Slovo na začátek
Z NÁRODŮ AŤ JSME RŮZNÝCH….
Dvacet let je jedna generace, v listopadu oslavíme 20 let od Sametové revoluce…..
Vše se mění, žijeme jinak, žijeme rychle. Již si neumíme představit žít bez televize, mobilního telefonu, počítače, auta, dovolené v cizině…. Podnikáme v různých profesích. Studujeme i pracujeme v cizině. Také občané z cizích zemí se usídlili v naší republice. I naše
obec nezůstává pozadu. Nakupujeme v prodejnách, kde nás obsluhují cizí státní příslušníci z Ukrajiny a Vietnamu, kteří se rozhodli žít v naší republice. Asi to tak má být, ale důležité je, že dokážeme vedle sebe žít.
Jen mě mrzí, že mladí Vietnamci pracují jako pilní mravenečkové, vždy s úsměvem na
tváři. Stejně stará naše česká mládež lelkuje a popíjí před obchodem. „ Naše „ omladina
hluční, slovník jímž mezi s sebou mluví je s „ hvězdičkou „ . A to si nepřejte vidět prostor
před obchodem po odchodu „ naší zlaté mládeže „. Nepořádek, je slabé slovo.
Míst, kde se mládež schází, je po naší obci více a všechny vypadají stejně!!
Nenechme si znečišťovat Vrané!!! Kdo nám pomůže????
Redakční rada děkuje všem dopisovatelů za jejich příspěvky.
Uzávěrka Zrcadla č. 161 bude 1.11. 2009!!!!!! Pište, fotografujte.

Opatrujte se. BlaTo

SLOVO STAROSTKY
První srpnový víkend si trvale bydlící občané i chataři ve Skochovicích řádně „užili“!!! V areálu kempu U mostu se totiž konala technopárty. Začala jako soukromá oslava narozenin zdejšího správce kempu, účastníků a vyznavačů techna bylo podle jeho slov okolo stovky. Byla to tedy menší párty, ale aparatura „řvala“ stejně jako u té velké technopárty. Od pátku do neděle
duněla monotónní hudba ve dne v noci: DUC, DUC, DUC… Nikdo z okolí se nevyspal, byl rušen noční klid, lidé byli v šoku, hlasitá hudba plašila zvěř i stresovala domácí zvířata. V areálu
se pohybovali opilí, možná i zfetovaní, mladí „tanečníci“.
Akce nebyla povolena, obci nebyla nahlášena, ač pan správce tvrdil, že jeho asistentka akci
ohlásila, ukázalo se, že ji prý omylem e-mailem ohlásila na obecní úřad ve Štěchovicích.
Chataři, kteří mají své chaty v těsné blízkosti kempu, požádali o pomoc Policii ČR, hlídka
však nic nepořídila. Z mé strany byl dán rovněž podnět k zásahu ze strany Policie ČR, v sobotu
jsem za přítomnosti policistů z Obvodního oddělení Jílové, OO Jesenice i policistů Praha-západ
ze Zborovské ulice „šla dělat osobně pořádek“. Jak se dalo očekávat, nebylo to nic platné. Pan
správce slíbil, že hudba bude ztlumena, to však trvalo jen několik minut, pak se zase rozezvučela naplno. Tvrdil, že po 22 hodině bude klid. Nebyl. Policie hlídkovala celý víkend, aby nebyl
ničen majetek, nebyl narušován pořádek v obci.
Technopárty probíhala na pozemku pronajatém od Základní organizace Odborového svazu železničářů Praha. Učinila jsem dotaz, zda dal vlastník pozemku souhlas k pořádání akcí podobného typu a požádala o taková opatření ze strany majitelů a pronajímatelů pozemku a kempu,
aby se podobné „kulturní“ akce v budoucnosti již neopakovaly.
Přeji krásný a klidný zbytek léta

Bohuslava Chvátalová
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Zprávy z radnice
■ Od

uzávěrky posledního Zrcadla se zastupitelstvo sešlo 3 x, účast 86,7 %. Rada obce
zasedala 10 x s účastí 92,- %.
■ Zastupitelstvo obce v červenci t.r. odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1, navýšení příjmy
celkem ve výši 5.065.342 Kč, výdaje celkem o 5.581.212 Kč Kč.
■ Obec se připojila k výzvě Sdružení místních samospráv a dne 26.5.2009 vyvěsila ceduli
„Daňově diskriminovaná obec“.
■ Zastupitelstvo obce schválilo název nové ulice „Nad svahem, na pozemku parc.č. 346/10
k.ú. Vrané nad Vltavou v místní části obce Březová a zařadilo tuto komunikaci do pasportů komunikací.
■ V obecních bytových domech čp. 137, 171,172 a 173 v ulici Nádražní (Rajčur) byla provedena výměna oken a vchodových dveří nákladem 2 mil. 100 tis. Kč. Ve výběrovém řízení na tuto akci zvítězila firma Hrádek s.r.o. Zednické práce provedla firma Fragment s.r.o.
■ Byly provedeny demoliční práce v objektu bývalých uhelných skladů. Byl odstraněn plot
podél komunikace Nádražní, demontována a zavezena váha, odstraněna zeď kolem křížku a provedena demolice domku – nákladem cca 170,- tis. Kč.
■ V průběhu měsíce srpna byla provedena rekonstrukce spodní části ulice Příčná celkovým nákladem 702,- tis. Kč, stavbu provedla firma Fragment s.r.o.
■ V ulici Zahradní byla rekonstruována přečerpávací stanice splaškové kanalizace, vč. výměny čerpadel nákladem 392,- tis. Kč, rekonstrukci provedla firma Aquaconsult s.r.o.
■ Nově byla provedena instalace odpadního potrubí, provedeny opravy vnějších omítek
a betonů, instalována nová komínová lávka na horní budově mateřské školy.
■ V srpnu byla zahájena další etapa rekonstrukce horní budovy školy. Vzhledem k tomu,
že se jedná o malý rozsah prací, byl ukončen smluvní vztah s firmou Skanska a.s., která byla původně vybrána ve výběrovém řízení na celou stavbu školy a v novém výběrovém řízení pouze na tuto etapu (rozsah cca 5 mil. Kč) byla vybrána firma RES s.r.o. Kyjov. V této etapě bude rekonstruováno sociální zařízení ve 3. NP, opravena 1 třída – dílna,
položeny nové dlažby na chodbách a přeložena střecha.
■ Firma AZ Elektrostav Nymburk vybudovala nové vedení kNN v ulici U Pošty a instalovala novou trafostanici v ulici Nádražní, jedná se o stavbu ČEZ a.s.
■ Do obecní knihovny byla pořízeny nové police na knihy v hodnotě 34,- tis.Kč, z toho 28,tis.Kč činila dotace z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje.
■ Obec obdržela dotaci z Ministerstva vnitra na rozšíření pracoviště Czech Point 68,- tis. Kč.
■ Žádost o dotaci z evropských fondů ROP Střední Čechy na dostavbu školy byla zamítnura.
■ Obec nezískala dotaci na rekonstrukci komunikací Skochovická a Březovská z programu FROM vyhlášeném Středočeským krajem. O dotaci žádalo 753 obcí, v okrese Prahazápad získalo dotaci 5 obcí, v Praze-východ 6 obcí, v ostatních okresech Střč. kraje byla
dotace přidělena v průměru 15 – 20 obcím.
■ Od 1.7. do 17.7.2009 probíhala rozsáhlá kontrola z Finančního ředitelství na čerpání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2004 – 2009. Kontrola byla zaměřena na
čerpání finančních prostředků vynaložených na přístavbu a rekonstrukci základní školy.
Nebyly shledány žádné závady ani nedostatky.
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Vranský občan se ptá... radnice odpovídá
1. Silnice Vrané nad Vltavou – Zbraslav. Velmi frekventovaná, v poslední době využívaná kromě řidiči motorových vozidel i sportujícími na kolech a bruslích. Tento stav je neúnosný. Nečekejme, až se stane nějaké nebezpečí!!!
Na silnici III.třídy č. 1043, která je ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě Správy a údržby silnic Kladno, opravdu jezdí čím dál tím více cyklistů, ale i „on-line“ bruslařů.
Je to nebezpečné, avšak na této komunikaci je oficielně vyznačena cyklotrasa č. 8100, tzv.
Pražský okruh. Jak jste jistě zaznamenali v médiích nedávno proběhla informace, že bruslaři jsou vlastně považováni za chodce, mají na silnicích jezdit na bruslích vlevo a že by bylo vhodné toto změnit tak, aby se stali obdobně jako cyklisté účastníky silničního provozu vozidel a brusle by byly považovány za vozidla. Nikde ani zmínka, že by bruslaři na
silnice III.třídy nemohli. Řešením by bylo vymístit provoz cyklistiky a bruslení na cyklostezku navazující na cyklostezku z Modřan do Zbraslavi. To je však zatím otázka budoucnosti. Ze Zbraslavi na Jarov to bude řešit hl.m. Praha, z Jarova do Vraného obec Vrané nad
Vltavou. Obec Vrané nad Vltavou má zpracovánu projektovou dokumentaci na cyklostezku, obec vedla jednání o možnosti umístění této stavby na pozemcích Povodí Vltavy a Lesů ČR. V současné době jsou tato jednání úspěšně dokončena a je možno zahájit územní
a stavební řízení. Jedná se ovšem o finančně velmi nákladnou akci.
2. „Černá místa“ (místa, kde se scházejí party mládeže) v naší obci stále přibývají!!! Jsou
to ostudná místa, lze učinit nějakou nápravu?!?!?!
Obec opakovaně žádá Policii ČR o dohlídku na těchto místech, o pomoc při řešení této situace. Avšak dle slov vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR Praha-západ v Jílovém
u Prahy z plánovaných 30 policistů, mají ve stavu pouze 10. Mládež po sobě zanechává nepořádek, který se snaží pracovníci obecního úřadu co nejdříve uklidit, avšak „nestíhají“,
mládež je „produktivnější“. O prázdninách se na úklidu těchto míst účastnili 2 mladíci,
snad by to mohlo mít trošku výchovný dopad. Znovu se na Vás obracíme, upozorňujte na
chování mládeže, napomínejte je. Děkujeme.

3. Proč se kope v ulicích U Pošty a Nádražní?
V ulicích U Pošty a Nádražní bylo vybudováno nové podzemní el.vedení kNN a instalována nová trafostanice naproti základní umělecké škole. Tímto bude posílena el.síť pro
obecní bytové domy č.p. 137,171,172 a 173 v Nádražní ulici (Rajčur), základní uměleckou
školu, pro bytové domy č.p. 337 – 338 v ulici Nádražní (bývalé bytovky papírny) a jednotlivé rodinné domy v ulici U Pošty. Tato akce byla dlouhodobě plánována, měla být uskutečněna již v roce 2003, avšak nebyly vyjasněny majetkové poměry pozemků v komunikacích.
4. Je naše obec také Daňově diskriminovanou obcí? Proč jsme se k této akci nepřidali?
Kolik korun je na hlavu každého, řádně přihlášeného k trvalému pobytu, obyvatele Vraného nad Vltavou?
Naše obec se řadí mezi daňově diskriminované obce a k výzvě Sdružení místních samospráv (jehož jsme členy) jsme se přihlásili a dne 26.5.2009 byla na vstupní dopravní značce s vyznačením názvu obce vyvěšena cedule „Daňově diskriminovaná obec“, důvodem bylo rozdílné rozdělování daní podle velikosti obce. Pro informaci uvádím přehled příjmů za
poslední tři roky a skutečnost za období 1.-7.měsíc 2009. Výhled na letošní a příští rok je
nepříliš optimistický, každý měsíc dostáváme od Svazu měst a obcí, ale i od Ministerstva
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financí ČR upřesněný vývoj daňové výtěžnosti a stále se snižuje. Pro naši obec to do této
chvíle znamená cca 1,5 mil. Kč propad v rozpočtu (a to byl rozpočet plánován velmi střízlivě, pouze do výše skutečnosti výnosu daní loňského roku).
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Informační servis
SAMOOBSLUHA V NOVÉM…
Samoobsluha na rohu Dlouhé a Luční ulice ožila, přijďte a přesvědčte se sami.
Informace o prodejně:
Název provozovny : POTRAVINY
Adresa:
Luční 240, Vrané nad Vltavou
Majitel:
Nguyen Duc Van
Kontakty:
mobil : 723 728 126
e-mail: vysokad@seznam.cz
Provozní doba:
DENNĚ 7 – 21 hodin
Nabízený sortiment: běžné potraviny, ovoce, zelenina,drogerie,cigaret, alkohol.
PLÁNUJEME:
rozšíření sortimentu o textil, domácí potřeby.
chléb 25,-- Kč, máslo od 20,-- Kč, cukr od 22,-- Kč,
Ceny:
mléko od 13,-- Kč, pivo od 8,-- Kč
Informace poskytla slečna Denisa – dcera majitele.

Volný čas
OBEC VRANÉ NAD VLTAVOU Vás srdečně zve na

VRANSKÉ POSVÍCENÍ
divadelní vystoupení 1. st. ZŠ, divadlo vranských skautů, hudební skupiny Samsára,
Mrakoplaš, Ivan Hlas, VosaNaVostro, bohaté občerstvení, posvícenské koláče,
aktivity pro děti, stánky s řemesly, koloběžky a spousta další zábavy
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA V SOKOLOVNĚ

Sobota 26. žáří 2009 od 13:30- 20:00
prostor u TJ SOKOL Vrané nad Vltavou I.
Pořadatelem akce je obec Vrané n/ Vlt. ve spolupráci s CEV Zvoneček, ZŠ Vrané n/ Vlt.,
MŠ Vrané n/Vlt., Junák středisko Vltava Vrané n/ Vlt., Sokol Vrané n/ Vlt.
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POZVÁNÍ DO DIVADLA
I na podzim budeme navštěvovat divadla:
V pátek 9. října 2009 : Švandovo divadlo na Smíchově – „ CASANOVA V LÁZNÍCH“
Cena 180,-- Kč. Premiéra – září 2009.
V pátek 23. října 2009 : Divadlo Radka Brzobohatého – „ TANČÍRNA“
Cena 280,-- Kč Premiéra – září 2009.
V pátek 6. listopadu 2009: Divadlo Ypsilonka – „ FAUST A MARKÉTKA“.
Cena 400,-- Kč. Premiéra – duben 2009.
Cena zahrnuje: cenu vstupenka + BUS.
Opět pojedeme autobusem od vranské nové školy.
Přihlášky a finanční úhradu přijímá Blanka Tomková.

TJ SOKOL VRANÉ NAD VLTAVOU
Cvičení rodičů s dětmi
Od září 2009 opět zveme všechny děti od 1 roku na společná cvičení.
Budeme se scházet v naší SOKOLOVNĚ každé pondělí v 16 hodin.
Pod vedením zkušené sokolské cvičitelky paní ing. Věry Dřímalové si celou 1 hodinu budeme pěkně protahovat těla.
Malí Sokolíci
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás.

AKCE V CENTRU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZVONEČEK
Centrum ekologické výchovy Zvoneček od září opět pokračuje ve své rozsáhlé činnosti.
Připravujeme pro Vás tradiční i zcela nové akce. Nebudou chybět umělecké kurzy, happeningové akce, ale ani zajímavé, nejen cestopisné, přednášky (připravujeme například přednášku o Posázavském Pacifiku - minulost, přítomnost a budoucnost této trati).
Dále připravujeme od konce srpna do poloviny záři Výstavu o Pasivních domech. Tuto výstavu můžete shlédnout v budově obecního úřadu. K dispozici bude i model budoucí vranské
Ekoškolky. Každé pondělí a středu od 15 do 17 hodin můžete výstavu shlédnout za přítomnosti průvodce, který Vás výstavou provede a odpoví Vám na případné Vaše dotazy týkající
se pasivních domů.

Kalendář akcí:
25. – 11. 9. 2009
Výstava Pasivní domy (OÚ Vrané nad Vltavou)
4. 9. 2009
Netopýří noc
4. – 6. 9. 2009
Setkání členů a příznivců ČSOP ( www.csop.cz)
11. 9. 2009
úvodní schůzka kolektivu MOP Nezmaři
Až na Dno
18. – 20. 9. 2009
3. 10. 2009
Svátek zvířat
27. 10. 2009
slavnostní otevření NS Medník (Petrov u Prahy)
30. 12. 2009
Loučení s rokem
(další akce budeme průběžně doplňovat na webových stránkách www.cev-zvonecek.cz)
6

ZRC A D LO Č ÍSLO 160 – 3/2009

MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK
http://zvonecek.wu.cz
V nastávajícím školním roce vstupuje naše mateřské centrum do pátého roku své činnosti a já doufám, že bude stejně úspěšný, jako ty předcházející.

VÝTVARNÁ SETKÁNÍ S POHÁDKOU
Do konce minulého roku jsme s babičkou Aničkou vyrobili mnoho krásných věcí a zahráli si hry, při kterých jsme pronikli do tajů přírody kolem nás.
Podnikli jsme na další výpravu, tentokrát jsme navštívili oppidum na Zbraslavi, ke kterému jsme došlapali po svých potokem, lesem, z kopce i do kopce a ještě si zahráli několik netradičních her spolu s našimi rodiči. Na konci na nás čekaly diplomy i sladká odměna (ta i pro rodiče ?).
S paní doktorkou Ingrid Šilhánkovou jsme se sešli 2x. Při prvním z těchto setkání jsme
si povídali o lécích a teplotě, při druhém jsme rozebrali antibiotika. Myslím, že obě strany
mají z těchto společných povídání velmi dobrý pocit.
V novém roce se budeme scházet každý čtvrtek dopoledne – od 9:30 do 11:00 v prostorách CEV Zvoneček. Cena za setkání zůstává stejná, tedy 50,- Kč na rodinu. S sebou budete potřebovat převlečení, které si děti mohou zamazat, přezutí a svačinu s pitím.
Začínáme ve čtvrtek 10. září 2009.

CVIČENÍ PRO RODIČE A JEJICH DĚTI OD 1 ROKU
Opička Žofka se na svoje malé kamarády a jejich rodiče opět těší od září. S básničkami,
písničkami, hrami, cvičením, tanečky, učením, pomůckami,…
Stejně jako vloni budeme i letos každé první úterý v měsíci věnovat cvičení na velkých
míčích (gymballech).
Termín se nemění, s Žofkou budeme cvičit každé úterý od 16:00 do 17:00 v sokolovně.
S sebou budete potřebovat převlečení a přezutí do tělocvičny, první úterky v měsíci pak velký míč.
Cena na pololetí je 650,- Kč za rodinu. Přihlášky telefonicky nebo e-mailem do prvního
cvičení telefonicky nebo e-mailem, platba na první hodině.
Začínáme v úterý 8. září 2009 v 16:00.
Další informace o aktivitách Mateřského centra Zvoneček, dotazy, apod.
získáte na tel.: 775 365 772 (Katka Vrtišková)

NEZMAŘI
Oddíl mladých ochránců přírody Nezmaři oslavil letos své 22. narozeniny a ty můžeš být
s ním v jeho dalších letech, pokud:
■ chodíš na základní školu
■ máš rád přírodu (ptáky, brouky, kytky, savce, stromy,…) a chceš se ji naučit poznávat
a pomáhat jí
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■ se

snažíš přicházet věcem na kloub a televize a počítač nejsou tvými největšími favority
■ se chceš naučit spoustu nových věcí, jako je stavba stanu, vázání uzlů, rozdělávání ohně,
umění sbalit si do batohu a být i pár dní bez rodičů, zato však s partou dobrých kamarádů
■ se nebojíš lesů, skal, řek, jeskyní, potoků, rybníků a zajímá tě život v nich
si chceš užít letní tábor pod stanem plný dobrodružství a poznání

A teď několik základních informací hlavně pro rodiče:
Nezmaři mají oddílové schůzky každý pátek (kromě odjezdů na víkendovky) od 15:30 –
do 18:00 v klubovně (suterén MŠ pod školní jídelnou) nebo v terénu (to když je hezky).
Děti zde hrají nejrůznější hry a učí se nové věci o přírodě, tábornictví… .
Společně pak vyrážíme na víkendovky (vícedenní výlety do přírody)
i jednodenní akce, kde mají děti možnost zažívat spoustu dobrodružství
a ověřit si v praxi své znalosti a dovednosti a dále se v nich zdokonalovat. Učí se tak poznávat samy sebe
i spolupracovat s ostatními. Plán činnosti oddílových akcí dostávají děti
hned na začátku roku a tak není problém přizpůsobit rodinné aktivity tak,
aby děti o nic nepřišly
Po celý rok provází děti celoroční
hra, která je pro každý rok nová
Vedoucími oddílu jsou Petr Janeček, Lucie Vavřinová, Bára Plachá
(všichni odchovanci oddílu)
Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu je letní 14 denní letní tábor.
Oddílové příspěvky činí 500,- Kč na celý rok (z těch se hradí nejrůznější pomůcky na
schůzky, oddílové vybavení na víkendovky, příspěvky ČSOP); zvlášť si děti hradí pobyt na
víkendovkách (podle místa a délky víkendovky od 250,- do 700,- Kč)
Další informace můžete získat na tel.: 722 159 244 (Petr Janeček)
nebo www.cev-zvonecek.cz
1. letošní schůzka se koná
v pátek 11.9. 2009
od 15:30 v klubovně Nezmarů.

POZVÁNKA DO MÍSTNÍ KNIHOVNY
Zveme naše pravidelné čtenáře i ostatní, kteří rádi čtou, do nově vybavené knihovny.
Nový mobiliář byl zakoupen z fondu Středočeského kraje s přispěním Obecního úřadu
Vrané nad Vltavu.
Otevřeno bude od září.
Těší se na Vás knihovnice
Eva Šustová a Jana Janauerová.
8
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CESTOMÁNIE …….
Magie japonské zahrady
SENIOREK se tentokrát vydal na výlet do Japonska –Japonské zahrady v Olešku.
Z Vraného dojdete po červené turistické
značce do tohoto krásného místa.
Právě před rokem dokončil Václav Wiesner
podle vlastního návrhu tvorbu přenádherné japonské zahrady v Olešku u Prahy. Stal se naším průvodcem po velkorysém pozemku, který za soutokem Sázavy a Vltavy koupil jeho
tatínek už v roce 1937.
Procházíme vstupní branou, za níž nechybí
nádržka na vodu (tsukubai). Je tu symbolicky
pro každého hosta, který si má omýt ruce, aby do
zahrady vstupoval připraven vnímat svými smysly všechny energie, prolínající se prostorem.
V japonské zahradě totiž není nic ponecháno náhodě, tady všechno souvisí se vším.
Energie přírodních živlů, tvary přírodnin, stromů i rostlin, to vše má svou jedinečnou symboliku, ukrytý vzkaz pro každého z nás: zastav se, poutníku, rozjímej tiše, i ty jsi podobnou součástí přírody, světa. Pozvolné schodiště za branou nás vede ke kamenné stezce, zeď
lemují azalky, japonské javory, jalovce, nejrůznější druhy tisu.

Od východu na západ
Procházka po zahradě v japonském stylu začíná vždy od východu, vlastně kopíruje energii a vývoj dne. Klikatá kamenná stezka nás přivádí k rozcestníku. Tady, u kamenných
buddhů – strážců cesty, máme dilema: vydáme se vlevo do historické čajové chýše, nebo se
pustíme dál do zahrady?
Poblíž čajovny zaujmou sestavy z obrovských balvanů, obdivujeme i třináctiposchoďovou pagodu vytesanou ze žuly. Že je třináctka nešťastné číslo? Ano, u nás v Evropě takovou pověru máme, Japonci ale dávají přednost vždy lichému počtu, protože u nich je černým číslem čtyřka, která je znamením smrti.
Potok podle Vltavy
Od východu na západ vede nejen kamenná stezka napříč zahradou, stejným směrem teče i potůček. A nejen to! Svým tvarem (tzv. vodotečí) přesně kopíruje tvar toku nedaleké
Vltavy. Břehy potůčku zpevňují kameny, roste tu hebe, různé kultivary papyru, netřesků
a dalších skalniček
Všechno vymyslel Václav Wiesner sám. Spolu se svou ženou se o zahradu starají, tvarují bonsaje a když jsou velká vedra, pak musejí poctivě třikrát denně zalévat i pokojové
bonsaje, které jsou v létě umístěné venku. Jak sám majitel říká, všechno dělal takzvaně za
pochodu.Do krásy asijských zahrad se zamiloval před třiceti lety a je to pořád láska jako
trám!
Voda v potoce zrcadlí jasnou oblohu a slunce, poskakuje po kamenech, jiskří a zrychluje své tempo. Ztrácí se z dohledu pod obrovským balvanem. Vtéká totiž do skály, aby padala jako vodopád skalní stěnou do jezírka, bezprostředně umístěného u domu. V jezírku
hlubokém dva a půl metru žije dvacet sedm koi kaprů.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 6 0 – 3 /2 0 0 9
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Jezero u domu
Rozlehlá odpočinková plocha kolem jezírka poskytuje návštěvníkovi neuvěřitelný estetický zážitek. Z každého pohledu máme šanci vnímat úžasné scenérie. Před kamennou zdí,
za níž už je jen strmý sráz k břehům Vltavy, je vytvořená mozaika z kamenných dlaždic,
v níž roste hebe, jablůňka, javor, netřesky, mochna křovitá, jalovec a skalník.Pokojové bonsaje se letní u zdi s průzorem, na zimu se stěhují do zimní zahrady.
Míjíme unikátní pepřovník (protože je udržován stříháním ve tvaru, nemá květy a bobulky, ale
když zamneme jeho lístky, zůstává nám na prstech typická pronikavá pepřová vůně), je tu i tvarovaná máta, Ficus Panda, pokojová oliva, bohyška (funkie), mohutný bambus, hortenzie, tvarované borovice dovezené z Japonska.
Pod terénem je uschována větrací stanice pro jezírko, aby bylo čisté.
V nice domu, v těsné blízkosti jezera, je tzv. tokonoma – výstavní meditační místo, které tvoří vždy svitek a několik přírodnin (většinou tři prvky), nechybí suiseki (kameny) a malé bonsaje.
Chcete alespoň na chvilinku do Japonska? Stačí se domluvit na telefonu 602 315 658
a odjet do Oleška u Prahy. Dotek země vycházejícího slunce dostane na kolena i ty nejtvrdší drsňáky.
Čtveřice urozených rostlin
Každá rostlina, každý kámen má v japonském pojetí svou symboliku. Existuje ale čtveřice tzv. urozených rostlin. Jak jim rozumět?
Borovice - symbol věčného života
Ve východoasijských státech panuje doslova kult borovice. Projevuje se jak v umění bonsají, tak i v malířství, poezii, ikebanách, dekoru. Roste na skalách, odolává větru a nepohodě, symbolizuje sílu, odolnost a vitalitu. Bývá spojována s představou vzdělance pozdního věku, tudíž i se stářím, moudrostí a odolností. Je symbolem manželské lásky, oddanosti
a věrnosti. Je výrazem mužského principu jang a vitální síly čchi.
Slivoň - kultivovanost, vznešenost, naděje a vitalita
Kontrast krásných něžných květů a hrubých větví reprezentuje harmonické spojení ženského prvku jin a mužského jang. V Číně a Japonsku představovala slivoň ženskou krásu
a mladé dívky měly být čisté a vznešené stejně jako její květ. Rozkvetlé stromky a větvičky slivoní jsou v Japonsku dodnes obvyklým novoročním dárkem přinášejícím štěstí a pohodu, bývají opěvovány v mnoha básních.
Bambus - kultivovanost ducha i zevnějšku
Uctívaná rostlina vzdělanců. Staří Číňané obdivovali linii kmene a jeho pohyb ve větru.
Je symbolem vznešenosti, oddanosti, ušlechtilosti a dokonalosti muže.
Chryzantéma - symbol císařské rodiny
Je nazývána růží východu, chryzantéma žlutá (byla to barva císařů) bývala symbolem císařské rodiny. Je považována za silnou květinu, která kvete jako poslední a odolává prvním podzimním mrazům. Má velkou vitální sílu a vyzařuje klid a důstojnost, stejně jako vysoké hory. Je ceněna pro krásný květ, silný stvol, který unese velké květy, a pro neobvyklý
tvar listů.

Japonský minislovníček
bon – plochá miska, podnos
sai – rostlina
bonsai – kultura = strom pěstovaný na ploché misce
10
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saikei – miniaturizované krajinné scenérie
suiseki – sbírkové kameny vytvořené přírodou
suiban – suiseki obsypané pískem, umístěné na kameni
daiza – suiseki umístěné na dřevě vytvarovaném jako kámen
ikebana – aranžování rostlin v misce s vodou
ošibana – obrazy sestavované ze sušených okvětních lístků a bylin
tokonoma – výstavní meditační místo, vždy svitek a několik přírodnin (většinou tři prvky)

VLONI ZVOLSKÁ HOMOLE, LETOS MEDNÍK!
V loňském roce se povedlo naší Základní organizaci ČSOP 11/11 Zvoneček (Centru ekologické výchovy Zvoneček) realizovat po mnohaletém úsilí naučnou stezku na Zvolské Homoli. Tuto stezku jsme modernizovali, aktualizovali, prodloužili a trochu i změnili trasu.
Pevně doufám, že jste již všichni tuto naučnou stezku prošli a že se Vám líbí. Pokud ne,
nebo máte nějaký postřeh, námět, dotaz, připomínku, budeme velmi rádi, když nám je napíšete na info@cev-zvonecek.cz nebo když nám to přijdete říci osobně do CEV Zvoneček –
(areálu Mateřské školy).
V letošním roce jsme se rozhodli, po zkušenostech s NS Zvolská Homole, realizovat další naučnou stezku, která si taktéž zaslouží kompletní rekonstrukci. Jde o zcela zničenou
a zastaralou naučnou stezku Medník, která se nachází v národní přírodní památce Medník
v Pikovicích (v katastrálním území obce Hradištko). Podařilo se nám sehnat dostatečné
množství finančních prostředků, a tak jsme se do toho pustili. Stejně tak jako naučnou
stezku Zvolská Homole, čeká i Medník kompletní rekonstrukce ve formě aktualizace textů a celých panelů, úpravy a značení trasy, prodloužení a osazení trasy odpočívadlem a interaktivními herními prvky. Pevně doufám, že se nám vše povede a již na konci roku si tuto zcela novou načnou stezku budete moci prohlédnout. Děkujeme tímto společnosti RWE
Transgas Net., která prostřednictví Českého svazu ochránců přírody (programu Blíž přírodě), podpořila tento záměr spolu se Středočeským krajem. Pokud budete mít zájem zúčastnit se slavnostního otevření Naučné stezky Medník, přijeďte na zastávku ČD Petrov
u Prahy (tam bude naučná stezka začínat), v úterý 27. října 2009.
Za CEV Zvoneček Petr Janeček
Těšíme se na Vás!

SKAUTI
V termínu od 4.7. do 11.7.2009 proběhl tábor oddílu roverů skautského střediska Vltava. Konal se na obvyklém místě, tedy na louce poblíž jihočeských vesnic Malčice, Bořice
a Mirotice. Hlavním úkolem roverů bylo postavit kompletní tábor, který po nás využíval
oddíl malých Medvíďat z Károva, skauti ze Zbraslavi a keramický ,,tábor“. I přes absolutní nepřízeň počasí se nám nakonec podařilo vše postavit a doufám, že i připravit pro příjemný pobyt dalších táborníků.
Oddíl vranských se skautů dal letos přednost netradičnímu táboru. A to putovnímu. Pod
vedením Radima Strnada jsme se v termínu od 3.8. do 11.8.2009 vydali na putování po Slovenském Rudohoří. Protože jsme neznali nikoho jiného, kdo by tudy putoval před námi, bylo to o to víc dobrodružné. Ačkoli se námi vybraná trasa jmenuje Rudná magistrála, za celých 8 dní, co jsme po ní šli, jsme potkali pouze tři další turisty.
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Občas jsme měli problémy s vodou. Kvůli poměrně suchému letošnímu létu na Slovensku některé pramínky a studánky, které byly zakreslené v mapě, vyschly. Nejvyšším vrcholem na který jsme se vydrápali byl kopec Poľana (1458mnm). Navzdory všem puchýřům a těžké bagáži, jsme vše zvládli s úsměvem a pocitem uspokojení.
Alice Procházková

Společenská kronika
NAŠI OSLAVENCI
Blahopřejeme všem našim milým spoluobčanům k jejich jubileu
ŘÍJEN:
PROSINEC:
Václav Dráb
70 let Karel Kolář
Věra Stodolová
84 let Václav Kleperád
Vlasta Brettschneiderová
79 let Marie Trytková
Zdenka Hladíková
77 let Marta Soukupová
Josef Škapa
79 let Jiří Šedivý
Anna Babičková
83 let Petr Jireš
Jiřina Zamrazilová
85 let Marie Vlková
Anna Šimečková
76 let Marie Klímová
Zdenka Rathouská
82 let Ladislav Vohník
Jaroslava Vavřinová
81 let Otakar Vondráček
Jiří Benda
LISTOPAD:
Helena Kolářová
Lubomír Kuba
86 let František Sulán
Jaroslav Kolář
83 let Oldřich Sýkora
78 let Dagmar Kubelíková
Irena Kutmanová
Květuše Veselá
82 let Eduard Kryštůfek
Marie Plecháčová
75 let Zdeňka Janderová
Otílie Hrabálková
80 let Emil Kuchař
Emil Rožec
86 let Otakar Procházka
Helena Havelcová
75 let
Marie Štefanová
87 let

75 let
81 let
88 let
79 let
70 let
76 let
85 let
89 let
75 let
90 let
81 let
79 let
84 let
84 let
76 let
78 let
77 let
84 let
81 let

Ze života obce
SRDEČNĚ VÁS OPĚT ZDRAVÍ MATEŘINKA
Prázdniny utekly jako voda,ba možná ještě rychleji a máme tu nový školní rok.
V naší školičce přivítáme mnoho nových dětí,převážně těch úplně malinkých tříletých,ale i nějací starší kamarádi budou u nás nováčky.Všem novým „školkáčkům“ přejeme
hned v úvodu,ať se jim u nás moc líbí a jsou v našem prostředí spokojeni.Věřte,že uděláme
maximum,aby tomu nebylo jinak a doufáme,že budeme opět prima parta s dětmi i rodiči.
Slova na úvod byla již napsána a jelikož nový školní rok nám ještě nedal možnost o sobě psát,tak se podělíme o to,co jsme zažili ještě před prázdninami. V minulém našem psaníčku jsem již zmínila,že nás čeká v květnu výlet na „večerníčkové „ medvědy do Berouna.
12
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Tak Vás trochu poinformuji o této zdařilé akci.Vyjeli jsme autobusem od MŠ v 8 h. Na místě jsme byli cca po 9 hodině a k našemu překvapení jsme zjistili,že medvědi venku nejsou.Od paní ošetřovatelky jsme zjistili,že spí a ven se jim moc nechce.Poprosili jsme,ať je
ještě zkusí nějak vylákat. A hurá,podařilo se! Medvědi vylezli v kompletní sestavě-Vojta,Kuba i Matěj.Musím uznat,že jsou to pořádní mackové,ale ochotně nám postáli pro fotografování.Děti byly nadšené,když je konečně uviděly.Ve velmi krásném prostředí,které je
v bezprostředním okolí vybudované (opravdu pěkné dětské hřiště) se dětičky nasvačily,vyřádily se na průlézkách a jiném zde nainstalovaném vybavení pro ně a frčeli jsme zpět do
školky,abychom stihli oběd.
V červnu jsme již tradičně uspořádali „ŠKOLKOVÉ OLYMPIJSKÉ HRY“ a tentokrát v jeden den i rozloučení s předškoláky a „PASOVÁNÍ NA PRVŇÁKA“.Také velmi zdařilá akce.Dopoledne se dětičky úmorně snažily vybojovat některý z cenných kovů ve třech sportovních disciplínách-běh přes překážky,hod oštěpem(samozřejmě speciálně vyrobeným pro
tento den) a hod na cíl.Jejich nadšení a úsilí bylo nepopsatelné.V době odpočinku dětí odborná komise,složena z paní učitelek,vyhodnotila výsledky,vypsala diplomy,nachystala medaile a mohlo se jít na věc. Pardon,nemohlo. Museli jsme vyčkat příchodu rodičů, jelikož
vyhlašování vítězů mělo proběhnout až za jejich přítomnosti,aby tu radost mohli s dětmi
prožít. No, tak a když už se rodiče sešli, konečně se začali rozdávat vytoužené medaile.
Věřte,že skutečně každé z dětí si alespoň jednu odneslo,jsou zkrátka moc šikovné. Tento
slavností ceremoniál probíhal na horní zahradě MŠ,zrovna tak jako olympiáda.
Po ukončení jedné slávy jsme se všichni přesunuli na spodní zahradu,kde nás čekalo již
zmiňované loučení s předškoláky. Děti byly jednotlivě pasované na prvňáka panem králem,kterým nebyl nikdo jiný,než jeden nich. Každý dostal na památku knížku s věnováním
od paní učitelek,vysvědčení předškoláka a šerpu vystřídala „předškolácká“ medaile s fotkou.
Tím ale náš opravdu hodně nabytý den neskončil, teprve potom začala ta pořádná dětská zábava. Dětem jsme různě po zahradě nachystali spoustu možností k tomu, aby se dostatečně vyřádily (trampolína,chůdy, strachový pytel,…). Nezapomněli jsme ani na pořádné pohoštění, dokonce i točenou limonádu jsme měli, spoustu sladkostí,brambůrek,
moučníků,které maminky napekly no zkrátka,kdo tam s námi byl, hlady ani žízní nestrádal.Celou tuto naši opravdu krásnou pohodu završilo zapálení ohně a opékání špekáčků.
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Všem rodičům, kteří se na této společné akci podíleli ať už fyzicky, či nějakou tou dobrůtkou nebo pitíčkem ,chceme srdečně poděkovat za jejich snahu a pomoc, moc si toho vážíme.
Jo jo, tak takhle jsme u nás zakončili minulý školní rok, ale teď už honem do práce, ten
nový nečeká.
Budeme se těšit zase příště s aktuálními zprávami z naší školičky, tak si nás určitě zaKolektiv MŠ
se přečtěte ……

SOKOLÍCI …
..cvičili jsme do konce června. Poslední červnové cvičení jsme měli slavnostní.
Sešli jsme se v Kempu u Matyášů. Zacvičili jsme si, zahráli a hlavně jsme si opekli buřtíky. Rozloučili jsme se na dva měsíce prázdnin, ale těšíme se až se opět
v září sejdeme.
Děkujeme manželům Matyášovým, že
nám umožnili prožít hezké odpoledne.
Malí SOKOLíci

SENIOREK STÁLE V AKCI...
Co vše stihl SENIOREK od května do srpna.
Oslavili jsme Den matek společným posezením v našem
KLUBU.
Vyrazili jsme si také na Žampach.
Při velkém celodenním výletě autobusem jsme tentokrát
navštívili severní Čechy.
Nejprve jsem vyjeli lanovkou na Ještěd. Prohlédli jsme si
Zoologickou zahradu v Liberci, kde jsme se seznámili s bílým
tygrem. Krásu květin jsme shlédli v Botanické zahradě. Odpoledne jsme strávili v Kryštofově Údolí. Tato malá vesnička
se nám pochlubila mnoha zajímavostmi. Najdete tam výstavu
betlémů a starých hraček a hlavně Orloj, rekonstruovaný ze
staré trafostanice. Další náš výlet byl do Japonska, vlastně
do Japonské zahrady na Olešku. O této akci si můžete přečíst v CESTOMÁNII.
. Od září máme v plánu různé akce, přijďte mezi nás, každého rádi přivítáme. seniorek

HEZKÉ ODPOLEDNE
Pondělí odpoledne 1. června 2009 – Den dětí. Malí SOKOLíci a Klub SENIOREK prožili
tento den společně. Děti oslavily svůj svátek a jejich kamarádi senioři jim vytvořili milou
společnost. Spojení mladí a zralého věku se vydařilo. Autobus nás odvezl do Vojenské zotavovny na Měřín, kde jsme si všichni užili vodních hrátek.Koupání se líbilo, a proto budeme tuto akci opakovat na podzim.Zveme všechny, kteří máte rádi vodní sporty.
Příští akce bude včas avizovaná.
14
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SBOR SV. JIŘÍ
Letošní TURNÉ 2009 Sboru sv. Jiří proběhlo již
v květnu. Navštívili jsme sever naší republiky. Přivítal nás klášter v Jiřetíně pod Jedlovu. Procestovali
jsme okolí. Zazpívali jsme si v Jiřetíně a ve Filipově.
Sv. Markétu jsme oslavili společně se sousedy ze
Zvole. Zazpívali jsme si ve zvolském kostelíku, který byl vyzdoben pěknými obrázky sv. Markéty, které namalovaly školní děti.
V září plánujeme výjezd do Srbské Kamenice.
Přijali jsme pozvání ke koncertování při oslavách
svěcení obecního praporu.
Sledujte naše webové stránky, kde je vše o naší činnosti včetně fotogalérie. Jiříkovci

VRANSKÉ HUDEBNÍ JARO 2009
I letos proběhlo, již po 12té, „Vranské hudební jaro“.
Náš kostelík Sv. Jiří navštívili známí i méně známí hudebníci a zpěváci.
Již tradičně nás navštívil Spirituál kvintet. Společně jsme si zazpívali pěkné písničky.
„Hudebně poetický večer“ byl ve znamení zpěvu a recitace za doprovodu pana profesora Jaroslava Šarouna. Třetí, poslední koncert, byl „ Písňový recitál“, patřil našemu kamarádovi Martinu Slavíkovi ( zpívá při koncertech se Sborem sv. Jiří), celý pořad uváděl,
ale hlavně zpíval. Na pomoc mu přišla i jeho pěvecká kolegyně. Doprovázely je paní Marcela Krocová – Tupá na klavír a Lidka Limpouchová na violu. Hudební divadlo v Karlíně
uvádí v září premiéru operety „ Polská krev“ , kde uslyšíme Martina v roli Hraběte Bola.
Všechny koncerty byly velmi zajímavé.
Je jen velká škoda, že naši spoluobčané nedokáží tuto kulturní akci navštívit ve větším
počtu.
Děkujeme všem, kteří nám každoročně připraví pěkné kulturní zážitky. Díky sponzorům
i v naší obci můžeme navštívit kulturní pořady.

TJ SOKOL VRANÉ N/VLTAVOU
Léto je již málem za námi. A co vše se událo?
Dne 13.6. se konaly „Volejbalové slavnosti“, které se staly důležitou součástí sportovního života našeho Sokola. Tento sportovní den se vydařil po všech stránkách včetně
krásného počasí. Podrobnosti si přečtete v článku našich volejbalistů.
Před námi jsou akce v září a říjnu ,na které bychom rádi pozvali všechny příznivce sportu, ale i zábavy.
V sobotu 12.9. bude pořádán druhý ročník „Běhu Naděje“, který navazuje na tradici
Běhů Terryho Foxe. Je to humanitární akce ,která má upozornit a připomenout jak zákeřná nemoc je rakovina a je nutné proti ní bojovat. Při tomto Běhu nejde o výkony, ale o účast
a vyjádření podpory boji proti rakovině. Trasa běhu je známa. Start a cíl je na břehu Vltavy u Galaxie –vodní sporty. Trasa vede do Skochovic podél Vltavy. Zde se otáčí zpět po silnici ke Galaxii. Čeká vás také občerstvení –čaj a dobré koláče.
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Budou v prodeji různé sportovní suvenýry (trička, čelenky apod. s emblémem Běhu Naděje). Finanční výtěžek ze sbírky je posílán na konto výzkumu léků proti rakovině.
Další akcí v září v sobotu 26.9. je „Posvícenská zábava“ v rámci Svatováclavského posvícení ve Vraném n/Vltavou. K tanci a poslechu bude hrát skupina „Music MP6 Band“ .
Věříme tomu, že se všichni dobře pobavíte. Posvícenské trhy u sokolovny jsou již také známé z minulých ročníků svoji pestrostí a zajímavými náměty pořadatelů.
V sobotu 10.října naši mladí sokolové pořádají další ročník oblíbeného „Běhu do schodů“.
Počet účastníků v minulém roce se vyšplhal až na 140. Přijďte si zaběhat a povzbudit
účastníky ještě k vyšším výkonům.
Začíná nové cvičební období proto uvádíme pro osvěžení paměti přehled cvičení v sokolovně

Přehled cvičení v sokolovně:
Pondělí:
16h–17h – sokolské cvičení rodičů s dětmi (do 6 let)
18h–19h – cvičení starších žen
19h–20h – aerobic
Úterý:
16h–17h – cvičení rodičů s dětmi (Zvoneček)
19h–20h – zdravotní tělocvik
20,15h–21,30h – Futsal
Středa:
20h–22h – badminton
Čtvrtek:
20h–22h – volejbal
Pátek:
19h–20h – aerobic
Sobota:
19h–21h – florbal
Neděle:
17h–19h – stolní tenis
Na závěr připomínáme, že veškeré informace o vranském Sokole najdete na našich webových stránkách www.sokolvranenadvltavou.cz. Přijďte si zacvičit!
Těšíme se na shledání v sokolovně. Se sokolským heslem „Tužme se“.
Marie Koubová
starostka Sokola Vrané/Vltavou

VOLEJBALOVÉ SLAVNOSTI
A SPORTOVNÍ DEN 13. 6. 2009 – 4. ROČNÍK
Jsme velice rádi, že akce „Volejbalové slavnosti a sportovní den“ se stala již tradiční
a dokonce toužebně očekávanou událostí. Návštěvnost a zájem o tento turnaj spojený se
spoustou jiného sportovního a kulinářského vyžití rok od roku roste. Druhou červnovou sobotu se tedy do Vraného nad Vltavou sjelo 12 volejbalových týmů, aby změřilo své síly a naplnilo žaludky dobrým jídlem a pitím. Protože jak sám název akce napovídá, vedle volejbalu jde v této akci zejména o pohodu a slavení. Doprovodným programem byla již tradiční
nafukovací žirafa, dále pink pong, badminton, chůdy, nohejbal a letos poprvé také provazochodecká atrakce – tzv. slackline, která měla úspěch napříč všemi generacemi návštěvníků. V podvečerních hodinách skončil napínavý turnaj pro TJ Sokol Vrané nad Vltavou nepříliš slavně (poslední pozice), zato TJ Sokol Tetín obhájil loňské prvenství, následován
Lužinami z Lužin a volejbalisty TJ Sokol Milín. Po skončení turnaje byl pro všechny připraven táborák, u kterého se o příjemnou akustickou hudební produkci postarali členové
kapel VosaNaVostro a Second-Hand HusBand. Veselilo, hrálo, pilo a zpívalo se až do pozd16
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ních nočních hodin. Velmi DĚKUJEME všem, kteří se podíleli na organizaci (zejména všem
přátelům vranského volejbalu), bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. A letos také děkujeme „tam nahoře“ za vyřízení objednávky na ideální počasí.
Podrobnosti a fotogalerii nejen z letošního ročníku naleznete na webových stránkách TJ
Sokol Vrané nad Vltavou I. www.sokolvranenadvltavou.cz s
Petr Janeček, Martin Kilián, Natálie Lupienská,
Jaroslav Tejnický, Jan Vláčil a Jaroslava Malá

CO SE DĚJE U VOSYNAVOSTRO?
Vranská hudební skupina přes léto nelenila a připravuje pro Vás několik
novinek: připravujeme podzimní ,,miniturné,, především v pražských hudebních klubech. Nejbližší vystoupení je 9.9.2009 od 20:00 v žižkovském klubu XT3. Další koncert proběhne při Posvícení ve Vraném nad
Vltavou, dále pak na charitativním koncertu v rámci Pražské klubové
noci. Plánujeme také rozšíření našeho DEMA! A nebude chybět ani videoklip. Na všem se intenzivně pracuje ;-)
Podrobnosti o vranské hudební skupině VosaNaVostro naleznete na
www.vosanavostro.cz

Od našich dopisovatelů
CYKLOSTEZKA PRAHA – VRANÉ NAD VLTAVOU
Na základě většího množství dotazů a upozornění na potřebu vybudování cyklostezky
vedoucí mimo silnici z Prahy Zbraslavi do naší obce, Vám píši následující informace.
Zastupitelé naší obce si velmi dobře uvědomují současnou situaci na silnici mezi Zbraslaví a Vraným nad Vltavou, a proto již od roku 2007 intenzivně pracujeme na řešení. Velmi dobře si uvědomujeme nebezpečí nejen pro cyklisty, ale i motoristy, jedoucí po této, poslední dobou, více frekventované komunikaci. Bohužel situace není vůbec lehká
a jednoduchá. V roce 2007 jsme se snažili získat finanční prostředky na projektovou dokumentaci cyklostezky, která by vedla mimo silnici, a to z Prahy (od mostu Závodu Míru
až na louku ve Skochovicích). Vstoupili jsme do jednání s magistrátem Hl. města Prahy
s tím výsledkem, že začnou pracovat na budování cyklostezky od ukončení u mostu Závodu Míru až do Jarova (k mostku přes potok). Dále jsme sehnali finanční prostředky na projektovou dokumentaci cyklostezky z Jarova na louku do Skochovic. Tato projektová dokumentace vznikla za podpory Středočeského kraje a Klubu Lávka ve Skochovicích. Tato
projektová dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě vždy v úřední době. Cyklostezka je rozdělena do tří etap. 1. od Jarova k přívozu, 2. od přívozu k přehradě a 3. od přehrady na louku do Skochovic. Podrobnější parametry cyklostezky se dozvíte v projektové
dokumentaci.
V současné době zajišťujeme souhlasná stanoviska majitelů pozemků, na kterých by se
měla cyklostezka realizovat. V nejbližší době nás čeká vyřídit územní a stavební řízení
a získání finančních prostředků na realizaci cyklostezky.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 6 0 – 3 /2 0 0 9

17

Věřte, že nás současný stav nenechává klidnými a že se snažíme tuto situaci řešit. Žádáme Vás o trpělivost a o maximální pozornost, ať jste motoristi, cyklisti nebo dokonce
Za obec Vrané nad Vltavou Petr Janeček
bruslaři na in-linech.

„CO MOŽNÁ NEVÍTE O …..“
Při posledních volbách do Evropského parlamentu, které se v naší obci uskutečnily v budově Základní školy, uspořádali žáci školy pod vedením učitele pana Jana Vrtišky velice
zajímavou výstavu fotografií, na které byla porovnána místa v obci v historii a v současné
době. Opravdu fascinující, poučné i informativní. Za všechnu tu práci s výstavou patří
učiteli i žákům můj veliký obdiv i „klobouk dolů“. Jak jsem zjistil, byl o výstavu skutečně
neobvyklý zájem i mezi spoluobčany. Reaguji na tuto situaci, a protože jsem posbíral téměř všechny (ale jsou i výjimky) historické fotografie obce, papírny, amatérského divadla
apod., po několikaleté práci se mi podařilo sestavit z nich soubory vypálené do počítačových disků. Soubory obsahují nejméně dva tisíce fotek včetně popisů a roku vzniku. Historické fotografie presentované na uvedené výstavě jsou z této mé sbírky. Pro vážné zájemce jsem ochoten tyto soubory poskytnout.
Kontakt: Ladislav Ryšánek, Skochovická 75, Vrané nad Vltavou
Telefon: 257 760 419
e-mail: rysanek@seznam.cz

LR

INTERNET SPOJUJE GENERACE
Výborný nápad dostali žáci 8.roč.ZŠ :uspořádat opět kurzy pro zájemce o práci s počítačem. První část byla o základech, druhý kurz o práci s internetem a ve třetím se učili
pracovat s digitální fotografií. Uvítali jsme,že se mohli zúčastnit i senioři, což jsme samozřejmě využili. Vlídnost a ochota žáků- lektorů nám pomohla alespoň částečně překonat
úskalí této moderní komunikace.Naše znalosti se rozšířily a my jsme se o krůček přiblížili mladší generaci. Zavzpomínali jsme na školu před 55 lety, kdy jsme sem chodili.Byli jsme
překvapeni v jakém nádherném prostředí se dnes žáci učí, jaké mají možnosti vzdělání
v duchu hesla T.G. Masaryka:“Tudy cesta v život dokonalý“, které škola nese. Děkujeme
paní ředitelce Ullwerové, panu učiteli Vrtiškovi, že dobře připravují své žáky, kteří dnes
mohou dělat lektory a tak předávat své znalosti nám dříve narozeným.
Poděkování patří především hlavnímu lektoru Janu Stoklasovi dále Janu Špitálskému
také děvčatům Míše Ježíkové, Míše Hlavičkové, Kristýně Štěpničkové, Andree Březinové
a Kristýně Březinové.
Za úspěšné absolvování nám předali lektoři certifikát. Takovéto akce přispívají k dobré
vizitce vranské školy i Obecního úřadu, který školu přistavěl a vybavil.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na kurzech podíleli.
Za kolektiv účastníků
Vyskočilovi

CHŘIPKA V OBDOBÍ 2009–2010
Nákaza postihuje v současnosti 10% světové populace a není již považována za zcela banální onemocnění na rozdíl od běžného „ nachlazení“. Ročně je příčinou úmrtí značného
množství lidí. Celkové virové onemocnění zasahuje všechny tělní systémy, nejen dechové
ústrojí, které je významnou vstupní cestou.
18
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Virus po překonání obranného systému v podobě hlenu proniká do slizničních buněk,
kde se – laicky řečeno – usadí, množí a šíří. Nemoc se projevuje horečkou nad 38°C, zimnicí, bolestí hlavy (bolest „za očima“), v krku, kloubů, svalů, někdy i zvracení a průjem.
U osob „ zdravých“ probíhá poměrně lehce, ale ve skupině infikovaných se současně jiným
postižením cukrovka, vysoký krevní tlak, plicní, krevní, nádorové choroby aj. ( může vést
k aktuálnímu zhoršení původně kompenzovaného onemocnění, nezřídka i k smrti. Rizikovou skupinou jsou staří lidé, většinou těmito neduhy strádající a děti do 15ti let, které sobě a mladším sourozencům přinesou onemocnění ze školních kolektivů.
V nastávající podzimní době – zvláště bude-li počasí dále nevypočitatelné – můžeme se
setkat s několika druhy chřipky. SEZONNÍ, způsobená viry A nebo B, se v průběhu epidemie mírně mění, což umožňuje rozšíření na značné množství postižených – pandemie. V nedávné době byla v centru pozornosti chřipka PTAČÍ, která postihla hlavně pracovníky pernatých velkochovů. Posledním „hitem“ v proměnlivosti chřipkových virů je chřipka
MEXICKÁ (také zvaná prasečí – ale vepřové maso tepelně zpracované nepřenáší nákazu ).
Jako zajímavý poznatek se uvádí, že někteří lidé, kteří ve 40 až 50 letech prodělali chřipku, tehdy občas se vyskytující v populaci prasat, mají určité protilátky proti nynějšímu viru mexické chřipky. Průběh nákazy je při velké proměnlivosti příznaků stejný, možnost letálního zakončení úměrná komplikacím. Poslední jmenovaná infekce se liší snad jen
rychlostí, kterou se nakazí velké množství postižených. Jako i jiné chřipky se šíří „kapénkovým“ způsobem, tj aerosolem, který vytváří nemocný kašlem a kýcháním. Inkubační doba činí 1 – 7 dní, vstupní branou je sliznice nosohltanu a oční spojivka.
Jak uchránit sebe a své okolí? Nejlepší je prevence!!!
Rizikovou skupinu obyvatel chráníme před stykem s infikovanými jedinci
nepobýváme zbytečně v uzavřených nebo dokonce zakouřených místnostech, kde může
být infikovaný nebo nedoléčený pacient
S ohledem na rychlé šíření choroby zakrýváme nos a ústa při kašli papírovým kapesníčkem, který po použití odhodíme do koše. V rodině použijeme obličejovou masku, zvláště s ohledem na děti, pozor na líbání potomků zdánlivě zdravou osobou!!!
Pamatujeme na omytí rukou mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem, zejména po dotyku předmětů, na nichž ulpěl infikovaný aerosol: držadla v dopravních prostředcích, peníze,
mobilní i pevné telefony, sklenice a příbory v restauracích apod. Nechtěně se infikujeme
otřením do úst, nosu nebo očí
OČKOVÁNÍ – nezanedbatelné, ale nezaručuje nám, že neonemocníme jiným typem viru.
Významně snižuje závažnost průběhu choroby. Problém bude v dostupnosti. Optimizmus
přinášejí někteří výrobci, kteří slibují do blízké budoucnosti vakcinu nitrokožně nebo formou nosního spreje. Roli hraje i čas potřebný k vytvoření protilátek po očkování.
Při lehčí formě chřipky je vhodné ulehnout, příjem tekutin nám zajistí bylinkové čaje,
ovocné šťávy, dobrý bujon nebo slepičí vývar. Léky na snížení teploty, dostatek vitaminů
skupiny C, nejlépe v ovoci ( citrony, pomeranče, mandarinky, kiwi, jablka pro obsah pektinů), zelenina ( rajčata, mrkev,saláty – doplňují vitamin A), tabletový vitamin C a komplex
skupiny B.
Léčení déletrvajícího průběhu nemoci a komplikací svěřme výhradně do rukou lékařů.
Antibiotika léčí až následky chřipky, antivirotika ( Tamilu aj.) je nutno užívat přesně dle
ordinace, abychom se vyhnuli eventuelně vedlejším účinkům.
MuDr. Světlana Trefilová
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CHVÁLA MEDU
Med patřil po celá tisíciletí mezi nejdůležitější potraviny. Pečivo z mouky a medu se nacházelo v egyptských hrobech a také antičtí spisovatelé píší o zvyku starých Řeků rozdávat při různých slavnostních příležitostech a svátcích perníky rozličných tvarů. Ve vykopávkách v Itálii byly objeveny hliněné formy na medové pečivo. První zmínka
o perníku,jeho výrobě a prodeji v Čechách je z roku 1335. I v dnešní době by měl med v našem jídelníčku zaujímat významnější místo. Způsobů použití medu je mnoho a lze jej účelně a chuťově kombinovat s mnoha dalšími potravinami. KVALITNÍ MED VYNAHRADÍ
MNOŽSTVÍ TUB A TABLET RŮZNÝCH POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ. Proč?
Včely jej produkují ze zaručeně přírodního produktu - z nektaru květů. Ukládají jej přirozeně
konzervovaný zahuštěním a enzymy, jako svůj zdroj energie a výživy na celou zimu. Ke stejnému účelu jej tedy můžeme využít i my ,lidé. Na příklad tak, že každý den lžicí medu dodáme tělu rychlou energii,minerály (vápník,fosfor,draslík,sodík, hořčík, železo,křemík aj), vitaminy(A, C,
D, H, K, E, P a vit. skupiny B) i mnoho dalších látek, které preventivně povzbudí náš organzmus.
Zvlášť na podzim je tato prevence důležitá. Navíc bylo zjištěno, že český med přímo od včelařů
má výbornou kvalitu a naopak ten, který se prodává v supermarketech často nebývá pravý med,
ale spíše jeho sladké tekuté náhražky. Jistě jste slyšeli o léčení včelím propolisem.
Proč by měl léčit? Včely sbírají přírodní pryskyřice a z nich tvoří propolis, kterým tmelí
všechny otvory v úle a potahují celé úlové stěny. Dělají to proto, aby v úle nerostly plísně
a nemnožily se v nich mikroorganizmy, je tam pro jejich množení ideální vlhkost a teplota.
Podobně můžeme i my použít propolisový lihový extrakt, potřít jím a desinfikovat např. zanícená, drobná kožní poranění, popáleniny. Med je podpůrným prostředkem pro léčbu nemocí srdce, jater, žaludku, střev, ledvin, močového ústrojí, chřipkového onemocnění, tuberkulézy aj. Pravidelným používáním medu se rozšiřují krevní cévy,což je důležité pro prevenci
a léčbu vysokého revního tlaku, použitím medu třeba v mléce před spaním se mírní nervová vyčerpanost a léčí nespavost. Med zlepšuje paměť, zpomaluje proces stárnutí. Základním
ukazatelem pravosti medu je krystalizace - je způsobena vysokým obsahem glukózy. Dříve
či později kristalizují všechny druhy medu, kromě čistého akátového. Potřebujete-li med tekutý vložte jej do nádoby s vodou teplou kolem 45°C(nepřekračovat!!) a počkejte až zřídne.
Nikdy nedávejte med do mikrovlnné trouby nebo do lednice!! Skladute jej ve skle nebo porcelánu, uchovávejte v temnu, optimální teplota je kolem 15°C - k tomu jistě dobře poslouží
váš domácí špajz. V mnoha receptech můžeme cukr nahradit medem. Potom místo jednoho
dílu cukru dáme 1,5 dílu medu,přidáme jednu lžičku jedlé sody a pečeme při teplotě p 15°C
vyšší než jsme zvyklí. Pečivo bude vláčnější, zdravější a vydrží déle - nebo se rychleji sní.
O medu a jeho významu bychom mohli psát ještě mnoho, ale při jeho konzumování
a dobrot z něho vzpomeňte i na včelky, které nám poskytují med nejen na výrobu různých
pochoutek, ale také produkty pro naše zdraví, užitek a krásu(použití v kosmetice).
Tak už jen několik starých rčení:
Růžičky na líčku bledém,vykouzlí perníčky s medem.
Včeličkám díky za sladké rtíky.
Chleba s medem jídej rád,je to dobrý kamarád.
Jezte perník babičko,omládne vám srdíčko.
Já mám srdce jako z medu,já nic odříct nedovedu.
Máte-li zájem,pište do redakce svoje zkušenosti s medem,jeho využití v domácnosti,vyměňujte si recepty na pečení dobrot z medu.Rádi otiskneme.
M.P.
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ...
Od tohoto čísla Zrcadla si budete moci přečíst na pokračování o „Osadě Zlaté slunce“ ve
Skochovicích…..
Chatová osada
„ZLATÉ SLUNCE“
ve SKOCHOVICÍCH
1928 – 2008
80. výročí založení osady
Úvodem z článku„ Hurá na chatu“ autora Ivo Bartíka, který vyšel v časopisu Květy :
v zemích mnohem bohatších, než je naše, vlastní rekreační příbytek v průměru 5 procent lidí,
u nás ho má podle statistik každá sedmá rodina, v Praze dokonce každá třetí.
Skrovné počátky mohutného chatařského hnutí vidí sociologové v romantizmu mladých dělníků a studentů, kteří si hrůzy prožité za 1.světové války odreagovávali s kytarou u ohňů
v trampských osadách. Tam vozili své squaw a jelikož obvykle už v životě nic hezčího nepoznali, jezdili pak stále na stejná místa i se svými dětmi napořád. Jenom když zestárli a zpohodlněli,
přestavěli své chajdy a boudy na poněkud mastňáčtější chaty.
Vše se zvrtlo ještě po 2.světové válce, kdy k chataření a chalupaření přibylo mnoho dalších
pádných důvodů : po odsunu sudetských němců zůstaly v pohraničí tisíce opuštěných domků
a chalup, které byly zpočátku k mání za babku, v chatě byl zajištěn levnější pobyt matek s malými dětmi v přírodě, nebyla možnost jezdit na dovolené do zahraničí, zavedením volných sobot
začali mít lidé více času sami pro sebe byl nedostatek potravin, nastoupilo zahrádkaření a pěstovalo se vše co stát nedokázal zajistit.
Na chatách a chalupách, podle statistik, každoročně pobývá 73 procent našinců, především
v létě, protože na zimu se polovina objektů zazimovává. Každý třetí našinec, podle průzkumu tvrdí, že pobyt na chatě je vůbec nejlepší způsob trávení volného času. Na podzim roku 2007, při
setkání starých chatařů Dáši Příbrské, Jardy Kaňáka a Mirka Nešpora přišla řeč na založení naší osady " Zlaté slunce" a bylo konstatováno, že byla založena, to znamená, že první chatky byly stavěny v roce 1928. Osada " Zlaté slunce" ve Skochovicích má tedy v roce 2008 výročí svého založení 80. let. To je výročí, při kterém stojí za to zavzpomínat na její původní zakladatele
a osadníky a na to jak šel život v osadě.
Při setkání s panem Jaroslavem Černým jsem s ním mluvila o této skutečnosti a protože pan Černý, jako malý chlapec, založení osady prožil, požádala jsem ho, zda by mohl něco ze svých vzpomínek sepsat, aby historie osady nebyla zapomenuta. Pan Černý přislíbil a svůj slib splnil tak, že nejen pátral ve své paměti, ale několikrát navštívil Oblastní
archiv pro Prahu– západ a archiv Obecního úřadu ve Vraném nad Vltavou a hlavně psal
a psal. Po zdárné spolupráci a pracném vyhledávání faktů v archivních dokladech dovolujeme
si předložit svým milým sousedům, ať už jsou pamětníky a nebo novými osadníky, tento záznam
vzpomínek.
Mnoho upřesňujících informací, především jména stavebníků a data žádostí a povolení staveb
jsem načerpal při několika svých návštěvách ve Státním okresním archivu Praha – západ v Praze 2, Podskalské ulici č.19 a můj dík patří zástupcům tohoto archivu, kteří byli velice vstřícní
k mým požadavkům a to paní ředitelka PhDr.Marta Bergová, pan Ing. Petr Kadlec a paní Květa Stará.
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Další informace jsem získal v archivu Obecního úřadu ve Vraném nad Vltavou a taktéž děkuji za velice příjemné jednání paní starostky Bohuslavy Chvátalové a dalších pracovnic úřadu paní Martiny Filipové, Věry Urbanové a Jany Janauerové.
Jmenuji se Jaroslav Černý, je mi 86 let a jsem posledním žijícím pamětníkem založení osady
ve Skochovicích, která od svých zakladatelů dostala jméno „ ZLATÉ SLUNCE “. Tato osada byla založena v roce 1928 osadníky Semerákem, Černým, Ježdíkem, Císařem, Šťastným. Jsem
synem Jaroslava Černého a v době založení osady mně bylo 6 let.
Něco si pamatuji přímo a něco mám z vyprávění účastníků, data a některá jména z archivů.
Nevím, jestli budou moje vzpomínky ještě někoho zajímat, ale přesto svěřím své vzpomínky papíru. Vzpomínky sepisuji v roce 2007 a 2008.
Milénium 993 – 1993. Úvodem bych rád našim osadníkům sdělil, v jak slavné vesničce se
naše osada „Zlaté slunce“ nachází. Málokterá obec se může pochlubit svou tisíciletou historií, jako Vrané nad Vltavou a Skochovice. Dvě původně samostatné obce byly až v 19. století spojeny
do jednoho správního celku, přičemž administrativní správa obou obcí se různě střídala, kmenovou obcí byly jednou Skochovice, jednou Vrané nad Vltavou. Tak jako v případě obce Vrané není pochyb o tom, že existovala už v roce 993, kdy byl založen Břevnovský klášter, jak se snaží
dokázat falzifikovaná sice, leč obsahově věrohodná, darovací listina Boleslava II. tomuto klášteru, tak také není důvodu pochybovat, že v obci už tehdy stál, listinou zmiňovaný, kostel. Boleslav II. měl darovat klášteru rovněž vesnici řečenou „Na Vraném“ spolu se sedláky a kostelem,
rybáře ve Skochovicích i samu vesnici. K jubilejním oslavám milénia ve Vraném nad Vltavou
a Skochovicích došlo v roce 1993 a byly zahájeny 24.dubna v 10 hodin. Hlavní část oslav pak
probíhala 19.září 1993. Vše o dějinách kostelíka sv. Jiří , průběhu oslav a dějin církve ve Vraném a Skochovicích je popsáno v dílku pana JUDr. Antonína Hrdiny s názvem „Pohled do vranské farnosti 20.století“, které je k dostání v Obecním úřadě Vrané n.Vlt.
O Osadě „ Zlaté slunce „ ve Skochovicích. Pamatuji se, že existovala vlajka osady Zlaté slunce. Měla trojúhelníkový tvar, z plyšové modré látky a nahoře vyšitý název „Osada Zlaté slunce“
a možná též anglicky. Vlajka byla obšita žlutou koncovou lemovkou a také nad nápisem bylo vyšité stejnou barvou vycházející slunce. Jestli to bylo trochu jinak, tak promiňte, já si to takto pamatuji. Nevím kdo vymyslel název osady Zlaté slunce, asi byl připomínkou na trampská léta
v Americe, tak jako názvy jiných trampských osad Ztracená naděje (Ztracenka), Arizona, Ascalona, Pasadena.
Mezi trampskými osadami byly udržovány přátelské styky. Naše osada se nejvíce stýkala
s osadou Ztracená neděje, která byla sídlem ve Svatojánských proudech. Každý rok jsme se vzájemně navštěvovali, pořádali volejbalové turnaje a dokonce měly obě osady společné hokejové
družstvo.
Z jedné letní návštěvy Ztracenky si pamatuji jeden můj nezapomenutelný zážitek. Byli jsme
v chatě pana Jirčáka (měl obuvnictví v Myslíkově ulici) a chtělo se mi na záchod. Zeptal jsem se
kde mají kadibudku, on mi ukázal do lesa, kde jsem viděl mezi dvěma stromy dveře. Tak jsem
tam běžel a když jsem dveře otevřel, s překvapením a možná otevřenou pusou, jsem zíral do krásného lesa a na dalších dvou stromech připevněnou ohoblovanoukulatinu a za ní díra v zemi. Ještě s jednou zvláštností jsem se na Ztracence setkal a sice dřevěná chatička velikosti stanu „áčka“
pro dvě osoby na přespání. K cestě na Ztracenku jsem si ještě vzpomněl, že trampská osada „Ztracená naděje“ byla založena ve Svatojánských proudech v roce 1919, v počátcích trampingu
v Čechách. Osadníkem býval též známý písničkář Jarka Mottl. Ve Svatojánských proudech dal
část skalisek odstranit opat strahovského kláštera v letech 1640 až 1643, aby koryto Vltavy
zprovoznil a tak umožnil splavovat dříví ve vorech z horní části Vltavy. V délce 7 km byl spád
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20m. V 16století byla zde postavena socha svatého Jana, patrona vodních proudů, které se po
něm jmenovaly. Tato socha byla po zprovoznění štěchovické přehrady v letech 1940 až 1945 přemístěna do míst, která jsou nyní pod slapskou přehradou. V druhé polovině 19. stolení a hlavně
v první polovině 20století a až do zprovoznění štěchovické přehrady voraři vozili výletníky svatojánskými proudy na lodích, ve kterých se do Prahy vozil písek. Lodě proti proudu byly vytaženy koňmi a zpět se sjíždělo po prudkém vodním proudu.
Další osadou, se kterou jsme udržovali přátelské styky, byla osada Pasadena, nacházející se za Měchenicemi v bojovském údolí. Tam se též pořádaly volejbalové turnaje, tak jako u nás.
Myslím, že jsme vzájemně během roku uskutečnili více návštěv, protože jsme měli k sobě blízko.
Hokejové hřiště v naší osadě bylo na levé straně Vltavy u železničního mostu, kde od měchenického Holubova mlýna šel náhon vody podle silnice až k restauraci Na Leznici, kterou vlastnil
pan Boudník. Asi na úrovni stodoly byl na říční navigaci můstek, pod kterým ústil odtok od mlýna, který tvořil ostrov a za ním, před můstkem, větší část vody utvořila malý rybník. A protože
se v zimě nemlelo, tak byla voda stojatá a brzy zamrzla. A když se tak stalo, pan Boudník přivezl prkna, ze kterých se udělaly mantinely a už se pořádala utkání. Z vyprávění si pamatuji, že
když chyběl hráč, zaskočil pan Boudník a jelikož neměl brusle, byl v brance.
Volejbalové hříště původně bylo před chatami pánů Císaře, Semeráka a Šťastného. Mezi chatou p. Šťastného a Černého byl obecní lom (nyní pozemek chaty č.0185 pana Řízka) a v tomto
prostoru bylo později upraveno nové hřiště a z kamenů zmíněného lomu byla postavena tribuna
pro diváky turnajů. Na tomto vyvýšeném prostoru byl stožár na vztyčování vlajky. Od stožáru
byly nataženy provazy, které zdobily tříhranné vlaječky modré a žluté barvy.
Pokračováním tohoto prostoru směrem dozadu bylo upravené ohniště, kde se v létě pořádaly
táboráky. Od pana Tlouště, který byl zaměstnán na drážním bloku, byly zakoupeny staré pražce, ze kterých byl postavena hranice táborového ohně. O vyplnění této hranice suchým dřevem
jsme se museli postarat my, „osadní potěr“. Za odměnu jsme mohli být přítomni zapálení ohně
a zahajovací písně. A pak jsme dali dobrou noc a klusali do hajan. Nevím, jak se zachovaly ostatní vyhoštěné děti, ale já, když mě maminka uložila a odešla zpět k táboráku, jsem vstal a usadil
se na verandě, protože naše chata byla hned vedle hřiště, a viděl jsem na táborák a slyšel všechny písně, které jsem též potichu zpíval. Když jsem byl ospalý, šel jsem si lehnout. Během přibývajících let se úměrně prodlužovala doba dívání se na táborák. Chataři měli vlastní orchestr:
p. Semerák kytaru a harmoniku, p. Císař mandolínu, p. Šťastný kytaru a p. Zemek bubínek a činely. Někdy se táboráku zúčastňovali i hosté a někteří též hráli na strunné nástroje, takže byl úplný strunný orchestr s bohatým zpěvným sborem. K pití byla připravena dostatečná zásoba lahvového piva a několik osadníků, včetně mého otce dávali přednost vínu.
Z vyprávění se pamatuji na následující příhodu : při jednom táboráku, když bylo více hostí,
po půlnoci došlo pití – pivo, táborák hořel v plné síle a spát se nikomu nechtělo. Tak se přihlásili dva dobrovolníci, že půjdou do hostince k Boudníkovům pro točené. Aby to dlouho netrvalo,
rozhodli se jít tam přes řeku. Totiž v létě, když byla malá voda, bylo v řece místo, kde se dalo
přejít a voda dosahovala dospělému do pasu. Toto se jim podařilo, pan Boudník jim natočil pivo do kbelíku a poradil, aby zpátky šli s pivem přes most. Dobrovolníci ale rozhodli, že i nazpět,
pro urychlení operace půjdou brodem. Nevím jak se to stalo, zřejmě si špatně vybrali místo brodu a tak se stalo, že ten první šlápl do nějakého výmolu a byl pod vodou, kýbl nepustil a strhl
tak i druhého a pivo skončilo v řece. Pro další pivo se už této noci nešlo a tak skončil neslavně
jeden z táborových ohňů.
Když jsem u vody, tak vzpomínám, že plavci, aby si trochu zaplavali, tak šli po navigaci směrem proti proudu až k měchenickému mlýnu pana Holuba. Tam naskákali do vody a protože
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proud tam byl v řece velký unášel je a za chvíli byli v místě odkud vyšli, v místě kam se chodívalo koupat ( naproti hostince Boudníků Na Leznici). Tento styl plavání pomocí proudu řeky se
provozoval až do roku 1936, kdy byla dána do provozu Vranská přehrada, která značně změnila řece tvar a i poměry užívání. Styl plavání bylo ještě možno nakrátko zopakovat v šedesátých
letech, kdy byla vypuštěna přehrada, aby bylo možno opravit jezy na přehradním díle. Po vypuštění asi týden nebylo možno jít k řece, která se vrátila do původního koryta, ale až bahno
ztvrdlo. Přešli jsme dolů k řece a byli jsme velice překvapeni, že kamenné břehy – navigace jsou
neporušeny a nezaneseny bahnem. Byly úplně čisté, jakoby nebyly dvacet pět let pod vodou. Dokonce můstek, pod kterým vytékala voda z měchenického mlýna, byl neporušen. Původní dno
v dřívějším řečišti bylo kamenné a teď, k našemu překvapení, bylo dno pokryto jemným pískem.
Co říkáte? Úplná pohádka. U té vody, nesmíme zapomenout na rybáře. Za staré řeky do roku
1936, po pravé straně řečiště, od mostu až k Hadímu údolí (haďáku) byla za navigací nadělána
takzvaná oka. Byly to malé rybníčky a při velké vodě se řečiště rozlilo přes navigaci a zatopilo
tato oka. Když se voda vrátila do normálu, tak pro nás – osadní potěr začal lov rukama pod kameny a úspěšně jsme lovili a větší rybky. Tento lov nás naučil pan Ježdík – mám někde fotku, jak
ulovil úhoře. Pamatuji si dokonce, že když klesla voda hodně, bylo vidět plavat větší rybu. Když
jí vylovili, byli jsme překvapeni velkou štikou. Chytání ryb se po napuštění vranské přehrady
podstatně změnilo. Přešlo se na lovení z lodí. V té době si pamatuji, že prvními osadními rybáři
byli pan Babka, Skuhravý, Ježdík a Suchý. Později (po válce) se rybáři omladili a patřili mezi
ně Jaroslav Skuhravý, Jan Skala, Zdeněk Gaudník, Jaroslav Kaňák, Mirek Farajzl, čtyři muži
Pavlovi (Poprovi) a další. Ještě si vzpomínám, že za války se začali lovit dorostlí cejni. Nejúspěšnějšími rybáři v té době byli naši ruští bratři osvoboditelé, kteří k lovu používali granáty a na
mnoho let poznamenali rybí osádku.

Pokračování v příštím čísle

1. VÝZNAM STROMŮ PRO KVALITU ŽIVOTA
Dřeviny mají klíčový význam pro kvalitu života obyvatel, zejména ve městech. Komise
pro životní prostředí Akademie věd ČR varuje před zhoršením zdraví populace, které může způsobit neuvážené kácení městské zeleně a následné zvýšení znečištění ovzduší.

Zlepšují mikroklima
Teplota ve stínu stromu bývá za slunečného letního dne až o 3 ?C nižší než teplota
ve stínu mrtvého předmětu (např. slunečníku). Strom odpařuje vodu a k tomu spotřebovává tepelnou energii. Je-li vzrostlý strom dobře zásoben vodou, odpaří za den až 400
litrů vody. Nejenže tím vyrovnává teplotní výkyvy, ale také přirozeně doplňuje vzdušnou
vlhkost, která je v městském prostředí až o třetinu nižší než ve volné krajině. Zelené
plochy také zachycují srážkovou vodu, která jinak bez užitku odtéká kanalizací, a předcházejí tím vzniku povodní.
Zachycují prach a škodliviny
Stromy jsou účinným filtrem škodlivých látek emitovaných do ovzduší především automobilovou dopravou. Vedle CO2, oxidů dusíku a přízemního ozónu stromy pohlcují také
jemný polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných onemocnění.
Studie prováděná ve Velké Británii prokázala, že vysazováním stromů v urbanizovaných
oblastech lze snížit znečištění ovzduší polétavým prachem až o čtvrtinu.
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Zmírňují vítr
Souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o 90 %. Stromy tak omezují víření prachu vlivem silných poryvů větru. Největšího efektu je možné dosáhnout, pokud
stromy rostou na zatravněné ploše – prach usazený na trávníku se už znovu nevíří.
Slouží jako biotop
Stromy poskytují útočiště živočichům a rostlinám, včetně ohrožených a zákonem zvláště chráněných druhů. Staré a dožívající dřeviny jsou bohatým ekosystémem pestré palety
různých druhů organizmů. Ve městech jsou stromy a křoviny často jediným útočištěm hmyzu a ptáků.
Zhodnocují bydlení
V praxi se prokazuje, že zeleň zvyšuje atraktivitu měst a obcí a také hodnotu nemovitostí. Cena bytů s výhledem do zeleně může být až o desítky procent vyšší, než je obvyklá
cena v příslušné lokalitě. Městské parky a stromořadí zvyšují oblibu příslušných čtvrtí
k bydlení.

2. STROMY A ÚŘEDNÍ PRAXE
Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody“), a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb.
Dřevinami rozumí stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Všechny dřeviny jsou tímto zákonem pod hrozbou pokut chráněny před poškozováním a ničením. O jejich kácení se většinou rozhoduje ve správním řízení. V některých případech je přípustný oznamovací režim,
stromy určité velikosti lze kácet i bez oznámení. Předmětem rozhodování není povolování
ořezu dřevin. Pokud jsou stromy památné, náležejí ke zvláště chráněnému druhu rostlin,
nebo pokud jsou dřeviny součástí významného krajinného prvku či výrazně utvářejí krajinný ráz, pak se na ně vztahuje ochrana přísnější – před povolením, oznámením, anebo
pouhým provedením kácení je nutné vydat příslušnou výjimku nebo souhlas.

Vydávání povolení ke kácení ve správním řízení na základě žádosti
Současná právní úprava vyžaduje až na výjimky povolení ke kácení dřevin, o jehož udělení či neudělení se rozhoduje ve správním řízení. Jeho formální průběh upravuje především
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Drobnými odchylkami u lhůt (zejm. 60 dnů na rozhodnutí o žádosti) a rozšířením okruhu účastníků (občanská sdružení) jsou pravidla podle
správního řádu doplněna zákonem o ochraně přírody (§ 70, 71 a 83). Vydané povolení má
formu správního rozhodnutí a musí obsahovat výrok, jeho odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Je přezkoumatelné – účastníci řízení mohou podat odvolání.
Náležitosti žádosti o povolení kácení upravuje obecně § 37 odst. 2 správního řádu a dále pak § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Žádost musí být písemná a musí obsahovat:
a) jméno, datum narození a adresu žadatele (právnická osoba místo data narození uvede identifikační číslo – IČ; v případě
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spoluvlastníků i jejich údaje a podpisy minimálně nadpoloviční většiny z nich – účastníky řízení jsou všichni spoluvlastníci),
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního
nebo uživatelského vztahu žadatele
k pozemkům a k dřevinám (v případě žádosti nájemce též souhlas vlastníka),
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny (zejm. jejich druh a počet)
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí (u keřů či souvislého mladého náletu dřevin do cca 3 metrů výšky se udává velikost plochy v m2)
e) situační zákres (mapka v potřebném měřítku – často postačí zákres do snímku z katastru nemovitostí),
f) zdůvodnění kácení jednotlivých dřevin,
g) označení úřadu, jemuž je žádost určena,
h) podpis osoby, která žádá (nebo která jedná jménem žadatele).
Žádost naleznete na webových stránkách naší obce ke stažení www.vranenadvltavou.cz
Žádost může podat pouze vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se
souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Pokud žádost podá jiná osoba
a nemá plnou moc, pokud chybí další povinné náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami,
pomůže úřad žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě (zamítnutí žádosti); současně může řízení přerušit (podle § 64 správního řádu).

Orgány ochrany přírody povolující kácení
Správním orgánem, který o žádosti o kácení rozhoduje, je vždy obecní úřad obce I. stupně v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti. V praxi to tedy jsou obecní úřady, městské úřady, úřady městských částí ve statutárním městě, pokud došlo na základě
statutu k přenesení kompetence, jinak magistrát. Pro obecní úřady povolující kácení jsou
odvolacím orgánem krajské úřady. Pro doplnění přehledu kompetencí lze uvést, že řízení
o uložení pokuty za nepovolené kácení dřevin podle § 87 nebo § 88 zákona o ochraně přírody vedou místně příslušné obce s rozšířenou působností (obce III. stupně). Pokutu může uložit také Česká inspekce životního prostředí, pokud zahájí řízení dříve (alespoň den
předem) než vyjmenované orgány.
Odborné posouzení důvodů ke kácení a významu dřevin
Povolení ke kácení může být podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody vydáno jen
ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgán
ochrany přírody musí ve správním řízení objektivně posoudit a náležitě odůvodnit, zda
zájem vlastníka na pokácení dřevin převyšuje konkurující veřejný zájem na jejich zachování. Úřad přitom váží funkční a estetický význam dřevin na straně jedné a závažnost
důvodů pro jejich pokácení na straně druhé, aby mohl rozhodnout, zda pokácení dřevin
povolí. Posouzení významu dřevin zároveň poslouží ke stanovení náhradní výsadby za
kácení (viz dále). Náhradní výsadba totiž má kompenzovat ekologickou újmu způsobenou kácením a tu nelze prakticky odvodit jinak, než z posouzení významu dřevin. Zároveň se ale posouzení nemůže omezit na pouhé kritérium pro určení rozsahu náhradní výsadby – na pouhé finanční ocenění dřevin. Význam dřevin je nutné posoudit pro danou
lokalitu nebo i širší rámec krajiny. Tím je myšlena schopnost stromu zlepšovat klima
26

ZRC A D LO Č ÍSLO 160 – 3/2009

a mikroklima, poskytovat útočiště dalším organizmům a esteticky zhodnocovat okolí.
Funkční a estetický význam přitom nelze zaměňovat se sadovnickými kritérii. I poškozený či dožívající strom může být esteticky hodnotný a být cenným biotopem. Porost zahradnicky bezcenných náletových dřevin může výrazně zlepšovat mikroklima. Podstatný
je i kontext dřeviny. Výrazně odlišná situace je v parku, na sídlišti, v centru města, v okolí frekventovaných komunikací a ve volné krajině. Podle § 56 správního řádu, závisí-li
rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které úřední
osoby nemají, správní orgán usnesením ustanoví znalce (oznámí je znalci, ostatní účastníky řízení úřad vhodným způsobem vyrozumí). Znalci uloží, aby vypracoval písemný posudek a předložil mu jej ve lhůtě, kterou současně určí. Pokud to úřad připustí, může za
něj tento důkaz opatřit účastník řízení (§ 50 odst. 2 správního řádu). V případě, že nedojde k ustanovení ani připuštění znalce úřadem a některý z účastníků znalecký posudek opatřený na své náklady předloží sám, musí se s ním jako s plnohodnotným důkazem úřad přesto vypořádat v odůvodnění správního rozhodnutí. Rovněž závěry posudku
ustanoveného znalce nelze přebírat v rozhodnutí automaticky – znalecký posudek je jedním z důkazů, úřad je povinen jej hodnotit s ohledem na jeho logičnost, naplnění zadání
a v souvislosti s dalšími důkazy a podklady.

Termíny kácení
Vyhláška č. 395/1992 Sb. stanoví, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (§ 8 odst. 5). V případě povolování kácení by měl úřad přihlédnout
k tomuto pravidlu a povolit kácení mimo dobu vegetace stromů. V opačném případě by
měl úřad v odůvodnění svého rozhodnutí uvést, proč tak neučinil. Kácení dřevin stanovené velikosti fyzickými osobami v době vegetačního klidu je na jejich etickém uvážení,
ovšem lze je obecně doporučit, protože v období vegetace hrozí poškození dalších zájmů
chráněných zákonem – zejména ochrany hnízdících ptáků. Přesné datum vegetačního
klidu dřevin není právními předpisy stanoveno a ani stanovit nelze, ačkoliv se v praxi povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března. Každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy počasí. Podle toho jsou také obsazena ptačí hnízda. V případě, že povolení ke kácení bylo vydáno kvůli kolizi dřevin se
stavbou, je vhodné vázat termín kácení na nabytí právní moci stavebního povolení, případně na zahájení vlastních stavebních prací. (zdroj: ČIŽP)
Za Komisi životního prostředí Petr Janeček

PRANOSTIKY
Září
V září mnoho požárů bývá, proto se
obloha rdívá.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný
podzimek a pozdní zimu.
Září, na léto jde stáří.
Teplé září - říjen se mračí.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
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Bouřky v druhé polovině září přinášejí
mnoho větrů.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Kolem svatého Václava, nové léto nastává.(28.9.)
Na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima.(30.9.)
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Říjen

Listopad

Teplý říjen - studený listopad.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden
hodně studený.
Říjen když blýská, zima plíská.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se
přikrade.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení,
bude tuhá zima.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
(15.10.)
Jaký den Havel ukazuje, taková zima objevuje. (16.10.)
Svatá Voršila a Kordula - větry pohnula.
(21.10.)
Šimona a Judy - kožich snese s půdy.

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka
příští neúrody.
Jaký listopad, takový březen.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat
komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.¨(1.11.)
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy
to oznamuje. (2.11.)
Na svatého Martina kouřívá se z komína. (11.11.)
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na
šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá. (11.11.)
Svatá Kateřina přichází bíle oděna. (25.11.)
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.

FESTIVAL VEJVODOVA ZBRASLAV 2009
PŘEHLED ZÚČASTNĚNÝCH ORCHESTRŮ
Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha, mažoretky SRDÍČKO Kolín
Dechový orchestr a mažoretky BOHEMIA ZUŠ Přeštice
Holanďanka
Malá dechovka ZUŠ Přelouč
Městská hudba Kynšperk nad Ohří a MAJORETTES Kynšperk
12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře
Táboranka Košťálov a mažoretky POPELKY DDM Lomnice nad Popelkou

CZ
CZ
NL
CZ
CZ
CZ
CZ

Program festivalu: 25.09. 2009 PÁTEK
17,00 Veřejná vystoupení jednotlivých orchestrů v okolí Zbraslavi
Davle
Holanďanka
Radotín
Týnečanka
Jíloviště
Městská hudba Kynšperk nad Ohří a MAJORETTES Kynšperk
Vrané n. Vlt. 12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře
Klínec
Dechový orchestr a mažoretky BOHEMIA ZUŠ Přeštice

NL
CZ
CZ
CZ
CZ

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
18,15–22,00 Veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů
18,15
Týnečanka
19,00
12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře
Holanďanka
19,45

CZ
CZ
NL
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20,30
21,15

Dechový orchestr a mažoretky BOHEMIA ZUŠ Přeštice
Městská hudba Kynšperk nad Ohří a MAJORETTES Kynšperk

CZ
CZ

26.09. 2009 SOBOTA: ČERNÉ DIVADLO JIŘÍHO SRNCE
09,30 – 13,30 Soutěž zúčastněných orchestrů
Soutěž je určena dechovým orchestrům do 25 hráčů včetně dirigenta bez věkového omezení. Určená skladba pro všechny orchestry: Jaromír Vejvoda/ Vašek Zeman: Kvetou máky (beze zpěvu).
POROTA
Jan Slabák, dirigent a hudební skladatel
Tomáš Stavěl, hudební režisér Českého rozhlasu Praha
Dr. Ing. Rainer Stiassny, MiM, dirigent a hudební skladatel
Tajemník poroty, Jaromír Vejvoda

CZ
CZ
I
CZ

SOUTĚŽ
09,30 – 10,00
10,00 – 10,30
10,30 – 11,00
11,00 – 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 12,30
12,30 – 13,00
13,00 – 13,30

CZ
CZ
CZ
NL
CZ
CZ
CZ
CZ

12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře
Dechový orchestr ZUŠ Přeštice
Týnečanka
Holanďanka
Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha
Městská hudba Kynšperk nad Ohří
Táboranka Košťálov
Malá dechovka ZUŠ Přelouč

ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
10,30 – 15,00 Veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů
10,30 – 11,00
Městská hudba Kynšperk nad Ohří a MAJORETTES Kynšperk
CZ
11,00 – 11,30
Táboranka Košťálov a mažoretky POPELKY DDM Lomnice n. Popelkou
11,30 – 12,00
12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře
CZ
12,00 - 12,30
Dechový orchestr a mažoretky BOHEMIA ZUŠ Přeštice
CZ
12,30 – 13,00
Holanďanka
NL
13,00 – 13,30
Týnečanka
CZ
13,30 – 14,00
Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha
CZ
14,00 – 14,30
Malá dechovka ZUŠ Přelouč
CZ
14,00 – 15,00
Mažoretková show
Hřiště TJ Sokol Zbraslav
15,00 sraz orchestrů a mažoretek na průvod
15,30 slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami Zbraslaví
Po skončení průvodu společný koncert všech zúčastněných orchestrů
a mažoretkových skupin na Zbraslavském náměstí
17,00 ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
koncert „VEJVODOVY KAPELY“ s vyhlášením výsledků soutěže
19,00 OBŘADNÍ SÍŇ ZBRASLAV
slavnostní přijetí zástupců orchestrů a hostů starostkou Zbraslavi
19,00 ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
Festivalová veselice s orchestrem „Křídlovanka“
Z R CA DLO Č Í S L O 1 6 0 – 3 /2 0 0 9
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27.09. 2009 NEDĚLE
ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – STAN
10,00 MATINEE
10,00 Malá dechovka ZUŠ Přelouč
11,00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha

CZ
CZ

BĚŽÍŠ? BĚŽÍM! BĚŽÍME VŠICHNI ……
Tělocvičná jednota Sokol Vrané nad Vltavou I. Vás srdečně zve na nejbližší sportovní akce. Tak jako každý rok na podzim i letos nás čekají dva běhy.
První z nich je 2. ročník BĚHU NADĚJE, který se koná v sobotu 12. září 2009 od 11:00
u Galaxie – vodní sporty (prezentace účastníků již od 9:00). BĚH NADĚJE je sportovně
společenská humanitární akce inspirující se úspěšnou akcí pořádanou na podporu výzkumu rakoviny - BTF, která v ČR probíhala v letech 1993 - 2007 a na níž Běh naděje volně
navazuje.
Druhá z nich je akce, která má v naší obci dlouholetou tradici, jedná se o 16. ročník
BĚHU DO SCHODŮ, který se koná v sobotu 10. října 2009 od 9:00 na schodech u hřbitova.
Přijďte zaběhnout nový vranský rekord. Zkusit si běh do schodů může úplně každý – od
těch nejmenších s doprovodem rodičů až po ty nejstarší z nás - připravujeme spoustu kategorií! Vezměte s sebou i své čtyřnohé kamarády, připravili jsme speciální psí kategorii ?
Podrobnosti nejen o těchto akcích naleznete na webových stránkách TJ Sokol Vrané nad
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.
Vltavou I. www.sokolvranenadvltavou.cz

ZPRÁVA Z MATRIKY ZA OBDOBÍ 5,6,7/2009
Narození:
Boček Patrik
Carvová Sára
Kiliánová Nela
Macháčková Klára
Záruba Lukáš
Lucie Foubíková
Matyáš Růžička
Jakub Žemlička
Odhlášeno z obce: 8 občanů
Přihlášeno do obce: 29 občanů

Úmrtí:
Kramoliš Zdeněk
Kubelík Jiří
Novák Václav
Tůmová Daniela
Šťastný Rudolf
Bartl František
Tyslová Emilie
Kašparová Jiřina
Věříšová Božena
Kuchařová Dagmar

Historie matrik …. pokračování
Pravidelné vedení katolických matrik se však v našich zemích datuje až od čtyřicátých
až šedesátých let 17. století. Matriky tehdy tvořila vždy jen jedna kniha různého formátu,
rozdělená na tři části: pro zápisy o narození, oddání, úmrtí a to pro celou farnost. Zápisy v
jednotlivých částech se prováděly chronologicky pro všechny vsi farnosti.
Forma zápisu byla textová a v podstatě stereotypní až do roku 1784. V části narozených
se uváděl rok, měsíc a den křtu dítěte, jméno a příjmení křtícího, jméno dítěte, jmé no a přízvisko či příjmení otce a jméno matky. Pak následovala jména a příjmení kmotrů a kmoter,
z nichž hlavním kmotrem nebo kmotrou byla ta osoba, která novorozeňátko držela v rukou.
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Proto byla v matričních zápisech označována jako conpater (resp.conmater) levans.
Ostatní kmotři a kmotry byli zapisování také jako testes, tj. svědkové.
Část oddaných obsahovala především datum svatby, jména a příjmení snoubenců, rodičů, svědků, jméno oddávajícího a jak a kdy byly provedeny ohlášky.
Část zemřelých obsahovala datum pohřbu, jméno a příjmení zemřelého, jeho přibližný věk,
poznámku, jak byl knězem zaopatřen a jméno pohřbívajícího. Záznamy v této části jsou pro
nás rodopisce co do obsahu informací o předcích nejchudší. Přesto je nesmíme opomíjet.
Jazykem zápisu byla čeština nebo němčina podle jazykové oblasti fary nebo národnosti
faráře. V roce 1760 pak vyšlo nařízení konsistoře o povinném užívání latiny a o připojení
záznamu, kterého panství je kdo poddaným.
Během doby se obsah zápisů poněkud rozšiřoval a přibyly upřesňující údaje čí synem nebo dcerou kdo byl, kterého panství byl poddaným, jaké povolání vykonával či jaké sociální
postavení zastával. V zápisech o křtech přibylo datum narození. V zápisech o pohřbu bylo doplňováno i datum úmrtí, údaj o náboženství a zdůraznění, že nebožtík byl jako katolík
pohřben způsobem katolickým.
Věra Urbanová

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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