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Určitě každý z nás si přeje a dokáže takto snít. Ale já již druhým rokem sním a hlavně si moc 
přeji, abychom již mohli žít úplně normální život. Radovat se, veselit, cestovat, navštěvovat 
divadlo a koncerty, chodit do kina, scházet se s přáteli, tančit, zpívat, sportovat... bez jakýchkoli 
podmínek a zákazů. 
Čeština je krásný jazyk a má dvě slova, která již druhým rokem změnila svůj význam. Když 
byl někdo negativní, nebyla to žádná sláva, ale nyní, je-li člověk negativní, je to radost veliká. 
Byl-li někdo nebo něco pozitivní, bylo to velmi dobré. Dnes se tohoto slova všichni děsíme. 
Přejme si, ať se těmto slovům vrátí původní význam!!!
Věřme, že nový rok s třemi dvojkami, bude k nám milostivější.
Mějme se rádi!!!

ReRa

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vám s blížícím se koncem roku popřála prožití klidných a hezkých svátků vá-
nočních, které budeme pravděpodobně i letos trávit spíše v kruhu rodinném. V novém roce 
Vám upřímně přeji hodně sil, pevné zdraví, spokojený život a naději, že rok následující bude 
rokem, kdy se nám podaří definitivně překonat epidemii koronaviru i všechny těžkosti, které 
jsou s touto epidemií spojené.

SLOVO NA ÚVOD

Já sním o Vánocích bílých, 
Vánocích jaké z dětství znám, 

zněly zvonky saní a každé přání 
v ten den splnilo se nám. 

 
Já sním o Vánocích bílých, 
vánočním stromku zářícím, 
světla svíček, jmelí a sníh, 

tak byl krásný den o Vánocích. 
 

Já sním o Vánocích bílých, 
Vánocích jaké z dětství znám, 

zněly zvonky saní a každé přání 
v ten den splnilo se nám. 

 
Já sním o Vánocích bílých, 
vánočním stromku zářícím, 
světla svíček, jmelí a sníh, 

tak byl krásný den o Vánocích. 

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce
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ZPRÁVY Z RADNICE 

STRUČNĚ Z RADNICE
Už více než rok se všichni vypořádáváme s dopady koronavirové krize. Každá obec má vlastní 
specifické podmínky a podle toho se musela vyrovnat s novou situací. My jsme do roku 2021 
vstoupili s nedokončenými investičními akcemi a dalšími  akcemi naplánovanými  v celkové 
výši cca 150 mil. Kč.  Tyto stavby bylo nutné dokončit, a to přes veškeré problémy, které přinesla 
epidemie  koronaviru.  Stavební firmy se potýkaly s  nedostatkem stavebních dělníků, omeze-
ným pohybem osob, rostoucími cenami stavebních materiálů, dlouhými dodacími lhůtami. 
Toto vše vedlo v některých případech k nedodržování termínů realizace či úplnému zastavení 
stavby. Dovolte mi, abych shrnula, co se v naší obci událo během roku 2021 v oblasti investic. 

Dne 26. 10. 2021 se uskutečnilo slavnostní ukončení stavby Intenzifikace ČOV Vrané nad 
Vltavou 
Zhotovitelem stavby byla Společnost ČOV Vrané nad Vltavou: sdružovala firmy  SMP CZ  a.s., 
Geosan Group  a.s., ENVI – PUR s.r.o., MPC Systém spol., s.r.o.
Přestože se stavělo v době koronaviru, stavba probíhala dle plánu. 
Projektant: firma  D – Plus, projektová a inženýrská a.s.
Provozovatel: Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
TDI: Ing. Petr Karas 
Stavení dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH : 109 574 918 Kč
Dotace: 61 007 542 Kč
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Rekonstrukce a přístavba ZŠ Vrané nad Vltavou
Termín dokončení prosinec 2020, z důvodu koronaviru byl termín dokončení stavby posunut 
na duben 2021, včetně přesunu části alokované dotace, která měla být původně vyčerpána do 
konce roku 2020.
Zhotovitelem stavby byla firma: 
ACG – Real s.r.o.
Projektant: firma  D – Plus, projek-
tová a inženýrská, a.s.
TDI: Ing. Václav Holý
Technický dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH:  22 728 777 Kč, 
dotace MF ČR: 18 000 000 Kč

V říjnu byla zkolaudována stavba autobusového terminálu
Vybranému zhotoviteli pro neplnění termínů a podmínek  smlouvy, byla smlouva o dílo  vypově-
zena a muselo být vyhlášeno nové výběrové řízení. To stavbu velmi komplikovalo a prodloužilo 
termíny ukončení realizace. Novým zhotovitelelem stavby byla vybrána firma: ALSTAP s.r.o.
Projektant: firma Vyšehrad atelier s.r.o.
Cena díla vč. DPH: 15 194 565 Kč
Dotace MMR: 7 309 788 mil Kč
TDI: Ing. Václav Holý
Stavební dozor obce: Jiří Krafta
V říjnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na nájem stánku u autobusového terminálu, kterého se 
zúčastnili dva zájemci, byla vybrána nabídka s cenou ve výši 500 Kč/m2/měsíc.

Komplexní oprava místních komunikací Na Vršku a Spojovací
Na základě výsledku výběrového řízení byla zhotovitelem stavby firma:  STRABAG,  a.s.
Pověřený stavbyvedoucí: Bc. Josef Pouzar
Cena díla vč. DPH: 1 706 332 Kč
Stavební dozor obce: Jiří Krafta
Dále byly opraveny  šterkodrtí nebo vápencovou drtí nezpevněné  části  komunikací  v ulicích  
Ke Statku, K Dubné, Okružní, V Zahradách, opravy výtluků v komunikacích s asfaltovým 
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povrchem proběhly především v ulicích Březovská, Ke Statku, Vltavská a U Elektrárny, asfal-
tovým recyklátem byla opravena  komunikace v ulici Sluneční.
Na rekonstrukci komunikace v ulici Nádražní a stavbu chodníku v ulici Nádražní, byly podány 
žádosti o dotace, které jsme bohužel neobdrželi. V prosinci letošního roku budeme žádost 
o dotaci na komplexní rekonstrukci komunikace v ulici Nádražní podávat znovu.

Na přelomu října a listopadu byla  opravena fasáda bytového domu Rajčur včetně rekon-
strukce dvou koupelen
V bytovém domě Rajčur byl rovněž sjednocen anténní systém, který realizovala firma Karel 
Švéda-SAT za cenu 305 000 Kč. 
Zhotovitelelem stavby byla firma Nogol Ladislav
Cena díla: 1 667 398 Kč bez DPH
Žádost o dotaci na MMR byla podána, dotaci jsme neobdrželi. Stavba byla financována z roz-
počtu obce. 
Stavební dozor: Jiří Krafta

Komunikace v ulici Na Vršku a Spojovací Komunikace v ulici V Zahradách
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V roce 2021 byl vybudován vodovodní obchvat Libně, který spoluinvestovalo šest obcí mik-
roregionu Dolnobřežanska. Podíl naší obce činil 31,3 % tj. 2 731 218 Kč. Po ukončení  stavby 
došlo ke zkapacitnění nátoku vody do našeho vodojemu, což umožnilo připojit část  žadatelů 
o připojení na obecní vodovod.  Nicméně rozhodující pro uspokojení všech žádostí o připojení 
na obecní vodovod bude stavba nového přivaděče, která by měla být zahájena v příštím roce.
 
Na podzim letošního roku byla za cenu ve výši 1 100 000 Kč zrekonstruována stará budova 
mateřské školy, ve které byla otevřena obecní knihovna, klub seniorů, zázemí zde našli i mo-
deláři, skauti a členové ZO ČSOP 11/11 Zvoneček. 
Projektovou dokumentaci zpracoval a stavební dozor vykonával člen rady obce pan Jiří Krafta.
Závěr finanční analýzy obce zpracované 18. 5. 2021 firmou CityFinance 

Skvělá politika provozního hospodaření zajistila Vranému nad Vltavou výraznou finanční sílu 
k rozvoji. Zajištění financí na reprodukci a budování majetku obce bylo excelentní.   Hodnocení 
finanční kondice obce a stavu financí je  A+A+.
Majetek v účetnictví obce, resp. jen stavby představovaly z rozvahy cca 317 mil. Kč a výrazně 
rostly. Samotná obec potřebuje na reprodukci dlouhodobého majetku typu staveb aktuálně 
dle odpisů přibližně alespoň cca 9 mil. Kč ročně. Obnova majetku obce je vždy vícezdrojová 
a realizuje se především třemi způsoby: 
1. způsobem běžných výdajů;  
2. investicemi; 
3. příspěvky na obnovu majetku organizacím, případně společnostem obce (investičními  
i neinvestičními). 

Do obnovy majetku obce směřovaly opravy a investice (vyplývá z dalšího grafu). Červená čára 
představuje odpisy, tedy minimální potřebnou částku na obnovu majetku z účetnictví, zeleně 
jsou opravy a udržování (bez oprav realizovaných příspěvkovými organizacemi, případně ob-
chodními společnostmi) a modré sloupce jsou investice. Za poslední 4 roky Vrané vynaložilo 
do majetku samo přímo cca 246 mil. Kč (cca 235 mil. Kč investicemi a zbytek opravami). 
Zajištění financí na reprodukci a budování majetku obce bylo excelentní

Klub Seniorek Obecní knihovna
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Financování obnovy a budování majetku Vraného v tis. Kč

Provozní saldo Vraného je vůbec nejsilnější stránkou financí obce. Excelentní provozní 
hospodaření přivedlo Vrané do klubu nejlépe hospodařících obcí v ČR. Běžné příjmy se za 
posledních 5 let zvýšily o téměř 19 mil. Kč, zatím co běžné výdaje vzrostly pouze o cca 3 mil. 
Kč. Rok 2020 uzavíral nejlepším výsledkem provozního hospodaření v historii na téměř 24 
mil. Kč, což bylo 46 % běžných příjmů (průměr v ČR byl 25 %) viz grafy dále. Skvělá politika 
provozního hospodaření zajistila Vranému výraznou finanční sílu k rozvoji.

Vývoj provozního salda Vraného

Zdroj: Luděk Tesař CityFinance - Střednědobý výhled rozpočtu Vraného nad Vltavou 
s analýzou financí a ratingem k 18. 5. 2021
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Ke spokojenémi životu patří kultura i zábava, bohužel tyto akce byly negativně ovlivněny epi-
demií koronaviru. Z plánovaných akcí se podařilo zorganizovat posvícení spojené s programem 
pro děti. V říjnu upořádal Sbor sv. Jiří téměř po dvouleté odmlce koncert v místním kostele. 
Ostatní akce masopust, Den dětí, čarodějnice, rozsvícení vánočního stromu, setkání seniorů 
nebo vítání nových občánků do obce se nemohly uskutečnit. Členky sociální komise obcházely 
rodiny s malými dětmi individuálně, stejně jako seniory, kteří slavili významná životní jubilea.  

Ráda bych poděkovala všem jednotlivcům, skupinám, organizacím, pracovníkům obecního 
úřadu, prostě všem, kteří nám pomáháli zvládnout náročnou situaci v nelehké době končícího 
roku 2021. Moc si toho vážím. 

Hezké blížící se sváteční dny Vám přeje
Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC 
Obecní policie Vestec v období od 01. 08. 2021 do 31. 10. 2021 řešila ve 
Vraném nad Vltavou a okolí mimo každodenní hlídkové činnosti celkem 
98 událostí, z toho bylo 17 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní 
policie Vestec (tel. č. 739 156 156). 
Za uvedené období byly v obci zjištěny dva trestné činy – 1x trestný čin 
proti majetku a 1x trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky – 
v obou případech předáno PČR k dalšímu šetření a celkem 39 přestupků, 
z toho 7x překročení rychlosti v obci o více než 20 km/hod. – vyřešeno příkazem na místě 
(pokutou), 21x překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/hod. – vyřešeno příkazem 
na místě (pokutou), 1x řízení vozidla bez řidičského oprávnění – předáno PČR k dalšímu 
šetření, 1x stání na chodníku – oznámeno správnímu orgánu, 1x telefon za volantem – vy-
řešeno příkazem na místě (pokutou), 1x používání klaksonu v obci bez důvodu – oznámeno 
správnímu orgánu, 1x stání vozidlem ve vjezdu – vyřešeno příkazem na místě (pokutou), 1x 
nerespektování svislého dopravního značení Stůj, dej přednost v jízdě – vyřešeno domluvou, 
1x nerespektování svislého dopravního značení Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou smě-
rech) – vyřešeno domluvou, 1x neosvětlený cyklista – vyřešeno domluvou, 1x nepravdivé 
obvinění z přestupku – oznámeno správnímu orgánu, 1x znečištění veřejného prostranství 
– vyřešeno příkazem na místě (pokutou) a 1x porušení OZV (nedovolené pálení dřevní 
hmoty) – vyřešeno domluvou.
Dále strážníci Obecní policie Vestec přijali a prověřovali oznámení o podezření ze spáchá-
ní trestného činu – poškození oplocení jednoho z kempů v obci, oznámení občana obce 
o podezření ze spáchání přestupku, spočívající ve stání vozidla v kolejišti vlečky, oznámení 
občana o nálezu svazku 14 ks klíčů se dvěma přívěsky, oznámení o jízdě vodního skútru po 
řece v rozporu s předpisy, oznámení radní obce o podezření z porušování obecně závazné 
vyhlášky obce – používání hlučných strojů v době, kdy je to vyhláškou zakázáno, oznámení 
o rozlomeném stromu, který ohrožuje osoby a nadzemní vedení NN – předáno na místě 
HZS, oznámení o rušení nočního klidu, oznámení o nálezu nemocné kočky, oznámení 
o dlouhodobě odstaveném osobním automobilu bez platné STK, oznámení obce o parko-
vání vozidel v době svozu komunálního odpadu, kdy tato vozidla tvoří překážku provozu 
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silničního provozu, oznámení starostky obce o osobě v parku, zjevně pod vlivem alkoholu, 
oznámení o nálezu batohu s injekčními stříkačkami, oznámení o poškozeném sdělovacím 
kabelu, oznámení o hlasité reprodukované hudbě v jedné z restaurací v obci v denní době, 
oznámení o rušení nočního klidu v téže restauraci, oznámení o ztrátě peněženky, oznámení 
občana o dlouhodobě odstaveném motorovém vozidle, oznámení o nedovoleném pálení, 
oznámení o pohybu neznámé osoby zjevně bez domova po obci, oznámení o sražené srně 
na komunikaci, oznámení občana o pohybu nezvané osoby na pozemku jeho RD, oznámení 
o nedovoleném záboru veřejného prostranství a oznámení starostky obce o pohybu osoby 
zjevně pod vlivem alkoholu po komunikaci.
Na žádost obce strážníci 1x doručovali písemnost a opakovaně prověřovali odstavené vo-
zidlo bez STK.
Při hlídkové činnosti v obci strážníci opakovaně kontrolovali vozidla s nesprávným způso-
bem jízdy, zjistili dopravní nehodu bez zranění, zjistili dvě osoby v parku při nedovoleném 
záboru veřejného prostranství a kontrolovali osoby konzumující alkohol u prodejny potravin.
Na žádost PČR poskytovali strážníci součinnost při převozu svědka z obce na OO PČR Jílové 
u Prahy, při nálezu a následné likvidaci použité injekční stříkačky v obci, dále poskytovali 
součinnost při prověření oznámení o ležící osobě v kolejišti ČD, při opakovaném oznámení 
o rušení nočního klidu v jedné z provozoven v obci, u problému s občanským soužitím 
v rodině, při prověření oznámení o agresivních osobách bez domova pod vlivem alkoholu, 
se psy na volno a při řešení oznámení o napadání mezi dvěma osobami na ulici.
Společně s HZS strážníci vyjížděli do obce k dopravní nehodě bez zranění, dále k úklidu 
komunikace, k odstranění nebezpečného hmyzu a opakovaně k odstranění padlých stromů 
vlivem silného větru.
Strážníci nadále zajišťují kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako vyhod-
nocují snímky jimi pořízené.

Z deníku Obecní policie Vestec:
Dne 18. 08. 2021 v 09:30 hodin při hlídkové činnosti v obci zaznamenali strážníci osobní 
automobil Škoda, který stál v ulici U Pošty před prodejnou potravin na chodníku a v zákazu 
zastavení. Ve vozidle se nacházel na místě spolujezdce neznámý muž, který po prokázání 
totožnosti na dotaz strážníků uvedl, že řidič výše uvedeného vozidla si odešel nakoupit do 
místní prodejny potravin, přičemž on jej vůbec nezná, jelikož si toto vozidlo stopnul v Praze 
a jede, vlastně ani neví kam. Strážníci provedli kontrolu prodejny potravin, kde řidič tohoto 
vozidla nalezen nebyl. Později se k vozidlu dostavila neznámá žena, která po prokázání to-
tožnosti uvedla, že vozidlo řídil její kamarád, který s ní šel do prodejny potravin nakoupit, 
když v tom zaznamenal v ulici U Pošty neznámého muže na jeho jízdním kole, které mu 
bylo v obci Vrané nad Vltavou včera, tj. 17. 08. 2021 odcizeno, ovšem tato událost prý nebyla 
oznámena PČR. Řidič vozidla se za neznámým mužem na jízdním kole údajně rozběhl ulicí 
U pošty směrem dolů z kopce, ona běžena s ním, přitom upadla a drobně se poranila na bradě 
a na koleni, přičemž toto zranění nevyžadovalo lékařské ošetření. Vzhledem ke zjištěným 
skutečnostem byla provedena lustrace vozidla i u vozidla přítomných osob prostřednictvím 
OO PČR Jílové u Prahy, kdy bylo zjištěno, že osoby neprochází pátráním po osobách a ani 
vozidlo neprochází pátráním po odcizených vozidlech. Na žádost strážníků byla na místo 
vyslána hlídka OO PČR Jílové u Prahy za účelem prohlídky vozidla, při které ve vozidle 
nebyly nalezeny žádné podezřelé věci, které by mohly pocházet z trestné činnosti.
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Aby překvapení stran osoby řidiče vozidla Škoda toho dne nebylo dost, na místo se dostavil 
další muž, který po prokázání totožnosti k věci uvedl, že jej právě neznámý muž vzbudil 
v jedné z chat v obci, předal mu finanční hotovost na pokutu a vyslal jej do ulice U Pošty, aby 
s výše uvedeným vozidlem odjel, přičemž jak tvrdil, sám neví proč. Na místě bylo provedeno 
orientační vyšetření na alkohol a JNV u této osoby-s negativním výsledkem, lustrací bylo 
navíc zjištěno, že tato osoba, která se k vozidlu dostavila, není držitelem ŘP.
Kontrolou záznamů z MKDS bylo zjištěno, že do obce s tímto vozidlem přijel téhož dne jiný 
neznámý muž, kterého se nepodařilo dohledat. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem bylo 
podezření ze spáchání přestupku provozovatelem motorového vozidla (právnickou osobou) 
oznámeno správnímu orgánu.

Dne 29. 08. 2021 v čase 16:30 hodin při hlídkové činnosti v obci hlídka Obecní policie Vestec 
zaznamenala osobní automobil Lancia, stojící v ulici U pošty v protisměru a částečně na 
chodníku. Ve vozidle se nacházela na místě řidiče za volantem neznámá žena a k vozidlu 
přicházel od prodejny potravin s nákupem v ruce neznámý muž, vozidlo mělo nastartova-
ný motor, rozsvícená světla a spuštěný levý směrový ukazatel. Strážníci u výše uvedeného 
vozidla zastavili a vyzvali řidičku k prokázání totožnosti a kontrole dokladů potřebných 
k řízení motorového vozidla, ta k věci uvedla, že si doklady zapomněla doma a sdělila pouze 
své nacionále.
Lustrací osoby řidičky motorového vozidla prostřednictvím OO PČR Jílové u Prahy bylo 
zjištěno, že jí v roce 2010 vypršel zákaz řízení motorových vozidel a ona si od té doby neza-
žádala o vydání nového ŘP. Na dotaz dále uvedla, že vozidlo Lancia má půjčené od svého 
kamaráda, který jí vozidlo zapůjčil dnes ráno. Jestli s tímto vozidlem přijela z Prahy do obce 
Dolní Břežany-Jarov, kde momentálně bydlí, odmítla sdělit, pouze přiznala, že toto vozidlo 
řídila z obce Dolní Břežany-Jarov do obce Vrané nad Vltavou, to bylo zachyceno kamerou 
MKDS ve směru od Zbraslavi dne 29. 08. 2021 v čase 14:16 hodin.
Na místě byl dále k prokázání totožnosti vyzván i spolujezdec, který také u sebe neměl do-
klady a hlídce pouze sdělil své nacionále. Řidička vozidla byla hlídkou strážníků vyzvána, 
aby na místě setrvala do příjezdu hlídky OO PČR Jílové u Prahy, po příjezdu PČR na místo 
byla strážníky celá událost předána k dalšímu šetření, při kterém mimo jiné vyšlo najevo, že 
registrační značky, kterými bylo vozidlo osazeno, pocházejí z jiného vozu.  

Dne 11. 09. 2021, v rámci běžné hlídkové činnosti v obci v ulici Nádražní přijali strážníci 
oznámení od občana obce ve věci neznámé ženy, zjevně pod vlivem alkoholu, nacházející 
se v prostoru autobusového terminálu „Vrané nad Vltavou, Železniční stanice“. Zde se na-
cházela skupina asi deseti dětí, a dále potom žena, sedící na jedné z laviček, která přitom 
popíjela alkoholické nápoje. Totožnost této ženy je strážníkům díky místní a osobní znalosti 
známa. S přihlédnutím k situaci na místě a přítomnosti dětí byla tato žena strážníky Obecní 
policie Vestec požádána, aby se z místa odebrala domů, ta místo toho odešla ulicí Nádražní 
a posadila se do parku, kde pokračovala v konzumaci alkoholu. Zde ji opakovaně oslovili 
strážníci, kterým sdělila, že chce spáchat sebevraždu. Z tohoto důvodu byla celá událost 
oznámena na tísňovou linku 155 a na místo se dostavila posádka vozu ZZS, která tuto ženu 
na místě vyšetřila a rozhodla o tom, že převoz do Psychiatrické nemocnice v Praze není 
možný z důvodu její intoxikace alkoholem. Proto bylo rozhodnuto o převozu této ženy do 
Záchytné protialkoholní stanice v Příbrami, kam byla následně strážníky převezena. Během 
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celého transportu byla tato žena ke strážníkům vulgární a chovala se agresivně, plivala po 
interiéru služebního vozidla Obecní policie Vestec a snažila se napadat řidiče vozidla. Dále 
jednoho ze strážníků obvinila, že je ve službě pod vlivem omamných nebo jiných návyko-
vých látek. Během jízdy byla tato skutečnost neprodleně oznámena strážníky OD PČR pro 
Prahu-západ, který do místa Záchytné protialkoholní stanice v Příbrami vyslal hlídku PČR, 
ta na místě u obou strážníků, s jejich souhlasem provedla orientační vyšetření na alkohol 
a jiné návykové látky – u obou strážníků vždy s negativním výsledkem. Následně byla tato 
žena předána do péče pracovníků Záchytné protialkoholní stanice. Závěrem lze pouze dodat, 
že ze svého protiprávního jednání se bude tato žena zodpovídat před správním orgánem.

Dne 17. 09. 2021 v čase 16:15 hodin přijala hlídka Obecní policie Vestec, jako ostatní složka 
Integrovaného záchranného systému, zprávu o výjezdu HZS k odstranění nebezpečného 
hmyzu. Na místě se dle oznamovatele nachází větší množství dětí, z nichž je 8 dětí poštípáno 
rojem vos. Po příjezdu strážníků na místo se zde již nacházely tři vozy ZZS, další dva vozy ZZS 
dorazily vzápětí. Při ošetřování dětí zdravotníky vyšlo najevo, že jsou hmyzem poštípané 4 
děti, z nichž nejvážněji poštípaná dívka dostala 7 vosích žihadel. Po ošetření dětí zdravotníky 
na místě naštěstí nebyl nutný převoz ani jednoho z nich do nemocnice. Po příjezdu jednotky 
HZS Jílové u Prahy bylo vosí hnízdo, nacházející se v pahýlu stromu u silnice zlikvidováno, 
strážníci tento prostor následně vyznačili páskou s nápisem Zákaz vstupu. Starostka obce byla 
o celé události neprodleně informována a požádána, aby pracovníci TS Vrané nad Vltavou 
zajistili odklizení pahýlu stromu.  

Dne 13. 10. 2021 v čase 22:10 hodin zaznamenali strážníci při hlídkové činnosti v obci mo-
torové vozidlo, které se nacházelo v ulici Ke Zvoli v kolejišti ČD, mimo železniční přejezd.  
U poškozeného vozidla se pohyboval neznámý nezraněný muž, ze kterého byl cítit alkohol, měl 
problémy s rovnováhou a strážníkům doznal, že je řidičem poškozeného vozidla. U vozidla 
ani v jeho okolí se nikdo další nenacházel. Hlídka neprodleně o celé události vyrozuměla 
OD PČR pro Prahu-západ a zajistila, aby byl okamžitě zastaven provoz vlaků v místě nehody. 
Strážníci neznámého muže vyzvali k prokázání totožnosti a ke kontrole dokladů potřebných 
k řízení motorového vozidla, ten výzvě vyhověl a k celé věci uvedl, že jel z restaurace na 
Zbraslavi a cestou domů se ještě zastavil v místní restauraci v obci Vrané nad Vltavou, doznal, 
že před jízdou požil alkoholické nápoje, při cestě domů špatně odbočil a skončil tak se svým 
motorovým vozidlem v kolejišti ČD. Dále uvedl, že byl ve vozidle sám. 
Strážníci dále muže vyzvali k odbornému vyšetření ke zjištění, zda nebyl při řízení vozidla 
ovlivněn alkoholem – opakovaná dechová zkouška byla provedena přístrojem Dräger Al-
cotest 7510 s výsledkem 2,24 promile alkoholu, resp. 2,17 promile alkoholu v dechu. Řidič 
vozidla byl strážníky vyzván, aby na místě setrval do příjezdu hlídky PČR, která si následně 
od strážníků celou věc pro podezření ze spáchání trestného činu řidičem vozidla převzala 
k dalšímu šetření.

str. Tomáš Heckr
strážník Obecní policie Vestec

okrskář obce
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ 
REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 8. 10.–9. 10. 2021
Umístění volebních stran v obci Vrané nad Vltavou:
 
1. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 
2. PIRÁTI a STAROSTOVÉ 
3. ANO 2011 
4. Svoboda a př. demokracie (SPD) 
5. PŘÍSAHA Roberta Šlachty 
6. Trikolora Svobodní Soukromníci 
7. Česká str. sociálně demokratická 
8. Komunistická str. Čech a Moravy 
9. Strana zelených 
10. Švýcarská demokracie 
11. Volný blok 
12. Aliance pro budoucnost 
13. Koruna Česká (monarch. strana) 
14. Otevřeme ČR normálnímu životu

509 hlasů 
319 hlasů 
304 hlasů 

88 hlasů 
62 hlasů 
42 hlasů 
40 hlasů 
33 hlasů 

8 hlasů 
6 hlasů 
6 hlasů 
6 hlasů 
4 hlasy 
4 hlasy
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INFOSERVIS

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2022
Dříve než se začnu podrobně zabývat novými podmínkami plateb za komunální odpad 
v roce 2022, ráda bych zmínila některé nové skutečnosti. Na začátku letošního roku vstoupil 
v platnost nový zákon o odpadech, který obcím a městům stanovil nové zákonné povinnosti. 
Hlavní myšlenkou zákona je zamezit skládkování odpadu a maximální možné množství 
materiálově využít a recyklovat. Což je samozřejmě chvályhodná myšlenka, na které se 
určitě všichni shodneme. Obec, jako původce odpadu od svých občanů, musí zajistit, aby se 
tříditelné složky odděleně sbíraly. Na barevné kontejnery, kde sbíráme papír, plast a sklo jsme 
si už všichni zvykli. Výsledky naší obce jsou v pomyslném srovnání v rámci Středočeského 
kraje více než dobré, za což zaslouží obyvatelé Vraného velkou pochvalu. V loňském roce 
přibyly na některých místech nádoby na kovy, na sběrném dvoře lze odložit oleje a tuky, 
textilní odpad nebo biologicky rozložitelný odpad. Zákonodárci ale dali obcím do zákona 
povinnost zajistit, aby se v roce 2025 vytřídilo a zrecyklovalo 65 % jejich odpadu. K tomuto 
cíli se bohužel velká většina měst a obcí v ČR ani zdánlivě nepřibližuje. Zároveň obce musí, 
do konce letošního roku, vydat nové obecně závazné vyhlášky, které musí uvést do souladu 
s platnou legislativou.
Co to znamená pro občany Vraného? Zastupitelé rozhodli, že nevyužijí možnosti a nebudou 
vybírat jednotný paušální poplatek za trvale hlášeného obyvatele. Teď totiž není motivační, 
protože každý platí stejně, bez ohledu, zda třídí nebo produkuje mnoho směsného odpadu 
do černé popelnice. Daleko vhodnější pro nás občany, a v konečném důsledku i pro obec, 
vzhledem k cílům, které jí odpadová legislativa ukládá, je místní poplatek za ukládání ko-
munálního odpadu z nemovité věci. I nadále budeme platit dle velikosti nádoby, kterou si 
dle platného sazebníku (přílohy č. 1 k obecně závazné vyhláška) vyberete. Má to ale jednu 
změnu oproti stávajícímu stavu. Dřív mohla obec od svých občanů vybrat jen oprávněné 
náklady spojené se sběrem směsného komunálního odpadu. Nově lze vybírat i za náklady 
spojené se svozem a likvidací tříděného sběru, což je správně. I za tento odpad musí obec 
svozové společnosti zaplatit. Ale je to méně, než kdyby občané netřídili, protože za každou 
tunu tříděného odpadu, kterou společně vytřídíme, získá obec od společnosti EKO-KOM 
odměnu, ročně cca 800 tis. Kč. Našim společným zájmem, kterým pomůžeme svým rodinným 
rozpočtům, rozpočtu obce a hlavně životnímu prostředí, je co nejvíce svůj odpad třídit a do 
černé popelnice odkládat jen ten odpad, který již není vytříditelný. 
Aby obec měla jistotu, že nenarazí na některé sobecky uvažující občany, kteří by tvrdili, že 
odpad neprodukují, tudíž nebudou platit za odpad, protože nepotřebují popelnici, dala do 
obecně závazné vyhlášky minimální objem odpadu, který musí zaplatit každý občan. My 
totiž neplatíme jen za odpad, který odložíme do své popelnice před rodinným domem, ale 
i za odpad, který jsme odnesli do barevných popelnic na tříděný odpad. Pokud bychom ne-
stanovili minimální povinný základ, tak někteří nebudou platit vůbec nic a budou i nadále 
odkládat svůj tříděný odpad do barevných popelnic, aniž by za to cokoli zaplatili. Tento 
základ je obcí stanoven na 60 litrů za osobu a měsíc. Ročně je to tedy 720 litrů na osobu. 
Obec může stanovit sazbu za každý takto vyprodukovaný litr odpadu. Zákon ji umožňuje 
až 1 Kč/l. Obec stanoví poplatek ve výši 0,80 Kč za litr. Tímto máme jistotu, že každý občan 
nebo majitel nemovitosti (platit totiž musí i ten, kdo vlastní nemovitost v obci a nemá tam 
nikoho žijícího) zaplatí minimálně 576 Kč za osobu nebo za prázdnou nemovitost. Pokud 
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by se to někomu zdálo drahé nebo nespravedlivé, tak pro úplnost uvádím, že kdyby obec 
použila možnost stanovit paušální poplatek vztažený k trvale hlášenému občanu, tak může 
stanovit až 1 200 Kč za osobu a rok. Pak ale nemá šanci vybrat za osoby, které ve Vraném 
celoročně bydlí, produkují odpad, ale nemají u nás trvalé bydliště. Věřte, že takových žijících 
obyvatel je tady určitě několik stovek.
Jak to bude od 1. 1. 2022 probíhat? Koncem roku vám obec doručí dotazník „Ohlášení 
plátce poplatku – místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z  nemovité věci“. 
Tento dotazník musí vyplnit každý vlastník nemovitosti v obci. Při větším počtu poplatníků 
(osob v rodinném nebo bytovém domě) si určíte společného plátce, osobu, která bude vůči 
obecnímu úřadu vystupovat v roli poplatníka (vyplní dotazník a zaplatí poplatek za celou 
rodinu/bytový dům). Pro vyplnění dotazníků je důležité, že se tam vyplňují počty skutečně 
bydlících osob. Pokud například v domě je přihlášeno k trvalému pobytu pět osob, ale reál-
ně tam celoročně bydlí jen čtyři osoby, uvedete čtyři osoby. To samé samozřejmě platí i na-
opak, vždy se uvede skutečný počet žijících osob v domě, bez ohledu na jejich trvalý pobyt. 
Plátce si vybere velikost popelnice (60 l, 80 l, 120 l, 240 l nebo 1100  l) a určí si frekvenci svo-
zu (týdenní, jednou za čtrnáct dní nebo jednou za čtyři týdny). U každé nádoby bude dle 
četnosti svozu stanovena roční celková platba za nádobu (velikost nádoby v litrech x počet 
vývozů za měsíc x 12 měsíců x 0,80 Kč/l). A teď nastane změna oproti stávajícímu stavu, pro 
dobré pochopení uvedu příklad. Díky stanovení minimálního základu 60 l na osobu, musí 
například čtyřčlenná rodina zaplatit 2304,- Kč (60 l x 12 měsíců x 4 osoby x 0,80 Kč/l). Za 
tuto částku, kterou musí zaplatit, si vybere typ nádoby. Může si vybrat jakýkoli uvedený typ 
nádoby a četnost svozu, kdy sazba za tuto nádobu nepřesáhne částku 2 304 Kč. Pokud by 
dané rodině nestačila nádoba, která odpovídá minimálnímu poplatku, který musí zaplatit, 
může si samozřejmě zvolit větší nádobu nebo vyšší četnost svozu. Pak ale bude platit vyšší 
částku, která je stanovena u dané nádoby.
Závěrem Vás chci o něco požádat. Platba poplatku není souboj s obecním úřadem o to, jak 
co nejvíce „ožulit“ obecní systém a zaplatit co nejméně. Všem nám přeci jde o to, abychom 
co nejvíce chránili životní prostředí, kterému můžeme pomoci tím, že budeme třídit a mi-
nimalizovat odpad, který skončí na skládce nebo v lepším případě na spalovně a zároveň 
pomůžeme svým zodpovědným přístupem obci, aby nemusela doplácet za naše odpady, což 
doposud bohužel dělá. 
Text obecně závazné vyhlášky a dotazník, který budete muset vyplnit, samozřejmě najdete 
i na webových stránkách obce. Doporučuji ho vyplnit elektronicky. Po vyplnění ho doručíte 
na obecní úřad (osobně, poštou). Pokud ho chcete doručit elektronicky, tak s elektronic-
kým podpisem, protože na dokumentu je nutný podpis plátce (vyplněním dotazníku se 
dostanete do role plátce, který je samozřejmě daňově vymahatelný, proto je nutný váš pod-
pis). Vyzvednutí samolepky je i nadále možné pouze na obecním úřadě, kde po vyplnění 
dotazníku, kontrole zadaných údajů a stanovení poplatkové povinnosti, dostanete přísluš-
nou samolepku, kterou vylepíte na vaši nádobu. I nadále nebude vaše nádoba po 31. 3. 2022 
vyvezena, pokud na ní nebude vylepena příslušná samolepka pro rok 2022.

     Martina Filipová
 předseda komise odpadové hospodářství
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KAMEROVÝ SYSTÉM
Kamerový systém Dolnobřežanska má za sebou první půlrok fungování. Ptáme se tedy 
místostarosty Obce Vestec ing. Jiřího Řízka, pověřeného k zastupování DSO Dolnobře-
žansko v jednání o kamerovém sytému ve věcech technických.

Jak dlouho se kamerový systém připravoval?
Dohoda regionu na potřebnosti kamerového systému vznikla před zhruba dvěma lety. Pak 
jsme ladili podmínky, vypsali výběrové řízení a loni na podzim začali instalovat 15 kamer 
pokrývajících region Dolnobřežanska, od Vestce přes Dolní Břežany, Psáry, Libeř až po Vrané 
a další obce regionu. Kamery tak vytváří perimetr, který téměř kruhově uzavírá danou oblast.
Před koncem roku jsme kamery a celý systém testovali a naostro se rozjel na přelomu ledna 
a února.

Mnoho občanů je ale nedůvěřivých ke kamerám, k čemu se ty záběry pořizují, kdo je vidí?
Kamery nejsou v žádném případě namířeny proti řádným občanům, ale proti kriminálním 
živlům, které mohou řádné občany ohrozit. K záznamům má přístup pouze Obecní policie 
Vestec a na vyžádaní také Policie ČR, přičemž kamery jsou zacíleny pouze na průjezd vozů. 
Neexistuje varianta, že by se nějaké fotografie či údaje dostaly jakýmkoli způsobem ven.

Kdo systém spravuje?
Obce regionu Dolnobřežansko se dohodly, že systém bude spravovat Obecní policie Vestec, 
protože my už jsme tu historicky kamerový systém zavedený měli a policie s ním má zkušenosti 
a disponuje místními znalostmi regionu.

Co se tedy na kamerách sleduje?
Především průjezdy zájmových vozidel osob, které jsou pro Obecní policii závadové jako např. 
osoby páchající majetkovou trestnou činnost, vozidla osob, které mají uložen zákaz řízení 
motorových vozidel, z důvodu řízení pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Ona existuje nějaká databáze lumpů?
Dá se říci, že postupně vzniká a v čase se samozřejmě mění, policie dohledává informace 
v rámci procesu různých vyšetřování, Policie ČR nás například požádá o spolupráci, když 
hledají auto, už mají podezření na konkrétní SPZ nebo třeba i chyceného pachatele, a tak nás 
požádají o průjezdy určitého vozu celým regionem. Kvalita čtení SPZ na kamerách je 97% 
a právě díky vysokému rozlišení kamer se podařilo již vícekrát v součinnosti s Policií ČR a díky 
rozpoznatelnosti osoby, osobu řidiče v soudním řízení za spáchání trestného činu potrestat.

Pojďme k číslům, jak vypadá statistika za posledního půl roku?
V součinnosti s Kriminální službou Policie ČR jsme v prvním pololetí 2021 obdrželi 53 žádostí 
o součinnost, přičemž ve 43 případech byl nalezen průjezd požadovaného či požadovaných 
vozidel. Tyto údaje dále kriminální služba často použije například k usvědčení pachatelů 
trestných činů. Celkem tak bylo pro kriminální službu vygenerováno z kamerového systému 
Dolnobřežanska 151 stran informací s časy a místy průjezdů konkrétních vozidel napříč všemi 
obcemi regionu. 
Nejvíce žádostí od Policie ČR o záznamy z kamerového systému byly z obce Vestec (vysoce 
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frekventovaná Vídeňská), následují Dolní Břežany, Psáry, Vrané nad Vltavou, Zlatníky-Hod-
kovice, Okrouhlo – Zahořany, Libeř, Dolní Jirčany a další obce regionu.
Můžeme si říci nějaký konkrétní příklad?
Díky kamerovému systému Dolnobřežanska se podařilo zjistit vozidlo, jehož osádka v okolí 
páchala majetkovou trestnou činnost. Tohoto vozidla si všimla hlídka strážníků Obecní policie 
Vestec při večerní hlídkové činnosti v obci Dolní Břežany a následně jej ihned zastavila. Osoba 
řidiče byla pod vlivem návykových látek, měla uložen zákaz řízení motorových vozidel a ve 
vozidle byly nalezeny odcizené věci z předchozí noci z obce Jesenice.

V čem tkví největší přínos kamerového systému?
Jednoznačně se používáním kamerového systému daří výrazně snížit projíždění závadových 
osob přes monitorované obce.  Lze tedy říci, že instalací systému jsme zvýšili bezpečnost pro 
občany regionu. Přínos je pro ně v tom smyslu, že žijí nebo podnikají v regionu, který je střežený, 
a to by jim mělo dát větší pocit bezpečí a komfortu bydlení nebo podnikání. 
Dalším efektem, který se teprve projeví, nám se ve Vestci projevil po pár letech užívání ka-
merového systému, je pokles vážné kriminální činnosti, jako je vloupání do rodinných domů 
a bytů, hospodářských budov, firem či do drahých vozů. Dnes už jde do Vestce krást jen naprostý 
diletant či začátečník, který si neuvědomí, jak kvalitní kamerový systém tu máme. 
Vedlejším přínosem, který se už projevil je, že kamerový systém působí na řidiče také preven-
tivně ve smyslu dodržování rychlosti v úsecích, kde byl systém nově instalován. Dokládá to fakt, 
že v případě měření rychlosti hlídkou OP Vestec počet přestupků na úsecích s průjezdovými 
monitorovacími kamerami postupně klesá.

V rámci půlročního zhodnocení - je kamer instalováno dost nebo je někde zapotřebí přidat?
Vypadá to, že je systém osazen správně, zvažujeme přidání jen jedné kamery. Ale ve spolupráci 
s ČVUT ještě připravujeme systém monitoringu průjezdů vozidel regionem, doby zdržení se 
nebo pobytu v regionu a budeme tak moci ještě lépe zhodnotit průjezdy vozidel na frekven-
tovaných úsecích. Opět, všechny tyto kroky i tento doplňkový monitoring, vedou k zajištění 
vyšší bezpečnosti občanů v regionu. Systém je již ve fázi příprav a instalace a o jeho spuštění 
vás budeme informovat.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Není naší vinou, že se téměř na 2 roky v naší obci přerušila více než šedesátiletá tradice vítání 
občánků.  Celý svět byl zasažen virem SARS-COV-2. Začátkem roku 2020 se rozšířil do 220 
zemí všech kontinentů. K ochraně obyvatel a k prevenci vzniku a rozšíření nemoci byla při-
jímána ochranná opatření a vyhlášena karanténa. Virem se celosvětově nakazilo už 239 mil. 
lidí a z toho jich 4,8 mil. zemřelo. V ČR onemocnělo 1 693 000 lidí, nemoci podlehlo 30 500 
lidí. V době karantény se zavřely školy – děti se učily doma přes počítač, nefungovaly úřady, 
zavřely se bazény, sportoviště, divadla, kina, restaurace, hotely i prodejny - kromě obchodů 
s potravinami, lékáren a drogerií. Na veřejnosti se nosily roušky a respirátory, uzavřely se okresy 
i hranice států. Lidé se pravidelně testovali. Laboratoře vyvinuly nové očkovací látky. Jenže 
virus začal mutovat a v časových vlnách se odolnější vracel zpět. Existuje několik očkovacích 
vakcín a stoupá počet proočkovaných lidí. Pevně doufáme, že tuto pandemii přemůžeme a my 
naše děti a vnoučata budeme žít jako dříve!

Komise sociální a pro občanské záležitosti
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ALZABOX
Alzabox byl vybudován na soukromém pozemku č. parc.  422/16 v k. ú. Vrané nad Vltavou. 
Tento pozemek je ve vlastnictví společnosti KBJ VELKOOBCHODY s.r.o., se sídlem K Dálnici 
1394, 253 01 Hostivice, která vlastní prodejnu potravin v ulici U Pošty.
Alzaboxy jsou samoobslužné schránky rozmístěné po celé ČR, které slouží k vyzvednutí zboží 
objednaného na Alza.cz. Alzaboxy zajišťují nejjednodušší formu nákupu a jsou dostupné 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu. Vámi objednané zboží bude k vyzvednutí nejpozději následující den.

ZE ŽIVOTA OBCE

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Po návratu z prázdnin se všech pět tříd mateřské školy dočkalo téměř 
stoprocentní docházky, která bohužel netrvala dlouho. I když se babí léto 
povedlo na jedničku, respirační choroby se dětem nevyhnuly. Není se čemu 
divit, díky opakovaným uzavírkám, nemají kde imunitu získávat. Proto je 
pro nás jednou z priorit pobyt a hry na čerstvém vzduchu. Z tohoto důvodu 
se letos naše školka rozhodla zapojit do projektu České obce sokolské „Se sokolem do života 
aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Projekt je rozdělený do tří věkových skupin, 
podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. K projektu dostaly 
učitelky metodiku, která vychází z mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a pro 
každé děcko 2 brožury. První se věnuje rozvíjení poznání a bude nám sloužit v odpočinkových 

LÉKÁRNA VRANÉ NAD VLTAVOU

V nabídce kromě základního sortimentu léků, doplňků stravy, léčivých i ovocných čajů 
také léčebná kosmetika, homeopatie (BOIRON, AKH,HEEL), minerální vody a těšit se 

můžete také na široký výběr zdravotní obuvi pro dospělé i pro děti s možností doob-
jednání. Individuální příprava léků, veterinární léky, zdravotnická technika. Po dohodě 

možný dovoz zdravotnických prostředků a inkontinečních potřeb. Bezplatné měření 
krevního tlaku.

Přijímáme platbu hotovostní, kartou i dárkové poukázky (SODEXO, Chéque Déjeuner, 
benefit plus, BENEFITY, Edenred, Gallery Beta)

Výdejní místo Zásilkovna, SCUK
Osobní přístup, zkušený personál, konzultační a poradenská činnost.

OTEVÍRACÍ DOBA: PO - PÁ 8:00 - 18:00 
--  

PharmDr. Gabriela Medvecká 
Lékárna Vrané 
Oblouková 610 

252 46 Vrané nad Vltavou 
tel.: 244 461 857 

www.lekarnavrane.cz
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chvílích. Druhá bude sloužit při plnění úkolů na hřišti, v lese, případně ve třídách. Prostě podle 
toho, jak vyhodnotíme situaci, abychom děti pro sportování a soutěže co nejvíce nadchly. Po 
celou dobu nás budou provázet zvířátka z různých kontinentů. Jakmile se děti naučí danou 
dovednost a zvládnou tak splnit zadaný 
úkol, nalepí si do sešitu samolepku, 
která je součástí brožury. Na konci roku 
vše zhodnotíme a jistě se dočkáme ně-
jakých odměn. Děti z celé školky budou 
mít možnost seznámit se s prostředím 
v sokolovně na workshopu, který zajiš-
ťuje paní ředitelka. Bude tam pro nás 
připravené dopoledne plné netradič-
ních aktivit a her.
Cvičení, otužování, zdravá strava, to vše 
je pro náš organismus velice důležité, ale 
je třeba také podpořit a rozvíjet ducha. 
Kolegyňka Klára nasmlouvala spoustu 
kulturních akcí, které probíhají od konce září. Letitý spolupracovník, p. Kubec, pravidelně a rád 
přijíždí k nám do školky s divadelními představeními. Ani kouzelník Adonis na nás nezapomněl  
a předvedl spoustu kouzelnických triků. Novinkou byl program Tibetská miska, sluneční 
buben. Popsat slovy tento zážitek nedokážeme, ale věřte čtenáři, že výstup pana Jareše byl 
ojedinělý a famózní. Mikuláš se svými spolupracovníky jsou pro letošní rok tak vytížení, že 
přijedou do školky již 29.11. Nám to ale nevadí, alespoň je uvidíme v časových rozestupech  
a nebudeme mít k dispozici sladkosti v jednom týdnu. Děti ze tří nejstarších tříd se byly podívat 
v knihovně, která je od konce září nově otevřena v prostorách bývalé školky. Paní Janauerová 
dětem vysvětlila, jak knihovna funguje. Již víme, že si v knihovně můžeme posedět a přečíst 
si tam knížku nebo si jí půjčit domů. A nejen knihy, více ale neprozradíme a jen doporučíme 
knihovnu navštívit.
Poslední týden v říjnu se školka proměnila v začarovanou. Krásná výzdoba všem napověděla, 
že se jednalo o Halloween. Začátkem týdne se děti podílely na jeho výzdobě a pak již nastal 
den, na který se velice těšily. Byl to den nabitý soutěžemi, rejem masek a předáváním odměn. 
Rozzářené tváře na fotografii vypovídají o všem. 

Děti ze žluté třídy se pečlivě připravovaly 
na Vítání občánků, které se letos bohužel 
opět neuskuteční z důvodu narůstajících 
čísel nakažených jedinců  onemocněním 
Covid-19. Je nám to moc líto, ale věří-
me, že vítání na jaře proběhne a dětičky 
s hrdostí předvedou svou naučenou bás-
ničku s písničkou nově vítaným dětem 
v naší obci a jejich rodičům.
Ani dlouhotrvající spolupráce se společ-
ností Mezi námi, o.p.s., která šíří myšlen-
ku mezigeneračního setkávání, nebyla 
přerušena. Setkávání bohužel stále není 
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možné, proto nám paní Mrázová náměty a nápady na měsíční aktivity posílá elektronicky.

Čas pádí a my se za chvilenku začneme připravovat na adventní dny a těšit se na Ježíška. 
Doufáme, že vše proběhne tak, jak je naplánováno - vánoční fotografování, keramické tvoření 
s rodiči, jarmark. Tak uvidíme a budeme si držet palce.

Jako každý rok, tak i letos bychom chtěli podpořit zdravotně znevýhodněné děti a finančně 
přispět do sbírky společnosti Fondu Sidus, z.ú. V každé třídě je soubor her „Zelníčkovi“, který 
si můžete zakoupit a tím finančně přispět na proces léčby a rehabilitaci, které jsou nezbytné 
pro tyto děti. Vám, rodiče, kteří jste již soubor her zakoupili, velice děkujeme.

Během října při silné vichřici se na spodní zahradě MŠ vyvrátila borovice, která musela být 
zpracována z jeřábu postupným odřezáváním. Tímto chceme ještě jednou velice poděkovat 
dobrovolným hasičům ze Skochovic, panu Kostrbovi, Břichnáčovi, Malířovi a také pánům 
Urbanovi a Svatošovi za likvidaci tohoto stromu. 
Doufáme, že se již nic nestane a budeme se chystat na již zmíněný advent a Nový rok.
Všem spoluobčanům přejeme krásné Vánoce a do nového roku vykročení pravou nohou.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Ve středu 1. 9. 2021 jsme na naší škole uvítali 44 nových prvňáčků, kteří se 
tradičně nejvíce  těší na to, co je ve škole čeká.
Slavnostní den byl zahájen na školním hřišti, kde vedení naší školy a paní 
starostka přivítali děti spolu s rodiči, kteří je doprovázeli a popřáli jim 
úspěšný nový školní rok. Poté noví malí školáci odešli se svými třídními 
učitelkami do svých tříd a užili si s nimi první společné chvíle. Odcházeli v 
nových tričkách s logem vranské školy a s drobnými dárečky. Svůj první den zvládli s úsměvem. 
Všichni si přejeme, aby letošní školní rok byl pro všechny radostný a úspěšný a abychom si 
ho užili ve zdraví.

kolektiv učitelek MŠ
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ADAPTAČNÍ KURZY NA 2. STUPNI
Hned ve čtvrtek 2. září se třídy 6. A, 6. B  
a 7. A vydaly do areálu Lávka na adaptační 
den, při kterém se měly zase o trochu lépe 
poznat a blíže se seznámit nejen s novými 
spolužáky, ale také s novými třídními učiteli, 
jejich zástupci a asistentkami pedagoga. Dů-
raz byl kladen na podpoření spolupráce ve 
třídě a stmelení třídního kolektivu. Aktivity 
vedly mj. k posílení vzájemné důvěry (celá 
třída musela např. udržet na napnutém laně 
jednoho ze spolužáků), spolupráci (např. 
souhra a organizace při „jednolyžích“), poznávání spolužáků a učitelů atd. Na konci kurzu si 
žáci vzájemně předali náramky přátelství se slovy chvály. Program trval, s přestávkou na oběd, 
celý den a dle reakcí dětí se velmi vydařil.

ÚSPĚCH ŽÁDOSTI O GRANTOVOU DOTACI ERASMUS+ 
ZŠ Vrané nad Vltavou uspěla v žádosti o grant na školicí pobyt učitelů jazyků v zahraničí. 
Během tohoto školního roku vycestuje celkem 5 učitelů jazyků do zahraničí na speciální 
metodické kurzy v rámci programu Erasmus+ (Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících  
a zaměstnanců ve školním vzdělávání). Jsme velmi rádi, že naše žádost uspěla v poměrně silné 
konkurenci. Škola na další vzdělávání učitelů jazyků bude moci využít částku 10.510 EUR. Naši 
jazykáři se už moc těší na novou inspiraci ve výuce. Zároveň doufáme, že se nám plán podaří 
zrealizovat v této době tak složité na cestování.

SPORTOVNÍ KURZ PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKŮ
Víte, že se snažíme žákům ZŠ Vrané nad Vltavou připravit hodiny tělesné výchovy zajímavě 
a pestře. Navíc pro všechny žáky II. stupně zajišťujeme různé varianty sportovních kurzů. Od 
sportovního pro šesté třídy, lyžařský pro sedmáky, cyklistický pro osmáky a připravujeme tu-
ristický pro deváté ročníky. Vzhledem k nemožnosti organizovat kurzy v posledních 2 letech, 
přišli tehdejší žáci šestých tříd o sportovní i lyžařský kurz. To jsme se rozhodli změnit, a tak jsme 
ve druhém školním týdnu odjeli s žáky současných osmých ročníků do rekreačního střediska  
v Lučkovicích. Nejednalo se o rekreaci, ale o 5 denní pobyt nabitý sportovními aktivitami. 
Cílem kurzu je rozvoj pohybových doved-
ností a zároveň seznámení se s novými/
netradičními sporty. Osmáci měli příle-
žitost se utkat ve velkém turnaji (fotbal, 
přehazovaná, ping pong, spike ball); naučili 
se pracovat s buzolou/mapou a zaběhli si  
5 km orientační běh, nikdo se neztratil ;-). 
Všichni se zúčastnili náročného celoden-
ního pochodu s celkovými 25 kilometry. 
Vzhledem ke krásnému počasí jsme měli 
možnost využít paddleboardy na blízké říčce 
Lomnici. Nejen ty byly součástí Survival 
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běhu, ve kterém nejrychlejší dvojice proběhla trať za neuvěřitelných 22 minut, přičemž zvládla 
překonání slackline, kroket, brodění se vodou, určování azimutu a mnoho dalšího. Všichni 
odjížděli zdrávi, i když fyzicky vyčerpáni. Na cestu každý obdržel diplom za dosažené výsledky 
a vy se zkuste zeptat svých dětí, jak si sportovní týden užily. My učitelé již pečlivě připravujeme 
další cyklistický kurz, který proběhne ke konci září.

VÝBĚROVÝ CYKLISTICKÝ KURZ 9. ROČNÍKŮ
Dodrželi jsme slib a cyklistický kurz zařadili mezi pravidelné sportovní akce ZŠ Vrané nad 
Vltavou. Proto 39 žáků 9. tříd „šláplo“ ke konci září do pedálů, a vyrazili vstříc zážitkům nejen 
na kole. Ubytováni jsme byli opět na krásném barokním statku v Benicích obklopeného nád-
hernou přírodou. Počasí vyšlo na jedničku, a tak jsme během 5 dní ujeli téměř 150 kilometrů, 
spluli řeku Sázavu, utkali se v orientačním závodě na horských kolech, vyzkoušeli si discgolf  
a mnoho dalšího. Ovšem nejcennější byly chvíle a zážitky, které mohli žáci sdílet společně 
se svými kamarády i učiteli. 
Pro některé znamenal cykli-
stický kurz krok mimo svou 
komfortní zónu, o to více je 
může hřát fakt, že dokázali 
překonat sami sebe a někteří 
možná nehodí kolo zpět do 
garáže. To, že žáci zdokona-
lili své cyklistické dovednosti, 
dozvěděli se nové informace o 
jízdě na kole, je jen vedlejším 
efektem. Již se těšíme na III. 
ročník ;-)

KLUB MLADÉHO DIVÁKA – 1. PŘEDSTAVENÍ
Ve středu 6. 10. 2021 Klub mladých diváků navštívil Divadlo na Vinohradech a zhlédl první 
divadelní představení – REVIZOR (Nikolaj Vasiljevič Gogol).
Jedná se o jednu z nejznamenitějších komedií, které kdy byly napsány. Groteskní pohled na 
elitu zaostávající společnosti, ve které je způsobilost nahrazena ohebným lokajstvím a autorita 
zaměněna vulgární mocí. Příběh provinční vrchnosti, vědomé si své nekompetence do té míry, 
že sama sebe k smrti vystraší domnělou přítomností revizora, je geniálně zkombinován s pří-
během bystrého podvodníka, který z úleku hodnostářů dokáže vytěžit víc, než by si kdokoliv 
dokázal původně představit.. 
Hráli: Ondřej Brousek, Aleš Procházka, Andrea Černá, Šárka Vaculíková, Marek Lambora…
Představení se nám velmi líbilo a těšíme se na další divadelní zážitek.

8.B V NÁRODNÍM MUZEU
Za výstavou Dějiny 20. Století se ohlédla žačka třídy 8.B Viky Hadrabová:
Dnes jsme se třídou jeli na výlet do Národního muzea v Praze. Vlakem jsme dorazili na hlavní 
nádraží a dále už jsme pokračovali pěšky až do budovy NM. Cestou trochu pršelo, ale to nám 
vůbec nevadilo. Po příchodu do muzea jsme shlédli promítání, ve kterém jsme mohli vidět 
sestřih důležitých okamžiků a osobností, které ovlivnili dějiny našeho státu ve 20. století. Pak 
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jsme si prošli celou výstavu. K prohlédnutí zde byly např. 
staré telefony, psací stroje, hračky, fotografie, sochy, oble-
čení, nebo třeba ukázka vybavení pokojů z 20. století. Mě 
nejvíce zaujaly dřívější obaly potravin, tajné (skryté) pokoje 
a hračky (např. céčka a mončičáci). Dost času jsem také se 
svými kamarádkami strávila v „herním“ koutku, který byl 
vybaven zábavou pro děti. Mohli jsme si tak zkusit zahrát 
např. Tetris nebo si pohrát se stavebnicí Merkur či Seva. 
Výlet se mi moc líbil a bylo zajímavé se zase dozvědět něco 
více o 20. století.

SVÁTEK ZVÍŘAT
Po roční pauze, způsobené 
koronavirovými opatření-
mi, jsme mohli navázat na 

naší školní tradici oslavy mezinárodního Dne zvířat. Žáci de-
vátých ročníků i v letošním roce připravili pro třídy prvního 
stupně zábavně - naučnou stezku se stanovišti, která byla věno-
vána úkolům zaměřených na vlastnosti, smysly a dovednosti zví-
řat, poznávání a chování živočichů apod. Počasí vyšlo parádně  
a tak se v pátek 8. října mohli do okolí školy vydat postupně všichni 
žáci 1. - 5. tříd. Akce se velmi vydařila a naši deváťáci si zasloužili 
velikou pochvalu nejen za přípravu stanovišť, ale i za milou a dů-
stojnou komunikaci se svými mladšími spolužáky.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ KNIHOVNY
Ve čtvrtek 14. října jsme přestřižením modré stuhy slavnostně otevřeli nově zrekonstruova-
nou školní knihovnu. Naše knihovna se zcela proměnila: starý nesourodý nábytek nahradily 
kvalitní dřevěné police s informačními prvky, část místnosti pokrývá nové linoleum, v zadní 
části vzniklo malé pódium pokryté kobercem a s polštářky k posezení. Vrcholem modernizace 
knihovny je však zavedení elektronického knihovního systému. 
Těšíme se, že tak přilákáme ke knížkám více dětí.

ZE ŽIVOTA EKOTÝMU
    • Posnídejme společně
Letošní týden Pěšky do školy jsme slavnostně zahájili společnou snídaní dětí, rodičů a učitelů 
před školou. Každá třída nabízela množství nejrůznějších snídaňových dobrot, které mizely 

téměř kosmickou rychlostí. Pro dospěláky byla navíc připravena 
kavárnička s několika druhy kávy zdarma.
Milá a přátelská nálada obměkčila i počasí, které s deštěm 
počkalo přesně do okamžiku, kdy jsme uklidili poslední lavice 
a rozloučili se s posledními návštěvníky. Máme velkou radost 
z vydařené akce, klidu a pohody před školou a množství pozitiv-
ních ohlasů od účastníků všeho věku s opakujícími se přáními, 
ať se podobná setkávání v přátelské atmosféře konají i nadále.
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    • Odpoledne pro školní zahradu
Množství nápadů na nejrůznější stavby na zahradě. Na další akce pro děti, rodiče a učitele. Na 
druhy rostlin a způsoby jejich pěstování a využití. Na živočichy, které bychom mohli chovat nebo 
pro ně zařídit vhodné bydlení. To všechno se sešlo na „lepících“, kterými účastníci historicky 
prvního setkání úplně zaplnili mapu zahrady. Moc za všechny tipy děkujeme, už se těšíme, až 
s nimi budeme při společné schůzce Ekotýmu 1. a 2. stupně pracovat.
Kromě této práce byl dostatek času a prostoru na opékání maršmelounů, buřtíků, rohlíků, …, 
dětské řádění i dospělácké povídání.
Díky všem za příjemně strávený páteční podvečer na vranské školní zahradě.

    • Výprava za mloky
Na Světový den zvířat, v pondělí 4. 10., ZŠ Vrané 
nad Vltavou a její Ekotým uspořádali pro rodiče, 
žáky i širokou veřejnost vycházku za mloky skvr-
nitými (Salamandra salamandra) do nedalekého 
údolíčka ve Skochovicích. Vycházky se zúčastni-
la poměrně početná skupina složená především 
z mladších žáků a rodičů. Teplé a suché odpoledne 
se hodilo spíše k procházce, než k pozorování mloků, ale i přesto se nám jednoho podařilo 
nalézt a to hned po příchodu na místo. Kromě obdivování krásně zbarveného samce mloka, 
proběhla i krátká přednáška o rozšíření, biologii a ekologii těchto zajímavých tvorů.
Pozn.: K manipulaci se zvláště chráněným druhem došlo v souladu s platnou výjimkou ze 
zákona 114/1992 sb.

    • Společná schůzka Ekotýmu 1. a 2. Stupně
Po dobrých zkušenostech z minulých let jsme se i letos rozhodli pokračovat ve společných 
schůzkách obou Ekotýmů (a moc si přejeme, abychom v nich také oproti loňsku a předloňsku 
mohli pokračovat). Ta první se nesla v duchu seznamování a společného plánování naší čin-
nosti. Využili jsme k tomu auditorskou zprávu a také jednu milou návštěvu. Starší si vzali pod 
svá křídla mladší a po týmech připravili pro ostatní představení jednoho z kroků Ekoškoly. 
Všichni se tak mohli dozvědět, kde nás auditorky ocenily, a v čem nám doporučily se zlepšit. 
S Luckou Medkovou jsme prošli okolí školy a nechali si představit ideovou studii, kterou pro 
nás před několika lety zpracovala s využitím nápadů školních dětí. Teď je na nás, jak které 
náměty využijeme.

    • Den stromů
Ekotým 1. stupně se rozhodl připravit pro celou školu kvíz k oslavě Dne stromů. Na své schůzce 
děti vyráběly kvízové karty s otázkami, které si samy vymyslely. Připravily k nim správná ře-
šení, sepsaly hlášení do školního rozhlasu, vytvořily puzzle jako odměnu pro úspěšné řešitele. 
Všechny připravené materiály rozmístily po škole a děti z 5. A pak ráno celou akci rozhlasem 
zahájily. Přejeme všem účastnicím a účastníkům, ať si stromový kvíz užijí.

CO DALŠÍHO SE VE ŠKOLE UDÁLO:
• Některé třídy se zapojily vycházkou, či cyklovýletem do charitativní akce Hýbeme se 

s Teribearem.
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• Čtyři třídy 1. stupně zahájily kurzy plavání
• Stále se snažíme vylepšovat prostředí školy- na konci srpna došlo k polepení části schodiště 

vzdělávacími samolepkami, díky kterým si žáci mohou připomínat násobilku, slovní druhy 
i pravidla slušného chování ve společnosti i během pohybu v budově školy. Rádi bychom 
v budoucnu tímto způsobem vyzdobili všechna hlavní schodiště ve škole.

• 8. – 9. října proběhly v budově školy volby do PS ČR
• Třídy 6. A a 6. B společně vyrazily na výukový program do Planetária Praha 
• Třída 7. A vyjela probádat Vyšehrad
• Ve vybraných třídách ZŠ byly realizovány preventivní programy týkající se vztahů a kli-

matu ve třídě
• Ve třídách 1. stupně se slavil Halloween
• 5.B vyrazila do Muzea v Jílovém u Prahy

Celý tým základní školy přeje všem krásné Vánoce
a do celého roku 2022 pevné zdravía radostné dny.

ROZBĚHNUTÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 V ZUŠ  
VE VRANÉM NAD VLTAVOU
Všichni jsme byli moc rádi, že se nám do školy mohli po 
prázdninách vrátit všichni žáci, kteří dlouhodobě projevu-
jí zájem o vzdělávání v naší škole. Jako každoročně jsme při-
vítali i nové děti, které byly přijaty na základě talentových 
a přijímacích zkoušek. 
V letošním školním roce byl nově otevřen „Dramaťák“. Zatím 
pouze jako kroužek při ZUŠ. Ale to na úrovni nic nemění, ta je stejná jako při vzdělávání. 
Kroužek vede Klára Novotná. O kroužek byl a je zájem. Z toho máme velkou radost. Vy se 
můžete těšit na vystoupení dětí z dramaťáku v rámci koncertů školy. První vystoupení bude  
u VÁNOČNÍHO STROMU 28.11. 
Menší radost už nám kazí docházka do povinné PHV (přípravná hudební výchova) a HN 
(hudební nauka), kde řada rodičů zneužívá možnost distanční výuky, kde důvodem uvádí 
jiný kroužek. Tomu tak bohužel nemůže být a od příštího roku, nebude těmto žádostem ze 
strany školy vyhověno. Apelujeme tedy na rodiče, aby si přečetli podmínky vzdělávání v ZUŠ 
a ty respektovali. 
Škola také realizuje v rámci povinné SI (kulturní seminář) řadu zajímavých návštěv koncertů 
aj. Například v září se žáci vypravili do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Začátkem října 
mohli navštívit koncert v kostele sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou. Dále pro naše žáky připravil 
pan A. Limpouch prohlídku varhan. Také se chystáme na návštěvu do kytarové dílny pana S. 
Papeže v Jílovém u Prahy. O nabídku programu se stará paní učitelka M. Temnyaková, která 
děti vede v rámci kulturního semináře. 
Pokud tomu všemu situace dovolí, připravuje pro Vás škola řadu hudebních vystoupení, 
jako dva koncerty v divadle U Valšů 12. 12. 2021, několik koncertů v sále školy a vystoupení 
u Vánočního stromu 28. 11. 2021.
Brzy se tedy na Vás a setkání s Vámi těšíme.

Vaše ZUŠ
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PŘIPRAVUJEME PROJEKT REVITALIZACE OKOLÍ 
SOKOLOVNY
Všichtos je to již 2 roky od první schůzky s architekty Lucií a Honzou 
Medkovými ohledně naší vize o vybudování místa pro sportovní vyžití a 
možnost setkávání nejen členů Sokola, ale i široké veřejnosti na pozemku 
Sokola Vrané nad Vltavou I. V lednu 2020 byla přizvána vranská veřejnost, 
která mohla vyjádřit své názory, přání a diskutovat nad navrhovanými 
řešeními. Na základě tohoto setkání byly zpracovány 2 varianty řešení are-
álu, které byly veřejnosti prezentovány na druhém veřejném plánovacím setkání v červnu 2020. 
Na základě obou těchto plánovacích setkání vznikla finální podoba, která byla schválena 
Výborem Sokola a prezentována veřejnosti i zastupitelstvu naší obce. V rámci pokračování  
poptávkového řízení na realizaci projektové dokumentace byly osloveny 4 firmy a nakonec byl 
vybrán k pokračování právě projekční ateliér Kontinual, se kterým byla podepsána smlouva 
na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, aby bylo možné se ucházet o dotace. Bez 

finanční pomoci státu a věříme, že i naší obce by nebylo možné projekt uskutečnit.Vranský 
sokol (TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.), jako majitel pozemku okolo sokolovny, samozřejmě 
počítá i s tím, aby se v rámci úpravy okolí sokolovny mohly uskutečnit všechny akce, které 
se tam pravidelně konají, a i mnoho dalších. Vranský sokol bere tento prostor jako veřejný, 
a proto se na něm bude konat mnoho veřejných akcí. Celé okolí sokolovny by mělo 
být otevřeno i pro širokou veřejnost a sloužit k vyžití rodin a dětí, včetně bezbariérové-
ho přístupu. O dalším vývoji našeho záměru - Revitalizace okolí sokolovny vás bude-
me informovat v některém příštím čísle Zrcadla nebo na našem Facebookovém profilu. 

Se sokolským pozdravem Nazdar!

Jaroslav Tejnický 
starosta TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.
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NOVINKY Z TATRANU
Vážení příznivci fotbalu, opět se hlásíme z vranského Tatranu!
Podzimní část soutěže je již za námi a my jsme rádi, že se všechny 
její zápasy mohly odehrát bez komplikací. Během podzimu jsme 
do jednotlivých družstev přivítali řadu nových tváří, které se již 
teď jeví jako cenné přírůstky. Všechny naše týmy odehrály na 
podzim velké množství zápasů a turnajů, při nichž měly možnost 
poznat hořkost porážky, ale i radost z vítězství.

Vranská mládež – HLEDÁME NOVÉ MLADÉ NADĚJE 
Začátkem nového školního roku se na Tatranu konaly náborové tréninky pro budoucí fotba-
listy/ky SKV. Přivítali jsme návštěvu ze školních družin ze Základní školy Vrané nad Vltavou. 
Pro děti jsme připravili fotbalové odpoledne o čtyřech stanovištích, kde si mohly vyzkoušet 
své fotbalové a pohybové dovednosti. Na závěr byla pro děti nachystaná sladká odměna. Na 
konci září se konalo Vranské posvícení spojené s dětským dnem. Jedno stanoviště patřilo SKV 
a byly zde pro děti připraveny různé disciplíny s fotbalovou tématikou. Obě dvě akce měly 
velký úspěch a my děkujeme všem zúčastněným – dětem i trenérům! 

Fotbalový nábor nezastaví ani 
zima a tak, pokud budete mít 
zájem, můžete se k nám přidat 
i během zimních měsíců. Tré-
nujeme každé úterý od 17h ve 
Vranské sokolovně.

Shrnutí podzimní části soutěží 
našich přípravek
Mladší přípravka ve skupině „O“ 
okresního přeboru obsadila dru-
hé místo a v jarní části sezóny 
bude v nadstavbové části bojovat 
s týmy Dobřichovic a PFA. Starší 
přípravka skončila ve skupině 
B okresního přeboru na šesté 
příčce. Naši muži skončili po 
podzimní části sezóny na 3. mís-
tě s minimální ztrátou na první 
místo. Ze 13 odehraných zápa-
sů v 11 nepoznali přemožitele 
a svojí skvělou formu si plánu-
jí udržet, ne-li vylepšit během 
zimní přípravy.
Pro více informací ohledně dění 
v klubu, náboru a řady fotografií 
neváhejte navštívit naše webové 
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stránky www.sk-vrane.cz nebo naše sociální sítě: FACEBOOK - SK Vrané nad Vltavou nebo 
INSTAGRAM – SKVRANE. Závěrem chceme poděkovat všem našim fanouškům a příznivcům, 
kteří nám během podzimu projevili obrovskou podporu, a to i při venkovních zápasech. Moc 
si Vás vážíme a těšíme se na jaro, kdy to společně zase rozjedeme!  #vranyjehvezda

Za SK Vrané nad Vltavou, z.s. 
David Balling, předseda klubu
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SENIOREK
Máme radost, že se náš Seniorkový diář konečně zaplnil 
a naše činnost se plně rozběhla.
Při kávičce a dobrotách jsme si několikrát poseděly  
v našem KLUBU. Velice si tato setkání užíváme, stále 
si máme co povídat. V Klubu jsme oslavily kulati-
ny našich dvou babiček. Vyslechly jsme si povídání  
o cestování a vaření, které si připravil jeden pohádkový čtecí dědeček, a babičky tím naladil 
na cestování a hlavně na vaření.
Děti z Mateřské školky Březová-Oleško nás pozvaly na návštěvu do své školky. Setkání bylo 
kouzelné. Přivítání bylo veselé a radostné. S dětmi jsme si zazpívaly, tvořily jsme přáníčka a také 
jsme se společně prošly do lesa. Tato mezigenerační setkání jsou nádherná jak pro babičky, tak 
pro dětičky. Loučení bylo velmi dojemné, těžce jsme se loučily. Děti nás pozvaly na další setkání 
a my jsme se hned těšily, ale zatím jsme se nesetkaly, počkáme na lepší podmínky k setkávání.
Od srpna si užíváme komentovaných vycházek po Praze. Tento „Cyklus vycházek“ s Kristiánem 
(náš prima průvodce) je velmi zajímavý a poučný.
Vlakem jsme se vydaly s Kristiánem do Kutné Hory. Toto krásné město nás přivítalo sluníčkem 
a naše procházka byla nádherná. 
Navázaly jsme na naše dušičkové návštěvy hřbitova na Vyšehradě, kde jsme rozsvítily svíčky 
na některých hrobech.
Ve zvolském polydomu jsme si všichni (zvoláci i vraňáci) společně zazpívali při vystoupení 
Petra Kubce „Točte se pardálové“. 
U našich sousedů jsme také navštívily naši kamarádku paní Alenku v Květinářství. Poseděly 
jsme při kávičce a sladkostech pod pergolou. Ženské musí přivést domů dárečky a tak jsme 

i nakoupily plno krásných věciček  
a kytiček.
A také jsme již byly v divadle. V na-
šem oblíbeném Studiu 2 jsme viděly 
“Brouka v hlavě“. Hudební divadlo 
se pochlubilo premiérou „Rebelové“  
a v divadélku na Zbraslavi jsme viděly 
„Láska mezi nebem a zemí“.
2 v 1 = Vranské posvícení + Odpoledne 
pro děti:
Po roční pauze se vranští sousedé sešli 
v sobotu 25. 9. 2021 na hřišti u Soko-
lovny, aby se společně pobavili a užili 
si společně  krásné odpoledne.

Děvčata ze Seniorku se této krásné akce účastnily: zajistily tvůrčí dílničku, Kolo štěstí a registraci 
dětí na soutěže. Věříme, že si posvícení všichni užili.
Věříme, že za rok, v sobotu 24. 9. 2021, se opět na posvícení sejdeme.
„Posvícenská pěkná“ - tak té jsme se také zúčastnily. V hospůdce Masna se pěkně sedělo, 
papalo a také zpívalo.
Před námi jsou plánované další akce, věříme, že je budeme moct uskutečnit. Od organizace 
SenSen jsme dostaly chytré telefony, abychom se mohly zapojit do Digitálního vzdělávání 
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seniorů. Lektoři budou ze společnosti „Moudrá sovička“. 
Akademie řemesel Praha Na Zeleném pruhu, nám věnovala stavebnice, za ně moc děkujeme. 
Poslouží nám, babičkám a dětem, pro zábavu, ale také trénování jemné motoriky, procvičíme 
si prstíky. 
Stále spolupracujeme s organizací „Mezi námi“. Děvčata nás zásobují nabídkami na společná 
setkávání a hlavně nás zásobují náměty na tvoření. Každý měsíc dostáváme informace a ná-
vody na tvorbu.
V plánu máme do konce roku ještě mnoho aktivit, zda se budou moct uskutečnit, uvidíme.  
V Seniorku bychom rády přivítaly Mikuláše a Ježíška. 

Potěšilo by nás, kdybychom letos mohli všichni společně zpívat při akci „Celé Česko zpívá ko-
ledy“ ve středu 8. 12. 2021 v 18 hodin. Radovali jsme se při Vánočním jarmarku s rozsvícením 
vánočního stromečku. Navštívit zvířátka v Obůrce.

Všechny Vás srdečně zveme na naše akce, rády přivítáme každého.

Přejeme Vám krásné prožití doby adventní, čas vánoční a pevné vykročení do roku 2022. Mějte 
se pěkně, opatrujte se. A věřme, že bude lépe.......

SENIOREK

VÁNOCE

VÁNOCE - HISTORIE
Vánoce křesťané začali slavit v třetím až čtvrtém století. Nejstarší památkou, která je dosvědčuje, 
je Filokalův chronograf z roku 354, kdy již bylo slavení Vánoc zřejmě nějakou dobu zavedené. 
Od slavení svátku bylo krátce upuštěno poté, co Řehoř z Nazianzu odstoupil z úřadu patriarchy 
konstantinopolského v roce 381, ale bylo znovu zavedeno Janem Zlatoústým asi v roce 400. 
V raném středověku byla oslava Narození Páně považována za méně významný svátek než 
Epifanie (Zjevení Páně, 6. ledna), která je v západním křesťanství zaměřena na návštěvu mu-
drců. Významnost Štědrého dne byla postupně zvyšována po korunovaci Karla Velikého na 
císaře na Narození Páně v roce 800. Během středověku se pak svátek stal tak významným, že 
kronikáři běžně uváděli, kde různí magnáti slavili Vánoce. Různí umělci té doby byli odsouzeni 
za oplzlé koledy, což naznačuje, že divoké tradice Saturnálií a Yule pokračovaly v této nové 
formě pod názvem Vánoce. Opilost, promiskuita a hazardní hry byly také v té době důležitým 
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prvkem oslavy. Vánoce byly ve středověku veřejné svátky, jako ozdoby byly používány břečťan, 
cesmína, a jiné stálezelené rostliny. 
Na území Česka byl o Vánocích v období středověku dodržován zvyk bdění (vigilie) a půs-
tu. Také bylo zvykem, aby v předvečer Narození Páně kněží a žáci chodili a kalendovali, čili 
koledovali, po domech svých věřících, což činili i v osmý den (oktáv) téhož svátku. Je popiso-
váno, že do 16. století měly vánoční dárky charakter úplatků. Poddaní dávali dárky vrchnosti 
a úředníkům, podřízení nadřízeným. Někdy bývaly dárky vymáhány i násilím. Oslava Vánoc 
se v 17. století přesunula do rodin, kde bylo oslavováno narození Ježíška a uctíváno rodinné 
štěstí a vzájemná pospolitost. Také se Vánocích vítal návrat Slunce a s tím byly spojeny i štěd-
rovečerní zvyky a obyčeje. 
V roce 1644, během anglické občanské války, angličtí puritáni ovládající Parlament zakázali 
slavení Vánoc jako nebiblického a pohanského zvyku. Následovaly protesty proti rušení Vánoc, 
zákaz však vydržel až do roku 1660. Podobné zákazy byly uplatněny i ve Skotsku a některých 
anglických koloniích. Ve Skotsku byl zákaz slavení Vánoc zrušen roku 1686, ovšem oficiálním 
svátkem se Vánoce staly až roku 1958. V Nové Anglii byla oslava zakázána například v Bostonu 
v letech 1659 až 1681. 
V Pensylvánii byli známi pro své nadšené oslavy Vánoc obyvatelé měst Bethlehem, Nazareth 
a Lititz. Tato města založili moravští osadníci německé i moravské národnosti z církve Mo-
ravských bratří. Moravané v Bethlehemu měli první vánoční stromky v Americe, stejně jako 
první betlémy. 
V Českých zemích bylo v 18. století hospodyňkám povoleno péct vánočku. Do 18. století směli 
péct vánočku výhradně pekaři. Kromě darů pro hodnostáře bylo zvykem obdarovávat chudé 
a koledníky. V 18. století bylo vystavování jeslí považováno leckde za nedůstojné, protože jesle 
odváděly pozornost mládeže od kázání. Proto nejprve Marie Terezie a poté i Josef II. vydali 
zákaz stavění jesliček v kostelích. Lidé však hledali náhradu a stavěli jesličky doma. Výroba 
domácích betlémů a jesliček se masivně rozšířila především na venkově. Zákaz stavění jesliček 
v kostelích byl oficiálně zrušen až v roce 1825. 
Na počátku 19. století spisovatelé ukazovali tudorovské Vánoce jako čas nevázaných oslav. V roce 
1843 však napsal Charles Dickens román A Christmas Carol (česky Vánoční koleda), který 
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pomohl oživit „duch“ vánočního a sezónního veselí. Okamžitá popularita této knihy sehrála 
velkou roli v představení Vánoc jakožto svátku, jenž klade důraz na rodinu, dobrou vůli a soucit. 
Překrytím církevních oslav svou světskou vizí svátků ovlivnil Dickens mnoho aspektů Vánoc 
v západní kultuře. Například rodinné oslavy, tradiční pokrmy a pití, tanec, hry a pojetí Vánoc 
jako svátků štědrosti, velkorysosti ducha a lásky. 
Tradice zdobení vánočního stromku pochází z německých zemí. Jedna z prvních zpráv o oz-
dobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. První stromeček 
v Česku postavil a ozdobil režisér pražského Stavovského divadla Leibich, jenž byl původem 
z Bavorska, v r. 1812. Jako ozdoby stromečku je používáno nejen ovoce, ořechy a voskové, 
dřevěné, papírové nebo kovové ozdoby, ale i pečivo. Koncem 19. století je stromeček zdoben 
též lojovými svíčkami, ale po vynálezu parafínu v roce 1833 a jeho použití na svíčky jsou 
používány parafinové svíčky.
V 19. století se v českých zemích uchytil způsob kuchyňské přípravy kapra, který se sem dostal 
z Rakouska. 
V Československu v období První republiky byly na Vánoce nedostatkovým zbožím nejen ryby, 
ale například i kvasnice. Místo mnoha potravin byly používány jen náhražky.
Společné slavení Štědrého večera znepřátelenými vojáky je popisováno jak během první, tak 
druhé světové války. Vojáci bojujících stran se setkávali a společně slavili Vánoce, či dokonce 
někde sehráli vánoční fotbalové utkání. Vojáci si vyměňovali dary, někdy i adresy - a  pili. Často 
příměří začalo žádostí o možnost pohřbít mrtvé kamarády. Tento příběh je někdy upravován 
jako dramatické vyprávění v krátkých literárních dílech.
 Křesťanské tradice Vánoc se nacisté pokoušeli změnit na starogermánské pohanské „slavnosti 
slunovratu“ a „svatý svátek Němců“, v německých školách bylo zakázáno slavit narození Ježíše 
Krista a nesměly se zpívat vánoční koledy s náboženskou tematikou.
Československá komunistická vláda se podobně jako nacisté snažila co nejvíce potlačit křes-
ťanskou podstatu Vánoc ve veřejném životě. Veřejných oslav Vánoc jako narození Ježíše Krista 
se československý občan dočkal znovu na Vánoce 1989. 

VÁNOČNÍ KOSTÝMY
Vánoční oděvy a kostýmy jsou dány jednak daným svátkem a úlohou. Během svátků mohou 
být například měněny mešní roucha v katolickém kostele, adventní fialové za růžové o gaudette 
neděli a bílé nebo zlaté na Štědrý den.
Postava svatého Mikuláše má připomínat 
světce, vysokého katolického církevního 
hodnostáře, který rozdává nezletilým dětem 
dárky. Během svátků sv. Mikuláše má posta-
va svatého Mikuláše roucho napodobující 
oděv arcibiskupa. Bílý oděv se zlatými znaky 
a lemy a křížem, mitra, vysoká, obvykle 
zlacená, berla se spirálovitým zakončením. 
Typickým znakem jsou bílé vlnité vlasy, delší 
bílý plnovous a huňaté bílé obočí. Čert sym-
bolizuje postavu z podzemí plného kouře a 
plamenů, pekla, je mu přisuzována impulsiv-
ní agresivita, je temnou postavou. Čert má 
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být bývá upraven jako děsivá nebo jen stylizovaná rohatá nestvůra s řetězy napodobující zvíře na 
dvou nohou, špinavé od sazí. Andělé symbolizují nevinnost, jsou nebeské bytosti. Andělé bývají 
zpodobněni jako postavy v bílých rozvolněných šatech (dívky), suknicích (chlapci), obvykle s dlou-
hými vlasy, hvězdami. Vhodné jsou zlaté paruky nebo blond vlasy. Obvykle jsou jasně vyznačeni  
i křídly umístěnými na zádech. Křídla andělů mohou připomínat holubí, nevhodná jsou dravčí, 
hmyzí nebo jiná křídla.
Svatá Lucie bývali veselí mladíci převlečení za dívky, oblečené v bílém splývavém kostýmu 
s maskou a nosem, nebo i v různých v maskách, podobných čertům či drakům, podle kraje. 

Lucie v českých zemích nenosí na hlavě věnec se svíčkami. V severských zemích jde o dívky 
v bílé říze s věncem a svíčkami na hlavě.
Ježíšek je neviditelná bytost a nebývá proto nikdy zpodobňován lidmi. 
Santa Claus je představován postavou obvykle lehce obézního muže v jasně červeném teplém 
oblečení se širokými bílými lemy. Součástí je převisající čepice. Doplňkem jsou vysoké kožené 
zimní boty a rukavice. Typickým znakem jsou bílé vlnité vlasy, delší bílý plnovous a huňaté 
bílé obočí. Postavu někdy doprovází sobí spřežení, často stylizované. Maska Santa Clause bývá 
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velmi oblíbenou pomůckou pro mnoho více či méně zábavných vánočních situací, včetně pa-
rodování a erotických představení a reklamních účelů. Zpodobnění zvířat v kostýmech Santa 
Clause, veselé žerty nebo karikatury nejsou chápány jako urážející.
Tři králové jsou zpodobňováni jako postavy s korunami a dary a někdy také s hvězdou na tyči. 
Jeden ze tří králů může mít obličej symbolicky nebo věrohodně nabarven tmavou nebo černou 
barvou. Přestože je označován jako „ten černý vzadu“ toto zpodobnění nemá žádný rasistický 
podtext a je stejně významný a oblíbený jako zbylé postavy.
V mnoha částech světa je běžné na náměstích a v nákupních centrech použití vánočního 
osvětlení a dekorací zavěšených podél ulic, pouštění vánoční hudby z reproduktorů, umístění 
vánočních stromků na náměstí. Jde o způsob navození vánoční nálady vhodné k nákupům 
dárků. Role pestrobarevných papíru se sekulárními či náboženskými vánočními motivy jsou 
vyrobeny pro účely balení dárků. V některých zemích jsou vánoční ozdoby tradičně sklízeny 
na Večer tříkrálový. 

ZIMA KDYSI
Pro vánoční čas jsem pro vás, milí čtenáři, vybrala několik historických fotografií ze zasněže-
ného a také pořádně ledového Vraného a také jednu ze Zvole. 
A zároveň přidávám zajímavosti vyčtené z vranských kronik – farní, školní a sokolské. 
Velkou událostí v adventním čase roku 1885 bylo bezesporu rozsvícení elektrických lamp ve 

vranské papírně. Stalo se tak 16. prosince a pro umoc-
nění tohoto „kouzla“ bylo posečkáno do setmění. Světla 
se rozsvítila ve tři čtvrtě na pět večer a přihlížela tomu 
většina obyvatel obce. Elektřinu si ve své továrně ne-
chal zavést Arnošt Haase, a to od vynálezce obloukové 
lampy Františka Křižíka, který tehdy do Vraného přijel. 
Elektřina byla zavedena i do bytů továrních úředníků  
a z papírny ji odebíraly i vranské hostince, ale celkově 
byla obec elektrifikována až o mnoho let později, v roce 
1941. Vlak do Vraného začal jezdit v roce 1897. Spojení 
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se Zbraslaví a Prahou 
obstarávaly od roku 
1865 parníky. Ve farní 
kronice najdeme zázna-
my o tom, kdy jezdily. 
Vše záviselo na počasí, 
respektive na tom, kdy 
začalo mrznout a Vl-
tava se pokryla ledem. 
Většinou přestaly jezdit 
koncem listopadu, ale 
například v roce 1889 
zůstaly v provozu až do 
11. prosince. Na jaře se pak čekalo, až led na Vltavě roztaje. Například v roce 1892 si pan farář 
poznamenal, že nepravidelně začal parník jezdit 1. března, kdy „potřetí a naposled odpluly 
ledy“, ale protože stále bylo velmi chladno, pravidelný provoz byl zahájen až 22. března. 
Čas vánoční byl a je dobou dobročinnosti. V době rakousko-uherské monarchie a za první 
republiky se ve Vraném konaly mikulášské zábavy a divadelní představení, z jejichž výtěžku byly 

obdarovávány chudé děti. Nadílku dostávaly 
rovněž od podpůrného spolku Domobrana 
a také od manželky majitele zdejší papírny 
Heleny Haaseové – oblečení, boty, vánočky 
a ořechy. 
Sokolové pořádali od roku 1910 cecilské 
(svátek sv. Cecilie, patronky hudebníků, se 
slaví 22. listopadu), mikulášské a silvestrovské 
zábavy a v lednu či začátkem února vždy so-
kolský ples. Buď při gramofonu nebo s živou 
hudbou a než byla vybudována sokolovna, tak 
většinou v „hostinci bratra Josefa Chvátala“. 

Silvestrovská zábava mívala humoristický program, který sokolové předem nacvičili. 
Smutné byly Vánoce v době první světové války. To, že u štědrovečerního stolu chyběl manžel, 
otec nebo bratr, bylo bezesporu tou největší změnou oproti létům předcházejícím. Obzvláště 
na Štědrý den se na ně intenzívně vzpomínalo a všichni si přáli jediné: aby se jim jejich blízcí 
vrátili živí. V některých rodinách však věděli, 
že se s nimi už nikdy nesetkají. V novinách se 
už řadu týdnů objevovaly seznamy padlých. 
Vycházely i na Štědrý den. Už o prvních 
válečných Vánocích se například vědělo, že 
domů z války se nikdy nevrátí Josef Marhold, 
jehož život vyhasl na Balkáně v necelých 28 
letech. Připomíná ho destička ve vranském 
kostele. 
Vojákům se posílali na frontu i do lazaretů dárky. 
Vedle trvanlivých potravin, cigaret, dopisních 
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papírů a tužek to byly teplé spodky, pletené punčochy, šály, ledvinové pásy a další oděvní sou-
částky, které je měly zahřát. Posílali jim je rodinný příslušníci, ale také dobročinné organizace. 
Do výroby dárků pro vojáky se zapojily i děti z vranské školy. V pamětní knize školy se dočteme, 
že pletly nátepníčky, šály a kamaše a také zhotovily ze starých novin tisíc párů vložek do bot, 
aby vojákům bylo tepleji od nohou. 
S prodlužující se válkou ceny potravin vylétly nahoru. Některé nebylo možné koupit vůbec 
nebo jen na černém trhu, ale za mnohonásobně vyšší částky, než byly ty úředně povolené. Lidé 
ale netrpěli jen hladem. Kvůli nedostatku uhlí i zimou. A o posledních válečných Vánocích na 
stromečku nesvítily ani svíčky, prostě nebyly k sehnání a nedostávalo se ani petroleje. 
Po válce se opět obnovily zábavy a plesy. Už na Silvestra 1918 se v hostinci u Josefa Chvátala 
konala sokolská zábava, k tanci zde hrálo deset mokropeských hudebníků, sokolové připravili 
humoristický program, ale mysleli i na vážné věci – Antonín Veselý prodával na zábavě odznaky 
dobročinné organizace České srdce, která pomáhala dětem v nouzi. První poválečný spolkový 
ples se pak konal v lednu roku 1919, opět v hostinci Josefa Chvátala. 
Mikulášské a silvestrovské zábavy a lednové spolkové plesy pak sokolové organizovali po celou 
dobu první republiky. V již zmíněném hostinci u Josefa Chvátala, ale také v restauraci u Za-
mrazilů a po vybudování sokolovny v jejím sále. Zábavy a plesy však nepořádali jen sokolové, 
ale také družstvo Budoucnost, Sportovní klub Vrané (S. K. Vrané), Československá strana 
národně socialistická, Tovární dobrovolní hasiči, Sbor dobrovolných hasičů ve Skochovicích 
a další organizace. Všechny tyto akce byly pořádány, aby se lidé setkali a pobavili, ale také pro 
to, aby z jejich výtěžku byly získány prostředky na činnost jednotlivých spolků. 
Před Vánocemi si lidé posílali vánoční pohlednice, prodávala se jich celá řada, jedna hezčí než 
druhá. Odesílali se z pošty, která ve Vraném díky Leopoldině Krásové (prababičce Aleny a Soni 
Krásových z čp. 136) zahájila provoz v roce 1898. 
Vranští obchodníci pak svým věrným zákazníkům nejen přáli krásné svátky a zdraví a štěstí 
do nového roku, ale také je obdarovávali drobnými dárky – mimo jiné reklamním vánočním 
zbožím – např. archy s vystřihovacím betlémem, který si od malířky Marie Fischerové Kvě-
chové nechala namalovat rakovnická firma Otta, jež vyráběla mýdla a kosmetiku, dětem pak 
rozdávali krásně ilustrované dvojlisty s pohádkami a koledami. 
Ve vranském kostele sv. Jiří se konala půlnoční mše, ovšem, jak zmiňuje v kronice pan farář, ne vždy 
zpívaná. Například v roce 1922 si ale s radostí zapsal: „O vánočních svátcích bylo opět po dlouhé 
době ve Vraném oslaveno Narození Páně slavnou mší svatou, při níž laskavě účinkovali zpěváci  
a hudebníci. Farář nacvičil se školními dítkami některé koledy, které pak zpívány u jeslí každou neděli 
a svátek odpoledne až do svátku Obětování Páně“ (2. února – pozn. PK). 
A k zimnímu času patří bruslení a sáňkování. Paní Eva Borovičková (nar. 1931) vzpomíná, 
že děti i dospělí chodívali bruslit na Vltavu nad přehradou. „To jsme jezdili i večer a až do 
Skochovic. Když už byla tma, svítilo se na elektrárně, a při tom jsme bruslili. Pamatuji si, co 
bývalo sněhu, a byli jen koně a pluh, nebyla technika jako dnes, a přesto si s tím poradili. Když 
silnici protáhli, byly podél ní obrovské haldy sněhu a do nich jsme skákali.“ Sáňkovat se chodilo 
například z kopce od sokolovny, aut tehdy moc nejezdilo.“ 
Někdy však mrazy byly tak silné, že kdo nemusel, nevycházel. Například v roce 1929 byly 
opravdu kruté. Vranský farář se vždy v sedm hodin ráno podíval na teploměr, a pak do farní 
kroniky zaznamenal, jak silný mráz byl. V lednu až březnu se teploty pohybovaly od -20°C 
do -34°C, ještě 3. března naměřil -26°C. Mrzlo až do 18. března. Napadlo také velké množství 
sněhu. Byl nedostatek uhlí, protože třeskutý mráz a sněhové závěje komplikovaly jeho dovoz. 
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Otop chyběl i ve školách, navíc pro děti bylo nebezpečné do tak velkých mrazů vycházet, proto 
byly školy v období od 18. do 28. února 1929 uzavřeny. Mrazy napáchaly obrovské škody na 
stromech. Podobně krutá zima přišla až v prvním roce druhé světové války. Tehdy také tep-
loty klesaly až k mínus třiceti stupňům Celsia a mrzlo až do března. Navíc pak nastala obleva 
a mírně, ale vytrvale pršelo. Vltava rychle stoupala vysoko nad normál a unášela s sebou ledové 
kry až jeden a půl metru silné. Povodeň napáchala obrovské škody v továrně, na domech podél 
řeky, na Jarově bylo odplaveno a zničeno 75 chat. 
Za fotografie moc děkuji Evě Eisenhammerové, Olze Bouškové a Otovi Sedlákovi.

Pavlína Kourová 

VÁNOČNÍ ČAS – ČAS POHÁDEK
Blíží se vánoční čas, čas pohádek, máme je rádi, protože vždycky všechno dobře dopadne. Tak 
je tomu i u pohádky - BOHÁČ  A  CHUDÁK od Karla Jaromíra Erbena.
Byli dva bratři, jeden velmi bohatý, druhý velmi chudý. Jednou hlídal chudý svému bohatému 
bratru snopy na poli a seděl pod kupkou; spatřil bílou ženu, ana sbírala klasy, ježto zůstaly na 
záhonech, a zastrkávala do kupek. Když pak až k němu došla, chytil ji za ruku a tázal se jí, co 
je zač a co tu dělá? - "Jsem tvého bratra Štěstí a sbírám ztracené klásky, aby měl víc pšenice. 
" - " A prosím tě, kdepak je moje Štěstí?" otázal se chudý. - "Na východě," řekla bílá žena a zmizela.
I umínil si jednou chudý, že půjde do světa hledat svého Štěstí. A když jednou zrána už odcházel 
z domova, nenadále vyskočila ze zápecí Bída a plakala i prosila, aby ji vzal taky s sebou. "Oj, 
moje milá!" řekl chudák slabá. " Jsi velmi slabá a cesta daleká - nedošla bys; ale mám tu prázdnou 
lahvičku, umenši se, vlez do ní a já tě ponesu." Bída vlezla do lahvičky, a on nemeškaje zandal 
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ji zátkou a dobře zavázal. Potom na cestě, když přišel k jedné bažině, vyndal lahvičku a vstrčil 
do bahna a tak se Bídy zprostil.  
Po některém čase přišel do velikého města a nějaký pán vzal ho do služby, aby mu kopal sklep. 
"Platu žádného ti nedám," řekl, "ale co kopaje najdeš, bude tvé."  Když tak nějaký čas kopal, 
našel hroudu zlata. Dle úmluvy náležela jemu; ale on dal přece polovici pánovi a kopal dále. 
Konečně přišel na železné dveře, a když je otevřel, byl tu podzemní sklep a v něm nesmírné 
bohatství. Tu slyší z jedné skříně ve sklepě hlas: "Otevři, pane můj, otevři!" I pozdvihl víko 
a ze skříně vyskočila krásná panna, celá bílá, poklonila se mu a řekla: " Jsem tvoje Štěstí, jehož 
jsi tak dlouho hledal; od nynějška budu s tebou a s tvou rodinou." Nato zmizela. On pak o to 
své bohatství opět se podělil se svým bývalým pánem, i zůstal mimo to nesmírným boháčem 
a jmění jeho den ode dne se množilo. Nikdy však nezapomněl na svou nouzi. 
Jednoho dne, procházeje se po městě, potkal svého bratra, jenž sem přišel za svým obchodem. 
I vzal ho s sebou domů a vypravoval mu obšírně všecky příhody své: jak viděl jeho Štěstí na poli 
klásky sbírat, jak a kde se své Bídy zprostil a jiné věci. Hostil ho u sebe po několik dní a potom 
mu dal na cestu mnoho peněz a ženě i dětem jeho mnoho darů, i rozloučil se s ním bratrsky. 
Ale bratr jeho byl neupřímný a záviděl mu jeho Štěstí. Ubíraje se domů, neustále přemýšlel, jak 
by na bratra svého mohl zas Bídu poslat. A když přijel k tomu místu, kde bratr jeho lahvičku 
v bahně pochoval, hledal, dlouho hledal, až ji zase našel a hned otevřel. V okamžení vyskočila 
Bída ven, a před očima jemu rostouc, začala kolem něho radostně skákat, a objavši 
ho, líbala a děkovala mu, že ji z vězení vysvobodil. "A za to vděčna budu tobě i tvé rodině až 
do smrti a nikdy vás již neopustím!" 
Darmo se závistník vymlouval, darmo ji posílal k prvnějšímu pánu: nikterak nemohl již Bídy 
s krku pozbýt, ani prodat, ani darovat, ani zakopat, ani utopit, neustále mu byla v patách. Zboží, 
které si domů vezl, pobrali mu na cestě loupežníci; dostav se domů žebrotou, nalezl místo svého 
stavení hromadu popela a z pole mu zatím úrodu pobrala voda. A tak nezůstalo  závistivému 
boháči nic než toliko - Bída ! 
Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Některé příběhy se dají prožít  stále stejně, ať je to  
s Erbenem, nebo v našem 21. století.

swan

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Bradice Betlémského světla je nedílnou součástí Štědrého dne mnoha rodin. Přestože se jedná 
o novodobou vánoční tradici, poprvé se obdobný nápad zrodil už v 11. století během křižác-
kých výprav. Na válečnou výpravu do Palestiny se mino jiné dalo najmout několik mládenců 
z Florencie a jeden z nich přísahal, že když se vrátí domů živ, přinese do svého rodného města 
plamínek ohně z věčného světla v Betlémě. K velkému překvapení Florenčanů se za několik 
let těsně před Vánoci objevila před branami města skupina otrhaných postav, v jejichž čele 
šla jedna s hořící svící. Všichni přísahali, že je to plamínek přímo z Betléma, který ochránili 
v každém počasí, jen aby splnili svůj slib. To se stalo v dávné minulosti poprvé a naposledy.
Znovu s nápadem přišli pracovníci rakouského rozhlasu až v roce 1986, kteří přemýšleli, jakým 
způsobem ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti nazvanou Světlo ve tmě. Roznesení 
symbolické odměny pro dárce se ujali vídeňští skauti. Po velkém úspěchu se akce rozšířila ve 
spolupráci s rakouskými železnicemi po celé zemi. Tři roky nato putovalo Betlémské světlo 
poprvé za hranice Rakouska díky exilových skautů z Polska, Maďarska a Československa. 
V roce 1990 se s celou akcí seznámila družina brněnských skautů 41. oddílu ze střediska Ře-
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hoře Mendla při své účasti na jamboree vídeňských 
skautů a rozhodli se podpořit rozšíření této akce na 
území Česka (přičemž na Slovensku se toho ujalo 
přímo ústředí slovenského Junáka). Hned v prvním 
roce se jim podařilo za pomoci železničářů rozvést 
Betlémské světlo do všech krajů. V dalších letech se o 
to začali zajímat novináři a plamínek věčného světla 
se tak dostával do povědomí čím dál tím více lidem.
Dneska se o vánočních svátcích Betlémské světlo 
dostává do domácností po celé Evropě. Je to projekt, jehož smyslem je předat trochu radosti 
nám samým i našim blízkým.

Ve Vraném máte možnost si tento plamínek napálit přímo na Štědrý den od 13 do 15 hodin 
ve skautské klubovně nedaleko základní školy. 

RECEPT – VÁNOČNÍ TVAROHOVÁ ŠTÓLA
O štóle už asi každý slyšel, je to druh pečeného vánočního moučníku, obsahuje zapečené sušené 
ovoce a ořechy. Tvarem má připomínat zabalené miminko, tedy Ježíška. Pochází z Německa 
a existuje mnoho variant. Tradiční recepty doporučují péct štólu s předstihem cca 3-4 týdny.
Ráda bych se podělila o recept na štólu tvarohovou, která mi chutná mnohem více než ta 
tradiční a konzumuje se ihned. Většinou ji peču dva až tři dny před Vánoci, aby se snědla tak 
akorát včas, než na Štědrý den přijde na stůl vánočka. Ještě se mi nestalo, že by se u nás štóla 
s vánočkou potkaly.
Recept:
500 g špaldové mouky (nebo hladké)
250 g tvarohu
250 g másla (hery)
100 g pískového cukru
2 vejce
1 prášek do pečiva
180 g ořechů (směs mandle, lískové, vlašské)
80 g sušených meruněk
80 g sušených brusinek
80 g rozinek
2 lžičky sušené pomerančové kůry
Vejce utřít s máslem a cukrem, přidat tvaroh a pak vše ostatní.
Vytvarovat do šišiky, jednu velkou nebo víc menších. Já raději peču 
malé, lépe se krájí, vychází mi tři.
Péct cca 60 minut na 170 stupňů.
Ihned po upečení potřít rozpuštěným máslem a pocukrovat.

Jiřina Vrabcová
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PRANOSTIKY PRO ZIMU
• Na svatou Kateřinu sluší se schovat po peřinu (25. 11.); pak na svatého Mikuláše tuť jest 

zima všecka naše.
• Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
• Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží. (30. 11.)
• Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora. (4. 12.)
• Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
• O svatém Mikuláši často snížek práší. (6. 12.)
• Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
• Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc. (13. 12.)
• Na Adama a Evu čekej oblevu. (24. 12.)
• Jasná nov o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
• Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
• Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí na polích. (25. 12.)
• Podle počasí dnů a nocí do Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro 

dvanáct měsíců příštího roku.
• Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce. (26. 12.)
• Jasné Vánoce – hojnost vína a ovoce.
• Tmavé Vánoce – světlé stodoly.
• Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
• O Silvestru papeži snížek si již poleží. (31. 12.)
• Připadne-li Nový rok na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto.
• Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
• Na Nový rok déšť - o Velikonocích sníh.
• Na Tři krále – zima stále. (6. 1.)
• Na svatém Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu. (20. 1.)  
• Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
• Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
• V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
• V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
• Jaký leden, takový červenec.
• V lednu za pec si sednu.
• Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
• Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
• Roste den, roste i zima.
• Na Hromnice zima s létem potkala se. (2. 2.)
• Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
• Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
• Na Hromnice o hodinu více.
• Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje. (3. 2.)
• Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. (14.2.)
• Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení. (22.2.)
• Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje. (24.2.)
• Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich – nadělá je.
• Sněhový únor – sílí úhor.
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• Únorová voda – pro pole škoda.
• Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
• Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
• Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí.

DĚTEM
NEŽ PŘIJDOU VÁNOCE
Také se už nemůžete dočkat a počítáte, kolik dní zbývá do Štědrého dne? I tenhle předvánoční 
čas ale může být báječný, a to díky knížkám. Tři z nich vám představím. S knížkou Čekání na 
Vánoce můžete s holčičkou Luckou, jejími dvěma brášky Jendou a Martínkem, jejich rodiči,  
s babičkou, dědečkem, psem Punťou a kočkou Tečkou prožít celý prosinec 
– dozvíte se, co se u nich doma před děje, ale naučíte se také jak vyrobit 
adventní věnec, upéct vánoční cukroví, můžete si vystřihnout panenku 
i s jejími oblečky, stejně tak papírové sněhové vločky k zavěšení nad 
postýlku, betlém, ale také si vyluštit křížovky a spojovačky. Z celé knížky 
dýchá rodinná pohoda a je plná krásných obrázků.
Na Vánoce se moc těší také prvňáček Víťa. A snad ještě víc na tatínka, který 
se právě před svátky má vrátit domů z daleké ciziny, kde pracoval. O tom, 

co všechno se v tomto čarovném čase přihodí, a také 
o jednom dobrém skutku, si můžete přečíst v knížce Vánoční tramvaj. 
A do třetice se Štědrého dne nemohou dočkat také prvňáček Jenda 
a jeho malá sestřička Terezka v knížce Vánoce za dveřmi. Ale než přijde, 
zažijí ještě spoustu věcí – budou péct perníčky, bobovat, přijde k nim 
Mikuláš, vydají se na vánoční trhy, budou psát dopisy Ježíškovi, půjdou 
pro jmelí, bruslit a pak už opravdu přijdou Vánoce. A to vše můžete díky 
knížce prožít s nimi.
Ať je pro vás ten čas těšení co nejhezčí a plný radosti.

Pavlína Kourová

JMELÍ A JEHO ČAROVÁNÍ
Magické i zatracované, léčivé i jedovaté, okrasné i cizopasné – to vše je jmelí. Nejznámější 
symbol našich Vánoc. Léčíme se jím, líbáme se pod ním, krášlíme si jím příbytky, dokonce jím 
vyháníme zlé duchy jako kdysi Keltové. Ale víme o něm vše, přestože v legendách se vyskytuje 
již mnoho staletí?
Tento cizopasník roste ve velkých trsech v korunách stromů.  Protože nemá kořeny, čerpá své 
živiny ze dřeva svého hostitele a to vodu a minerály. V našich krajích roste výhradně tzv. jmelí 
bílé, roste na stromech jehličnatých i listnatých. Nejraději ovšem na listnatých, proto je dobře 
vidíme v době jeho dozrávání, tj. v listopadu až lednu, kdy stromy jsou holé – bez listí, jmelí je 
zelené a ve velkých trsech dobře viditelné. Přítomnost jmelí ve větším množství na stromech 
vede k tomu, že je strom vysilován, je menší a zranitelnější, někdy i zahyne. Ovšem většinou 
je soužití skoro bezproblémové. Jmelí samo o sobě neumírá, ono umírá se svým hostitelem. 
V jižních zemích jsou známy případy, kdy na tisíciletých cedrech roste stejně staré jmelí. Na 
každém stromě, na který se jmelí přisaje, vypadá trochu jinak. Tvarem a velikostí listu, bar-
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vou – na ovocných stromech je barva listů světlejší a hlavně mívají různý 
obsah případné drogy. Je jiný obsahově či druhově. V průběhu vegetační 
doby obsahuje rozdílné množství druhů účinných látek. Na lípě mívá jmelí 
drobné lístečky a tvar rostliny je spíše placatější než kulatý. Na topolech 
se rozrůstá do obrovských rozměrů a mívá kulovitý tvar.
Jmelí je rostlinou jedovatou, rozhodně nekonzumujeme bílé bobule – vy-
volávají bolest hlavy, nevolnosti a zažívací problémy. Ale ten, kdo to s nimi umí, si určitě dokáže 
vyrobit svou léčivku. Jmelí je zcela jistě člověku užitečné. Nemáme na mysli fakt, že Římané si ho 
zavěšovali, či jím vykuřovali domácnosti a chlévy pro ochranu. Ani ten fakt, že keltští druidové, 
oděni v bílém oděvu, odsekávali jmelí ze stromů zlatým srpem a nesmělo se při pádu dotknout 
země. Potom z něho připravovali různé tajemné lektvary, které měly zabránit otravám či pomoci 
při léčení neplodnosti jak lidí, tak dobytka. Zmínku o čarovné moci jmelí najdeme i v severských 
ságách. A jak se stalo součástí našich Vánoc? Původně prý jmelí rostlo jako strom, z jehož dřeva 
tesař Josef vyřezal kolébku pro Ježíše. Bohužel po 33 letech ze dřeva tohoto stromu byl postaven 
kříž, na němž Ježíš zemřel. A za trest se strom změnil v keříky, které žijí v symbióze se stromem, 
z něhož čerpají život. Tato symbolika říká, že člověk takto čerpá sílu od Boha. V Německu 
a Francii ovazují jmelím ovocné stromy jako ochranu proti housenkám, krupobití a blesku, 
koledníci mrskají kmotry větévkou jmelí, aby jim nadělili hodně dárků. V Anglii před staletími 
zavěšovali ke stropu mohutnou větev jmelí, pod kterou se líbali pro štěstí. Tento zvyk přišel 
do Čech až koncem 19. století, než jmelí vystřídal jehličnatý stromek a jmelí nám zůstalo jako 
dekorace a léčivka.
Máme na mysli jeho léčebné účinky. K těmto se využívají koncové jemné zelené větvičky, nikdy ne bobule 
a dřevnaté stonky. Sbíráme je v listopadu až lednu, což je období kdy jsou lístky vyzrálé  
s optimálním obsahem léčivých látek. Tyto jsou ale citlivé na vyšší teplotu, proto je užíváme ve 
formě tinktur, macerátu nebo sušené, rozetřené na prášek. Vždy tato léčiva užíváme krátko-
době v kontrolovaném množství a pod dohledem odborníků. Hlavními složkami je tyramin, 
cholin, acetylcholin, různé pryskyřičné alkoholy a látky proteinového charakteru. Skupiny 
těchto látek působí rozšíření krevních vlásečnic, odplavují vápník usazený v cévách, posilují 
činnost srdečního svalu, podporují krevní oběh, snižují krevní tlak. Posilují imunitu, tlumí 
menstruační bolesti, používají se při léčbě ženské a mužské neplodnosti.
My si ale jmelí připomínáme jako symbol Vánoc a aby nám tento symbol vydržel alespoň 
přes Vánoce, nesmíme ho dávat do vody. Je to jeho rozmar, ale ve vodě opadává mnohem 
rychleji v rámci několika málo dnů. Pokud ho zavěšujeme v místnosti tak hlavou dolů, po-
kud možno v chladnu. Říká se, že by doma mělo být zavěšeno do příštích Vánoc. To se 
může podařit zavěšením na lustr či rám dveří a pokud do jmelí často nestrčíme hlavou, tak 
opravdu vydrží.
Všichni zahrádkáři z Vraného Vám přejí mnoho štěstí a dárků o Vánocích, které vám jistě jmelí 
přičaruje. Určitě Vám přičaruje i zdraví a pohodu.

ČZS
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VOLNÝ ČAS
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POZVÁNKA DO MÍSTNÍ KNIHOVNY
Zveme všechny čtenáře znovu do knihovny a při té příležitosti Vám chceme ukázat několik 
momentů ze stěhování a také ze slavnostního otevření o posvícení. Knihovnu již navštívily 
děti z mateřské školy a doufáme, že z nich budou také čtenáři.

Vaše knihovnice Eva Šustová a Jana Janauerová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Gratulace

V listopadu oslavila krásné kulaté narozeniny

PANÍ HANA KRIŠTŮFKOVÁ.

Hodně zdravíčka, pohody, radosti a lásky

Přejí kamarádky ze SENIORKU
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PŘEJI VŠEM...
Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, vůně vanilkových rohlíčků, smaženého kapra, pohoda 
u vánočního stromku s rodinou. Tak si představujeme vánoční svátky... ale může se stát, že Vánoce 
prožijeme úplně jinak, než jsme si představovali. Bohužel se to stalo i mě a kvůli zdravotním 
problémům jsem skončila v nemocnici, kde jsem ležela od prosince do března. Chtěla bych 
vyzdvihnout práci sester i lékařů, kteří se nám věnovali s plným nasazením a dobrou náladou. 
Snažili se nám pobyt v nemocnici zpříjemnit úsměvem a dobrým slovem a to v době covidové, 

kdy se zavírala oddělení.
Chtěla bych poděkovat svojí rodině, 
kamarádům a známým, kteří mě po-
vzbuzovali a celou dobu byli se mnou,  
   i když návštěvy byly zakázány. Dále bych 
chtěla poděkovat MUDR. Adámkovi 
a sestře p. Trojanové za účast, povzbu-
zení a jejich zájem o můj zdravotní 
stav.
Letošní Vánoce budou pro mě Vánoce 
č. 1, ač je mi 71 let.
Přeji všem hodně zdraví, štěstí, po-
hody a na covidovou dobu ať vzpo-
mínáme jen jako na zlý sen.

Jiřina Onderková

HISTORIE

Z KRONIKY OBCE VRANÉ NAD VLTAVOU
ROK 1960
Nový rok a nový kronikář. v pořadí pátý.
Veselý Ladislav převzal kroniku z rukou předsedy MNV s. Drahoráda dne 15. listopadu roku 
1965 a dopisoval chybějící roky.
Kronikář pochází z dělnické rodiny. Otec byl mědikovcem a matka mlékařkou, ve starších 
letech v domácnosti.
Školní vzdělání: 5 roků obecná škola ve  Vraném n/Vlt., 3 roky měšťanská škola na Zbraslavi, 
2 roky obchodní škola v Praze a 1 rok při vyšší hospodářské škole v Praze.
Povoláním úředník pojišťovny Riunione v Praze 27 let a 12 let úředníkem Papírny ve Vraném.
Většinu života věnoval práci v tělovýchovné jednotě Sokol ve Vraném ve funkci jednatele.
Místní národní výbor
Dne 13. června byly povedeny volby v místnostech nové základní školy, kde bylo právoplatně 
zvoleno 25 nových poslanců pro MNV.   
Zvoleni byli: Langer Václav, Borník Pavel, Brettschneider Zbyněk, Veselý Jiří, Jahoda Jiljí, 
Linda Karel, Kotábová Zdenka, Staněk Stanislav, Hlavsa Jaroslav, Vdovec Vojtěch, Šedivý 
Václav, Křemen Josef, Dvořáček František, Kubelík Jaroslav, Dvořáková Anna, Smíšek Jaroslav, 
Křivánková Miloslava, Smolíková Vlasta, Kutilová Jiřina, Krištůfek František, Sýkora Oldřich, 
Braidl Antonín, Drahorád Antonín, Novák Milan, Němčok Josef.
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Předsedové komisí: 
Langer Václav
Drahorád Antonín
Braidl Antonín
Křemen Josef
Dvořáček František
Veselý Jiří
Vdovec Vojtěch
Kutilová Jiřina
Hlavsa Jaroslav
Borník Pavel
Sýkora Oldřich
Knihovna
Místní lidová knihovna je velice dobře vedena soudružkou Oplovou. Během roku se zvýšil počet 
čtenářů na 200, o což se nejvíce přičinila mládež. V průběhu roku se půjčilo 4.454 svazků celkem.
Knihovna pořádala během roku několik kulturních a společenských akcí.
Pro knihovnu byl zakoupen nový psací stůl.
Jednotné zemědělské družstvo
JZD ve Vraném se 1. ledna 1960 sloučilo s jednotným zemědělským družstvem Zvole, Březová, 
Ohrobec a Okrouhlo, čímž se sledovala účelnější nová technologie a využití těžké mechaniza-
ce, protože členové družstva stárnou a mladých nepřibývá. Družstvo obhospodařuje 1360 ha 
zemědělské půdy a z toho 1180 ha orné půdy.
Pracovní jednotka byla plánována a skutečně docílena částkou Kčs 17,-.

V tomto roce se narodilo 15 dětí (12 chlapců a 3 děvčata), bylo uzavřeno 10 manželství
a zemřeli 4 muži a 4 ženy.

  Z. Krištůfková - kronikářka

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

RODOKMENY
Pokračování rodokmenů – odkud byl praotec aneb za vším hledej ženu
V minulých číslech Zrcadla jsem psala o rodech Havlíčků a Krištůfků. Líbí se mi pro nejstaršího 
doloženého předka výraz „praotec“, dovolím si tedy shrnout, že jeden praotec Havlíček přišel 
do Vraného ze Záběhlic, druhý (můj) pocházel z Mníšku a třetí praotec Havlíček byl z Moravy.
Naopak vranský praotec Krištůfek byl zdejší, stejně jako skochovický z čísla 14 a ve Skochovicích 
bylo i několik dalších Krištůfků, kteří ze byli původní a jejichž příbuznost se nepodařilo potvrdit.
Hledám rody, které jsou ve Vraném nebo Skochovicích původní. Sestavila jsem rodokmeny 
pro mnoho dalších místních a ráda bych se s vámi podělila o své poznatky.
Žhavým kandidátem se mi zdál rod Marholdů. Ovšem po rozkrytí pár generací se ukázalo, 
že praotec Marhold pocházel z Nového Knína. Až jeho syn, narozený tamtéž, se roku 1839 
přiženil do Vraného k rodu Šťastných. V další generaci byli Marholdovi posíleni zástupkyní 
rodu Krištůfků ze skochovického statku. Ve Vraném žije mnoho potomků Marholdů, ať už 
s tímto nebo jiným příjmením.

-   plánovací
-   zemědělská
-   finanční
-   výstavba
-   místní hospodářství
-   bytová
-   pro obchod
-   zdravotní a sociální
-   školská a osvětová
-   trestní
-   ochrana veřejného pořádku
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Ani Kubelíkovi nejsou ve Vraném původní. Praotec Josef, ještě s příjmením Kubalík, se přiženil 
do Vraného roku 1858 k rodu Zajíčků ze Skochovic. Dokonce ani nenesl příjmení po otci, ale 
po mamince, která ho měla za svobodna. Přesto Kubalíkovi, později přejmenovaní na Kubelí-
kovy, zanechali ve Vraném silnou stopu a potomků s tímto příjmením je ve Vraném stále dost.
Po Sofronových jsem šla téměř s jistotou, že jsou ve Vraném původní. Ale ani jejich praotec 
nepocházel z Vraného, narodil se v Plzni a až v roce 1869 se ve Vraném oženil. Jeho žena byla 
z rodu Šťastných ze Skochovic.
Zde mě – stejně jako potomky Sofronů – zaujal fakt, že rodina se původně jmenovala Sofroň-
kova. Až po příchodu rodiny do Vraného si nechali umazat háček nad N a písmeno K a pří-
jmení změnili na Sofron za účelem získání nějakého dědictví. To prý stejně nedostali, nicméně 
v matrikách lze nalézt několik osob, u kterých jsou háček a písmeno K v matričním zápisu 
narození později přeškrtány. Některým potomkům od jiných bratrů zůstalo jméno původní, 
takže ač Sofron, Sofroň či Sofroňk zní různě, jde ve Vraném vždy o potomky jedné rodiny.
Stejně tak Matyášovi z Vraného nepocházeli. Praotec Matyáš byl z Libodřic u Kolína, až v roce 
1899 se přiženil do Skochovic ke Šťastným. 
Rod Kotábů pochází z Davle a do Vraného se dostal přes rod Ziků / Zíků (v různých obdobích 
psáno dlouze i krátce, ale jde pořád o jednu rodinu). Ani Zikovi však nebyli původní, praotec 
Zíka se narodil ve Svatém Poli u Dobříše a přiženil se k původnímu rodu Skřivanů.
Velmi zajímavý, ač ani ten není původní, je rod Bünterů, později psáno i Binter nebo Binder. 
Praotec Bünter pocházel ze Švýcarska a v roce 1851 se jeho potomek přiženil do Skochovic 
k původním Janderům, jeho syn pak k původním Zamrazilům. Bünterové pracovali v papírně 
a zdá se, že sem přišli za prací a teprve pak se oženili. Nebo to bylo naopak? U žádné rodiny 
neumíme dokázat, zda sem muž přišel za ženou a našel tu práci, nebo přišel za prací a našel 
tu ženu.
Soukupů bylo a je ve Vraném několik rodin, ale pokud je mi známo, ani jedna z Vraného 
nepochází. Praotec Formánků pocházel ze Stradonic.
Jahodů je ve Vraném také plno. Přesto ani oni nejsou původní. Praotec Jahoda byl z Neveklovska, 
až jeho potomek s manželkou přišel do Vraného kolem roku 1893 již s dvěma malými dětmi. 
Ve Vraném se Jahodům narodilo dalších asi sedm nebo osm dětí, jedna z dcer se například 
přivdala k záběhlickým Havlíčkům, jiná k vranským Krištůfkům.
Zajíčkovi se dlouho zdáli jako původní, ale bohužel, praotec Zajíček byl z Trnové. Přesto ve 
Vraném zanechali silnou stopu po ženské linii, ať už v rodu Kubelíků, Šťastných či záběhlických 
Havlíčků a pod jiným příjmením ve Vraném stále jsou. 
Hartmannovi přišli z Ořecha a přiženili se do Skochovic ke Šťastným.
Napadá vás v tuto chvíli totéž co mě? Není už nějak moc těch Šťastných? To měli tolik dcer, že 
se k nim tolik dalších rodů přiženilo?
A tak jsem se rozhodla sledovat původní linie Šťatsných, jejichž praotci pocházeli ve většině 
případů ze Skochovic.
Roztřídit všechny Šťastné zapsané ve vranských matrikách je opravdu oříšek. V polovině  
19. století stálo ve Skochovicích asi 25 domů a minimálně v sedmi z nich žili Šťastní! Šťastné to 
Skochovice! Zkusila jsem to rozplést dle jednotlivých domů s návazností na potomky s tímto 
příjmením, které osobně znám. Jestli jsou všichni příbuzní, nebo je to shoda jmen, se mi ne-
podařilo potvrdit ani vyvrátit kvůli nedostupnosti starších matrik. 
Solidní základy měli Šťastní z čísla 24. Posíleni rodem Kulhavých ze Zvole zanechali ve Vraném 
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do dnešních časů hned několik rodin, ať už s tímto, nebo jiným příjmením, byť původní dům 
už dávno patří někomu jinému.
Potomci Šťastných ze Skochovic č. 11 se prolnuli s rodem Zajíčků a Sofronů. Po mužské linii si 
na dvě generace „odskočili“ do Prahy, aby se jejich potomci do Vraného vrátili a již tu zůstali, 
stále se stejným příjmením.
Další silná větev Šťastných byla z Vraného č. 2, dnes číslo 102. Jejich poslední potomci s tím-
to příjmením však dům prodali a již zde nežijí. Nicméně i oni posílili přes ženské linie rod 
Krištůfků ze skochovického statku nebo Pařízkových z Oleška a ve Vraném žijí třeba pod 
příjmením Chvátalovi.
Nakonec jsem si nechala nejzamotanější větev Zamrazilů. V polovině 19. století žili ve Skocho-
vicích asi v pěti domech. Jejich praotci evidentně byli původem skochovičtí, ale jsem už tak 
daleko v historii (konec 18. století) a dostávám se k chybějícím starším matrikám.
Co je zajímavé, že se hodně brali mezi sebou. Buď to věděli, že nejsou příbuzní, nebo to neře-
šili. Narazila jsem na dvojice, kdy oba snoubenci byli Zamrazilovi, ale každý měl jiné rodiče 
a mnohdy to opět byli oba Zamrazilovi. Dnes žijí jejich potomci snad jen v č. 11, nicméně 
další vranské rody, jak už bylo popsáno výše, obohatili dostatečně. Stále znovu narážím na 
ono rčení o kameni a cihle.
Je jasné, že tento výčet není kompletní a je zde mnoho dalších rodin / příjmení. Pokud máte 
pocit, že jsem vás vynechala, ač jste tu původní, ozvěte se mi! To samé v případě, že pocházíte 
z nějaké ze zmíněných rodin a zajímalo by vás, co vše jsem o vašich předcích našla. Anebo vás 
to prostě zajímá a nevíte, kam patříte. 
Všichni jsme jedna vranská a skochovická rodina!

Jiřina Vrabcová

JAK TO BYLO S NE(ZATOPENÝMI) DOMY VE SKOCHOVICÍCH 
ANEB UVEDENÍ NA PRAVOU MÍRU
V minulém čísle Zrcadla v článku o Krištůfkových jsem použila nepřesnou informaci o skocho-
vickém statku č. 14. Psala jsem, že statek stál na kraji Skochovic blízko u řeky, tak blízko, že byl 
prý jedinou budovou, která byla při napuštění přehrady zatopena.
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Protože se po uzávěrce minulého článku objevily nové informace, a hlavně fotografie původ-
ního statku (za které velmi děkuji Milanu Petrovi), ráda bych uvedla na pravou míru, jak to 
bylo s domem č. 14 doopravdy.
Předně, žádný dům ve Skochovicích nebyl po napuštění přehrady zatopen. Zmizely sice domy č. 
14 a 15, ale před napuštěním přehrady byly zbořeny a majitelé odškodněni. Krištůfkovi z domu 
č. 14 si postavili nový statek nahoře nad Dravkovem (který byl v některých obdobích nazýván 
též Zdravkov) a číslo 14 si přenesli. 
V domě č. 15 žili dle matrik Chaloupkovi. Kam odešli oni, to mi není známo, ale dá se před-
pokládat, že i oni dostali odškodnění a někam se odstěhovali, ale zdá se, že nový dům si ve 
Skochovicích ani ve Vraném nepostavili. Číslo popisné 15 se uvolnilo a pravděpodobně bylo 
přiděleno jinému domu. Nový dům č. 15 stojí cca od roku 1934 v Nových Skochovicích na-
proti nové škole, na rohu ulic U školy a Příčná. Majiteli tehdy byli František a Marie Jahodovi 
a pozemek koupili od Továrny na papír Vrané Schuster a spol. Pozdějším majitelem byl od 
roku 1987 pan Hora, který jej koupil od Jiřího Jahody a přestavěl do současný podoby. Žádnou 

návaznost skochovických Chaloupků na rodinu Jahodů jsme nenašli. Pokud byste měli o rodině 
Chaloupků nějaké informace, či jste jejich potomci, prosím, ozvěte se nám!
Přikládám jako důkaz dobové fotografie. Na prvním snímku, který byl pořízen před rokem 
1932, stojí ve Skochovicích ještě oba zmíněné domy 14 a 15. Pro názornost jsou domy označeny 
číslem popisným. Je vidět, jak jsou číslované hezky po řadě dokola, jak bylo tehdy zvykem. 
10-11-12-13-14-15-16. Hranicí mezi statky č. 14 a 15 byl pravděpodobně potok Dravkov před 
ústím do Vltavy. Ne nadarmo má takové jméno, protože býval opravdu dravý, a možná i to bylo 
důvodem, proč majitelé odešli, protože jim musel dost často působit potíže svým rozvodněním. 
Navíc se zdá, že zvýšením hladiny řeky po napuštění přehrady byla rozšířena zátoka, do které 
potok ústil a dodnes ústí, a tato budoucí zátoka by bývala mohla do tehdejších domů zasahovat.
Na druhé fotografii je totéž místo (i když z jiného úhlu) někdy před napuštěním přehrady. 
Statek č. 14 již vidíme nahoře na kopci. Místo z obou stran potoka, kde je dnes zátoka a křížek, 
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je zcela vyčištěné. Vpravo od potoka stával dům. č. 14 a dnes je tam hřiště a více vpravo hasi-
čárna. Vlevo od potoka jsou dnes dva jiné domy. V černém oválu je vidět skochovický křížek.
Jediné, co se zachovalo, je právě tento křížek, který dodnes stojí na původním místě. Třetí sní-
mek zachycuje dům č. 14 od silnice (fotograf tedy stál na cestě před domem č. 7). Jediné, co se 
změnilo, že část podstavce křížku zmizela pod zavážkou zeminy. Poslední fotografie ukazuje 
křížek v současnosti. O jeho historii psala v některém z minulých Zrcadel Pavlína Kourová.

Jiřina Vrabcová

1 – vrba ve Skochovicích u řeky, 
ulice U Jezera.  Sedí na ní vodní-
ček a slunce sklánějící se nad řekou 
ji dokáže neuvěřitelně prosvítit. 
U skochovického břehu je víc krás-
ných vrb, ale tuhle mám stejně nej-
raději.

STROMY
V letošním jarním čísle Zrcadla jste si mohli přečíst můj příspěvek, jak mě covid naučil 
chodit na vycházky a poznávat krásné okolí Vraného a Skochovic. Covid mě naučil také si 

všímat okolí a více vnímat přírodu.
Na každém kroku potkávám krásné 
vzrostlé stromy a chtěla bych vám 
představit své nejoblíbenější. Také 
máte ve Vraném či Skochovicích 
oblíbený strom? 
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2 – jeden z posledních topolů, které 
lemovaly celou skochovickou louku. 
Neuvěřitelně tvarovaný a široký kmen, 
tento je v rohu zahrady s kozičkami.

3 – vrba v Lávka Parku. Nebude zase tak stará, ještě 
asi před 30 lety byla v těchto místech pouze louka 
lemovaná topoly. 4 – nádherný červenolistý buk na 

vranském hřbitově. Právem patří 
mezi památné stromy.
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5 – veliký akát u skautské  
klubovny v ulici U Školy

6 – tato krásná borovice je k vidění  
ve Skochovicích v ulici Pobřežní

7 – hřiště u hasičárny lemují vzrostlé lípy  
a kaštany a nejkrásnější jsou v červnu, 
když kvetou.
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9 – topoly v kempu pod mostem  
ve Skochovicích

8 – bříza pod hřbitovem ve Vraném

10 – javory miluji na podzim, tu jejich škálu barev od žluté, červené po zelenou. Tento je 
v zahradě elektrárenské bytovky v ulici U Jezera

Jiřina Vrabcová
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TIPY NA KNIHY
V letním čísle Zrcadla jste si mohli přečíst můj článek s tipy na čtení. Ráda bych vás seznámila 
s dalšími knížkami, třeba jako tip na vánoční dárek.
Několik autorek, které jsem představila minule, vydalo další knihy. Všechny jsou velmi vydařené 
a můžu je vřele doporučit (Zuzana Hubeňáková, Michaela Klevisová, Markéta Lukášková).

Detektivky
Tina Frennstedt – Série Odložené případy. Kniha má (zatím) dva samostatné díly, s podtitulem 
Nezvěstná a Silnice č.9
Dominik Dán – nejnovější jsou díly Ve stínu a Hřích náš každodenní. Svérázná partička sloven-
ských detektivů z fiktivního města se prolíná všemi díly, ale lze číst i bez znalosti předchozích 
dílů, kterých je už přes dvacet.
Hakan Nesser – detektivní příběh s nečekaným rozuzlením. Povedené jsou i předchozí díly, 
opět na sebe nenavazující, ve který se objevuje inspektor Barbarotti.

Romány
Jenny Colgan – kdo rád čte romány a knihy, příběhy o knihomolce Nině by se mu mohly líbit. 
A na závěr něco s vánoční tématikou. Kdo má rád Vánoce a romány, určitě zkuste jednu z knih 
Karel Schaler – Vánoční tábor nebo Jak si zamilovat Vánoce. Z knížek vánoční atmosféra doslo-
va odkapává. Nebojte se přílišného amerického kýče, příběhy jsou hezké a atmosféru nasajete 
opravdu plnými doušky. S napětím očekávám její novinku Láska k Vánocům.

Jiřina Vrabcová
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PEL MEL

CITÁTY
Lékaři a nemoci

• Lékařská věda už tak pokročila, že dnes už člověk jen málokdy zemře bez lékařské pomoci. 
(M. Kopecký)

• Ošetřující lékaři mají vždy pravdu, pokud pacient žije. Až pitva a bezcitný anatom je občas 
přiskřípne. (R. Gordon)

• Jestli se vám nemění choroby, je nejvyšší čas vyměnit lékaře. (P.G. Cesbron)
• Lékařská věda udělala už také závratné pokroky, že prakticky nenajdeme zdravého člověka. 

(A. Huxley)
• Netrpělivý lékař je jako slepé střevo. Je nejen stále podrážděný, ale i zbytečný na svém 

místě. (R. Koch)
• Někdy se zdá, že příroda zasela na lidi pouze krátké choroby, ale lékaři si osvojili umění je 

prodlužovat. (M. Proust)
• Když lékař pojmenuje tvoji chorobu, to neznamená, že ví, co ti je. (A. Bloch)
• Každý lékař dokáže vyléčit; přinejmenším z iluzí o medicíně. (J. Sekera)
• Doktoři a advokáti, jsou jedna banda. S tím rozdílem, že advokát tě jen oškube, a doktor 

tě oškube a ještě k tomu zabije. (A.P. Čechov)
• Kdyby se o chorobách méně mluvilo, byli by lidé zdravější. (J. Anouilh)
• Zdraví jsou jen ti, kteří ještě nevědí, že jsou nemocní. (D. Radovič)
• Jestli už je operace vykonaná, nikdo nemůže dokázat, že nebyla úplně potřebná. (G.B. Shaw) 
• Člověk je zdravý, když ho pokaždé bolí někde jinde. (M. Twain)
• Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a člověk se každý den dozví něco nového. 

(Aurelius Augustinus)
• Jen choď k lékaři, nemoc se už najde. (vietnamské přísloví)
• Lékaři jsou šťastní lidé, protože na jejich úspěchy se dívá slunce a jejich omyly zakrývá 

zem. (latinské přísloví)
• *Všechny nemoci jsou ze stresu, jen ty pohlavní jsou z potěšení.
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FOTOREPORTÁŽ - KNIHOVNA



FOTOREPORTÁŽ - ZÁKLADNÍ ŠKOLA


