Slovo na začátek
KOUKÁM, JAK TEN ČAS LETÍ ………
A už je tu zase ZRCADLO tentokrát s číslem 151.
Čtvrt roku uběhlo jako voda, každý prožil mnoho zajímavého. Velkou událostí pro nás
všechny byl odstřel skály pod Homolí. Odborníci provedli tuto akci velmi kvalitně a rychle, za což jim patří náš dík. Jediná přístupová cesta do naší obce je nyní v pořádku. Skalní
masív se snad zklidnil a již nás nebude ohrožovat.
Velmi důležitá a slavná událost nás občany čeká v sobotu 23. června 2007, kdy bude od
8,00 do 16,00 hodin „Den otevřených dveří“ v naší NOVÉ ŠKOLE. Přijďte se podívat na tuto novou moderní budovu pro naše ratolesti.
Škola je moc pěkná, ale potřebuje ještě mnoho financí na její vybavení, proto prosíme
všechny, kteří mají možnost, o jakoukoli finanční injekci. (viz info v čísle). Předem děkujeme všem, které tato výzva osloví.
„ZDE V PRODEJI….“ takto jsou označena prodejní místa, kde si můžete koupit naše
ZRCADLO a jsou to: novinový stánek u nádraží, drogerie paní Marholdové, potraviny
EDEN, potraviny u Jílků, květinářství pí. Kyndlové a místní knihovna.
Na těchto 6ti místech na Vás 4x do roka čeká ZRCADLO. Prodejcům děkujeme.
Zároveň připomínáme, že 14 dní po vydání si mě můžete přečíst na webových stránkách
naší obce: www.vranenadvltavou.cz.
Všem našim věrným a milým čtenářům přejeme krásné prázdniny, dovolenou, no prostě
krásné léto.
Okna již máte jistě vyzdobena květinkami, zahrádky Vám již kvetou. Těšíme se, která
vranská okna budou nejkrásnější.
„Nejhezčí okno vranské pro rok 2007“ bude vyhlášeno v posledním letošním čísle.
A opět apelujeme, pište, foťte, ale hlavně přispívejte do ZRCADLA.
Všem milým čtenářům a dopisovatelům děkujeme za přízeň.
ZRCADLO
Opatrujte se.

SLOVO STAROSTKY
Přístavba základní školy, tj. I. etapa plánované akce „Rekonstrukce a přístavba ZŠ Vrané nad
Vltavou“ byla dokončena, kolaudace proběhla tak, jak předpokládal harmonogram stavby, kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 21.3.2007.
Projektová dokumentace je zpracována tak, aby stavba probíhala ve čtyřech samostatných
blocích, které jsou v případě nutnosti nebo nezískání dalších finančních prostředků, od sebe oddělitelné. Projektová dokumentace a stavební povolení je na celé dílo, ale konečná realizace je závislá na získaných finančních prostředcích ze státního rozpočtu, z jiných dotačních zdrojů, z úvěru a z vlastních finančních zdrojů.
Rekonstrukce stávající budovy, která měla být II. etapou a po jejímž dokončení se do ní měli
přesunout žáci I. stupně ze „staré školy“, však bohužel v letošním roce s největší pravděpodobností realizována nebude. Důvod? Jako vždy – finance. Ze státního rozpočtu pro letošní rok máme přislíbeno 10 mil. Kč na dokončení prací souvisejících s I. etapou s návazností na další etapy (např. zemní práce pro stavbu hřišť, trafostanice pro celý komplex budov atd.), dál zatím nic.
Jednáme o dalších dotacích na II.etapu a následné dokončení zbývajících částí školy, tj. přístavba školní jídelny, vybudování sportovišť – venkovního hřiště, přípravu na případné dobudoZ R CA DLO Č Í S L O 1 5 1 – 2 /2 0 0 7
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vání tělocvičny v dalších letech (jedná se o vybudování základové desky pro tělocvičnu umístěnou pod stávající budovou ZŠ směrem k řece). Věříme, že naše snaha nevyjde naprázdno a škola bude dobudována, že peníze ze státního rozpočtu získáme.
Stále jsme přesvědčeni, že tato investice do vzdělávání je nezbytná a to nejen pro nejmladší
občany naší obce, ale i pro širokou veřejnost – škola se podílí a bude podílet na vzdělávání několika věkových skupin obyvatel. Do budoucnosti je investice do školy a úrovně vzdělání určitě
velmi užitečná.
„Den otevřených dveří“ pro širokou veřejnost je naplánován na sobotu 23.června 2007. Určitě se přijďte podívat, těšíme se na Vás.
Bohuslava Chvátalová – starostka obce

Zprávy z radnice
V období od února 2007 se zastupitelstvo
do uzávěrky tohoto čísla Zrcadla sešlo 2x,
účast zastupitelů byla 100 %. Rada obce zasedala 11x, účast 93 %.
■ Byl schválen rozpočet na rok 2007. V příjmové části rok 2007 celkem 29.569,34 tis.
Kč, úvěr na ZŠ 37.000 tis. Kč, příjmy celkem vč. úvěru 66.569,34 tis. Kč. Ve výdajové části rok 2007 celkem 64.193,34 tis.Kč,
splátky úvěru ZŠ 2.376 tis. Kč, výdaje celkem vč. úvěru 66.569,34 tis. Kč.
■ Zastupitelstvo schválilo rozvojové priority
obce, jejich garanty a částky na odborné
studie a projekty.
■ S účinností od února 2007 vykonává činnost stavebního úřadu pro naši obec Stavební
úřad při MěÚ Jílové u Prahy.
■ Byla dokončena přístavba základní školy (I.etapa) podle stanoveného harmonogramu.
Kolaudační řízení bylo zahájeno Stavebním úřadem Dolní Břežany 1. 3. 2007, kolaudační rozhodnutí nabylo právního účinku dnem 21.3.2007.
■ Proběhla kolaudace veřejného osvětlení v Březové.
■ Zkolaudována byla rekonstrukce a rozdělení bytu v obecním domě čp. 173 v Rajčuru, dva
vzniklé byty byly přiděleny jako byty sociální p. Souškovi a p. Součkovi.
■ Byla uzavřena smlouva s JUDr. Kolářem o právním zastupování obce při jednání se společností Pikar Bohemia (Italská společnost, vlastnící horní část bývalé papírny, má záměr vybudovat zde bytový komplex).
■ Byla podepsána smlouva o spolupráci a zástavní smlouva se společností Pikar Bohemia.
Ve smlouvě o spolupráci je zakotven příspěvek společnosti na stavbu budoucího náměstí v místech parku „u váhy“. K zajištění plnění smlouvy o spolupráci budou zastaveny pozemky ve vlastnictví Pikar Bohemia ve prospěch obce.
■ České dráhy a. s. daly na podnět obce firmě Borimex (uhelné sklady) výpověď z nájemní smlouvy s účinností k 31. 12. 2007. Na využití tohoto prostoru bylo zadáno zpracování studie. Obec má záměr vybudovat zde malé parkoviště a zřídit veřejný park jako součást budoucího náměstí.
■

2

ZRC A D LO Č ÍSLO 151 – 2/2007

Vranský občan se ptá... radnice odpovídá
ZBÝVAJÍCÍ OTÁZKY Z DOPISU P. VESELÉHO
Ad l.
Pečovatelskou službu je možno objednat z Dolních Břežan na adrese: Hana Blažková,
Agentura domácí péče, Dělnická 120, 252 46 Dolní Břežany, tel. 241 910 038, e-mail:
xcxcxc@sendme.cz, webové stránky s nabídkou služeb: www.domaci-pece-hb.cz. Po dohodě a za úplatu je možno využívat služeb, jako např.: dovoz obědů, (je zajišťován ve spolupráci s firmou Gastro – FN Krč) a s nabídkou běžného i dietního jídla, dále pak je možno
objednat si týdenní nebo měsíční úklid, praní prádla, pomoc při přípravě jídla, doprovod
k lékaři, na úřady apod. Někteří občané využívají i pečovatelskou službu z Davle.
Ad 2.
Přechody pro chodce jsou u mateřské školy v ul. Březovská (místní komunikace) a ve
středu obce před železničním přejezdem na křižovatce ul. Nádražní a U Pošty (tato komunikace je silnicí III.třídy a je v majetku Středočeského kraje a ve správě Správy a údržby
silnic Kladno, tzn. že o zřízení přechodu rozhoduje správce komunikace, Policie ČR a Odbor dopravy MěÚ Černošice). Zřizovat přechody pro chodce je možné pouze v místech, kde
je možný vstup z chodníku se sníženým obrubníkem a opět výstup na chodník se sníženým
obrubníkem.
Ad 4.
Bezbariérový vstup na obecní úřad je zatím hudbou budoucnosti, jednak z důvodů technických možností – v budově obecního úřadu není dostatek místa na vybudování výtahu
a dále pak finančních nákladů – výtah představuje náklad 1 – 2 mil.Kč. Pro invalidní občany necháme zřídit u vstupu do obecního úřadu zvonek a úřednice obecního úřadu sejde
dolů před budovu a záležitost invalidního občana vyřídí.
Ad 7.
Bankomat v obci je pravděpodobně opravdu jen pohádkou. Nejde samozřejmě jen o jeho
umístění, ale především o ochotu peněžního domu bankomat v obci umístit. Svého času
jsme chtěli bankomat od České spořitelny, bohužel nám nebylo vyhověno.
Ad 10.
Dopravní obslužnost je zajištěna železniční dopravou. Obec provozuje obecní přívoz, kde
z protějšího břehu je dostupná velmi frekventovaná hromadná autobusová doprava. Dopravu po obci by mohl provozovat soukromý dopravce, ovšem pouze pokud by se mu to vyplatilo, což není asi reálné.

ODPOVĚDI KVP NA DOTAZY A PŘIPOMÍNKY
V ČASOPISE ZRCADLO
Přechody pro chodce
Touto problematikou se zabývala Rada a Zastupitelstvo obce společně s Dopravním oddělením Policie ČR. V současné době jsou zřízeny přechody dva – u mateřských školek nad
sokolovnou a v blízkosti přejezdu u váhy. Vzhledem k dopravní situaci a z technického hlediska není možné a Policie nedoporučuje zřízení dalších přechodů.
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Čtyřkolky a motocykly bez registračních značek
Dopravní situaci v obci lze řešit jen Policií. KOVP nemá žádný zákonný prostředek kromě možné identifikace řidičů a majitelů těchto vozidel a jejich ohlášení na Policii. Toto
však má právo udělat kterýkoli občan obce bez zbytečného zdržování oznamováním na
obec nebo do komise. V této situaci by mohla preventivně účinně působit ustavená příslušná komise obce pro práci s mládeží. Všechna motorová vozidla na komunikacích musí
být opatřena registračními značkami a jejich řidič musí mít příslušné oprávnění k řízení.
Povolená rychlost v obci je omezena na 40 km/hod.
Automobilové vraky a nepojízdná vozidla
Komise průběžně provádí dohlídky v obci a podniká opatření k odstranění vraků z komunikací. Problém je při situaci, když je takovýto automobil mimo komunikaci nebo na
soukromém pozemku (i neoploceném). V současnosti řeší komise 8 případů.
Toulaví psi
Problémem i nadále zůstává identifikace majitele psa, případně odchyt toulavého psa.
V případě zjištění majitele jsou podnikána opatření. Potíže působí případné umístnění odchyceného zvířete pro přeplněnost útulků. Nyní jsou rozpracovány 2 případy.
Nekázeň řidičů
Mnoho řidičů a občanů nerespektuje dopravní předpisy, jako například:
■ zóna rychlosti 40 km/hod. v celé obci ■ zákaz vjezdu motorovými vozidly na stezky
pro pěší ■ nerespektování zákazů zastavení ■ užívání vozidel bez registračních značek
a bez platného technického průkazu ■ bezohledná jízda zejména na prašných silnicích ■
ničení dopravního značení ■ jízda na bicyklech dostatečně nevybavených podle předpisů ■
v rozporu s předpisy jízdy dětí po silnicích bez doprovodu dospělé osoby
Okolí pomníku a hřbitova
Toto je kapitola sama pro sebe. Zejména školní děti a mládež nedospělá i dospělá „řádí“ v okolí hřbitova a pomníku jak pominutá.
Ráno před vyučováním kouřící školáci, kluci i děvčata, odhazování odpadků, vulgarismy
a posměšné posunky, znečišťování laviček. Není vyloučena ani možná distribuce drog. Učitelé mimo školu zasahovat nemohou, obecní strážníci neexistují, rodiče se o chování dětí mimo domov nezajímají. Podle dětí o kouření svých ratolestí vědí a nic prý proti tomu nenamítají. V lesíku po ranním kouření vznikl dokonce požár. V polední přestávce neukázněné
chování dětí v tomto prostoru, znečišťování prostoru odpadky, lámání a ničení veřejné zeleně, ničení zařízení dětských koutků, kouření, přenášení laviček, řev, házení kamení na trať
a na silnici u elektrárny… Odpoledne a večer se scházejí různé party na lavičkách, na schodišti apod. Kouří, popíjejí alkohol, hází odpadky do veřejné studny u hřbitova, ničí lavičky
a zařízení dětského hřiště, seřizují a opravují motorky (bez identifikace) na dětském hřišti,
jezdí po parcích kolem pomníku (tím ničí trávníky a srázy), pohazují odpadky, konzumují
drogy (byly identifikovány injekční stříkačky a nedopalky po kouření marihuany).
Tyto situace nemůže naše komise řešit bez účinné spolupráce s rodiči, školou, komisí
mládeže, komisí životního prostředí a v neposlední řadě s obecní nebo státní policií. Vyzýváme Vás všechny a prosíme Vás o spolupráci.
Za Komisi pro ochranu veřejného pořádku obce Vrané nad Vltavou
Ladislav Ryšánek, předseda komise.
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NOVÉ OTÁZKY ……
1) Za ředitelování p. Přenosila bylo okolí Hudební školy krásná, ozdobná zahrada, nyní
je v přední části do ulice Nádražní udržovaný travnatý prostor, ale za budovou (směrem
k poště) je neútulno a ke všemu tam parkuje nákladní auto pivovaru. Je parkování pivovarského náklaďáku u Lidové školy umění vhodné?
2) Co čeká do budoucna Rajčur?
3) Uhelné sklady ve Vraném nad Vltavou – prý končí svou činnost. Kde budou moci naši obyvatelé nakupovat uhlí?
4) Prostor před prodejnou potravin v domu paní Homolkové (u závor) se stal asi kulturně-sportovním místem skupiny lidí. Toto velmi frekventované místo je velmi nebezpečné
jak pro tuto skupinu lidí, tak pro projíždějící řidiče. Než dojde k neštěstí bylo by jistě
dobré učinit nějaké opatření.
5) Malým dětem a jejich maminkám chybí lavičky a ostatní vybavení Akátku, přimlouváme se za opravu tohoto prostoru. Kvůli vandalům přicházejí malé ratolesti o pěkné místo k radovánkám.

…… A ODPOVĚDI:
1) Pro zahradu Základní umělecké školy je plánován nový plot, který bude zřízen společnou investicí obce Vrané nad Vltavou a ZUŠ. Dojde i k výměně některých starých stromů a keřů, v přední části zahrady zůstane travnatý prostor. Za budovou ZUŠ budou přístřešky a kůlny zrušeny poté, co se po několikaletém očekávání podaří vybudovat ústřední
topení na elektřinu, což je odvislé od vybudování trafostanice ČEZ v prostoru před „hadrovnou“. Parkování nákladního automobilu zaměstnance ZUŠ povolila paní ředitelka. Jinak
by toto vozidlo parkovalo na veřejném prostranství.
2) Obecní bytový dům „Rajčur“ zůstane obecním bytovým domem.
3) Uhelné sklady firmy Borimex s.r.o. budou podle posledního sdělení Českých drah,
a.s., pronajímatele skladovacích prostor, fungovat do konce roku 2007 tak, aby firma mohla doprodat své zásoby uhlí. Zásobování občanů uhlím bude možné z některých uhelných
skladů v blízkém okolí. Podle zjišťování obce jsou ceny uhlí ve stejné cenové relaci, někde
dokonce levnější. Adresy, telefonní spojení, případně i ceny budou včas zveřejněny na obecní vývěsce nebo webových stránkách obce. Obec má záměr v prostorách, které měla pronajaty firma Borimex a Stavokov, v budoucnu zřídit veřejný park s lavičkami a zelení a vybudovat parkoviště.
4) Rada obce projednávala s paní Homolkovou – pronajímatelem prostor prodejny potravin – aby učinila taková opatření, která by zabránila shromažďování skupiny lidí, kteří
ohrožují kolemjedoucí auta a sami sebe. Bohužel se toto nepodařilo vyřešit ani přes Policii ČR.
5) Akátek čeká „generální“ oprava. Některé prvky opraví odborná firma, některé se budou muset vyměnit celé. Další drobné opravy provedou pracovníci obecního úřadu. Nezbývá nám než doufat, že „naši vandalové“ hřiště opět nezničí.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 1 – 2 /2 0 0 7
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INFO – servis
JEŠTĚ JEDNOU ŠKOLA
I.etapa „Rekonstrukce a přístavba základní školy“, tj. přístavba II. stupně je dokončena. Stavba byla vybudována za přispění státního rozpočtu (15 mil. Kč), zbytek obec hradí
ze svého rozpočtu (8 mil. Kč) a předpokládaná výše úvěru činí 37 mil. Kč.
Nová budova přístavby školy plně vyhovuje dnešním požadavkům na výuku, je krásná
a moderní, architektonicky navazující na budovu z roku 1936, která byla ve své době pojata nadčasově. Fasáda i vnitřní výmalby jsou laděny do teplých barevných tónů. Vstup do
budovy přístavby je hlavním vchodem stávající budovy školy.
V přístavbě je 8 kmenových tříd, 5 specializovaných učeben, 12 kabinetů a šatny pro
I. i II. stupeň. Je zde umístěno technické a technologické zázemí školy. Všechny třídy jsou
světlé a prostorné. Rovněž chodby jsou široké, sociální zařízení pro děti i učitele je také
velmi pěkné. Naši učitelé se konečně dočkají svých kabinetů. Šatny v suterénu budou sestávat z šatních skříněk. Přístavba je určena pro žáky II. stupně.
Na vnitřní vybavení školy obcí, bohužel, již finanční prostředky v rozpočtu nezbývají. Dotaci z MF ČR, kterou jsme obdrželi, nelze s ohledem na účelovost použít.
Vybavení jedné kmenové učebny tak, aby odpovídala současným požadavkům na úroveň
vyučování, představuje minimální náklady ve výši cca 130.000 Kč. Každá z kmenových
učeben musí být vybavena 30 žákovskými židlemi (cca 1.200–1.500 Kč/1 ks), 15 školními
lavicemi (cca 3.000–4.000 Kč/1 ks), katedrou a učitelskou židlí (cca 6.000– 6.500 Kč), dále školní tabulí (cena se pohybuje v rozmezí od 20.000 do 55.000 Kč) a sestavou skříní
a skříněk (cena cca 18.000 Kč).
Nejnáročnější náklady jsou na odborné učebny, kdy vybavení jedné učebny může představovat až 400.000 Kč. Sestava šatních skříněk stojí zhruba 800.000–850.000 Kč. Vybavení jednoho kabinetu představuje minimálně 30 tis. Kč. Vybavení počítačových učeben se
použije stávající, je pořízeno nedávno.
Musíme proto hledat jiné způsoby, jak získat prostředky na vnitřní zařízení školy a vybavení nábytkem. Dovolujeme si proto, obrátit se na Vás – na rodiče, na příznivce školy, na
podnikatele i občany – s prosbou a žádostí o pomoc. Pokud budete mít zájem pomoci škole finančním nebo materiálním příspěvkem, rádi Vaši pomoc přijmeme. O případném finančním nebo materiálním daru bude sepsána darovací smlouva
B.Ch.

JAK ŠEL ČAS… U ČEHO BYLO ZRCADLO
koncem února 2007 byla provedena kolaudace nové školy
29. března 2007 – 1. setkání
Klubu seniorů „ Seniorek „
21. dubna 2007 – Den Země
22. dubna 2007 – 100 let
Skautingu
26. dubna 2007 – uzavření silnice pod Homolí
28. dubna 2007 – Velký slavSlužebně starší čarodějnice
nostní koncert Sboru sv. Jiří
seřazené k hodu koštětem
30. dubna 2007 – Rej čarodějnic.
6
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KLUB SENIORŮ „SENIOREK“ VRANÉ NAD VLTAVOU.
Dne 29. března 2007 se v prostorách naší knihovny prvně sešlo 12 dam v seniorském
věku.
Setkání bylo velmi milé, přátelské. Při kávičce a zákusku jsme si pěkně popovídaly.
Klub seniorů se bude i nadále setkávat v knihovně, kde nám paní knihovnice vycházejí
velmi vstříc, za což jim děkujeme.
Na dalším setkání si Klub připravil několik námětů pro výlety a další činnost.
Veškeré akce, které bude Klub pořádat, budou na letáčcích, na vývěskách, v ZRCADLE
a budou vyhlašovány místním rozhlasem.
Seniorek již vyjel i mimo obec: 2. května jsme navštívili Národní galerii na Zbraslavi.
Zveme všechny vranské seniory, ženy i muže, přijďte mezi nás.

70. LET VRANSKÝCH SKAUTŮ
V nedělní podvečer 22. dubna 2007 se
uskutečnilo setkání Vranských Skautů.
Ve strašidelných prostorách bývalé papírny
se sešlo několik desítek skautů všech věkových kategorií. Setkání bylo velmi příjemné.

10. ROČNÍK VRANSKÉHO
KULTURNÍHO JARA 2007
V sobotu 28. dubna 2007 se uskutečnil
v našem vranském kostelíku 1. koncert Vranského kulturního jara 2007 – Velký slavnostní
koncert Sboru sv. Jiří.
Tento koncert byl zároveň oslavou naší Vranské poutě, 20 ti let Sboru sv. Jiří a 70 tin dirigenta sboru pana ing. Alfonse LIMPOUCHA.
Další koncerty pokračovaly v květnu a červnu 2007.

1. REJ ČARODĚJNIC
Po mnoha letech máme opět májku– hurááááá.
V pondělí 30. dubna 2007 proběhl 1. Rej čarodějnic ve Skochovicích u hasičárny.
Nálada byla čarovná, čarodějnice a čarodějové všech věkových kategorií řádili o sto šest…

OTÁZKA PRO ČTENÁŘE ZRCADLA:
Odpověď na otázku z minulého čísla:
Kdy byla postavena naše „nová škola“ ? Odpověď: V roce 1932. (nejedná se letošní
přístavbu).

Dnešní otázka:
Kam půjdu, budu-li se chtít dostat do Dubné?
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SE ZRCADLEM DO DIVADLA
Sledujte vývěsky, poslouchejte místní rozhlas, čtěte Zrcadlo – tak se dozvíte o zájezdech na divadelní představení do různých divadel v Praze.
Divadla navštěvujeme 1x za měsíc. Doprava z Vraného a zpět je zajištěna autobusem.

ZMĚNY V OBLASTI DÁVEK SOCIÁLNÍ PÉČE
V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb.,
O životním a existenčním minimu, došlo od 1. ledna 2007 ke změnám dávek poskytovaných
podle zákona č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální příplatek
Nárok má rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,2 násobek životního minima rodiny:
Úplná rodina
(oba rodiče)
s počtem nezaopatř.
dětí

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně
pro nárok na sociální příplatek od 1. 1. 2007
1,0 násobek živ. minima
2,2 násobek živ. minima
(maximální)
(není nárok)

jedno do 6 let

7.080,-– Kč

15.576,-– Kč

dvě 5,8 let

9.040,-– Kč

19.888,-– Kč

tři 5,8,12 let

11.000,-– Kč

24.200,-– Kč

čtyři 5,8,12,16 let

13.250,-– Kč

29.150,-– Kč

Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Výše sociálního příplatku je odstupňována podle věku dítěte a příjmu rodiny. Jako příklad lze uvést situaci úplných rodin s jedním dítětem bez dalších sociálních událostí.
Výše sociálního příplatku podle stáří dítěte a výše příjmu rodiny činí:
Věk
nezaopatřeného
dítěte v rodině

Sociální příplatek při rozhodném příjmu rodiny
v předchozím kalendářním čtvrtletí
měsíčně v Kč k 1. lednu 2007
1,0 ŽM
1,6 ŽM

2,0 ŽM

do 6 let*

873,-– Kč

437,-– Kč

146,-– Kč

6 – 15 let

1.070,-– Kč

535,-– Kč

179,-– Kč

15 – 26 let

1.228,-– Kč

614,-– Kč

205,-– Kč

* rodina bez nároku na rodičovský příspěvek

Sociální příspěvek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také
zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příspěvek se poskytuje i rodinám,
kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku. Nově se sociální příspěvek zvyšuje i rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na
vysoké škole v prezenční formě studia.
8
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DŮLEŽITÉ ADRESY, E-MAILY, TELEFONY...
Policie ČR
obvodní oddělení Jílové u Prahy
Husova 256, 254 01 Jílové u Prahy
tel.: 241 950 476, 974 882 710
fax: 241 950 238
Obecní úřad Vrané nad Vltavou
Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
Tel.: 257 760 351-2
Fax: 257 760 040
E-mail: ou@vranenadvltavou.cz
www.vranenadvltavou.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
Organizační struktura:
Starosta: starosta@vranenadvltavou.cz
Místostarosta:
mistostarosta@vranenadvltavou.cz
Účetní: ou_vrane@seznam.cz
Pokladna: pokladna@vranenadvltavou.cz
Matrika, OP: ou@vranenadvltavou.cz

Městský úřad Černošice
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Tel.: 251 081 521
Fax: 251 642 329
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pracoviště Podskalská 19, Praha 2
Po, St 8:00 – 17 :00 hod.
odbor dopravy navíc Út, Čt, Pá 8:00–12:00 h.
Podatelna:
pracoviště Podskalská 19, Praha 2
Po, St 8:00 – 17:00 hod.
Út, Čt 8:00 – 15:00 hod.
Pá
8:00 – 12:00 hod.
Pokladna:
pracoviště Podskalská 19, Praha 2
Po, St 8:00 – 17:00 hod.
Út, Čt 8:00 – 11:30, 12:00 – 15:00 hod.
Pá
8:00 – 11:30 hod.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 1 – 2 /2 0 0 7

Finanční úřad Praha – západ
Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4
Tel.: 261 371 111
Fax: 261 373 098
E-mail: podatelna@prz.pr.ds.mfcr.cz
Úřední hodiny: Po, St 8:00 – 17:00 hod.
Pokladna:
Po, St 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:30 hod.
Podatelna:
Po, St 8:00 – 17:00 hod.
Út, Čt 8:00 – 15:30 hod.
Pá
8:00 – 14:00 hod.
Budova Finančního úřadu Praha-západ se
nachází cca 100 metrů od stanice metra C
„Pražského povstání“ a v těsné blízkosti
zastávek MHD (BUS č. 193, TRAM č. 18)

Stavební úřad Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194,
254 01 Jílové u Prahy
Tel.: 241 021 915, 241 950 315
Fax: 241 950 486
www.jilove.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.

Důležitá telefonní čísla
TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
Policie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Městská policie . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Hasiči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Zdravotnická záchranná služba . . . . . .155
Jednotné evropské číslo
tísňového volání . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
PORUCHOVÁ VOLÁNÍ:
Elektřina . . . . . . . . . . . . . . . .840 850 860
Plynárna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1239
OSTATNÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
PRO PRAHU-ZÁPAD:
OSSZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 921 111
VZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 006 102
Úřad práce . . . . . . . . . . . . . . .224 910 372
Katastrální pracoviště . . . . . .284 041 111
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KALENDÁŘ AKCÍ VE VRANÉM NAD VLTAVOU
ČERVEN
2. 6.
8.-10.6.
23. 6.

Den dětí
Svojsíkův závod – krajské kolo
Volejbalové slavnosti

Závěr školního roku v Základní umělecké škole ve Vraném nad Vltavou:
7.6. v 17,30 Absolventský koncert – pracoviště v Jílovém
8.6. v 17,00 Koncert mladších žáků – Vrané nad Vltavou
11.6. v 17,30 Koncert – Vrané nad Vltavou
12.6. v 17,30 Koncert – pracoviště v Jílovém
13.6. v 17,00 Koncert – pracoviště v Davli
25.6. v 16,00 Vernisáž výtvarného oboru – Vrané nad Vltavou

ČERVENEC
30.6. – 7.7.
8. – 22. 7.
první 3 týdny
27.7.-10.8.

Turné 2007 Slovensko, sbor sv. Jiří
Letní tábor Nezmaři
Letní tábor Skauti
Jamboree – mezinárodní setkání skautů

SRPEN
posl. týden

Memoriál Jaroslava Štecha v nohejbale

ZÁŘÍ
1. 9.
8. 9.
14.-16.9.
15. 9.
29. 9.
29. 9.

Oslava 20. narozeniny Nezmarů
koncert skupiny Olgoj Chorchoj
Čtyřiadvacetihodinovka
Běh Terryho Foxe
Vranské posvícení
Posvícenský koncert, sbor sv. Jiří

ŘÍJEN
5.-7.10.
6. 10.

Skochovická kachna
Běh do schodů

Cestománie po Vransku...
Je před námi léto – prázdniny, dovolené. Mnozí z nás se budou koupat a plavit po řece
Vltavě. Připomeňme si trochu z historie, ale i současnosti naší a dvou dalších nejbližších
přehrad z Vltavské kaskády.
Vltavské přehrady ovlivnily krajinu kolem řeky a pozměnily obyvatelům ráz života. Jsou
také zajímavým technickým dílem, které slouží především výrobě elektrické energie.

Vranská přehrada
Uvedena do provozu 19.3.1936. Výška vzdutí vody 10 m, délka přehradního jezera
12 km na Vltavě, 3 km na Sázavě. Zadržuje 11,1 milionu m3 vody. Dvě plavební komory
(délka první komory 134 m, druhé 85 m, šíře obou po 12 m, vhodné pro výtlak lodí do
10
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1000 tun). Elektrárna zabudovaná do hráze má dvě Kaplanovy turbíny s celkovým výkonem 13,88 MW. Na každou turbínu proudí až 90 m3 vody za vteřinu.

Štěchovická přehrada
Uvedena do provozu po technologické stránce 23. června 1944. Hráz je dlouhá 124 m
a vysoká 22,5 m. Výška vzdutí 20 m. Vytvořila jezero dlouhé 9,4 km s obsahem 11,2 milionu m3 vody. Plavební komora o délce 118 m a šířce 12 m je rozdělena na dvě části. Umožňuje proplutí lodí do výtlaku 1000 t. Lodě tu překonávají výškový rozdíl 20 m. Tím se tato
plavební komora stala nejvyšší u nás a patří k nejvyšším tohoto druhu v Evropě. Elektrárna je přistavěna k přehradě na levém břehu. Tvoří ji dvě středotlaké Kaplanovy turbíny,
každá o výkonu 11,25 MW s hltností 75 m3 vody za vteřinu z přehradního jezera. Pod nádvořím elektrárny je zabudovaná vysokotlaká turbína s výkonem 45 MW, na kterou dopadá voda z jezera na vrcholu kopce Homole z výšky 219,5 m. Jezero o rozloze 5 hektarů se
plní mohutným potrubím vodou z Vltavy v době, kdy je dostatek elektřiny. V okamžiku zvýšené spotřeby elektřiny se spouští vysokotlaká turbína, na kterou dopadá 21 m3 vody za
vteřinu. Rozběh této turbíny na plný výkon trvá 100 vteřin.
Ze Štěchovické elektrárny se řídí veškerý provoz vltavských elektráren. Zařízení Štěchovické vodní elektrárny je možné si prohlédnout. Na objednání je zájemcům k dispozici
návštěva informačního centra a vlastních výrobních prostor středotlaké i vysokotlaké elektrárny. Odborný výklad poskytují průvodci, objednávky a informace na tel.: 602 107 453,
603 769 197, 608 308 759.
Slapská přehrada
Uvedena do provozu napouštěním v dubnu 1954. Vytvořila jezero dlouhé 44 km s plochou 1392 hektarů, které zadržuje 270 milionů m3 vody. Koruna přehradní hráze je vysoká 65 m, dlouhá 260 m. Po hrázi prochází silnice o šířce 9 m. Elektrárna je vybudována
přímo ve hrázi. Je vybavena třemi Kaplanovými turbínami, každá o hltnosti 100 m3 vody za
vteřinu. Výkon elektrárny činí 144 MW. Elektrárna dosáhne plného výkonu během 136 vteřin. Také její provoz je plně automatizován. Na přehradním jezeře vzniklo významné rekreační středisko.
Zajímavá je plavba parníkem po Vltavě z Prahy na Slapy. Nejpůvabnější je úsek Štěchovice – Slapská přehrada, kde se proplouvá plavební komorou a bývalými Svatojánskými
proudy. Po levém břehu je možné projít od Slapské přehrady do Štěchovic po stezce pro pěší, kde jsou místy vytesány ve skalách krátké tunely. Na kole se zde jízda nedoporučuje.

VRANSKÉ HUDEBNÍ JARO 2007
Kostel svatého Jiří
PÍSEŇ PÍSNÍ
15.6. v 19,00

23.6. v 18,00

HUDEBNÍ
TOULKY ČASEM
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Alfréd Strejček,
Matěj Rak
Monika Žáková

recitace
kytara
zpěv

Olga Krumholtzová
Martin Slavík
Lidka Limpouchová-Knorová
Marcela Tupá

soprán
tenor
viola
klavír
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Společenská kronika
ZPRÁVY Z MATRIKY:

– tyto údaje jsou za období únor – duben 2007

Narození:

4 noví občánci
– 2 děvčátka a 2 chlapci
Nikola Meluzínová
Tereza Štěpničková
Jan Hlaváček
Lukáš Vodenka
Vítáme naše nové občánky mezi nás.

Opustili nás: 1 žena a 2 páni
paní Amálie Schopfová
pan Jiří Miller
pan František Balling
Přistěhovalo se 17 osob
a odstěhovalo se 14 osob.

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
gratulujeme všem jubilantům a přejeme
ČERVEN 2007
Otta Mandinec . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 let
Magdalena Červíková . . . . . . . . . . . .80 let
Miloš Elis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 let
Jarmila Beranová . . . . . . . . . . . . . . . .81 let
Pavla Boušková . . . . . . . . . . . . . . . .82 let
Zorka Antošová . . . . . . . . . . . . . . . . .82 let
Marie Braunerová . . . . . . . . . . . . . . .82 let
Josef Krištůfek . . . . . . . . . . . . . . . . .82 let
Ludmila Janovská . . . . . . . . . . . . . . .87 let
Marta Oplová . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 let
Antonie Švejnohová . . . . . . . . . . . . .87 let
ČERVENEC 2007
Jana Borovičková . . . . . . . . . . . . . . .70 let
Anna Molinariová . . . . . . . . . . . . . . .82 let
Jaroslav Klika . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 let
Vlasta Havlíčková . . . . . . . . . . . . . . .87 let
Věra Burešová . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 let
Božena Věříšová . . . . . . . . . . . . . . . .91 let

hodně zdravíčka, spokojenosti a lásky:
SRPEN 2007
Anna Dombaiová . . . . . . . . . . . . . . . .70 let
Dagmar Jirásková . . . . . . . . . . . . . . .70 let
Jiřina Kašparová . . . . . . . . . . . . . . . .75 let
František Červík . . . . . . . . . . . . . . . .81 let
Jarmila Sýkorová . . . . . . . . . . . . . . . .82 let
Slávka Součková . . . . . . . . . . . . . . . .83 let
ZÁŘÍ 2007
Antonín Lizna . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 let
Stanislav Borovička . . . . . . . . . . . . .75 let
Hubert Halva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 let
Jiří Zítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 let
Marie Hlaváčková . . . . . . . . . . . . . . .80 let
Marie Kuželová . . . . . . . . . . . . . . . . .81 let
Božena Aubrechtová . . . . . . . . . . . . .82 let
Jaroslava Vránková . . . . . . . . . . . . . .82 let
Františka Krausová . . . . . . . . . . . . . .83 let
Anna Červená . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 let
František Kužela . . . . . . . . . . . . . . . .87 let
Jaroslava Štěpánková . . . . . . . . . . . .88 let

KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY OLGOJ CHORCHOJ
Je to tu! Hudební skupina Olgoj Chorchoj pro vás připravuje koncert, jaký ve Vraném
nad Vltavou ještě nebyl! Všechno to vypukne 8. září 2007 v Klubu Lávka na setkání
členů a příznivců Českého svazu ochránců přírody. Přijďte si poslechnout naši tvorbu
v několika světových jazycích. Přijďte si poslechnout naši hudební skupinu, která si
teprve malými krůčky prošlapuje cestu k vám. Těšíme se na vás a nezapomeňte vzít sebou děti, babičky, dědečky a vůbec všechny členy rodiny. Právě vám všem je koncert
určený! Podrobnosti se v nejbližších dnech dozvíte na www.olgoj-chorchoj.cz
Za hudební skupinu Olgoj Chorchoj Petr Janeček
12
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jak již víte z minulého čísla, od ledna letošního roku probíhá v ZŠ Vrané nad Vltavou evropský projekt občanského sdružení ,,Lumen vitale – centrum vzdělávání“ financovaný Evropským Sociálním Fondem. Projekt nazvaný „Kudy? Snáze s námi“ je zaměřen na zkvalitňování podmínek vzdělávání a je určen žákům 2. stupně a jejich učitelům.
V rámci projektu je pro žáky v odpoledních hodinách otevřena počítačová učebna. Žáci zde
využívají výukový software, e-learningové programy, vytvářejí si vlastní webové stránky, učí
se upravovat digitální fotografie, pracovat se zvukem, s pomocí internetu zpracovávají domácí úkoly, referáty, prezentace do školy, aj.
Od 5. března se připojily ještě aktivity zcela nové: školní klub a výuka anglického jazyka.
Ve školním klubu žáci relaxují, poslouchají hudbu a hrají populární deskové hry (např. Carcassone, Proroctví, Osadníky, Bang, šachy a Scrable). Zájem je i o stolní tenis (zakoupeny 2
stoly) a stolní fotbal. 20. dubna proběhl turnaj ve stolním fotbale. V úterý a ve čtvrtek jsou
do programu klubu zařazeny pohybové, dramatické a taneční aktivity. V pátek je věnován
prostor sborovému zpěvu. Středeční odpoledne jsou zaměřena na výtvarnou činnost. Žáci si
zde mimo jiné vyráběli masky do „Dionýsova průvodu“, v rámci projektu školy „Sláva jaru“.
V březnu byla pozornost soustředěna na výrobu a aranžování velikonočních dekorací z přírodních materiálů a na netradiční techniky zdobení kraslic. V dubnu se zájemci věnovali technice drátování, mohli si vytvořit přívěsky a odrátovat hrneček nebo jinou nádobu. V květnu
si žáci vyzkouší zdobení předmětů ubrouskovou technikou. Na webových stránkách se můžete podívat, co se dětem pod vedením paní učitelky Hrachovcové podařilo vytvořit. Materiál byl hrazen projektem, takže dětem stačila jen chuť tvořit.
26. dubna proběhlo ve školním klubu „Odpoledne plné moderních stolních her“ za účasti
odborníka na deskové hry a nadšeného hráče.
Učitele v rámci projektu absolvovali dvoudílný seminář „Umím pracovat se svým hlasem“,
který se konal 15.3. a 12.4. 2007. V květnu je čeká seminář ,,Proč děti lákají drogy?“ a v červnu problematika specifických poruch učení.
Ve školní knihovně se uskutečnily výstavy ilustrací J. Trnky a J. Čapka. Ve spolupráci se
školním klubem proběhla soutěž O nejkrásnější kraslici a pomlázku. Jak soutěž dopadla, si
můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách www.vzdelavani-centrum.cz.
25. dubna byly představeny nové knihy zakoupené do školní knihovny z prostředků projektu.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem učitelům školy za aktivní přístup k projektu, navíc pak těm, kteří se zapojili jako lektoři aktivit – paní učitelky N. Hrachovcová a M. Maláčová ve školním klubu, paní učitelky M. Elšíková, G. Turková a H. Štěrbová, které učí angličtinu, p. P. Janečkovi a J. Vrtiškovi (počítače) a v neposlední řadě paní učitelce E. Paškové,
která vede školní knihovnu a věnovala se výběru nových knížek.
RNDr. Renata Fejfarová, předseda o.s. a vedoucí projektu
Mgr. Dana Ullwerová, ředitelka školy

Přijímací zkoušky na střední školy
V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 35 žáků 9.ročníků, ve druhém kole 2 žákyně.
8 žáků se hlásilo na střední odborná učiliště, 9 žáků na střední průmyslové školy, 13 žáků na střední odborné školy, 6 žáků na gymnázia a jedna žákyně na střední uměleckou školu. Žáci 5. ročníku, kteří se hlásili na víceletá gymnázia, byli přijati všichni, stejně jako
v loňském roce. Ze 7.ročníku se na víceleté gymnázium hlásil pouze jeden žák, který úspěšně složil přijímací zkoušky, ale pro velký počet zájemců o studium nebyl přijat.
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Zápis do 1. třídy
Dne 9.2. 2007 proběhl v naší škole zápis do 1.třídy. K zápisu přišlo 35 dětí se svými rodiči, to je více než v loňském roce. Kromě dětí, které zasednou v září do školních lavic, přišly k zápisu i děti, které jejich rodiče vzdělávají doma a které jezdí do naší školy 2x ročně
na přezkoušení. Paní učitelky Vlasta Smetanová, Petra Holubová a Naďa Hrachovcová připravily dětem pohádkovou cestu, na které děti plnily různé úkoly. Na konci cesty čekala
na všechny sladká odměna.
Vzhledem k počtu dětí u zápisu a náročnosti výuky v prvním ročníku budou s velkou
pravděpodobností žáci rozděleni do dvou tříd. Třídní učitelkou jedné první třídy bude paní
učitelka Petra Holubová, třídní učitelkou druhé první třídy paní učitelka Tereza Stupková.
Ráda bych všem budoucím prvňáčkům i paním učitelkám popřála, ať se jim ve škole daří.
Mgr. Dana Ullwerová, ředitelka školy

HLÁSÍ SE MATEŘSKÁ ŠKOLA
Je opět školní rok skoro u konce. Prožili jsme jej v plné práci a radosti. Období od března do května bylo plné
zajímavých akcí a pilné práce.
Pouť ve školce navazovala na matějskou. Klauníci
a klaunice celý týden připravovali pouťový stánek s dobrotami, vyráběli se pouťové předměty (opičky, trumpetky,
čepičky, perníková srdce atd). Dětem se nejvíce líbilo
klaunovské líčení, mlsání a soutěže. Domů si opět nesly
plno výrobků a zážitků. Pouťový týden se vydařil.
Vynášení Morany bylo letos nové, ale chceme každým
rokem v této akci pokračovat. Pouštěli jsme Moranu od
přívozu, pan Kyndl nám ji pustil z lodě uprostřed Vltavy.
Děti měly veliký zážitek z toho, jak Morana pěkně plave
a kam ji proud vody zanese.
Velikonoční přípravy a samotné Velikonoce probíhaly také v duchu pilné práce v celé mateřské škole. Výrobky se dětem moc povedly. Nesly si domů krásnou výzdobu na velikonoční
stůl. Pochvala a uznání patří i učitelkám. Zvláštní uznání patří paní učitelce Markétě a paní
školničce Lence, které se s dětmi postaraly kromě výrobků i o výzdobu na dveřích a v šatně
u mladších dětí. Na výzdobu jsme použili materiál, který nám věnovala maminka Michalky. Paní učitelka Jitka vyrobila s dětmi ve své třídě velikonoční vejce všemi možnými technikami.
Učitelky Jarmila s Blankou se s dětmi postaraly o velikonoční přání a výzdobu pro partnery školy a pro zřizovatele. Výrobky byly nádherné, děti spokojené.
Zápis do MŠ se uskutečnil dne 29.3.2007. K zápisu přišlo 45 dětí.Musela jsem opět odmítat žadatele.Bylo přijato 21 dětí /ponechaná 2 místa na odvolání/.Nebylo přijato 24 dětí . Problém s kapacitou školy není jenom ve Vraném,ale je to problém celostátní.Mým přáním je umístit každé dítě které přijde k zápisu.
Výlet za zvířátky. V dubnu jsme se byly podívat na zvířátka a mláďátka na Zbraslavi. Největší úspěch měla prasátka v pyžamu a svačina v přírodě. Dopoledne se vydařilo, počasí nám
také přálo.
Čarodějnice v MŠ se uskutečnily odpoledne 26.4. Děti i s učitelkami si zařádily, zasoutěžily, opékaly se buřtíky. Výroba masek naplnila program celého týdne. Paní kuchařka Andrea
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s námi tzv. “Drží basu“ a účastní se všech našich aktivit. Těšili jsme se, že čarodějnice budeme mít dvakrát. Jednou u nás na zahradě a podruhé 30.4. u hasičské zbrojnice ve Skochovicích na čarodějnicích pořádaných Obecním úřadem.
Poděkování patří panu Mánkovi, který s námi prožívá radosti i starosti a velmi ochotně pomáhá všechny akce v MŠ připravovat. Je to asi tak, nežli vyslovím přání, myšlenku, je již splněno a uděláno.
Dík patří i rodičům, kteří nám fandí, sponzorují školu a zajímají se o činnost svých dětí
v MŠ.

Co nás ještě do konce června čeká ?
Dětský den v MŠ a v obci, mateřinková olympiáda, rozlučkové odpoledne s předškoláky
a se školním rokem (28.6.), divadlo ve školce a „Noc skřítků“.
Pak nás čekají prázdniny, které budou opět pracovní.
Kolektiv MŠ ve Vraném nad Vltavou

STOLETÍ SKAUTINGU.
V sobotu 21.dubna 2007 začaly dlouho očekávané oslavy 100 let skautingu. Do Prahy na Staroměstské náměstí se sjely tisíce skautů z celé republiky a na zábavném odpoledni si připomněly
všechny státy všech kontinentů, kde jsou skautské
organizace. Naše zastoupení bylo dvojnásobné: jednak v hledišti, kam se vydaly naše skautky, aby byly přímo „u toho“ a jednak na hlavním pódiu, kde
vlajky jednotlivých státu a skautských organizací Dlouholetý vedoucí Jiří Peřina (vlevo)
připomenul vtipným animovaným filmem náš člen si zavzpomínal i o přestávce.
a nyní už čím dál tím známější výtvarník Matěj Smetana. K oficielní části slavnosti patřilo
ještě zavěšení skautského šátku na Petřínskou rozhlednu a pokus o sestavení největšího
skautského šátku složeného z klasických malých šátků, jaké naši členové nosí ke kroji.
V neděli 22.dubna se konalo slibované překvapení pro vranské skauty. V atelieru v papírně se uskutečnilo setkání spojené s promítáním filmů, diapozitivů, prohlížením kronik
a relikvií za 70 let skautské činnosti ve Vraném. Sešli se na něm zástupci oddílů fungujících v letech 1945-1949,1968-1970 a současní od obnovení v r.1989. Jen krátce připomenu, že ve Vraném fungovaly následující oddíly 1945-49 pouze chlapecký,1968-70 chlapecký pozemních skautů (tzv.sucháči) a oddíl vodních skautů se základnou ve Skochovicích,
který byl smíšený. Po obnovení v r.1989 se k těmto dvěma přidal oddíl dívčí a od r.1996
i vlčata (pro děti od 7 do 10 let). Oddíl vodních skautů potom v r.1998 zanikl.
Nálada byla přátelská a zavzpomínali jsme při diapozitivech z let 1968-70, které vtipně
komentoval Jirka Peřina,který oddíl vedl. Současní skauti se mohli podívat již na film, který dokumentuje naši činnost od r.1993. Sešlo se nás asi 60, což je velmi slušné číslo. Všem,
kteří se zúčastnili, děkuji a doufám, že i jim se setkání líbilo tak jako mně.
K oslavám 100 let skautingu patří ještě jedna akce, která nás čeká a tou je výstup na
Homoli, spojený se slavnostním zapálením ohňů po celé planetě. Tím si připomeneme první táborový oheň na ostrově Brownsea, zapálený přesně před 100 lety v r. 1907. Těším se
na všechny, kteří budou mít 1. srpna 2007 čas a chuť připojit se k nám. Čas a místo bude
Váš P.F.
upřesněno na naší vývěsce u OÚ.
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TJ SOKOL VRANÉ N/VLTAVOU
V Sokole máme sportovní novinky. Byl založen oddíl stolního tenisu a má
již 8 členů. Byl zakoupen jeden stůl z prostředků Sokola a dva stoly jsou sponzorsky zajištěny. Přejeme jim, aby si nejen zahráli pro své potěšení, ale i později
hájili barvy naši sokolské jednoty při župních přeborech.
Naši badmingtonisté se zúčastnili župního přeboru neregistrovaných oddílů v Dobřichovicích a získali 1. místo.
Naši volejbalisté se nyní chystají a trénují na župní přebor neregistrovaných oddílů volejbalu v Dobříši a přejeme jim také přední umístění.
Dále naši volejbalisté pilně připravují vranské sokolské „VOLEJBALOVÉ SLAVNOSTI“,
Budou se konat dne 23.6.2007 na hřišti za sokolovnou nebo při špatném počasí přímo v sokolovně. Přijďte je podpořit a fandit. Držíme palce, aby se vše vydařilo!
Sokolovna se opět chystá na rekonstrukci. Tentokrát by to mělo být schodiště na přední straně. Uvidíme, kolik seženeme finančních prostředků. Schody jsou v téměř havarijním
stavu a jejich rekonstrukce bude velice nákladná.

Zveme vás na současné aktivity Sokola:
Pondělí: 16
– 17 hod.
cvičení rodiče s dětmi
18
– 19 hod.
cvičení starších žen
19
– 20 hod.
aerobic
Úterý:
15
– 17 hod.
taneční studio ECHO
19
– 20 hod.
zdravotní tělocvik
stolní tenis
20,15 – 22 hod.
Středa: 19
– 22 hod.
badmington
Čtvrtek: 17,30 – 19. hod.
jóga
– 22 hod.
volejbal-dospělí
20
Pátek: 16,15 – 18,45 hod. škola TAEKWON-DO-I.T.F.HOSIN SOOL
19
– 20 hod.
aerobic
21
– 22 hod.
sebeobrana – dospělí (skupina cv.Velebila)
Sobota: 18
– 20 hod.
florbal
Těšíme se na shledání při cvičení v sokolovně „TUŽME SE“.
starostka SOKOLA Vrané n/Vlt., Marie Koubová

VOLEJBALOVÉ SLAVNOSTI 2007
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. si Vás dovoluje pozvat na Volejbalové slavnosti, které se konají již 23. 6. 2007. od 9:00. Na základě loňského velmi úspěšného prvního ročníku Volejbalových slavností, jsme se rozhodli tuto akci opakovat a přidat k ní několik velmi atraktivních doprovodných programů. Přijďte si zahrát volejbal, nebo
podpořit náš Volejbalový tým. Občerstvení, hudba a doprovodné atrakce zajištěny. Vše
se odehrává v prostoru u vranské sokolovny. Těšíme se na Vás! NAZDAR! Podrobnosti se dozvíte v nejbližších dnech na nových webových stránkách TJ SOKOL Vrané nad
Vltavou I. www.sokolvranenadvltavou.cz
Za TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.
Petr Janeček, Martin Kilián, Natálie Lupienská a Jaroslav Tejnický
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉHO SVAZU
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VE VRANÉM NAD VLTAVOU
Začátkem září se sjedou do naší obce desítky až stovky členů a příznivců Českého svazu ochránců přírody, kteří zde ve spolupráci s CEV Zvoneček uspořádají své pravidelné celostátní setkání. Setkání proběhne o víkendu 7. – 9. září
2007 v Klubu Lávka. Pokud máte rádi přírodu a lidé z Českého svazu ochránců přírody
Vám nejsou lhostejní jste srdečně zváni mezi nás! Pokud chcete být našimi členy, neváhejte a pokuste se společně s námi chránit naše přírodní a kulturní dědictví. Podrobnosti
o členství v ČSOP a o akci se dozvíte na stránkách www.csop.cz
Za Český svaz ochránců přírody Petr Janeček

DĚTSKÉ CENTRUM ZVONEČEK
PRO RODIČE A JEJICH DĚTI DO 3 LET
Jarní setkávání dětí a maminek v dětském centru byla velmi
úspěšná. Scházela se spousta dětí, až jsme se chvilkami měli
problém do klubovny vejít. Kachnička Anička pro nás měla připravené pohádky a výtvarničení o jarním hnízdění ptáků, setí semínek, Velikonocích (kuřátka, osení, kraslice), Dni Země, ptačích mláďatech či čištění rybníka pro žáby ke kladení vajíček.
Pravidelně jsme krmili želvy v zookoutku.
3x jsme se vypravili i mimo klubovnu – do Pohádkové země
paní Klimtové za strašidýlky a skřítky, na odrážedlech k Vltavě
a lanovkou do zrcadlového bludiště a na rozhlednu na Petříně.
Nejen pro maminky jsme připravili další přednášku ze vzdělávacího cyklu „Od miminka
k předškolákovi“ na téma První pomoc.
Poslední setkání v tomto školním roce se uskuteční ve středu 13. června. Poté se na děti
i maminky budeme těšit zase po prázdninách ve středu 5. září.
Těšíme se na staré i nové tváře maminek (ale i tatínků) a jejich dětí
každou středu od 9:30 do 11:00. Více na www.cev-zvonecek.cz.
Katka Vrtišková

CVIČENÍ PRO RODIČE A JEJICH DĚTI OD 1 ROKU
Cvičení pro rodiče a jejich děti od 1 roku je rozšířením aktivit Dětského centra Zvoneček. V první
části hodiny zpíváme lidové písničky a „tancujeme“
jednoduché tanečky v kroužku. Následuje zdokonalování dovedností s míčky, kuželkami, obručemi,… A nakonec samozřejmě přichází na řadu cvičení na nářadí – lavičky, trampolína (největší hit),
kladina, žíněnky, bedna, lano, kruhy,… Děti tak nenásilnou formou procházejí všestrannou pohybovou
výchovou, kterou ocení při nástupu do školky či
školy nejen ony, ale i vy a paní učitelky.
Těšíme se na všechny sportu chtivé děti a jejich rodiče každý čtvrtek od 15:00 do 16:00 ve
vranské sokolovně. Více na www.cev-zvonecek.cz.
Katka Vrtišková
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UMĚLECKÁ DÍLNA V CEV ZVONEČEK
Od podzimu 2006 do jara 2007 proběhlo v CEV Zvoneček rekordních 17 výtvarných kurzů. Účastníci měli možnost vyzkoušet si malování na sklo, sypanou a šitou batiku, drátování na všechny možné způsoby (šperky, lahve, květináče, talíře), pletení košíků z pedigu,
decoupage (ubrouskovou techniku) a také úplnou novinku – voskovou techniku zvanou Encaustic. Pro mimořádný zájem se většina z kurzů uskutečnila hned dvakrát a více než polovina z nich byla pro účastníky bezplatná, protože byla hrazená ze zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF), Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ) a státního
rozpočtu ČR. Další umělecké kurzy budou probíhat opět od podzimu a možná vás na některé z nich nalákají fotografie na www.cev-zvonecek.cz, kde můžete obdivovat účastníky
spolu s jejich výtvory.
Natálie Lupienská
Koordinátora uměleckých dílen a koordinátora Klubu přátel Zvonečku
Pokud se vám líbí činnost CEV Zvoneček a máte chuť tuto organizaci podpořit, staňte se
členy Klubu přátel Zvonečku! Více na www.cev-zvonecek.cz nebo osobně v CEV Zvoneček.

NEZMAŘI SLAVÍ 20. NAROZENINY!
Ano, je to tak. V září tohoto roku to bude skutečně 20 let, kdy
tento přírodovědný oddíl vznikl. 9.9.1987 se sešlo 17 páťáků a šesťáků v učebně č. 26, aby se stali Nezmary. Za celou dobu činnosti se
měnily děti (některé vyrostly a odešly, jiné vyrostly a staly se
z nich vedoucí nebo pracovníci ekocentra Zvoneček) i většina
vedoucích.
Co se však nezměnilo, to je postava zakladatele oddílu, učitele na
vranské ZŠ a vedoucího ekocentra Honzy Vrtišky, který oddíl vede již
20.rok. Díky a klobouk dolů!
A také náplň činnosti – Nezmaři zůstali přírodovědným oddílem. Oddílem schopných a přírodě přátelsky nakloněných dětí, které se nelekají problémů, nebojí se nepohody a strádání a jsou prakticky nezničitelní – tak jako nezmaři v přírodě.
Ačkoliv je v současné době Nezmarů poskrovnu, neupadají na mysli a jsou stále velmi
aktivní. Každý pátek se scházejí ve své klubovně, kde se věnují hrám, poznávání přírody,
tábornictví, stopařství, ekologii,…
Jednou za měsíc vyráží všichni na víkendovou výpravu za krásami naší republiky – ať už
jsou to skály, bažiny, řeky, lesy, hory,… Objevují, co spoustě lidí zůstane navždy utajeno –
nejen krásy přírody, ale i krásu kamarádství, spolupráce, odvahy, poznávání,…
Nezmarský rok pravidelně vrcholí na letním táboře, který sice téměř pravidelně proprší, ale to Nezmarům nevadí. Tady má totiž každý možnost poznat sama sebe skutečně až
do morku kostí.
Nezmarem se může stát každé (základní) školou povinné dítko, které zaujalo vše, co
jsme zmínili výše. Stačí zavolat Katce Vrtiškové (tel.: 775 365 772) nebo rovnou přijít na
kteroukoliv páteční schůzku (15:30 – 18:00) do klubovny v prostorách MŠ (pod školní jídelnou).
Více podrobnějších informací o Nezmarech (historie, plán činnosti, aktuality, kronika víkendovém a táborů) najdete na www.cev-zvonecek.cz.
Katka Vrtišková
18
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KOMISE MLÁDEŽE, VZDĚLÁVÁNÍ,
KULTURY, SPORTU A VOLNÉHO ČASU
Od února do května se komise sešla celkem 4x s 63% účastí členů. Mezi hlavní počiny
v tomto období patří:
■ založení klubu pro vranské seniory, který si vzala na starosti paní Tomková
■ dokončení společného kalendáře akcí a jeho umístění na obecní webové stránky. Je na
něm však potřeba ještě dále pracovat
■ příprava celovranského Dne dětí na hřišti ve Skochovicích
■ zpracování rozborové části obecní koncepce EVVO v oblasti mimoškolní výchovy
■ zajištění úspěšné propagace jarní vranské brigády pořádané ke Dni Země
Katka Vrtišková

PROJEKTY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
DOLNOBŘEŽANSKO NA ROKY 2007–2010
Stejně jako byli informováni členové komise mládeže, ráda bych informovala všechny
občany Vraného o vzniku pracovního týmu na úrovni mikroregionu Dolnobřežansko pro
problematiku mateřských a základních škol.
Rada Dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko schválila společné rozvojové projekty
pro období let 2007 – 2010. Ke každému ze schválených projektů byla vytvořena skupina
osob zastupujících jednotlivé obce mikroregionu.

Projekt:
Dolnobřežansko má školu pro každé dítě – Vrané zastupuje p. Viktor Janauer
Cílem projektu je zmapovat potřeby základního školství v příštích 15ti letech, dohodnout se na kapacitě, rozsahu a umístění základních škol v mikroregionu, které budou
schopny budoucí potřeby pokrýt. V rámci mikroregionu účinně lobovat u poslanců a senátorů s cílem zařazení příslušných investičních akcí do státního rozpočtu ČR.
Projekt:
Školka pro každého předškoláka – Vrané zastupuje pí. Katka Vrtišková
Cílem projektu je zmapovat potřeby mateřského školství v příštích 15ti letech, dohodnout se na kapacitě, rozsahu a umístění mateřských škol v mikroregionu, které budou
schopny budoucí potřeby pokrýt. Najít vhodný ekonomický model spolupráce více obcí na
výstavbě a provozu společných mateřských škol.
Pracovní skupina pro oba projekty společně se sešla ve čtvrtek 26. dubna v podvečerních hodinách na obecním úřadě v Dolních Břežanech. Zástupci jednotlivých obcí podrobně informovali ostatní členy týmu o stavu škol a školek ve svých obcích. Zatímco základní školy jsou na tom relativně dobře, velký problém mají všechny mateřské školy. Jejich
kapacita je ve všech obcích mikroregionu velmi nedostatečná, poptávka mnohonásobně
převyšuje stávající možnosti. Ve většině obcí již vznikly první nástiny možného rozšíření
a navýšení kapacity, nyní se bude jednat o jejich financování. Dalším cílem je zkontaktovat ředitele škol a školek a umožnit jim tak lepší spolupráci.
Katka Vrtišková
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PROJEKT DOPLNĚNÍ SÍTĚ CENTER EVVO
V září loňského roku začalo naše ekocentrum Zvoneček realizovat projekt Doplnění sítě center EVVO. Tento projekt byl podpořen částkou 10 milionů Kč Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky. Tyto finanční prostředky však nemůžeme využívat zcela libovolně, projekt má pevně stanovený rozpočet schálený Ministerstvem životního prostředí – poskytovatelem dotace. Dotace je určena především na rozvoj a vytvoření tří informačních a poradenských environmentálních center. Jedním z těchto center je
i vranské Centrum ekologické výchovy Zvoneček – díky projektu jej můžete navštívit každý pracovní den od 9 do 19 hodin, po domluvě i jindy.
Další centra vznikla v místech působnosti našich partnerů, kteří se podílejí na projektu
– Ochrana fauny ČR ve Voticích a Centrum ekologické výchovy a výzkumu ve Svatém Janu
pod Skalou. Posledním partnerem je město Černošice, jako nejbližší obec s rozšířenou působností. Činností těchto poradenských center je poskytování informací o problematice životního prostředí, o přírodě, její ochraně, o domácí ekologii apod.
Činnost poradenského centra je dále rozšířena o přípravu a realizaci více než čtyř set informačních, vzdělávácích a osvětových akcí. Přímo ve Vraném nad Vltavou jste mohli navštívit přednášky o léčivých rostlinách, o obnovitelných zdrojích nebo cestopisné přednášky o Turecku, Izraeli či Kanadě. Oblíbené jsou také umělecké dílny, kde se účastníci učí
pracovat s přírodními materiály, malovat na květináče nebo batikovat látky. Další akce
jsme uspořádali v okolních obcích jako je Dobříš, Vestec, či Černošice.
Michal Kubelík, Michal.kubelik@centrum.cz

KNIHOVNA CEV ZVONEČEK
Počátkem ledna se mohla vranská veřejnost zúčastnit slavnostního otevření zmodernizované obecní knihovny. Dovolte nám, abychom Vám připomněli, že v těsné blízkosti této
knihovny se nachází další významný informační zdroj – Centrum ekologické výchovy Zvoneček, které kromě informací o přírodě a životním prostředí, provozuje veřejnosti přístupnou knihovnu. Ta v současnosti obsahuje přes 2500 různých publikací.
Najdete zde vysoce odborné knihy z oboru obecné či systematické biologie, ekologie,
ochrany přírody a životního prostředí. Jmenovat můžeme např. Osmidílnou Květenu ČR,
Begonovu Ekologii, Ukazatelé změn biodiverzity, Krajinná ekologie apod. Tyto knihy ocení
nejspíše odborníci či studenti.
Velké množství knih bychom mohli zařadit do kategorie populárně-naučné. Z této skupiny bych zmínil Fantastický neviditelný svět plný nádherných mikroskopických snímků,
Země krásná neznámá – některé fotografie jste mohli na podzim shlédnout při výstavě na
pražské Kampě, Rodinnou encyklopedii medicíny a zdraví atd.
Čtenář si může vybrat z řady knížek, které podrobně představují naši republiku – zmínit mohu např. Poslední ráje Čech, Moravy a Slovenska, edici Chráněná území ČR, knihy
Jana Čáky (Zmizelá Vltava nebo Putování po Brdech), úžasné knihy M. Nevrlého (Kniha
o Jizerských horách, Nejkrásnější sbírka a další) i úplné novinky – B. Ludvík (Zpět k pramenům), Rubín (Přírodní klenoty České republiky).
Lidé, kteří rádi hloubají a přemýšlejí o souvislostech, si také určitě přijdou na své –
v knihovně máme např. řadu knih lékaře Fr. Koukolíka, velkého popularizátora vědy, dále
sociologa J. Kellera (např. Až na dno blahobytu), Erazima Koháka (např. P.S.: Psové), Al
20
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Gorovu Zemi na misce vah, Frommovu Mít nebo být, Krajiny vnitřní a vnější nebo Tsunami jsou stále s námi (a není to jen o tsunami) V.Cílka.
Nezapomínáme samozřejmě na knihy beletristické, z nichž velká část je určena dětem.
Máme mnoho knih od „klasiků“ – Verne, Štorch, May, Foglar, London, Seton, Durrell, Zikmund a Hanzelka i knížky dobrodružné – z divokého západu, dalekého severu i fantastického světa Hobitů či Harryho Pottera.
Rádi Vás v našich prostorách přivítáme – dveře jsou pro vás otevřeny každý všední den
od 9:00 do tmy (a někdy i později) a často i o víkendech. Kdybyste náhodou nevěděli, kde
naše ekocentrum sídlí, tak drobná rada – zamiřte do horní budovy vranské mateřské školky, obejděte ji zezadu a budete na místě. Těšíme se na Vás.
Jan Vrtiška

ČARODĚJNICE A RYTÍŘI ŘÁDILI VE SKOCHOVICÍCH.
Asi tak by zněl „správný“ titulek v Blesku nebo podobném bulvárním tisku. Nicméně tentokrát by vystihl skutečnost. Obec Vrané ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ve Skochovicích se v pondělí 30. dubna t.r. postarali o dobrou zábavu pro naše občany, zejména pro děti. Příchozí v 18 hod. vítaly krásně příšerné čarodějnice dospělé (raději nebudu jmenovat,
jen si dovolím naznačit, že podobou trochu připomínaly čelné představitelky naší obecní rady, redakční rady Zrcadla, ředitelku školky apod.) i dětské. Jednu malou čarodějničku zapojili do svého programu i rytíři – šermíři, kteří ji posadili jako rozhodčí královnu soubojů.
Možnost bojovat s kordy dostalo i několik dalších děvčat i chlapců – velice pěkný a zajímavý program pro pobavení dětí i dospělých. Po rytířských soubojích byla zapálena hranice pod
hadrovou čarodějnicí a další večerní program již slovem provázeli členové zastupitelstva pánové Lukáš Novotný a Viktor Janauer, kteří svým projevem by „strčili do kapsy“ i mnohé
profesionální konferenciéry. Celý večer program doprovázela příjemnou hudbou country kapela, které měla svůj velký podíl na dobré náladě přítomných. Bylo postaráno i o hladové
žaludky dětí, které za poukázky obdržely buřty k opékání u menšího „opékacího“ ohně. Bohužel nemohu sdělit, která čarodějnice vyhrála vyhlášenou soutěž, protože pro chlad jsem
byl nucen se jít domů obléci a než jsem se do Skochovic vrátil, bylo po soutěži a já se na výsledek zapomněl zeptat. Asi je to dobře, protože bych třeba s výsledkem osobně nesouhlasil – já si totiž tu nejlepší čarodějnici vytypoval už hned po příchodu.
Za pěknou akci, která by mohla být začátkem nové tradice, si zaslouží obecní zastupitelstvo a zejména jeho aktivně zapojení členové, srdečné poděkování.
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NEDĚLE JE OD SLOVA NEDĚLAT?!
Tak je tady zase jaro a většina z nás je natěšená na opravy a úpravy svých domů a zahrádek. Většina z nás je během pracovního týdne velice zaneprázdněna svými pracovními
povinnostmi a po příchodu z práce nenachází čas ani sílu na to, aby se pouštěla do rozsáhlejších činností. Tak vše zůstává na víkend, kdy se pouštíme do prací spojených se
spuštěním sekaček, cirkulárek, míchaček a dalších strojů, potřebných pro naše činění.
Potud je vše jasné. Trávu je potřeba posekat, dřevo nařezat, maltu namíchat a to všechno o víkendu, protože přes týden to za nás většinou nikdo neudělá. Nesmíme však zapomenout na své spoluobčany, kteří chtějí po náročném pracovním týdnu relaxovat a nechtějí
se nechat rušit hlukem, způsobeným naším horečnatým činěním.
Jak z toho tedy ven? Myslím si, že je v silách každého z nás, naplánovat si práce spojené s hlukem tak, abychom je ukončili v sobotu v podvečer a neděli si nechali na zasloužený odpočinek, nebo volili práce, při nichž již nebudeme způsobovat hluk a rušit naše odpočívající spoluobčany.
Nechci se ohánět vyhláškami, protože věřím, že většině z nás jde o bezkonfliktní soužití
v obci a dobré sousedské vztahy. Přesto bych rád upozornil na vyhlášku č. 2/97 „O udržování bezpečnosti, klidu, čistoty a hygieny v obci“, kde je přesně stanoveno, co se smí a nesmí v této oblasti činit. Tuto vyhlášku je možno najít na webových stránkách obce, popřípadě získat od pracovnic OÚ. Jsem však přesvědčen, že to, co je napsáno v této vyhlášce,
všichni podvědomě cítíme a víme, jak se chovat, abychom neobtěžovali naše spoluobčany.
O občanském soužití a ohleduplnosti bychom mohli možná popsat celé Zrcadlo. Samozřejmě vidím psí výkaly na každém rohu, v zimě cítím, jak někteří lidé spalují, co jim přijde pod ruku, a tak dále, a tak dále. Někde se však musí začít. Nedávno jsme začali třídit
odpad, černých skládek ubývá, v brzké době se možná přestaneme v neděli vyrušovat a za
nějaký čas třeba dojde i na ty psí výkaly a kouřící komíny. Stačí se jen zamyslet, jak zde
chceme žít...
Martin Smetana, člen zastupitelstva a rady obce

MILÝ PANE INŽENÝRE,
účastnili jsme se s manželkou Vašeho Velkého jubilejního koncertu v příjemném kostelíku sv. Jiří
jako diváci a nesmírně nadšení posluchači – jako vždy, ani tentokrát jste ničím nezklamali. Vyzařovala z Vašeho sboru úžasná spontaneita, jste stále přesvědčiví, svou radostí a chutí do zpěvu, jímž
byste dokázali každého nakazit, tedy nadchnout, uchvátit, zaujmout a k sobě přitáhnout.
Rád bych jmenoval Vaše sólistky Veroniku Majštiníkovou a Jitku Kotěborskou, stejně tak brilantního sopránsaxofonistu Milana Kotěborského, zaujala nás i Renata Vondráčková, která uprostřed
koncertu předala dirigentovi barevný emblém (znak) sboru, který vytvořila na počest jubilea. Nelze
zapomenout na sólové pěvecké vystoupení samotného dlouhodobého dirigenta pěveckého sboru, což
nebývá obvyklé, ale ing. Alfons Limpouch získal za svůj zpěv obdiv a bouřlivý potlesk publika. Přáli mu všichni členové sboru, ale i účastníci koncertu a známí k 70. narozeninám, které spolu s ním
letos oslavuje i jeho milá žena, skromná členka mezi pěvkyněmi, kde nechybí ani redaktorka vranského Zrcadla Blanka Tomková. Jak rád bych vyjmenoval i ostatní a vlastně všechny členy Vašeho
sboru, jste prima kolektivní těleso. Představuji si každého z vás jako zaměstnaného pracovníka jakýchsi firem, ženy vidím přitom také v zástěře u kuchyňské linky; jednu dokonce prozradil hned při
koncertu její roztomilý synáček, jemuž se podařilo proklouznout mezi nohama zpívajících až k mamince, aby ho chytla za ruku a statečně bez zakolísání zpívala dál. Po koncertu jsem se dozvěděl, že
jde o maminku Veroniku a jejího Matějíčka, který se narodil 5. července 2004 a je malým talismán22
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kem souboru. Zatím slavil s pěveckým souborem všechny své
narozeniny na cestách. Bude tomu tak i letos, kdy sbor odjíždí
na své turné po Slovensku (Bojnice, Handlová, Prievidza, Martin).
V závěru koncertu si obecenstvo dlouhotrvajícím potleskem
vyžádalo několik přídavků. I to
je svědectvím o kvalitách, oblibě
a sympatiích sboru u posluchačů. Opět jsem si připadal jak na
velkém koncertu v Obecním domě. Inu – venkovská koncertní
síň, navíc v kostele, má něco do
sebe. Tu atmosféru lze zažít jedině mezi takovými "profesionálními amatéry", kteří se rodí na našich
malých městech a obcích. Vrané nad Vltavou je určitě hvězdou mezi nimi. A ještě o něčem nutí posluchače takového koncertu přemýšlet: o velkém množství volného času, který všichni ti členové souboru obětují zpěvu a muzicírování a které povznáší i je samotné. V té souvislosti jsme si rádi prohlédli výstavku o Vaší činnosti na panelech na zdi kostela (Slovinsko, Korutany, Holandsko,
Morava), originální notové záznamy některých písní z Vašeho repertoáru.
Rozhodně by nás potěšilo vidět a přečíst si v Zrcadle i názvy Vašich populárních skladeb, které
nejraději uvádíte, a to včetně jejich autorů. Myslím, že by to zajímalo i ostatní čtenáře. Líbila se nám
interpretace sboru z Verdiho Nabucca, skladeb Večerní zvon a Už z hor zní zvon, Boží synové, Slyš
nás, ó Pane, Pane můj – a to chce upřesnění podle vaší dokumentace, nerad bych se dopustil nějaké
chyby. Neváhejte a otiskněte ty skladby, s nimiž obšťasťňujete posluchače nejen na domácích koncertech, ale i v zahraničí. Také bych článek doprovodil společným snímkem, kde máte všichni slavnostní koncertní oblečení, jaké Vám moc sluší a líbíte se v něm.
Zní to moje povídání příliš oslavně a samá chvála? Ale kdepak, vždyť nejsem hudebním kritikem,
jsem však přesvědčen, že můj soud by se od jeho kritického referátu mnoho nelišil. Neobávejte si pozvat napříště některého z nich! Držíme Vám všechny palce, těšíme se z každé zprávy o Vašem dalším
zájezdu a úspěchu, probouzíte v lidech nejušlechtilejší pocity, jaké můžeme jen zřídka v dnešní době
Miroslav Sígl
zažívat.
Dopis byl adresován mně se svolením k otištění v Zrcadle. Je pro celý náš Sbor sv. Jiří
velice milým ohodnocením i povzbuzením. Námět pro zveřejnění bližších podrobností o repertoáru uplatníme, ale na naší webové stránce případně „historické“ brožurce o našem
sboru. Podle našeho (redakce) názoru by Zrcadlo mělo odrážet veškeré dění v obci a okolí, a nemělo by nahrazovat propagační materiál některé – více či méně protěžované – organizace. Zájemci o náš sbor měli možnost se s jeho historií seznámit v průběhu měsíce
května v Místní knihovně na osmi panelech. Historické i aktuální informace pak je možno
nalézt na webové stránce http://mujweb.cz/www/sborsvjiri .
Využívám této příležitosti k poděkování za blahopřání, květinové i jiné dary, ale především za velké přátelství, které mojí manželce i mně bylo u příležitosti našich „stočtyřicátých“ narozenin projeveno.
Alfons Limpouch
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JAK A PROČ TŘÍDIT SEPAROVATELNÉ ODPADY.
Proč třídíme odpady, co to je recyklace, jaké odpady vznikají v domácnostech, jak je třídit, kam s nimi a jak jsou dále využívány, jsou otázky značné části populace .
Přetrvávajícím problémem je otázka třídění zpracovatelných (separovatelných) odpadů.
Důvodů, proč třídit, je několik. V prvé řadě je to otázka ekologie, ochrana životního prostředí, což souvisí s minimalizováním množství ukládaného na skládky. Samozřejmě není
v zájmu obcí či regionů nárůst těchto „umělých kopců“, nepomíjíme-li nesnadnost získání
pozemků pro tyto stavby, dále náklady na výstavbu těchto skládek, které vysoko převyšují částku 100 mil.Kč.
Pokud se smíchá využitelný odpad s komunálním tj.popel, kamen, smetí apod., není později možné ho roztřídit, a proto je žádoucí třídění již v domácnostech. Neposledním důvodem je šetření poplatků za uložení těchto odpadů na skládky – tyto poplatky jsou každým
rokem zvyšovány; to se týká v prvé řadě obcí a potažmo občanů. Jednoduchá matematika
říká, že čím více odpadů je vytříděno, tím větší úspory za ukládku má obec a to se týká
i občanů – obec by nemusela zvyšovat poplatky za svoz. Navíc – obce zapojené v systému
EKO-KOM, a.s. což naše obec již několik let je, získává finanční příspěvky za množství takto vytříděných odpadů. Třídění m.j. obcím ukládá zákon č. 185/2001 o odpadech.
Co je recyklace?
Je to opětné zpracování vytříděných odpadů dané komodity na nové, dále využitelné produkty.
Jaké odpady vznikají v domácnostech?
Především plasty, sklo, papír, nápojové kartony-tj. obaly od mléka,šťáv, vína, dětských
džusů apod. a kovy.
Kam s nimi?
V obci jsou rozmístěny kontejnery, tzv. sběrová hnízda, případně igelitové pytle na nápojové kartony, které si občané mohou vyzvednout na OÚ.
V příštím čísle vás budeme informovat o rozmístěných kontejnerech, co tam odkládat
jp
a co ne.

Rozhovor před zrcadlem
Některé otázky zodpověděla paní vedoucí pošty Jana Čížková, větší část její nadřízený.
1. Paní pošmistrová, kdy a z jakých důvodů jste přijala místo na poště?
O místo na poště ve Vraném nad Vltavou jsem požádala sama na základě nabídky provozu Benešov, který hledal pracovníka za paní vedoucí, která dala výpověď. Z mojí strany
to byl vlastně návrat domů, znám některé místní obyvatele a měla jsem s nimi vždy velmi
dobré vztahy.
2. Představte nám, prosím, své spolupracovníky a od kdy jsou na poště ve Vraném?
Na poště pracuje nově od července 2006 na universální přepážce paní Olga Hájková,
která je obyvatelkou Vraného. Doručovatele, pana Františka Ardona jistě obyvatelé znají,
je dlouholetým pracovníkem pošty. Nově zde pracuje jako doručovatel pan Martin Žitek,
který je ještě ve zkušební době.
3. Kdo z nich má nejdelší praxi?
Nejdelší praxi má pan František Ardon.
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4. Jak máme správně oslovovat: vedoucí nebo pošmistrová, poštovní doručovatel nebo listonoš?
V prvním případě je obojí správné, ve druhém poštovní doručovatel.
5. Jaké jsou povinnosti doručovatele?
Mezi základní povinnosti doručovatele patří řádné a včasné doručování poštovních zásilek, poštovních poukázek a to v souladu s poštovními podmínkami. Dále doručovatel doručuje důchody a může zprostředkovat i podání zásilek. V rámci své doručovací pochůzky
rovněž vybírá poštovní schránky.
6. Množí se stížnosti na doručování poštovních zásilek (pošty) méně pohyblivým lidem
v části Vraného, kde působí nový doručovatel. Např. nepohyblivému občanovi bylo dáno
do schránky oznámení, aby si důchod vyzvedl na poště, jiný nalezl ve schránce doporučenou zásilku na cenu přes 5.000,-– Kč. Kdo ji podepsal?
Doručovatel čeká po zazvonění na odezvu, pokud se nedočká, dá do schránky oznámení. Ráda však důchod nebo i zásilku doručím, stačí zavolat a domluvit se. Již několikrát
jsme takto já, nebo paní Hájková vyhověly např. při nemoci. Ohledně doporučené zásilky
ve schránce nemohu bez konkrétních údajů odpovědět, do Vraného nad Vltavou doručují
také jiné firmy, které nejsou součástí České pošty, jde např. o noviny, letáky, balíčky apod.
7. Další stížnosti jsou na dlouhé fronty, přitom je otevřena jen jedna přepážka, např. 7.
3. po 10. hod., 28. 3. před 16 hod., 19. 4. kolem 16. hod.?
Dlouhé čekací doby na naší poště nejsou standardní záležitostí. Samozřejmě, že v některých silnějších dnech se delším čekacím dobám nelze vyhnout. Je třeba si uvědomit, že
obsluhu veřejnosti zajišťují dvě pracovnice, a proto v dopoledních hodinách jsou otevřeny
2 přepážky a odpoledne jedna přepážka. Tato organizace práce je ovlivněna několika faktory jako je např. příjezd a odjezd poštovního kurzu, příprava zásilek pro doručovatele,
zpracování a výprava podaných zásilek. Mohou nastat i mimořádné situace (nemoc, návštěva lékaře), kdy bude i dopoledne otevřena pouze jedna přepážka, což samozřejmě může mít vliv na čekací dobu.
8. Jistě uvažujete o zlepšení, nápravy, jak?
Mohu Vás ujistit, že my všichni, kteří chceme na poště pracovat, se denně snažíme nad
rámec svých povinností i nad rámec pracovní doby, aby klienti byli spokojeni.
9. V době od 28.3. do 6.4. jste uspořádali týden otevřených dveří. Z jakého podnětu a jaký byl ohlas?
V době od 26.3. do 7.4. 2007 proběhly na poštách v celé ČR a tedy i na naší poště tzv.
Modré dny, které byly zaměřeny na uzavírání životního pojištění, které sjednáváme pro
Českou pojišťovnu. Modré dny byly organizovány na základě dohody mezi Českou poštou
a Českou pojišťovnou a sloužily jako podpora prodeje kapitálového životního pojištění.
10. Jak jste spokojeni s výsledkem?
S dosaženým výsledkem nejsme spokojeni vůbec, neboť se nám zatím nedaří přesvědčit
naše klienty o tom, že i na poště lze uzavřít kvalitní pojištění.
11. U pošty jste instalovali zvonek umožňující občanům přivolat si Vás, paní poštmistrová. Můžete to upřesnit?
Instalovaný zvonek, který je označený piktogramem (znak znázorňující sdělení obrazově), slouží k přivolání pracovníka pošty v případě, že o obsluhu žádá osoba na vozíku pro
invalidy nebo osoba, která má s sebou kočárek s dítětem.
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12. Některé pošty poskytují elektronické podpisy. Umožňujete také tuto službu?
Elektronické podpisy vydávají pouze vybrané pošty, tzv. kontaktní místa. Naše pošta
mezi ně nepatří. Kontaktních míst je v celé ČR 74 a tato kontaktní místa vydávají rovněž
výpisy z obchodního rejstříku a katastru nemovitostí. Seznam kontaktních míst je k dispozici na adrese www.cpost.cz.
13. Jaké další služby si mohou zájemci u Vás vyžádat?
Naše pošta kromě klasických poštovních služeb (příjem listovních a balíkových zásilek,
příjem poštovních poukázek, prodej poštovních známek) nabízí i finanční a pojišťovací
služby. Na úseku finančních služeb spolupracujeme s Poštovní spořitelnou, a proto je možné na naší poště založit např. postžirový účet, postkonto (účet pro podnikatele), sjednat
úvěr, založit maxkartu a kreditní kartu. Na úseku pojišťovacích služeb spolupracujeme
s Českou pojišťovnou a na naší poště lze sjednat kapitálové životní pojištění. Dále provádíme tzv. službu Western Union. Jedná se o elektronický převod peněžních částek do zahraničí a výplatu peněžních částek došlých ze zahraničí. Převod lze realizovat i v rámci ČR.
Dále prodáváme dálniční kupóny, stírací losy, telefonní karty, dobíjecí kupóny mobilních
operátorů. Prostřednictvím on-line terminálu přijímáme sázkové hry (Sportka apod). Na
naší poště lze rovněž uzavřít stavební spoření a penzijní připojištění. Dále je možné sjednat roznášku propagačních/informačních materiálů. Celé spektrum produktů, které pošta
nabízí zde nelze vyjmenovat, a proto doporučujeme navštívit naše internetové stránky
www.cpost.cz nebo zavolat bezplatnou informační linku 800 104 410.
14. Prodej různého sortimentu zboží, které občas inzeruje Česká pošta asi nevedete?
Na naší poště jsou k zakoupení kartonové obaly na balíky, denní tisk, pohledy, obálky
(různé druhy), atd.
15. Od dubna letošního roku mají na poštách a matrikách vznikat tzv. Czech Pointy, kde
lidé dostanou ověřené výpisy z Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů a živnostenského
a obchodního rejstříku. Czech Pointy mají postupně vzniknout na 2500 poštách, uvažuje se též o té naší?
Naše pošta nemá informace o podobě tzv. Czech Pointů. V této souvislosti doporučujeme obrátit se na tiskovou mluvčí České pošty – Bc. Dita Václavíková, tel. 267 196 282.
16. Řeknete nám nějakou kuriozitu ze své praxe?
Ano, nedávno mě překvapila všímavá malá holčička, kterou zaujalo, že na poštu nemůže nosit pistoli (znak přeškrtnuté zbraně na dveřích pošty). Je dobré, že zbraň pro ni znamená pouze hračku.
17. Paní poštmistrová, jste spokojena ve vranské poště? Co byste chtěla zlepšit a jakých
chyb by se měli lidé na poště vyvarovat?
Práci na poště mám ráda, i když je velmi náročná a to i pro klienty. Myslím však, že při vzájemné komunikaci se dá většina problémů vyřešit. Zlepšit bych chtěla mnoho věcí, např. personálně obsadit ještě jednu přepážku, klienti tak budou rychleji obslouženi. Zákazníci si musí
uvědomit, že při své činnosti musí pošta dodržovat jednak zákon o poštovních službách, poštovní podmínky, případně další směrnice vztahující se k poskytnutí např. obstaravatelských
služeb. Při podání poštovní zásilky je uzavřena tzv. poštovní smlouva mezi odesílatelem zásilky a poštou. Až do doby dodání je zásilka majetkem odesílatele a pošta musí podmínky poštovní smlouvy dodržet. Znamená to, že adresát zásilky nemůže požadovat změnu poštovní
služby. Další komplikací, se kterou se setkávají zejména poštovní doručovatelé jsou nedostatečně označené ulice, domy (scházející čísla popisná), domovní schránky, bytové zvonky.
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18. Na závěr, prosím o uvedení provozní doby.
Hodiny pro veřejnost jsou: Po – Pá:
8:00 – 11:00
13:00 – 17:00 hod.
St.:
8:00 – 11:00
14:00 – 18:00 hod.
Děkujeme za zodpovězení všech otázek i za vysvětlení některých nejasností. Personál
pošty ochotně zodpoví cokoliv týkající se pošty, co budou občané požadovat.
Paní vedoucí přejeme, aby se jí brzy podařilo otevřít další přepážku, což přispěje ke všeobecné spokojenosti.
O další rozhovor poprosíme rehabilitační sestru, paní Evu Havlíčkovou.
M. P.

O SMRTI, HŘBITOVECH A POHŘEBNÍCH SLUŽBÁCH
Tématika o posledních věcech člověka je součástí kulturního života v místech a regionech. Výroky od starověku po dnešek, nápisy na hrobech, smuteční skladby, lidové písničky, tradice, pověry, místopisné názvy, péče o umírající, pohřební služby, svátky zemřelých,
pohřebiště, kostnice, krematoria, muzea a památníky – hle, co všechno souvisí najednou
se smrtí. Přesvědčuje nás o tom nová knížka Miroslava Sígla, který od jara do zimy tráví
své důchodové dny u nás ve Vraném nad Vltavou od doby, kdy ve svém rodišti na Mělnicku při záplavách v roce 2002 přišel o svůj rodný dům). Kniha se jmenuje „Co víme o smrti“ (vydalo ji nakladatelství Epocha, 416 stran, ilustrační foto). Položili jsme mu několik
otázek ještě dříve, než dojde k ohlášené besedě v naší knihovně.
Jak vás napadlo takové téma, proč jste tu knihu sepsal?
Jde o tématiku vlastně dvojjedinou – život a smrt nelze od sebe oddělit, to jen kniha má
ten název, ale napsal ji život sám a lidé v něm. Od nepaměti přichází lidstvo s těmito věčnými otázkami do styku a také se k nim vyjadřuje nejen prostřednictvím svých myslitelů,
básníků a teologů, ale také svými způsoby, zvyky, tanci, zpěvy, ba oslavami, například při
vynášení tzv. Morany ze vsi, anebo vánočními obyčeji, při svátcích zemřelých.
Když jsem se sám v pokročilém věku (bylo mi loni 80 let) ocitl na hranici mezi životem
a smrtí, začal více přemýšlet o těchto otázkách, když i nakladatel potvrdil, že podobné populárně naučné dílo na našem knižním trhu neexistuje, když jsem mezi zachráněnými zápisky ze zatopeného domu našel hřbitovní nápisy, které mne vždy přitahovaly svou poezií,
stejně tak náhrobky s kříži, vyrobenými mnohdy lidovými uměleckými kováři – začal jsem
se doslova utápět v té všeobjímající problematice.
Na knize je zřetelný Váš vztah k dokumentaristice, osvědčený již při Vaší kronikářské činnosti, jak jste s takovým množstvím podkladů zacházel?
Prostudoval jsem téměř vše, co bylo v mé knihovně, ale zejména v knihovnách veřejných, (také tady ve Vraném), činil výpisky, citáty, dále jsem takřka denně brouzdal po internetu, navštívil desítky míst spojených s tématem (rovněž hřbitov ve Vraném), vedl
množství pohovorů, pídil se po obyčejích, místopisných názvech (Cesta mrtvých, Šibeník,
Hrobnice, Na bojišti…), sbíral vše o příslovích, výklady snů, ale také písničky, vtipy a lidová rčení (…vyletět komínem, jít pod kytky, to bude moje smrt, mám ho k smrti ráda…).
Vše jsem třídil podle koncepce, která se dál rozrůstala, přitom jsem si uvědomoval, že některé pojmy bude nutné vysvětlit blíže, proto je téměř na padesáti stranách knihy malý
slovník vybraných pojmů. Je typický tím, že začíná „Adamem“ a výkladem pojmu „život“.
Bez počítačové techniky se už dnes lze jen těžko obejít. Zvláště při tak náročné, mnohotvárné literární nebo i kronikářské činnosti, kdy přibývají fakta, kdy vás napadají nové
myšlenky nebo jiné formulace. Zejména encyklopedicky pojatá díla už nemohou vznikat jiZ R CA DLO Č Í S L O 1 5 1 – 2 /2 0 0 7
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nak. Moje kniha měla být původně encyklopedií – ale to bych jako jednotlivec mířil moc vysoko!
Nakladateli nutno přiznat velkou péči a cit pro tématiku, jak přebalem knihy, tak typografickým zpracováním, kvalitní a nápadité jsou ilustrační snímky, dobrý papír, vhodné
čtivé písmo… Bohatý je soupis použité a doporučené literatury. Čím vším může být kniha užitečná pro naše obce, jejich místní kulturu?
Máme v našich vesnicích již písmáky a řečníky, kterým do jejich výbavy přibude mnoho
nových citátů, užitečných zejména při posledním loučení se spoluobčany. Obecní úřady
a podniky pohřebních služeb mohou poradit s vhodnými hřbitovními nápisy, vhodnou hudbou a písničkami při těchto obřadech a na úmrtních oznámeních, učitelé tu naleznou chronologicky sestavené citáty, vypovídající o naší, ale i zahraniční společenské situaci – myslím, že každý si najde v knize to své. Máte pravdu, to není kniha jen ke čtení, ale i k užitku,
občasnému vyhledávání určitých myšlenek, ale také k rozjímání a soustředěnému zamyšlení. Jak rád bych poradil všem obcím a tedy i Vranému: pořiďte si ji i Vy!

STRAVUJEME SE ZDRAVĚ?
V dnešní době stále častěji získáváme informace o tom, že správnou úpravou jídelníčku
jsme vedeni k zachování a upevňování zdraví.
Proto, abychom toho dosáhli, bude potřebné u některých z nás změnit stravovací návyky a zařadit do jídelníčku konzumaci doporučovaných potravin.

Potraviny jsou zatřiďovány do 5 skupin:
1.Ovoce a zelenina – zajišťují zejména přísun vitamínů a minerálních látek
2.Obilniny – dodávají tělu energii a vlákniny
3.Maso – zdroj bílkovin
4.Mléčné výrobky – zdroj vápníku
5.Cukry a tuky – zařazujeme do jídelníčku opatrně, např. čokoláda, sušenky, apod.
Pro inspiraci předkládáme několik doporučovaných druhů zeleniny a ovoce, které obsahují významné zdraví prospěšné látky.
Brokolice – rodná sestra květáku je znamenitým zdrojem vitamínu C a A, beta karotenu a vlákniny. Obsahuje rovněž sloučeninu zvanou sulforaphan, která působí proti rakovině. Nejlépe je brokolici jíst syrovou, pro zachování maximálního množství sulforaphanu.
Mrkev – konzumace dvou mrkví každý druhý den vyzbrojí organizmus beta karotenem
natolik, že se o polovinu snižuje riziko infarktu.
Špenát – obsahuje velké množství provitaminu A, dále vitamin C a K, kyselinu listovou
a malé množství hořčíku, významného z hlediska prevence rakoviny, infarktu a snad i osteoporózy. Navíc obsahuje glutathion, podporující produkci enzymu, důležitého pro imunitní funkce organizmu.
Rajčata – obsahují lykopeny, antioxidanty, které stimulují imunitní systém a zpomalují
degenerativní onemocnění.
Chilli papričky – zdroj pálivosti způsobuje antioxidant capsaicin, který je úhlavním nepřítelem nasycených mastných kyselin. Snižuje hladinu cholesterolu v krvi, lidově řečeno
„čistí krev“, blahodárně působí na krevní oběh, zabraňuje návalům krve. Indové vnímají
papriku ne jako zeleninu, ale jako léčivou rostlinu. Nebojte se pálivých paprik!
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Česnek – je králem mezi antioxidanty – snižuje cholesterol, krevní tlak, má protivirové a protibakteriální účinky. Působí též proti rakovině. Doporučuje se 2 – 3 stroužky česneku denně.
Citrusové plody – čerstvé citrusy jsou vynikajícím zdrojem vitaminu C. Uplatňuje se
v prevenci rakoviny plic, děložního čípku, jícnu i žaludku.
Banány – jsou bohaté na hořčík, draslík a jednoduché cukry. Jsou rovněž dobrým zdrojem
pektinu, rozpustné vlákniny, která zabraňuje radikálním výkyvům obsahu cukru v krvi.
Kiwi, ananas – obsahují enzymy, které pomáhají tělu bránit se před autoimunitními nemocemi, alergiemi a rakovinou.
Jahody – obsahují prakticky stejné účinné látky jako rajčata, to znamená, že mají velmi
dobré účinky z hlediska pozitivního ovlivňování délky života.
Fazole – mají vysoký obsah proteinů a karbohydrátů, obsahují vlákninu, vápník, fotochemické prvky a proto jsou vynikající prevencí proti rakovině.
Pšeničné klíčky – obsahují bílkoviny, B vitamín, vápník, hořčík, posilují imunitní systém
a jako antioxidant se uplatňuje v prevenci očního zákalu a ateriosklerózy.
Sojové boby a tofu – izolují „špatný cholesterol“ LDL v krvi a snižují riziko srdečních
onemocnění. U lidí, kteří jedí soju pravidelně se snižuje riziko onemocnění prostaty, tlustého střeva, plic a rakoviny žaludku.
Nesnažme se změnit své stravovací návyky najednou. Mnohem lepší je postupná změna
jídelníčku. Rozmanitý jídelníček prospívá lidskému zdraví a tak bychom se měli snažit každý den jíst potraviny v různých kombinacích a množství.
H.Š.

MASÁÎE,
REKONDIâNÍ A REGENERAâNÍ SLUÎBY
Ondfiej Beran – fyzioterapeut
Telefon: 603 375 502

MOÎNOST MASÁÎÍ U VÁS DOMA!
Provozovna: Karpatská 1, Praha 10 – Vr‰ovice
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 1 – 2 /2 0 0 7

29

DùTSK¯ BAZAR
Vrané nad Vltavou – Bfiezovská 164
Pod Obecním úfiadem (vchod zahradou)

Otevfieno:

PO, ÚT, âT, PÁ 10–17.00 hod.,
nebo kdykoliv po telefonické dohodû

602 885 132
Pro va‰e dûti je pfiipraven˘
dûtsk˘ koutek pln˘ hraãek

Nabízíme:

➤ Kvalitní znaãkov˘ pouÏit˘ textil
od velikosti 56
➤ Sportovní, vycházkovou
i spoleãenskou obuv
➤ Nové hraãky za super ceny
➤ RÛzné potfieby pro va‰e dûti
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu ➤ V˘prodejové akce 5 a 15 Kã

TAXI
✆ 606 819 634

30

Vrané nad Vltavou
Příznivé ceny po dohodě

ZRC A D LO Č ÍSLO 151 – 2/2007

Snímky z archivu
L. Ryšánka

Nová škola
v roce 1935

CENÍK INZERCE OBECNÍHO ČASOPISU ZRCADLO
(Náklad 300 kusů + zveřejnění na internetových stránkách obce Vrané nad Vltavou – www.vranenadvltavou.cz

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)
Umístûní: pouze na
2, 3 nebo 4 obálce

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

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

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

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

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

âTVRTINA – 1/4
Formát: 128x43 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 200 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
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 dle rozmûru inzerátu (osobnû, nebo elektronicky na ã. ú.: 7226504/0600, v. s. 33492111. Pokud je inzerát jednoduch˘ – textov˘ je jeho úprava v cenû. V pfiípadû, Ïe obsahuje obrázky, loga a má sloÏitûj‰í grafickou úpravu je nutné kontaktovat Ivo Vavfiinu (platba za jeho v˘robu bude individuální)
a podklady zaslat 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%.

Vydává: Obecní úřad Vrané nad Vltavou ■ Redakční rada: B. Tomková, M. Plecháčová, Ing. H. Šimanová,
J. Zlámalíková, Ing. A. Limpouch ■ Tech. spolupráce: I. Vavřina – grafická úprava, zlom a foto, B. Kykalová – přepis ■ Uzávěrka: 5. 5. 2007 ■ Uzávěrka dalšího čísla: 8. 8. 2007 ■ Cena: 10 Kč
Svoje dotazy, pfiipomínky nebo pfiíspûvky ke zvefiejnûní posílejte na adresu: Obecní úfiad – ZRCADLO, Bfiezovská 112, 252 46 Vrané n. Vlt.
Elektronická adresa: mistostarosta@vranenadvltavou.cz. Samozfiejmû je moÏn˘ osobní kontakt s kter˘mkoliv ãlenem redakãní rady

