Vrané nad Vltavou a Skochovice ve čtyřicátých letech minulého století...

Na tomto místě bychom rádi uveřejňovali rubriku Vrané nad Vltavou včera a dnes, kde by byly otištěny historické fotografie Vraného a současný pohled. Prosíme proto ty z vás, kteří vlastníte nějaké historické fotografie o zapůjčení.
Kontaktovat můžete buď Blanku Tomkovou, Alfonse Limpoucha anebo přímo Ivo Vavřinu na telefonu 257 760 785.
Pokud vlastníte zajímavé obrázky Vraného v digitální podobě, můžete je poslat na adresu zrcadlozrcadlo@seznam.cz

...a v roce 2005

Letos slaví 80leté výročí fotbalové hřiště ve Zvoli, které bylo
postaveno na poli nalevo od
silnice Vrané – Zvole při příjezdu do Zvole. Je to zajímavé
i proto, že první fotbalový zápas na tomto hřišti hrála právě
mužstva Zvole a Vraného.
FOTO Z ARCHIVU L. RY·ÁNKA

Fotbalové mužstvo
Vraného v roce 1927
na hřišti na Kole
Otevírání nové hasičské zbrojnice
ve Skochovicích v roce 1912
Založení Hasičského sboru ve Skochovicích
v roce 1912. Letos tedy hasiči slaví v naší obci
již 95. výročí založení sboru. Prvním starostou
Hasičů byl Rudolf Koníček, učitel. Za rok jej vystřídal Josef Vojáček. Založení Sboru dobrovolných továrních hasičů v papírně bratří Haasů se
slavnostně konalo již v roce 1890. Zdalipak si
někdo z hasičů na tato výročí vzpomene?
FOTO Z ARCHIVU L. RY·ÁNKA

Olejomalba z roku 1908,
kde je vidět i nová cesta do Zvole

Letos slaví výročí silnice z Vraného do Zvole. Je to právě sto let, kdy byla zřízena a uvedena do provozu nová
cesta, vedoucí od přechodu tratě ve Vraném přes můstek na zvolském potoce a lesem ke Zvoli. Silnice má
mnoho prudkých zatáček, ale je mnohem schůdnější, než byla stará cesta do Zvole, která vedla od papírny Zídkami přes trať a kopcem dodnes zvaný Andělák a lesem kolem bývalého potůčku až do nynější zatáčky v Moklinách (prudká zatáčka u Homole).
FOTO Z ARCHIVU L. RY·ÁNKA

Letošní zima si dala na čas, ale koncem ledna
nás zasypala nebývalými přívaly sněhu.
Bílá peřina ukryla i všechny
nedostatky a celá obec
vypadala alespoň na pár dní
velmi idylicky. Na snímku
nově zrekonstruované
nádraží.
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