Slovo na začátek
KDYŽ JARO ZAŤUKÁ……
Máme za sebou Velikonoce, které mají hlavně rádi kluci, mládenci, no prostě všichni muži,
protože jednou v roce mohou beztrestně vyšlehat ženy všeho věku.
Dále vranskou pouť.
Rej čarodějnic ve Skochovicích přilákal velké množství našich spoluobčanů. První máj si
každý prožil dle svého a ani políbení pod rozkvetlým stromem určitě nechybělo.
Druhou květnovou neděli si jistě každý vzpomněl na svou maminku a obdaroval ji kytičkou.
Vranští fotbalisté oslavili 85 let svého trvání. Děti se radovaly ze svého Dne dětí...
Jaro se přehoupne a bude tu léto…děti se těší na prázdniny, dospělí na své vytoužené dovolené…
Všem přeji krásné prožitky.
Blato
Vzpomenete-li si na svých cestách na naše ZRCADLO, pošlete nám pohled!!!

SLOVO STAROSTKY
Dnes se mi velmi těžce píše, neboť chci popsat situaci kolem stavby naší školy. Pustili jsme
do velmi těžkého a náročného úkolu – přístavby a rekonstrukce ZŠ. A znovu zdůrazňuji, že se
jedná o nejvýznamnější a nejnákladnější, zároveň však nejprospěšnější, obecní stavbu za celé
dlouhé roky – za celé desetiletí. Tento úkol se však nedaří plnit podle našich představ, natož
podle představ rodičů. Proč? Vždy je to otázka financí. Na akci, jejíž rozpočet činil 152 mil. Kč,
jsme ze státního rozpočtu za dobu tří let dostali pouze 30 mil. Kč a pro letošní rok příslib dalších 5 mil.
Nejprve si proto dovolím zrekapitulovat investiční bilanci celé akce. Příprava na ni trvala téměř
dva roky, zpracovávala se projektová dokumentace, projednávalo územní rozhodnutí, stavební řízení. I.etapa přístavby školy byla zahájena v srpnu 2006, v září 2007 začala sloužit žákům II.stupně a stála cca 65,5 mil. Kč (z toho dotace 25 mil.). V roce 2008 bylo započato s postupnou rekonstrukcí původní budovy školy – byla provedena rekonstrukce 6ti tříd (vodoinstalace,
elektroinstalace, podlahy, stropní podhledy, repase dveří…), rekonstrukce dvou kabinetů a jednoho
sociálního zařízení, bez rekonstrukce topení a to částkou 5,6 mil. Kč (z toho dotace 5 mil.). Celkem
bylo do roku 2008 vynaloženo přes 71 mil. Kč, z toho obec hradila ze svého rozpočtu 10,4 mil. Kč,
dále si obec vzala dlouhodobý úvěr ve výši 30,7 mil. Kč a 30 mil. Kč činila státní dotace. Zvlášť
bylo pořízeno víceúčelové hřiště s krátkou běžeckou tratí, na což bylo z obecního rozpočtu vynaloženo 1,2 mil. Kč.
Pro rok 2009 máme příslib z Ministerstva financí dotaci ve výši 5 mil. Kč. Z těchto 5 mil. předpokládáme dobudovat druhé sociální zařízení, bude provedena rekonstrukce jedné třídy (dílny), vyměněna dlažba na chodbách a provedena výměna střešní krytiny vč. zateplení stropu. Podle předběžných propočtů, bude obec muset ze svého rozpočtu uvolnit cca 300 tis. Kč, aby mohl být splněn
výše uvedený rozsah prací.
Ale – ani po provedení těchto prací, rekonstruovaná budova školy stále není připravena pro stěhování žáků I.stupně ze staré školy u kostela. Chybí to nejpodstatnější, chybí topení.
Pro letošní rok jsme měli podánu žádost o dotaci na komplexní rekonstrukci a dostavbu školy
z ROPu Střední Čechy, ale naděje, že dotaci dostaneme se s postupujícím časem, rovná nule. Vyhodnocení mělo proběhnout počátkem roku 2009, v dubnu jsme měli znát definitivní rozhodnutí.
Skutečnost je však taková, že do dnešního dne není ani vyhodnocení žádostí, finance určené na výstavbu škol a školek jsou přesunuty do zdravotnictví.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 9 – 2 /2 0 0 9

1

Stále nám ještě zbývá naděje, že bychom mohli dostat dotaci v roce 2010 ze Státního fondu životního prostředí na změnu otopného systému (tepelná čerpadla), na zateplení fasády a výměnu
oken.
Vedení obce byla v dubnu t.r. předložena petice rodičů, ve které žádají o prověření všech možností, které by vedly k otevření rekonstruované budovy ZŠ tak, aby se žáci I.stupně do ní mohli přestěhovat l.září 2009.
Zatím jako jediní z prvého stupně navštěvují nově vybudovanou budovu školy prvňáčci – mají to
blíž do školní družiny. Ostatní žáčkové z prvého stupně zůstali ještě ve staré budově u kostela. Jak
to bude dál, zatím není rozhodnuto.
Zastupitelé se na svém dubnovém zasedání dohodli, že do květnového zasedání zastupitelstva,
prověří možnosti provizorního zprovoznění současného ústředního topení s vyčíslením předpokládaných nákladů, obec bude pokračovat v jednáních o vypovězení smlouvy o dílo se Skanskou a prověřeny možnosti a termíny na dokončení rekonstrukce jinou firmou.
V této chvíli máme zjištěnu cenu na opravu stávajícího ústředního topení, která je spočítána na
cca 270 tis. Kč. Kotle jsou vyhospodařené, podle revizní zprávy technik nedoporučuje další provoz
kotelny. Nový kotel na koks o výkonu 90kW stojí cca 260 tis. Kč, při volbě tohoto kotle je nutné
vybourat nosné zdivo pro nastěhování kotle. Druhá varianta je zakoupení dvou kotlů o výkonu
75kW, každý stojí cca 170 tis. Kč. Samozřejmě je nutné počítat dalšími prostředky na demontáž
a likvidaci stávajících kotlů a na montáž nového (nových). Takže provizorní zprovoznění stávajícího ústředního topení vyjde minimálně na půl milionů, pravděpodobně i více.
Smlouva o dílo se Skanskou je již vypovězena, takže jsme začali pracovat na přípravě nového
výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce školy s tím, že hledat budeme mezi středními firmami. S ohledem na zákonné povinnosti při vypisování výběrového řízení, lze důvodně předpokládat,
že nově vybraná firma nebude moci zahájit stavební práce dříve než v srpnu t.r. Dokončení prací,
plánovaných na rekonstrukci, představuje dobu cca 4 měsíců. Zhruba měsíc trvá kolaudační řízení.
V každém případě stěhování dětí I.stupně ze školy u kostela do zrekonstruované budovy nebude
zcela určitě možné k 1.září 2009.
Na zastupitelstvu leží těžké rozhodování: „Stěhovat či nestěhovat děti ze školy u kostela uprostřed školního roku v případě, že nákladem 500 tis. provizorně zprovozníme staré topení ?“, „Je dobré vložit peníze do opravy topení, když je možné, že za rok celé topení odstraníme a nahradíme jiným na tepelná čerpadla? Je investování do zprovoznění topení s vidinou, že budeme toto topení po
případném získání dotace ze SFŽP úplně likvidovat, hospodárné?“
Obec bude opakovaně žádat o dotaci ze SFŽP, kde je značná šance na získání finančních prostředků na otopný systém, zateplení a okna, dotace je 70% nákladů a 30 % činí spoluúčast obce.
Možná bude třeba žádat o další úvěr, ekonomičtější a výhodnější by bylo šetřit, aby obec měla na
tuto spoluúčast vlastní prostředky. Obci po schválení rozpočtu na rok 2009 zbývají na spoluúčast
obce celkem dost malé prostředky (vysoká investice v roce 2008 do opravy komunikace Dlouhá).
Po předložení cenových nabídek na realizování plánovaných akcí, jsou výdaje vyšší než schválené
výdajové položky v rozpočtu. I příjmová část rozpočtu pravděpodobně nebude odpovídat schválenému rozpočtu. Podle upozornění Finančního úřadu Praha-západ budou daňové výnosy pro obce
z důvodu hospodářské krize a opatření vlády proti ní nižší než v roce 2008.
Jen pro úplnost: Na provoz škol (bez investic a oprav) obec ze svého rozpočtu přispívá celou čtvrtinou. Roční rozpočet obce se pohybuje okolo 22 mil. Kč, na základní školu, mateřskou školu a školní jídelnu obec vydá téměř 6 mil. Kč.
Definitivní stanovisko o stěhování – nestěhování se rodiče dozvědí na tradičním vystoupení dětí
Bohuslava Chvátalová
na konci školního roku.
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Zprávy z radnice
Od uzávěrky posledního čísla Zrcadla se zastupitelstvo sešlo 2x, účast 96,7 %. Rada obce zasedala 10 x s účastí 88,– %.
■ Zastupitelstvo obce na březnovém zasedání schválilo závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad, vč. zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2008, která konstatuje hospodaření obce bez nedostatků a finančního vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a kraje za rok 2008
příjmy celkem:
upravený rozpočet:
28.794,– tis.Kč skutečnost
29.729,– tis.Kč 103 %
výdaje celkem:
upravený rozpočet:
33.300,-tis.Kč
skutečnost
31.946,– tis.Kč 96 %
vč. splátek úvěru (2.552,-):35.852,– tis. Kč
34.498,– tis.Kč 96 %/
■ Finanční úřad Praha-západ předložil obci ke kontrole daňové výnosy za rok 2008 a zároveň upozornil, že daňové výnosy v roce 2009 budou nižší oproti skutečnosti roku 2008
z důvodů celosvětové hospodářské krize a opatření vlády na zmírnění jejich dopadů.
■ Ke konci dubna 2009 obec vykázala plnění daňových výnosů vč. místních a správních poplatků na 34,1% (rozpočet 20.399,-tis.Kč, skutečnost 6.962,-tis.Kč).
■ Na Krajský úřad Středočeského kraje byla podána žádost o dotaci z programu FROM
(Fond rozvoje obcí a měst) na rekonstrukci místních komunikací a to na ulici Skochovická
a část chodníků v ulici Březovská, celkem ve výši 9,2 mil.Kč se spoluúčastí obce 5 %.
■ Na Krajský úřad Středočeského kraje byla podána žádost o dotaci na nákup jednoho radaru – měřiče rychlosti projíždějících vozidel z grantového programu Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje.
■ Obec požádala Ministerstvo vnitra o dotaci na modernizaci a rozšíření pracoviště Czech
Point.
■ Jako další pokus o udržení pořádku na stanovištích kontejnerů, uzavře obec na zkušební dobu dohodu o provedení práce s posádkou popelářského vozu, aby v rámci svozů uklízeli i odpad umístěný mimo kontejnery.
■ Obec zadala opravu „šumu“ obecního rozhlasu panu Zierovi z Ohrobce.
■ Ve dnech 5. a 6. června 2009 se konají volby do Evropského parlamentu, sídla volebních okrsků 1 a 2 jsou v nové budově školy, U Školy č.p. 208.
■

Vranský občan se ptá... radnice odpovídá
1. V lesíku pod školou se kácí, co bude dále s tímto prostorem?
Jistě každý občan si všiml změn a především kácení stromů v parčíku pod školou. Je to
začátek poměrně rozsáhlých úprav tohoto prostoru. Obec si na celou plochu nechala zpracovat již v létě loňského roku projekt od zahradní architektky z Hnutí Brontosaurus. Celý
tento projekt v sobě poměrně zdařile kombinuje několik požadavků na tuto plochu. Nová
podoba parčíku by měla mít vysokou biologickou hodnotu a pestrost různých stanovišť,
protože bude fungovat jako výuková plocha pro školu např. při hodinách přírodopisu. Měla
by rovněž sloužit k rekreaci a oddechu občanů, měla by umožňovat sportovní vyžití i důstojně navazovat na prostory hřbitova. Samozřejmě by měla být také zajímavá a atraktivní z estetického hlediska. Projekt je navržen i tak, aby následná údržba parčíku nebyla finančně náročná.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 9 – 2 /2 0 0 9

3

Plocha je rozdělena do tří částí s trochu odlišnou funkcí. První část bude sloužit především k odpočinku občanů a k výuce v přírodě pro děti ze školy. Proto je navržena tak, aby
se tam nacházela různá, z biologického hlediska pestrá a zajímavá společenstva. Ve svahu
pod starou budovou školy vznikne arboretum s původními českými druhy stromů a keřů. Toto arboretum bude navazovat na parčík s jehličnany před školní zahradou, kam bude pouze
dosazeno několik jehličnatých keřů, odstraněno bude betonové torzo dřívějšího rybníčku
a opraveny schody. Pod elektrickým vedením a novou budovou školy budou založeny luční
a květnaté trávníky s rozptýlenými keři a solitérami. V zadní části se plánuje sadová úprava s ovocnými stromy. Těsně pod novou školní budovou jsou navrženy trvalkové záhony.
V druhé části projekt zvažuje možnost návaznosti na již dříve zpracovaný projekt přestěhování pomníku padlých do prostoru před hřbitov a vytvoření jednotného pietního místa.
Ve třetí části je preferována možnost sportovního vyžití návštěvníků. Tato plocha přirozeně navazuje na okolí bikrosové dráhy a dětského hřiště Akátek. Před bikrosovou dráhou
od silnice k trati jsou naprojektovány cesty ve tvaru osmičky s výsadbou solitérních stromů. V prostoru jsou navrženy i venkovní posilovací a cvičební prvky. Měla by zde tak vzniknout jakási tělocvična v přírodě. Plochu
na místě pomníku a plochu před ním směrem ke hřbitovu bude možné využít pro
vytvoření hřiště s basketbalovými koši
a výsadby navazující zeleně. Odumírající
krátkověké dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, ale charakter plochy zůstane zachován.
Bohužel z finančních důvodů není možné projekt realizovat najednou, a proto
byla zvolena varianta rozdělit práce na
několik etap. Zahájení prací první etapy si
již vyžádal zdravotní stav borovic černých
a bříz v okolí pomníku. Borovice byly z velké části proschlé (část suchých stromů byla již
odstraněna dříve), přeštíhlené s vysoko nasazenými korunami a tudíž i často nestabilní.
Prosychání borovic černých je jev, ke kterému dochází v celé České republice a zatím se
nedaří mu účelně bránit. Břízy jako krátkověké stromy v závěru svého života prosychají
zcela přirozeně. V obcích a městech tím však mohou ohrozit bezpečnost odlamováním suchých větví. Z tohoto důvodu byly borovice v horní části parčíku vykáceny a odstraněny byly také 4 nejvíce proschlé břízy. Během roku 2009 se plánuje založení lučních trávníků
s rozptýlenou zelení, vytvoření květinového trvalkového záhonu pod novou školou a zahájení náhradních výsadeb v přední části parčíku pod starou budovou školy. Doufáme, že nová podoba parčíku v okolí školy vytvoří občanům Vraného prostor umožňující odpočinek,
sportovní vyžití i poučení. A že se všichni budou k novým úpravám stromům i vybavení chovat tak, aby přinášely radost sloužit i našim potomkům.
Kompletní zpracovaný projekt zeleně je možné si prohlédnout na obecním úřadě, nebo
i s výkladem v ekocentru Zvoneček ( info@cev-zvonecek.cz).
Michal Kubelík
ČLÁNEK BYL VYTVOŘEN ZA PODPORY GRANTU Z ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA A NORSKA V RÁMCI
FINANČNÍHO MECHANISMU EHP A NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU PROSTŘEDNICTVÍM
NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
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Informační servis
MĚSTO ČERNOŠICE ZÍSKALO
MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ OCENĚNÍ
Výrazného úspěchu dosáhlo město Černošice při zlepšování a certifikaci používání
systému managementu jakosti pro oblast státní správy v přenesené působnosti a výkonu
samostatné působnosti obce. Při auditu, který proběhl na pracovištích městského úřadu
v Riegrově, Karštejnské a Topolské ulici v Černošicích a v Podskalské v Praze, všichni zaměstnanci prokázali splnění požadavků mezinárodně uznávané normy ČSN EN ISO
9001:2001 a město jako jedno z prvních získalo tento příslušný „certifikát“.
Jde o „mezinárodně uznávaný certifikát“, který platí nejen v oblasti státní správy v přenesené působnosti a výkonu samostatné působnosti obce, ale rovněž v oblasti podnikatelských aktivit, tzn. ve výrobních organizacích i v organizacích poskytujících služby v nejnáročnějších oborech, jejichž řízení musí splňovat ta nejnáročnější kritéria. Jde
o celosvětově uznávaný proces ověřování úrovně systému řízení organizací.
Černošice jako obec s rozšířenou působností pro celý okres Praha západ tak chtějí nabízet ještě kvalitnější služby svým zákazníkům – obyvatelům správního obvodu, kterých je
více než sto tisíc, podnikatelům, živnostníkům, ale i státu, kraji a městu samotnému.
„Převzetím certifikátu na sebe bereme obrovský závazek. Je na nás, abychom úroveň našich služeb nejen udrželi, ale i zlepšovali, neboť certifikovaná organizace podléhá pravidelné kontrole dodržování nastavených pravidel,“ uvedla při slavnostním převzetí certifikátu v Černošicích místostarostka Helena Langšádlová.

Peníze a bezpečnost jsou klíčové
pro rozvoj obcí našeho okresu
Další z pravidelných setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností
Černošice se uskutečnilo v závěru právě uplynulého roku. Představitelé měst a obcí okresu Praha západ tu získali informace o tom, co se chystá v oblasti přeneseného výkonu státní správy i v oblasti bezpečnosti. Setkání uvedl starosta obce s rozšířenou působností Černošice Aleš Rádl: „V roce 2009 pro nás nadále budou nejdůležitější peníze a bezpečnost.
To jsou faktory, které vytvářejí předpoklad pro to, aby se život v našich obcích mohl zdárně rozvíjet. Musíme se však připravit i na situace, které budou možná odlišné od roku uplynulého, počínaje tím, že zřejmě dojde k určité změně preferencí v investicích ze strany krajského úřadu. Dosud preferované investice do infrastruktury budou patrně poněkud
upozaděny ve prospěch některých sociálních transferů, což je možná výsledkem určité společenské poptávky v celém kraji, nikoli však v našem okrese“.

Bezpečností situace
Podle Aleše Rádla není bezpečnostní situace zcela optimální a po nedávném sloučení
policejních okruhů Prahy západ a Prahy východ do jednoho okruhu Praha venkov nedošlo
k předpokládanému nárůstu počtu policistů v přímém výkonu strážní služby. Bezpečnost
ze strany státu není zajišťována tak, jak by si starostové přáli, což se odráží v zájmu obcí
o výkon strážní služby městské policie.
„Já, jako starosta pověřené obce Černošice, zaznamenávám tento rostoucí zájem okolních obcí o to, aby naše městská policie vykonávala výkon strážní služby i na jejich území.
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V současné době už tuto službu poskytujeme téměř v celém dolním Poberouní, hlásí se
však obce další, vzdálenější. A my jsme připraveni na základě veřejnoprávních smluv poskytnout služby městské policie i jim“, uvedl Aleš Rádl s tím, že kdyby se podařilo navýšit stavy policistů Policie ČR v činné službě na území okresu, rozhodně by to přivítal. Trestná činnost má totiž podle něj trvale rostoucí trend, což souvisí se zvyšujícím se počtem
obyvatel (v době, kdy Černošice přebíraly výkon správní, čítal okres Praha západ 80 tisíc
obyvatel; v současnosti je to více než 105 tisíc).

Výkon státní správy
Dramatický růst počtu obyvatel okresu zvyšuje i nárok na výkon státní správy. V tomto
směru je však starosta Aleš Rádl optimistický: „Věřím, že náš úřad je schopen agendu v požadovaném objemu plně zvládat, a to i v souvislosti s možností, kterou nám nabízí ministerstvo vnitra. Jde o rozšiřování možnosti komunikace s úřadem prostřednictvím elektronických médii, což je pozitivní trend zejména pro náš okres, který nemá typický centrální
správní bod, lehce dostupný pro všechny jeho obyvatele“.

Jednání v Černošicích
Určité výhrady k výkonu strážní služby ze strany Policie ČR vyjádřili nejen starostové
na společném setkání v Praze, ale i starostové, kteří se v závěru uplynulého roku sešli spolu se zástupci Policie ČR z Řevnic a Hostivic a místní městské policie v Černošicích. Jediným tématem jednání byla otázka bezpečnosti obyvatel přítomnými starosty zastoupených
obcí v roce 2009.
Starostové obcí z okolí Černošic jednoznačně požadovali po přítomných zástupcích Policie ČR zintenzivnění hlídkové činnosti, která je podle nich nedostatečná. Zároveň vyjádřili spokojenost s výkonem strážní služby, kterou na jejich území zajišťují strážníci Městské policie Černošice.
Schůzky se zúčastnilo i několik starostů obcí, kde černošická městská policie dosud nepůsobí. Jednalo se zejména o obce Karlík, Zbuzany, Jinočany a Nučice. Zástupci těchto obcí požádali starostu Černošic Aleše Rádla o pomoc při zajišťování bezpečnosti svých obyvatel a ten jim požadovanou pomoc v rámci možností města přislíbil. Pomoc by měla být
realizována formou veřejnoprávních smluv, které stanoví, že obce, kde strážníci působí, náMěÚ Černošice
klady za jimi poskytované služby, uhradí v plné výši.

Městský úřad Černošice
Správní odbor

INFORMACE PRO OBČANY
Otisky prstů v cestovních dokladech od 1.dubna 2009
Zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů,
stanoví, že cestovní doklady s nosičem dat obsahující údaje o otiscích prstů se vydávají ode
dne 1. dubna 2009. Od tohoto data bude možné podat žádost o vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který bude
obsahovat otisky prstů. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let, resp. u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 6 let.
6
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V návaznosti na výše uvedené sdělujeme občanům, že žádost o vydání e-pasu bez údajů o otiscích prstů mohou podat nejpozději do 24. března 2009.

Odstávka systému:
V období od 25. března do 31. března 2009 budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností odpojeny od systému CDBP (cestovní doklady s biometrickými prvky), a proto nebude možné podávat žádosti o vydání e-pasu, provádět kontroly e-pasu a předávat e-pasy.

Zprovoznění systému:
Informační systém CDBP bude znovu spuštěn dne 1.dubna 2009.
Návštěva úřadu je možná každý den:
Vzhledem k tomu, že se jedná o nově zavedenou technologii zpracovávání údajů, která se
promítne do čekací doby, žádáme občany, aby pro podávání žádosti o e-pas využívali všechny úřední dny (pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 do
12,00 hodin), příp. využili možnosti objednání přes internet (http://www.mestocernosice.cz).
Ludmila Rosíková v.r.
Těšíme se na Vaši návštěvu
vedoucí správního odboru
e-mail: ludmila.rosikova@mestocernosice.cz

INFORMACE Z ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ MĚÚ ČERNOŠICE
■ V oblasti sociálně právní ochrany dětí jsme k 30. 11. 2008 evidovali 460 nově založených
spisů dětí z rodin, které mají na území spravovaném MěÚ Černošice jako obecním úřadem
obce s rozšířenou působností trvalý pobyt (za celý rok 2007 to bylo 414), k tomu dalších
180 spisů dětí z rodin, které na tomto území nemají trvalý pobyt, ale fakticky se tu zdržují (v roce 2007 šlo o 215 nových případů).
■ Nyní je v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Černošice 87 dětí, nad jejichž výchovou je stanoven rozsudkem soudu dohled, 40 dětí je umístěných v zařízeních pro
výkon ústavní výchovy či v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 34 dětí se nachází v péči jiných fyzických osob, než rodičů a 64 dětí je svěřeno v pěstounské péči. V roce 2008 bylo nově nahlášeno a řešeno 10 případů rodin, kde probíhá šetření pro podezření, že jde o děti, na kterých byl spáchán trestný čin nebo jednání označené za přestupek.
V této oblasti jsme zaznamenali pokles případů oproti 17-ti případům roku 2007.
■ V roce 2007 jsme se vyjadřovali pro Úřad práce Praha západ k 78 žádostem o povolení
činnosti dítěte, v roce 2008 již k 80-ti takto podaným žádostem.
■ V oblasti náhradní rodinné péče bylo podáno 8 nových žádostí o pěstounskou péči a 14 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli. V současné době evidujeme 41 podaných a neuspokojených žádostí o náhradní rodinnou péči formou osvojení.
■ V oblasti sociální pomoci je činnost odboru zaměřena zejména k zajištění agendy příspěvků občanům se zdravotním postižením. V roce 2008 jsme přijali žádosti 1 678 občanů o příspěvek na
péči, vyplaceno bylo 9 454 tis. Kč. Dále evidujeme 1644 žádostí o příspěvek na provoz motorového vozidla, bylo vyplaceno téměř 10 653 tis. Kč. U dalších příspěvků občanům se zdravotním
postižením (příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení kompenzačních pomůcek) je počet podaných žádostí již výrazně nižší, celková výše poskytnutých příspěvků činí cca 2 600 tis. Kč.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 9 – 2 /2 0 0 9
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■ V oblasti sociální prevence je patrný nárůst kriminality nezletilců. Ten v zásadě odpovídá neustále se zvyšujícímu počtu obyvatel regionu okresu Praha západ, který mají na starost i kurátoři mládeže. Z běžných měřítek poněkud vystupují dvě oblasti protiprávní činnosti osob mladších osmnácti let. Na prvním místě je možno zmínit konání sexuálních
aktivistů, kteří nejsou nijak přísně věkově ohraničeni. Mezi našimi klienty z této skupiny
je i žák 2. třídy ZŠ. Činnost těchto pachatelů zůstává pro okolí většinou skryta.
■ Poněkud jinak je to s pácháním další skupiny trestných činů, kterým je řízení motorového vozidla bez řidičského oprávněn, často pod vlivem alkoholu. Pachatelé jsou svému
okolí většinou známi a proto i preventivní působení obcemi a v obcích by mohlo být poměrně účinné. Překonání ostychu a nalezení odvahy je však věc náročná a možná i ošidná,
ale!!! Počet pachatelů těchto trestných činů dnes u kurátorů mládeže na MěÚ Černošice
představují skoro 25 procent veškerých spáchaných trestných činů. Jde o poměrně velké
číslo, které svědčí o jisté nevšímavosti. Dopravní nehody, škody na majetku a na zdraví
jsou pak častým průvodním jevem takového protiprávního konání. Mezi kauzami, které
pracovníci odboru řeší, jsou i závažná poškození zdraví s doživotními následky.
■ Možná stačilo málo, možná stačilo si všimnout a možná se mohlo zabránit tomu, aby nevinný účastník provozu na silnici zůstal zdráv. Pachatelé těchto trestných činů pak končí
před soudem a okolí se diví cože to ten, nebo ta, udělala.
Honza Louška, vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí

Volný čas
CESTOMÁNIE
Klub vranských seniorů SENIOREK Vám nabízí tip na pěkný výlet.
Naši senioři se vypravili na výlet na „Usedlost Medník“.
Zemědělsko-řemeslné hospodářství malorolníka o rozloze 5ha, založené v roce 1999.
Hospodaříme po způsobu našich dědečků a pradědečků.
Hospodářství se skládá z : chalupy a přilehlých hospodářských stavení, travních výběhů pro zvířata, truhlářské dílny. Setkáte se s kravkou, koněm, kozami.
Většina zvířat je zvyklá na kontakt s lidmi a zvlášt' s dětmi.
Během návštěvy si můžete prohlédnout historické zemědělské náčiní a vybavení truhlářské a tesařské dílny s dobovým nářadím. Všem doporučujeme tento krásný kout našeho okresu navštívit. Majitel usedlosti pan Bednář nás provedl svým „královstvím“, dlouze
nám vyprávěl o své usedlosti a práci spojené s ní.
Ochutnali jsme domácí kozí sýr – to nebyl sýr, ale pohádka, domácí chlebánky, výborné
mošty, také domácí. Koupili jsme si výrobky z pohanky a malé drobnosti vyrobené ze dřeva.
Počasí nám velmi přálo, sluníčko svítilo jako o závod, a tak jsme se ještě vydali na vyhlídku na Vltavu.
Usedlost Medník se nachází v obci Závist.
Jak se na Usedlost dostanete: Seniorek cestoval autobusem ze Strnad do Štěchovic, kde
jsme přestoupili na další autobus, tentokrát číslo 438 a jeli do zastávky : Krňany, Závist
u křížku. Jakmile vystoupíte z autobusu, usedlost je na dohled.
Další možná přístupová cesta je vlakem: do Petrova a dále cca 45 minut pěšky přes les.
Autem: ze Štěchovic na Hradiško a dále obec Závist.
Naši milí čtenáři, víte-li o nějakém pěkném místě, které rádi doporučíte k návštěvě
ostatním, dejte nám vědět!!
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Zveme na koncerty tradičního – v letošním roce již 12. cyklu

VRANSKÉ HUDEBNÍ JARO 2009
které se budou konat v našem kostele svatého Jiří vždy v sobotu:

30. května v 17 hod.
SPIRITUÁL KVINTET
I vystoupení tohoto oblíbeného souboru, který není třeba podrobněji představovat, je
u nás již tradiční. Díky panu Milanu Škodovi se s ním setkáváme téměř každý rok po celou dobu trvání našeho hudebního cyklu.
6. června v 18 hod.
HUDEBNĚ POETICKÝ VEČER
Na tomto koncertu vystoupí:
Olga Krumpholzová – soprán, Václav Fikrle – recitace a Jan Paulík – kytara.
Na klavír bude doprovázet profesor Hudební akademie múzických umění v Praze pan Jaroslav Šaroun, který každoročně s námi spolupracuje při organizaci koncertů vynikajících
studentů a absolventů HAMU.
20. června v 18 hod
PÍSŇOVÝ RECITÁL
Písně a árie klasiků i současných autorů uslyšíme v podání pana Martina Slavíka, nového sólisty Hudebního divadla v Karlíně. Doprovázet ho budou:
Marcela Krocová-Tupá – klavír a Lidka Limpouchová – viola.
Sponzory koncertů jsou:
30. května
– firma FOTOŠKODA
6. a 20. června – Obec Vrané nad Vltavou.
Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné, výtěžek bude použit pro údržbu a opravy
našeho historického kostela.

Divadlo
Nabídka dalšího divadla, tentokrát navštívíme v pátek 5. června 2009 Divadlo „Y“
a shlédneme představení „ VINOBRANÍ“. Zájemci se přihlásí u Blanky Tomkové.

TJ SOKOL VRANÉ NAD VLTAVOU I.

Vás srdečně zve na 4. ročník

VOLEJBALOVÝCH SLAVNOSTÍ
Volejbalový turnaj, pivko, grilované specialitky,
sportovní i jiný atraktivní doprovodný program, Slack live,
občerstvení, večerní táborák s kytarou, …

Sobota 13. 6. 2009
hřiště u TJ SOKOL Vrané nad Vltavou I.
Za TJ SOKOL Vrané nad Vltavou I. se na Vás těší organizátoři slavností
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 9 – 2 /2 0 0 9
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Společenská kronika
ZPRÁVY Z MATRIKY:

leden-duben 2009
Úmrtí:
Krausová Františka, Novák Karel
Nováková Karolína, Venclová Adéla
Blahušek Vladislav, Filipová Zdeňka
Košťálová Marie, Kvítková Ludmila
Svobodová Miluše, Čapek Antonín
Čečrdle Antonín, Peroutka František
Odhlášeno z obce: 24 občanů
Zeisová Zdenka
Přihlášeno do obce: 50 občanů

Narození:
Bernatová Veronika
Slavíčková Andrea
Malířová Klára
Bohuňková Barbara
Prosecká Klára

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Blahopřejeme všem našim milým spoluobčanům k jejich jubileu
ČERVENEC:
LudmilaJelínková . . .81 let
Ludmila Látrová . . . .70 let
Zdeněk Šusta . . . . . .80 let
Božena Věříšová . . . .93 let
Věra Burešová . . . . . .90 let
Marie Červená . . . . . .79 let
Libuše Drábová . . . . .70 let
Anna Molinariová . . .84 let
Jaroslav Klika . . . . . .87 let
Antonín Fábera . . . . .80 let
Vlasta Havlíčková . . .89 let
Jiří Plecháč . . . . . . . .75 let
Vlasta Rákosníková .81 let

SRPEN:
Slávka Součková . . . .85 let
Jarmila Sýkorová . . . .84 let
Marie Krňanská . . . .70 let
Jaroslava Lorencová .76 let
Antonie Moudrá . . . .76 let
Květa Mandová . . . . .81 let
Jaroslav Kubec . . . . .78 let
František Červík . . . .83 let
Hana Ježdíková . . . . .78 let
Vlasta Holoubková . .84 let
Jiřina Kašparová . . .77 let
Karel Kropáček . . . . .75 let
Vladimír Hora . . . . . .78 let
Jaroslav Vlasák . . . . .81 let

ZÁŘÍ:
Stanislav Borovička .77 let
Miloslava Štorová . . .81 let
Josef Kůrka . . . . . . . .70 let
Jiří Zítek . . . . . . . . . .82 let
Zdeňka Kotábová . . .78 let
Anna Červená . . . . . .88 let
Marie Hlaváčková . . .82 let
Marie Kuželová . . . . 83 let
Vlasta Smolíková . . . 75 let
Marta Ježdíková . . . .75 let
Božena Aubrechtová .84 let
Jaroslava Vránková . .84 let
Hubert Halva . . . . . 77 let
Helena Buttigová . . .76 let
František Kužela . . . .89 let

Omlouváme se Lukáškovi Boháčkovi, že jsme ho nenapsali do minulého čísla časopisu
Zrcadlo – jako nového občánka Vraného nad Vltavou. Lukášek se narodil 25.10.2008.

Historie matrik
Matriky jsou hlavním pramenem poznání životních příběhů našich předků. V Čechách bylo
o vedení matrik rozhodnuto na pražské synodě roku 1605, na Moravě na olomoucké synodě
již roku 1591. K zápisům o křtech a sňatcích přibyly ještě podle nařízení římského rituálu
z 16.června 1614 zápisy o úmrtí, takže povinnost vést knihy manželství, knihy zesnulých
a knihy narozených byla uložena všem farářům, kdežto knihu křtěnců a biřmovaných měli vést
jenom někteří. V důsledku toho byly matriky vedeny stále ještě nejednotně a nedokonale.
Z období před bitvou na Bílé Hoře se dochoval jen nepatrný počet matrik, většinou protestantských.
Pokračování příště ...Věra Urbanová-matrika
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Občánci
Květen – lásky čas. První máj je určitě pro každého, bez rozdílu věku, oslavou lásky.
Naše Radnice právě v tomto krásném měsíci přivítala do řad vranských občanů ty
nejmenší.
Do vranské kroniky přibyla nová jména malých nových vranských občánků.
Všem maličkým a jejich rodičům přejeme šťastný a spokojený život.

MALÍ SOKOLÍCI
Naši nejmenší SOKOLOVÉ pravidelně cvičí každé pondělí ve své SOKOLOVNĚ
v doprovodu svých rodičů a prarodičů od 16ti do 17ti hodin.
Zveme mezi sebe všechny malé děti, které rády sportují.
Letošní Den dětí společně oslavíme v pondělí 1. června výletem na plavání.
Poslední hodinu cvičení před prázdninami, jsme si naplánovali v oslavném duchu. Cvičit budeme v přírodě a na závěr si na ohýnku opečeme buřtíky.
Cvičit začneme opět po prázdninách.
Sokolíci
Těšíme se na všechny sportuchtivé děti.

SENIOREK V AKCI
Začátek letošního roku byl velmi chladný, a tak jsme pro své schůzky hojně využívaly
svůj pěkný KLUB.
Pracovaly jsme na výrobě Panenek pro UNICEF. Vyrobily jsme čarodějnici, která zdobila fatru při našich oslavách letošních Čarodějnic.
Oslavily jsme 2. narozeniny našeho Seniorku.
Navštívily jsme Velikonoční výstavu ve Školní družině.
Jakmile se počasí umoudřilo a svatý Petr nám přál a zařídil pěkné počasí, hned jsme se
vydaly na cesty…..
V dubnu jsme navštívily Elektrárnu ve Štěchovicích. Prohlédly jsme si celý objekt elektrárny, shlédly několik filmů o elektrárnách vltavské kaskády a Povodni v roce 2002.
Nedaleko přehrady je nové Multifunkční centrum, a tak jsme si tuto budovu prohlédly.
Paní ředitelka tohoto objektu nás provedla a seznámila s činností tohoto pěkného domu.
Dalším naším výletním cílem byla
USEDLOST MEDNÍK. O tomto krásném
výletě blíže informujeme CESTOMÁNII.
Květnový Svátek matek jsme oslavily
v našem KLUBU.
Velký celodenní výlet autobusem
uspořádáme ve středu 17. června
2009. Navštívíme LIBERECKO: pojedeme lanovkou na Ještěd, navštívíme
v Liberci ZOO a Botanickou zahradu.
Projdeme a seznámíme se Kryštofovým údolím.
Přes prázdniny budeme také cestovat
a poznávat krásy naší vlasti.
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HLÁSÍ SE MATEŘSKÁ ŠKOLA
Tak jsme opět zde,všechny Vás moc zdravíme a o nové zážitky se s Vámi podělíme. Skutečně o zážitky nebyla v naší mateřince nouze.
Nejprve před sebou měli nelehký úkol „naši“ předškoláci, a to projít zápisem do ZŠ.Děti
se skutečně velmi snažily,my paní učitelky jsme je přišly podpořit a měly jsme z nich opravdu radost.Do školy půjde od září z naší mateřinky 29 dětí.
Po úspěšném zdolání první těžší etapy za vzděláním jsme ve všech třech třídách pro děti připravili pouť.Ve spodní školce proběhla přesně v den,kdy skutečně v Praze začíná „Matějská“,tudíž 24.2..To,že bude ve školce pouť, však děti věděly dopředu,jelikož již týden
před samotnou akcí měly možnost za odměnu získávat tzv.“pouťáky“-pouťové penízky,nebo o ně také mohly za různé nezbednosti přijít.Opravdu se moc snažily,aby „pouťáků“ nasbíraly co nejvíce a mohly je potom vyměnit v pouťovém stánku za nejrůznější plyšáky,bublifuky,prstýnky a podobné věci,které k tomuto veselí patří.Je pravda,že některé dětičky
byly v takovém balíku,že už ani nevěděly, za co svůj mamon vyměnit. Pěkně se vyřádily
i při soutěžích. Naši mrňouskové“horňáci“toto veselí prožívali o pár dní později,protože jim
jejich paní učitelky ještě předtím uspořádaly karneval s diskotékou a soutěžemi.
V březnu proběhl zápis k nám do mateřinky a dětí přišlo opravdu hodně.
No, a skončilo radování a začala nám příprava na Velikonoce,pracovali jsme,až se z nás kouřilo.Seli jsme osení,barvili vajíčka,zdobili třídy,no zkrátka, jaro přišlo i na nás do školičky.
A abychom nezůstali jen v budově,tak jsme si slavnostně odemkli i zahradu,kterou nám
pan Mánek přes zimu pečlivě hlídal a udržoval.
A byl duben-„apríl“ a i tohoto dne jsme využili a trochu si z dětí vystřelili.Některé se skutečně nachytat nechaly,jiným bylo jasné,že se jedná o žert.
V dubnu ještě chvilku zůstaňme,protože sem patří i „pálení čarodějnic“,no a to samozřejmě nemůže chybět ani u nás. Bylo to opravdu bezva odpoledne i s rodiči,počasí nám
přálo,opékali se buřty,paní učitelky ze sebe i z dětí udělaly čarodějnice,soutěžilo se a zlatým hřebem bylo spálení menšího „čarodějného“hradu , byl to tedy pěkný „fajrák“.Myslíme
si,že i děti i všichni ostatní přítomní rodinní příslušníci si to báječně užili.
Počátkem května nás čeká již dlouho plánovaný
výlet,který se bohužel z důvodu výskytu spály musel na podzim odložit.Teď už je to vážně na „beton“,jedeme do Berouna na „večerníčkové“medvědy Vojtu,Kubu a Matěje a už se moc,moc těšíme.
Zkrátka a dobře ,u nás se stále něco děje a psát
by se dalo dlouho a dlouho,tolik prostoru však nemáme,ale ještě musím sdělit důležitou věc.
“Naše“maminky,tedy maminky „našich“ školkových dětí a naše paní učitelky se zapojily společně
s klubem „Seniorek“do akce s názvem „Adoptuj si
svou panenku“,kterou pořádá Unicef .Musíme
uznat,že jsou velmi šikovné.Hotových ,ušitých panenek se nám ve školce sešlo více než 10
a máme z toho náramnou radost,protože víme,že je to pro dobrou věc.Všem maminkám,které se snažily, děkujeme za pomoc.
Snad Vás zprávy z naší mateřinky alespoň trochu rozradostnily,přejeme všem krásné
Kolektiv MŠ
a pohodové léto a zase příště.
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HLÁSÍ SE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VRANÉ NAD VLTAVOU
Konečně začíná jaro, na které se těší asi úplně každý.Máme za sebou Velikonoce, svátky, které jsou pro mnohé symbolem přivítání jara a probouzení do nového života.I my jsme
v tomto čase přivítali jaro novou multimediální dílnou,do které jsme pořídili fotoaparáty,
stativy, notebook, projektor i barevnou laserovou tiskárnu.Díky těmto přístrojům se už mohou žáci výtvarného oboru seznamovat kromě klasických výtvarných médií i s možnostmi
pořizování fotografií v interiéru i plenéru, věnovat se výrobě animovaných filmů, mohou se
seznámit se základy filmové řeči, vytváření video-artových filmů a jiných multimediálních
projektů, jako je VJ-ing a interaktivní animace.
Důležitá je i možnost naučit se základy počítačových programů pro výrobu animovaných
sekvencí, úpravu a střih videa. Na promítacím plátně si žáci budou moci prohlížet díla z historie umění, první animované filmy, nebo videa ze současné scény.
Naše škola jak jistě víte, poskytuje vzdělávání nejen ve Vraném nad Vltavou, ale i na
pracovištích v Jílovém u Prahy a v Davli a tak dovolte, abych vás o našich veřejných akcích k ukončení škol.roku 2008/2009 informovala:
19. 5. 2009
absolventský koncert ve Vraném
18.00
26. 5. 2009
absolventský koncert v Jílovém
17.30
3. 6. 2009
koncert v Davli
17.00
4. 6. 2009
koncert ve Vraném
17.00
9. 6. 2009
koncert ve Vraném
17.30
17.30
koncert v Jílovém
15. 6. 2009
17. 6. 2009
vernisáž „ VĚŽ ” v Jílovém
18.00
vernisáž „ POD STŘECHOU “
22. 6. 2009
v Galerii Papírna ve Vraném
17.00
Doufám,že si z naší nabídky vyberete, těšíme se na vás !
Pro nové zájemce o studium na naší škole připomínám termín talentových zkoušek –
od 25.května do 5.června 2009 / odpoledne – 13 – 17 hod./.
Najdete nás webových stránkách www.zus-vrane.cz
Heda Javůrková
ředitelka ZUŠ

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Dotace z MŠMT na realizaci EVVO
Základní škola uspěla i v letošním dotačním řízení (tedy již potřetí za sebou), které
v rámci Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty (EVVO) ve
školách v roce 2009 vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Letošní projekt školy se jmenuje TŘI SCHODY K UDRŽITELNÉMU ŽIVOTU aneb „učíme se od ostatních“, „učíme se sami“ a „učíme se učením ostatních“.Získat se nám podařilo 150 000 Kč, celkový rozpočet projektu je 188 467 Kč. Jsme moc rádi, že jsme uspěli
protože se to podařilo pouze malému počtu škol – např. ze Středočeského kraje žádalo
o dotaci 55 škol a uspěly čtyři.
V rámci projektu bude realizována řada aktivit – výukové programy pro děti, semináře
pro učitele, škola uspořádá 2 fotografické výstavy a 2 happeningové akce pro veřejnost,
budou vyráběny pomůcky pro výuku, uspořádány soutěže pro děti, vytvořeny výukové programy a pracovní listy pro různé vyučovací předměty, budou vydány 2 brožury – „Příroda
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 9 – 2 /2 0 0 9
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našeho okolí – její krásy a problémy“ a „Stromy v obci“, proběhne veřejné sázení stromů
v rámci projektu ENO, uhradí se náklady na zapojení školy do mezinárodních projektů, finanční prostředky jsou i na doplnění knihovny, další vylepšení školní zahrady a vnitřního
prostředí školy.
Čeká nás hodně práce, ale snad ji zvládneme tak, aby projekt skončil úspěšně.

Projekt Internet spojuje generace
Již potřetí uskutečňují žáci naší školy kurzy zvyšování počítačové gramotnosti pro seniory a další zájemce z řad veřejnosti. V letošním roce běží 3 typy kurzů:
Základy práce na počítači + MS Word
Komunikace prostřednictvím počítače – Internet, e.mail a ICQ
Základy fotografování a zpracování fotografií v počítači
Hlavními lektory kurzů jsou Honza Stoklasa a Dan Dušička, k ruce mají řadu pomocníků. Podle prvních ohlasů slaví i letos projekt úspěch.

ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY ŠKOLY NA JAŘE 2009
Oslavy Dne Země ve škole
Jako každý rok uspořádala škola pro každou třídu úklidovou brigádu v okolí školní budovy. Na tuto
brigádu následně navázala brigáda, kterou ve spolupráci s obcí uspořádalo CEV Zvoneček.
Žáci 2.stupně připravily též výukové programy pro 1.stupeň. 8.B se věnovala na informačně-soutěžní stezce 1.třídě, 7.A připravila program
pro zbývající třídy 1.stupně. I zde se jednalo o soutěžní stezku, cenné na tom je to, že vše si zorganizovali
žáci sami, připravili úkoly, trasu, pomůcky, ceny i diplomy. Podle ohlasů soutěžících i podle názorů učitelek 1.stupně proběhly akce velmi dobře a všichni pořadatelé zaslouží velké uznání.
Žáci 6.B si ke Dni Země připravili zajímavé hlášení
do školního rozhlasu a také slosovatelnou anketu pod
názvem „Můj dárek Zemi“.
Obě šesté třídy oslavily svátek naší planety aktivní pomocí přírodě – v lese ve spolupráci
s Lesy ČR sázeli malé buky. I když nebylo právě příjemné počasí a všichni brigádníci provlhli nejen vlastním potem, ale také díky poměrně intenzivním dešťovým srážkám, podařilo se práci dokončit a ještě sehrát v lese několik přírodovědných her.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE ŠKOLE
Projekt RECYKLOHRANÍ
Škola je v letošním roce zapojena do celostátního projektu RECYKLOHRANÍ, v rámci
něhož shromažďuje a předává k recyklaci baterie a elektroodpad. Do dnešního dne odevzdala přes 60 kg baterií a téměř 400 kg elektroodpadu. Součástí projektu jsou i další aktivity, tvořivé či výzkumné úkoly. Vše je převáděno do bodů, za které si budeme moci v internetovém obchodě vybrat cenu. V poslední době byla velmi dobře hodnocena naše zpráva
o nakládání s odpady ve škole (shromažďování, třídění, využívání při výuce, ...) – byla zařazena mezi 10 nejlepších zpráv a přinesla nám velké množství bodů.
14
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Monitorování úrovně třídění odpadu
Žáci 8.A uskutečnili již popáté několikadenní monitorování úrovně třídění odpadů ve
škole, při kterém se potvrdil fakt, že dochází k postupnému vylepšování této úrovně. K dokonalosti máme sice stále daleko, ale jsme na dobré cestě.

Hřbitov odpadků
Na školní zahradě žáci v říjnu 2008 v rámci projektu Zahrada poznání a prožitků vytvořili symbolický hřbitov odpadků, pomocí něhož
chceme zjistit, zda platí informace o tom, jak dlouho trvá různým typům odpadu jejich rozklad. V dubnu 2009, tedy po půl roce, jsme
tento hřbitov poprvé prozkoumávali.
Zjistili jsme, že papír, ohryzek a pomerančová slupka se zcela rozložily, z banánové slupky zbylo pouze torzo, ostatní odpady – tedy
plastová láhev, igelitová taška, hliníková plechovka, tetrapaková
krabice, kelímek z polystyrenu, skleněná láhev a nedopalek z cigarety – nebyly vůbec poškozeny – pouze v tetrapakové krabici trochu
nabobtnala papírová složka a z nedopalku se sloupl papírový obal.

Co je nového na školní zahradě (zpráva z 30.4.2009)
Školní zahrada byla celý duben díky velmi teplému počasí hojně využívána při výuce různých předmětů. Záhony byly osázeny převážně ředkvičkami, na květnaté louce vykvetly
první rostliny (knotovky červené), v jezírku kvetly vachty trojlisté, ďáblíky bahenní a ostřice, ve vodě bylo možno pozorovat bruslařky, vírníky a plovatky
(probíhá zde postupný proces sukcese), jezírko využívalo velké
množství ptáků jako napáječku.
Na suché zídce kvetly koniklece a vřesovce, v budkách hnízdí špačkové, sýkora koňadra a rehkové. Do suché zídky byla nainstalována
budky pro čmeláky, na zahradě byly umístěny děrované cihly pro samotářské včely. Do polen z listnáčů bylo nainstalováno i podhoubí
z ucha Jidášova a z hlívy ústřičné – v zimě bychom chtěli tyto léčivé
houby sklízet.
Postupně se na zahradu vrací prvky, které poničili vandalové při
lednovém nájezdu – jedná se hlavně o informační tabule a o hry.

Fenologická pozorování
Žáci 6.tříd v rámci hodin přírodopisu již od poloviny března zaznamenávají postupné probouzení přírody – rašení pupenů a růst listů stromů. Za výzkumné objekty si vybrali lípu,
buky a javory mléče. Své výzkumy uskutečňují v rámci projektu GLOBE, svá zjištěná budou odesílat po internetu do ústředí projektu v Boulderu v USAa také je bude možno v náHonza Vrtiška
sledujících letech porovnávat.

ŠKOLNÍ VÝLETY PO EVROPĚ
Naši žáci si během letošního školního roku opravdu užívají.
Cestují po Evropě a své poznatky a zážitky předávají ostatním v rámci projektových dnů.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 9 – 2 /2 0 0 9
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Celoroční projekt Žijeme v Evropě proměnil třídy na evropské státy, takže tu můžete potkat obyvatele Slovenska, Francie, Itálie, Španělska, Rakouska, Německa, severských států, Velké Británie, Švýcarska i Čech. Kmenové učebny představují území vybraných evropských zemí a jsou podle toho vyzdobeny.
8. dubna proběhla zatím poslední akce – evropský summit, při kterém se jednotlivé státy – třídy měly pochlubit svými charakteristickými a jedinečnými atributy např. historickými, zeměpisnými, přírodními, kulturními, sportovními, průmyslovými apod. Materiál pro
své prezentace sbírali žáci v jednotlivých předmětech již od září, cílem projektového dne
bylo seznámit ostatní Evropany – spolužáky s výsledky průzkumu.
Evropský summit zahájila Francie – třída
6.B. Prodavači novin vbíhali s čerstvými zprávami zvláštního vydání deníku Le Monde
se zajímavostmi z francouzské historie, kultury, sportu, přírody, současné módy apod.
7.B představila naše sousedy v Německu.
7.A si pro seznámení s Velkou Británií připravila technicky náročnou obrazovou prezentaci.
9. třída velmi příjemně překvapila divadelním ztvárněním Kolumbova objevení Ameriky.
Mnohý současný dramatik by se mohl inspirovat jejich minimalistickým pojetím děje.
Diváky asi nejvíce zaujala a pobavila scéna Kolumbova setkání s domorodci. Indiáni předvedli choreograficky náročný rituální tanec s výchovným podtextem o vlivu tabáku na chování člověka.
Itálie – 8. B ukázala ty nejkrásnější kouty země a památky obrazovou prezentací podbarvenou italskou hudbou. Města Benátky, Florencie, Řím, umělci Michelangelo, Leonardo, ale také pizza, špagety nebo víno připomněli, co přinesli Italové nejen Evropě.
Potom se všichni vydali na cestu po Rakousku s 6.A. Hned na hranicích je německy uvítaly dvě pravé Rakušanky. Evropané se osobně setkali s psychoanalytikem S. Freudem, malířem G. Klimtem, se závodníkem N. Laudou, s císařovnou Marií Terezií, skladatelem W. A. Mozartem. Na konci návštěvy Rakouska čekala úžasná ochutnávka specialit – vídeňských párků
a rakouského bochánku. To se Rakušanům opravdu povedlo, nejen láska prochází žaludkem!
Závěr dopoledne patřil neutrálnímu Švýcarsku – 8. A. Prostranství před školou se proměnilo v divadelní prostor a diváci zhlédli 4 scénky ze švýcarských dějin: drama Vilém Tell, Červený kříž, Müsli a Švýcarské hodinky. Velký
úspěch představení zajistily jednak velmi
kvalitní scénáře a jednak vynikající výkony
herců. Akční scény (střelba kuší do jablka
na Tellově hlavě, bitva u Solferina) střídaly
dojímavé okamžiky ( Tellův šíp ani nezranil
A. Horvátovou, dobrovolníci Červeného kříže zachránili raněné, nemocní přežili požití
müsli). K nejlepším hereckým výkonům patřilo ztvárnění V. Tella ( D.Lívová) správce
Gesslera ( B. Kyndl).
Na konci roku nás ještě čeká evropská olympiáda, při níž se utkají státy ve sportovních
disciplínách, a zároveň kulturní jarmark – výstavy, módní přehlídky, divadla, možná i diskotéka.
Více informací a fotografií vám poskytnou naše webové stránky http://www.zsvrane.cz .
Eliška Pašková
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PRVŇÁČCI A SKŘÍTEK VŠUDYBÝLEK
Nejrychlejší najdete všechny informace o našich aktivitách na stránkách
http://prvnaci2008.ic.cz
Od posledního vydání jsme toho zažili moc a moc. Na konci ledna na nás
čekalo první vysvědčení. Dostali jsme obvyklé se známkami, ale
také jedno navíc se slovním hodnocením naší práce. A protože
jsme ještě neuměli všechna písmenka, přišli nám s jeho čtením
pomoci naši patroni deváťáci.
V průběhu zimních měsíců jsme se zabývali pobytovými znameními, učili jsme se poznávat (nejen) stopy zvířátek, dokonce jsme se za
nimi vypravili do lesa. Každý jsme si také odlili svou „stopu“ – otisk
ruky.
Zapojili jsme se do celoškolní soutěže v rámci projektu Ekoškola
„O nejkrásnější ručně ozdobené tričko“ a savovali jsme krásné obrázky.
Studovali jsme lidské tělo a smysly. Zajímali se o zdravou stravu a připravili si vlastnoručně vyrobenou zdravou svačinku.
Vypravili jsme se spolu s celým prvním stupněm a osmáky na divadelní představení Wahurka a sedm čučudejů do kulturního sálu v Davli.
Ukončili jsme několika měsíční pravidelné pozorování ptáků na krmítcích a zpracovali
své poznatky a zážitky do velkého plakátu, který je teď vystaven ve škole.
S přicházejícím jarem jsme se vrhli na jarní kytičky, vydali jsme se za nimi přímo do terénu a na praktických pokusech jsme zkoumali, co rostliny ke svému životu potřebují. Na
školní zahradě, kterou teď po zdařilé „rekonstrukci“ můžeme využívat často, jsme si vyseli ředkvičky, chodíme je pozorovat a samozřejmě zalévat.
Nezapomněli jsme ani na velikonoce. Využili jsme možností ekocentra Zvoneček, kde
jsme nejen zdobili kraslice různými technikami, ale hlavně si upekli jidáše – od odměření
ingrediencí přes kvásek, zadělání, vykynutí těsta, až po samotné tvarování a pečení.
Nejrůznější aktivity směřovaly k oslavám Dne Země a vše vyvrcholilo soutěžní stezkou,
kterou si pro nás připravili osmáci. Naši třídu teď navíc zdobí krásné zeměkoule.
Dubnovým tématem byly vodní breberky, které jsme důkladně zkoumali jak ve třídě, tak
přímo v přírodě, v rybníčku u lesní školky a v Chalupecké strouze. Také jsme odhalovali
tajemství mikroskopu a naučili se s ním pracovat.
Největším úspěchem bylo získání druhého zlatého klíče od krále Písmenkova. Nebylo to
snadné, pátrali jsme po škole po zprávách, plnili úkoly, ale když jsme nakonec dorazili
k paní ředitelce a zazpívali písničku o Pampelišce, dostali jsme nejen krásný klíč od země
pohádek a příběhů, ale také nové čítanky, s kterými teď budeme pracovat.
Od druhého pololetí jsme se navíc začali učit hrát na flétničky a již nyní umíme na třech
tónech zahrát několik říkadel.
Na konci dubna jsme dostali druhé „malé vysvědčení“ – slovní hodnocení naší práce po
tři čtvrtě roce ve škole. Před námi jsou poslední dva měsíce školy, držte nám palce ?.

MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK
Základní informace, bohatou fotogalerii a nejnovější aktuality najdete na
http://zvonecek.wu.cz
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VÝTVARNÁ SETKÁNÍ S POHÁDKOU
V zimě i na jaře, stále pro nás babička Anička připravuje nové pohádky, hry a výtvarné či
rukodělné aktivity, které si můžeme s našimi maminkami užívat.
A tak jsme pomáhali veverce najít ztracené zásoby oříšků, vyráběli si různé typy sněhuláků, rozsvěceli noční oblohu plnou hvězdiček, za pomoci tapetového lepidla vyráběli hnízdo pro ptáčky, oblékali ptáčky do pestrobarevných peříček, poznávali stopy zvířátek a odlévali svoje ručičky do vlastnoručně rozmíchané sádry, vyráběli si krásné masky Ferdy
mravence na Vranský masopust (zvládli jsme tykadla, šátky i trička), zdobili velikonoční vajíčka, učili jsme se poznávat druhy ovoce a vyrábět z něj dobroty, oseli jsme si travnaté zelené hlavičky „vlasáče“, zdobili květináče na jarní osení technikou decoupage, pekli jidáše,
seli osení, pomáhali žabičce čistit rybníček od odpadků a krásné žabky si malovali a slepovali, seznamovali jsme se s tajemstvím vody a vytvořili si několik vodních živočichů,…
S pěkným počasím jsme se mohli přesunout z vnitřku ven na sluníčko a čerstvý vzduch.
Navíc jsme se vydali na další výpravu, tentokrát jsme navštívili Medník s právě dokvétajícím kandíkem. Provázel nás skřítek a nachystal si nejrůznější kuličkové a lesní hry. Na
konci výpravy jsme dostali krásné diplomy a bublifukové i sladké odměny.
Díky iniciativě naší nové dětské doktorky MUDr. Ingrid Šilhánkové jsme pomohli uspořádat první setkání s rodiči, na úvod na téma „První pomoc“. Paní doktorka si kvůli nám
vypůjčila i figuríny (dospěláka i miminko), abychom si vše mohli pořádně vyzkoušet. Protože se přednáška setkala s více než kladnými ohlasy, bude paní doktorka v pravidelných
setkáních pokračovat. Do prázdnin se tak můžete těšit v pondělí 25. května na téma „Domácí lékárnička“ a v pondělí 22. června „Jak na teplotu“. Spokojenost maminek lze nejlépe demonstrovat na výroku jedné z nich „Poprvé mám po takovémto typu přednášky konečně pocit, že když se něco semele, budu umět pomoci“.

CVIČENÍ PRO RODIČE A JEJICH DĚTI OD 1 ROKU
S přibývajícími slunečnými dny se nás v tělocvičně schází méně než v zimě, o to více si
však ti aktivní mohou opičku Žofku a její hry a cvičení pořádně užít.
Každé první úterý v měsíci cvičíme stále na velkých míčích, což si děti velmi užívají. Při
ostatních cvičeních využíváme lano, hrajeme si na autíčka a trénujeme postřeh, učíme se
poznávat barvy, tvary, zvířátka, hrajeme tradiční české dětské hry, využíváme našich speciálních pomůcek pro rozvoj rovnováhy, obratnosti, postřehu,…
Známe spoustu říkanek, které umíme doprovázet pohyby rukou, nohou,…
Opička Žofka samozřejmě nezapomíná na odměňování všech, kteří si cvičení užívají.
Do prázdnin zbývají dva měsíce (ačkoliv v době vydání časopisu jen jeden), těšíme se na
staré i nové tváře.
Další informace o aktivitách Mateřského centra Zvoneček získáte na tel.: 775 365 772
Katka Vrtišková

TANEČNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY VE VRANÉM NAD VLTAVOU
To co minulý rok vzniklo jako aktivita několika kamarádů, kteří se dohodli a uspořádali si ve
Vraném taneční kurzy společenských tanců, se letos již uspořádalo jako akce TJ Sokol Vrané
nad Vltavou I. Dvacet tři párů se od 7.dubna snaží každé úterý, pod zkušeným vedením Simony
Onderkové a jejího tanečního partnera Milana Jandejska, naučit základní společenské tance.
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Při prvním setkání jsem na mnoha párech viděla obavu, zda taneční kroky zvládnou, zda
se společensky neznemožní v očích známých sousedů, ale s každou další hodinou zcela
určitě jejich obavy ustupují. Určitě zjistili, že kromě toho, že se naučí tančit, si se svým
partnerem užijí hezký večer. V dnešní hektické době nemá mnoho z nás čas se zastavit,
prožít se svým nejbližším partnerem příjemný večer, a to třeba v těsném kontaktu tanečního držení, hezky si popovídat, oddechnout si od každodenních starostí.
Někdo se učí tančit rychleji, jiný o něco pomaleji, ale o to přece vůbec nejde. Důležitá je
chuť a odvaha se do toho pustit, a musím říct, že se všichni opravdu snaží.
M.F.

2. ROČNÍK ZVOLSKÉHO RAPIDU ŠACHY.BIZ
Poslední dubnovou sobotu se ve Vraném nad Vltavou konal 2. ročník turnaje v rapid šachu, Zvolský rapid ŠACHY.BIZ. Cestu do zdejší sokolovny, kde se turnaj konal, si našlo celkem 89 hráčů. Bohatý cenový fond, poskytnutý sponzorem turnaje ŠACHY.BIZ, sliboval
účast velmi kvalitních šachistů.
Očekávání se naplnila. Turnaj byl skvěle obsazen: 21 účastníků mělo ELO rating nad
2000, což je hranice, kterou není vůbec snadné překonat. Favority byli mezinárodní mistři Lukáš Černoušek (ELO 2423), Josef Přibyl (ELO 2317) a FIDE mistr Aleš Jedlička (ELO
2293), ale o celkové prvenství se mohli „poprat“ i další hráči. Ředitelkou turnaje byla Jana Straková z pořádajícího klubu ŠK Medvědi Zvole. Na pravidla dohlížel hlavní rozhodčí
Jaromír Háněl. Zpracování výsledků měl na starosti Petr Havelka. Hrálo se hracím tempem
2?20minut na 9 kol. Losování prováděl počítačový program Swiss Manager.
Samotný turnaj začal v půl desáté. V prvním kole se favorité utkali se slabšími hráči a většinou lehce zvítězili. Ve druhém kole se zrodila první překvapení turnaje, když dvacátý třetí
nasazený Jan Framberk porazil Lukáše Černouška a dvacátý pátý nasazený Miroslav Kacafírek porazil Aleše Jedličku. Ve třetím kole favorité nezaváhali a s přehledem vyhráli své partie. Po čtvrtém kole zůstali pouze tři hráči s plným bodovým ziskem – Josef Přibyl, Zdeněk
Vybíral a Milan Borkovec. V pátém kole se spolu utkali Josef Přibyl se Zdeňkem Vybíralem
a jejich duel skončil remízou. Jediným hráčem s plným bodovým ziskem po pátém kole tak
zůstal Milan Borkovec. V šestém kole Josef Přibyl porazil Milana Borkovce a dostal se do čela průběžného pořadí turnaje. V sedmém kole na sebe narazili první dva nasazení hráči turnaje Lukáš Černoušek a Josef Přibyl. Ze souboje vyšel vítězně Josef Přibyl a přiblížil se tak
výrazně celkovému vítězství v turnaji. V osmém kole remizoval Josef Přibyl s třetím nasazeným Alešem Jedličkou a zůstal v čele turnaje s půl bodovým náskokem. V devátém kole si již
vítězství s přehledem pohlídal. Na druhém místě skončil Aleš Jedlička, následovaný Milanem
Holubem. První tři hráči získali shodně 7 a půl bodu. O jejich pořadí rozhodlo pomocné hodnocení. Na čtvrtém místě skončil první nasazený hráč Lukáš Černoušek.
Nejlepší ženou turnaje se stala se ziskem čtyř bodů Růžena Přibylová. Nejlepším seniorem
se stal celkový vítěz turnaje Josef Přibyl. Nejlepším juniorem byl Vojtěch Filip, který získal
pět bodů. Nejlepším hráčem s ELO pod 1700 se stal se ziskem 5 a půl bodu Martin Oravec.
Nejlepším hráčem pořádajícího oddílu ŠK Medvědi Zvole se stal s pěti body Jiří Rybáček.
Na závěr turnaje vylosovali vítězové jednotlivých kategorií tři účastníky turnaje, kteří
získali cenu poskytnutou sponzorem turnaje ŠACHY.BIZ – kapesní šachový počítač.
2. ročník turnaje se po hráčské i organizační stránce vydařil. Ohlasy hráčů byly pozitivní. Příští ročník se bude konat 24. dubna 2010.
Výsledky najdete na www.sachy.biz a http://chessclub-medvedizvole.cz .
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U ČEHO BYLO ZRCADLO…
Masopust
V minulém Zrcadle jsme viděli letošní Masopust ve fotografii. A teď několik slov.
I letos se Masopust velmi vydařil. Masek bylo v průvodu víc než dost. Muzika hrála,
zpívalo a tančilo se. Všichni , kteří se přišli společně pobavit, se opravdu pobavili.
U zdravotního střediska se hodovalo, hospodyňky přinesly mnoho dobrot. Naši malí Sokolíci si připravili taneček. Večerníček přišel se svými pohádkovými postavičkami a společně zatančili. K tanci se přidali i další a masky i občané bez masek. Průvod postupoval
dál od domu k domu.
Naši spoluobčané se předháněli s pohoštěním u svých domů. Veselý průvod dorazil do
Skochovic k Požární zbrojnici. Zde byl ukončen život našeho milého medvěda ( záchranáři
a zdravotníci se snažili o jeho oživení).
Masopustníci se pak přesunuli do sálu Požární zbrojnice, ke se dále veselili a občerstvovali
Večer byla Masopustní zábava – velmi vydařená. Těšíme se na Masopust 2010!!!

Březen měsíc knihy…
Každý březnový čtvrtek se děti mohly zúčastnit předčítání z dětských knížek. Paní Helena Havelcová ( Seniorek) pilně předčítala a děti pozorně poslouchaly.
Je jen škoda, že tuto možnost využilo velmi málo dětí. Ty, které přišly a poslouchaly, prožily pěkné odpoledne.

Velikonoce ve školní družině
Děti a vychovatelky Školní družiny si připravily výstavu svých výrobků a zároveň jsme
si mohli koupit malé drobnosti vlastnoručně vyrobené.

Čarodějnice
Opět jsme se veselili a společně se radovali.
Děti soutěžily, opékaly buřtíky. Ti, co přišli
v maskách, si zasoutěžili. Soutěží bylo dost a dost:
o nejdelší nos, o nejpěknější pokrývku hlavy, o nejošklivější čarodějnici z řad starších čarodějnic.
Děti pak soutěžily o miss čarodějnice 2009.
Malí Sokolíci se svými rodiči se nám tentokrát
předvedli jako loupežníci a jejich „ Pod dubem za
dubem, tam si na tě počíháme, pod dubem za dubem, tam tě oškubem. Roztančila všechny ostatní
přítomné děti. Služebně starší čarodějnice i letos
s velkým úspěchem zatančily svůj čarodějný tanec.
Program pokračoval vystoupením šermířů a polykačů ohně. Hasiči vypustili čínské míče.
Slavnostně proběhlo zapálení ohně. Kapela El
Paso se rozehrála a bavila přítomné…….
Ti, co se zúčastnili, udělali dobře a hlavně se opět setkali naši spoluobčané .
Za rok nashledanou.
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SVATÝ JIŘÍ
Letošní vranská pouť byla opět bez houpaček a kolotočů.
V kostele sv. Jiří ve Vraném byla v sobotu 25. dubna 2009 vranská pouť
oslavena koncertem.
Sbor sv. Jiří zazpíval svým věrným příznivcům, pro jejich a také svoji
radost.
Opět mezi nás přijel náš kamarád Martin Slavík ( člen divadla v Opavě),
s kterým jsme společně zazpívali několik písní.
Tento koncert byla malá generálka před výjezdem sboru na letošní TURNÉ 2009 do
Severních Čech.

JAK NÁM BYLO V ROCE 2008
Rok 2008 byl v průměru suchý a teplý.
nejnižší teplota: – 5 °C, nejvyšší + 12 °C
Málo sněhu i deště, připomínal jarní měsíc.
ÚNOR:
nejnižší teplota: – 6 °C, nejvyšší + 14 °C
Opět teplý a bez sněhu.
nejnižší teplota – 3 °C, nejvyšší + 15 °C
BŘEZEN:
Bouřka a hurikán EMA !! Skoro beze sněhu.
DUBEN:
nejnižší teplota: – 2 °C a nejvyšší + 20 °C
Přišlo jaro, mírné deště teploty
KVĚTEN:
nejnižší teplota: + 6 °C a nejvyšší + 30 °C
Přiletěly vlaštovky a potvrdily jaro, které bylo větrné, deštivé s bouřkami.
nejnižší teplota: + 6 °C a nejvyšší + 30 °C
ČERVEN:
1.6.2008 padaly kroupy. Bouřky. Teploty nadprůměrné
ČERVENEC: nejnižší teplota : +10 °C a nejvyšší + 30 °C
Spíše suchý měsíc
SRPEN:
nejnižší teplota: + 11 °C, nejvyšší +32 °C
Málo deště, velká vedra, sucho.
ZÁŘÍ:
nejnižší teplota: +4 °C a nejvyšší +27 °C.
V polovině září se silně ochladilo (i v celé Evropě),
ŘÍJEN:
nejnižší teplota: +1 °C a nejvyšší +20 °C.
Spíše mlhavo, deštivo až koncem měsíce.
LISTOPAD:
nejnižší teplota: -2 °C a nejvyšší + 16 °C
Silné mlhy a již první mráz a malý poprašek sněhu.
PROSINEC: nejnižší teplota: -8 °C a nejvyšší + 8 °C.
Neobyčejně teplý, málo deštivý a bez sněhu. Vánoce opět beze sněhu.
Za tento přehled počasí v roce 2008 děkujeme naší vranské rosničce, paní Aleně Doušové.
LEDEN:

PTÁCI V ZAHRADĚ
Mnozí živočichové, kteří člověka u jeho sídlišť provázeli po staletí, najednou rychle mizí. Přitom přítomnost mnohých z nich na naší zahradě je prospěšná, naší zahradu oživí
a můžeme do našich rekreačních pobytů zařadit jejich pozorování s vědomím, že jsme udělali něco pro naší přírodu a tím i pro nás samé.
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Specifickou skupinou jsou volně žijící ptáci. Většina z nich je všežravá či masožravá, tzn.
živí se hmyzem jako jsou mšice, dřevokazní brouci, molice apod., či bezobratlými živočichy
jako jsou housenky, šneci a slimáci. Někteří větší dravci pak loví i věší živočichy zejména
hlodavce. Chrání tak především rostliny a plodiny, které na zahradě chceme pěstovat, i dřevěné stavby naší zahrady. Soužití ptáků s člověkem je oboustranně prospěšné.
Všichni volně žijící práci na území České republiky podléhají zákonné ochraně – zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto zákona je zakázáno úmyslné usmrcování a odchyt volně žijících ptáků, ničení jejich hnízd a vajec či odstraňování i zdánlivě opuštěných hnízd. Některé druhy ptáků se vrací do svých starých hnízd periodicky
(vlaštovka obecná) jiné druhy k hnízdění využívají přednostně opuštěná hnízda jiných druhů (například kalous ušatý).
Dále je zákonem zakázáno rušit ptáky během doby rozmnožování a odchovu mláďat.
Je důležité vědět, že mnoho druhů svá mláďata nekrmí po celou dobu odchovu v hnízdech, ale mláďata z hnízd vyhazují a dokrmují je na zemi. Proto v době hnízdění je vhodné
mít na zahradě místa s vyšší nesekanou trávou, hromady dřeva, polorozpadlé zídky keřové porosty nebo jen hromadu listí, kde se mláďata mohou schovat před predátory, zatímco
jejich rodiče jim shánějí potravu. V období hnízdění je nutné dávat pozor při sekání trávníků, zda se zde nějaké ptáče neskrývá. Jejich způsob obrany totiž funguje tak, že se přitisknou k zemi, nehýbají se a čekají, zda je predátor takto mine.
Na zahradě můžeme umísti například malé napajedlo nebo mělké koupaliště, které je pro
ptáky důležité. Pokud mají možnost přijímat vodu z napajedla nepotřebují na jaře tolik ozobávat pupeny stromů a keřů. Napajedlo je vhodné umístit na volnou plochu, aby ptáci mohli zjistit případné blížící se nebezpečí. Koupání v mělké misce s vodou jim pomáhá zbavovat
se parazitů a tím přispívá i ke zlepšení zdravotního stavu populace a omezení možností šíření různých chorob. Napajedla lákají i mnoho jinak skrytě žijících druhů ptáků, které tak
máme možnost začít pozorovat. Vodu v napajedlech je ale třeba minimálně jednou za 12 dní
měnit, aby se nestala místem líhnutí komářích larev nebo místem pro rozvoj nemocí.
Ptáky můžeme také v zimě a na jaře přikrmovat. Tím se naučí do naší zahrady létat a budou nám pomáhat v boji proti zahradním škůdcům.
Važme si našeho přírodního dědictví a jeho rozmanitosti a pomáhejme ho uchovat především svojí ohleduplností a zájmem i pro další generace, které přijdou po nás do našich
zahrad.
Ing. Hana Benešová
vedoucí odd. ochrany přírody, odbor životního prostředí

MĚSTO ČERNOŠICE – PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
MĚSTO VYHODNOTÍ A PŘIJME OPATŘENÍ
Město Černošice chce znát názor občanů na práci svých úředníků. Chce vědět, jak se ke
svým klientům-občanům chovají a zda jim poskytují informace v potřebném rozsahu. Vedle toho chce vědět, zda občanům vyhovuje rozsah a rozložení stávajících úřadních hodin.
To vše probíhá formou dotazníkového šetření, které provádějí pro tento účel vybraní zaměstnanci úřadu. Spokojenost respondenti vyjadřují známkami jedna až pět.
Pokud občan, který právě opustil kancelář některého z odborů městského úřadu, označí přístup a chování konkrétního úředníka a množství a kvalitu poskytnutých informací
známkou tři a horší, pak je pracovníky dotazníkové akce požádán, aby uvedl důvod své nespokojenost a také sdělil, co by si přál zlepšit.
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Připomínky, především ty s největší četností, týkající se přístupu zaměstnanců nebo
i pracovní doby, po několika měsících vyhodnotíme a případně přijmeme opatření ke zlepšení situace tak, aby se spokojenost našich zákazníků zvýšila. Samozřejmě existují věci,
které se nám těžko podaří zlepšit. Lidem se například nemusí líbí umístění pražského úřadu a také to, že se v jeho okolí špatně parkuje. V tomto případě se můžeme snažit stav věci ovlivnit, ale není úplně v naší moci to zlepšit. Je rovněž problematické očekávat spokojenost s prací úředníka například u řidiče, který přišel projednávat přestupek na odbor
dopravy a právě pozbyl několik bodů. I toto pak musíme při vyhodnocování dat o spokojenosti zákazníků zohlednit.
Dotazníkové šetření probíhá trochu jinak v Černošicích a jinak na pracovišti v Praze.
V případě černošického úřadu se ptáme, zda by lidé uvítali rozšíření úředních hodin spíše
jeden den v týdnu večer nebo v sobotu, jak je tomu v případě podatelny, neboť zavedení jedné z těchto variant zvažujeme. Zvažujeme i některou jinou službu, která by určité činnosti
lidem ještě více zpřístupnila.
Data z dotazníkové akce však nejsou využívána jen ve vztahu k občanům, k jejich spokojenosti s konkrétními činnostmi, ale i ve směru opačném. Aby byl úřad dobře připraven
na práci se svými klienty, zjišťuje například, jak často každý z nich úřad navštěvuje, zda je
ekonomicky aktivní či nikoli, atd.…...
Kromě tohoto dotazníkového šetření proběhlo současné i dotazníkové šetření spokojenosti s naším úřadem i ve vztahu k dalšímu klientovi, kterým je 79 obcí našeho správního
obvodu. I tady budeme vyhodnocovat, jak jsou představitelé obcí spokojeni se spoluprací
s našimi jednotlivými odbory.
Helena Langšádlová, místostarostka

ZA VOLANT POD VLIVEM ALKOHOLU USEDAJÍ I ŽENY
Dne 18. dubna v půl jedné v noci policisté ze skupiny dopravních nehod Policie Prahy
venkov – VÝCHOD prováděli hlídkovou činnost. V obci Úvaly na benzinové čerpací stanici kontrolovali řidičku osobního motorového vozidla zn. Škoda Fabia. U řidičky byla provedena orientační dechová zkouška na alkohol. Její výsledek byl pozitivní a přístroj naměřil hodnotu vysokou – 2.14 promile alkoholu v dechu řidičky. Provedenou kontrolou
bylo zjištěno, že řidička nemá zákaz řízení. Po této jízdě tomu však bude jinak. Žena byla policisty převezena na Obvodní oddělení Úvaly k dalším úkonům. Policisté ženě sdělili
podezření ze spáchání trestného činu Ohrožování pod vlivem návykové látky a jiných psychotropních látek.
nprap. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí PČR Praha – venkov

STÁLE SE OPAKUJÍ PŘÍPADY PODVODŮ
PÁCHANÝCH NA SENIORECH
Dne 1.dubna v půl třetí odpoledne v katastru obce Sibřina dosud neznámá žena vylákala ze seniorky peněžní hotovost. Vydávala se za pracovnici energetiky. Pod touto lstí se
dostala až do rodinného domu, kde z poškozené vylákala finanční hotovost ve výši
100.000,– Kč. Tuto samozřejmě následně odcizila a zmizela.
Na území celé republiky dochází denně k podvodným jednáním páchaných na seniorech.
Ani teritoriu Praha – venkov se tato problematika nevyhýbá. Pachatelé jsou velmi vynalézaví a využívají důvěryhodnosti a dobrosrdečnosti seniorů. Jsou zaznamenávány případy
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podvodů a krádeží páchaných právě na starších lidech. K těmto případům dochází zpravidla tak, že pachatelé kontaktují starší osobu na ulici před bydlištěm nemocnicí, poštou či
jinými institucemi pod různou legendou jako např. :
pouliční prodejci nabízení pochybné zboží
řemeslníci nabízejí opravu či rekonstrukci domu v případě složení zálohy
nabídka levného uhlí
Plynaři/energetici jdoucí zkontrolovat plynoměr/elektroměr
Tímto si pachatelé získávají důvěru starších osob a při následné návštěvě bytu či rodinného domu, podvodně vylákají finanční hotovost a v nestřeženém okamžiku veškerou finanční hotovost odcizí a zmizí.
Jak se vyhnout podvodu:
nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu
nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi
pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout.
instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji
zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod. nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovních odvolává
v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte
nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo
výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod
nprap. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí PČR Praha – venkov

ŘIDIČ SE POKOUŠEL POLICISTŮM UJET,
NAJÍŽDĚL DO POLICISTY A HAVAROVAL
Dne 13. dubna krátce před půlnocí prováděla policejní hlídka z Obvodního oddělení Odolena Voda hlídkovou činnost v katastru obce Postřižín. Policisté spatřili osobní motorové
vozidlo, které přijíždělo ve směru od obce Odolena Voda do obce Postřižín. Řidič vozidla
ve vysoké rychlosti nereagoval na značku Stůj, dej přednost v jízdě! Proto se hlídka za
tímto vozidlem rozjela a za použití majáku s rozsvíceným nápisem STOP vozidlo zastavovala. Řidič nijak na tuto výzvu nereagoval a snažil se bezohlednou jízdou ztížit policii zastavení vozidla. Pronásledování pokračovalo po polní cestě. Když byla hlídka v dostatečné vzdálenosti od vesnice bylo použito donucovacího prostředku – varovného výstřelu –
k zastavení vozidla. Ani na tuto výzvu řidič nezastavil a svou jízdu střídavě zpomaloval
a zrychloval. Teprve v obci Zlončice zastavil. Policisté služební vozidlo zastavili vedle levého boku pronásledovaného auta a vystoupili. Použili výzvy: „Policie, jménem zákona,
Stůj!“ Na tuto muž ve vozidle opět nereagoval a rozjel se proti policistovi. Ten musel
uskočit, aby nedošlo k jeho střetu s vozidlem, které začalo z místa ujíždět směrem do obce Kozomín. Policejní hlídka vozidlo pronásledovala a opět použila donucovacího prostředku – varovného výstřelu a poté i střelby na zadní kolo ujíždějícího vozidla – s cílem
zamezit pokračování v jízdě a zabránit tak v ohrožení života a zdraví ostatních účastníků
silničního provozu. I přesto se řidiči podařilo z místa ujet.
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Jen půl hodiny po půlnoci bylo policistům Prahy venkov – VÝCHOD oznámeno, že
v křižovatce z obce Postřižín na obec Zlončice leží na silnici muž a vedle tohoto je do
stromu havarované osobní motorové vozidlo odpovídající popisu ujíždějícího vozidla.
Než se policejní hlídka stačila přesunout na označenou křižovatku, přijelo na místo jiné vozidlo řízené ženou, která ležícímu muži pomohla nastoupit do svého vozidla a oba
ujeli neznámo kam. Provedeným šetřením policistů byla řidička ztotožněna stejně jako
muž, kterého odvezla. Žena muže přepravila k ošetření do pražské nemocnice, kde muž
neuvedl své pravé jméno. Byl hospitalizován a podrobil se operaci. Řidiči bude policisty sděleno podezření ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele a maření
výkonu úředního rozhodnutí neboť vozidlo řídil i přesto, že mu bylo řidičské oprávnění
odebráno.

ZAMĚŘENO NA DOPRAVU
Celou noc z pátku 20. března na sobotu dopravní policisté kontrolovali řidiče. Dopravní policisté Prahy venkov – ZÁPAD již od dvanáctého března ještě ve větší míře zaměřili svou pozornost na řidiče, kteří usedají za volant svých vozidel zejména pod vlivem
alkoholu, nebo nedodržují povolenou rychlost. Některé z kontrol jsou speciálně zaměřeny také na řidiče kamionů a nákladních vozidel – jejich přetíženost. Při jedné dopravně bezpečnostní akci policisté kontrolovali technický stav nákladních vozidel a dodržování povinnosti pro silniční náklad í dopravu spojenou s přepravou nebezpečných
věcí podle dohody ADR.
Ve čtvrtek 12. března dopravní policisté Prahy venkov – ZÁPAD kontrolovali dvacet vozidel a dvě vozidla v režimu ADR – přepravující nebezpečné látky. Osm vozidel nebylo
v řádném technickém stavu.
Za týden 16. března byla dopravně bezpečnostní akce zaměřena na "alkohol" u řidičů.
Při této kontrole byl policisty kontrolován také dvaačtyřicetiletý řidič z Uničova. Ten řídil
své vozidlo ze Všenor na Jíloviště. Doklady potřebné k řízení vozidla měl v pořádku stejně
jako doklady od vozidla. Jen při orientační dechové zkoušce už vše v pořádku nebylo. Hodnota alkoholu naměřená při orientační dechové zkoušce byla vysoká – 2.18 promile alkoholu v dechu. Další jízda byla řidiči zakázána.
V úterý 17. března na komunikaci vedoucí od Mníšku pod Brdy na Prahu se někteří řidiči projíždějících kamionů podrobili nejen kontrole dokladů potřebných pro řízení těchto
vozidel, kontrole technického stavu, ale především byla tato kontrola zaměřena na váhu
přepravovaného zboží a váhu vozidel. Při dopolední akci bylo zkontrolováno celkem pět kamionů. Všechna kontrolovaná vozidla byla v pořádku a ani jedno nebylo přetíženo. Policisté velmi důkladně kontrolovali také dodržování povinných přestávek. I zde neshledali
žádnou závadu. Pokud se zdá, že vozidel policisté zkontrolovali málo je to proto, že taková opravdu důkladná kontrola trvá téměř hodinu. I přes zdržení byli řidiči trpěliví a vstřícní a chápali pozitivně nutnost takovýchto kontrol. Pracovníci preventivně informační skupiny z Prahy venkov byli přítomni s médii a řidiči i těmto ochotně poskytli rozhovor.
Reportéři se zajímali o to, jak takové vážení probíhá a od policistů tuto na místě získali.
Ve čtvrtek 19. března policisté dopravního inspektorátu Praha – západ opět svou pozornost zaměřili na řidiče, kteří si i na JOSEFA sednou za volant po předchozím požití alkoholu. S dopravními policisty tentokrát v terénu kontrolovali vozidla i policisté celého
Územního odboru Praha – západ : Obvodní oddělení Mníšek pod Brdy. Libčice, Řevnice,
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Hostivice. Celkem bylo zadrženo pět řidičů, kteří při orientační dechové zkoušce měli v dechu alkohol. Dvacítka policistů během akce zkontrolovala celkem 350 vozidel.
V pátek 20. března proběhla společná akce dopravních policistů Prahy – ZÁPAD a Prahy – JIH. Od večerních hodin do ranních hodin 21. března se více než dvacítka policistů pohybovala na území teritoria Prahy – JIH a Prahy – ZÁPAD. Jen krátce po zahájení akce bylo zastaveno osobní motorové vozidlo zn. Škoda Forman ve Velkých Popovicích.
Jednatřicetiletý řidič se stejně jako ostatní podrobil orientační dechové zkoušce, které pro
něj nedopadla nejlíp. Naměřená hodnota činila 1.67 promile alkoholu v dechu. Dalším hříšníkem byl opět v katastru obce Velké Popovice řidič, který nereagoval na pokyn k zastavení vozidla a policistům ujížděl. Nedojel však daleko neboť další hlídka jej zastavila. Tento muž sice alkohol před jízdou nepožil, ale jezdil bez řidičského oprávnění. Řidičský
průkaz mu byl odebrán za opakované přestupky v dopravě. Dobrovolně s policisty odjel na
OOP Kamenice k provedení dalších úkonů.
Kolem půl jedenácté se všechny hlídky přesunuly do Mníšku pod Brdy a blízkého okolí.
I zde policisté vytipovali komunikace po kterých se často řidiči vrací z místních restaurací. Přímo v centru Mníšku policisté také museli zasáhnout před restaurací, kde došlo
k potyčce mezi asi deseti mladými hosty na prostoru před restaurací. Přivolaná byla také
záchranná služba, která poraněné ošetřila. Hlídky se poté opět vydaly na svá stanoviště.
Hlídka na stanovišti v Mníšku pod Brdy kontrolovala třiadvacetiletou řidičku osobního motorového vozidla Mazda 323. I tato řidička nadýchala 0,65 promile alkoholu v dechu. Odběr krve odmítla a další jízda jí byla zakázána. Řidičský průkaz jí byl zadržen.
Další z hlídek na komunikaci vedoucí ze Stříbrné Lhoty krátce před půlnocí zastavila
tři osobní motorová vozidla. Všichni tři řidiči se opět podrobili orientační dechové zkoušce. Jeden z řidičů nadýchal 0,66 promile a druhý 0,75 promile. Tento se podrobil i opakované zkoušce, která ukázala hodnotu ještě vyšší a to 0,81 promile alkoholu v dechu.
Třetímu z řidičů dvaasedmdesátiletému muži přístroj naměřil hodnotu 0,22 promile alkoholu v dechu. Opakované zkoušce se odmítl podrobit. Při předložení dokladů od vozidla policisté zjistili, že vlastní dvě stejné osvědčení o technickém průkazu. Byl vyzván také
k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. Řidičský průkaz však na
místě nepředložil.

Během noční dopravně bezpečností akce policisté:
udělili pokuty ve výši celkem :
37.000,– Kč
zkontrolovali více než:
150 vozidel
řešili přestupků v dopravě :
26
z toho překročení rychlosti:
23
špatný technický stav :
3
řidiči pod vlivem alkoholu:
5
Policisté se budou i nadále velmi intenzivně zaměřovat na dodržování pravidel silničního provozu a také právě na řidiče, kteří svá vozidla řídí po předchozím požití alkoholických
nápojů. Je to jedna z forem jak i preventivně na řidiče v našem teritoriu působit a z komunikací vyloučit co největší počet nezodpovědných řidičů. Tito velmi často ohrožují nejen sebe, ale zejména všechny ostatní účastníky silničního provozu, kteří se pak často stávají
oběťmi dopravních nehod z těžkými následky.
nprap. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí PČR Praha – venkov
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Na aktuální téma
KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst
spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent,
v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie
a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí
s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 % z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje
nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností,
47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je
48 % praček.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent
prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič
nějakým způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je
možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná
místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Sběrných dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více než 600 ve 440 městech, prodejců 2200 prodejen elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích.

SNĚHURKA A ….
Před 40 lety lety žila byla ve Vraném jedna velmi pilná, pracovitá, tvůrčí Sněhurka, která měla kolem sebe více jak 7 trpaslíků. Tato parta se scházela každý den v jedné velké
vranské budově. Zde se naučili všemu potřebnému pro život: číst, psát, počítat. Poznávali
dějepis, zeměpis, chemii, fyziku, cvičili, zpívali, kreslili. Protože, jak jsem již napsala, byla tato Sněhurka a její 14ti letí trpaslíci prima parta, vznikl nápad. A tak se každý den
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scházeli v 6 hodin ráno a pilně pracovali na úpravách v okolí této budovy. V osm hodin již
seděli všichni v lavici a pilně se vzdělávali.
Tato parta si nejprve sama navrhla, jak bude vypadat okolí jejich místa ke vzdělávání.
A než jsme se nadáli, na „ špičce“ vyrostl, vlastními silami, krásný parčík.
Vše potřebné se poshánělo po vranských rodinách. Materiál, nářadí, kytičky, stromky,
no prostě vše z vlastních zdrojů a hlavně bez finančních nároků!!!
Léta šla a trpaslíci povyrostli… parčík byl několik let příjemným místem k odpočinku.
Jak šly roky, parčík chátral a chátral…. Nikoho již netěšilo jej upravovat a zvelebovat.
Přesto již dospělí trpaslíci tento kousek Vraného stále mají za svůj….. Stále jim záleží, co
se s tímto kouskem pozemku děje…..
Proto si myslím, že by se všichni měli k tomuto prostoru chovat velmi ohleduplně…
Kladu si otázku, zda se najde nyní někdo, kdo by bez nulových finančních prostředků,
dokázal vytvořit něco obdobného??
Trpaslíčci i po letech Vám všem patří velký dík!!! Mnoho díků pošleme do „učitelského nebe“
Sněhurce. Vranským rodákům jistě nemusím napovídat na otázku: Kdo byla ona Sněhurka?
Naše milá paní učitelko Boženo Brunová, za všechno Vám děkujeme.

TUDY CESTA V ŽIVOT DOKONALÝ
Tento jednoduchý, ale velmi výstižný nápis najdeme v naší obci na budově, kterou prošli snad všichni Vraňáci…..
Před více jak půl stoletím jsem nastoupila do první třídy a svá školní léta v této budově
odstartovala. Do druhé třídy a pak až do třídy šesté jsem navštěvovala naši „starou školu“
u kostelíka. A pak opět do „nové školy“, kde jsem již vydržela až do poslední deváté třídy. Po
celou dobu mé školní docházky se řešilo, že škola je malá a byla by velmi potřeba přistavět.
Plány byly hotovy, ale ………chyběl „pouze“ jeden článek k tomu, aby mohla být akce
spuštěna, nic víc ani míň …… PENÍZE!!
Před čtvrt stoletím začaly navštěvovat tu samou školu, obě dvě moje děti. A co se stále řešilo, že je škola malá. Nutná přístavba. A vše bylo stále stejné a ještě stejnější: plány
hotovy, ale ……co opět chybělo? No ano …. PENÍZE!!!!
Přes všechny nedostatky jsem já i moje děti absolvovaly školní docházku ve vranské
škole bez újmy na zdraví.
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A PENÍZE chybí stále.
Až když se magicky přehoupl rok 2000, se pomalu začalo cosi dít. A hle, píše se rok
2009 a naše obec má zcela novou školu, kterou již druhým rokem žáci navštěvují.
Tato nová budova za 70 milionů korun je pěkná, ale vedle stojí naše stará dobrá „nová
škola“.
Všichni si moc přejeme, aby i ona měla co nejdříve to štěstí a dostala nový kabát a i děti, které doposud navštěvují „starou školu u kostela“ , se mohly nastěhovat do nových prostor.
Vedení školy a naše Radnice vynakládá všechny síly, aby rekonstrukce proběhla co
nejdříve.
Co brání v dokončení oprav …….. opět nic míň a nic víc než PENÍZE!!!!!!
Každý rozumný člověk tuto situaci jistě chápe.
Naše obec je docela raritou, že ve velmi krátké době po sobě, dokázala postavit
zdravotní středisko a přistavět školu.
Děkujeme.
Blato

V ZÁMKU A PODZÁMČÍ
Vždy žili lidé v zámku a v podzámčí. Tento stav trvá nadále, páni na zámku si žijí, no
prostě si žijí, pak je velmi hluboká propast a v podzámčí žijeme my v obcích a vesnicích.
V našem podzámčí je potřeba táhnout za jeden provaz. Problémy nelze řešit „zámeckými“ způsoby!! Podzámecké radnice, ať jde o Petra nebo Pavla, musí řešit vše pro občana
a svou obec!!!! Půjde-li Petr hot a Pavel čehý je to práce k ničemu!! Společná cesta jedním
směrem je smysluplná a úspěšná!!!!

PREVENCE
Naše nová, krásná Dlouhá ulice je v zatáčce u Mateřské školky velmi nebezpečná!!!
Koná-li se v prostorách školky nějaká akce, účastníci parkují po obou stranách ulice
Dlouhé.
Parkovištěm se stává ulice od Klubovny Skautů přes zatáčku až k Hozmanům. Auta
stojí i po obou stranách ulice, která se tím stává velmi obtížně průjezdná. Předejděme možným problémům, případným srážkám!!!
Pořadatelé akcí, zajistěte svým návštěvníkům vhodná místa pro zaparkování!!!
Děkujeme.

Pel- mel
KAM PRO ŠKOLNÍ POTŘEBY…
Nenechte se zmást při pohledu na trvale zavřené dveře obchodu – PAPÍRNICTVÍ –
v bývalé papírně.
Pouze přes ulici v prodejně paní Oliny Marholdové si můžete nyní koupit všechno zboží
z papírnictví.
Paní Marholdová ke svým dosavadním službám a stávajícímu sortimentu přibrala i zboží, které se prodávalo v papírnictví.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 9 – 2 /2 0 0 9
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KOMPOSTOVÁNÍ
Kompostování je přirozená recyklace. Většina bioodpadů (zbytky ovoce, zeleniny, potravin, dřevo, tráva, listí, papír či exkrementy hosp. zvířat) jsou převážně rostlinného původu, vznikají tedy z půdy. Abychom zachovali přirozený koloběh živin, měli bychom je do půdy opět vracet. Z důvodů hygienických, ekologických i technologických není možné,
abychom je do půdy dávali přímo. Odpad musíme před navrácením do půdy upravit a stabilizovat. Nejjednodušším způsobem zpracování organické hmoty je kompostování. Během
kompostování se z bioodpadu stane kvalitní hnojivo, které obsahuje zejména humus a jiné
organické látky. Jeho součástí jsou však také minerální látky – jednoduše řečeno je to vše,
co jsme při sklizni úrody půdě vzali. (www.ekodomov.cz)
To a mnoho dalších zajímavých informací se dovíte v přiloženém letáku nebo na
www.biosance.cz
CEV Zvoneček, www.cev-zvonecek.cz

DEJTE ŠANCI BIOODPADU!
Třídit bioodpad je snadné. Dnes existují různé možnosti, jak ho využívat. Nejjednodušší
a nejčastější způsob je domácí kompostování. V současné době však v některých obcích ČR
můžete vidět hnědé sběrné nádoby na bioodpad. V těchto lokalitách občané vedle papíru,
plastu a skla separují bioodpad, který je svážen na kompostárnu či bioplynovou stanici.
Tříděný bioodpad se zpracovává na organické hnojivo – kompost, které se využívá k zemědělských plodinám, na městskou zeleň či na rekultivace. Bioplyn produkovaný v bioplynových stanicích se převádí na elektrickou a tepelnou energii.(www.ekodomov.cz)
To a mnoho dalších zajímavých informací se dovíte v přiloženém letáku nebo na
www.biosance.cz
CEV Zvoneček

MÁTE ZÁJEM O VLASTNÍ SVOZ BIOODPADU ?
Stačí zkontaktovat pana Mikulku ze společnosti Pražské služby, a.s. na telefonních číslech: 254 091 359 nebo 737 262 954 nebo na mailu: mikulkap@psas.cz s sdělit mu potřebné údaje, tzn.: jméno, příjmení, adresa, objem nádoby a od kdy byste měli zájem o přistavení nádoby na bioodpad.
Pokud budou splněny shora uvedené podmínky, bude Vám zaslána smlouva Pražských
služeb na rok 2009. Každý zájemce (případně skupina zájemců) si může objednat nádobu,
která bude přistavena u jeho nemovitosti a svážena po sjednané období.
Svoz bioodpadu se provádí 1x za 14 dní (v sobotu) pouze v době vegetačního období,
tj. od 1.4. do 30.11.
V roce 2009 cena této služby činí:
Za nádobu 120 l (kompostejner) …… 412,– Kč vč. DPH
Za nádobu 240 l (kompostejner) …… 714,– Kč vč. DPH
Tříděním bioodpadu můžete snížit objem směsného komunálního odpadu ve Vaší popelnici až o cca 19 %. Mezi bioodpad patří např. tráva, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce, piliny, hobliny, zbytky zeleniny a ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec. Mezi bioodpad nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad),
jedlé oleje, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady.
Komise životního prostředí
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PRANOSTIKY

Červenec

Květen

Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Když dne ubývá – horka přibývá.
Když červenec pěkně hřeje – o vánocích se zima zaskvěje.
Jaký červenec – takový leden.
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji
všude – tuhá zima bude.
V červenci déšť a slunečná pohoda – hojná bude v příštím roce úroda.
Prší-li na Medarda i Prokopa – shnije mandel
i kopa. (4.VII.)
Svatá Markyta – hodila srp do žita. (13.VII.)
Na svatého Eliáše dopoledne léto – odpoledne
podzim. (20.VII.)
Máří Magdaléna své hříchy oplakává – proto
rádo poprchává. (22.VII.)
Je-li teplý svatý Jakub – studené jsou vánoce.
(25.VII.)
Svatá Anna – chladna zrána. (26.VII.)

Sníh v máji – hodně trávy.
Studený máj – v stodole ráj.
Mokrý máj – chleba hoj.
Deštivý květen – žíznivý říjen.
Suchý květen – mokrý červen.
Když máj vláhy nedá – červen se předá.
V květnu-li se hrom ozývá, v červnu zřídka
mrholívá.
Když se v máji blýská – sedlák si výská.
Jsou-li májové hřiby červivé – bude suché léto.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži. (12., 13., 14.V.)
Déšť svaté Žofie švestky ubije. (15.V.)

Červen
Červen mokrý a studený – bývají žně vždy
zkaženy.
Netřeba v červnu o déšť prositi – přijde, jak
začnem kositi.
Často-li se v červnu hrom ozývá – kalné léto
potom přicházívá.
Pak-li červen suchem mokro převyšuje – dobrým vínem sudy naplňuje.
Co červen nedá do klasu – červenec nažene
v času.
Jak červen teplem září – takový bude i měsíc
září.
Je-li červen mírný – nebude v prosinci mráz
silný.
Červen stálý – prosince dokonalý.
Medardova kápě – čtyřicet dní kape. (8.VI.)
Pláče-li Medard – i ječmen zapláče.
Na svatého Jana – otvírá se létu brána.
(24.VI.)
Jaký je Petr a Pavel – takový bude i Havel.
(29.VI.)
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Srpen
Srpen začíná – co červenec končil.
Co srpen neuvaří – to už září nedosmaží.
Srpen a únor – tepla a zimy úmor.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
V srpnu když půlnoční vítr věje – bez deště slunéčko hřeje.
Když je v srpnu ráno hodně rosy – mají z toho
radost vosy.
Když v srpnu moc hřímá – bude na sníh bohatá zima.

Nejsou-li v srpnu hřiby – nebude v zimě sněhu.
Vavřinec – první podzimec. (10.VIII.)
Přinese-li déšť svatá Helena – bývá otava dlouho zelená. 18.VIII.)
Od svatého Bartoloměje – slunce již tolik nehřeje. (24.VIII.)
O svatém Augustinu – léto opouští krajinu.
(28.VIII.)
Na svatého Jana stětí – čápi do tepla letí.
(29.VIII. Umučení sv.Jana Křtitele)

Místní knihovna – upozornění pro čtenáře
V době letních prázdnin bude omezen provoz v knihovně z důvodu výměny nábytku.

CENÍK INZERCE OBECNÍHO ČASOPISU ZRCADLO
(Náklad 300 kusů + zveřejnění na internetových stránkách obce Vrané nad Vltavou – www.vranenadvltavou.cz
Pozor! Zmûna cen za v˘robu (zlom) inzerátu. Od ãísla 155/2-08 se za v˘robu
kaÏdého inzerátu platí. Podrobnosti najdete níÏe v ceníku.

Obálka:
2, 3 a 4 strana obálky
– BAREVNĚ

1/2
1/1

Vnitřní blok:
strany 1–32
– ČERNOBÍLE

1/1

âíslo úãtu: 7226504/0600
Variabilní symbol: 33492111

1/4

1/2
1/3 šířka

CELOSTRANA – 1/1
Formát: 128x185 mm
Barevnost: Barva
Cena: 1200 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 700 Kã
Umístûní: pouze na
2, 3 nebo 4 obálce

PÛLSTRANA – 1/2
Formát: 128x90 mm
Barevnost: Barva
Cena: 600 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 500 Kã
Umístûní: pouze na
2, 3 nebo 4 obálce

CELOSTRANA – 1/1
Formát: 128x185 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 600 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 600 Kã
Umístûní: pouze ve
vnitfiním bloku

PÛLSTRANA – 1/2
Formát: 128x90 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 400 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 400 Kã
Umístûní: pouze ve
vnitfiním bloku

T¤ETINA – 1/3
Formát: 128x59 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 300 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 300 Kã
Umístûní: pouze ve
vnitfiním bloku

1/4 šířka
âTVRTINA – 1/4
Formát: 62x90 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 200 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 200 Kã
Umístûní: pouze ve
vnitfiním bloku

âTVRTINA – 1/4
Formát: 128x43 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 200 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 200 Kã
Umístûní: pouze ve
vnitfiním bloku

Postup zadání inzerce: Inzerent dodá podklady k v˘robû inzerátu na Obecní úfiad místostarostce Filipové (osobnû, nebo elektronickou po‰tou na email mistostarosta@vranenadvltavou.cz), zaplatí poplatek za zvefiejnûní dle rozmûru inzerátu (osobnû, nebo elektronicky na ã. ú.: 7226504/0600, v. s. 33492111. Za v˘robu inzerátu platíte pfiímo Ivo Vavfiinovi osobnû, nebo elektronicky na ã. ú.: 213956399/0800. Podklady zasílejte na adresu zrcadlozrcadlo@seznam.cz
Podmínky pfiijetí elektronick˘ch podkladÛ: Hotové inzeráty ve formátu PDF, EPS, TIFF, JPEG V TISKOVÉM ROZLI·ENÍ tj. 300 dpi pfii
100% velikosti a v barevném prostoru CMYK. Obrázky ve formátu PDF, EPS, TIFF, JPEG V TISKOVÉM ROZLI·ENÍ tj. 300 dpi pfii 100%.
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