rozeznávali byliny a plnili je do sáčků ška-
pulínů, létali na košťatech, chodili v sedmimílových botách a dělali spousty jiných, typických 
činností pro tyto nadpozemské bytosti.
Po několika dalších dnech dorazili i ostatní kamarádi a už se všichni společně moc těšíme na 
teplé dny a věříme, že sníh a mráz se již letos ani na ledové muže neobjeví.

Všem přejeme krásné, slunečné dny.
kolektiv učitelek MŠ
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„stŘípky“ Ze života vranské školy
V době, kdy vyjde toto číslo Zrcadla, bude pomalu končit školní rok 
2020/2021. Výjimečný rok, kdy se většinu jeho času vzdělávali žáci mimo 
budovu školy - distančně, případně v rotačním režimu. I tak jsme se snažili, 
co bylo v našich silách, provést děti v uplynulých měsících školou „na 
dálku“ tak, aby bylo vzdělávání kvalitní, pestré, zábavné. Aby žáci nepřišli 
o možnost účastnit se různých soutěží, zapojovat se do školních či mimoškolních projektů či 
aktivit. Prázdnou budovu bez žáků jsme využili k její modernizaci a nutným úpravám tak, 
aby se v ní děti po návratu cítily co nejlépe a měly zase o něco lepší podmínky pro vzdělávání.
Ohlédněte se za námi za 3. čtvrtletím školního roku 2020/2021.

Předávání pololetního vysvědčení 
v 1.A a 1.B
Rády bychom se s Vámi v této neleh-
ké době podělily o to, v jak radostné 
atmosféře probíhalo předání první-
ho vysvědčení ve třídách našich prv-
ňáčků. I přes roušky a další omezu-
jící hygienická opatření panovala ve 
třídách vskutku sváteční atmosféra. 
Děvčata i chlapci přišli do školy ve 
svátečních šatech a s dobrou nála-
dou. Bylo těžké udržet na uzdě celé 
tři vyučovací hodiny jejich zvěda-
vost a těšení se na očekávanou chvíli. 
Na radosti a nadšení nic neubrala 
ani skutečnost, že děti dostaly „jen“ 
výpis ze závěrečného vysvědčení. 
Před předáváním vysvědčení paní učitelka a paní zástupkyně shrnuly nejdůležitější okamžiky 
školního pokroku dětí, poděkovaly jim za jejich píli a předaly každému prvňáčkovi jeho první 
vysvědčení. Všechny děti se radovaly ze samých jedniček a zvědavě si prohlížely celé vysvědčení. 
S velkou pýchou je pak ukládaly do batůžků a těšily se na to, jak se s ním pochlubí rodičům, 
sourozenců, či prarodičům. Děti z 1. A dostaly od paní učitelky ještě každý svůj osobní dopis, 

ve kterém byly pochvá-
leny za všechny jejich 
pokroky. Bylo krásné 
sledovat jejich roz-
zářená očka a radost 
z dosažených úspěchů. 
Věříme, že nejen my, 
ale i děti se těší na další 
pololetí školního roku, 
na jehož konci dosta-
nou už to opravdové 
vysvědčení.
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Tělesná výchova v době pandemie COVID-19
I v druhém pololetí pokračujeme ve škole v duchu našeho celoročního tématu OLYMPIJSKÉ 
HRY.  Kdo činnost školy sleduje, ví, že v 1. pololetí žáci absolvovali Olympijskou výzvu (7 dis-
ciplín, př. Trojboj, Běh do schodů, dráha na horském kole na čas…), v nichž sbírali kilometry 
potřebné na pomyslnou cestu do Tokia. Potěšilo nás, že se děti aktivně zapojovaly a dostaly 
příležitost „odpojit“ se od počítačů, udělat něco pro své zdraví a navíc zažít zábavu. Do Tokia 
se dostaly všechny třídy, nejrychleji to zvládla třída 8.B, 8.A a 5.A! 

Na 2. pololetí jsme připravili Olympijské hry: 
•   Děti individuálně trénují zadanou disciplínu (skok přes švihadlo, střelba na terč, hod na koš…). 
•   Třídu reprezentují v dané disciplíně 2 vylosovaní zástupci, kteří se účastní konzultace ve 

škole s učitelem tělesné výchovy (na žáka se dostane 1-2/pololetí). 
•   Veškeré aktivity se budou odehrávat dle platného rozvrhu, ve venkovních prostorách (školní 

hřiště + blízké okolí) a za přítomnosti učitele tak, abychom dodrželi veškeré aktuální bez-
pečnostní podmínky. 

•   Třídy soutěží o nejvyš-
ší počet nasbíraných 
medailí na Olympij-
ských hrách ZŠ Vrané 
nad Vltavou 2021. 

Jsme přesvědčeni, že tou-
to aktivitou můžeme při-
spět k posílení fyzického 
i psychického zdraví dětí 
a dát jim možnost zažít 
pocit odpovědnosti, sou-
náležitosti a sportovního 
ducha.



zrcadlo číslo 208 – 2/2021 17

Šesťáci se stali na jeden den meteorology a badateli
Žáci obou šestých tříd dostali za úkol jeden den ze svých domovů sledovat venkovní teplotu 
a své výsledky zaznamenávat do grafu. Měření žáci zahájili v sedm hodin ráno a dále co 
hodinu zapisovali teplotu až do večerní osmé hodiny. Vyzkoušeli si, jak probíhá vědecké 
pozorování i následná zpracování experimentálních dat. Někteří využili předpřipravené 
záznamové archy, jiní zvolili cestu zcela vlastního ručního záznamu, případně k vyhodno-
cení naměřených hodnot využili i počítačové programy. 
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Jelikož během deseti dnů, kdy žáci mohli 
provádět celodenní měření, přišla obleva, 
tak se výrazně liší naměřené hodnoty. Žáci, 
kteří si s úkolem pospíšili, ráno naměřili 
i mínus sedmnáct stupňů a nejvyšší denní 
teplotou během jejich pozorování byly dva 
stupně pod nulou. Zato o týden později je-
jich spolužáci pozorovali oteplení, kdy denní 
teploty se pohybovali od čtyř do dvanácti 
stupňů nad nulou. 

Cílem druhé části úkolu bylo si vyzkoušet 
některý z fyzikálních pokusů k tématu tep-
loty a teplotní roztažnosti. Šesťáci například 
zjistili, že jejich tělo vnímá teplotu subjek-
tivně. Ponořili levou ruku do studené vody 
a současně pravou do vody horké, poté pak 
obě ruce ponořili do vody vlažné. Pocitová 
teplota byla pro každou ruku jiná, přestože 
obě ruce ponořili do stejně teplé vody. 

Další tři z domácích pokusů se zaměřili na 
změnu velikosti různých látek vlivem změ-
ny teploty. Žáci pozorovali, jak vzduch při 
ochlazování zmenšuje svůj objem při jed-
nouchém experimentu. PET lahev vyplách-
li horkou vodou a poté uzavřeli víčkem. 
V láhvi tak byl ohřátý vzduch od horké vody, 
který se rychle začal ochlazovat, buď pouze 
okolním studeným vzduchem anebo ponořením lahve do studené vody či sněhu. Ochlazením 
vzduch v lahvi zmenšil svůj objem, což způsobilo „samovolné“ promáčknutí lahve. 

Opačný děj, kdy se vzduch při ohřívání rozpíná, pozorovali žáci tak, že na hrdlo prázdné skle-
něné lahve položili navlhčenou minci a rukami ji zahřívali. Ohřátý vzduch zvětšil svůj objem 
a měl tendenci uniknout z lahve, což způsobilo nadskakování mince na hrdlu lahve. 

Při posledním z pokusů si žáci vytvořili vlastní bimetalový pásek. Jak už název napovídá, tak 
bimetal se skládá ze dvou různých kovů, které jsou plošně spojeny k sobě, každý použitý kov 
má jinou teplotní roztažností, což způsobí, že se bimetal vlivem změny teploty prohne. Tento 
jev většina z nás nevědomky pozoruje, když si ráno vaří čaj či kávu s pomocí rychlovarné 
konvice. Jakmile se voda zahřeje až k bodu varu, tak se bimetalový pásek prohne, což má za 
následek automatické vypnutí konvice. Dále se bimetaly používají v různých termostatech, 
např. v pečících troubách či kohoutech radiátorů. Pro jednoduchost žáci využili hliníkovou 
folii (alobal) a k ní místo druhého kovu přilepili kus papíru. Ten domácí „bimetalový“ pásek 
položili ke zdroji tepla a pozorovali, jak se prohne a po ochlazení zase narovná. 
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Vzhledem k jednoduchosti zde uvedených pokusů je vřele doporučuji pro zkrácení dlouhé 
chvíle během nacházejících dnů. Věřím, že s asistencí je zvládnou i mladší děti a na chvíli je 
(i vás) zabaví. Hodně úspěchů v domácích experimentech!

Fotografie a video z výše uvedených činností naleznete na webových stránkách školy.

Galerie na plotě
Spontánní myšlenkou, jak rozveselit a rozradostnit obyvatele naší obce, vznikla školní „Galerie na 
plotě“. V rámci velikonočních hodin výtvarné výchovy při distančním vzdělávání měli žáci vybra-
ných tříd poslat paní učitelkám své výrobky - velikonoční kraslice. Těmito fotografiemi pak paní 
učitelka Podušková vyzdobila plot školní zahrady. V následujících týdnech pak na školním plotě 
visely a visí obrázky žáků naší školy 
z mnoha dalších výtvarných hodin 
a jsou důkazem, že pod správným 
vedením lze k umění vést, a v dě-
tech rozvíjet talent a vztah k umění 
a kultuře, i při výuce „na dálku“. 
Témata, kterým se žáci věnovali 
a jejichž ukázky jste mohli a mů-
žete i nadále vidět na plotě u školní 
zahrady, byla např.: Země jako moje 
zahrada, komiks na téma „Otevřel 
jsem dveře a za nimi stál…“, Moji 
kamarádi - ruce (vyjádření pocitů, 
jak nám v době pandemie chybí 
setkávání, kamarádi), komiks na 
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téma Sám doma v nouzi (zachycující průběh dne žáků v době nouzového stavu), Olympiáda 2021 
(celoroční školní téma), ale třeba i kresba zátiší dle skutečného modelu (těžký úkol pro žáky ve 
škole, natož při online výuce - ale naši umělci to zvládli).

Ukliďme Vrané!
O víkendu 27. a 28. 4. vyhlásila ZŠ Vrané nad Vltavou výzvu pro všechny žáky i obyvatele obce. 
Vyjděte ven a posbírejte všechno, co do přírody ani obce nepatří!! 
Nezbláznili jsme se, ale zapojili jsme se do 
celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO 
2021“. Cílem tohoto projektu je uklidit celou 
ČR, a proto nesmíme zapomenout ani na naši 
obec. Členové Ekotýmu naší školy připra-
vili letáčky, které rozeslali na obecní úřady 
Vraného nad Vltavou, ale i například do 
Zvole, a informovali své spolužáky. V běžném 
režimu je Ukliďme Česko akce hromadná, 
společenská, což letos umožněno nebylo. 
Proto měl vyrazit každý sám s vlastním vy-
bavením a nalezený odpad také sám vytřídit 
do kontejnerů tříděného odpadu. Vše pod 
heslem:  „Vezmi pytel a rukavice, ať tu není 
binec více. Odpad z ulic odstraníme, pak ho 
správně vytřídíme.“ 
Do akce se zapojilo mnoho žáků i obyvatel 
obce a nasbírali spoustu odpadu převážně 
okolo silnic či v lesích okolo obce. A jak 
nám to šlo, se můžete přesvědčit na ukázce 
zaslaných fotografiích. 
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Odborník z Akademie věd součástí naší online výuky - TORNÁDA (6.ročníky) 
Distanční výuka má mnoho nevýhod, ale má i své výhody. Můžete si do hodiny pozvat odbor-
níka na slovo vzatého. Akademie věd spustila program: POZVĚTE SI VĚDCE DO VÝUKY. 
My jsme si pozvali meteorologa z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR Petra Zacharova.  Poví-
dali jsme si o tornádech. Jak a kde vznikají. Dozvěděli jsme se, že i v Česku se může tornádo 
vyskytnout, ale jeho síla je v našich krajích spíše menší (může třeba strhnout střechu, kácet 
stromy). Pokud však pojedete do USA, je třeba s tímto větrným chobotem počítat daleko víc. 
Prostor byl i pro dotazy žáků. Zjistili jsme, že tornádo může nasát auto do výšky několika 
metrů, mohou vznikat ohnivá tornáda nebo i to, že je dosti pravděpodobné, že vítr v tornádu 
změní směr letící kulky. Také jsme dostali doporučení k bezpečnosti – pokud se vyskytnete 
v blízkosti tornáda, je nejbezpečnějším místem sklep, či přízemí dále od oken. Pokud tornádo 
v Česku uvidíte, tak vás vědci žádají o nahlášení této události a ideálně pořízení fotografie či 
videa z BEZPEČNÉ vzdálenosti. 

Zprávy z Ekotýmu
Se začátkem nového roku jsme se v prvostupňovém Ekotýmu rozhodli pro zavedení online 
schůzek, protože se zdálo, že se společně ve škole dlouhou dobu neuvidíme. Bohužel jsme měli 
pravdu. Díky tomu ale nezahálíme a dál pilně pracujeme. Děti se naučily na začátek schůzek 
připravovat různé zahřívací hry, vymýšlí a připravují pro ostatní nejrůznější luštění a křížovky. 
Pro všechny třídy jsme připravili online únikovku k oslavě Světového dne mokřadů a také 
výtvarnou soutěž, abychom si připomněli ptáka roku 2021 – káni lesní.

Na jaře se k naší myšlence online schůzek přidal i druhostupňový Ekotým, jehož vedení se 
nově ujala paní učitelka Štolcová. Ta přišla také s nápadem zapojit školu do celostátní akce 
„Ukliďme Česko“. Kluci vyrobili plakáty a rozeslali je nejen na náš obecní úřad, ale i starostům 
okolních obcí, odkud k nám chodí děti do školy. Mnoho rodin se proto poslední březnový 
víkend vypravilo do ulic i do našich lesů a nasbíralo úctyhodné množství odpadu.
Ke Dni Země prvostupňový ekotým vymyslel a do terénu rozmístil QR stezku od přívozu k již-
nímu pólu Prahy. Gratulujeme všem úspěšným řešitelům, kteří již nyní vědí, co je zajímavého 
na velebrubu tupém a hořavce duhové . Celé rodiny měly zároveň příležitost zapojit se do 
jarní výzvy Kampaň obyčejného hrdinství.
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Druháci z áčka se také zodpovědně 
starají o vlastnoručně vysazenou jedli 
vedle školní zahrady. Jakmile jsou ve 
škole prezenčně, pravidelně ji chodí 
zalévat. 
Celá škola se přidala k akci Špačkoš, při 
které sbíráme špačky tužek a pastelek. 
Ty putují do chráněných dílen, kde 
z nich vznikají hodnotná umělecká 
díla. Výtěžek z jejich prodeje putuje 
do České olympijské nadace. Máte-
li doma takové špačky, pošlete je po 
dětech do školy. 
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SOUTĚŽÍME A POMĚŘUJEME SVÉ DOVEDNOSTI I V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

Velký úspěch v okresním kole matematické olympiády- dvě první místa a jedno třetí místo
Poslední den v březnu se konalo online okresní kolo matematické olympiády. Podmínkou pro 
postup do okresního kola bylo úspěšné zvládnutí školního kola olympiády. Do řešení náročných 
úloh se tradičně zapojuje jen několik žáků a postoupit do dalšího kola se podaří jen matematicky 
zdatným jedincům. V naší škole se takoví našli a v okrese zazářili.

Za 7. ročník Marie Steinhauserová – 1. místo        
Za 8. ročník Sofie Uma Rittsteinová – 1. místo a Jan Hlaváček – 3. místo

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy!

Papoušek 2021
Školní knihovna vyhlásila v březnu soutěž v psaní poezie PAPOUŠEK 2021. Zúčastnit se jí mohli 
žáci 6. až 9. ročníků. Stačilo napsat básničku, kterou mohli žáci vyjádřit své pocity, nálady, sny, 
které cítili nebo prožívali v této mimořádné době, nebo třeba o právě začínajícím jaru. Stačilo 
jen několik veršů. Uzávěrka soutěže byla 9. 4. 2021. 

Papoušek ve škole
Tradiční soutěž v hlasité recitaci básní před publikem nazvaná Papoušek se již druhým rokem 
nemohla uskutečnit, a tak školní knihovna přišla s novou výzvou, aby žáci 2. stupně poezii sami 
tvořili. Nešlo jen o to zachovat tradici, ale hlavně nabídnout dětem možnost vyjádření pocitů, 
nálad a snů jako reakci na těžké chvíle, které prožívají, nebo naopak vyjádření radosti z jara 
a Velikonoc. Mile nás překvapilo, že se zúčastnilo 16 autorů. Paní učitelky českého jazyka Z. 
Šímová a L.. Urbanová získaly důvěru a děti 6. – 9. tříd jim svěřily, jak to cítí. A kdo zvítězil? 
To nemůžeme zatím prozradit, protože výsledky vyhlásíme teprve po návratu žáků do školy.     

 Za pořadatele soutěže Eliška Pašková

Následující ukázky jsou jen vzorkem šikovnosti našich básnků.                                                                                                                                                                                                

Velikonoce – Václav Dvořáček, 6. B

Zajíček šel kolem města,
všude cítil vůni těsta.
Stejně jako beránek,
co začal se bát o spánek.

Jaro v rozpuku, kratší noce,
jsou tu Velikonoce!
Bílá sobota a všechna holota
těší se na žvanec,
pečeme mazanec.

Trháme proutky,
pleteme pomlázku,
šleháme holky,
čekáme na lásku.

Hody hody doprovody,
volá celá ulice,
je to prostě tradice.
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Tereza Získalová, 6.B

Každý den čekáme,
kdy se zlepší PES,
známé už neznáme, 
nemůžeme dojít za okres.

Nemocnice plné jsou,
zakázaný je obličej s rouškou,
respirátor je naší nadějí,
covid ale stále zabíjí.

Dlouhý lockdown je,
moc lidí už nepracuje,
děti tloustnou,
lidé chudnou, 
co nám vláda nařídí, 
to je prostě šílený!

Blíží se Velikonoce,
strávíme je jako Vánoce. 
Chceme-li vidět naše příbuzný,
musíme být naočkovaný.

Aby lidé nebyli smutní,
musí už skončit tohle období!

David Valocký 7.C

Coronku tu už máme rok, 
to vážně není ok.
Do školy se zatím nepodívám, 
ale do počítače se dívám.

Ven zatím chodit můžu, 
ale z mého okresu nemůžu.
Rozvolňovat se asi zase bude, 
takže lidi budou všude.

Na tábor bych se chtěl podívat, 
a ne si o tom jenom povídat.
Už nevím, co politici dělají, 
ale všichni je za to jen kárají. 

Nebaví mě to už vážně ne, 
snad to brzy ustane. 

Anna Neumanová, 8.B

Zdál se mi sen prapodivný, 
že na ulici chodí lidi. 
Žádný respirátor ani rouška, 
je covid skutečný, 
nebo je to jenom zkouška? 

Nechť sedění doma už pomine, 
to je to, co si přeji, jediné. 
Jak mám cítit ostatních emoce, 
tváří se pod rouškou vesele, 
smutně či divoce? 

Chci vidět hory, moře, rodinu. 
Už rok jsem neviděla většinu. 
Čas utíká moc rychle, 
všechno je takové ztichlé. 

Zpěv ptáků mi udělá úsměv na tváři, 
slza mi stéká po polštáři. 
Z hloubi duše si přeji, 
že všechno bude jako dřív později. 

Martin Kopecký, 7.C

Sedím, ležím, občas chodím,
někdy se už opravdu nudím. 

Doma už jsem celý rok,
jen v září jsme byli ve škole,
jen na skok.

Počítač je teď můj nej kamarád,
já si s ním však už tolik nechci hrát.
S kámošema voláme a na PC paříme,
jen přes kameru se občas vidíme.

Snad už bude brzy konec
a potvoře z Ćíny zazvoní zvonec!

COVID
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ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Žáci druhého stupně ZŠ Vrané nad Vltavou se 17. února zúčastnili již 23. ročníku Zeměpisné 
olympiády. Za naši školu jsme ve školním kole vybrali 3 reprezentanty v každé kategorii. Za 
kategorii A (6. ročníky) jsme do boje vyslali Vojtu Řízka (6. A), Barbaru Bohuňkovou a Václava 
Dvořáčka (6. B). Ve starší kategorii školu reprezentovali Vašek Dvořáček (7. B), Pema Ješe 
Lodrová a Karel Jedlička (7. A). V nejstarší kategorii školu zastupovali Vojta Paleček a Martin 
Schuma z 8. A a Petr Žemlička z 8. B. Okresního kola se v celém Česku zúčastnilo více než 6000 
účastníků, kteří poměřili své síly ve třech online testech. První test se zaměřil na práci s mapou, 
dále byly testovány teoretické znalosti a na závěr žáci prokazovali praktické využití znalostí. 
Z každého okresu Česka do dalšího kola postupují 3 žáci. Do krajského kola se z naší školy 
probojoval Vojta Paleček (8. A), kterému tímto gratulujeme a držíme palce do krajského kola, 
které se uskuteční 17.3.

Kromě jednoho postupu, se dva žáci umístili na 4. místě, konkrétně Barbara Bohuňková (které 
postup utekl jen o půl bodu) a Václav Dvořáček ze 7. B. Ostatní žáci se umístili do 10. místa 
ve své kategorii. Všem žákům gratulujeme k velmi pěkným výsledkům. 

Jak vůbec taková olympiáda ze zeměpisu vypadá? Zeměpis v posledních letech prošel velkým 
vývojem. V současnosti je kladen důraz převážně na rozvoj dovedností a kritického myšlení. 
Nejčastější otázkou tedy není KDE, ale PROČ. Tímto trendem se řídí i organizátoři zeměpisné 
olympiády. U žáků netestují hluboké znalostí, ale tzv. geografické myšlení. Že nevíte, co si pod 
tímto pojmem představit? 

Jedná se o myšlení, které uplatňujeme v běžném životě a v měnící se společnosti bude stále 
více potřeba. Geografické myšlení nám pomáhá hledat odpovědi například na tyto otázky: 
Jak se nejefektivněji dostat z místa A do místa B?  V jaké lokalitě bude do budoucna výhodné 
koupit dům? Proti jakým přírodním katastrofám bych měla nechat můj dům pojistit? Koupím 

Filip Toman, 9.B 

Už je to rok,  
S covidem. 

Proč ještě neutek?  
S podivem. 

Už mě to nebaví, 
chci jít ven.  

Co mě teď zabaví? 
Covid zmetek, 
to je ten! 

Anna Marceluchová, 9.B

Jeden čínský virus naši zemi 
navštívil,  
prý nám bylo dlouho dobře, 
a tak se tu zabydlil. 

Nikdo neví, co si počít, 
jak s tím virem zatočit, 
aby na nás co nejdříve 
drze přestal útočit.  

Naději teď jedině
vidíme ve vakcíně.  
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si v obchodě jablka z Česka nebo citrony ze Španělska? Jaké důsledky pro mě i společnost bude 
mít pandemie covid-19 a jak tomu přizpůsobím svá ekonomická rozhodnutí? 

Vzorovou úlohu z olympiády si můžete vyzkoušet i Vy. 
V případě zájmu můžete navštívit stránky zeměpisné olympiády a vyzkoušet si testy z před-
chozích ročníků. www.zemepisnaolympiada.cz  (testy)

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Školní kolo biologické olympiády poprvé neproběhlo v budově školy, ale online v úterý 30. 3. 
2021. Zaměření letošního, již 55. ročníku zůstalo stejné jako v minulém školním roce – Těžký 
život ve vodě. 22 žáků druhého stupně soutěžilo v poznávání živočichů, rostlin, hub a také 
v teoretických znalostech.

Nejlepší tři v každé kategorii postupují do dalšího kola (krajského nebo celostátního – podle 
aktuální situace).

Za starší (8. a 9. třída): 1. Chrpová Eliška, 2. Rittsteinová Uma Sofie, 3. Dvořáček Hubert, 
(všichni 8. B).
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Za mladší (6. a 7. třída): 1. Lodrová Pema, 2. Vargová Anna, 3.  Dlouhá Noemi, (všechny 7. A).
Děkujeme všem soutěžícím za znalosti a nadšení. Biologická olympiáda patří k časově nejnároč-
nějším soutěžím. Chápeme, že v odpoledních hodinách účast na letošním školním kole byla pro 
některé žáky problematická. V příštím ročníku se opět těšíme na příznivce soutěže o přírodě!

Níže ukázka jedné z testových úloh.

3. místo v krajském kole soutěže Office Arena 2021
I letos se naši žáci zapojili do celostátní soutěže Office Arena 2021. Tato soutěž v odborných 
znalostech a využívání aplikací Microsoft Office je realizovaná a organizovaná Vzdělávacím 
centrem Microsoft Partneři ve vzdělávání kraje Vysočina, generálním partnerem společností 
Microsoft s.r.o. Česká republika, společností Computer Media a společností K-net Technical 
International Group.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol 2. stupně, žáci víceletých gymnázii odpoví-
dajících ročníků a studenti středních škol. Soutěž je dobrovolná a určená jednotlivcům, kteří 
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v době konání soutěže navštěvují příslušný ročník základní školy (příslušný ročník víceletého 
gymnázia), a studentům středních škol.
Soutěž se skládá ze tří kol – školního, krajského a finále.

Školního kola se u nás zúčastnili dva žáci, kteří nás následně reprezentovali v krajském kole 
– úkolem bylo vypracovat práci dle určeného zadání. Vše posuzovala odborná porota, která 
následně určila první tři místa krajského kola.

Po zveřejnění výsledků máme velkou radost, protože můžeme gratulovat k třetímu místu Janu 
Hlaváčkovi z osmého ročníku.

Bronz z mezinárodní soutěže ve Wushu 
Chtěli bychom se s Vámi podělit o  sportovní úspěch žákyně naší školy, Aničky Maškové 
z 8.A, která reprezentovala ČR v kategorii Kadeti (mládež do 14 let) na mezinárodní soutěži 
ve Wushu v Litvě. Z tradiční sestavy se zbraněmi – kopí (Taolu) získala bronzovou medaili. 
Soutěž hodnotilo nezávisle na sebe 7 rozhodčích.

Wushu je čínské bojové umění a jde o souhrnný název všech čínských bojových stylů.  Každý 
styl zahrnuje cvičení beze zbraně i se zbraněmi (meč, šavle, kopí, hůl, párové zbraně, vějíř) 
a také cvičení ve dvojicích.

V dubnu Anička na Juniorské lize v Brně potvrdila svou výkonost a přivezla si 4 zlaté a jednu 
stříbrnou medaili. Anička je členkou klubu Wushu Zvole a trénuje ji Tomáš Veselý, kterého si 
mnozí z Vás pamatujete jako učitele tělesné výchovy vranské školy. 

Aničce moc gratulujeme a přejeme ji hodně dalších sportovních úspěchů.
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A CO SE DÁL UDÁLO V NAŠÍ ŠKOLE?
•    V březnu MŠMT uveřejnilo změněné termíny pro přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia.
•     Pedagogičtí pracovníci absolvovali v rámci dalšího vzdělávání mnoho online školení (tzv. 

webinářů)  
•    23. 3. zasedala Školská rada
•     Školní družina připravila před Velikonocemi videonávody na velikonoční tvoření pro žáky 

naší školy i veřejnost. Na konci dubna také v údolí rozmístila naučnou stezku na téma „jarní 
květena“ s úkoly a po znovuotevření školy chodí s družinovými dětmi pozorovat vývoj žab 
k blízkému rybníčku. 

•     I přes uzavření škol žila škola Velikonocemi- v rámci distančního vzdělávání zasílaly děti 
paní učitelkám své kraslice. Vytisknuté a zalaminované fotografie těchto výrobků pak 
zdobily plot školní zahrady.

•     Od 12. 4. se do škol vrátil v rotačním režimu na prezenční výuku 1. stupeň, skupiny žáků 
9. ročníků docházely na dobrovolné skupinové konzultace v rámci přípravy na přijímací 
zkoušky na SŠ; od 3. 5. se v rotačním režimu vrátil do školy i 2. stupeň

•     Při prezenční výuce dochází 2x týdně k antigennímu testování žáků na onemocnění COVID- 19
•    Od 6. 4. do 23. 4. probíhal online zápis žáků do budoucích 1. tříd
•     V polovině dubna se uskutečnily konzultace za třetí čtvrtletí tohoto školního roku. For-

mou videokonference se tak zákonní zástupci mohli spojit s vyučujícími a ohlédnout se za 
studiem žáků v uplynulých týdnech. 

•    Od 3. května se v rotačním režimu vrátily do škol třídy 2. stupně
•    3.–6. května se uskutečnily přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia
•     Byla dokončena modernizace IT učebny (ke všem počítačům byly dokoupeny nové moni-

tory a do učebny nové židle)
•    V učebnách 1. stupně začala rekonstrukce vestavěných skříní
•    V podkroví staré budovy se pokračuje na budování nových prostor pro výuku

Vedení školy
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Zuš po síti a pomalé 
ZnovuotevŘení školy
Od 12. dubna bylo základním uměleckým školám umožněno 
znovuotevření školy.  Potkávat se mohli a mohou jeden žák 
a jeden pedagog.  Dále byly umožněny (jsou) individuální 
konzultace. (Snad v době, kdy článek vyjde, bude probíhat 
i skupinová výuka.) Všichni jsme se na naše žáky moc těšili 
a první setkání s žáky bylo opravdu nádherné. Jako malý 
zázrak. 
I přes veškeré mediální články o odhlašování a odlivu žáků ze ZUŠ, se u nás tomu tak nestalo. 
Z celkové kapacity se nám odhlásilo pouze třináct žáků. (nic neobvyklého) 

Na jejich místo byli přijati noví zájemci o vzdělávání, kteří akceptovali i distanční vzdělávání. 
To je velkou vizitkou pro školu, že i v této nelehké situaci obstála na výbornou. 
Nabídku vzdělávání na naší škole naleznete spolu s informacemi o talentových a přijímacích 
zkouškách na webových stránkách školy. Talentové přijímací zkoušky probíhaly (probíhají) 
vzdálenou formou od 10. 5. do 31. 5. 2021. 

V sobotu 10. 4. byla nainstalována při příležitosti 65. výročí založení pracoviště výstava v Re-
gionálním muzeu. Výstava byla dlouhodobě plánována už dva roky zpětně. Proto jsme se 
rozhodli, že výstavu uskutečníme.
Výstava bude v muzeu umístěna do 30. května. Od 4. 5. byly brány muzea otevřeny, tak i výstava 
byla (je) zpřístupněna veřejnosti. Komu se nepodařilo muzeum navštívit, přinášíme krátký 
příspěvek, který naleznete na našich FB stránkách a na plakátku, kde je umístěna virtuální 
výstava pod QR kódem.
Dále Vám v pravidelných intervalech přinášíme krátké hudební příspěvky prostřednictvím 
projektu „ZUŠ PO SÍTI“. (najdete na FB školy)

Sledujte tedy veškeré naše sociální sítě, kde najdete koncerty, výstavy a aktuální informace ze 
života školy.

Vaše ZUŠ

nové okolí sokolovny 
Kvůli pandemii jsme bohužel museli opět utlumit naše sporty a zrušit 
téměř všechny naše plánované akce. Věříme ale, že už se blýská na lepší 
časy. Část členů už je očkovaná, mnoho sportů může teď v letních mě-
sících probíhat na venkovním hřišti a my jsme rádi i za tyto maličkosti.

A navíc, i přes komplikace s pandemií covid-19 je na světě studie okolí 
sokolovny, na které se mnozí z Vás s námi podíleli! Na našich stránkách 
www.sokolvranenadvltavou.cz si můžete prohlédnout, jak bychom chtěli okolí sokolovny vy-
lepšit. Cesta to bude ještě velmi dlouhá, ale pomyslnou mapu už konečně máme. Teď nás čeká 
velký úkol v podobě shánění financí na jednotlivé etapy.



zrcadlo číslo 208 – 2/2021 31

První vlaštovkou je úprava okolí 
pomníku – snad jste si změn 
všimli. Nechali jsme pomník 
očistit, vyrobit novou pamět-
ní desku, upravit zeleň okolo, 
koupili a ukotvili jsme novou 
lavičku a zaseli louku, která celé 
léto a podzim pokvete v bar-
vách trikolóry.

O naší nové studii okolí so-
kolovny a o vranském Sokolu 
obecně vznikly i dvě malé re-
portáže pro pořad Sokolský zpravodaj na ČT Sport. Shlédnout je můžete na webu České televize 
(jedná se o díly z 10. 4. a 15. 5. 2021) 

Pevně věříme, že od září budeme moci fungovat v plném režimu a že se s vámi uvidíme na 
tradičním setkání u sokolské lípy 28. října. Letos máme v plánu u lípy oslavit 100 let našeho 
spolkového praporu, který jsme nechali nedávno odborně restaurovat, za což jsme si vysloužili 
i 3. místo v soutěži Sokol roku v kategorii „vzdělavatelský počin“. 

A že naše gymnastky nezahálely, se můžete dočíst v samostatném článku:  

Moderní gymnastika – druhá závodní sezona v covidovém období
I přes nepřízeň pandemického období gymnastky pokračují ve svých trénincích formou online. 
Pro obě strany je to náročné jak pro trenéry, tak i pro gymnastky. Některé kluby vyhlásily i zá-
vody vedené online a také v zahraničí se již pořádají závody online, ale tiché haly bez diváků, 
povzbuzení a bez potlesku jsou smutné. 

Musíme se přenést přes toto nepříjemné období a snažíme se připravit na další sezonu, která 
by již měla proběhnout standardním způsobem možná bez diváků, ale závody budou. Naším 
cílem jsou národní i mezinárodní soutěže v estetické skupinové gymnastice.

To, co všechny však zajímá nejvíce, jsou informace ohledně návratu k tréninkové a závodní čin-
nosti, kdy  počátkem února na základě dosavadních zkušeností, známých aktuálních informací 
a orientačních lhůt pro obnovu tréninkové a závodní činnosti SVAZ vytvořil harmonogram 
a scénáře možného vývoje v roce 2021. Z predikce realistického scénáře vyplývá, že k závodům 
bychom se mohly vrátit v červnu letošního roku.

Důležité bude gymnastky nepřetěžovat a výkonnost obnovovat opravdu opatrně a s rozmyslem, 
aby nedošlo k přetížení a zranění či jiným problémům.

 Všem přejeme pevné nervy a mnoho jarního elánu!

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.
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novinky Z „tatranu“

Vážení sportovní přátelé,

již druhý rok po sobě nedovolila koronavirová epidemie našim druž-
stvům dokončit soutěžní ročník. I přesto, že nám v průběhu jara bylo 
zakázáno vykonávat naší hlavní činnost, nelenili jsme a na Tatranu 
jsme provedli několik drobných úprav. Tyto úpravy pro hráče i ná-
vštěvníky budou patrné na první pohled. Zapracovali jsme na kvalitě 
hrací plochy, která prošla důkladnou údržbou v podobě provzdušnění a prořezání trávníku. 
Dále jsme se věnovali úklidu areálu, vylepšování zázemí pro naše hráče, rekonstrukci sklado-
vacích prostor a renovaci střídaček. 

Čas, který bychom trávili na hřišti, jsme částečně věnovali i budoucnosti klubu a to vypraco-
váváním a podáním několika žádostí o dotace. Aktivně jsme se také pustili do shánění nových 
sponzorů pro náš klub. 

Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci nám bylo na přelomu dubna/května částečně 
umožněno trénovat. Nyní tréninky probíhají v plném proudu a všichni se těšíme z toho, že 
situace nám dovolila trávit společně čas na trávníku. 

Vranské mladé naděje
Mladší přípravka zahájila venkovní tréninky na plné obrátky. Po nekonečně dlouhé vynucené 
pauze se naše nejmladší fotbalové naděje vrátily na zelený trávník a s velkou chutí se pustily 
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do dohánění zameškaných tréninků. Nyní se pilně připravují na první přátelská utkání, která 
se odehrají jakmile to situace umožní. I nadále probíhá nábor, přijímáme chlapce a dívky ve 
věku od 5ti let. Těšíme se na nové zájemce o kolektivní sportování, kteří mají chuť osvojit si 
fotbalové dovednosti a užít si všestraný pohyb v krásném prostředí našeho sportovního klubu. 

A – TÝM 
Během června čeká náš A-tým několik přátelských utkání, ve kterých mužstvo poměří své síly 
s mužstvy, která pravidelně hrají o přední příčky v naší i vyšší soutěži.
Naši hráči se na zápasy připravovali ještě předtím, než bylo dovoleno společně trénovat. Vě-
novali se koordinovaným výběhům a individuálnímu tréninku. 

Pokud se situace i nadále bude dobře vyvíjet, a my doufáme, že bude, čeká naše „Áčko“ letní 
příprava v podobě několikadenního soustředění, kde hráči budou pilovat formu na novou 
sezónu a také utužovat týmového ducha. 

Závěrem bych Vás chtěl pozvat na naše webové stránky www.sk-vrane.cz, kde si můžete přečíst 
všechny novinky o dění v klubu, zajímavosti z historie klubu či si prohlédnout fotogalerii, kde 
naleznete fotografie z různých turnajů, zápasů a tréninků. Na webových stránkách zároveň 
můžete navštívit fanshop našeho klubu, ve kterém jsou pro vás připraveny různé předměty 
s logem klubu, např. minidresy do auta. Tyto minidresy si také můžete pořídit v Hospůdce na 
hřišti. Kromě webových stránek www.sk-vrane.cz nás můžete sledovat i na sociálních sítích. 
Facebook: SK Vrané nad Vltavou, Instagram: skvrane

Naši milí příznivci, přejeme Vám krásné léto, pevné zdraví a těšíme se na společné podzimní 
shledání na Tatranu! 

Za SK Vrané nad Vltavou, z.s. 
David Balling, předseda klubu a Jiří Charousek, vedoucí mládeže
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seniorek
Držím v ruce Diář 2021, podívám-li se zpět na předcházející 
měsíce, není skoro nic, o co bychom se s Vámi mohly po-
dělit. Ale přesto nezahálíme. Naše kamarádky z organizace 
Mezi námi a z břežanského Vigvamu se o nás pečlivě celou 
dobu starají a pečují. Zásobují nás stále odkazy na různé 
činnosti. Cvičíme, sledujeme divadla, trénujeme paměť, 
hrajeme hry, vyrábíme a tvoříme, sledujeme videoprocházky. 
Na Velikonoce jsme vytvořily barevná vajíčka. 
Přidáváme se ke „Kamínkům“. Tato záliba je velmi tvůrčí, zajímavá a radostná.
Co to znamená: vezmete si kamínek, na který namalujete jakýkoli obrázek, na zadní stranu 
napíšet „poštovní směrovací číslo“ a případně vzkaz. Kamínek umístíte někam, aby byl nalezen. 
Nálezce jej vezme a přemístí na jiné místo, kde jej zase někdo najde a položí někde jinde. Takto 
cestují kamínky po celé republice, ale i do zahraničí. Na Faceboocu je skupina „kamínky|“, kde 
je možné sledovat, jak kamínek putuje a kam až se dostal (proto to PSČ, aby si kamínky autoři 
poznali). Některé malby na kamínkách jsou malá umělecká díla. Tato činnost dělá radost. 
Nejprve se raduje autor, pak nálezce a další nálezce a tak je to dál a dál. Máte-li chuť se přidat, 
tak se dejte do malování. Uděláte radost sobě, ale i mnoha dalším lidičkám.

Od začátku letošního roku je Seniorek opět pouze dámská skupinka. Náš jediný kamarád Karel 
Kolář nám odešel, a sleduje nás nyní již shora. Klub Seniorek a rodina se s Karlem rozloučila 
na místním hřbitově. Moc vzpomínáme. 

Nastává pomalé rozvolňování a tak i Seniorek se rozjíždí. Čeká nás příprava a vybavení na-
šeho  nového KLUBU. Stěhujeme, uklízíme, zařizujeme......., ale hlavně se již moc těšíme, až 
si uvaříme první kávičku a posedíme a popovídáme si. Ta více jak roční pauza nás rozdělila 
a naše setkávání nám moc chybí. 

Děkujeme všem, kteří na nás 
seniory mysleli a klubovnu nám 
přidělili. Zároveň děkujeme spo-
luobčanům, kteří nám svými dary 
pomohou vybavit Klub. Dostaly 
jsme televizní přijímač a koberec. 
Ještě jednou děkujeme, jsme po-
těšeny.

Těšíme se, že Vás budeme moct 
v našem Klubu přivítat.

Mějte se pěkně, buďte všichni 
zdraví, užijte si léta a hlavně se 
opatrujte.

SENIOREK



zrcadlo číslo 208 – 2/2021 35

stará škola pomalu ožívá
Poslední období je jaké je, ale nedá se nic dělat. Ve spolku Stará škola 
jsme moc rádi, že už se zase budova pomaličku probouzí k veřejné-
mu životu a vracejí se k nám milí návštěvníci.

V květnu jsme začali společnou poznávací vycházkou za léčivými 
bylinkami na Homoli a přidali jsme i venkovní workshop na výrobu 
domácí přírodní kosmetiky. 

Všechny vás srdečně zveme na oblíbenou akci pro malé i velké fanoušky živých netopýrů (6.6. 
na zahradě) a o týden později na celorepublikovou akci Víkend otevřených zahrad, do které se 
plánujeme už poněkolikáté zapojit. Letos bude naše certifikovaná přírodní zahrada otevřena 
všem zájemcům v neděli 13. 6. 

Covid nás zbrzdil nejen v plánovaných akcích, ale i v plánované rekonstrukci naší kuchyňky 
v kavárně. Teď už je krásná, nová, funkční, dobrovolně vyrobená, sponzorsky podpořená 
a snad splní veškeré nemalé nároky hygienické stanice a stavebního úřadu. Držte nám palce 
při lovu razítek. 

Po celé léto budeme připravovat knihu o historii Vraného, která vychází ze seriálu „Střípky 
z historie Vraného nad Vltavou a okolí“ (www.stara-skola-vrane.cz/historicky-serial). Více 
o plánované knize píše v samostatném článku paní Pavlína Kourová. 

Všem vám přejeme příjemné léto a těšíme se na podzim u nás! Snad se nám již podaří realizovat 
všechny plánované akce a besedy k našemu velkému projektu „Dejme stopku plýtvání vodou!“ 

Vaše Stará škola
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HIStORIE

Z kroniky obce vrané nad vltavou
ROK 1958

Papírna
V letošním roce byla papírna zapojena do nového národního podniku Pražské papírny. Vedení 
bylo svěřeno s. Josefu Brabcovi. V červnu pak byl s. Brabec jmenován ředitelem ve Štětí a na 
jeho místo přišel s. Jan Mohelník. V papírně se vyrábí kondenzátorový papír, který se vyváží 
téměř do celého světa.

Doprava
Na přívoz byl zakoupen nový prám a na místo s. V. Šťastného nastoupil s. Karel Klíma. V měsíci 
březnu a dubnu nebyly převáženy náklady, protože byl velký stav vody.

Správa obce
Místní národní výbor v rámci rozšiřování služeb obyvatelstvu zavedl opravářskou dílnu in-
stalatérskou, elektrikářskou a později i truhlářskou. Občané se dočkali i toho, že MNV bude 
odvážet popel. Bylo na to zakoupeno nákladní auto za 9000,- Kčs. MNV dal zhotovit pro 
občany nádoby na tento popel.

Činnost organizací
Ve výboru Sokola pracují s. Rezek, Petr, Bauer, Přibyl, Staněk, Trachta, Binder, Tauche, Veselý, 
Šťastný a s. Rezková. V obci si dobře vedou i další organizace - Svaz požární ochrany, obec 
Baráčníků, Svazarm, Výbor žen a Svaz mládeže. 
1. máj byl slaven v naší obci za účasti 2000 občanů z obcí Vrané, Zvol, Březová, Oleško a Okrouhlo.

Kultura
Lidové divadlo při osvětové besedě sehrálo v letošním roce tři představení pro dospělé a jedno pro 
mládež. Nejzasloužilejšími pracovníky byli p. Mandová, Braidl a Zikl, nejlepší režiser p. Zd. Opl.

Školství
Základní škola má dvě budovy. 384 žáků dochází z Vraného, Zvole, Březové, Ohrobce, Točné, 
Lhoty, Károva, Klince, Čisovic a Bojova.

Různé
V neděli dne 2. 2. se prolomil led nad přehradou se žáky J. Mestkem a J. Jeřábkem. Pomohl jim 
pan Václav Rott ze Skochovic. V sobotu 12. 7. se zabil na motorce zdejší občan pan Václav Vdovec.
V pátek 6. 9. narazil na posunující nákladní vlak rychlíkový nákladní vlak z Dobříše. Škoda 
je velmi značná. Strojvůdci i topiči obou lokomotiv byli zraněni a odvezeni do nemocnice. 
Následkem této srážky byl odvolán náčelník stanice František Zajíc a byl přeložen jinam.

Rok 1959 začneme v příštím čísle Zrcadla s nový kronikářem, panem Antonínem Braidlem
                                                                                           

     Z. Krištůfková - kronikářka
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vZniká knížka o starém vraném
Jak někteří z Vás už vědí, připravujeme ve spolupráci se spolkem Stará škola knížku o starém 
Vraném. Chtěly bychom zachovat paměť obce, vzpomínky na lidi, kteří tu žili, připomenout 
události, které se zde odehrály. Hledáme fotografie a dokumenty v nejrůznějších archivech 
a muzeích, procházíme staré noviny a časopisy, kupujeme dobové pohlednice na Aukru. Vše 
skenujeme a vytváříme tak historický archiv obce, z něhož vybereme snímky do připravované 
knížky, ale který tu pak zůstane pro další zájemce. A máme velkou radost, že se nám pro tuto 
věc podařilo nadchnout už spoustu lidí a díky jejich laskavosti jsme získaly úplné poklady. 
Jsme vděčné i za všechny vzpomínky pamětníků.

A moc nás těší, že nám fandí paní starostka, které 
se tento nápad velmi líbí a vyjádřila nám svoji 
podporu. 

Moc bychom si přály, aby publikace o starém 
Vraném, kterou se chystáme vydat na konci le-
tošního roku, byla opravdu krásná. Vrané si ji 
zaslouží, žádnou takovou dosud nemá. Chceme, 
aby byla vytištěna na kvalitním papíře, aby vy-
nikly všechny ty půvabné historické fotografie 
a další artefakty, které se podařilo shromáždit 
– pozvánky nejrůznějších spolků a sportovních 
klubů, ukázky z kronik (obce, školy, knihovny, 
Sokola aj.), dobové reklamy vranských živnost-



zrcadlo číslo 208 – 2/202138

níků, vlakové jízdenky a také obrazy, na nichž 
je zachyceno Vrané a jeho okolí. Chystáme 
také srovnávací fotografie, které budou ilus-
trovat, jak se obec během času proměňovala. 
Rozpočet na tisk a grafické zpracování takové 
knihy se blíží k 200 tisícům korun, a tak pí-
šeme nejrůznější žádosti o granty a dotace. 
Snad se vše podaří a knížka opravdu spatří 
světlo světa. 

Jako malou ochutnávku jsme do tohoto čís-
la Zrcadla vybraly několik fotografií, které 
jsme získaly od vranských pamětníků. Moc 
děkujeme!

Pavlína Kourová a Natálie Lupienská 

Dosud vydané „Střípky z historie Vraného nad 
Vltavou a okolí“ najdete na: 
www.stara-skola-vrane.cz/historicky-serial

Skvělý fotograf pan František Eisenhammer se narodil v roce 1919 v Banku. Vytvořil desítky nád-
herných fotografií Vraného a Skochovic a díky laskavosti jeho dcery paní Evy Eisenhammerové 
budou součástí knihy o starém Vraném a Skochovicích.

kŘížek ve skochovicích
Letos v květnu má skochovický křížek 145. 
výročí. Ve farní kronice je zaznamenáno: 
„Dne 7. května 1876 v 3. neděli po sv. Du-
chu po odpoledních službách Božích konán 
průvod slavný z farního chrámu Páně do 
obce Skochovice, kde uprostřed návsi fa-
rář posvětil nový litý kříž. Starý dřevěný 
kříž prozatím se přesadil ku polní cestě do 
vranských polí před Skochovice – a byl též 
opět požehnán.“

Skvělý fotograf pan František Eisenhammer 
se narodil v roce 1919 v Banku. Vytvořil 
desítky nádherných fotografií Vraného 
a Skochovic a díky laskavosti jeho dcery 
paní Evy Eisenhammerové budou součástí 
knihy o starém Vraném a Skochovicích.
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historie – dobové pohlednice a fotografie 

Legendární vranský přednosta 
František Zajíc - byl nesmírně populární na celé trati pro svůj vzhled Krakonoše a svérázná 
hlášení v nádražním rozhlase. Hlásil nejen příjezdy a odjezdy vlaků, ale i čísla tažená ve Sportce, 
aktuální teplotu vody ve Vltavě, jestli rostou houby, jak hrála Sparta se Slávií... Do Vraného se 
na něj jezdili dívat novináři a psali o něm reportáže. Dlouho jsem pátrala po jeho fotografii 
a podařilo se mi najít jeho portrét v časopise Železničář z roku 1957 a jedinou fotografii v knížce 
Miroslava Berky Posázavský pacifik. A ve filmu režiséra Zbyňka Brynycha Pět z milionu se 
pan přednosta Zajíc objeví v závěru páté povídky nazvané Pavučina (k vidění na na youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=yP1JTFcGIhk, mezi 1,38,03-1,38,06). Nenatáčelo se však 
na nádraží ve Vraném nad Vltavou.

Pavlína Kourová

Hostinec
Hostinec pana Josefa Chvátala (dnes 
U kaštanu) v době, kdy jej od rytíře 
Cyrila Bartoně z Dobenína, majitele 
zbraslavského panství, koupil dědeček 
současného stejnojmenného majitele. 
Manželé Josef a Aloisie Chvátalovi si 
ho pořídili těsně před první světovou 
válkou – 12. května 1914. Stál 38 tisíc 
korun. Chvátalovi měli v hotovosti jen 
část, další peníze si půjčili ve zbraslavské 
záložně a největší část sumy spláceli rytíři 
Cyrilovi Bartoňovi z Dobenína. Tomu se 
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zavázali, že dokud mu vše nesplatí, budou odebírat jak pro tento hostinec, tak pro kiosek, který 
měli postavený na vranském nádraží, pivo pouze z jeho „parostrojního pivovaru Zbraslavského“. 
Chvátalovi byli povinni pivo dobře ošetřovat, především chladit. V té době ještě nebyly lednice, 
tak museli každou zimu naplnit sklep hostince ledem z Vltavy. Za kopii více než sto let staré 
kupní smlouvy děkuji panu Josefu Chvátalovi a přeji mu hodně síly.

Vzpomínky na dědu
Několik fotek z doby, kdy můj děda pracoval v papírnách, dále k výročí papíren a staré fotky 
s mým dědou na trati. Nejsem si jistá, jestli to byla stavba železniční trati nebo pro stavbu pře-
hrady, jelikož i u této stavby děda byl. Také zajímavá fotka restaurace. Dneska vím, jaká je škoda, 
že se v mládí člověk více nezajímal o minulost, dnes by byl popis fotek mnohem jednodušší…

Eliška Trubková
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V roce 1896 byla ve Vraném slyšet italština. 
V obci tehdy bylo přihlášeno k dočasnému pobytu 
více než osmdesát Italů, kteří přišli prorazit tunel 
mezi Vraným a Jarovem. Guiseppe, Benjamino, 
Constanto, Lorenzo, Angelo, Antonio, Francesco, 
Donato… Odkud k nám přišli? Většina jich po-
cházela z Trenta a jeho okolí (Folgaria, Nosellari, 
Bedollo, Sover, Predazzo, Valda ad.). S prorážením 
tunelů a stavbou kamenných mostů měli zkuše-
nosti ze své domoviny. Nechávali se najímat na 
tuto práci, a když ji dokončili, putovali dál po celé 
rakousko-uherské monarchii. 
Na proražení Jarovského tunelu si je najala fir-
ma O. Žiwotski & J. Hrabě, která budovala trať 
z Modřan na Dobříš. Italové byli mezi ostatními 
dělníky, kteří se na stavbách železničních tratích 
podíleli, považovaní za největší odborníky na 
práci se skálou, byly jim zadávány ty nejodpo-
vědnější práce. 
Jarovský tunel, dlouhý 393 metrů, byl proražen 
7. října 1896.
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Vltava bez přehrady
Kolik vorů Vraným proplulo, už nikdo nespočítá… Sv. Jan Nepomucký (16. 5.) je patron vorařů 
a všech, kdo mají co do činění s řekou. Přidávám fotografii Vltavy, ještě bez přehrady, zato 
však s ostrovem a s ramenem Malé řeky, kde prý bývalo nádherné koupaní, teplá voda, písek…

Pohlednice z roku 1933 nebo 1934, zkrátka před dostavbou přehrady. Zajímavé je především 
okolí nádraží – dřevěná ohradní zeď s vchodem a tehdejší restaurace. 

Za pohlednici děkujeme paní Zuzaně Pelikánové.
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Od nAšICH dOPISOVAtELů

povídejme si...
Přicházející šediny dané věkem mě snad opravňují se vyjádřit k tomu, co vidím kolem sebe 
v současné době. Na jedné straně blahobyt a na druhé boj o přežití. Rozdíly jsou opravdu 
značné. V této souvislosti si ráda připomínám pokrokovou spisovatelku Boženu Němcovou. 
Když jí bylo nejhůře a opravdu ouvej, vracela se v myšlenkách do dětství, mládí, šťastně 
prožitých let. Z těchto vzpomínek vznikla kniha Babička, kterou mám moc ráda.

Do vzpomínek na dětství se určitě mnozí z nás vracíme a bylo-li šťastné, čerpáme z něj celý 
život. Naše generace (myslím tu starší), vyrůstala v podmínkách, kdy práce měla své opod-
statnění a smysl, nebyla v takové míře honba za mamonem  a ziskem. Člověk a jeho život by 
měl být vždy na prvním místě. Bohužel dnes téměř vše určují peníze, peníze, stal se z nich 
démon, který nás ovládl. Tím se také mění hodnoty a priority.

Z mého dětství si ráda vzpomínám na svého tatínka. Měl přirozenou autoritu, jediný jeho 
pohled stačil, abych ihned věděla, co mohu a co ne. Byl nadmíru hodný a ochotný pomoci, 
bylo na něj absolutní spolehnutí. Otec rodiny jaký má být. S kamarády jsme prožili spoustu 
úžasných chvil, zábavy a zážitků. Nikdy jsme se nenudili. Neměli jsme mobily, počítače, ale 
o to více pracovala fantazie, neustále jsme něco vymýšleli a ihned to realizovali. Pokud nastaly 
nějaké problémy, vyřešili jsme si je mezi sebou, nebylo žalování. Zážitky  a příhody našich 
prarodičů jsme rádi poslouchali a dovídali se spoustu věcí, poznatků a rad, které generace 
před námi prožily a měly vyzkoušené. Nejen internet, který ne vždy uvádí správné informace, 
ale i letité zkušenosti našich předků můžeme plně využít i dnes.

Na své rodiče vzpomínám s láskou a se svými sourozenci udržujeme hezké vztahy dodnes, 
často si připomínáme zážitky z mládí. Dnešní doba je jiná. A já se ptám, jaká je? To, co se 
nyní děje, není ovlivněno jenom situací kolem Covidu 19. Mám takový pocit, že některé 
věci nefungují již delší čas. Model rodiny, jak jsme ho znali se pomalu, ale jistě vytrácí. Děti 
tráví velice málo času venku, v přírodě. Některé z nich začínají bojovat s obezitou. Značně 
je ovlivňuje virtuální svět. Hranice mezi ním a skutečným životem je opravdu křehká. Je mi 
až smutno, když zaslechnu zprávu, že ředitel školy musí upozorňovat  rodiče, že děti nemají 
základní návyky: pozdravit, poděkovat. A jiné. Rodiče mají vychovávat a škola naučit. Od 
některých rodičů mi připadá nefér, že svalují vše na školu, učitele napadají a stěžují si. Nemají 
to dnes učitelé opravdu lehké. V dnešní době se hodně "nosí" sobeckost, tzv. bysnys úspěch, 
namyšlenost, nadutost. Kolem nás se nachází dost těchto lidí, lze je klidně označit za  jájiny 
. . . já, já, a zase jenom já.

Myslí totiž jenom na sebe a své výhody. Ostatní kolem nich je nezajímají. Bohužel, takovým 
nahrává, že se "vyplácejí" podvody, lhaní, uplácení. 

Je mi líto dnešních dětí, že mají tak málo dobrých příkladů k následování. V životě se mi 
osvědčilo, že dobrý příklad dokáže divy. Děti jsou ve své podstatě pořád stejné, ale záleží 
v jakých podmínkách vyrůstají, co je formuje. Jsou to nepopsané stránky . Jde jen o to, 
správně je motivovat.
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A jak z toho ven? Měli bychom každý začít u sebe a zpytovat svědomí. Jak se chovám já? Jaká 
jsme rodina? Jaké jsou naše děti? Jaké mám vztahy se sousedy? Jaké mám kamarády? Pomáhám, 
kde je potřeba? Chráním přírodu a vše živé? 

Otázek je mnoho. Budeme-li se učit kompromisům, naslouchat tomu druhému, respektovat 
pravdy nejen ty své  atd., potom se nám naskýtá možnost změnit současný stav. I  v dnešní době  
je aktuální myšlenka řeckého filozofa Plutarcha, že nejstarší a největší láskou je láska k životu.

swan

voda, voda, vodička … 
Zázračný dar přírody. Bez vody nemůže existovat život. Podle odborníků nelze opomíjet fakt, 
že život vznikl ve vodě a až časem se organismy odvážily vylézt z vody na souš a začal život na 
Zemi. Voda je pro existenci života primární podmínkou.
Ovšem voda není vždy šetrná k přírodě. Někdy je jí až až. Jindy je jí velice sporadicky. Na jedné 
straně se vyskytují značné povodně, na druhé straně sucho, v některých oblastech až  pouště, 
mnohdy bez života. Příroda se s tím musí vypořádat. Vodní hospodářství jako celek musí 
počítat s ochranu proti povodním, zejména takovým, které nás postihly v letech 2002 a 2013. 
Způsobily značné materiální škody. Aby k nim nedocházelo, je nutné pečovat o vodní díla na 

řekách, přehradách, budovat či udr-
žovat další vodní díla jako jsou pol-
dery, tůně, meandry, mokřady, jezírka, 
remízky. Regulovat průtok vody, aby 
nedocházelo k opačným jevům, jako 
jsou sucha.
Česká republika je považována za 
vodní střechu Evropy, to znamená, že 
voda z našeho území odtéká do oce-
ánů a s tím zbytkem, co nám zůstává, 
musíme se naučit efektivně hospodařit, 
aby život na Zemi nezanikl, ale naopak 
se vyvíjel. Aby změny klimatu nebyly 
zničující.

Pro zachování udržitelného rozvoje 
je třeba podporovat přírodní koloběh 
vody, kvalitu vody ve vodních tocích 
i kvalitu a kvantitu podzemních vod.

Kolem 50 % dešťové vody spotřebuje 
zemědělství a zahrádkaření. Prší-li, 
mnoho vody zbytečně odteče z oka-
pů, nebo se vsákne do země. Dešťovou 
vodu, než se dostane efektivně do země, 
zejména na venkově, je třeba zachyco-
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vat do „zásobníků“ – sudů, barelů, jímek či vybudovat na zahradách jezírka. V období sucha, 
místo čerpání spodních vod ze studní, takto nasbíraná voda poslouží na zalévání úrody na 
zahrádkách. Nutné je seznámení se s různými požadavky a způsoby zalévání u jednotlivých 
druhů rostlin. 

Zavlažování postřikem vyžaduje nejvíce vody s nejmenší účinností. Rostlina potřebuje vodu ke 
kořenům nikoli na povrchu, kde se rychle vypaří a u těžkých půd se tvoří škraloup. Účinnější je 
závlaha brázdami, ať k jednotlivým rostlinám či nahodile. Kdy pouštíme vody do vykopaných 
brázd. Voda se vsakuje boky brázd co nejblíže ke kořenům, tím se snižuje odpar z povrchu 
a nevzniká škraloup. Účinná a hlavně šetrná je kapková závlaha, kdy vedeme vodu k jednotli-
vým rostlinám perforovanou hadici z nádrže. Ti šikovnější si mohou systém zautomatizovat. 
Ke stromům zakopeme hluboko trubky - roury, které jsou perforované z jedné strany, s víčkem 
popř. plastovým sáčkem na dně a síťkou nahoře (aby do ní nepadal hmyz či odpad), tak aby 
perforace směřovala směrem ke kmeni. Takto přivádíme vodu přímo ke kořenům, kde je vody 
nejvíce zapotřebí. Pokud se kořeny rozrostou, víčko vytlučeme a vodu pouštíme do hloubky. 
Zalévání postřikem do koruny provádíme navečer a hlavně tam, kde jsou průmyslové spady. 
Dalším pomocníkem zadržování vody u kořenů rostlin je tzv. hydrogel. Tento smícháme 
s humusem a sázíme do něj rostliny. Hydrogel na sebe váže vodu, v době deště zvětšuje svůj 
objem, zadržuje ji u kořenů a společně s humusem rostliny vyživí.
Všem, kteří chtějí obhospodařování svého malého pozemku “zmodernizovat a zefektivnit“ 
doporučujeme příručku Úsporné zavlažování zahrady.

I ve městech by se měly u nových staveb budovat retenční nádrže, jezírka na dešťovku. Využívat 
takové technologie, které umí šetřit vodou, vyplatí se to pro uživatele i finančně.

Záleží na každém jednotlivci, jak se bude do budoucna na vodu jako takovou dívat a zbytečně 
s ní neplýtvat.

ČZS  Otilie Hrabálková

matriky, rodokmeny a pátrání po pŘíbuZných
Zabývání se vlastním rodokmenem je velmi populární činnost. Jak by ne, když jsou staré matriky na 
internetu tak snadno dostupné. Žádné cestování, stačí mít trochu času, co největší monitor, připojení 
na internet, a v teple domova se dají najít informace, o nichž ani sami naši předci neměli ponětí.
Žiji ve Vraném skoro 50 let jako potomek čtvrté generace Havlíčků. Vím, že je tu kromě naší 
několik dalších rodin Havlíčků. Svou rodovou linii mám perfektně zmapovanou, ale když jsem 
objevila internetové matriky, napadlo mě zabývat se i linií vedlejší, tedy potomky sourozenců 
mých předků. Je to návykové, kdo nezkusil, neuvěří, jak snadné je propadnout závislosti na hledání 
v matrikách. Je to dobrodružství.

Vranské matriky jsou krásně vedené. Tedy aby mě někdo nevzal za slovo, že vranské. Matriky 
vranské farnosti jsou společné pro obce Březová, Ohrobec, Skochovice, Vrané nad Vltavou, Vír 
a Zvole, v některých letech i Strnady a Oleško.  Veřejně dostupná je matrika narozených do roku 
1885, matrika zemřelých do roku 1911 a matrika oddaných dokonce až do roku 1944. Krásně 
vedené abecední rejstříky, stačilo nalistovat H ... a jeden by se divil.
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Od roku 1871, kdy se do Vraného přiženil můj prapradědeček, jsem jen do konce století napo-
čítala více než 80 matričních zápisů o někom od Havlíčků! Když přičtu předchozí roky, které se 
naší rodiny ještě netýkaly, je to hodně přes stovku. V současnosti žije ve Vraném méně než 20 
jedinců s tímto příjmením. Kam ti ostatní zmizeli? A co další příbuzní, u kterých se sňatkem 
příjmení ztratilo?
Pokusila jsem se všechny Havlíčky, zapsané ve vranských matrikách, nějakým způsobem roztřídit. 
Zjistila jsem, že před rokem 1900, tedy zhruba do doby, kdy „mrtvé“ matriky končí, zde byly dva 
rody Havlíčků a navzájem byly zcela nepříbuzné. Oba rody se do Vraného přistěhovaly.

První linie, ta moje, pochází z Mníšku. Až Václav Havlíček, který se narodil v roce 1824 v Mníš-
ku, se přiženil do Líšnice. V Líšnici se narodil jeho nejstarší syn, můj prapradědeček František 
Havlíček, který se roku 1871 přiženil do Skochovic č. 2. Jeho mladší bratr Václav se roku 1880 
přiženil do Březové č. 17.
Druhou linii vranských Havlíčků zastupuje Martin Havlíček, který se narodil v roce 1794 v Záběh-
licích (část Zbraslavi). Měl asi šest synů a celá rodina se v první polovině 19. století přestěhovala 
do Vraného. Všichni synové se ve Vraném oženili a měli zde mnoho potomků.
Aby to nebylo jednoduché, k našim dvěma větvím, které bych pro zjednodušení nazývala mníšecká 
a záběhlická, se ve 20. století do Skochovic přiženil další Havlíček. Jelikož údajně přišel z Moravy, 
třetí větev bych nazvala moravskou.

Jistě tušíte, kam míří mé otázky. Kdo z Vraného je s námi příbuzný? Potomky svého prapradědy 
v přímé linii mám podchycené, ale co potomci jeho bratra? S kým vším můžeme být my, nebo 
zástupce dalších vranských rodů, příbuzní? Existuje tu snad nějaká další větev, o které nevíme?
Pokud víte, že váš předek pocházel z okolí a jmenoval se Havlíček a zajímá vás, ke které větvi se 
hlásit, můžeme porovnat naše dědečky či pradědečky a všechno zjistíme. Ráda bych se s dalšími 
potomky Havlíčků podělila o svoje poznatky o předcích obou zmíněných linií Havlíčků z Vraného 
a dalších obcí ve vranské farnosti.

Ale Havlíčky to nekončí. Prapradědeček František se po smrti své skochovické ženy znovu oženil. 
Matkou mého pradědečka byla Marie Havlíčková, rozená Ježdíková, z Březové. Jak jsem postupně 
z matrik zjistila, rod Ježdíků byl v Březové zakořeněn mnohem hlouběji, než rod Havlíčků ve 
Skochovicích. V poslední době jsem totiž pomáhala s rodokmenem několika místním, a ukázalo 
se, že příjmení Ježdík a Chadima z Březové nebo Pařízek z Oleška se objevuje u mnoha předků 
starousedlíků ze Skochovic.
Jsme všichni jedna velká rodina?

A protože Pavlína Kourová (Formánková) je moje spolužačka a protože se také zabývá historií, 
i když z jiného pohledu, slovo dalo slovo a slíbily jsme ve Vraném uspořádat přednášku o tom, 
jak se orientovat v internetových matrikách a jak si sestavit vlastní rodokmen. Samozřejmě se 
zaměřením na předky právě z našeho okolí, kteří nás i vás určitě nejvíce zajímají. Termín byl díky 
epidemii covidu zatím odsunut na listopad 2021, budeme doufat, že už bude svět zase v pořádku 
a budeme se moci o své poznatky podělit.
A porovnat své pradědečky a prababičky a dozvědět se o nich to, co oni sami nevěděli.

Jiřina Vrabcová 
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pŘečtěte si Zajímavé knihy
Blíží se léto, čas volna, dovolených, dlouhých večerů. Čas, kdy po knize sahají i svátečnější čtenáři, 
čas, kdy je na čtení prostě čas. A tak mě napadlo podělit se s vámi o zkušenosti z četby knížek, které 
se mi líbily, a představit vám své oblíbené autory, které jste možná ještě neznali. Pokud vám některý 
z mích tipů zpříjemní letní chvíle, uděláte mi radost.

Jarmila Pospíšilová: ... a naposled konvalinky 
Tuto autorku (narozena 1965) jsem objevila asi před třemi lety. Nejprve 
její detektivní sérii s Marií Kovandovou, která mě zaujala natolik, že jsem 
postupně přečetla všech asi 12 dílů. Srozumitelné a nenáročné čtení. Po 
detektivkách jsem zkusila její společenské romány ze současnosti. Ano, 
já, která jsem dříve četla jen detektivky, najednou čtu romány. Styl Jarmily 
Pospíšilové mi moc vyhovuje, je to takové pozitivní čtení, postavy jsou 
uspořádané, sympatické. Většinou jde o vztahy mezi příbuznými. Asi úpl-
ně nejvíce mě zaujala výše jmenovaná kniha, která vyšla loni. Netrpělivě 
očekávám, zda autorka nenapíše něco dalšího. I její romány jsem přečetla 
snad všechny, všechny jsem přečetla jedním dechem. Z dalších knih je to 
např. Skořápky na vodě, Šaty z duhy, Palačinky s pepřem.

Markéta Lukášková: Losos v kaluži
I tato autorka (narozena 1988) mě nadchla. Její knihy jsou opět milé odde-
chovky, co pohladí na duši a donutí člověka se trochu zamyslet. Styl psaní 
a humor autorky mi perfektně sedí, občas jsem měla pocit, že přesně tak 
bych to napsala já. Neprohloupíte ani s dalšími počiny této autorky – Panda 
v nesnázích a Vlaštovka v bublině. Některé postavy se v dalších knihách 
objevují opakovaně.

Petra Soukupová: Věci, na které nastal čas
Současná česká spisovatelka (narozena 1982). Knihy o životě, řeší vztahy 
mezi postavami. Ne vždy jsou postavy sympatické, kroutím hlavou nad tím, 
proč se tak chovají a proč nejsou schopny spolu dobře komunikovat. Přesto 
jsou skvěle popsané, a ač nejsou skvělé, skvělý je autorčin styl psaní, který 
nutí k zamyšlení. Další knihy této autorky: Zmizet, Nejlepší pro všechny, 
Klub divných dětí, K moři. 

Michaela Klevisová: Sněžný měsíc, Drak spí
Zručná autorka dobrých českých detektivek (narozena 
1976). Příjemné příběhy, jednotlivými díly, které na sebe 
nenavazují, se prolíná postava detektiva Josefa Bergmana. 
Děj je většinou zasazen do českého prostředí, vyšetřo-
vání zločinu je zaměřené na mezilidské vztahy, žádná 
brutalita nebo násilí. Napínavé od začátku do konce. 
Další díly např. Kroky vraha, Zlodějka příběhů, Dům na 
samotě. Detektivky od Klevisové jsem přečetla všechny 
a všechny se mi líbily.
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Zuzana Hubeňáková: Postřehy teplákové bohyně
Autorčiny knihy (narozena 1980) přinášejí odlehčený pohled na svět. Dopo-
ručuji, když chcete něco lehčího na pobavení. Smála jsem se nahlas. Trefný 
vyjadřovací styl, příjemný humor. V době, kdy píši tento článek, vyhlížím její 
novinku s názvem Nejhezčí mezi krávami.

Lucie Konečná: Houpačky
Zkušená autorka televizních seriálů (narozena 1969). Humorná a zároveň vážná 
kniha o dvou kamarádkách 70+, které si ještě chtějí užívat života. Úplně si 
umím představit, že by podle této knihy byla natočena tragikomedie s Eliškou 
Balzerovou v hlavní roli. Při čtení jsem se skvěle bavila.

Jana Poncarová: Alžběta a Nina
Autorka (narozena 1983) popisuje příběh babičky Alžběty, kterou v léčebně 
navštíví vnučka Nina a vyrazí spolu na výlet do míst, kde Alžběta žila. Nina 
se snaží odhalit rodinné tajemství. Čte se velmi dobře, historické pozadí, 
Sudety, ale žádné válečné hrůzy.
V brdských vesnicích se odehrává román Podbrdské ženy. Pokud hledáte 
knihu, od které se nebudete moci odtrhnout a máte dostatek času, je to ta 
správná volba. Příběh o lidských osudech popisuje život tří generací žen na 
pozadí historických událostí minulého století, je velmi čtivý, ale také smutný.

Martin Goffa: Muž z chatrče
Autor (narozen 1973) je bývalý policista, detektiv kriminální služby. Ve svých 
příbězích se inspiruje skutečnými případy. Výborně psaná detektivka přečtená 
na jeden zátah. Zajímavé postavy i děj. Myslím, že i od tohoto autora jsem 
přečetla vše, co napsal, a vše je velmi čtivé, přestože ne vždy úplně pozitivní, 
často dost drastické a připomíná odporné kauzy, které se skutečně staly. Další 
knihy z této série: Sekta, Děvčátko, hlavní postavou je novinář přezdívaný 
Terence. Ale i druhá řada s detektivem Miko Syrovým je velmi vydařená.

Felix Francis: Krize
Kdo by neznal Dicka Francise, který sám napsal více než 40 knih s dostiho-
vou tématikou. Myslím, že jsem četla všechny. Poslední díly psal spolu se 
synem Felixem (narozen 1953), který po smrti svého otce pokračuje v psaní 
detektivek. Předchozí díl mě tolik nenadchl, ale tohle už je zase stará dobrá 
francisovka. Nemusím snad připomínat, že opět přečtená jedním dechem. 
Kdo má rád knihy Dicka Francise, čtení si užije.

Kniha je skvělá věc, zvláště v době karantény. Můžete se v ní potkávat s ko-
lika lidmi chcete, bez roušky i respirátoru. Oproti filmu si můžete postavy 
a prostředí představit jak chcete, je to jen na vaší fantazii, nemusíte se dívat na 

herce, které vybral režisér. Můžete v knihách zůstat doma, můžete se také podívat, kam chcete, 
třeba k moři, do hor či na Aljašku. Přeji vám ten správný výběr! 

Jiřina Vrabcová
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co Znamená poZdrav ahoj
 Zajímavá informace - člověk se má pořád co učit. To, že to byl pozdrav námořníků, je známo, 
ale z čeho je to zkratka, to opravdu asi ví málokdo.

AHOJ,  Ahoj! 
To je jeden z nejčastějších pozdra-
vů. Dávno u nás zdomácněl.
Zdraví se jím nejen děti, ale i do-
spělí. Kdo však zná jeho původní 
význam?
 
Býval to oblíbený pozdrav ná-
mořníků. 
Slovíčko AHOJ  bylo napsané na 
každé lodi. 

Je zkratkou slov:  „Ad HOnorem Jesu“ (Ku cti Ježíše)
Tak Ahojte moji přátelé.

jižní pÓl
„Až na severní pól šel bych rád“ tuto písničku zpíval zpěvák Milan Chladil. A my se vydáme na 
pól JIŽNÍ a dobyjeme jej.

Pražané se už během první vlny pan-
demie koronaviru přesunuli více ven, 
a začali objevovat místa, o kterých dosud 
možná ani netušili. Kromě zavřených 
provozoven a kulturních institucí za to 
mohla i velmi výrazně omezená možnost 
cestovat. Dobytí severního nebo jižního 
pólu možná bylo dětským snem nejed-
noho dobrodruha, teď je tedy možnost 
dobýt póly rovnou čtyři, a to ty pražské.

Jižní pól
GPS: 49° 56' 30,840"" N;14° 23' 44,027"" E
Ze všech pražských pólů je ten jižní asi na nejmalebnějším místě. Najdete ho na okraji obce
Vrané nad Vltavou hned vedle řeky, rozhodně je tedy na co se dívat. Okolí pak dokreslují
skalnaté svahy přírodní rezervace Zvolská homole. Jižní pól se nachází přímo u cyklostezky,
takže ideálně se sem vypravte na kole, ale jde to i autem nebo hromadnou dopravou a pěšky.
Pokud byste měli čerstvého vzduchu málo, lze vyšplhat na nedaleký vrch Homole. Za 
námahu budete odměněni malebnými výhledy na vltavské údolí.
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citáty – pravda

•  Pravda je vůbec nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili.     
(Marcel Pagnol)

• Teorie krásného umění se mění každou chvíli, ale zákony pravdy a krásy jsou 
nekonečné. (Pavel Josef Šafařík)

• Pravdu je třeba říci jenom těm, kdo ji chtějí slyšet. (Lucius Annaeus Seneca)

• Řeč pravdy je prostá; život je krátký. (Lucius Annaeus Seneca)

• Pravdivá slova nejsou příjemná, příjemná slova nejsou pravdivá. (Lao-c´)

• Věšte si básníky a palte knihy. Shoří jen papír, ale pravda z těch knih vám 
zpřeráží hnáty! (Jan Werich )

• Láska k pravdě je nejušlechtilejší formou lásky k životu.    
(Henry Ferdynand Kaden)

• Čas je otec pravdy a porozumění je její matka.    
 (Giordno Bruno)

• Nikdy nevěřte tomu, kdo vždycky říká pravdu.    
 (Elias Canetti)

• Je to melancholická pravda, že i skvělí muži mají své špatné vztahy.   
(Charles Dickens)

• Pravda není pro všechny lidi, ale pouze pro ty, kteří ji hledají. (Ayn Rand)

• Jazyk může ukrývat pravdu, ale oči nikdy. (Mikhail Bulgakov)

• Žádná pravda se nejeví dvěma lidem stejně.      
(Lev Nikolajevič Tolstoj)

• Příběhy se nikdy nevyprávějí podle pravdy, vždycky se něco přidá nebo něco 
ubere. (Lída Baarová)

• Každá věc je pravdivá nebo falešná podle toho, s které strany se na ni podíváme. 
(Blaise Pascal)

• Lháři obvykle nevěříme ani tenkrát, když mluví pravdu.   
 (Marcus Tillius Cicero)
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fotoreportáž – pŘíroda/slunce

Fotografie Jiřina Vrabcová
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fotoreportáž – viZualiZace areál sokolovna



fotoreportáž proměna – vrané nad vltavou

Fotografie Josef Kopecký


