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SLOVO nA úVOd

sVěT jE mísTO k RADOVÁní…

a tak se radujme i v této době plné změn a zvratů. Ale přesto se snažme hledat 
si kolem sebe hezké věci, dobré lidi, radovat se z maličkostí.

„Pouze ti, kteří nejsou spokojeni sami se sebou, jsou zlí na druhé. Pamatujme na to“.

Máme před sebou dobu nelehkou, ale my to určitě zvládneme.

ReRa

ZpráVy Z rAdnice

sTRučně Z RADnicE
Zřizovatel dne 24. 6. 2022 obdržel dopis ředitelky Základní školy Vrané nad Vltavou Mgr. Daniely 
Pořízkové č.j. 1107/2022/OÚ, ve kterém ředitelka školy oznámila, že se k 31. 7. 2022 vzdává 
funkce ředitelky školy. Dne 1. 8. 2022 byla předána a převzata agenda odstupující ředitelky.

Městský soud v Praze rozhodl o jmenování opatrovníka školy do doby výsledku konkurzního 
řízení na nového ředitele/ku školy. Opatrovníkem byla od 1. 8. 2022 jmenována Obec Vrané nad 
Vltavou. Prostřednictvím webových stránek základní školy a školního informačního systému 
Školy OnLine byli rodiče školy o této skutečnosti informováni včetně informací k zahájení 
školního roku 2022/23.

Rada obce schválila na základě výsledku výběrového řízení uzavření Smlouvy o dílo na zakázku: 
„Bytový dům („Rajčur“) Vrané nad Vltavou – oprava střešních lávek“, cena vč. DPH 166 163, 
25 Kč. Oprava lávek proběhla v srpnu.

Rada obce vzala na vědomí informaci společnosti Alumbrado s.r.o. o zahájení zpracování 
posouzení vhodnosti umístění fotovoltaické elektrárny na objekt základní školy. Výsledkem 
bude odhad výše investice, výše dotace a návratnost investice.

Rada obce vzala na vědomí ukončení smlouvy o nájmu místa pro bankomat CZE01163 spo-
lečnosti Euronet Services, spol. s r.o.

Na základě předložené nabídky firmy Rextron, s.r.o. Rada obce schválila objednávku na od-
vodnění (odstranění vlhkosti) školní kuchyně a kanceláře jídelny. Práce byly zahájeny dne 
8. 8. 2022, cena vč. DPH 373 486, 00 Kč.

Starostka obce požádala Lesy ČR, s.p. o provedení obnovy průtočného profilu Zvolského potoka 
po přívalových srážkách, ke kterým došlo dne 24. a 25. června 2022. Potok se vylil z koryta 
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a zaplavil místní komunikaci V Dolích. Opravy a čištění koryta Zvolského potoka prováděly 
Lesy ČR s.p. Poškozená komunikace V Dolích, byla opravena a zpevněna kamenivem.

MěÚ Černošice, odbor životního prostředí vydal stavební povolení ve věci: „Dolnobřežansko – 
zásobování vodou, I etapa“.

Rada obce obdržela výpověď smlouvy o nájmu budovy č.p. 148 v ulici Nádražní, kterou podal 
pan Sottner k 30. 9. 2022.

Do výzvy o podání nabídky na „Nájem obecního bytu“ č.5 v čp. 171 byla podána jedna nabídka 
s cenou 202 Kč/ m2. Na základě výsledku výběrového řízení byla podepsána nájemní smlouva.

V srpnu byly ukončeny práce na vybudování protipovodňového opatření na Dravkově, které 
bylo spolufinancováno z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu.

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

slOVO sTAROsTky

Vážení spoluobčané,
financování obce v letech 2018-2022 dopadlo podle hodnocení nezávislých odborníků 
nebývale dobře. Rada obce aktivně vyhledávala možnosti financování jednotlivých předem 
připravených projektů. Současně nechávala průběžně zpracovat podklady a projekty na další 
akce, které by se mohly v krátkém časovém horizontu realizovat. Vedení obce, za podpory 
MAS Dolnobřežansko o.p.s., bylo následně velmi úspěšné v získávání dotací, finance byly 
realisticky naplánované.

Rozhodnutí o přijetí úvěru na spolufinancování ČOV s fixní sazbou 1,63% ve světle aktuální 
výše inflace bylo velmi dobrým rozhodnutím. Celkový objem investic, podpořených vedením 
obce v končícím volebním období byl nejvyšší v historii obce, viz hodnocení zpracované Ing. 
Luďkem Tesařem, ekonomem a finančním analytikem společnosti CityFinance specializujícím 
se na veřejné finance a veřejnou správu.

Rada obce iniciovala i podání žádosti o dotace na rekonstrukci komunikace Nádražní 
a U Elektrárny včetně chodníků a parkovišť, na které máme zpracované projektové doku-
mentace a vydané stavební povolení. Dotace se nám nepodařilo získat, ale podle informací, 
které máme z Ministerstva pro místní rozvoj, je připravena novela státního rozpočtu. Pokud 
tato novela projde v září v Poslanecké sněmovně, měly by být finance i na místní komunikace, 
veřejné budovy i místa aktivního a pasivního odpočinku. V roce 2023 se chce Ministerstvo 
pro místní rozvoj zaměřit na témata, jež nejsou podporována u jiných poskytovatelů, tedy 
na místní komunikace a veřejné budovy. Dle informací ministerstva by měli být zvýhodněni 
žadatelé, kteří žádají opakovaně a byli dříve neúspěšní, což je díky naší aktivitě z minulého 
období i náš případ.
(Zdroj: Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj, „Starostův infoservis 2022“)

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce
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V roce 2021 obec zafinancovala rekonstrukci základní školy ve výši cca 24 mil. Kč, dotace 
MF ČR činila 18 mil. Kč.

nEjlEPší FinAncE V HisTORii VRAnéHO – inVEsTicE i PRO-
VOZní HOsPODAřEní DOsÁHly nEbýVAlýcH PARAmETRů
Podrobná finanční analýza provozního hospodaření Vraného ukázala, že obec se po dlouhém 
období spánku probudila do nevídané aktivity. Finance charakterizoval vysoký nástup investic 
viz Graf 1, výrazně zdravá a aktivní finanční politika založená na využívání financí, umění získat 
dotace a bezvadném řízení provozního hospodaření viz Graf 2. Investice i finanční kondice 
obce byla rekordní. Vrané vedle vysokých investic zajistilo nejlepší finanční kondici v historii, 
a to navzdory nepříznivým vnějším podmínkám (covid, inflace…).
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Graf 1: Vrané zajistilo nejvyšší finance na rozvoj obce, rekordní investice a opravy

Graf 2: Nejlepší v historii Vraného byly i výsledky provozního hospodaření

Období posledních 4 let charakterizovaly vysoké a zásadní investice podpořené úspěchy v zís-
kávání dotací. Samospráva Vraného poslala za poslední 4 roky na opravy a investice sumárně 
více než 283 mil. Kč, tj. fenomenálních 106 tis. Kč na obyvatele. Vrané stihlo za krátké 4leté 
období mnoho investičních akcí. Vévodily ČOV, nová školka, přístavba školy, investice do 
autobusového terminálu a komunikací a další akce.
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Zajímavostí financí je, že Vrané dluhem šetří aktuálně cca 4 mil. Kč ročně. Úspora spočívá 
v rozdílu úroku, Vrané má fixní sazbu 1,63 %, a inflací, která jen ve stavebnictví překonává  
20 %. Rychlejší realizace investic za nižší ceny na úvěr byla a stále je velmi výhodnou.
Analýza mj. uvádí řadu dalších konkrétních údajů. Např. opakující běžné příjmy obce postačily 
k pokrytí běžných provozních výdajů a stále zbývalo v roce 2021 cca 27,6 mil. Kč, tj. excelent-
ních cca 10,3 tis. Kč na obyvatele. Na reprodukci majetku bylo zapotřebí cca 9 mil. Kč ročně. 
Obec měla na konci roku 2021 zůstatek dluhu 35,8 mil. Kč a na účtech bylo na konci roku 
2021 cca 28,7 mil. Kč.
Vrané dokázalo svůj finanční potenciál velmi dobře využívat, nehromadilo finance, bylo aktivní 
a mohlo by být v tom ohledu vzorem pro ostatní obce. Kvalita finančního plánování a řízení 
byla příkladná.
Ač je doba nejistá a nikdy jistá nebyla, analýza financí jasně ukázala správný kurz financí. Vrané 
díky tomu může realizovat další rozvoj svého majetku, infrastruktury a zlepšovat podmínky 
pro život svých obyvatel.

Ing. Luděk Tesař, ekonom

ZPRÁVA O činnOsTi ObEcní POliciE VEsTEc
Obecní policie Vestec v období od 01. 05. 2022 do 31. 07. 2022 řešila ve 
Vraném nad Vltavou a okolí mimo každodenní hlídkové činnosti celkem  
122 událostí, z toho bylo 16 událostí oznámeno na tísňovou linku Obecní 
policie Vestec (tel. č. 739 156 156).
Za uvedené období bylo v obci zjištěno celkem 51 přestupků, z toho 3x překročení 

rychlosti v obci o více než 20 km/hod. – vyřešeno příkazem na místě (pokutou), 27x překročení 
rychlosti v obci o méně než 20 km/hod. – vyřešeno příkazem na místě (pokutou), 1x stání na 
silniční vegetaci – vyřešeno domluvou, 4x zákaz zastavení – 3x vyřešeno příkazem na místě (po-
kutou) a 1x domluvou, 8x stání na chodníku – 6x vyřešeno domluvou a 2x stále ještě v řešení, 1x 
nedání přednosti v jízdě - vyřešeno příkazem na místě (pokutou), 3x zákaz vjezdu – 1x vyřešeno 
domluvou a 2x stále ještě v řešení, 1x nezanechání průjezdu 3+3 m na komunikaci – vyřešeno 
domluvou, 1x neoprávněný zábor veřejného prostranství – vyřešeno příkazem na místě (poku-
tou), 1x porušení Obecně závazné vyhlášky obce (používání hlučných strojů v neděli) - vyřešeno 
příkazem na místě (pokutou) a 1x přestupek proti majetku – oznámeno správnímu orgánu.
Dále strážníci Obecní policie Vestec přijali a prověřovali oznámení občana obce o podezřelých 
osobách, pohybujících se po obci, oznámení o ležící osobě u komunikace, oznámení o odsta-
veném motorovém vozidle, oznámení o osobě pod vlivem alkoholu, která se pohybovala po 
komunikaci, oznámení o narušení prostor sběrného dvora, přijali a prověřovali společně s PČR 
oznámení o podezření ze spáchání trestného činu – v areálu bývalých papíren se pohybovali po 
střeše jedné z hal 2 neznámí muži, dále oznámení o pokusu krádeže lodního motoru – předáno 
PČR k dalšímu šetření, opakované oznámení o problému s občanským soužitím, oznámení 
obce o používání hlučných strojů v době, kdy je to Obecně závaznou vyhláškou obce zakázáno, 
oznámení občana o dlouhodobě odstaveném vozidle v obci, oznámení o srážce dvou cyklistů 
v obci, oznámení občana obce o rušení nočního klidu při stavebních úpravách v jednom 
z bytových domů v obci, oznámení o nálezu batohu na nádraží ČD, oznámení o problému 
s mladistvými na nádraží ČD, oznámení o poškození jednoho vozidla vozidlem druhým při 
odjezdu z jednoho z kempů v obci, oznámení o nálezu urny při výkopových pracích v obci, 
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oznámení o nálezu uhynulého selete, oznámení o porušování Obecně závazné vyhlášky obce 
(používání hlučných strojů v neděli), oznámení o podezření na nedovolené kácení stromů 
v lese, oznámení o pohřešování 13letého chlapce a přijali elektronické oznámení o napadení 
psa oznamovatele cizím psem.
Na žádost obce strážníci opakovaně doručovali písemnosti občanům obce, poskytovali sou-
činnost při kácení podemletého stromu, prověřovali dlouhodobě odstavené nákladní vozidlo 
bez platné STK v obci, podávali zprávu starostce obce v souvislosti s událostí v kostele sv. Jiří 
v obci a přijali žádost MěÚ Černošice o doplnění spisu.
Při hlídkové činnosti v obci strážníci zjistili dopravní nehodu bez zranění, odstavené motorové 
vozidlo, dále motocykl bez RZ, kontrolovali podezřelou osobu, kontrolovali vozidlo s nespráv-
ným způsobem jízdy a prověřovali další odstavené motorové vozidlo v obci
Na základě žádosti Operačního důstojníka PČR pro Prahu-západ strážníci prověřovali ozná-
mení o muži zjevně pod vlivem alkoholu, který se psem na nádraží ČD v obci narušuje veřejný 
pořádek a další oznámení o muži, který se pohybuje v kolejišti ČD v části obce Skochovice.
Na základě žádosti OO PČR Jílové u Prahy strážníci poskytovali součinnost ve věci schválností 
mezi osobami blízkými, dále poskytovali součinnost při výslechu svědka, na základě příslušné 
žádosti opakovaně vydávali záznamy z MKDS, prověřovali oznámení o psu, pohybujícím se 
na volno a bez majitele po obci a na základě žádosti PČR, odboru vnitřní kontroly strážníci 
podávali zprávu k události, řešené společně s PČR na cyklostezce v obci.
Společně s HZS strážníci vyjížděli do obce k transportu pacienta, k odstranění stromu a k po-
žáru bankomatu.
Na žádost posádky ZZS strážníci poskytli součinnost při transportu pacienta.
Strážníci nadále zajišťují kontrolu a servis fotopastí, rozmístěných v obci, stejně jako vyhod-
nocují snímky jimi pořízené.

Z deníku Obecní policie Vestec:
Dne 05. 05. 2022 ve večerních hodinách prováděla hlídka Obecní policie Vestec kontrolní a hlíd-
kovou činnost v obci, kdy v čase 21:46 hodin přijela k dopravní nehodě – osobní automobil se 
nacházel na boku mimo komunikaci, řidič, který dle svého tvrzení jel ve vozidle sám, byl mimo 
vozidlo a nezraněn. Strážníci na místě prověřili, že řidič byl ve vozidle skutečně sám, z vozidla 
po nehodě neunikaly provozní hmoty, alkohol u řidiče nezjištěn. Na místě řidič hlídce sdělil, 
že dopravní nehodu oznámil na linku 158 a na místo již jede hlídka PČR Skupiny dopravních 
nehod. Vzhledem k tomu, že nebylo možné kvůli silnému poškození čelní části vozidla otevřít 
zdeformovanou přední kapotu a odpojit akumulátor, byla na místo přivolána jednotka HZS 
Jílové u Prahy, která provedla zajištění osobního automobilu po dopravní nehodě, následné 
odpojení akumulátoru, spojené s vypáčením přední kapoty, a nakonec navrácení havarovaného 
vozidla zpět na kola za pomocí navijáku. Strážníci v místě dopravní nehody usměrňovali provoz 
kyvadlovým způsobem, následně během vyprošťování vozidla na žádost velitele zásahu HZS 
uzavřeli komunikaci obousměrně. Po dohodě s velitelem zásahu v době, kdy byla komunikace 
již opětovně kyvadlovým způsobem průjezdná, a ještě před naložením havarovaného vozu na 
vozidlo odtahové služby byli strážníci nuceni z místa odjet z důvodu dalšího neodkladného 
oznámení přijatého na tísňovou linku Obecní policie Vestec.
Dne 09. 05. 2022 v čase 10:46 hodin požádal Operační důstojník PČR pro Prahu-západ hlídku 
Obecní policie Vestec o součinnost ve věci oznámení o schválnostech mezi osobami blízkými, kdy 
si občanka obce stěžuje, že jí manžel brání v odchodu z domu a vyhrožuje jí, že jí zamkne v domě. 
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Oznámení neprodleně vyjela prověřit hlídka strážníků, kteří na oznámeném místě události v obci 
zaznamenali dvě osoby, které vyzvali k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení, přičemž vyšlo 
najevo, že se zároveň jedná i o osobu oznamovatele celé události. Na dotaz strážníků občanka obce 
sdělila, že jí její manžel z důvodu nemoci brání v odchodu z domu a dělá jí schválnosti, ovšem 
v době řešení celé události strážníky se obě zúčastněné osoby chovaly klidně, shodně uvedly, že 
jsou nezraněny a nežádají na místo přivolat lékařskou pomoc. Do doby příjezdu hlídky PČR 
OHS Čestlice se situace na místě částečně vyhrotila, dalšímu problému na místě mezi osobami 
blízkými strážníci zabránili a po příjezdu hlídky PČR na místo jí celou událost předali.
Dne 12. 05. 2022 v čase 23:19 hodin přišla na tísňovou linku Obecní policie Vestec zpráva 
o narušení prostor sběrného dvora, přičemž ze snímků, pořízených zde umístěnými fotopast-
mi bylo zřejmě, že se v areálu sběrného dvora pohybuje neznámá osoba. Strážníci neprodleně 
vyjeli oznámení do obce prověřit, přičemž telefonicky požádali o součinnost hlídku OO PČR 
Jílové u Prahy, která se shodou okolností nacházela poblíž obce – hlídka PČR na místo dojela 
jako první, neznámého muže zajistila a celou věc si tak převzala k dalšímu šetření, strážníci 
na místě poskytli na vyžádání nezbytnou součinnost.
Dne 22. 06. 2022 v čase 22:30 hodin přijali strážníci Obecní policie Vestec telefonát na tísňovou 
linku, kdy oznamovatel uvedl, že právě zaznamenal dva neznámé mladé muže, jak se pohybují 
po střeše jedné z hal v areálu jedné z provozoven v obci a následně nezákonně vnikli do prostor 
této haly. Oznamovatel byl strážníky poučen, aby celou událost neprodleně oznámil na linku 
158 a aby na místě vyčkal příjezdu hlídek strážníků nebo PČR. Strážníci na místo oznámení 
dojeli jako první, během jízdy bylo prostřednictvím Operačního důstojníka PČR pro Prahu-
západ prověřeno, že oznamovatel skutečně celou věc oznámil na linku 158 a získána informace, 
že Operační důstojník PČR na místo vyslal hlídku PČR OHS Čestlice.
U vstupu do areálu čekal dle dohody oznamovatel, který na místě strážníkům upřesnil budovu, po 
jejíž střeše se pohybovali dva mladí neznámí muži a kteří následně ze střechy této budovy vnikli 
do kancelářské části v 1. patře, kde podle oznamovatele stále měli být. Na střechu haly vedl pouze 
žebřík, ze střechy této haly potom strážníci v bývalých kancelářských prostorech v 1. patře zjistili 
dva muže, ležící na podlaze místnosti - oba byli vyzváni, aby z místností vyšli oknem na střechu 
haly, dále byli vyzváni k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení, kdy vyšlo najevo, že se jedná 
o dva učně, kteří jsou u jedné z firem v areálu na týdenní praxi, přičemž o tom, že učni na praxi 
přespávají v jednom z objektů v areálu, nebyl chybou komunikace mezi zúčastněnými osobami 
informován správce tohoto areálu. Pro prověření a vysvětlení celé události se hlídka strážníků 
i hlídka PČR, která na místo dojela během řešení celé události, vrátily k plnění dalších povinností.
Dne 23. 06. 2022 v čase 20:40 hodin byla přijata telefonická žádost od Operačního důstojníka 
PČR pro Prahu-západ o součinnost při prověření oznámení o muži zjevně pod vlivem alkoholu, 
který se měl nacházet v kolejišti Českých drah ve směru z Davle do obce Vrané nad Vltavou. 
Strážníci do obce neprodleně vyjeli, na oznámeném místě se již nacházela hlídka OO PČR 
Řevnice. Obě hlídky společně zahájili pátrání po neznámém muži, který byl následně po cca 
2 km ve směru Davle nalezen nezraněn, sedící vedle kolejiště Českých drah. K věci tento muž 
uvedl, že vypil několik piv a vyrazil po kolejích směrem na Vrané nad Vltavou, cestou si sedl, 
usnul a probudil ho až přijíždějící vlak. Hlídka PČR si celou událost převzala k dalšímu šetření.
Dne 18. 07. 2022 v čase 08:15 hodin oznámil občan obce na tísňovou linku Obecní policie 
Vestec, že mu opětovně dělníci při rekonstrukci jednoho z bytových domů v obci poškodili 
oplocení, patřící k jeho pozemku. Strážníci oznámení prověřili, na místě hovořili s příbuzným 
oznamovatele, který hlídce ukázal od sloupků demontované a na chodníku ležící stočené 
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pletivo z oplocení, které bylo sejmuto i s tabulkou s názvem ulice. Strážníci na místě dále ho-
vořili s několika dělníky, pracujícími na rekonstrukci bytového domu, kteří shodně uvedli, že 
jednali v dobré víře na pokyn stavbyvedoucího proto, aby provedli úpravy zeleně za oplocením 
a následně osadili plot nový. Strážníci se z místa opakovaně pokoušeli telefonicky kontaktovat 
stavbyvedoucího, ten ovšem nezvedal telefon. Dále byla celá věc prověřena dotazem u starostky 
obce. Příbuzný oznamovatele byl v celé věci poučen. Dne 29. 07. 2022 v čase 07:44 hodin byla 
provedena opětovná kontrola stavu výše uvedeného oplocení a bylo zjištěno, že oplocení po-
zemku oznamovatele je stále demontováno, a to jak v části sousedící s ulicí U Pošty, tak i v části 
sousedící s pozemkem v majetku právnické osoby. Stavbyvedoucí rekonstrukce bytového domu 
byl opakovaně strážníky řešen za přestupkové jednání pokutami uloženými v příkazním řízení, 
tato událost byla pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku ze strany právnické osoby 
oznámena přestupkové komisi obce Vrané nad Vltavou.

str. Tomáš Heckr, strážník Obecní policie Vestec, okrskář obce

ROZHOVOR s PRAkTickým lékAřEm
Rozhodli jsme se připravovat rozhovory se zajímavými lidmi, kteří mají nějaký vztah k Vranému 
nad Vltavou, ať už tu žijí, nebo pracují. První rozhovor věnujeme osobě z nejdůležitějších – 
zdejšímu praktickému lékaři MUDr. Pavlovi Adámkovi, praktickému lékaři pro dospělé.

Vážený pane doktore,
v únoru to už byly dva roky, co pracujete ve Vraném nad Vltavou jako praktický lékař. Znal 
jste to tady před tím, než jste k nám do ordinace nastoupil?
Vůbec ne. Nejblíž jsem byl na Zbraslavi a na Slapech. Do Vraného jsem se poprvé podíval, 
když jsem jel za paní doktorkou Švestkovou už ohledně převodu ordinace.

Jaká byla Vaše předchozí praxe? Odkud pocházíte?
Během studia jsem toho nejvíce viděl ve Fakultní nemocnici Motol a v německém Düsseldorfu. 
Po škole jsem nastoupil do pražské Thomayerovy nemocnice v Krči, kde jsem se naučil zda-
leka nejvíce. A pak jsem pracoval i v soukromé ordinaci na Praze 6. Pocházím ze severního 
okraje Vysočiny, z vesnice s 500 obyvateli u Hlinska v Čechách.

Proč jste se rozhodl do Vraného nad Vltavou nastoupit na pozici praktického lékaře?
Vždycky jsem chtěl pracovat samostatně, v běžné ordinaci se svým okruhem stálých pacientů. 
Po atestaci se mi k tomu otevřela cesta, takže jsem vyhlížel inzeráty – paní doktorka Švestková 
zrovna v té době nabízela předání své ordinace. Líbilo se mi, že Vrané je tak šikovně poblíž 
Prahy, kde bydlím. Zároveň tu ale nepůsobí žádné zdravotnické řetězce.

Kolik jste „podědil“ po paní doktorce Švestkové pacientů?
V té době jsme měli zhruba 1500 pacientů.

Jak hodnotíte uplynulé dva roky ve venkovské ordinaci?
Moc se mi tu líbí. Velmi mi pomohla sestřička Jarka Trojanová, která pacienty a jejich obtíže 
výborně zná a měla chuť v práci pokračovat i se mnou. Přechod byl tedy poměrně hladký. 
Zacvičil s námi až Covid.
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Je něco, co byste chtěl změnit?
Rád bych, kdyby každý den měl tak o 3 hodiny více, aby se toho více stihlo.

Jak se Vám spolupracuje s vedením obce?
Spolupráce je výborná. Hned při převodu ordinace jsem potřeboval různá potvrzení od majitele 
budovy, tedy obce, a všichni mi vycházeli maximálně vstříc. Měl jsem pocit, že jsem tu vítán, což 
je k nezaplacení. Navíc se loni povedlo sehnat výborné lékárnice do našeho střediska, takže teď 
máme všechno podstatné pod jednou střechou. Je opravdový luxus mít výborně fungující lékárnu 
hned vedle. Spousta mnohem větších měst nemá takové zdravotnické zázemí, jako tady ve Vraném.

Sestřička je u praktického lékaře hodně důležitá osoba, především ve vztahu k pacientům, 
všechny zná. Bylo to i ve vašem případě výhodou?
Určitě, sestřička mi moc pomohla na začátku a pomáhá mi pořád. Je to duše naší ordinace a je 
ohromná výhoda, že tu pracuje dlouho a všechno a všechny zná.

Jak vaši práci ovlivnila pandemie koronaviru?
Všechno se obrátilo vzhůru nohama během pár dnů. Byl prakticky zákaz vyšetřovat pacienty 
v ordinaci a vše se řešilo po telefonu. V té době jsem byl ve Vraném asi 5 týdnů, takže jsem 
bez roušky potkal jen malý zlomek pacientů. Několikrát za týden se měnilo doporučení, co 
s kým dělat – nenudili jsme se. Na druhou stranu bylo velmi milé, že se nám všichni snažili 
pomoci – dostávali jsme dezinfekci a roušky od obce i soukromých dárců v době, kdy se nic 
nedalo sehnat.

V čem se liší dnešní zdravotnictví od toho před kovidem.
Někteří pacienti začali mít větší zájem o svoje zdraví, což je dobře. V současnosti se hlavně 
snažíme dohnat chybějící vyšetření, která nebyla možná v době zahlcení akutními covidovými 
pacienty.

Co Vás nejvíc zdržuje od práce?
Jako všude – je to administrativa. Jako zaměstnanec jsem vůbec netušil, co všechno musím 
jako provozovatel ordinace evidovat, zapisovat, ukládat. Je toho opravdu nad hlavu.

Je něco, co by měli změnit pacienti?
Jsme rádi, když se u nás každý pacient alespoň jednou za 2 roky objeví na preventivní prohlídce, 
abychom byli v kontaktu. Rozhodně to platí pro pacienty po padesátce. Spousta nemocí nebolí 
a přijít na ně včas je základem úspěšné léčby.

Dokážete nabídnout veškeré služby klientům a pacientům všech pojišťoven?
Staráme se o pacienty v běžném rozsahu – tedy akutní nemoci, některé chronické nemoci 
(vysoký tlak, cukrovka apod.), preventivní péče (preventivní prohlídky, očkování, pracovní 
prohlídky). Máme běžné přístrojové vybavení – EKG, základní laboratorní přístroj na měření 
zánětlivých parametrů, krevní srážlivosti a zjišťování okultního krvácení do stolice. Přístroje se 
vyvíjí, takže by to vždy šlo ještě rozšířit. Z pojišťoven nám dvě malé chybí (ZP Škoda a Revírní 
bratrská pokladna), ale nezaznamenal jsem žádný zájem od pacientů, abychom to rozšířili.

Za redakci Zrcadla děkujeme za rozhovor.
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jíZDní řÁD AuTObusu 445

TP H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

2     5:37   6:07   6:37   7:07     8:07         12:07     13:37   14:37   15:37   
2     5:38   6:08   6:38   7:08     8:08         12:08     13:38   14:38   15:38   
2     5:39   6:09   6:39   7:09     8:09         12:09     13:39   14:39   15:39   
2     5:40   6:10   6:40   7:10     8:10         12:10     13:40   14:40   15:40   
2     5:41   6:11   6:41   7:11     8:11         12:11     13:41   14:41   15:41   
2     5:42   6:12   6:42   7:12     8:12         12:12     13:42   14:42   15:42   
2     5:43   6:13   6:43   7:13     8:13         12:13     13:43   14:43   15:43   

1,2     5:44   6:14   6:44   7:14     8:14         12:14     13:44   14:44   15:44   
1,2     5:46   6:16   6:46   7:16     8:16         12:16     13:46   14:46   15:46   
1,2     5:48   6:18   6:48   7:18     8:18         12:18     13:48   14:48   15:48   
1,2     5:49   6:19   6:49   7:19     8:19         12:19     13:49   14:49   15:49   
1,2     6:03   6:33   7:03   7:33   8:03   8:33         12:33   13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33
2     6:07   6:37   7:07   7:37   8:07   8:37         12:37   13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37
2     6:09   6:39   7:09   7:39   8:09   8:39         12:39   13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39
2   5:41   6:11   6:41   7:11   7:41   8:11   8:41   9:11 10:11 11:11 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41
2   5:42   6:12   6:42   7:12   7:42   8:12   8:42   9:12 10:12 11:12 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42
2     K     K     K     K   7:43     K   8:43     K     K     K     K 12:43     K     K     K 14:43     K 15:43     K 16:43
2   5:45   6:15   6:45   7:15     8:15     9:15 10:15 11:15 12:15   13:15 13:45 14:15   15:15   16:15   
2   5:49   6:18   6:48   7:19     8:19     9:19 10:19 11:19 12:19   13:19 13:49 14:19   15:19   16:19   
3     6:19   6:49   7:21         9:21   11:21 12:21   13:21 13:51 14:21   15:21   16:21   
3     6:21   6:51   7:25         9:25   11:25 12:25   13:25 13:55 14:25   15:25   16:25   
3     6:23   6:53   7:27         9:27   11:27 12:27   13:27 13:57 14:27   15:27   16:27   

Jílové u Prahy,Učiliště
Jílové u Prahy,Náměstí

Zvole
Zvole,Jílovská
Zvole,Nová Zvole
Okrouhlo
Okrouhlo,Zahořany
Jílové u Prahy,Kamenná Vrata

Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř.
Vrané n.Vlt.,Škola
Vrané n.Vlt.,Žel.st.  
Zvole,K Jarovu
Zvole,Škola

Březová-Oleško,Školka
Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,Olešská
Březová-Oleško,Zahradní
Březová-Oleško,Nová Březová
Vrané n.Vlt.,Lesní

445 Pracovní den Platí od: 1.9.2022Březová-Oleško,Oleško - Jílové u Prahy,Náměstí

Březová-Oleško,Oleško
Březová-Oleško,U Topolů

pokračování TP H H H H H H H H H H egH egH

2 16:37   17:37   18:37               
2 16:38   17:38   18:38               
2 16:39   17:39   18:39               
2 16:40   17:40   18:40               
2 16:41   17:41   18:41               
2 16:42   17:42   18:42               
2 16:43   17:43   18:43               

1,2 16:44   17:44   18:44               
1,2 16:46   17:46   18:46               
1,2 16:48   17:48   18:48               
1,2 16:49   17:49   18:49               
1,2 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33             
2 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37             
2 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39             
2 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 21:11 22:11 23:11   0:11   0:51
2 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 21:12 22:12 23:12   0:12   0:52
2     K 17:43     K 18:43     K 19:43     K     K     K     K     K     K
2 17:15   18:15   19:15   20:15 21:15 22:15 23:15   0:15   0:55
2 17:19   18:19   19:19   20:19 21:19 22:19 23:19   0:19   0:59
3 17:21   18:21                   
3 17:25   18:25                   
3 17:27   18:27                   

Okrouhlo,Zahořany
Jílové u Prahy,Kamenná Vrata
Jílové u Prahy,Učiliště
Jílové u Prahy,Náměstí

Zvole,K Jarovu
Zvole,Škola
Zvole
Zvole,Jílovská
Zvole,Nová Zvole
Okrouhlo

Březová-Oleško,Nová Březová
Vrané n.Vlt.,Lesní
Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř.
Vrané n.Vlt.,Škola
Vrané n.Vlt.,Žel.st.  

Březová-Oleško,Oleško
Březová-Oleško,U Topolů
Březová-Oleško,Školka
Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,Olešská
Březová-Oleško,Zahradní

445 Pracovní den Platí od: 1.9.2022Březová-Oleško,Oleško - Jílové u Prahy,Náměstí

opačný směr TP H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

3           6:26   6:56   7:31       9:31   11:31   12:31     13:31 14:01   14:46
3           6:28   6:58   7:33       9:33   11:33   12:33     13:33 14:03   14:48
3           6:32   7:02   7:37       9:37   11:37   12:37     13:37 14:07   14:52
2   4:09   5:09   5:34   6:04   6:34   7:04   7:39     8:39   9:39 10:39 11:39   12:39     13:39 14:09   14:54
2   4:13   5:13   5:38   6:08   6:38   7:08   7:43     8:43   9:43 10:43 11:43   12:43     13:43 14:13   14:58
2     K     K     K     K     K     K     K   8:15     K     K     K     K 12:15     K   13:15     K     K 14:45     K
2   4:16   5:16   5:41   6:11   6:41   7:11   7:46   8:16   8:46   9:46 10:46 11:46 12:16 12:46   13:16 13:46 14:16 14:46 15:01
2   4:19   5:19   5:44   6:14   6:44   7:14   7:49   8:19   8:49   9:49 10:49 11:49 12:19 12:49   13:19 13:49 14:19 14:49 15:04
2       5:45   6:15   6:45   7:15   7:50   8:20         12:20     13:20 13:50 14:20 14:50   
2       5:46   6:16   6:46   7:16   7:51   8:21         12:21     13:21 13:51 14:21 14:51   

1,2       5:53   6:23   6:53   7:33   7:56   8:33         12:26   13:03 13:26 14:03 14:26 15:03   
1,2         K     K     K   7:35     8:35             13:05   14:05   15:05   
1,2         K     K     K   7:36     8:36             13:06   14:06   15:06   
1,2       5:56   6:26   6:56   7:38     8:38             13:08   14:08   15:08   
1,2       5:58   6:28   6:58   7:40     8:40             13:10   14:10   15:10   
2       5:59   6:29   6:59   7:41     8:41             13:11   14:11   15:11   
2       6:00   6:30   7:00   7:42     8:42             13:12   14:12   15:12   
2       6:01   6:31   7:01   7:43     8:43             13:13   14:13   15:13   
2       6:02   6:32   7:02   7:44     8:44             13:14   14:14   15:14   
2       6:03   6:33   7:03   7:45     8:45             13:15   14:15   15:15   
2       6:04   6:34   7:04   7:46     8:46             13:16   14:16   15:16   
2       6:05   6:35   7:05   7:47     8:47             13:17   14:17   15:17   

Březová-Oleško,Zahradní
Březová-Oleško,Olešská
Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,Školka
Březová-Oleško,U Topolů
Březová-Oleško,Oleško

Vrané n.Vlt.,Žel.st.  
Vrané n.Vlt.,Škola
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř.
Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Lesní
Březová-Oleško,Nová Březová

Okrouhlo
Zvole,Nová Zvole
Zvole,Jílovská
Zvole
Zvole,Škola
Zvole,K Jarovu

Platí od: 1.9.2022Jílové u Prahy,Náměstí - Březová-Oleško,Oleško

Jílové u Prahy,Náměstí
Jílové u Prahy,Učiliště
Jílové u Prahy,Kamenná Vrata
Okrouhlo,Zahořany

445 Pracovní den
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TP H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

2     5:37   6:07   6:37   7:07     8:07         12:07     13:37   14:37   15:37   
2     5:38   6:08   6:38   7:08     8:08         12:08     13:38   14:38   15:38   
2     5:39   6:09   6:39   7:09     8:09         12:09     13:39   14:39   15:39   
2     5:40   6:10   6:40   7:10     8:10         12:10     13:40   14:40   15:40   
2     5:41   6:11   6:41   7:11     8:11         12:11     13:41   14:41   15:41   
2     5:42   6:12   6:42   7:12     8:12         12:12     13:42   14:42   15:42   
2     5:43   6:13   6:43   7:13     8:13         12:13     13:43   14:43   15:43   

1,2     5:44   6:14   6:44   7:14     8:14         12:14     13:44   14:44   15:44   
1,2     5:46   6:16   6:46   7:16     8:16         12:16     13:46   14:46   15:46   
1,2     5:48   6:18   6:48   7:18     8:18         12:18     13:48   14:48   15:48   
1,2     5:49   6:19   6:49   7:19     8:19         12:19     13:49   14:49   15:49   
1,2     6:03   6:33   7:03   7:33   8:03   8:33         12:33   13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33
2     6:07   6:37   7:07   7:37   8:07   8:37         12:37   13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37
2     6:09   6:39   7:09   7:39   8:09   8:39         12:39   13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39
2   5:41   6:11   6:41   7:11   7:41   8:11   8:41   9:11 10:11 11:11 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41
2   5:42   6:12   6:42   7:12   7:42   8:12   8:42   9:12 10:12 11:12 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42
2     K     K     K     K   7:43     K   8:43     K     K     K     K 12:43     K     K     K 14:43     K 15:43     K 16:43
2   5:45   6:15   6:45   7:15     8:15     9:15 10:15 11:15 12:15   13:15 13:45 14:15   15:15   16:15   
2   5:49   6:18   6:48   7:19     8:19     9:19 10:19 11:19 12:19   13:19 13:49 14:19   15:19   16:19   
3     6:19   6:49   7:21         9:21   11:21 12:21   13:21 13:51 14:21   15:21   16:21   
3     6:21   6:51   7:25         9:25   11:25 12:25   13:25 13:55 14:25   15:25   16:25   
3     6:23   6:53   7:27         9:27   11:27 12:27   13:27 13:57 14:27   15:27   16:27   

Jílové u Prahy,Učiliště
Jílové u Prahy,Náměstí

Zvole
Zvole,Jílovská
Zvole,Nová Zvole
Okrouhlo
Okrouhlo,Zahořany
Jílové u Prahy,Kamenná Vrata

Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř.
Vrané n.Vlt.,Škola
Vrané n.Vlt.,Žel.st.  
Zvole,K Jarovu
Zvole,Škola

Březová-Oleško,Školka
Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,Olešská
Březová-Oleško,Zahradní
Březová-Oleško,Nová Březová
Vrané n.Vlt.,Lesní

445 Pracovní den Platí od: 1.9.2022Březová-Oleško,Oleško - Jílové u Prahy,Náměstí

Březová-Oleško,Oleško
Březová-Oleško,U Topolů

TP H H H H H H H H H H

2                     
2                     
2                     
2                     
2                     
2                     
2                     

1,2                     
1,2                     
1,2                     
1,2                     
1,2                     
2                     
2                     
2                     
2                     
2   6:13   8:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:13 22:13   0:13
2   6:17   8:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17 22:17   0:17
2   6:21   8:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 20:21 22:21   0:21
3     8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23       
3     8:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27       
3     8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28       

Jílové u Prahy,Učiliště
Jílové u Prahy,Náměstí

Zvole
Zvole,Jílovská
Zvole,Nová Zvole
Okrouhlo
Okrouhlo,Zahořany
Jílové u Prahy,Kamenná Vrata

Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř.
Vrané n.Vlt.,Škola
Vrané n.Vlt.,Žel.st.  
Zvole,K Jarovu
Zvole,Škola

Březová-Oleško,Školka
Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,Olešská
Březová-Oleško,Zahradní
Březová-Oleško,Nová Březová
Vrané n.Vlt.,Lesní

445 Sobota+Neděle Platí od: 3.9.2022Březová-Oleško,Oleško - Jílové u Prahy,Náměstí

Březová-Oleško,Oleško
Březová-Oleško,U Topolů

TP H H H H H H H H H H

2                     
2                     
2                     
2                     
2                     
2                     
2                     

1,2                     
1,2                     
1,2                     
1,2                     
1,2                     
2                     
2                     
2                     
2                     
2   6:13   8:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:13 22:13   0:13
2   6:17   8:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17 22:17   0:17
2   6:21   8:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 20:21 22:21   0:21
3     8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23       
3     8:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27       
3     8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28       

Jílové u Prahy,Učiliště
Jílové u Prahy,Náměstí

Zvole
Zvole,Jílovská
Zvole,Nová Zvole
Okrouhlo
Okrouhlo,Zahořany
Jílové u Prahy,Kamenná Vrata

Vrané n.Vlt.,Modřínová
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř.
Vrané n.Vlt.,Škola
Vrané n.Vlt.,Žel.st.  
Zvole,K Jarovu
Zvole,Škola

Březová-Oleško,Školka
Březová-Oleško,Březová
Březová-Oleško,Olešská
Březová-Oleško,Zahradní
Březová-Oleško,Nová Březová
Vrané n.Vlt.,Lesní

445 Sobota+Neděle Platí od: 3.9.2022Březová-Oleško,Oleško - Jílové u Prahy,Náměstí

Březová-Oleško,Oleško
Březová-Oleško,U Topolů

VOlby DO ZAsTuPuTElsTVA ObcE VRAné nAD VlTAVOu 
A 1/3 sEnÁTu PARlAmEnTu čR

Ve dnech:
Pátek 23. 9. 2022 od 14 do 22 hodin a sobota 24. 9. 2022 od 8 do 14 hodin

V budově Základní školy ve Vraném nad Vltavou
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Ze žiVOtA OBce

ZPRÁVy Z mATEřské škOly
Dny, kdy člověk nemá žádné povinnosti, letí bohužel o něco rychleji než bychom si 
všichni přáli. Měsíc srpen se „překulí“ a opět se všichni vrátíme do zajetých kolejí.
Tříleťáčky čeká nová životní etapa, taktéž ty, kteří nastupují do prvních tříd. Všem 
dětem přejeme mnoho úspěchů, snadnou adaptaci a spousty nových zážitků v příštích měsících.
Po prázdninách přivítáme ve školce 42 nových kamarádů a novou paní školnici.
V každém čísle Zrcadla zveřejňujeme zážitkové a prožitkové akce a nebude tomu jinak ani 
tentokráte. Navážeme na konec dubna, kdy jsme si zařádili s čarodějnicemi. Začátkem května 
do školky přijel Maxipes Fík s dalšími postavičkami z večerníčků a v divadelním představení 
ožily jejich příběhy doplněné o nové písničky Petra Skoumala.
ZUŠ pozvala mateřinky na koncert starších kamarádů, kteří nám představili své hudební 
nástroje a krásně na ně zahráli. Paní učitelka Majka nás přivítala ve svém výtvarném ateliéru 
a ukázala nám, co s dětmi po celý rok dokázala vytvořit v projektu „Vesmír“.
Děti ze Žluté třídy přivítaly jednoho krásného sobotního odpoledne nové občánky Vraného 
nad Vltavou. Děti krásně zarecitovaly básničku a zazpívaly písničku s doprovodem nevšedních 
hudebních nástrojů.
Jako každý rok měly děti možnost stát se účastníky dopravního provozu a po teorii nasednout 
na motorky a čtyřkolky a vyzkoušet si, co vše musí řidič na silnici sledovat. Zjistily, že to není 
tak úplně jednoduché a občas přistála i nějaká pokuta.
Koncem května nás navštívil pan fotograf, aby jednotlivým třídám zhotovil na památku foto-
grafie a vyfotil i skupinky kamarádů.
Dětský den jsme prožili s Cucínem, který nás nejprve rozpohyboval tancem, poté předvedl své 
kouzelnické umění a rozloučil se s námi bublinkovým představením.
Začátkem června přijeli do školky hasiči s dopravním automobilem i hasičským autem. Děti 
měly možnost obě auta prozkoumat, vyzkoušet si hasičské helmy a osahat si nářadí, které hasiči 
ke své práci potřebují. Velice děkujeme za jejich přínosnou návštěvu.
Den „D“ nastal pro děti z Oranžové a Žluté třídy, kdy byly pasovány na školáky pirátem, který 
pro ně připravil animační program, hledání pokladu, megabubliny a na závěr dětem vymode-
loval šavle z balónků. Děti si odnesly domů i upomínkovou knihu a drobné dárky. Abychom 
dětem zpříjemnili poslední dny ve školce, zajistili jsme výlet autobusem do Prahy na medúzy 
a vláčkem do Modřanského biografu na představení Tlapková patrola.
Žáci z 5.B. byli tak hodní a za doprovodu Mgr. Hereitové přišli nejstarším dětem z MŠ přečíst 3 po-
hádky, aby věděly, že se mohou do školky vrátit a také nám ukázat, jak se krásně naučily ve škole číst.
Výstava výtvarného kroužku ZUŠ v prostorách papíren byla překrásná. Kdo tuto výstavu neviděl, 
doporučujeme si příští rok udělat čas. Je neuvěřitelné, co děti, které teprve navštěvují ZŠ, dokáží 
díky svému talentu nakreslit, namalovat, vymodelovat, vymyslet a ještě udělat animační video.
Děti z dětské skupiny U Rybek, kteří k nám budou v září přecházet, se k nám přišly podívat, 
aby po prázdninách pro ně paní učitelky a prostory nebyly tak úplně cizí.
Tradiční, závěrečná zmrzlina nemohla chybět a pak již nastalo loučení a přání krásných prázdnin.
Na závěr děkujeme naší milé paní Dvořákové, která mnoho let zastávala pozici školnice. Přejeme 
jí v důchodu hodně zdraví a klidných dnů.
Přejeme všem krásný zbytek léta.

kolektiv učitelek MŠ
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ZuškOVý škOlní ROk 2022/2023
Jaký bude? Co nám přinese? Na co se můžeme těšit?
Školní rok bude bez navýšení úplaty za vzdělávání. Ta 
zůstává s výjimkou SPD (studium pro dospělé) stejná. 
U SPD bude platba 3 000,– Kč za pololetí. Ke zdražení 
dojede i u vypůjčení hudebního nástroje o 100,– Kč. Tedy 
na 400,– Kč za pololetí.
V novém školním roce přivítáme nově přijaté žáky. Kolik bylo přijato žáků, najdete ve výroční 
zprávě školy, stejně tak i jiné informace o činnosti školy. Výroční zpráva bude vložena během 
měsíce září na webové stránky školy.
Jako škola nabízíme hudební, taneční a výtvarný obor.
Nově v letošním roce otevřeme obor hra na basovou kytaru a ve Vraném přivítáme nové žáky 
v oboru hra na trubku. Pro mladší žáky bude otevřen soubor lidové muziky, který povede Jiří 
Slavík. Soubor bude prozatím probíhat pouze ve Vraném a to pravděpodobně ve středu kolem 
18.00 hod.
Zahájení výuky jako na všech školách v ČR, bude 1. září. Ve dnech 1. a 2. září bude probíhat 
domluva rozvrhu. Od pondělí 5. září začne běžná výuka. Podrobné informace najdete na 
webových stránkách školy.
Od roku 2019 máme povolenou doplňkovou činnost, kde nabízíme kroužky při ZUŠ. Ty jsou 
určeny dětem, které nemohu být z kapacitních důvodů přijaty do vzdělávání. Nabízíme výtvarný 
kroužek, (Jílové, Vrané) pěvecký sbor (Davle, Jílové) a dramaticky kroužek. (Vrané a Jílové)
Letos nově otevíráme kroužek pro výtvarníky právě ve Vraném. V Jílovém už tento kroužek 
probíhá čtvrtým rokem. Kroužek bude v úterý v odpoledních hodinách. Ovšem i v kroužcích je 
kapacita omezena. Podrobné informace obdržíte vždy u ředitelky školy nebo koordinátorky školy.
Škola bude v nejbližších dnech podávat žádost na MŠMT o navýšení kapacity na 600 žáků. 
Momentální kapacita je 540 žáků.
Krajská hygienická stanice navýšení kapacity již posvětila.
Tento školní rok bude opět výjimečný. Škola oslaví 70. výročí jako celek a především založe-
ní Vranského pracoviště. Jednotlivá pracoviště oslavila svá výročí samostatně. Např. Davle  
60. výročí ve školním roce 2021/2022 a Jílové 65. výročí 2020/2021.
Určitě se tedy můžete těšit na řadu koncertů a akcí, které pro Vás připravíme.
Hned v září se můžeme slyšet a vidět na Vranském posvícení, které pořádá obec Vrané. Na 
akci se podílejí všechna pracoviště, stejně tak jako na mnoha jiných akcích pořádaných jinou 
organizací než je škola.



zrcadlo číslo 213 – 3/2022 15

Tradičně se opět zapojíme do celorepublikové akce ZUŠ OPEN. Budeme pokračovat ve třetím 
ročníku Festovního Jara. (Bicí Fest, Saxofon Fest, Tanec Fest)
Navážeme druhým ročníkem na Hurádiádu v Jílovém. Připravíme taneční vystoupení, divadelní 
vystoupení, výstavy výtvarných oborů.
A mnoho dalších krásných překvapení, která si nenechte ujít. Máte se na co těšit.
Často se ptáte, kde se o akcích dozvíte: jsou to vývěsky školy a úřadů, kde má škola svá praco-
viště, stejně tak webové stránky, FB stránky, Instagram, letáčky…aj.

Děkuje firmě Mastgroup za zapůjčení areálu papíren.
Děkujeme Regionálnímu muzeu v Jílovém za zapůjčení muzea pro konání našich akcí.
Děkujeme firmě Megafyt za drobné dárky pro žáky.
Děkujeme MAS Dolnobřežansko za finanční podporu Festovního Jara.
Děkujeme všem našim žákům a rodičům, že o vzdělávání v naší škole projevujete stále většía větší 
zájem.

Vaše ZUŠ

nOVinky Z „TATRAnu“
Vážení příznivci vranského fotbalu,
opět se hlásíme z vranského Tatranu. Jarní část sezóny a následná letní pauza 
utekly jako voda a my se již nyní těšíme ze startu nové sezóny 2022/2023.
Úvodem bychom Vám, našim fanouškům a příznivcům, chtěli poděkovat za 
obrovskou podporu, která nás provázela během všech domácích i venkov-

ních utkání. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že Vás fotbal baví a společně s námi si ho užíváte!
Během léta jsme opravdu nezaháleli, a mimo pravidelné údržby trávníku a prostor okolo fot-
balového hřiště, jsme začali realizovat stavbu nových ochranných sítí za fotbalovou brankou 
v blízkosti parkovací plochy. Součástí realizace tohoto projektu je i rekonstrukce a výměna části 
plotu kolem fotbalového hřiště a terénní úpravy prostoru za fotbalovou brankou.
V půlce srpna se zahájila výstavba multifunkčního hřiště, které bude sloužit nejen pro tréninky 
všech našich týmů, ale i pro veřejnost.
Nyní jsme na začátku nové sezóny a doufáme, že i nadále Vás náš fotbal bude bavit!
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A-TÝM
Konec jarní části sezóny nebyl pro naše A – mužstvo nejradostnější. Tým obhájil druhé místo 
tabulky, zlepšil své výkony a během jara utržil pouze dvě porážky. Bohužel druhá porážka byla 
rozhodující a A – tým tak přišel o vytoužený postup do vyšší soutěže, kdy, i přes vyrovnaný 
zápas, neporazil soupeře ze Všenor.
Jak se ale říká, všechno zlé je pro něco dobré. Naše mužstvo se oklepalo a s o to větším zápalem 
se chystalo na začátek nové sezóny. Během léta byl tým na soustředění v Mikulově, kde utužoval 
týmového a přátelského ducha při projížďkách na kole moravskými vinicemi. Již během července 
se hráči scházeli jednou týdně na tréninku. Od srpna přípravy přibylo a hráči kromě tréninků 
dvakrát týdně odehráli i dvě přátelská utkání – obě vítězná. Tým i nadále povede trenérské duo 
Pavel Sýkora a Ladislav Filip, kteří za uplynulé měsíce, stejně jako hráči, odvedli dobrou práci.
Držíme A – týmu palce a do nové sezóny přejeme samá vítězství a co nejvíce gólů v soupeřově síti!

NAŠE MLADÉ NADĚJE
Do nového soutěžního ročníku vstoupí naše mládežnická družstva poprvé v novodobé historii 
se dvěma týmy mladší přípravky. Tento malý úspěch reflektuje skvělou práci našich trenérů 
a zvýšený zájem dětí o vranský fotbal. Obě družstva mladší přípravky budou společně nastu-
povat v okresním přeboru ve skupině C. Starší přípravka bude od nové sezóny nastupovat 
v okresním přeboru ve skupině A. Do nové sezóny vstupuje družstvo s jasným cílem - umístění 
ve středu tabulky.

STAŇ SE VRANSKOU HVĚZDOU
S novým školním rokem přijde starost o mimoškolní uplatnění Vašeho dítěte. A tak pokud 
se Vaše dítě rádo hýbe, je týmový hráč a rádo se učí novým věcem, přijďte na náš fotbalový 
nábor. Děti si zde mohou vyzkoušet, jaké to je trénovat v týmu, setkají se s ostatními mladými 
fotbalisty a poznají naše skvělé trenéry. Trénujeme každé úterý a čtvrtek od 17 hodin na hřiště 
ve Vraném nad Vltavou.
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KLUBOVÝ FANSHOP A DALŠÍ NOVINKY
I přes to, že sezóna již začala, nikdy není pozdě si k fandění pořídit nějaký 
kousek z našeho fanshopu s logem SKV. Náš fanouškovský sortiment je bohatý 
a vybere si opravdu každý.
Nenechte si ujít žádné novinky z dění v klubu, neváhejte navštívit naše webové 
stránky www.sk-vrane.cz nebo nás sledujte na sociálních sítích: FACEBOOK - 
SK Vrané nad Vltavou a INSTAGRAM – SKVRANE. #vranyjehvezda

Brzy na viděnou na vranském fotbale!
Za SK Vrané nad Vltavou, z.s., David Balling, předseda klubu
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sEniOREk
Navštívili jsme divadla. Kamarádi ze Zvole nás pozvali 
na výlet do Mostu s návštěvou vinařství s ochutnávkou. 
S kamarádkami z neziskovky Mezi námi, jsme na parníku 
brázdili v Praze Vltavu. Při noci kostelů jsme navštívili kon-

cert ZUŠ Vrané v našem kostelíku. Ve středu 15. června jsme oslavili naše patnáctiny. Náš lektor 
Lukáš nás naučil další obsluhování chytrých telefonů. Dvě členky našeho klubu nás reprezentovaly 
na Konferenci v Lounech, kam nás pozval ředitel Destinační 
agentury Poohří. Vycházka Prahou - tentokrát Židovskou čtvrtí, 
nás provedl Kristián. Druhé pozvání od ředitele Lukáše Pichlíka 
bylo pro celý autobus a cílem byl Žatec. Další výlet byl vlakem 
do Poděbrad s Kristiánem. V Klubu jsme měly několik posezení 
s kávičkou a zajímavým vyprávěním o vranských rodech. Do 
vranské „Stodolní“ jsme byly pozvány na oslavu krásných po-
lokulatých narozenin naší kamarádky Jany Borovičkové. Oslava 
byla jako vždy parádní. Seniorek měl také návštěvu. Přijeli za 
námi čtecí babičky a dědečkové z organizace Mezi námi.
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Výlet do Žatce
Pan ředitel DA Poohří nás pozval na výlet do svého kraje. S naším dvorním autodopravcem 
Davidem jsme vyrazili do Žatce, kde nás již čekal pan ředitel Lukáš Pichlík. První naše za-
stávka byl Chrám chmele, kde jsme prošli labyrintem a hledali diamant a našli jsme ho. Byla 
to ohromná chmelová skleněná šiška, která mění barvy. Další zajímavost, Chmelový maják. 
Vstoupíte do výtahu, dostanete 3D brýle, výtah se zavře a jede vzhůru a při této cestě sledujete 
krásné video o Žatci. Na hoře vystoupíte a máte před sebou nádherný pohled na město Žatec. 
Cesta dolů je úplně normální. Hurá na oběd a byl moc dobrý. Siesta proběhla v autobuse při 
přesunu na zámek Stekník. Tento zámek jsme neznali ani jsme o něm neslyšeli. O to víc nás 
překvapilo, jak je krásný. Při poslední zastávce jsme si zameditovali a načerpali pohodu při 
kávičce jako doma. A tady se s námi pan ředitel rozloučil. Každý dostal taštičku s dárky a Lukáš 
nás pozval za rok opět do Poohří.
Moc za tento výlet děkujeme a těšíme se na příští návštěvu tohoto krásného místa.

Seniorek jako hostitel
Čtecí babičky a dědečkové z pražské neziskové organizace MEZI 
NÁMI přijeli za naším Seniorkem.
Děvčata ze Seniorku nachystala následující program:
Účastníci výletu přijeli autobusem ze Smíchova na Strnady, 
přeplavili se přes řeku Vltavu k nám do Vraného. U přívozu 
jsme naše hosty přivítaly. Slávka, jako průvodkyně, se ujala slo-
va a výletníky seznámila s naším Vraným. V kostele na nás již 
čekal pan farář, který nám krásně popovídal o kostelíčku. Blížil 
se čas oběda a tak jsme se posílili, výborným řízkem v Hostinci 
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U kaštanu. Naše cesta pokračovala a Slávka stále vyprávěla. Hudební škola, Rajčur, hadrovna, 
nádraží, přehrada, hřbitov a konečně cíl naší cesty KLUB SENIORKU. Zde nás čekala naše 
další děvčata, která připravila pohoštění.
Povídání při kávičce a dobrotách nebralo konce. Zároveň se návštěva podívala do naší Obecní 
knihovny a na Modelové kolejiště vranského Klubu železničních modelářů. A mašinky opravdu 
jezdily.
Naší milé návštěvě jsme předaly dárečky. Rozloučení bylo velmi přátelské.
Babičky a dědečkové se vydali na vlak. Dle jejich reakce se jim všem u nás líbilo, což nás velmi 
potěšilo.
Seniorek všem přeje krásné babí léto a radostný barevný podzim.

SENIOREK

sEniOREk DOsTAl ObčAnku…
Seniorek ve Vraném nad Vltavou oslavil 15. června 
letošního roku 15 let svého trvání. S nápadem jeho 
založení přišla Blanka Tomková, dobrá duše všech jeho 
činností. Vymýšlí, organizuje, je takovým „hnacím 
motorem“ Seniorku. Díky krásnému počasí se oslava 
uskutečnila ve venkovních prostorách před klubovnou 
Seniorku. Nechybělo pohoštění, dárečky. O dobrou 
zábavu se postaral Pepa Krištůfek, hrál na kytaru, 
krásně zpíval a seniorky se s chutí ke zpěvu přidávaly. 

sEniOREk
Letošní rok je rokem, ve kterém slavíme 15 let od svého založení. 

A tak stále přijímáme gratulace, přáníčka, dárky a dárečky. 
Moc nás těší, že naši přátelé a kamarádi se radují a slaví s námi.

A tak nezahálíme a žijeme akčně.
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Popřát Seniorku přišlo mnoho gratulantů. Mezi 
prvními jsme přivítali paní starostku Ullverovou, 
od které jsme obdrželi „občanský průkaz“, protože 
Seniorek dosáhl věku 15 let. Případní zájemci se 
mohli pokochat modely vláčků v klubu železničních 
modelářů. Nechybělo ani Kolo štěstí, to prostě na 
žádné akci Seniorku nemůže chybět. Přijel také za 
námi Anděl strážný, který se zabývá bezpečností 
seniorů. Vše nám vysvětlil, nabídl pomoc a ochotně 
odpovídal na spoustu zvídavých dotazů. Všude 
bylo plno květin, každý z gratulantů s nimi bábinky 
s úsměvem obdaroval. Svou přítomností a gratulací 
nás potěšili: SK VRANÉ, MŠ Vrané, MŠ Zvole, MŠ 
Březová - Oleško, Knihovna Vrané, Knihovna Zvole, 
MAS Dolnobřežansko, Klidný podzim života a Mezi 
námi. Také nás potěšili zástupci našich kamarádů, 
s kterými jsme společně absolvovaly cestu od MŠ až 
do deváté třídy ZŠ. Gratulací nám přišlo neskutečné 
množství, jmenovitě: Julie Zbraslav, Sen Sen Praha, Vigvan Břežany, Břežánek Břežany, Aka-
demie řemesel Zelený pruh Praha, Hroch centrum Zbraslav, Hrátky s pamětí, Babinec Libeň, 
průvodce Kristián, Divadlo Studio DVA, Květinářství Zvole, Olivův pivovar Dolní Břežany. Také 
si moc vážíme a děkujeme sponzorům, kterými byly: Radnice Vrané, MAS Dolnobřežansko 
a naše oblíbená Prodejna TOMÁŠ Vrané - Dlouhá ulice. Velkým překvapením bylo, že za námi 
přijel zpěvák Julian Záhorovský. Je to velmi sympatický mladý muž, který si sám skládá písně 
a nesmírně poutavě je dokáže zazpívat.

Na závěr oslavy bylo vypuštěno 20 svázaných 
balónků. Byl u nich přiložen vzkaz pro případ-
ného nálezce o výročí 15 let Seniorku a údaje 
pro případné potvrzení nálezu balónků. Před-
stava, že balónky skončí někde zaseknuté na 
stromě, nebo doletí pouze na Zbraslav a její 
okolí, byla naprosto překonána. Druhý den se 
ozvala nálezkyně až ze Slovenska, z okresu Nové 
Zámky. Důkazem jejich neskutečně dlouhé cesty 
je zaslaná fotografie zbylých balónků a zprávy 
od Seniorku.
No a co popřát Seniorku do dalších let? Hlavně 
hodně zdraví pro všechny seniorky bábinky, 
aby se mohlo ještě uskutečnit mnoho zajíma-
vých výletů, návštěv divadel a koncertů. Také 
abychom se mohly scházet v naší využívané 
a příjemné klubovně při besedách se zajíma-
vými hosty a také s dětmi s mateřských škol. 
Kéž nám to vydrží ještě mnoho let a klubovna 
bude našim útočištěm a radostí.
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nÁRODní TýDEn TRénOVÁní PAměTi 
V klubu sEniOREk VE VRAném nAD VlTAVOu
Proč je dobré trénovat paměť? Přinejmenším proto, že stejně jako lidské tělo potřebuje k vy-
tvoření a udržení přiměřené svalové hmoty pohyb, tak i lidský mozek vyžaduje určitý druh 
aktivizace, abychom se na něj mohli spolehnout i s přibývajícími lety. Zdravé mentální zatížení 
udržuje v kondici i tzv. „plasticitu mozku“, což je vytváření nových spojů mezi neurony (které se 
tvoří v každém věku). Právě tahle schopnost konexe (spojení) v mozku ovlivňuje mnohem více 
funkcí než jen paměť samotnou (soustředění, prostorové vnímání, verbální projev, motoriku). 
Kombinací pohybu a zdravého namáhání „mozkových závitů“ vznikají ideální podmínky pro 
udržení dobré duševního kondice a zdravého sebevědomí v každém věku.
Na tento fakt apeluje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která každo-
ročně na jaře vyhlašuje celostátní akci pod názvem Národní týden trénování paměti.
V jednom týdnu se veřejnost zdarma dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou 
formou prostřednictvím stovek přednášek na různých místech České republiky. Na těchto 
akcích se lidé mohou dozvědět, jak lze efektivně pracovat s pamětí, i si na „vlastní kůži“ vy-
zkoušet jak chutní trénink paměti v praxi. Do celorepublikové osvěty se letos zapojil i klub 
Seniorek z Vraného nad Vltavou, kde se v květnu uskutečnila přednáška a ukázková hodina 
trénování paměti.

Hrátky pamětí v Seniorku z pohledu lektorky
Na základě pozvání paní Blanky Tomkové jsem ráda přijela do prostředí téměř rodinného, kde 
se na přednášku sešlo 12 lidí. Dámy si mohly poslechnout teorii, ověřit si, co dokáže lidská 
paměť, když jsou jí informace předkládány neobvyklým způsobem. Vyzkoušely si paměťové 
techniky, mimo jiné si všechny zapamatovaly přesné pořadí 20 číslic, i když o této své schop-
nosti svorně v úvodu pochybovaly.
Byla jsem velmi mile překvapená nejen přátelským přijetím, upřímným zájmem o téma, ochotou 
a odvahou zapojit se do všech aktivit a testů, ale i nadstandartní schopností koncentrace celé 
skupiny. Tréninky paměti vedu řadu let, ale klub Seniorek má jasné prvenství ve vytrvalosti, 
jelikož jsme na přání účastnic pokračovaly několik hodin bez přestávky! Gratuluji J. To je velmi 
neobvyklé nejen vzhledem k různým věkovým kategoriím, které se tam sešly, ale i v porovnání 
s jinými skupinami. Myslím, že je to i důsledek mnoha aktivit, vzdělávacích akcí, které tyto dámy 
zvládají a evidentně to svědčí jejich kognici. Kognice není totiž jen schopnost si pamatovat, ale 
zahrnuje širší spektrum dovedností od koncentrace, jemné motoriky, slovní obratnosti, prosto-
rové orientace, slovní zásoby, vizuálního rozlišování atd. Řadu z těchto úkonů jsme procvičily. 
Vytvořila se příjemná, přátelská atmosféra a jsem na základě zpětné vazby i zájmu ráda, že se 
plánují v Seniorku další, navazující lekce Hrátek s pamětí pro veřejnost. Ty by se měly uskutečnit 
ve školním roce 2022/23, tentokrát na téma Putování po ČR. Pomocí mnemotechnik budeme 
snažit mimo jiné zapamatovat zajímavosti a fakta z naší vlasti.
Zařazena budou cvičení na postřeh, soustředění, propojování hemisfér, trénování dlouhodobé 
i krátkodobé paměti, osvěžení a rozšíření slovní zásoby, zapojení smyslové paměti, prostorové 
vnímání, motoriku atd. a to převážně formou hry.
Jednotlivé lekce na sebe navazují, ale v případě zájmu se lze přidat i v průběhu roku. Prostředí je 
přátelské bez zkoušení a zbytečného stresu, který paměti neprospíváJ. Kurzy Trénování paměti 
probíhají pod vedením certifikované lektorky II. stupně Hany Navrátilové. Konkrétní termíny 
i četnost setkání se bude ještě upřesňovat.
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Závěrem bych ráda vyjádřila obdiv i dík všem, kdo organizačně i finančně podporují všechny 
aktivity klubu Seniorek. Speciálně pak smekám před paní Blankou Tomkovou a jejím osobním 
nasazením pro ostatní. Je to vzácné a mimořádné, že se najdou natolik ochotní lidé, díky kterým 
pak mají ostatní bohatý program a možnost rozvíjet se v každém věku. Vrané nad Vltavou je 
v tomto opravdu specifické. Jsem přesvědčená o důležitosti a efektivnosti takových setkání, kdy 
se povznese duch, osvěží mysl, lidé přijdou na jiné myšlenky a to je pro duševní i psychickou 
kondici naprosto zásadní v každé době, o to víc aktuální v té dnešní. Držím klubu Seniorek 
pěsti v dalších krásných plánech i jejich realizaci.
Všem čtenářům přeji krásné pozdní letní i podzimní dny plné zdraví barev, radosti, hravosti, 
přírody a dobré vnitřní pohody.

Hana Navrátilová, trenérka paměti II. stupně.

POZVÁnkA DO kniHOVny
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
zveme Vás do vranské knihovny vždy v úterý od 15 do 18 hodin ve staré 
budově mateřské školy. Máme mnoho nových knih, které byly zakoupeny, 
ale také dost darovaných od našich stálých čtenářů. Tentokrát uvedeme 
pouze několik nových titulů:
Střípky z historie Vraného nad Vltavou a okolí – Pavlína Kourová 
a Natálie Lupienská: Krásná kniha o naší obci plná zajímavých informací 
a nádherných fotografií.

Strach jsem si nepřipouštěl – Emil Boček – Jiří Plachý: Fascinující životní příběh Emila Bočka 
od dětství přes útěk do Maďarska až do kokpitu letadla.
Životice – Karin Lednická : Tragické události před koncem 2. světové války.
Majonéza k snídani – Markéta Lukášková: Poutavý a vtipný děj od mladé české autorky.
Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec – Jan Saudek: Syrová zpověď českého fotografa.
Moje máma Jana Brejchová – Tereza Brodská: Životní příběh jedné z největších českých 
hereček zachycený dcerou Terezou.
Miro Žbirka – Zblízka – Honza Vedral: Osobní příběh talentovaného slovenského umělce.
Holky to někdy nemaj lehký – Radkin Honzák: Rozhovory s novinářkou Klárou Mandau-
sovou o všem, čím každý den žijeme, z čeho se radujeme. Vyprávění komentuje s laskavým 
nadhledem psychiatrička Alena Večeřová Procházková.
Deprese není depka – Radkin Honzák, Agáta Pilátová a Aleš Cibulka: Bez předsudků o jedné 
z nejčastějších duševních poruch.
Amazonie a řeky příběhů – Vladimír Plešinger: Podrobná kniha o počátcích osidlování Amazonie.
Peru pod kůží – Vladimír Plešinger: Kniha pro vášnivé cestovatele, ale i pro ty, kteří mají rádi 
autentické příběhy z exotických zemí.
Dcery – Kateřina Dubská: Autorka vypráví příběh čtyř generací vlastní rodiny.
Hendrixova kytara – Kateřina Dubská: Příběh o tom, co má společného Jimmy Hendrix 
s klukem z Moravy. Kytaru a touhu.
Bohemian Rhapsody – Fantastická cesta F. Mercuryho a skupiny QUEEN.
Babišistán – V. Dvořáková, T. Pergler, T. Němeček, S. Slonková, J. Patočka, A. Mitrofanov, 
R. Honzák, M. Groman, P. Holub, D. Macháček: Pohled na osobnost A. Babiše, ale i na dobu 
a společnost.
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Slavné Češky a jejich blízcí – Stanislava Jarolímková: Méně známé zajímavé informace 
o šesti slavných ženách – Polyxena z Lobkovic, M. D. Rettigová, B. Němcová, S. Podlipská, R. 
Tyršová a A. Masaryková.
Prolhaný příběh – Bára Nuňez: Psychologický román od autorky pocházející z Vraného nad 
Vltavou.
Teribear – Alena Mornštajnová: Ilustrované vyprávění o přátelství, odvaze a odhodlání ukáže 
rodičům i dětem, že ke štěstí může dojít úplně každý. Živý i plyšový. Teribear je hrdina a také 
maskot Nadace Terezy Maxové.
Příběh čerta z uhláku – Daniela Melicharová /14 let/ a ilustrace Veronika Veleva /17 let/. 
Mladé autorky napsaly a nakreslily krásný příběh o čertovském životě, kterým čtenáře provede 
dvojice malých pekelníků. Autorka začala psát tuto knihu již ve čtvrté třídě a doporučuje ji 
dětem od 9 do 99 let.
Před vchodem do knihovny je knihokoutek s knihami, které si může každý odnést.

uŽ jsEm čTEnÁř – AkcE PRO ŽÁky PRVnícH TříD
V letošním školním roce jsme se znovu mohli sejít s dětmi z obou prvních tříd. Děti navštívily 
opakovaně knihovnu, aby se mohly seznámit s dětskými knihami a jejich paní učitelky Mgr. 
Hana Holanová a Mgr. Radka Chaloupková jim pomohly vytvořit krásné záložky. Všechny 
máme vystavené pro radost všech návštěvníků
V úterý 21. 6. 2022 se uskutečnilo pasování na „Rytíře Řádu čtenářského“, při kterém děti slíbily, 
že budou opatrovat a chránit knihy a své oblíbené půjčovat kamarádům k přečtení. Pasovaly je 
žákyně z osmé třídy, jakožto písmenkové víly, Noemi Dlouhá a Anička Vargová. Všechny děti 
dostaly na prázdniny hezkou knihu „Dubánek a tajný vzkaz – prvňáčkovo čtení“, která se vydává 
speciálně k této příležitosti.
Některé děti se následně přišly přihlásit do knihovny, aby si již mohly půjčovat knihy. Na 
všechny se těšíme i v dalším školním roce a samozřejmě také na nové prvňáčky.
Přikládáme fotografie pasovaných čtenářů a těšíme se na setkání se všemi čtenáři bez ohledu 
na věk v naší vranské knihovně.

Eva Šustová a Jana Janauerová
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SpOLečenSká krOnikA

V letošním roce slaví 

30 let od svého založení  
CAMP MATYÁŠ

Gratulujeme nejen ke 30, 
 ale také ocenění v hodnocení kempů.

Přejeme, ať se dále daří  
a stále je u Vás tak příjemně.

Redakční rada Zrcadla

Gratulujeme naší milé kamarádce

paní Janě  
BOROVIČKOVÉ

ke krásným polokulatým narozeninám.
Hodně zdravíčka, pohody….

Přejí holky ze Seniorku



jAk sE nÁm VE VRAném ŽijE?
 To je otázka, kterou si možná mnoho z nás bude klást 
před volbami čím dál častěji. Určitě není všechno úplně 
růžové. Jistě, mnoho věcí se mohlo udělat lépe, mohlo 
se to či ono lépe opravit, mělo se něco dělat jinak a jistě 
se mohlo víc věcí změnit. Je to hlavně o lidech a jejich 
schopnosti se na důležitých věcech dohodnout. Významnou roli hraje zajištění investic a úspěšné pro-
klestění cesty byrokratických nástrah. Přesto si myslím, že se udělalo mnoho. Obec získala v hodnocení 
ratingu společnosti CityFinance nejvyšší možné ratingové hodnocení A+A+. Celkové hodnocení tedy 
vyznívá jako výborné. Vyšší stupeň hodnocení už neexistuje. Společnost posuzuje v rámci jednotlivých 
ratingových ukazatelů stav provozního hospodaření obce a její finanční zdraví. Mimo jiné se hodnotí 
objem profinancovaných finančních prostředků s přihlédnutím k velikosti obce.
 Ale naše obec, kterou máme rádi, nejsou jen nové komunikace, nová školka, čistička, blížící se vodo-
vod a kanalizace pro všechny, nové učebny ve škole, ale hlavně lidé kolem nás. Lidé a zejména různé 
skupiny lidí tvoří vranské “rodinné stříbro” a za to jim patří dík. Rád bych se alespoň o některých 
větších skupinách zmínil. Naši vděčnost si zaslouží také mnozí jednotlivci, kteří dokáží přiložit ruku 
k dílu a spolupodílejí se na sportovním a kulturním životě obce. Obec dle možností také většinu spolků 
a organizací, ať již příspěvkových či zájmových, vydatně finančně podporuje.

Skauti
Vranští skauti prokazují dlouhodobě, že jde o skupinu lidí, která jde ve šlépějích zakladatelů skautingu 
v naší zemi. V kovidové době zajišťovali základní služby a zejména nákupy starším, nebo nemocným 
spoluobčanům. Dlouhodobě jsou nápomocni při kulturních a společenských akcích. Je na ně abso-
lutní spoleh.

Sbor dobrovolných hasičů Skochovice
 Slovy “naši hasiči”. Ani není třeba připomínat, jakou práci odváděli při velkých povodních. Jsme rádi, 
že tak dobře fungující sbor máme a obec je vždy připravena vycházet hasičům vstříc. Naopak i my se 
na ně můžeme vždy s důvěrou obrátit a je nám vyhověno. Prostě parťáci do nepohody. Obec zakou-
pila v minulém volebním období nový hasičský vůz a v období současném podpořila hasiče nemalou 
finanční podporou.

Příspěvkové organizace – školy a školní jídelna
 Školství jako takové, od mateřské školy přes základní školu až po základní uměleckou školu, bylo vždy 
chloubou Vraného a je tomu tak i nyní. V poslední době se ve Vraném rozvinula debata o vztahu obce 
k základní škole. Chtěl bych všechny občany upozornit, že finanční prostředky na školství jsou za 
poslední volební období jednoznačně největší výdajovou provozní finanční položkou v rozpočtu obce. 
Z pohledu investičního se řadí hned za výstavbu čističky odpadních vod. Na všechny naše školy jsme 
jako vedení obce hrdí a podporujeme jejich činnost. Důkazem jsou nemalé investice poslední doby, 
jakými jsou např. výstavba mateřské školy, nových učeben v prostorách základní školy, rekonstrukce 
tříd družiny v budově staré školy a další. Podíleli jsme se naprosto jednoznačným rozhodnutím rady 
obce na všech finančních akcích v prostorách škol a oprav ve školní jídelně. V tomto trendu chceme 
a budeme pokračovat. Nemáme důvod na systému podpory škol cokoliv měnit. Máme zájem o vstříc-
nou komunikaci se všemi organizacemi, v případě nesrovnalostí však vždy budeme požadovat jejich 
napravení.

Sport ve Vraném
 Máme zde dvě největší sportovní organizace SK Vrané a Sokol. Činnost obou byla po celou dobu 
tohoto volebního období finančně podporována a příspěvek obdržely také na některé investiční nebo 
údržbové práce. Sport je důležitý nejen pro mladé lidi, ale i pro občany v plném produktivním věku 
i pro starší spoluobčany. Jsme si toho vědomi, proto aktivity tohoto druhu dlouhodobě podporujeme.

kOmERční PREZEnTAcE



Další zájmové organizace
Jsou tu i další aktivní zájmové organizace a spolky spolupracující s komisí kultury mládeže a sportu. 
Jedná se o spoluobčany, kteří ve svém volném čase pracují v organizacích, jakými jsou spolek Stará 
škola, klub Seniorek, ZO ČSOP Zvoneček, pěvecký Sbor svatého Jiří, místní knihovny, Myslivecký 
spolek a mnoho dalších. Všem děkujeme za jejich čas a úsilí obětované ve prospěch obce. Lidé v těchto 
organizacích a spolcích z Vraného nad Vltavou a Skochovic jsou krví pulzující tepnami obecního 
života. A život obce je to, co jí naplňuje. Akce, jakými jsou Vranské posvícení, které je opět za dveřmi, 
Čarodějnice, Dětský den, setkání u stromečku, farmářské trhy a třeba i masopust bude stávající nebo 
obměněné vedení obce, pokud obdrží mandát i pro příští volební období, podporovat. A nebojím se 
říci, že více než dosud. Na závěr bych chtěl vyzvednout také vranské obchody, obchůdky, hospůdky, 
stánky, různé provozovny služeb občanům a další podnikatele, kteří jsou nedílnou součástí vranského 
pestrobarevného života. Jsem přesvědčen, že ve Vraném se občanům žije dobře.
Podpora mnohých činností a investic byla uskutečněna díky úspěšnému čerpání finančních prostředků 
z mnoha různých zdrojů. Dotačních peněz získala obec na své projekty v právě končícím volebním 
období nejvíce v historii, jde o částku dosahující téměř 200 mil. Kč. a do investic a oprav majetku 
vložila více než čtvrt miliardy korun (283 mil. Kč). Žádná dotace se nemusela vracet, nebo nebyla 
významně krácena. Je to výsledek dobré práce vedení obce v čele se starostkou a stávající radou obce.

Obec se v poslední době orientuje na investice do školství, komunitní oblasti a ekologie. Pro přehled 
uvádím vybrané orientační finanční částky uvolněné na provoz a činnost některých aktivit nebo 
organizací v obci za poslední 3 roky včetně plánu pro rok 2022:
Školství jako celek:  více než 95 mil. Kč
ZŠ Vrané nad Vltavou:  více než 40 mil. Kč včetně půdní vestavby
MŠ Vrané nad Vltavou:  více než 50 mil. Kč včetně výstavby nové MŠ
ZUŠ Vrané nad Vltavou:  cca 1,4 mil. Kč
Sportovní organizace:  cca 0,65 mil. Kč
Kultura, volný čas, hromadné akce v obci:  cca 0,62 mil. Kč
Výstavba ČOV:  více než 100 mil.Kč
Rekonstrukce staré školky na komunitní objekty:  cca 1,2 mil Kč
Hasičský sbor:  cca 0,80 mil. Kč
Skauti:  cca 0,20 mil. Kč
Podpora vydání knihy o historii Vraného  cca 0,10 mil. Kč

Obec významně podporovala dále činnost ostatních spolků a organizací jako jsou např. spolek Stará 
Škola, místní knihovna, pěvecký sbor Sv. Jíří a mnoho dalších v řádech desítek až stovek tisíc korun za 
uplynulé volební období. Věřím, že v tomto trendu bude vedení obce pokračovat ať již bude jakékoli, 
jsem však přesvědčen, že za Vaší podpory se budeme i na dalším rozvoji obce podílet velkým dílem 
právě my, Nezávislí.

Ing. Viktor Janauer, člen rady obce Vrané nad Vltavou
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ceStOmánie

kRÁsný VýlET DO ŽATcE.
Chrám Chmele a Piva
Budova Chrámu Chmele a Piva je bývalý sklad se sušárnou chmele, který patřil bratrům Chris-
tlovým. Ke svému účelu sloužil celých 100 let od roku 1890. Dnes zde v rámci komentované 
prohlídky můžete projít labyrint, ve kterém budete bloudit mezi chmelovými žoky. Odvážíte 
se do něho vstoupit? Vaším cílem je najít poklad!
Prohlídka pokračuje do erbovní síně Žatecké chmelařské oblasti – kraje Homolupulů, která je 
prezentována přibližně 300 obcemi. Erby jednotlivých obcí a celá expozice odkazují na bohatou 
historii a tradice našeho kraje spojeného po tisíciletí s pěstováním chmele.

Chmelový Maják
Chmelový Maják je dominantou celého areálu chmelař-
ských technických památek. Po obvodovém schodišti lze vy-
stoupat do koruny věže. Odtud je unikátní pohled na Žatec 
a okolí. Ve střední části věže je umístěn výtah s 3D projekcí. Ná-
vštěvníci tak mohou shlédnout ojedinělou animaci a proletět se 
nad Žatcem nebo procestovat vesmír.

Chmelový orloj
Chmelový orloj je dalším světovým unikátem. Portál orloje před-
stavuje alegorii života, typickou pro naši Žateckou chmelařskou 
oblast. Hodinový ciferník je orámován dvanácti měsíci se zname-
ním zvěrokruhu a vyobrazením chmelařského roku. Každou celou 
hodinu originální mechanismus orloje uvede do pohybu nezvyklé 
představení podbarvené odbíjením hodin.

ZÁMEK MEZI CHMELNICEMI
Zámek Stekník. Jeden z nejvýznamnějších českých rokokových zámků přímo mezi chmelnicemi 
kousek od Žatce. Zažijte neobyčejnou prohlídku prostorů zámecké kaple, sala terreny a jižního 
křídla zámku s výstavou historických hraček a kočárků z konce 19. a začátku 20. století. Zpří-
stupněny jsou pro vás i chodby přízemí zámku, kde je výstavní prostor, a samozřejmě zámecká 
terasovitá zahrada. Nově jsme pro Vás zrekonstruovali prostory nového návštěvnického okruhu, 
prezentujícího zámek za posledního soukromého majitele, rodiny švýcarského konzula Gerolda 
Déteindre. Jeho součástí bude sala terrena, chodba, hlavní sál s původní pozdně barokní vý-

malbou, která zobrazuje antický chrám 
s alegoriemi čtyř živlů, pánský pokoj 
a tzv. rohový pokoj, jídelna, kuchyně 
a zámecká kaple.
Prohlídka či výhled z terasovitých za-
hrad přímo pod ruce chmelařů stojí 
za to…?
Státní zámek Stekník, Stekník č. p. 1, 
Žatec 438 01 www.zamek-steknik.cz
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HiStOrie

PřED 20lETy: kOmEnTÁř k VElké VODě V sRPnu 2002
Průtoky Vltavou na úrovni obce Vrané nad Vltavou v m3/vteřinu:

rok průtok popis
1118 ?
1310 na Jakuba ? podle Dalimilovy kroniky

1342 ? zničen Juditin most v Praze 6 m široký, hladina Vltavy byla 
asi o 3 m nižší než dnes, nebyly naVltavě v Praze jezy

1367, březen ? pobořena část stavěného Karlova mostu, vozovka mostu 
je asi o 5,5 m výše než u Juditina mostu

21. 07. 1432 ? voda do půlky Staroměstského náměstí zbořeno 5 pilířů 
Karlova mostu, dostavěno r.1532

28. 02. 1784 ? vory z Podskalí poškodily pilíř Karlova mostu
1824 ? velká voda odnesla podolskou plovárnu až do Roztok
1845 ?
1862 ?
04.  09.  1890 (jako 
v 1784) 3 310 pobořen Karlův most v Praze (3 pilíře), opr. 1892

1896 ? do hladiny v roce 1890 chybělo na výšku 1,5 m

15. 03. 1940 2 790 po zimě kry o tloušťce až 1,5 metru, na Jarově poškozeno 
75 chat

05. 09. 1950 průtok jen 10
10. 01. 1954 průtok jen 11 napouštění slapské přehrady
1954, červenec 1 650 po letní průtrži mračen
1965 ? při velké vodě poškozen převoznický prám
1977, srpen 1 160 voda asi 10 cm nad vozovkou k Jarovu
1981 ?
27. 3. 1988 770 voda přinesla velké množství bahna k přívozu
16. 05. 1996 760

11. 10. 2001 0

řekou, prohlídka vranské přehrady, u přívozu byla hloubka 
vody jen 80 cm, bez proudu
v Praze hladina o 135 cm výše než v 1890,
na Zbraslavi u Malé řeky bylo vody o 188 cm výše než 
v roce 1890 (vliv Berounky)

25. 03. 2002 520
8.–18. 8. 2002 3 800 až 4 000 odhad, průtok byl již neměřitelný,

březen/duben 2006 1200
ve dnech 2. až 4. 4. , tání sněhu a déšť, provoz přívozu 
zastaven dne 27. 3. , pro velké množství bahna byl provoz 
obnoven až v květnu
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Voda v roce 1890 je považována za takzvanou stoletou vodu, letošní velká voda překonala tuto 
výškovou hranici ve Vraném o 1,69 metru u vodoznaků v papírně. Pro porovnání oproti normál-
nímu letnímu průtoku vody byla hladina Vltavy u vranského přívozu vyšší přibližně o 10,5 metru.

Průběh průtoků vody při povodni v srpnu 2002

08. 08. 2002
ohlášen 
průtok 
900

500 voda těsně nad značkou velké vody u přívoza vyhlášen 1. stupeň 
povodňového nebezpečí

09. 08. 2002 1 200 voda zaplavila silnici na Jarov do výše svodidel, vyhlášen 2. stupeň 
povodňového nebezpečí

10. 08. 2002 900 voda u přívoza zároveň s cestou k Jarovu

11. 08. 2002   vyhlášen 3. stupeň povodňového nebezpečí evakuace ohrožených 
nemovitostí a občanů

12. 08. 2002 2 700  
13. 08. 2002 3 000 limit měření průtoku na zdymadle, dále jen odhad
14. 08. 2002 3 500  

ze 14. na 15. 08. 2002 3 800

až 4 000 (již jen odhad), Berounkou protékalo až 1 800, u přívoza 
proti normálnímu letnímu stavu bylo cca o 10,5 metru vody na 
výšku více. Zaplaven m.j. přívoznický domek i s komínem. Zaplaven 
celý prostor pod přehradou včetně Megafytu, čistírny odpadních 
vod, bytovek u hřiště, hřiště i s Tatranem, objekty papírny, rynku 
a celý prostor dolního Vraného, silnice ke Štěchovicím asi půl 
metru pod vodou, zaplavena celá louka u tunela až k trati, smetena 
jarovská chatová osada, zaplaveno zbraslavské nádraží. Voda se 
přelévala přes komory zdymadla asi půl metru. Voda až po parapety 
oken u Marholdů, do výše betonového plotu u vrátnice papírny,

15. 08. 2002 3 500  
16. 08. 2002 2 700  
17. 08. 2002 asi 1 200  
18. 08. 2002 900  
Jaroslava Veselého seniora z Vraného - VJ, Karla Velebila z Vraného - VK, Petra Holuba z Měchenic- H

Předsedkyně Bohuslava Chvátalová starostka obce
Zástupce předsedy Ing. Zdeněk Selichar předseda stavební komise
Člen komise Ing. Viktor Janauer předseda ekologické komise
Člen komise Ladislav Ryšánek předseda kom. ochrany veřejného pořádku
Člen komise David Šmok velitel hasičů ve Skochovicích
Člen komise Jiří Rákosník sen. starosta sboru hasičů
Člen komise Jan Blažek zástupce starostky
Zapisovatelka Zdeňka Krištůfková matrikářka obecního úřadu

Složení Povodňové komise obce Vrané nad Vltavou v roce 2002



zrcadlo číslo 213 – 3/2022 31

08. 08. 2002
ohlášen 
průtok 
900

500 voda těsně nad značkou velké vody u přívoza vyhlášen 1. stupeň 
povodňového nebezpečí

09. 08. 2002 1 200 voda zaplavila silnici na Jarov do výše svodidel, vyhlášen 2. stupeň 
povodňového nebezpečí

10. 08. 2002 900 voda u přívoza zároveň s cestou k Jarovu

11. 08. 2002   vyhlášen 3. stupeň povodňového nebezpečí evakuace ohrožených 
nemovitostí a občanů

12. 08. 2002 2 700  
13. 08. 2002 3 000 limit měření průtoku na zdymadle, dále jen odhad
14. 08. 2002 3 500  

ze 14. na 15. 08. 2002 3 800

až 4 000 (již jen odhad), Berounkou protékalo až 1 800, u přívoza 
proti normálnímu letnímu stavu bylo cca o 10,5 metru vody na 
výšku více. Zaplaven m.j. přívoznický domek i s komínem. Zaplaven 
celý prostor pod přehradou včetně Megafytu, čistírny odpadních 
vod, bytovek u hřiště, hřiště i s Tatranem, objekty papírny, rynku 
a celý prostor dolního Vraného, silnice ke Štěchovicím asi půl 
metru pod vodou, zaplavena celá louka u tunela až k trati, smetena 
jarovská chatová osada, zaplaveno zbraslavské nádraží. Voda se 
přelévala přes komory zdymadla asi půl metru. Voda až po parapety 
oken u Marholdů, do výše betonového plotu u vrátnice papírny,

15. 08. 2002 3 500  
16. 08. 2002 2 700  
17. 08. 2002 asi 1 200  
18. 08. 2002 900  
Jaroslava Veselého seniora z Vraného - VJ, Karla Velebila z Vraného - VK, Petra Holuba z Měchenic- H

Ohrožené zdroje pitné vody velkou vodou stav k 11/1999

V obci je zásobování pitnou vodou prováděno převážně z místních studní. Jen malá část obce, ve 
vyšších polohách obce v úrovni nad sokolovnou, je napájení objektů pitnou vodou realizováno 
nově budovaným vodovodním systémem vodou ze Želivky.
Při povodni lze předpokládat zaplavení nebo jiné poškození následujících studní:

u ČOV jen pro čistírnu odpadních vod
u firmy Megafyt jen pro uvedenou firmu
u ubytoven papírny u hřiště zatím nevyužívána pro obyvatele
vrty na louce u tunela (4 ks) náhradní vrty, nevyužívány komerčně
u potoka "Na rybníčku" náhradní zdroj s ruční pumpou
na Hrábkově louce hlavní zdroj pitné vody pro papírnu
V Dolích pro domky nad sokolovnou
u domu "Matyáš" u hřiště studna s ruční pumpou, nevyužívána

studny u soukromých domů v záplavové dolní části osady Vrané

Výpis z povodňové knihy povodně v srpnu 2002

8. 8. 2002 7,30 ze zdymadla hlášeno zvýšení průtoku až na 900 m3/sec.

  14,30 hlášení z okresního úřadu, že je vyhlášen I.stupeň povodňové aktivity 
a že se očekává ve 20,00 vyhlášení II.st.

  15,30

ze zdymadla prognóza:
v 16,00 průtok 650 m3/sec.,
20,00 průtok 850 m3/sec.,
24,00 průtok 1050 m3/sec.

  19,00 okres vyhlašuje II stupeň povodňového nebezpečí
  19,45 ze zdymadla prognóza ve 21,00 průtok 1120 m3/sec.

  20,45

svolána a uvedena do činnosti obecní povodňová komise, občané 
ihned o situaci informováni místním rozhlasem, ohrožení občané 
v nemovitostech obdrželi informace ústně od členů komise a de-
saterem

  21,30 policie uzavřela cestu na Jarov, voda již sahá k můstku u p.Kutmanové 
č.p. 124, cesta na Jarov zatopena, ale projeli ještě hasiči od Jarova

9. 8. 2002 9,30 průtok 1120 m3/sec., v papírně zatopeny sklepy a čistírna

  21,00 voda vysoko jako včera touto dobou, u přívoza koukají svodidla 
u cesty na Jarov asi 15 cm z vody

10. 8. 2002 9,00 voda klesla asi o 20 cm

  10,30 ze zdymadla zpráva - během 3-4 hodin se bude snižovat průtok asi 
o 200 m3/sec., tj. asi na 900 m3/sec.

  13,30 voda klesla podle předpokladu, silnice na Jarov je na suchu ale 
zabahněná, stále uzavřena
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11. 8. 2002 9,00 oznámeno z přehrady zvyšování průtoku na 1100 m3/sec., na kótu 195,6 m n.m.
  16,00 hlášeno od 17,00 hodin zvýšení průtoku na 1200 m3/sec.,

  20,30 průtok 1270 m3/sec., informace dána do všech ohrožených míst v obci, večer 
byli evakuováni všichni obyvatelé domů v ohrožené dolní části obce

12. 8. 2002 7,30

průtok 1240 m3/sec.,svodidla u silnice u přívoza již pod vodou, voda na 
silnici až za dům p. Kutmanové (124). U hřiště pod přehradou je voda asi 
90 cm pod hranou břehu. U obecní čistírny zaplavena dosazovací nádrž 
a systém čerpadel v šachtách

  13,00 vyhlášen III.stupeň povodňového nebezpečí - stav ohrožení. Je očekáváno 
výrazné zvýšení průtoku na 2500 m3/sec.

  13,30

příprava na evakuaci č.p. 430, 498, 499, 500, 265, 334, 139 a spodních domů 
v ulici V Zídkách. Členové komise obcházejí ohrožená místa, informují občany, 
zjišťují možnosti evakuace a případného ubytování. Při výzvě odmítli evakuaci 
Molinari a Bartoš V Dolích, a Mikšátko u hřiště.

  15,35 průtok podle plánu po 17. hodině 1600 m3/sec.,

  16,45 nová zpráva ze zdymadla
předpoklad průtoku 21,00 – 1500, 23,00 – 1600, ráno - 2600

  20,00 proběhla evakuace občanů z ohrožených míst. Seznam občanů, kteří 
odmítli evakuaci předán hasičům.

  23,00 vypnut elektrický proud v objektech pod elektrárnou.

13. 8. 2002 8,00

v ohroženém pásmu zůstalo 11 osob, informováni hasiči pro evakuaci
Zvolský potok zanesen kamením, přetéká na cestu u přívoza.
Zatopen přívoznický domek až do horní výše oken, loď zajištěna a je 
dosud na místě.

  14,35

Zaplavena dolní část ulice V Zídkách, průtok 3200 m3/sec., u objektu Lávka na 
louce u Skochovic hrozí utržení mola, byla provedena opatření ke zpevnění.
Provedena evakuace obyvatel ve Skochovicích v ulicích U Jezera, Pobřežní, 
Vltavská. Evakuaci odmítl p. Rott.

  16,00
průtok 3200 m3/sec., manžele Zítkovi, Mikšátka a Kinčlovou s dcerou 
z domů u hřiště evakuovali hasiči. V zaplaveném Banku zůstal v 1.p. (č.p. 
139) p. Schopf, ke kterému se pro velký proud hasiči nedostali.

  17,00 zaplavena celá čistírna

  22,00

Ze zdymadla, kde již nefungují limnigrafy na měření průtoku, sdělili, že z Po-
vodí Vltavy nemají žádné informace, ale sami předpokládají nárůst průtoku.
Všechny ohrožené části obce jsou po evakuaci uzavřeny a hlídány Policií, 
hasiči a občany v dobrovolných hlídkách, kteří jsou k hlídání pověřeni 
obecním úřadem

14. 8. 2002  

ze Slap teče 3100 m3/sec., ve Vraném průtok cca 3500 m3/sec., voda stále stou-
pá. Toto je stav v 8,00 ráno. Evakuovaní obyvatelé jsou ubytováni v soukromí 
podle vlastní volby, v mateřské školce (zde jich bylo 13. a 14. 8. 23 spolu s 10 
psy a dvěma kočkami. Do školky povolány kuchařky k vaření stravy pro uby-
tované. Do tohoto okamžiku zajišťovali stravu "Nezmaři", pro policii a hasiče 
bylo jídlo připravováno v restauraci "U Kaštanu" a to již od 11. 8. 2002.
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dosud na místě.
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louce u Skochovic hrozí utržení mola, byla provedena opatření ke zpevnění.
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Vltavská. Evakuaci odmítl p. Rott.
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139) p. Schopf, ke kterému se pro velký proud hasiči nedostali.

  17,00 zaplavena celá čistírna

  22,00

Ze zdymadla, kde již nefungují limnigrafy na měření průtoku, sdělili, že z Po-
vodí Vltavy nemají žádné informace, ale sami předpokládají nárůst průtoku.
Všechny ohrožené části obce jsou po evakuaci uzavřeny a hlídány Policií, 
hasiči a občany v dobrovolných hlídkách, kteří jsou k hlídání pověřeni 
obecním úřadem

14. 8. 2002  

ze Slap teče 3100 m3/sec., ve Vraném průtok cca 3500 m3/sec., voda stále stou-
pá. Toto je stav v 8,00 ráno. Evakuovaní obyvatelé jsou ubytováni v soukromí 
podle vlastní volby, v mateřské školce (zde jich bylo 13. a 14. 8. 23 spolu s 10 
psy a dvěma kočkami. Do školky povolány kuchařky k vaření stravy pro uby-
tované. Do tohoto okamžiku zajišťovali stravu "Nezmaři", pro policii a hasiče 
bylo jídlo připravováno v restauraci "U Kaštanu" a to již od 11. 8. 2002.

14. 8. 2002

Tohoto dne byl zastaven pro velkou vodu provoz na dráze mezi Vraným 
a Prahou, protože voda začala zaplavovat kolejiště na zbraslavském nádraží. 
Jezdily jen vlaky z Vraného k Dobříši a do Čerčan. Z Vraného byly vypravovány 
autobusy od každého vlaku do Zvole, kde jezdí příměstské autobusové linky, 
ale v dlouhých intervalech, směrem do Prahy. Cesta přes Jarov je zaplavena 
a uzavřena pro veškerou dopravu.
Byl vypojen elektrický proud v celé dolní části Vraného včetně papírny. Nejde 
pitná voda, napojená na papírnu, přestaly fungovat mobilní telefony Paegas, 
který má zesilovač na fabrickém komíně. Není funkční ani kanalizace v papírně 
a ani v obci.
Ve Skochovicích se voda vylévá u domu pana Rotta na silnici a u hasičské zbroj-
nice na hřiště, jinak po celé délce jezera na území naší obce je voda v korytě.
Nejvyšší průtok byl tento den k večeru, kdy podle odhadu protékalo Vltavou ve 
Vraném asi 3800 až 4000 m3/sec., to už byly zatopeny celé prostory plavebních 
komor, kde bylo nad úrovní asi ˝ metru vody. Naštěstí se ještě neprojevila 
zpětná vlna od vranské přehrady, voda volně protékala pod zdviženými jezy 
a hladiny nad a pod přehradou se vyrovnaly.

15. 8. 2002  

ráno znatelný pokles vody. V obci se započalo s organizací a přípravou na 
budoucí likvidace následků povodně a na úklidové práce. Začalo se s ná-
kupy úklidových prostředků, nářadí, dezinfekčních prostředků, mobilizují 
se technické prostředky a mechanizmy. Byl zajištěn statik pro prohlídky 
zaplavených objektů.

  10,00 průtok vody stále ještě vysoký, 2700 m3/sec., platí zákaz vstupu do zatopených 
oblastí, prostory stále hlídány.

  19,00 průtok 2400 m3/sec.

  20,30

první dodávka humanitární pomoci z obce Branžež v Českém ráji pan 
Leoš Najman přivezl do Vraného čisticí a dezinfekční prostředky, holínky, 
rukavice, hadry, mýdlo, toaletní papír. Jmenovaná obec má celkem 162 
obyvatel. Jsou zprávy, že okolní obce pořádají finanční sbírky.

16. 8. 2002 2,30 zpráva, že od Štěchovic plave utržený přístav pro parníky. Ve Skochovicích 
narazil později do pilíře mostu, ve 3,30 přístav hladce proplul přes jezy.

  8,00

starosta Ohrobce pan Zier přivezl humanitární pomoc (nářadí, čisticí pro-
středky, vysoušeč, čerpadlo). Po prohlídce statikem byly pro asanační práce 
uvolněny objekty č.p. 334, 265, 430 u hřiště, v bývalých mechanických dílnách 
papírny, které má ve vlastnictví firma na výrobu a montáž vzduchotechniky 
Klimaservis Sůva. Do uvolněných prostorů je vstup povolen jen přes hlídané 
průchody a s písemným povolením obecního úřadu a s náležitým vybavením 
ochrannými pomůckami. Obvodní lékařka ordinuje na obecním úřadě. 
Během dne byl uvolněn přístup do řadových garáží, do Megyfytu, do Banku 
(139), do obchodu s papírem v papírně a do domů rodiny Volfových (110).

17. 8. 2002 2,00 přijeli na pomoc hasiči z Milenova u Olomouce

  9,00 přijel opět starosta z Ohrobce s další humanitární pomocí
zjištěno silné podemletí cesty u Megafytu

  10,00 statikem uvolněny další objekty - 498, 499, 500, 111, čerpací stanice pitné 
vody v papírně, zdravotní středisko v 169, 107, 108.

  Večer průtok 1800 m3/sec.
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18. 8. 2002 7,30

voda z jezů přehrady vypouštěná nevhodně prvním jezem silně podemílá břeh 
pod Megafytem a pod čistírnou odpadních vod, Byl odplaven břeh v šířce asi 
30 metrů - zmizelo přes polovinu cesty u Magafytu a břeh až těsně ke stavbám 
čistírny. Bylo přitom zničeno tamní veřejné osvětlení, přívodní kanál vody 
pro papírnu a vysokonapěťové kabely 22 kV.

  11,00 průtok 900 m3/sec.

  14,30 průtok 750 m3/sec.

19. 8. 2002 12,56

zrušen stav ohrožení (III. stupeň)
odpoledne přijelo na výpomoc 10 vojáků, ubytováni v sokolovně, uvol-
něny objekty 111, 141, 178, 124, přívoznický domek 0635, 166, 104, 
166, 588, k demolici potvrzen Tatran SK Vrané a částečně 140 (bývalá 
restaurace u Zamrazilů)

20. 8. 2002 8,51 odvolán II.stupeň povodňové aktivity, ale silnice na Jarov dosud nevolněna, 
protože probíhá asanace objektů na Jarově a v dolní části Vraného

21. 8. 2002   celý den průtok kolem 600 m3/sec.

  11,00 zrušeny hlídky, všechny prostory otevřeny
řízeným požárem likvidován objekt TJ - Tatran

22. 8. 2002   na pomoc přijelo 22 vojáků, nasazeni na asanaci obecní čistírny

23. 8. 2002  

při pracích na ČOV se zranil jeden voják. Jednalo se o tržnou ránu na 
ruce. Po poskytnutí první pomoci byl převezen do krčské nemocnice 
a po ošetření byl poslán domů. Příjezd k Megafytu, ČOV a bytovkám 
u hřiště je umožněn přes papírnu.

Stravování
•	 Do 14. 8. 2002 pro postižené povodněmi zajišťovali Nezmaři (polévky, pečivo, čaj).
•	 Od 15. 8. do 18. 8. bylo připravováno denně si 100 jídel pro hasiče, policii, brigádníky 

a pro vyplavené.
•	 Od 18.8 bylo připravováno 150 jídel i pro vojáky.
•	 Od 25. 8. bylo připravováno 50 jídel pro vojáky a brigádníky.

Informování občanů
•	 obecním rozhlasem,
•	 vyhláškami na vývěsních plochách obce,
•	 letáčky do domácností,
•	 osobními spojkami, posly a pověřenými občany,
•	 schůzkami s občany (porady),
•	 informacemi na úřadě osobně, telefony.

Zdravotnictví
Po zatopení zdravotní středisko mimo provoz, péči převzalo středisko v Jílovém. Jeden den 
ordinovala na obecním úřadě Dr. Švestková, pak byla k dispozici ve středisku Zvole.
K dispozici byl dostatek dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek pro občany, pracující 
v zátopové zóně. Proti žloutence očkováno 15 osob z nejvíce ohrožených míst.
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21. 8. 2002   celý den průtok kolem 600 m3/sec.

  11,00 zrušeny hlídky, všechny prostory otevřeny
řízeným požárem likvidován objekt TJ - Tatran

22. 8. 2002   na pomoc přijelo 22 vojáků, nasazeni na asanaci obecní čistírny
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při pracích na ČOV se zranil jeden voják. Jednalo se o tržnou ránu na 
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u hřiště je umožněn přes papírnu.

Pomoc vojska České armády
Z útvaru 1337 Mikulovice, velitel ppor. Matůšů, pracovali na skládce a na ČOV.
Z útvaru 1337 Konice, do 30. 8. 2002 pracovali na čištění potoka, potom odveleni do Štěchovic, 
přestože práce nebyla dokončena.

Pomoc hasičů
Pomáhaly hasičské sbory ze Skochovic, Milenova, Jílového, Zvole, Kolína (s lodí).
Skládka za statkem
Na ní byl odvážen veškerý odpad z prostor zátop. Velká skupina osob zde odpady třídila, na 
místě se pálilo dřevo, papír, hadry, ostatní tříděný odpad se odvážel za pomoci odborných firem.

Silnice Vrané - Zbraslav
Celá silnice přes očekávání přežila povodeň vcelku dobře, jen pod Homolí u Jarova byla od 
skály podemleta. Díra byla zasypána kamením a přeasfaltována. Celý prostor zejména pod 
Homolí byl na silnici překryt až třičtvrtě metrovou vrstvou bahna a zejména drobného písku. 
Tento materiál musel být za pomoci techniky odtěžen. U papírny proud vody strhl vrstvu 
asfaltu z prostoru hlavních vrat do závodu.
Do Vraného byl přístup pro vozidla jen přes Zvoli.

Přívoz
I přesto, že přívoznický domek byl zcela zatopen včetně komínu, nápor vody vydržel, bylo jen 
zničeno vnitřní vybavení. Loď přežila uvázána polypropylénovým lanem za betonový sloup 
elektrického rozvodu a za břízu nad domkem. Dolní sloup veřejného osvětlení byl pod vodou 
včetně osvětlovacího tělesa, byl odplaven dolní stolek s lavicemi a kadibudka. Kolem přívoza 
na obou stranách řeky příšerné množství bahna a písku, odklizeno pomocí techniky na vranské 
straně, na strnadské straně likvidovali vlastními silami, včetně poražených stromů v plavební 
dráze lodi, přívozníci.

Služby
Administrativní práce v budově obecního úřadu vykonávali p. Urbanová, p. Krištůfková, p. 
Kotábová, p. Šustová, p. Šťastná. Technické služby zajišťovali p. Havlík, p. Peroutka, p. Vopat.
Práce řídicí a v terénu vykonávali členové povodňové komise s dobrovolnými spolupracovníky.
Organizace vydávání úklidových a hygienických prostředků p. Havlíčková, p. Andělová, 
p.Trojanová, Dr. Kysilková.
Ubytování a zajišťování stravy v mateřské škole - p. Mátlová, p. Havlíčková, kuchařky mateřské 
školy p Kliková, p. Bártlová, ubytování v sokolovně p. Ing. Koubová, p. Běličová.

Finanční pomoc občanů, obcí a organizací
Na sbírkách bylo pro pomoc obci při záplavách na sbírkách vybráno 920 tisíc korun, z toho asi 
polovina byly dary jednotlivců, od státu obec získala cca 900 tisíc korun. Okamžité výdaje obce 
činily 1,6 miliónu korun (odvozy odpadů, hygienické prostředky, ochranné pomůcky apod.)
Dotace státu na asanaci a obnovu ČOV činily 8 miliónu korun, obec musela dodat ještě 2 milióny.
Škody na komunikacích v hodnotě asi 3 miliónů korun hrazeny z rezervy obce, bylo však 
zažádáno o státní dotaci.

Zpracoval Ladislav Ryšánek.
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Z kROniky ObcE VRAné nAD VlTAVOu
ROK 1962
VÝSTAVBA OBCE
Výstavba mateřské školy započatá v roce 1961 pokračuje, i když v současnosti nastala ochablost 
občanů. Jediný s. Borník byl vytrvalým pracovníkem.
V minulém roce byla se značným úsilím zhruba dokončena stavba požární zbrojnice.
Dále v akci Z bylo přemostění potoka v Zídkách. Rovněž komunikace a silnice ke hřbitovu 
byly řádně upraveny. 5 stavebníků dostalo od MNV povolení ke stavbě rodinných domků.
V akci Z bylo odpracováno pro obec zdarma 12.370 hodin.

ŠKOLSTVÍ
Na devítiletou střední školu přišly do učitelkého sboru učitelky Kachanová, Bartošová, Voro-
necká a Palmé. Do školní družiny s. Němcová, ta však později přešla do druhé třídy a místo ní 
nastoupila s. Jedlová. Ze sboru pak odešly s. Hegerová a Nováková a do důchodu učitelé Škatula 
a Škatulová. Na jiné školy byli přeloženi učitelé Palme, Čabachová a Janouchová.
Během školního roku bylo podáno ve školní stravovně celkem 36.370 obědů.

LIDOVÁ ŠKOLA UMĚNÍ
Mimo smyčcových nástrojů bylo v letošním roce vyučováno na klavír, harmoniku a dechové 
nástroje, na kteréžto dojížděli vyučovat dva noví učitelé z Prahy.
Z Vraného školu navštěvovali 102 žáci a z poboček 176 žáků. Škola uspořádala v tomto roce  
8 koncertů a to 2 ve Vraném, 1 ve Hvozdnici, 4 v Praze a 1 na Chodově.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V tomto roce se s. Voborníková vrátila na školu z mateřské dovolené.
Ve věku od 2 do 6 let navštěvovalo školu 20 dětí.
Závodní výbor Pražských papíren, závod Vrané, věnoval obnos 50.000,– Kčs na zakoupení 
nového nábytku, který byl uskladněn na chodbách a půdě místní základní devítileté školy.

ELEKTRÁRNA
V roce 1962 bylo pokračováno v započaté automatizaci celého závodu.
V mezipodnikové soutěži se závod Vrané umístil na prvém místě a docílil titulu Závod XII. 
sjezdu KSČ. Tento úspěšný rok byl však zasažen úmrtím dlouholetého vedoucího závodu 
Františka Zelinky, který zde pracoval 27 let. Novým vedoucím byl jmenován s. Jaroslav Kubelík, 
který je současně předsedou MNV.

PAPÍRNA
Po celý rok 1962 zápolila papírna nedostatkem pracovních sil a k překlenutí této situace bylo 
přechodně přikročeno k nahrazování pracovníků na směnách zaměstnanci hospodářského 
aparátu a pomocných provozů.
Na lázeňskou péči bylo vysláno 18 pracujících. Na zimní rekreaci se podílelo 11 a na letní 14 pracovníků.
26 dětí zaměstnanců trávilo část prázdnin v pionýrských táborech v Posázaví a v Tatrách.
Za vynikající zásluhy o závod byli vysláni do Rumunska a Maďarska 2 pracovníci.
Průměrný výdělek na hlavu činil v letošním roce 1.476,– Kčs.

Z.Krištůfková - kronikářka
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TAjEmsTVí PřEHRAD: PRVní sTuPEň VlTAVské kAskÁDy 
mÁ sVOjE DVOjčE. VíTE O TOm?
Tajemství přehrad nás zavede na Vltavu, jen pár kilometrů od Prahy – do Vraného nad Vltavou. 
Toto vodní dílo viděli určitě všichni, z jedné strany hráze vede železnice a z druhé frekventova-
ná silnice. Málokdo ale asi ví, jak vlastně opravdu funguje. Prozkoumáme poslední a zároveň 
nejstarší stupeň Vltavské kaskády, vodní dílo Vrané.
U vodního díla Vrané je to ovšem maličko jinak. Přestože se hráz řadí k Vltavské kaskádě, není 
to přehrada, ale „pouhý“ jez. Jak to? Když se klasická přehrada vypustí, zůstane v ní přece jen 
nějaká voda – říká se tomu stálé nadržení. Když se ale vyhradí jez, řeka se vrátí do původního 
koryta a teče jako před stavbou.
No a vodní dílo Vrané se dá vypustit celé. Nicméně svojí mohutností a významem do našeho 
seriálu rozhodně patří. Proto jsme se také rozhodli udělit jezu ve Vraném čestný titul přehrada.
Nejprve se začaly budovat základy jezových polí. V písčitých sedimentech se museli dělníci 
prokopat až na pevnou břidlici. V tu dobu řeka tekla ve svém původním korytě při levé straně 
údolí. Pak začala stavba plavebních komor a elektrárny. Vltava proto byla vedena prostředkem 
staveniště.
Dřinu dělníkům sice usnadňovala úzkokolejná železnice, nákladní lanovka či parní bagry, 
většina práce byla ale prováděna manuálně. O velikosti stavby svědčí i dobový výpis spotře-
bovaného materiálu. Během pěti let bylo zapotřebí 2 700 vagónů žuly, 300 vagónů cementu 
nebo 200 vagónů železa. Ve Vraném pracovalo najednou až 2 500 lidí.
Vzdutí dosahuje na Vltavě až do Štěchovic, na Sázavě těsně pod Pikovice. Kvůli stavbě hráze 
museli dělníci zvýšit pilíře železničního viaduktu ve Skochovicích na trati do Dobříše. Zvedal 
se také známý „Most u Remagenu“, starý silniční most v Davli.

Ocel, beton a žula
Vodní dílo Vrané je krásnou ukázkou stavitelství na přechodu od kamene k železobetonu. 
Hlavní konstrukce hráze jsou už betonové, ale jejich obklad je stále z kvalitní žuly.
Beton a kámen doplňuje ocel. Ocelové jsou jednak obří dveře plavebních komor, jednak hradicí 
tabule čtyř jezových polí. Jedna tabule váží šedesát tun, v každém poli jsou přitom dvě, zavěšené 
na masivních železných řetězech.

Výstavba elektrárny a plavebních komor. 
Vltava je převedena do místa budoucích jezo-
vých polí. Archiv Povodí Vltavy

Stavba vorové plavební komory. Tunely 
v dělící zdi přivádějí a odvádějí vodu
Archiv Povodí Vltavy
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Pokud zajedete lodí přímo pod 
hráz jako my, rozhodně se vám 
nebude zdát, že Vrané je jenom 
jez. A rozhodně neuvěříte, že stav-
ba tohoto kolosu trvala pouhých 
pět let.

Nejstarší velká
vodní elektrárna
Vodní elektrárna ve Vraném byla 
první průmyslovou elektrárnou 
na Vltavě. Dvě Kaplanovy turbíny o výkonu 14 MW od roku 1936 fungují téměř nepřetržitě. 
Elektrárna totiž kromě výroby energie zajišťuje také minimální průtok ve Vltavě.
Za celou dobu svojí existence vyrobili ve Vraném tolik energie, že by celá Česká republika 
mohla za stávající spotřeby fungovat 25 dní.

Je to hodně, nebo málo?
Vodní dílo Vrané navíc slouží jako spodní nádrž pro přečerpávací elektrárnu Štěchovice II. 
O té si ale podrobně povíme až v souvislosti se Štěchovickou přehradou.

Opakujte: Vrané není Vranov
Pokud by se stavby přehrady ve Vraném dožil Jára Cimrman, určitě by ji zařadil do své příručky 
„Pleteme si“. Jak nám potvrdil vedoucí hrázný, či spíše jezný, Vrané si Češi pletou s Vranovem 
na jižní Moravě.
Z dnešního dílu Tajemství přehrad byste si tedy měli odnést zásadní poučku: Přehrada nad 
Prahou je Vranská nikoli Vranovská.

autor: Jakub Vrána



zrcadlo číslo 213 – 3/2022 39

cAmP mATyÁš: 
slAVímE TřicÁTé VýROčí ZAlOŽEní kEmPu!

Přesně před 30 lety dostal Karel Matyáš úžasnou a smělou myšlenku vybudovat kemp ve Vraném 
nad Vltavou. Nevím, jestli v té době tušil, jaké magické místo tehdy na zelené louce vybuduje, aby 
po tři desetiletí přitahovalo jako magnetická hora úžasné lidi, kteří se do Campu Matyáš opako-
vaně vrací a stali se našimi dobrými kamarády, ale i ty, kteří náš kemp objevili teprve nedávno.

Jsem přesvědčen, že to věděl, jinak by se do tohoto podniku s takovou vervou a odhodláním 
nepouštěl. Rovněž jsem si jist, že by tento možná v porovnání s jinými kempy skromný podnik, 
mající však pro mnoho našich hostů určitý genius loci, který je opakovaně do našeho kempu 
táhne, nevybudoval sám bez přispění rodiny.

Pro naši rodinu se tak Camp Matyáš stal vlastně životním stylem, žijeme zde, radujeme se 
s našimi kamarády, těšíme se z každého setkání s novými lidmi, kteří k nám zavítají.

Máme to úžasné životní privilegium potkávat se a znát životy lidí nejen z Modřan či Braníka, 
nebo třeba z Ostravy, Hradce Králové, Děčína či Plzně, nebo i z Mnichova, Bruselu, nebo 
třeba ze Skotska, Švédska, Dánska, Holandska, vlastně z celé Evropy, ale třeba i z Kalifornie či 
Nového Zélandu. Tam všude máme své kamarády, kteří se k nám „světe div se“ rádi vracejí, 
i přes tu strašnou silnici z Vraného k nám do kempu, na opravdový konec světa, o čemž není 
sporu, že Vrané nad Vltavou je.

A my jsme šťastní a hrdí a velice si právě tohoto bohatství vážíme.

A já vím, že to Karel Matyáš v roce 1992 věděl, nebo si to určitě přál a byl to jeho cíl. A rovněž 
jsem si jist, že by toto rozhodnutí neudělal bez své úžasné ženy Hany, která mu vždy byla jeho 
velkou oporou, a to především v dobách velmi těžkých a nejistých.
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Karel Matyáš nás na začátku tohoto roku opustil a nás velice mrzí, že se nedožil ocenění, 
kterého se našemu kempu tento rok dostalo, a sice že jsme byli asociací ACSI, která hodnotí 
úroveň a kvalitu poskytovaných služeb kempů celé Evropy, vyhlášeni jedním z 2Oti nejlepších 
kempů Evropy. Rovněž jsme byli tento rok zvoleni, jako nejlepší kemp ČR podle hodnocení 
firem na portálu seznam.cz.

Těšíme se na každou novou sezónu

Milujeme ten pocit, kdy do Campu Matyáš po dlouhé zimě opět přijedou první hosté, a pak 
další a další. Jsme šťastní, že se pro mnohé stal Camp Matyáš místem, kam se rádi, mnohdy 
z velké dálky vrací. Je to pro naši rodinu hodnota, která se dá v dnešním materiálním světě 
sotva něčím vyvážit. Je to skvělý pocit.

Rodinný kemp Matyáš

POVíDEjmE si…
Je poklidné, slunečné, sobotní odpoledne. Z mého balkonu je neskutečný výhled na zalesněné 
kopce, začínající dominantou Cukrákem, pokračuje to Jílovištěm a zcela nalevo se rozprostírá 
Trnová. Dívám se a přemýšlím o době, ve které žijeme, o situacích a skutečnostech, které denně 
zažíváme. Proč tomu tak je, a co nás čeká v následujících letech? Zkusme se podívat do historie 
a hledat v ní odpovědi na naše otázky.

To, že se historie neustále opakuje, je známá věc. Rozvoj civilizace nastal v úrodných nížinách 
velkých řek / na Nilu, Eufratu, Tigridu, Indu, Gangu, Chuang-che a Jang -c-tiang./ Byly to 
- Mezopotámie, Egypt, Indie a Čína. Jednalo se o třídní otrokářské společnosti. Dařilo se tu 
zemědělství, a díky zemědělským přebytkům část společnosti nemusela pracovat na polích, 
ale zabývala se obchodem. To vedlo k vytvoření vládnoucí třídy, která se obohacovala vyko-
řisťováním pracujících vrstev a výběrem daní. Nejstarší evropskou civilizací je ostrov Kréta. 
Kolem roku 2000 před. n. l. tu vzkvétal obchod, řemesla, znali už vodovody a kanalizaci. 
Řekové vytvořili díla, která jsou základem dnešní kultury. Oblastí, v níž došlo k největšímu 
rozmachu, ale také ke konečnému pádu antického otroctví, byla říše římská. Řím se prodral 
k moci rychle a neúprosně. Po vyhnání posledního římského krále se ustavila patricijská 
republika, která vedla se sousedy dobyvačné války a vyšla z nich jako dominantní mocnost. 
Řím se snažil využít ve svůj prospěch vnitřní potíže Řecka. To se mu povedlo a roku 150 
před n. l. se stalo součástí římské říše. Později se římská říše rozdělila na východní a západní, 
a musela čelit útokům barbarských kmenů, s nimiž se spojovalo nespokojené obyvatelstvo. 
Vzpoury, pustošivé vpády Germánů, nájezdy barbarů, to vše bylo jednou z příčin zániku 
říše římské. Nastoupil feudální řád. U některých barbarských kmenů se rozkládalo rodové 
zřízení a dělili se na vládnoucí a ovládanou vrstvu. Příčinou byly majetkové rozdíly. Tyto 
rozpory vedly k vytvoření státu. Barbarské státy netrvaly dlouho a rozpadly se. V tomto 
období křesťanství tvrdilo, že panovníci, feudálové a vrchnosti mají moc od boha, a proto 
je lid musí poslouchat. Feudálové a zámožní lidé se před pekelnými tresty vykupovali bo-
hatými dary a odkazy církvi. Tak vzrůstal církevní majetek. A opět probíhaly války, výboje, 
křížové výpravy. Nastaly vojenské porážky, drahota, bída, morová nákaza, hladomor. Začal 
sílit odpor proti feudálnímu útisku. Např. německá selská válka skončila porážkou povstalců. 
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V bojích proti feudální třídě zahynulo 100 000 lidí a tisíce vesnic bylo vypáleno. Přechod 
od feudalismu ke kapitalismu se uskutečňoval v 17. až 18. století v západoevropských ze-
mích a severní Americe buržoazními revolucemi. Francouzská buržoazní revoluce zničila 
feudalismus. Ustavila první neomezenou vládu buržoazie na evropské pevnině. Buržoazní 
revoluce vystřídala feudální vykořisťování vykořisťováním kapitalistickým. Boje o moc, 
o území, rozpory na Balkáně vedly k rozpoutání první světové války. V ní padlo na 8 miliónů 
mužů. Ukončením první světové války se rozpadlo Rakousko - Uhersko. Druhou světovou 
válku rozpoutalo Německo. Válečné ztráty byly nedozírné. Zahynulo 15 miliónů vojáků  
a 35 miliónů civilistů. Z toho bylo 20 miliónů sovětských občanů. Po porážce Německa, 
Itálie, Japonska a oslabení Británie a Francie se z USA a SSSR staly jediné „ supervelmoci „. 
Jejich ideologická a politická konfrontace se projevila studenou válkou.

A jak to vypadá dnes? Varšavská smlouva byla zrušena. NATO však zůstává dál a rozšiřuje se 
do ostatních států. Je to podpora míru? Není nic důležitějšího, než udržet MÍR mezi zeměmi 
a nerozpoutat třetí světovou válku. To by byl konec života na Zemi. Tak jako mnohokrát 
v historii (proto tento článek), i dnes se začíná prohlubovat propast mezi „obyčejnými lidmiů“ 
a zbohatlíky. Bohužel drahota, útisk „obyčejných lidí“, nerozumné hospodaření, zájmy oligarchů 
a zbohatlíků, zkorumpovatelnost úřadů, policie, bohužel i vlády, a jiných vede ke zhoršování 
dnešní nedobré situace. Pokusme se došlápnout na zkorumpované, zaprodané a všeho schop-
né lidi. Prostě, nedejme se. Nenechme si všechno líbit. Jak? To už nechám na každém z vás. 
Historie nám říká, že je to věčný zápas.

swan

RODOkmEny
Pokračování knihy Střípky z historie Vraného už se připravuje. Pokud vše půjde dobře, mohla by 
kniha vyjít příští rok na podzim. Tento díl by měl být celý o lidech, kteří ve Vraném a Skochovi-
cích žili, připravujeme medailonky rodin, které žijí ve Vraném či Skochovicích už od 19. století.

Zatím mám ve výběru tato jména:
Beranovi, Borovičkovi, Bouškovi, Bünterovi, Císařovi, Čapkovi, Dvořáčkovi, Dvořákovi, 
Endrštovi, Hartmannovi, Havlíčkovi, Jahodovi, Janderovi, Ježdíkovi, Kleperádovi, Klikovi, 
Kotábovi, Krištůfkovi, Kubelíkovi, Langerovi, Marholdovi, Pařízkovi, Petrovi, Rákosníkovi, 
Rožcovi, Skřivanovi, Sofronovi, Soukupovi, Sýkorovi, Szakovi, Šťastní, Trachtovi, Veselí, Za-
jíčkovi, Zamrazilovi a Zelenkovi.

Pokud k některé z těchto rodin patříte a máte nějaké staré rodinné fotografie, prosím, ozvěte 
se mi na uvedeném kontaktu, nebo se u mě zastavte v ulici Nad Schody. Také bych měla být 
v některém stánku na vranském posvícení, můžeme probrat rodokmen vaší rodiny. Pokud 
nepatříte k žádné z jmenovaných rodin, ale víte, že vaši předci žijí ve Vraném už několik ge-
nerací, také jste vítáni.

Předem děkuji a těším se na setkání.
Jiřina Vrabcová 

vrabcovi@seznam.cz, tel. 730 595 685
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jEDOVATé ROsTliny
Jistě vás již tento název vyděsí. Ale připomeňme si alespoň některé z nich a jejich nebezpečnost. 
Víte že v naší přírodě, parcích a na našich zahradách se vyskytuje převážná část těchto rostlin 
a jsou více či méně nebezpečné, zejména pro naše děti, ale i zvířecí mazlíčky? Právě na pod-
zim ochutnávají naše děti s oblibou barevné bobule těchto rostlin. Nejsou to jen bobule keřů, 
ale i mnoho bylin je více či méně jedovatých. Záleží na tom, které jejich části konzumujeme 
a jak je zpracováváme. V naší republice se vyskytuje přibližně 400 opravdu jedovatých rostlin.
Při poslechu letošního červnového „Receptáře“ jsem se dověděla, že na našich zahradách 
můžeme bez obav pěstovat pouze dobromysl (oregáno) a petrželku. V blízkosti jedovatých 
rostlin, například krásně kvetoucích a vonících konvalinek, nemáme byliny vysazovat. Totéž 
platí o jedovatých keřích, o jejichž nebezpečnosti mnohdy ani nevíme, protože nám vzrůstem 
ale i květem zkrášlují zahradu.

Tis červený
Je celý jedovatý. Jen červený míšek na semeni je jedlý. Znalci z něj připravují rosol, ale i marmeládu

Kalina obecná
Na jaře kvete bíle, plody na podzim jsou červené, mnohdy vydrží na rostlině i několik let. Jsou 
odporné, nejedlé, způsobují nevolnost.

Mahónie
Známe ji téměř všichni. Krásný keř, kvete žlutě, lístky se na podzim zbarvují do červena. Vět-
vičky se používají při vázání věnců. Modré bobule (na podzim) jsou jedovaté, ale odvážlivci 
je zpracovávají na marmeládu a konzumují.
Marmeláda z mahónie – recept jsem našla na internetu
Natrhat a odstopkovat 1 ½ kg bobulí
Propasírovat přes plastové sítko nebo větší kus gázy, pecičky vyhodit, jsou velmi trpké. Zbytek 
znovu provařit s 1 dc vody, s přidáním cukru dle chuti. Za stálého míchání vaříme 5 min. Horké 
plníme do vyvařených skleniček zavíčkujeme a každou hned otočíme dnem vzhůru asi na 5 min.

Lýkovec jedovatý
Keř kvete někdy až v únoru krásnými bílými nebo růžovými kvítky, jež nádherně voní a obalují 
celé větvičky. V létě dozrávají červené plůdky, stačí jich 5 až 10 na otravu.
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Oleandr
Patří k prudce jedovatým 
keřům.V Itálii se dříve po-
užíval jako jed na krysy. Po-
užití většího množství květů 
nebo listů může způsobit 
smrt, právě tak jako jídlo 
pečené na ohni z oleandro-
vého dřeva.

Gumovník
Jedna z nejnebezpečnějších pokojových rostlin. Patří mezi pryžce, kterých je celá řada. Roní 
bílou latexovou šťávu, která je většinou jedovatá. Při vniknutí do očí způsobí vleklý zánět, někdy 
i dočasnou slepotu. Mezi pryžce patří i Vánoční hvězda, čili pryžec nádherný. Nebezpečná pro 
děti, psy a kočky.

Lilky
Je jich 1 200 druhů. Všechny obsahují toxické látky, proto musíme být při jejich výběru opatrní 
a poradit se s prodávajícím. U některých jedovatých kultivarů se jedovatost zmírňuje šlechtěním.

Z běžně se u nás vyskytujících jedovatých rostlin můžeme jmenovat na př.:
blatouch, sněženku, vraní oko, rulík zlomocný, vlaštovičník, durman obecný a další.
Některé patří mezi plevele, jiné mezi léčivky, ale nelze je užívat bez konzultace s lékařem či 
lékárníkem. Vždy mějte na paměti bezpečnost svých dětí.

Za ČSZ – Plecháčová Marie

gARÁŽOVý VýPRODEj 
VE VRAném A skOcHOVicícH

Milí sousedé, přátelé a příznivci,
srdečně vás zveme na 3. garážový výprodej ve Vraném a Skochovicích.

Máte nepotřebné věci v garáži, na půdě, v zahradním domku, 
v komoře, ve skříni nebo kdekoliv jinde?

Zúčastněte se garážového výprodeje. Nemusíte mít ani garáž,
stačí místo před domem, na zahradě, na terase… Anebo si udělejte krásnou 

odpolední procházku a třeba objevíte ten svůj poklad.

Nabízejte, smlouvejte, nakupujte, bavte se se sousedy a užijte si krásné odpoledne.

Kdy? 1. 10. 2022 od 14 do 18 hodin.
Díky Ivana
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cAFé ERnEsT mÁ OTEVřEnO

Na vranském autobusovém terminálu během prázdnin otevřela kavárna 
Café Ernest. Někteří už jste tam možná byli, někteří ne. Nás zajímalo, jak 
v kavárně probíhalo léto a co plánují do budoucna. Pozvali jsme si opět 
majitele Tomáše Vavřinu, aby k tomu řekl své.

Ahoj Tomáši, jak proběhlo otevření kavárny?
První návštěvníky jsme u nás v Ernestovi přivítali v červnu v rámci Farmářského trhu. Sice 
jsme plánovali otevřít dřív, ale byť malý prostor kavárny, přichystal nám spousty výzev, které 
jsme museli zvládnout a pak teprve spustit provoz. Mezitím jsme měli alespoň výjezdní ka-
várnu na pár akcích ve Staré škole, kde jsme představili Ernesta, naši kávu i mě s Jáňou, kteří 
za Café Ernest stojíme.

Jak tedy hodnotíš letní provoz?
Dá se říct, že léto bylo dost o zkoušení. Návštěvníků jsme se ptali, co mají rádi a podle toho 
upravovali nabídku. Na výzvy našich fanoušků jsme dělali i pop-up prodlouženou otevírací 
dobu nebo víkendy. A jak to zatím hodnotím? V podstatě už od prvního dne lidé chodí s velmi 
pozitivní zpětnou vazbou od „skvělá káva“ po „díky, že jste tady, tohle ve Vraném chybělo“. 
Takhle milé přijetí jsem nečekal a moc mě to těší, vážím si toho. Je to obrovská motivace 
a impuls, že to, co děláme s láskou, ostatní oceňují.

Kdo do kavárny zavítá nejčastěji?
Asi se nedá říct, kdo přijde nejčastěji… Spíš mám radost, že se rozšiřuje počet těch, kteří chodí 
pravidelně a že se cestující naučili chodit na spoj o pár minut dřív, aby si v klidu vychutnali 
svou ranní kávu. Zastavují se tu místní na pokec, kamarádi, cestující, maminky s dětmi, pro 
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nEjVěTší škOlA TAEkWOn-DO 
V čR ZAčínÁ nOVOu sEZÓnu!
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu – přijďte si zacvičit s námi! Jsme dlouhodobě 
nejúspěšnější škola s nejširší nabídkou tréninků v Čechách i na Moravě.

Taekwon-do je korejské bojové umění vhodné pro všechny věkové kategorie, holky i kluky. 
Naučíme vás praktickou sebeobranu, kopat i prát se. Jako tradiční bojové umění ale během 
tréninku klademe důraz i na morální hodnoty jako zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebe-
ovládání.

Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, se kterým pravidelně 
trénují všichni naši učitelé. Nově jako jediní v republice vyučujeme i další korejská bojová 
umění jako Taekkyon, Gumdo a Hoppae sool.

Není potřeba nic platit – první měsíc máte zkušební zdarma! Přihlaste se nejlépe v září nebo 
v říjnu, ať vám nic neunikne, přidat se ale můžete po celý rok. Jen u nás získáte zdarma zkoušky 
na vyšší pásek, chrániče nebo dobok.

Proto neváhejte a přijďte si s námi zacvičit do Sokolovny ve Vraném nad Vltavou, Březovská 
192 – bližší informace k tréninkům uvedeme již brzy na našem webu tkd.cz.

Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool

které máme hračky na zabavení, turisté i náhodní kolemjdoucí. Dokonce se několikrát stalo, 
že cestující cíleně vlak zmeškal a raději zůstal s námi v kavárně. Někdo chodí na kávu, někdo 
na snídani či dezert, někdo na limonádu, někdo na pivo. Se všemi je to vždy příjemné setkání.

Jak se po zkušebním provozu připravujete na podzim?
Celý tým se během léta sehrál, máme představu, co se lidem líbí a na tom budeme stavět. 
O stálém prodloužení pracovní doby zatím neuvažujeme, zůstaneme u jednorázových pop-u-
pů. Rádi bychom začali pořádat komunitní akce, aby prostor terminálu ožil i mimo „dopravní 
špičku”. Máme za sebou první blešák, který si všichni zúčastnění užili i přesto, že celý propršel. 
Čeká nás podzimní Farmářský trh a snad klapnou i další akce, které zatím nechci prozrazovat. 
Sledujte nás na facebooku nebo instagramu, aby vám neunikly novinky. Nebo se u nás rovnou 
zastavte, osobní setkání je stejně nejlepší.

cAFé ERnEsT
Nádražní 147, Vrané nad Vltavou

po–pá 6–11 hod

 www.facebook.com/cafeernest

 www.instagram.com/cafeernest
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PONDĚLNÍ  

PĚKNÁ 
(Znovuobnovení tradice PĚKNÁ po 

posvícení) - 4.ROČNÍK 

K JÍDLU : Opečená jitrnice/jelito se zelím 
a hořčicí, tlačenka s octem a cibulí - 

MOŽNOST KOUPIT S SEBOU !!! 

K HUDBĚ A TANCI ZAHRAJÍ :  

VÁCLAV HAVLíČEK A DORIS MARTINEZ 

KDY: Pondělí 26.9. 2022 od 16:30 

KDE: Hospůdka MASNA (Luční 354, 252 
46 Vrané nad Vltavou) 

REZERVACE MÍSTA: osobně v MASNĚ 
nebo iPhone: 739 674 941 
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peL meL

ciTÁTy
Peníze
•	 Kdo nemá peníze, je chudý. Kdo nemá přítele, je chudší. A kdo nemá srdce, je nejchudší. 

(Ivan Sergejevič Turgeněv)
•	 Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce… 

(Matka Tereza)
•	 Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten kdo se spokojí s málem. (Mika Waltari)
•	 Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu. (Lucius Annaeus Seneca)
•	 Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, 

nikdy nebudeš bohatý. (Lucius Annaeus Seneca)
•	 Život jakéhokoliv jediného člověka na světě je cennější než všechen majetek nejbohatšího 

muže planety. (Che Guevara)
•	 Nejlepší způsob, jak si uchovat přátele, je nikdy jim nic nedlužit a nikdy si od nich nic 

nevypůjčovat. (Kock)
•	 Za vším hledej peníze. (Milton Friedman)
•	 Jestliže utrácíte své vlastní peníze pro sebe, jste velmi opatrní při rozhodování, co za ně 

pořídíte. Když utrácíte cizí peníze pro sebe, dáváte si pozor, co nakoupíte, ale je vám jedno, 
kolik utratíte. Nejhorší ovšem je, když utrácíte cizí peníze pro někoho cizího. Je vám jedno, 
kolik utratíte a co získáte. (Milton Friedman)

•	 Peníze někdy dělají další peníze, jindy zase dluhy. Záleží na jejich majiteli. (Lech Przeczek)
•	 Je pravda, že méně bývá někdy více. U peněz to však neplatí. (Lech Przeczek)
•	 Umění hospodařit s penězi, předpokládá nějaké peníze mít. (Kurt Götz)
•	 Mezi zbohatlíkem a bohatým je rozdíl jako mezi vodou a vodkou. (Jiří Hanák)
•	 Protože jsem byl milionář a trávu jsem sekal rád, dělal jsem to zadarmo. (Forrest Gump)
•	 Ten, kdo musí chodit každý den do práce, nemá čas na to vydělávat peníze. 

(Jan Berwid-Buquoy)
•	 Čím více peněz, tím méně svědomí. (Maxim Gorkij)
•	 Když má někdo peníze, může být hloupý, jak chce. (Publius Ovidius 

Naso)
•	 Žena může udělat z muže milionáře - z takového, 

který byl miliardářem. (Charlie Chaplin)
•	 „Hollywood je místo, kde vám 

zaplatí tisíce dolarů za po-
libek a padesát centů za 
duši.“ (Marilyn 
Monroe)
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Milí spoluobčané,
věřím, že i vy chcete, aby Vrané nad Vltavou i Skochovice byly 
pěkným a rozvíjejícím se místem, kde se nám bude dobře 
žít. Starousedlíkům i nově bydlícím, mladým i pamětníkům, 
spolkům a organizacím, podnikatelům i rekreantům. 

6 zásad, které hodláme uplatňovat, pokud obdržíme vaši důvěru

•  Rozvoj obce je věcí nás všech a jsme společně připraveni vést o důležitých rozhodnutích smyslu-
plnou diskuzi s každým, kdo chce přispět ke zlepšení života v naší obci. 

•  Své kroky a názory jsme připraveni veřejně obhajovat.

•  Jsme připraveni naslouchat přáním všech našich obyvatel. Nepřejeme si, aby byly prosazeny 
zájmy jakékoliv skupiny na úkor jiné. V případě potřeby je třeba nalézt třeba i kompromisní řešení 
napříč koalicí a opozicí.

•  Využijeme svých dosavadních zkušeností, abychom na základě svého nejlepšího přesvědčení pro-
sazovali, co je potřebné pro naše občany a přinesli skutečné zlepšení života u nás.

•  Jsme připraveni tvořivě rozvíjet naši obec a nehodláme ztrácet energii a čas v nic neřešících pů-
tkách a soupeřeních. Rozvoj obce nemůže stát na hádkách a osočování. Takový luxus nechme „vel-
ké politice“. Obci pomůže jen efektivní spolupráce všech, kteří opravdu chtějí Vranému a Skocho-
vicím a jejím občanům skutečně pomoci a jsou také schopni realisticky posoudit naše možnosti.

•  Na druhou stranu budeme aktivně vystupovat a psát otevřeně. 

Osobně, pokud budu mít pocit, že se mi něco nelíbí, budu se jasně vymezovat, ale také jsem 
připraven svoje postoje zdůvodnit a navrhovat případná vhodnější řešení.
 
Práce pro obec je cesta, která začíná volbami do obecního zastupitelstva. Nikdo po ní nemůže jít 
sám. Tak přijďte k volbám 23. a 24. září 2022 a vydejme se na společnou cestu pro lepší a hlavně 
přátelskou budoucnost naší obce.  

Viktor Janauer

KOMERČNÍ PREZENTACE



            Hlavní podium
13:30 hodin   Zahájení - paní starostka
13:35 hodin   TÝNEČANKA
14:45 hodin   ZUŠ
16:00 hodin   Julián ZÁHOROVSKÝ
18:45 hodin   Jan SPÁLENÝ
20:30 hodin  20:30 hodin   ANNA K


