Slovo na začátek
HOLA, HOLA LETOŠNÍ TŘETÍ ZRCADLO S ČÍSLEM 152 VOLÁ
Děti již zasedly po prázdninách do školních lavic, ty naše Vranské z 2. stupně, do úplně
nových v nově přistavené – krásné škole. Dospělí se vracejí ze svých dovolených, které
prožili na různých místech po celém světě. Naše rodina si zajela do Jižních Čech na Orlickou přehradu a opravdu jsme si užili všeho. Místo našeho pobytu je oáza klidu a pohody.
Jste-li rybář, milovník přírody a sběru hub, rádi si zaplavete a zajímá-li Vás cestování po jihu Čech, ráda Vám sdělím, kde se toto místo nalézá.
Já vím, že v letních měsících lidé rádi relaxují a odpočívají a proto je Redakční rada tolerantní a přijme i po uzávěrce příspěvky. Velmi mě mrzí, že v tomto čísle si nebudete moci přečíst některé aktuální informace z činnosti a o aktivitách v naší obci a i mimo ni. Bohužel, přes mnohé urgence se Redakční radě nepodařilo přimět dopisovatele k dodání
příspěvků.
Věřím a hlavně si moc přeji, aby příští, v letoším roce poslední, ZRCADLO číslo 153 mělo větší štěstí a články od dopisovatelů došly všechny do uzávěrky, která bude 11.11.2007
a vy jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavého z činnosti spolků, svazů, škol atd.ve Vraném nad Vltavou.
Opět na závěr, jako vždy výzva pro všechny: pište nám o všem zajímavém, ale i o tom,
BlaTo
co nás trápí………

SLOVO STAROSTKY
Prázdniny jsou historií, pohoda letního času je pryč – začíná nový školní rok, deset měsíců učení, úkolů, povinností a zkoušení. Věřím, že všichni žáci i pedagogové načerpali velké množství nových sil a do školy nastupují odpočatí a s radostí.
Žáci 5. až 9. tříd začnou vyučování v krásné nové budově školy. Pro školní rok 2007/2008 budou v této budově kromě kmenových tříd umístěny ještě speciální třídy – počítačové učebny, učebna výtvarné výchovy, jazyková učebna a školní družina. Dále jsou zde kabinety, ředitelna, šatny pro
žáky i zázemí pro personál. Vše voní novotou, nový nábytek je ve třídách i v kabinetech, v ředitelně i v kanceláři zástupkyně ředitelky.
Na nábytek i ostatní drobné vnitřní zařízení bylo vynaloženo cca 2.225.000,– Kč. Pro obecní
rozpočet je to velmi vysoká částka, kterou pomohli uhradit sami občané, podnikatelé z obce a další oslovené společnosti. Největší částku poskytla společnost PPF, a.s. – 1.040.000,– Kč, firma Megafyt poskytla 130.000,– Kč, Česká pojišťovna, a.s. věnovala 50.000,– Kč, firma Vokůrka a Šenkeřík poskytla 20.000,– Kč. Dary od místních podnikatelů a občanů se pohybovaly od 100,– do
10.000,– Kč a celková věnovaná částka byla 74.422,– Kč, z toho při Dni otevřených dveří
23.6.2007 bylo vybráno 24.862,– Kč. Celkem tedy sponzorské dary činily 1.314.422,– Kč. Všem,
kteří svou vstřícností a štědrostí přispěli našim dětem k hezkému prostředí v hezké nové škole, patří veliké díky. Děkujeme.
Přes tuto významnou pomoc zbývá obci ještě uhradit za nábytek a vybavení částku ve výši cca
910,– tis. Kč.
Jen pro úplnost bych chtěla zmínit celkové náklady na stavbu nového křídla naší základní školy: na stavbu bylo vynaloženo celkem 65.438.564,– Kč, z toho státní dotace činily 25.000.000,–
Kč, z obecního rozpočtu bylo v průběhu dvou let uhrazeno celkem 10.019.420,– Kč a z úvěru bylo
vyčerpáno 30.419.144,– Kč.
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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.
Další etapou by měla být rekonstrukce stávající budovy, vyvíjíme úsilí na získání dalších dotací,
bez pomoci státu tuto akci obec nezvládne. Do doby, než bude provedena alespoň částečná rekonstrukce budovy, se děti z I. stupně budou zatím stále učit ve „staré škole“ u kostela.
Věřím, že se žákům 5. až 9. tříd v nové škole bude líbit, že si budou vážit pěkného prostředí. Doufám, že se podaří získat peníze na rekonstrukci stávající budovy školy, aby i žáčci z 1. až 4. třídy
se učili v prostorách odpovídajících požadavkům moderní výuky.
Všem žákům i jejich pedagogům přeji hodně zdraví, dostatek pohody, elánu, oběma stranám pevné nervy a vůbec vydařený školní rok.
Bohuslava Chvátalová

Zprávy z radnice
V období od května 2007 se zastupitelstvo do uzávěrky tohoto čísla Zrcadla sešlo 2x,
účast zastupitelů byla 80 %. Rada obce zasedala 13x, účast 83 %.
■ Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2006 podle § 17 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bez výhrad. Bylo schváleno:
a) plnění rozpočtu roku 2006 dle položek
příjmy celkem:
upr. rozpočet: 37.513.599,– Kč
skutečnost: 52.477.560,– Kč . . . . . . . . .139,9 %
bez převodů mezi účty:
36.483.781,– Kč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97,3 %
výdaje celkem:
upr. rozpočet: 75.355.439,– Kč
skutečnost: 54.077.084,– Kč . . . . . . . . . .71,8 %
bez převodů mezi účty:
38.083.305,– Kč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,5 %
a) finanční vypořádání dotací za rok 2006
b) zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2006, která
konstatuje hospodaření obce bez nedostatků.
■ Byly schváleny zprávy auditora o kontrole účetnictví příspěvkových organizací.
■ Zastupitelstvo schválilo plán kontrolního výboru na rok 2007 a doplněný kontrolní řád
výborů zastupitelstva obce.
■ Starostové obcí podporujících „Zlínskou výzvu starostů“ (k výzvě se připojilo přes 800
starostů z celé země) požadují odstranění stávající diskriminace malých obcí při rozdělování daňových příjmů dle velikosti obce. Obce zapojující se do této iniciativy podepisují
„Smlouvu obcí a měst proti daňové reformě“. Zastupitelstvo obce se ztotožňuje s úvodní
deklarací této smlouvy a schválilo „Smlouvu obcí a měst proti daňové reformě“ podepsat.
■ Dne 18.6. proběhlo slavnostní otevření přístavby ZŠ, z pozvaných politiků se bohužel dostavil pouze poslanec Marek Benda, ostatní se omluvili. Den otevřených dveří nové budovy školy pro veřejnost se konal v sobotu 23.6. od 8.00 do16.00 hod.
■ Obec získala od Ministerstva financí pro rok 2007 dotaci ze státního rozpočtu ve výši
10 mil. Kč na dokončovací práce na přístavbě školy.
■ Rada obce spolu s ředitelkou školy vybrala ze čtyř nabídek na vybavení ZŠ nábytkem firmu Multip Moravia s.r.o. Náklady na vybavení kmenových tříd, speciálních tříd – výtvarné výchovy, jazykové učebny, školní družiny, kabinetů, ředitelny, sborovny, vybavení šaten
šatními skříňkami, osazení žaluzií do tříd, označovacích štítků na dveře a orientačních cedulí činí celkem cca 2.225.000,– Kč. Obec získala na vybavení ZŠ dary od podnikatelů
i občanů v celkové výši 1.314,– tis. Kč, zbývající část bude uhrazena z obecního rozpočtu.
■
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ZŠ Vrané nad Vltavou získala mezinárodní titul Ekoškola.
Z rozpočtu obce nákladem cca 200,– tis. Kč byly opraveny schody do horní budovy mateřské školy a školní jídelny, které byly v havarijním stavu.
■ Byla provedena oprava zadní části podokapní římsy na obecním domě Rajčur nákladem
cca 35,– tis. Kč. Rada obce rozhodla nechat opravit ještě přední římsu, oprava bude provedena v září – říjnu.
■ V průběhu měsíce srpna a září proběhne oprava výtluků v místních komunikacích, předpokládaná cena 300,– tis. Kč.
■ Drážní úřad vydal rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení železničních přejezdů ve Skochovicích v žkm 34,706 a žkm 35,463. V Dravkově by měly být osazeny dřevěné závory, před železničním mostem by mělo být světelné signalizační zařízení. Toto
rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení. Podle předpokladu by letos měla proběhnout
kabeláž, v příštím roce by se měl budovat železniční přejezd na Dravkově. Realizace je
odvislá od získání finančních prostředků ze státního rozpočtu.
■ Obec započala s výkupem pozemků v místních komunikacích, které jsou ve vlastnictví
soukromých vlastníků. Schválená cena je dle úředního odhadu 25,– Kč/ 1 m2. Přednostně budou vykupovány pozemky, které jsou geometricky odměřené. Pokud nejsou pozemky v komunikacích ve vlastnictví obce, nelze započít žádnou větší investici, která se
těchto pozemků týká a nelze na tyto akce žádat o dotace.
■ Obce Zvole a Vrané nad Vltavou zaslaly společný dopis na Krajský úřad Středočeského
kraje a SÚS Kladno s urgencí opravy silnice III. tř. mezi oběma obcemi (dle ústní informace na jednání mikroregionu DSO „Dolnobřežansko“ před cca rokem se komunikace
má opravovat v roce 2007). Podle odpovědi však Správa a údržba silnic Kladno však zatím nemá na opravu potřebné finanční prostředky.
■ Zpráva z mikroregionu o vodě: obce Zvole a Březová – Oleško z důvodu nedostatku
vody v jejich obcích ve špičkách žádají o urychlené vybudování vodojemu mezi obcemi Březová a Vrané. Vodojemy by měly zajistit jednodenní zásobu a eliminovat
nedostatek vody ve špičkách. Obec Vrané nad Vltavou trvá na stanovisku, že vybudování vodojemu podpoří pouze za podmínky, že se bude jednat o společnou akci
všech tří obcí a všechny obce se budou podílet na nákladech rovnoměrně. Bude vyvoláno jednání s obcemi, provozovatelem a projektantem, který záležitost odborně
posoudí.
■ Jednání v mikroregionu DSO „Dolnobřežansko“ o zřízení obecní policie: fungují pracovní
komise pro jednotlivé oblasti činnosti pro obce Dolní Břežany, Zlatníky – Hodkovice,
Okrouhlo, Ohrobec, Zvole, Vrané nad Vltavou, Březová – Oleško a Libeř – Libeň. Obecní
policie ke své činnosti a pro zajištění plné funkčnosti potřebuje 10 strážníků, 3 vozidla,
radar, kamerový systém, vybavení zázemí, uniformy. Byl předložen vývoj počtu obyvatel
v regionu do roku 2015, rozvaha příjmů a výdajů pro roky 2007 až 2011 a výpočet příspěvků jednotlivých obcí na provoz pro roky 2007 až 2011. Obce by se na provozu policie
měly podílet v poměru k počtu trvale hlášených obyvatel. O obecní policii nemají zájem
obce Zvole a Libeř – Libeň, následně ohlásily svůj nezájem další obce, čímž zatím celý
projekt padá.
■ Informace z mikroregionu DSO „Dolnobřežansko“ týkající se naplnění základních a mateřských škol: MŠ jsou ve všech obcích přeplněny, je akutní nedostatek míst. Školy zatím kapacitně postačují i když v Dolních Břežanech se kapacita v co nejkratší době pravděpodobně vyčerpá.
■
■
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Vranský občan se ptá... radnice odpovídá
➊ Jaký je současný stav skály pod Homolí ?
➋ Na – podle Modřanských novin – málo frekventované silnici Vrané-Zbraslav se řidiči
o víkendech setkávají s bruslaři i lyžaři na kolečkách, protože si pletou tuto okresní silnici s cyklistickou cestou. Bylo by možno požádat policii o kontroly ?
➌ Jak je to s povolením podnikatele zřídit si restauraci ? Je potřeba souhlas sousedů ?
➍ Platí podnikatelé – hlavně obchodníci – za kontejnery na papír ?

RADNICE ODPOVÍDÁ …
➊ Silnice III. třídy mezi Prahou-Zbraslaví a obcí Vrané nad Vltavou je v majetku Krajského úřadu Středočeského kraje, správcem je Správa a údržba silnic Kladno, totéž platí
pro skálu přiléhající ke komunikaci. Na dotaz u správce nám bylo sděleno, že v současné
době je zpracovávána projektová dokumentace na sanaci celého úseku v délce cca 200 m.
Vlastní realizace je plánována pro rok 2008.
➋ Na silnici 1043/III. je oficielně značena cyklotrasa č. 8100 „Pražské kolo“, takže cyklisté zde jezdit mohou, bruslaři na kolečkových bruslích zde začali provozovat svůj sport
poté, co v některém z pražských periodik místních částí hl. města Prahy vyšla informace,
že nová cyklostezka končící ve Zbraslavi navazuje na „málo frekventovanou silničku do
Vraného“. V současné době probíhají jednání na Krajském úřadě Středočeského kraji
o možnosti vybudování cyklostezky, která by navazovala na cyklostezku ze Zbraslavi, ale
zatím je to pouze o prověřování možností.
➌ Co se týká zřízení restaurace v obci, podle informace, kterou jsme dostali z Krajského
úřadu týkající se obdobné záležitosti, je povolování živnosti plně v kompetenci živnostenského úřadu: „Ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Vysvětlivky: Samostatnost lze spatřovat ve
skutečnosti, že fyzická a právnická osoba nejsou při provádění činností nikým řízeny…
Dalším pojmovým znakem živnosti je výkon činnosti na vlastní odpovědnost, podnikatel
odpovídá za výsledky své podnikatelské činnosti sám… Závěr: Obec v daném případě
a podle platné právní úpravy nemá prostor k realizaci nějakých opatření.“ Podle živnostenského zákona se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována, provozovatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti, byla
řádně označena obchodním názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a musí být na
provozovně uvedena prodejní nebo provozní doba pro styk se spotřebiteli. Ani zde obec nemá žádnou pravomoc.
➍ Kontejnery na papír budou na některých místech v obci posíleny. Podnikatelé platí roční poplatek na likvidaci odpadu ve výši 2000,– Kč.

KOMISE MLÁDEŽE, VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY,
SPORTU A VOLNÉHO ČASU
V období červen – srpen se komise sešla jednou – před prázdninami. Hlavní náplní tohoto jednání byla příprava 1. ročníku podzimního vranského Posvícení, o kterém se více
dočtete na jiném místě Zrcadla a na které samozřejmě všechny srdečně zveme.
4
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Dále komise hodnotila Den dětí – společnou akci pěti vranských organizací, podrobněji
také v samostatném příspěvku.
Poslední bod se týkal stížností na naši mládež (která se nevhodně chová nejen u hřbitova, ale i na dalších místech v obci) a výzvy na naši komisi, která by měla ve spolupráci
s dalšími tuto situaci řešit. Členové komise se shodli, že tato problematika není v naší kompetenci, protože nemáme žádné prostředky k jejímu řešení. Domníváme se, že to je záležitost zejména rodičů a potom obecní policie.
Na závěr připomínáme, že komise zasedá vždy první středu v měsíci, nápady, podněty,
Katka Vrtišková
připomínky, apod. od všech občanů jsou vítány.

INFO – servis
JAKÉ MOŽNOSTI SLEV MAJÍ DŮCHODCI VE VLACÍCH ČD
Nárok na slevy pro důchodce mají osoby, které pobírají starobní důchod, plně invalidní
důchod a osoby starší 60ti let, které pobírají vdovský nebo vdovecký důchod nebo peněžité dávky z důvodu sociální potřebnosti.
Nejlevnější variantou je průkaz na slevu jízdného pro důchodce, což je papírový průkaz
s modrým pruhem. Za jeho vystavení zaplatíte 40,-– Kč a jeho platnost není nijak omezena. Na základě tohoto průkazu vám bude přiznáno zvláštní jízdné pro důchodce a zpáteční
sleva pro důchodce ve 2. vozové třídě.
Pro občany starší 70ti let, kteří necestují pravidelně a tudíž nemají žádný průkaz, nabízí ČD, a. s., ještě jednu úlevu. Pokud prokáže takový cestující svůj věk jakýmkoliv průkazem vydaným orgánem státní správy ( občanský průkaz, pas apod. ), je mu přiznán nárok
na zvláštní jízdné pro důchodce, které je jinak přiznáno důchodcům mladším 70ti let pouze na základě průkazu na tuto slevu.

STRUČNÉ OHLÉDNUTÍ ZA VRANSKÝM HUDEBNÍM JAREM 2007
Cyklus koncertů v našem kostele sv, Jiří, se v letošním roce konal již po desáté a v jeho
rámci bylo uspořádáno 5 koncertů.
28. dubna – Velký jubilejní koncert Sboru svatého Jiří byl komentován v článku našeho
dopisovatele p. Miroslava Sígla v minulém čísle. Nutno jen stručně konstatovat, že sbor
zpíval před plně zaplněným kostelem a obecenstvo vytvořilo vynikající atmosféru.
11. května – Pěvecký koncert; sopranistku Xenii Podholkovou na klavír doprovodil již tradiční host našeho cyklu prof. Jaroslav Šaroun. Tradiční byla i vysoká úroveň celého koncertu.
2. června – Komorní orchestr Far musica; úchvatný zážitek z vynikajícího výkonu čtrnáctičleného orchestru s dirigentem a dvěma sólisty byl poněkud zastíněn skutečností, že
posluchačů bylo jen 12, z toho jen 7 vraňáků.
15. června – Recitál Moniky Žákové a Alfréda Strejčka; další krásný zážitek. Neúčast
náhle onemocnělého Matěje Raka dokonale vykompenzoval mezihrami na zobcové flétny
Alfréd Strejček.
23. června – Hudební toulky časem – účinkovali Lidka Knorová-Limpouchová-viola,
Martin Slavík-tenor, na klavír doprovázela Marcela Tupá. Koncert byl krásným završením
letošního cyklu.
Zbývá poděkovat sponzorům: OBEC VRANÉ – koncerty 11.5., 2.6. a 23.6.
FIRMA FOTOVIDEO ŠKODA – koncert 15.6.
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VSTÁVAT A CVIČIT… ŘÍKAJÍ KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
A tak děti od 1,5 roku do 6 let vezmou své maminky nebo tatínky, ale i babičky nebo dědečky, a přijdou si zacvičit každé pondělí od 16ti do 17ti hodin do naší SOKOLOVNY.
Cvičení začíná 10. září 2007.
Na všechny se těší Věra Dřímalová.

TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ, TO JE ZLATÁ NEDĚLE.
Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.
Obec Vrané n/Vlt., Junák středisko Vltava Vrané n/Vlt., Centrum ekologické výchovy Zvoneček, Mateřská škola, Základní škola a TJ Sokol Vrané n/Vlt.
chystají pro všechny vraňáky

VELKÉ VRANSKÉ POSVÍCENÍ,
které se uskuteční v sobotu 29. září 2007
v prostorách zahrady mateřské školy a před sokolovnou.
Čekají na vás hudební a divadelní vystoupení, ukázky nejrůznějších tradičních i méně tradičních řemesel, kde si budete moci sami vyzkoušet svou zručnost a výrobky si i zakoupit, nebude chybět občerstvení, bohatý program pro děti a na konec v sokolovně posvícenská zábava pro dospělé.
Plakáty s podrobnými informacemi můžete po obci vyhlížet v první polovině září.
Posvícení je určeno pro malé i velké, tak neváhejte a přijďte se společně pobavit
a oslavit svátek patrona české země sv. Václava.
Katka Vrtišková

O POSVÍCENÍ VŠECHNO TO VONÍ, TAK JAKO V APATICE
Posvícení ve Vraném bude zahájeno na svátek patrona české země svatého Václava.
V pátek 28. září 2007 se bude v kostele sv. Jiří konat „Posvícenský koncert“. Účinkovat bude Sbor sv. Jiří a jeho hosté. Bližší podrobnosti budou včas zveřejněny na plakátech a v obecním rozhlasu.
V sobotu 29. září 2007 v prostoru u Sokolovny a školky proběhne „Vranské posvícení“. Začátek ve 13 hodin.
Program: koncerty několik hudebních skupin, dětská divadélka, soutěže, prodej a předvádění některých výrobků. Čajovna, perníčky, koláče. Občerstvení zajištěno.
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA od 20 hodin v Sokolovně.

SE ZRCADLEM DO DIVADLA
V podzimních měsících opět budeme navštěvovat divadlo. Máme objednány vstupenky do několika divadel: Járy Cimrmana, Ypsilonka, Dejvické divadlo. Necháme se
překvapit, které se ozve jako první.
Prosím sledujte vývěsky a poslouchejte místní rozhlas.
6
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Cestománie po Vransku...
JEDE, JEDE MAŠINKA... A JE TO POSÁZAVSKÝ PACIFIK.
POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM se nazývá železniční trať z Prahy přes Vrané nad Vltavou
a Čerčany do Světlé nad Sázavou a měří 157 km. Kolejovou úvratí v Čerčanech je rozdělena na dva úseky, dolní a horní. Celá trať byla budována postupně po několika úsecích
a v dobách svého vzniku se jednalo o důležitou dopravní tepnu v Posázaví. Největší slávy
Posázavský Pacifik pamatuje z dob po vzniku první samostatné Československé republiky
ve dvacátých a třicátých letech 20. století.
Pacifikem vyráželo za dobrodružstvím také
množství cestujících, že až 12-ti vozové soupravy dřevěných vozů 3. třídy vlaků, jezdících
v přepravní špičce jeden za druhým, nestačily. Někteří z trampů odmítali cestovat v přeplněných vozech a cestovali na střechách
a náraznících železničních vozů.Ti, kteří chtěli vystoupit na zastávce v Libřici (u Davle)
museli nastupovat do prostředních vozů, protože dlouhé soupravy vlaků stály přední
a zadní částí při zastavení na této zastávce
v přilehlých tunelech. Právě v těchto dobách
dostala železniční trať i své jméno „Posázavský pacifik“.
Dolní úsek z Prahy do Davle sleduje pravý
břeh řeky Vltavy. Z Davle je pak trať vedena
proti proudu řeky Sázavy. Za Davlí také začíná nejkrásnější úsek Posázavského pacifiku do Jílového u Prahy, který byl zprovozněn 1.
května 1900. Území, kterým je trať v tomto úseku vedena, bylo pro stavbu dráhy velmi nepříznivé. Bylo zde nutno vybudovat velmi mnoho nákladných stavebních děl, jako jsou vysoké náspy, hluboké skalní zářezy, opěrné zdi, tunely a nespočet vodních propustí. Mezi
dvěma tunely byl u Jílového u Prahy vybudován v letech 1897–1899 jeden z našich nejvyšších kamenných železničních mostů, dlouhý 109,33 metru a vysoký 41,5 metru.
V okolí tratě se nachází mnoho kulturních památek, včetně několika hradů – Zbořený
Kostelec, Český Šternberk – a mnoho turistických tras jak pro pěší turistiku, tak pro výlety na kolech. Nejznámější z nich je Posázavská stezka – z Petrova u Prahy (Pikovic) do
Kamenného Přívozu.

HURÁ ZA KULTUROU
Hrusice – Památník Josefa Lady:
22. 9. 2007 – Pochod kocoura Mikeše
28. 10. 2007 – Den Středočeského kraje, setkání s postavami z knížek Josefa Lady,
vstup zdarma
Muzeum Jílové u Prahy:
22. a 23. 9. 2007 – IX. Setkání dráteníků. Tradiční víkend. Předvádění tohoto znovuobjeveného řemesla. Tvůrčí dílna, prodej drátenických výrobků.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 2 – 3 /2 0 0 7
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Společenská kronika
ZPRÁVY Z MATRIKY:
Narození: Košťál Jakub
Vítková Ema
Douša Ondřej
Přistěhováno:
18 občanů
Stěhování v obci: 7 občanů

Úmrtí: Havelec Stanislav
Hrunková Anna
Veselý Jaroslav
Odstěhováno: 9 občanů
Na obecním úřadě uzavřeny 3 sňatky.

Změna sídla Úřadu práce P-Z a odboru státní sociální podpory:
Nové umístění je na Praze 5-Smíchově, Kartouzská ul.č.4.
Tel. číslo ústředna: 950 152 111.
Spojení – tramvajová zastávka Anděl, č.tramvají 4,6,7,9,10,12,14,20,metro B Anděl.
Upozornění
Výměna občanských průkazů – nejpozději dnem 31.12.2007 končí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.1998.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“,
s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936, kteří musí mít
v OP vyznačeno státní občanství a platnost bez omezení. Věra Urbanová, matrikářka

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Blahopřejeme všem našim milým spoluobčanům k jejich jubileu
Říjen:
Zdenka Hladíková . . .75 let
Miluše Svobodová . . .82 let
Anna Babičková . . . .81 let
Stanislav Havlík . . . .70 let
Jiřina Zamrazilová . .83 let
Zdenka Rathouská . . .80 let

Listopad:
Jaroslav Hrabálek . . .85 let
Lubomír Kuba . . . . . .84 let
Jaroslav Kolář . . . . . .81 let
Květuše Veselá . . . . .80 let
Emil Rožec . . . . . . . .84 let
Emilie Tyslová . . . . .84 let
Marie Jedličková . . . .92 let
Marie Štefanová . . . .85 let
Eva Škapová . . . . . . .70 let

Prosinec:
Marie Trachytová . . .86 let
Marie Trytková . . . . .86 let
Marie Vlková . . . . . .83 let
Marie Klímová . . . . .87 let
Otakar Vondráček . . .88 let
František Sulan . . . .82 let
Oldřich Sýkora . . . . .82 let
Zdeňka Janderová . . .75 let
Emil Kuchař . . . . . . .82 let

KALENDÁŘ AKCÍ VE VRANÉM NAD VLTAVOU
ZÁŘÍ
29. 9.
Vranské posvícení
29. 9.
Posvícenský koncert, sbor sv. Jiří
ŘÍJEN
5.-7.10. Skochovická kachna
6. 10.
Běh do schodů
LISTOPAD
11. 11.
sv. Martin – Lampiónový průvod
úterky
pravidelné cestopisné přednášky a promítání
8

PROSINEC
2. 12.
Rozsvícení vánočního stromečku
2. 12.
Adventní koncert, sbor sv. Jiří
1. 12.
Mikulášská zábava
Vánoční koncert, sbor sv. Jiří
26. 12.
27.-30.12. Vánoce bez televize
Vánoce
Turnaj ve stolním tenise
úterky
pravidelné cestopisné přednášky a promítání

ZRC A D LO Č ÍSLO 152 – 3/2007

JAK ŠEL ČAS – U ČEHO BYLO ZRCADLO:
26. 5. 2007 soutěž v hasičském sportu – louka u Skochovic
2. 6. 2007 I. Celovranský Den dětí ve Skochovicích
23. 6. 2007 Den otevřených dveří v nově přistavěné škole
Sportovní den – Volejbalové slavnosti
1. 8. 2007 100 let Skautingu
Výstup na Homol a přivítání slunce.

T J SOKOL VRANÉ N/VLTAVOU
Máme za sebou „Volejbalové slavnosti“, které se konaly dne 23.6.2007. Byly úspěšné po všech stránkách. O tom, jaké to bylo, píší naši volejbalisté v následujícím článku. Léto probíhá v klidu. Nicméně se chodí hrát volejbal, badmington, stolní tenis. Sokolovna nezahálí! Co se však připravuje aktuálního?
V sobotu 15.9. se konal již 10. ročník Běhu Terryho Foxe. Tato humanitární akce je všeobecně známa. Výtěžek je posílán na účet výzkumu léků proti zákeřné nemoci rakovině.
V sobotu 29.9. pořádá Sokol posvícenskou taneční zábavu od 20 hod. v sokolovně.
Přijďte, bude legrace a hezky si zatančíte.
Velká sokolská sportovní akce bude „Běh do schodů“ dne 6.10. – opět v sobotu. Naše
vranská specialita. Viz „Pozvánka“.
Veledůležitá informace: Sokol Vrané n/Vltavou I. má nové webové stránky adresa:
www.sokolvranenadvltavou.cz Dozvíte se vše o nás – jak aktuality, tak i o historii naší
sokolské jednoty. Příští rok oslavíme 100. výročí založení Sokola ve Vraném n/Vltavou.

Od září budou opět probíhat následující aktivity v sokolovně:
Pondělí 16 hod. – 17 hod. cvičení rodiče s dětmi (Sokol-cvičitelka Věra Dřímalová)
18 hod. – 19 hod cvičení starších žen (Sokol-cvičitelka M. Kubelíková)
19 hod. – 20 hod. aerobic (profesionální cvičitelka)
Úterý
16 hod. – 17 hod. cvičení rodičů s dětmi do 3 let (Zvoneček-K.Vrtišková)
19 hod. – 20 hod. zdravotní tělocvik (Sokol-cvičitelka Eva Havlíčková)
20,15 h. – 22 h. stolní tenis (vedoucí J.Filip)
Středa
16 hod. – 17 hod moderní tance pro dívky do 15 let
pod vedením profesionální lektorky
19 hod. – 22 hod. badmington (vedoucí Petr Sofron)
Čtvrtek 17,30 – 19 hod.
jóga (profesionální cvičitelka pí. Těšinová)
20 hod. – 22 hod. volejbal – dospělí (vedoucí Martin Kilián)
Pátek
16,15 – 18,45 hod. škola TAEKWON-DO-I.T.F.HOSIN SOOL
19 hod. – 20 hod. aerobic (profesionální cvičitelka)
21 hod. – 22 hod. sebeobrana – dospělí (skupina cvičitele Velebila)
Sobota
18 hod. – 20 hod. florbal (dospělí – vedoucí Martin Kilián)
Možná, že se nabídka rozšíří o další sporty. Sledujte naše webové stránky a sokolskou
vývěsku proti Obecnímu úřadu.
Těšíme se na shledání při sportu v sokolovně. Se sokolským heslem „TUŽME SE“.
Marie Koubová, starostka SOKOLA Vrané n/Vlt.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 2 – 3 /2 0 0 7
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VRANŠTÍ SENIOŘI V AKCI….
Klub vranských seniorů „SENIOREK“ se činní.
Od svého vzniku v březnu letošního roku je stále v akci: ať v blízkém okolí Vraného nebo na výjezdech mimo naší obec.Vyšli jsme si na Březovou a do Dubné. Vlakem jsme dojeli do Mníšku pod Brdy, kde jsme si prohlédli městečko a pěkný nově zrekonstruovaný zámek. Protože jsme zdatní turisté, zdolali jsme i Posázavskou stezku. Zvědavost, vidět na
vlastní oči gorilí miminko Tatu, nás zavedla do Pražské ZOO. Trochu historie nikoho nezabije a tak jsme navštívili v Národním muzeu výstavu „Lovci mamutů“.
V září, ve středu 12.9.2007, jsme navštívili Dobříšský zámek. V sobotu 22.9.2007 navštívíme v Litoměřicích výstavu „Zahrada Čech“. Středa 26.9.2007 bude opět turistická,
navštívíme v Břežanském údolí zookoutek a vyšlápneme na vyhlídku k Altánku.
Zveme všechny Vranské seniory ( ženy i muže ), přijďte mezi nás. Akce jsou avízované
na webových stránkách naší obce, na letáčkách, šířena ústně, vyhlašovány místním rozhlasem.
Čeká na Vás prima parta lidiček.

MATEŘSKÁ ŠKOLA A JEJÍ AKCE.
U nás ve školce se pořád něco děje a než se stačíte vzpamatovat, je školní rok za námi.
Tentokrát jsme se ještě navíc (kromě akcí samotné školky) zúčastnili i akcí pořádaných
obcí. Takže děti byly u rozsvěcování vánočního stromu v obci, nechyběly na dni čarodějnic
ve Skochovicích a také přivítaly básničkou nové vranské občánky. Po uvítání miminek je
za odměnu pozvala paní ředitelka na zmrzlinu. A je pravdou, že si ji zasloužily, protože tréma z „mrňat“ a maminek zapracovala a jak později Fanda prohlásil: „My to uměli, ale to
holky nás popletly“. Kdyby tak věděl, že se mu to v životě stane ještě mockrát…..
Den čarodějnic ve školce proběhl jako obvykle v plné parádě a s účastí rodičů na školní zahradě. Opékaly se buřty, soutěžilo se a prováděly se různé čarodějnické „kejkle“. Místo učitelek byly s dětmi čarodějnice jak se patří a myslíme, že si je budou pamatovat nejen děti, ale
i jejich rodiče. Přidala se dokonce i paní kuchařka Andrea a její převlek byl jeden z nejlepších.
Na Den Matek si děti pro maminku vypěstovaly malou kytičku a vyrobily různá přáníčka.
V červnu se konala již tradiční Dětská olympiáda, kde děti z obou školek soutěžily a sportovaly celé dva dny. Odměnou
byly pro malé sportovce
„opravdové“ medaile, které
jim byly předány na stupních vítězů. Ti nejlepší získali medailí i více. Tato akce
je velmi vydařená a děti se
na ni vždy moc těší.
Den dětí za účasti rodičů
byl posunut na konec června a byl nabitý programem.
Děti z dolní školky měly již
čtvrtý ročník divadelního
představení „Šípková Rů10
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ženka“ a tak jako loni se k nim s divadlem přidaly i ty menší s pohádkou „O perníkové chaloupce“. Všechny děti jako herci byly úžasné a jejich výkony stály za zhlédnutí. Nevíme jak
rodiče, ale my učitelky na ně byly pyšné. Vzhledem k tomu, že některé děti z dolní školky
nám onemocněly nebo jely s rodiči na dovolenou, musely jiné mít několik rolí najednou. Takový Martin či Fanda zvládli role dvě či tři. Podle slov rodičů, některé děti by mohly odehrát celé divadlo samy. Hlavní bylo, že to děti i nás bavilo a dělali jsme to s chutí, což je velmi důležité. Po odehrání divadelního představení proběhlo tzv. „Pasování na prvňáka“, což
byla v naší školce nová akce. A jak to probíhalo? To Fanda v kostýmu krále svůj meč položil na rameno dítěte a vážným hlasem prohlásil „Pasuji tě na prvňáka“ a pak tomuto dítěti
paní učitelka napsala na čelo jedničku, aby to každý hned viděl. Samozřejmě, že předtím děti dostaly od paní ředitelky každé svoje vysvědčení a je jasné, že tam byly samé jedničky.
A pak přišly prázdniny a zatímco děti si užívají volna a těší se do školy (ti starší) a do
školky (ti mladší), v samotné školce začínají malířské práce. Dolní školka přivítá děti barevnými stěnami a novým kobercem. A také je přivítá nová paní učitelka Ilona Smoradová, která k nám přechází ze školní družiny. Bude pracovat u předškoláků v dolní školce.
Nahoru k paní učitelce Jitce půjde k dětem paní ředitelka.
Co říci nakonec? Snad jen, že i v „malé vesnické mateřské školce“ se mohou dělat „velké věci“.
za kolektiv MŠ Vrané zapsala J. Koryntová

PŘÍRODOVĚDNÝ ODDÍL NEZMAŘI
SLAVÍ 20 LET SVÉ ČINNOSTI
V minulém čísle byli čtenáři Zrcadla seznámeni s tím, že oddíl
mladých ochránců přírody Nezmaři slaví v září letošního roku 20 let
své činnosti. Rád bych se k tomuto článku ještě jednou vrátil a uvedl několik dalších faktů z historie.
■ za dobu existence prošlo oddílem kolem dvou stovek členů, někteří jím jenom prolétli, jiní se zapsali nesmazatelně; v současnosti jsou rozprášeni doslova
po celém světě, ale jsem přesvědčen, že to dobré, co se v oddíle učili, v nich zůstalo
■ Nezmaři kromě pravidelných schůzek uspořádali za dobu své existence přibližně 140 vícedenních akcí, téměř 30 letních táborů na různých místech České republiky a Slovenska
■ v přírodovědné soutěži Zelená stezka-Zlatý list se nezmarský šestičlenný tým 6x stal vítězem celostátního finále (dále obsadil 4x druhé místo a 3x třetí místo) v mladší nebo starší kategorii
■ v celoroční celostátní soutěži Stříbrná nit oddíl 1x zvítězil a 2x skončil na druhém místě
■ členové oddílu vybojovali v soutěži Biologická olympiáda 25 medailových umístění v okresním kole, 8 v krajském kole a 4 z nich uspěli i v kole národním (umístili se zde do 5. místa)
■ oddíl byl navržen na udělení titulu GLOBAL 500, který uděluje UNESCO, organizace
OSN pro výchovu, vědu a kulturu
■ oddíl ve spolupráci se školou 12 let vydával měsíčník Ranec, který měl v posledních letech až 64 stránek
Podstatné ale také je, že v roce 1996 vznikly z odchovanců oddílu ZO ČSOP Zvoneček
a Centrum ekologické výchovy Zvoneček. Jedná se o uskupení lidí, kteří pojali praktickou
pomoc přírodě, osvětovou, informační, vzdělávací a výchovnou činnost pro školy (žáky
i učitele), veřejnost, státní správu i podnikatelský sektor, publikační činnost a řadu dalších
aktivit za svůj životní styl.
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Jako zakladatel oddílu bych jim za to chtěl poděkovat.
V minulosti jsem totiž mnohokrát přemýšlel, co se stane, až nebudu moci z časových či
zdravotních důvodů do činnosti oddílu a všeho, co s ním souvisí, zasahovat. Nerozpadne se,
nezanikne?
Dnes už mám jistotu a klid. Semínko zakořenilo dobře a za ta léta se rozkošatilo v mohutný strom, v němž každá větev představuje nějaký konkrétní typ činnosti (Dětské centrum, přírodovědné oddíly, umělecké dílny, semináře, přednášky a besedy, poradenství,
praktická pomoc přírodě, publikační činnost, soutěže pro školy, akce pro veřejnost, …).
Aktivity Nezmarů a Zvonečku již dávno překročily hranice Vraného či okresu a již dávno
nejsou závislé na jednotlivci.
Nezmaři ale nechtějí žít jenom minulostí, v září by rádi zahájili již 21. rok své práce.
A teď je prostor pro to, abych oslovil ty z vás, kteří jsou ve věku 6-11 let, mají rádi přírodu, chtějí se o ní něco dozvědět a nebojí se využívat svůj volný čas aktivně. Přijďte mezi
nás – čeká vás řada her v klubovně i v přírodě, terénních průzkumů, výprav za dobrodružstvím do lesů, hor a skal, radost z toho, že jste překonali sami sebe a svou pohodlnost, že
jste se mnoho věcí naučili, že jste viděli východ a západ slunce, že jste bloudili v houštinách, brodili potoky, poznali kamarádství a sounáležitost s podobně zaměřenými lidmi.
Bližší informace na tel. čísle 775 365 772 nebo přímo v klubovně Nezmarů v suterénu
horní budovy mateřské školy (vchod zezadu).
Honza Vrtiška
Těšíme se na Tebe.

DĚTSKÉ CENTRUM ZVONEČEK
PRO RODIČE A JEJICH DĚTI DO 3 LET
Letní prázdniny skončily a s nimi i prázdniny Dětského centra Zvoneček, které tak vstupuje do třetího roku své činnosti a už se na vás
moc těší. Stejně jako v minulých dvou letech
budeme pokračovat ve společných setkáních
v prostorách CEV Zvoneček. Setkáních naplněných pohádkami, písničkami, říkankami, výtvarničením a samozřejmě volným hraním.
Letos nás však čeká jedna změna a to změna dne konání našich setkávání. Od září se tak
budeme setkávat každé pondělí od 9:30 do
11:00 hodin v prostorách CEV Zvoneček
(suterén MŠ pod školní jídelnou).
Chystáme také další odborné přednášky (nejen pro maminky na mateřské dovolené), máteli jakýkoliv nápad, o čem by přednáška měla
být, neváhejte a dejte vědět.
Těšíme se na staré tváře i nové človíčky s jejich maminkami, tatínky, babičkami,…
Podrobné informace získáte také na tel.:
775 365 772 (Katka Vrtišková)
a na www.cev-zvonecek.cz Katka Vrtišková
12
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CVIČENÍ PRO RODIČE A JEJICH DĚTI OD 1 ROKU
Cvičení pro rodiče a jejich děti od 1 roku, které je rozšířením aktivit Dětského centra
Zvoneček, na vás čeká i letos. Stejně jako u Dětského centra bude mít i cvičení nový termín konání a to vždy v úterý od 16:00 do 17:00 ve vranské sokolovně.
Letos na děti čeká spousta nových herních pomůcek i nových aktivit, máte se tedy na
co těšit. Nezapomeneme ale ani na staré známé říkanky a písničky.
Cena zůstává stejná, tedy 50,– Kč za hodinu pro jednu rodinu (max. 2 děti, další dítě se slevou).
Na děti opět čekají malé „průkazky“, do kterých si budou za odměnu vlepovat obrázky.
Těšíme se na sportu chtivé děti a jejich rodiče či prarodiče.
Podrobné informace získáte také na tel.: 775 365 772 (Katka Vrtišková)
Katka Vrtišková
a na www.cev-zvonecek.cz

VRANSKÝ DEN DĚTÍ
V sobotu 2. června 2007 se
na hřišti u hasičárny ve Skochovicích konal první ročník
vranského Dne dětí.
K pořádání této akce vyzvala vranské organizace komise mládeže, vzdělávání,
kultury, sportu a volného času. Nakonec se dali dohromady vranští skauti, ekocentrum Zvoneček, mateřská
škola, fotbalisti a hasiči a připravili pro děti skutečně
krásné odpoledne.
Na účastníky čekala spousta nejrůznějších atrakcí – každá organizace jich nabízela
několik, např. hasiči předvedli
ukázku svojí techniky a zajišťovali občerstvení, ekocentrum Zvoneček jízdu na raftu po Vltavě, lanovou skluzavku, střelbu prakem, umělecké dílny,
testy přírodovědných znalostí, prodejnu FairTradeového zboží, fotbalisti prověřovali zručnost při ovládání míče a kopací techniku, skauti nabízeli pečení placek, síťovou překážku,
závody koloběžek a barvení triček, mateřská školka drobné závody rozvíjející obratnost.
Kdo chtěl, mohl si na závěr opéci buřtíky na ohni.
Počasí nám navzdory nepříznivé předpovědi přálo, a tak se na hřišti sešlo kolem 400 dětí a jejich rodičů.
Vranský Den dětí má i svoje jednoduché webové stránky, na kterých si můžete prohlédnout fotografie a nalézt odkazy na pořádající organizace – http://vranskydendeti.wz.cz
Věříme, že příští ročník bude alespoň stejně tak úspěšný jako ten letošní.
Katka Vrtišková
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 2 – 3 /2 0 0 7
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ÚSVIT SKAUTINGU 1. SRPNA 2007
1. srpna 1907 v 8 hod. ráno zatroubil Robert Baden-Powell na ostrově
Brownsea na roh kudu. Zahájil tak nejen první skautský tábor na světě, ale
vlastně i celé první století skautingu.
1. srpna 2007, přesně o 100 let později, se ve světě uskutečnilo tisíce
skautských setkání a milionkrát zazněla slova skautského slibu. Skauti celého světa společně oslavili začátek druhého století skautingu.
Ve 216 zemích a teritoriích, kde skauting existuje, sešli se skauti v osm hodin ráno na vrcholcích hor. Mezi prvními pozdravili úsvit skautingu skauti ostrovního státu Karibati, který
leží nejblíže východně od mezinárodní datové linie. Postupně se přidávali skauti z krajů dále
na západ přes Kamčatku, Fidži, Nový Zéland… kolem celé zeměkoule až k Aljašce a Havaji.
V 8 hod. středoevropského letního času jsme se na vrcholcích našich kopců a hor připojili i skauti
v Česku. I my skauti ze střediska
„Vltava“ z Vraného nad Vltavou.
Vystoupili jsme na kopec Homole
v komorní sestavě. Podíl na malé
účasti byl ovlivněn dobou, kdy se
výstup konal – středa, pracovní
den, čas 8 hod. ráno – to mluví za
vše. Ale skalní skauti přišli.
V 8 hod. za přítomnosti slunečních paprsků a krásného pohledu
do lesa jsme si symbolicky podali
ruce se skauty z ostatních zemí a vytvořili jsme štafetu, která obepnula celý svět.
Vzpomínky v tuto chvíli, ať veselé či smutné, na kamarády, na příhody, na situace, které se udály, nám přelétly hlavou. Za 17 let skautského života je na co vzpomínat.
A vzpomínat by se mohlo ještě i několik hodin, dnů, to mi věřte. Pomalu se rozcházíme,
každý se svými pocity z této chvíle.
Je středa 1. srpna 2007 8 hod. ráno a skauti mají svůj „úsvit“.
Trojanová Jaroslava, ved.stř. „Vltava“
Se skautským pozdravem

VOLEJBALOVÉ SLAVNOSTI A SPORTOVNÍ DEN 23. 6. 2007
V sobotu 23. června proběhl dlouho připravovaný druhý ročník vranských Volejbalových
slavností. Změřit síly s našimi volejbalisty přijelo celkem 9 týmů, které od dobré nálady neodradila ani nepřízeň počasí. Přestože nás čtyři vydatné dešťové přeháňky donutily dohrát
velké finále v tělocvičně, o vranské fanoušky nebyla nouze. Za hlučné podpory přihlížejících vybojovali „Vraňáci“ skvělé 3. místo. Loňské vítěze, TJ Sokol Tetín, pak na 1. pozici
vystřídali hráči z Milína, kteří získali kromě cen a diplomu také novinku – Putovní pohár
pro vítěze.
Vedle turnaje byly v průběhu dne pro všechny připraveny také doprovodné atrakce. Zájemci si mohli vyzkoušet střelbu na terč paintballovou zbraní, prolézt si malou lanovou
„opičí dráhou“, zaskákat si v nafukovací žirafě, která měla ze všech atrakcí největší ná14
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vštěvnost, zahrát si ping
pong, popřípadě si koupit
něco dobrého ve stánku
s občerstvením či ve stánku s produkty Fair Trade.
Po skončení turnaje pokračovala volná (a velmi veselá!) zábava do pozdních
nočních a pro některé i ranních hodin.
Moc rádi bychom touto
cestou poděkovali všem,

kteří se podíleli na uskutečnění celé
akce. Zejména tedy všem volejbalistům z TJ Sokol Vrané nad Vltavou, občanskému sdružení Military Game za
paintballovou střelnici a ceny
(www.militarygame.cz), Centru ekologické výchovy Zvoneček a jmenovitě
také Hedvice Malé a Zuzaně Krausové
za obsluhu u občerstvení.
Děkujeme a budeme se opět těšit na
další podobně příjemnou akci!
Petr Janeček, Martin Kilián, Natálie Lupienská a Jaroslav Tejnický
Fotografie z této i jiných akcí a informace o dalších připravovaných akcích TJ Sokol Vrané nad Vltavou I naleznete na stránkách www.sokolvranenadvltavou.cz

TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. vás srdečně zve na 14. ročník

BĚHU DO SCHODŮ
SOBOTA 6. 10. 2007 ● Schody u hřbitova ve Vraném nad Vltavou
Start 10:00 hodin ● Zápis účastníků 9:00 – 9:45
☛ Přijďte si zasportovat a pomozte nám tak obnovit velmi populární Běhy do schodů!
☛ Zkusit si běh do schodů může úplně každý – od těch nejmenších s doprovodem
rodičů až po ty nejstarší z nás – připravujeme spoustu kategorií!

☛ Přijďte se podívat, zdali někdo nepřekonal váš rekord z minulých let, anebo
přijďte rovnou vytvořit rekord nový!
☛ Přijďte nám pomoci obnovit dlouholetou vranskou tradici!
☛ Pro závodníky zajištěno malé občerstvení!
☛ Podrobnosti a fotografie o loňském i předchozích ročnících naleznete na
www.sokolvranenadvltavou.cz
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 2 – 3 /2 0 0 7
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CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI…
Kubíku vstávej, dneska je sobota a my musíme hasit.
Obléknout, nasnídat a hurá jdeme k té Vltavě. Maminko, Kubíku, této Markétko a babičko jste již připraveni? Všichni jsou nachystaní, batůžky naplněny potřebným a vyrážíme. Již od přejezdu je vidět pěkně v řadách vyrovnaná a zaparkovaná hasičská auta.
A už jsme na místě, okoukneme, co ti strejdové a tety hasiči dělají a hlavně, co to všechno mají. Kubíku podívej, tam mají i dobroty. Klobáska, masíčko, limča ale i pivko … ochutnali jsme, vše bylo výborné.
A už to vypuklo, běhají nejdříve ty paní a po nich hodně pánů. Křičíme, máváme, voda
stříká, všude je plno vody …… tvoří se louže a to je paráda, a tak hup a jedna velikááááá
louže je celá naše. Brouzdáme se, cákáme a je to prima. Kubíku nevíš, proč ostatní děti
k nám nesmějí? Hlavně, že jsme ve vodě my dva.
Nálada je prima. Už nikdo neběhá a ani nestříká voda, co to? Aháááá, on je už konecccccc….. Tak zas někdy příště.
Matěj a Kuba
Poznámka redakce:
V sobotu 26. května 2007 se na louce mezi Lávkou a Skochovicemi konala soutěž hasičských sborů.

AKCE V CEV ZVONEČEK
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na vybrané akce pořádané Centrem ekologické výchovy Zvoneček, které se uskuteční do konce roku 2007. Podrobnosti o dalších akcích naleznete na webových stránkách www.cev-zvonecek.cz
6. 10. 07 – Svátek zvířat
20. 10. 07 – Podzimní slavnosti
30. 12. 07 – Loučení s rokem
12.– 14. 10. 07 – Víkend deskových her
■ V průběhu podzimu pro Vás také připravujeme cyklus cestopisných přednášek a velkoplošné promítání přírodovědných filmů a dokumentů.
■ Umělecké dílny v CEV Zvoneček
■ Od podzimu 2007 se můžete opět těšit na další výtvarné kurzy. Začínáme v neděli
4.11.2007, kdy si můžete přijít vyzkoušet výrobu šperků z měděného drátu nebo speciální voskovou techniku zvanou Encaustic. Bližší informace o připravovaném kurzu a seznam dalších plánovaných technik bude průběžně zveřejňován na www.cev-zvonecek.cz.
Za CEV Zvoneček Natálie Lupienská
Těšíme se na Vás!

ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU
ZÍSKALA MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA
Základní škola ve Vraném nad Vltavou zvládla podle posudku auditorů jako
jedna z prvních škol v České republice a jako úplně první škola ve Středočeském kraji přísné podmínky pro udělení mezinárodního titulu Eco-school (Ekoškola).
Dvouleté úsilí žáků i zaměstnanců školy vyvrcholilo ve středu 27. 6. 2007 udělením tohoto titulu při slavnostním předávání certifikátů zástupcům škol, které proběhlo v prostorách Senátu ČR v Rytířském sálu Valdštejnského paláce. V současné době o získání titulu
v ČR usiluje zhruba 120 základních či středních škol, titulem se může pyšnit 35 z nich.
Na mezinárodní úrovni zastřešuje projekt organizace FEE (Foundation for Environmental Education), národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA. Cílem projektu je
16
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propojit environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou
k ekologizaci jejího provozu.
Naše škola jako pilotní škola již 4 roky pracuje podle vlastního ŠVP, ve kterém má environmentální výchova významné postavení (učíme ekologický přírodopis, zavedli jsme
předmět Globální výchova, …), poměrně velké zkušenosti máme i s různými vlastními projekty (Poznáváme svoje okolí, Afrika, Praha) i projekty mezinárodními (Globe; ENO; Life
to water, communities to life, ….), zapojení se do projektu Eco-school bylo tedy logickým
vyvrcholením předchozích aktivit.
Na škole vznikl koordinační tým složený z učitelů a žáků. Tento tým vytvářel harmonogram činností, které pak následně realizovaly jednotlivé třídy. Tak se do projektu zapojil
prakticky každý. Nutností bylo zvládnout zmapování výchozího stavu ve 4 oblastech, na
které je projekt zaměřen (odpady, energie, voda a prostředí), vytvořit akční plán, realizovat ho a zpětně monitorovat důsledky jednotlivých kroků.
Tyto kroky jsme se snažili dát do souladu s výukou v jednotlivých předmětech, takže např. šesťáci při matematice počítali spotřebu vody ve škole a případné ztráty vody při kapajícím kohoutku, deváťáci při fyzice zjišťovali spotřebu elektrické energie jednotlivými spotřebiči, páťáci při přírodovědě poznávali zeleň v okolí školy, sedmáci při přírodopisu zkoumali
vodní plochy v okolí, při pracovním vyučování byly mapovány a ošetřovány školní květiny, …
Dá se říci, že se v průběhu času každá třída začala specializovat na určitý okruh činností
– páťáci hlavně na zeleň v okolí školy, šesťáci na odpady, pokojové kytky a na zookoutek,
který si sami ve třídě zřídili a starali se o něj, sedmáci se zaměřili na zdravou výživu, správné větrání a stav oken, osmáci na předávání zkušeností malým dětem (divadla, hry, výukové programy, …), deváťáci na energii.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 2 – 3 /2 0 0 7
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Projekt přinesl postupnou ekologizaci provozu školy – používáme recyklované papíry
i tonery do tiskáren a kopírek, uklízečky zase ekologicky certifikované čistící prostředky,
kleslo množství odpadu, které denně vyprodukujeme a výrazně se zvýšila úroveň jeho třídění (ve škole třídíme plasty, papír, sklo, tetrapakové krabičky, baterie, víčka od PET lahví a hliník – v každé třídě máme 3 koše, zbývající jsou na chodbách), došlo ke snížení spotřeby elektrické energie (nesvítíme zbytečně, přístroje nejsou zbytečně zapnuté, …) i vody,
zkrásnělo i vnitřní prostředí školy větším využitím dětských prací.
Podstatné ale také je, že dochází k postupné proměně myšlení lidí, dětí i dospělých,
směrem k šetrnému a trvale udržitelnému stylu života. A je dobré, že prostřednictvím dětí se tyto myšlenky dostávají i k jejich rodičům a dalším příbuzným, projekt tak výrazně
přesahuje hranice školy.
Součástí našich aktivit v rámci projektu byly i různé jednorázové či celoroční soutěže,
exkurze (např. do ČOV či na odpadový dvůr), výstavy pro veřejnost, …
Krásné na projektu je to, že se díky němu děti učí atraktivními metodami (pokusy, experimenty, výzkumy, vytvářením hypotéz a jejich ověřováním, anketami, …) zacházet se
světem kolem sebe, učí se aktivně do tohoto světa zasahovat. Úžasné je, že se zároveň učí
komunikovat, navzájem si naslouchat, řešit problémové situace, jednat s lidmi, spolupracovat. Projekt tak přináší náměty, jak převést požadavky RVP (Rámcového vzdělávacího
programu) do praxe. Jedná se o živou výuku o životě a pro život.

A co si o projektu myslí sami žáci?
Míša Ježdíková: Jsem pyšná na to, že se naší škole podařilo získat titul a vlajku, osobně se
mi nejvíce líbilo hrabání v koších, když jsme monitorovali úroveň třídění odpadu
Míša Hlavničková: Jsem hrdá na to, že jsme dostali titul. Přínos projektu vidím v tom, že
se při něm naučí děti chovat šetrněji k přírodě, energiím i vodě. Za velký úspěch považuji zřízení zookoutku v naší třídě, protože jsme si všechno zařídili sami. Teď se o zvířátka staráme a máme z nich velkou radost.
Hodně věcí se nám již podařilo, ale hodně práce je ještě před námi. Protože byla před
několika týdny dokončena stavba nové školní budovy, čeká nás její zabydlení ekologicky
šetrným způsobem, čeká nás i úprava okolí školy, které chceme co nejvíce využívat pro
vzdělávání a aktivní odpočinek. Doufáme též, že proběhne plánovaná rekonstrukce stávající budovy školy, která odstraní největší problémy – nevyhovující topení a netěsnící okna.
Informace o našich aktivitách v projektu je možno nalézt na webové stránce http://ekoJan Vrtiška, školní koordinátor EVVO a projektu Ekoškola
vrane.wz.cz

ENVIRONMENTÁLNÍ SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZRCADLA
připravuje ZŠ Vrané nad Vltavou
V každém čísle Zrcadla vás čeká 10 otázek, které se budou týkat přírody ve Vraném nad
Vltavou a v okolí, péče o životní prostředí, domácí ekologie apod.
Každá z otázek u sebe bude mít nabídku možných odpovědí, pouze jedna z nich ale bude správná. Odpovědi můžete posílat písemně nebo elektronicky na adresu:
Honza Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou, U Školy 208, PSČ 252 46 (obálku označit nápisem SOUTĚŽ ZRCADLO) nebo na e-mailovou adresu: honza.vrtiska@zsvrane.cz
U odpovědí nezapomeňte uvést čitelně své jméno a kontakt na sebe, protože z nejlepších odpovědí bude vylosován výherce, který obdrží cenu.
18
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Otázky
1. V těsné blízkosti Vraného se nachází chráněné území, které se jmenuje Zvolská Homole. O jaký typ chráněného území se jedná?
a) chráněná krajinná oblast, b) národní přírodní rezervace, c) přírodní rezervace
2. Důvodů, proč byla Zvolská Homole vyhlášena jako chráněné území je celá řada. Jedním
z nich je výskyt řady chráněných druhů rostlin. Jak se jmenuje nejvzácnější rostlina na Homoli? Poradíme vám – je kriticky ohrožená, v ČR se vyskytuje pouze na 3 lokalitách.
a) koniklec luční načernalý, b) prorostlík prutnatý, c) hvozdík sivý
3. Ve Vltavě se docela běžně vyskytuje had, který je velmi úzce vázán na vodní prostředí
(z našich hadů úplně nejvíc), rád se vyhřívá na mělčině pod vodní hladinou, živí se téměř
výhradně rybami – jak se jmenuje ?
a) užovka obojková, b) užovka podplamatá, c)užovka hladká
Upozornění – v okolí Vraného se vyskytují všechny 3 druhy zmíněných hadů, daným podmínkám ale vyhovuje pouze jeden z nich.
4. Na Homoli ještě donedávna rostl mohutný smrk,
který pamatoval obrovský zájem přírodovědců, hlavně
entomologů o okolní pastviny a vřesoviště. Po jednom
entomologovi dostal své jméno. Později byl navržen
a vyhlášen jako památný strom, dokonce jako jediný
památný strom v ČR spojený s entomologickou tradicí. Strom ale chřadl (z mnoha důvodů) a před několika lety padl. I když bylo doporučeno, aby vývrat zůstal na místě, aby se v něm mohly vyvíjet zajímaví
zástupci hmyzu, byl při úpravách okolí elektrovodu
odstraněn. Dnes už po něm nenajdete žádnou památku. Po kom byl tento smrk pojmenován ?
a) po Theodoru Krásovi, místním amatérském entomologovi, který významně přispěl k poznání místní entomofauny
b) po Erichu Wasmannovi, světově proslulém entomologovi, který studoval i v Praze a na Homoli zkoumal mravence a myrmekofilní brouky
c) po MUDr. Emanueli Lokayovi, známém entomologovi z přelomu 19. a 20.století.
5. V těsné blízkosti Vraného nad Vltavou leží území, které bylo navrženo do evropského
systému ochrany přírody (tzv. Natury 2000). Území se jmenuje V Hladomoří a již dříve
bylo navrženo na vyhlášení přírodní rezervace. Důvodem navržení území jako evropsky
významné lokality je výskyt jednoho živočicha – jakého?
a) motýla přástevníka kostivalového, b) brouka krajníka pižmového, c) ještěrky zelené
Upozornění – v lokalitě se vyskytují všichni 3 výše zmínění živočichové, dva z nich jsou
chráněni i českými zákony
6. Přímo ve Vraném nad Vltavou (na hřbitově) se nachází 1 památný strom. O jaký druh
stromu se jedná ?
a) buk lesní, b) buk červený, c) dub červený
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7. Co znamená toto logo ?
a) jedná se o logo Forest Stewardship Council, mezinárodní organizace, která prosazuje: ● environmentálně vhodné, ● sociálně přínosné a
● ekonomicky životaschopné lesní hospodaření prostřednictvím certifikace
lesů a zpracovatelského řetězce certifikovaného dřeva a dřevěných výrobků.
b) takto jsou označovány lesy, které jsou prodány zahraničním investorům a je do nich zakázán vstup
c) jsou takto značeny medonosné stromy s hnízdy divokých včel – jedná se o opatření
na podporu divokých včelstev, když chovy včely medonosné jsou ohroženy
8. Který z těchto typů plastů představuje pro životní prostředí největší zátěž a člověk by
se mu měl co nejvíce vyhýbat ?
a) PP (polypropylen), b) PE (polyetylen), c) PVC (polyvinylchlorid)
9. Z čeho se skládají obaly typu „Tetrapak“ ?
a) ze 4 vrstev papíru různé kvality, b) z vrstev papíru, plastu a hliníku,
c) z papíru, hliníku a textilu
10. PET lahve jsou cennou surovinou, o kterou se přetahují různé zpracovatelské firmy
z celého světa, většinou však při zpracování lahví dochází k degradaci materiálu, který se
pak používá např., na výrobu textilu, výplní do spacáků a pod. V posledních letech se podařilo objevit technologii, která dokáže PET lahve zpracovat opět na obalový materiál –
ze staré PET lahve tedy může vzniknout PET láhev nová. Kde se nachází nejbližší provoz, který toto umí?
a) v Kralupech nad Vltavou, b) v Jílovém u Prahy, c) v Bratislavě
Uzávěrka tohoto kola soutěže je 31.10.2007.
V minulém čísle Zrcadla referoval náš dopisovatel pan Miroslav Sígl
o jubilejním koncertu, který se konal 28. dubna v našem kostele. Při
něm bylo mj. představeno nové logo našeho sboru, které nás od té doby provází na všech akcích. Bude tedy – alespoň v černobílém provedení – uvádět informace o našem sboru i v tomto časopisu.
Následně náš sbor účinkoval (a reprezentoval Vrané):
19.5. v Královicích u Uhříněvsi při mši
28.6. v Praze na Strahově při „Malé letní slavnosti“
1.–5.7. na Slovensku – v Bojnici, Handlové, Prievidzi, Zvolenu a Kláštore pod Znievom.

SBOR SV. JIŘÍ ZPÍVAL NAD PRAHOU
Je čtvrteční podvečer 28. června 2007; nad Petřínskými zahradami v areálu Strahovského kláštera je slyšet hudbu a zpěvy. Pro účastníky „Malé letní slavnosti“ Frankofonní
společnosti zpíval Vranský Sbor sv. Jiří, Jitka Vrbová a hrála Cimbálová kapela.
Večer byl příjemný, nádherný pohled na Prahu i s duhou (přehnal se déšť) přilákal velké množství návštěvníků, kteří v hloučcích postávali pod hradbami, kochali se pohledem
na naši krásnou Prahu a zároveň poslouchali zpívající Sbor sv. Jiří.
Pohoda a dobrá nálada provázela všechny přítomné do jejich domovů …
bt
Ale hlavně – Sbor sv. Jiří je pozván opět na příští rok.
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SBOR SVATÉHO JIŘÍ KONCERTOVAL O NA SLOVENSKU
Od Vltavy k Velké Fatře
Většina souborů ohlašuje etapu další tvůrčí činnosti absolvováním šňůry koncertů pro
„své“ publikum. Když se jedná o amatérské pěvecké těleso, nahrazuje zpravidla nákladné
aranžmá často entuziasmus a nadšení lidí.
V případě Sboru Svatého Jiří z Vraného nad Vltavou se nadšení pro věc mísí s profesionalitou i snahou šířit určité poselství. Takové hodně lidské poselství víry, vzájemné lásky
a sounáležitosti.
Sborový zpěv do kostela patřil a patřit bude. Repertoár a pojetí vystoupení však může
zásadním způsobem ovlivnit, co může nabídnout sborový zpěv s náboženskou tematikou lidem dnes. A zkusme třeba ponechat stranou věk posluchačů i kulisu prostředí. Pro lepší
pochopení nezbývá, než nasednout do zájezdového autobusu – letos poprvé s novým logem
souboru za předním sklem – a vyjet spolu s dvacítkou účinkujících a přibližně stejně početnou skupinou příznivců, ozdobenou na slušivém triku logem Sboru Svatého Jiří z Vraného nad Vltavou, na Turné 2007 – tentokrát na Slovensko…
Na „Púšti“ bez velbloudů
Výchozím bodem pro téměř každodenní vystupování se stalo rekreační středisko Púšť. Nachází se nedaleko města Prievidza a díky své poloze dovoluje při hvězdicově organizovaných
autobusových výjezdech obsáhnout značnou část Středního Slovenska. Středisko samo o sobě bylo v dobách minulých vybudováno jako rekreační zóna pro pracovníky velkého průmyslového podniku. Bylo možné se dočíst, že v devadesátých letech se zde střídal nájemce za nájemcem. Investice byly sporadické, účel pronájmu zlatokopecký. Ale na to jsme zvyklí i u nás
v Česku. Dnes již zázemí střediska – až na úroveň ubytování – snese srovnání se zařízeními
pro dnešní kongresovou turistiku. Sehnat ubytování pro tak početnou a různorodou skupinu
lidí v přijatelné finanční relaci není jednoduché, takže kompromis byl namístě a podařilo se.
Kaštieľ není kostel…
Dlouhodobé soužití dvou národů v jednom státě, podobná mentalita, jazyk i životní hodnoty. To vše bylo poznat z celé řady momentů letošního zájezdu. Mimochodem – jedním
z mála výrazů, který nelze jednoznačně přeložit do češtiny aniž by pojem ztratil na významu, je slovo kaštieľ.
Ptáme se sbormistra a zároveň manažera Sboru Svatého Jiří z Vraného nad
Vltavou, Ing. Alfonse Limpoucha:
Lze se zařazením písní z oblastního folklóru přiblížit více publiku?
Na řadě koncertů zahraničních zpěváků nebo souborů jsem zažil milé překvapení, když v závěru účinkující zařadili nějakou českou nebo moravskou píseň, často s roztomilou výslovností.
Pro náš zájezd na Slovensko jsem z dostupných materiálů vybral dvě slovenské lidové písně. S
přípravou „Velkého jubilejního koncertu“ a „pilováním“ stávajícího repertoáru už k nácviku nedošlo. Snad příště.
Jak je to s přípravou repertoáru pro koncertní turné?
Prvním hlediskem je skutečnost, že zpíváme v kostelech (vzácnou výjimkou bylo vystoupení při
slavnosti na terase Strahovské restaurace). Dalším hlediskem je, zda budeme zpívat při bohoslužbě a po ní při krátkém navazujícím koncertu (v Bojnicích, Handlové, Prievidzi a Kláštore pod Znievom), nebo na samostatném koncertu (ve Zvolenu). Pro bohoslužbu musí skladby vhodně navaZ R CA DLO Č Í S L O 1 5 2 – 3 /2 0 0 7
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zovat a doplňovat liturgii. Pro koncert je již výběr volnější a je možno zařadit i skladby, které nebyly komponovány jako chrámová hudba. Ovšem vzhledem k tomu, že je uvádíme v kostele, snažím se, aby byly pro tento prostor vhodné. Repertoár nejdříve navrhnu sám, pak ho prodiskutuji
se svým zástupcem a naším webmasterem, Ing. Karlem Paškem, a po dohodě definitivně sestavím.
Například pro Slovensko jsme se snažili repertoár pro jednotlivé lokality trochu pozměnit, aby naše věrné „doprovodné dušičky“, které se našeho turné zúčastnily, neposlouchaly stále stejné skladby. Nicméně ani tu „definitivnost“ nelze brát doslova – podle okamžité situace z důvodů všelijakých provádím změny například ještě večer před dnem následujícího vystoupení.
Kdo čekal, že díky církevním svátkům se o prodlouženém víkendu městečko Bojnice vylidní, byl na omylu. Začátek prázdnin, hezké počasí a hlavně zdejší zámek a lázně se staly
dostatečnými lákadly pro turisty ze Slovenska i ze zahraničí. Cukrárny s odlišným sortimentem zákusků (na rozdíl od ostatního zboží vycházely nápadité dorty v porovnání s Českem dokonce levněji) otvíraly již od časného dopoledne a o návštěvníky neměly nouzi.
Zklidnit nedělní lázeňskou atmosféru dokázal až zvuk kostelních zvonů.
Vystoupení sboru bylo tady i v dalších místech zastavení letošního turné přijato více než
kladně. Stejně jako v Bojnicích i jinde většina účastníků bohoslužeb zhlédla i následný
koncertní program. Hlavně mladí se zajímali o historii tělesa vystavenou na mobilních, velkoplošných, informačních nástěnkách i o současný repertoár. Zařazení spirituálů v doprovodu kytary a židovských písní tematicky čerpajících z bible dokázalo vystoupení velice
dobře oživit. Častěji, než kdy dříve jsem si položil otázku, zda právě přes – pro řadu věřících méně tradiční hudbu – nevede cesta k mladým lidem.
Sbor si nevedl špatně ani v profesionální konkurenci. V Prievidzi se v jeden den a ve
stejnou hodinu konala neplánovaně vystoupení hned dvou pěveckých sborů. Naše amatérská platforma neutrpěla ve srovnání s profíky ztrátu kytičky.

Slovensko vnímavýma očima
Žádné turné sboru se neobejde bez doplňkového programu, který i letos zpestřil dny pobytu na Slovensku a čas mezi zkouškami a vystoupeními. Ulahodit věkově i zájmově různorodé skupině lidí, čítající účinkující i příznivce sboru ve věku od 20 do 80 let, je umění.
Navíc umocněno faktem, že řada účastníků zájezdu si čerpá samozřejmě svoji dovolenou.
Navštívit kulturně, historicky i rekreačně zajímavá místa se podařilo díky pečlivé přípravě
organizátorů celého turné.
Zámek Bojnice je bezesporu dobře udržovanou perlou v koruně slovenských zámků
a magnetem pro turisty, takže není divu, že prohlídka byla tzv. „pohlazením na duši“. Na
rozdíl od této památky nás v tomto smyslu příliš nepotěšila návštěva zámečku v Topolčiankách, kde ve své době často a rád pobýval náš první prezident T. G. Masaryk. Ne snad
zámeček samotný, ale budovy okolo jsou stále i po roce 1989 využívány jako odpočinkové
středisko a hotel pro odboráře. Že peníze jdou spíše na údržbu rekreační infrastruktury než
do údržby historických prostor, je trochu smutným faktem.
Ani milovníci zvířat letos nepřišli zkrátka. Kdo chtěl, mohl navštívit ZOO v sousedství
bojnického zámku, zajímavá byla i návštěva ojedinělé zubří obory nedaleko Topolčianek.
Návrh zazpívat za dobrou péči jejich ošetřovatelce upravenou lidovku „Zubr sem, zubr
tam..“ nebyl patřičně oceněn, takže zazněla skladba z klasického repertoáru sboru.
Sondou do historie Středního Slovenska byla návštěva skanzenů (Čičmany, Martin),
svědků životního stylu kraje. Škoda, že počasí příliš nepřálo, zejména fotografům. Sepjetí
22
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lidového umění s religiózní tématikou reprezentovala návštěva jednoho z největších řezbářských děl na Slovensku – pohyblivý Slovenský Betlém. Dílo mistra řezbáře Jozefa Pekary na ploše 2,5 x 8,5 m je umístěno v Rájecké Lesné.
Text a fotografie: Renata Vondráčková a Jan Matoušek
Pozn.: Potěšením pro nás byla milá setkání s účastníky našich koncertů po jejich ukončení. Radost nám udělal i následující dopis:
Vážení priatelia,
dovoľte mi, aby som sa za všetkých účastníkov koncertu, ktorý ste uskutočnili v kostole
v Kláštore pod Znievom, poďakovala. Bolo veľmi milé a príjemné nielen Vás počúvať, ale aj zaspomínať si na roky strávené v spolupráci so školou vo Vranom. Váš repertoár bol zaujímavý
a v podaní Vášho zboru výborný. Prajem Vám do ďalších rokov tvorivé obdobia a niekedy možno dovidenia.
Mgr. Lýdia Smiková, riad.ZŠ Františka Hrušovského – Kláštor pod Znievom
Koho by zajímaly další informace o našem sboru včetně bohaté fotografické dokumentace ze všech našich zájezdů a ostatních účinkování, může si prohlédnout naši webovou
stránku http://mujweb.cz/www/sborsvjiri. Dozvíte se tam i o dalších vystoupeních, která
připravujeme pro Vrané v našem kostele:
28.9. – Posvícenský koncert – kromě našeho sboru počítáme s vystoupením dalšího
sboru nebo sólistů
17.11.– Koncert u příležitosti instalování a svěcení nové sochy sv. Cecilie, patronky muzikantů. Jednáme o vystoupení s řadou umělců.
Závěrem chci pozvat další zájemce, kteří by chtěli posílit náš sbor, zejména jeho pánskou část. Zkoušíme každý čtvrtek v prostorách školní družiny. Bližší informace na tel.
731 431 327.
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VZPOMÍNÁME 70. VÝROČÍ ÚMRTÍ T. G. MASARYKA

FOTO: LIBRARY.USU.EDU

Vznik naší samostatné Československé republiky v říjnu 1918 je navždy spojen se jménem jejího prvního prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka (*7. 3. 1850, †14.
září 1937). Letošního 70. výročí jeho úmrtí vzpomíná celá naše země, vzpomínáme i my ve
Vraném nad Vltavou. V roce 1935 byla zde postavena podle plánů Ing. Karla Domanského
nová obecná škola, nesoucí Masarykovo jméno, které upadlo v době komunistické vlády
v nemilost, jeho díla musela definitivně zmizet ze všech knihoven. Rozhodnutím tehdejšího Místního národního výboru ve Vraném v dubnu 1953 byl proto zrušen i název Masarykova obecná škola a její nový zněl Osmiletá střední škola.
Více jsem se – bohužel – z publikace Zdeňka Boháče, vydané v roce 1993 u příležitosti
tisícího výročí obce Vrané-Skochovice, nedozvěděl. Snad jsou ještě nějaké zmínky o oslavách TGM (většinou v březnu, září a říjnu) v obecních kronikách, bude vhodné je ocitovat
v našem Zrcadle. Jako dlouholetý člen Masarykovy společnosti, Masarykova demokratického hnutí a redaktor jeho periodika ČAS bych proto rád i zde ve Vraném, kde jsem našel
s manželkou před lety nové působiště, připomněl život a dílo po Karlu IV. největšího Čecha, který se zapsal nejen do našich, ale i do evropských a světových dějin.
Žijí ještě pamětníci, patřím mezi ně (zrozený v roce 1926), dobře znalí vyprávění o TGM
v knize Jana Herbena „Chudý chlapec, který se proslavil“, anebo zcela určitě nezapomínáme na verše Jaroslava Seiferta o 14. září 1937:
Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou teskně vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září
na věky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě...
A o dvě sloky dál:
Evropo, Evropo, až zvony rozhoupají,
měla bys první být mezi těmi, kdož lkají,
Evropo hrozná nad meči a děly,
ve světle svící, jež se rozhořely.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě.
S obavami ještě na smrtelném loži sledoval T. G. Masaryk veřejné dění v Hitlerově
Německu a úspěchy jeho zrůdné ideologie. Stísněná nálada byla oprávněná: další rok nato
byla mrtva i Masarykova republika. Jeho jméno, po mnoha letech v celém světě známé, mělo být poprvé navždy vymazáno z našich dějin, co jiného jsme mohli čekat od našich nepřátel? A podruhé to bylo ještě krutější, když začali páchat neodpustitelné škody v naší zemi vlastní lidé, odchovaní Masarykem – komunisté, kteří zavrhli jeho jméno, jeho život,
jeho dílo, všechny tradice s ním spojené. Masaryk se stal pro ně nepřítelem, neboť byl skutečným demokratem, humanistou, velkým člověkem. Přitom v povědomí všech demokraticky smýšlejících občanů byla naše republika ztotožněna s osobností tohoto muže, vědce,
filozofa, myslitele, politika.
Jen ztěží a pomalu se napravují křivdy, škody a zrůdnosti protimasarykovských kampaní, které měly sloužit k naprosté diskreditaci, celkovému zavržení jeho díla, k zásadnímu
obratu v přístupu k němu. Dokonce tehdejší historik Jan Pachta v duchu mocenských ko24
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munistických ideologů Václava Kopeckého, Gustava Bareše a Ladislava Štolla ve svém
pamfletu Pravda o T. G. Masarykovi zašel až tak daleko, když napsal, že Masaryk je „tím,
kdo má být postaven před soud lidu...“
Jsou ještě mezi námi takoví, kteří by na to vše rádi zapomněli, ale zapomenout nelze.
V Masarykově ústavu Akademie věd ČR vycházejí postupně Masarykova díla, v knihovně
si lze půjčit Hovory s TGM od Karla Čapka, existuje velmi podrobná kniha Stanislava Poláka Stručný životopis TGM, o Masarykovi napsalo množství spisovatelů a filozofů. Z našich mezi ně patří Milan Machovec, Jaroslav Opat a Pavel Kosatík. Můžeme navštívit obnovená či znovuzřízená Masarykova muzea v Lánech, Rakovníku, Hodoníně, vyhledat
rozsáhlé údaje na internetových stránkách a pro všechny zájemce působí u nás od 90. let
Masarykova společnost v čele s Janou Seifertovou (dcerou Jaroslava Seiferta) a Masarykovo demokratické hnutí v čele s profesorem Michaelem Halaškou, který je přednostou gynekologicko-porodnické kliniky Univerzity Karlovy, když převzal funkci po zemřelém světoznámém Emilu Ludvíkovi.
Vracejme se k myšlenkám TGM o stabilitě a bezpečnosti, o rovnováze mezi právy a povinnostmi, o rovných příležitostech, o tradičních hodnotách morálky, solidarity, sociální
spravedlnosti, o úloze vzdělání a inteligence, o odpovědnosti každého z nás vůči celku, vůči společenskému pohybu vpřed. Jde o myšlenky, na nichž byla založena naše první Československá republika a které jsou dodnes živé, aktuální, nadčasové, povyšující Masarykovo učení svou prozřetelností až do 21. století. Všichni současní veřejní činitelé, v obcích,
ve státě, v Evropské unii, ve světě by si měli uvědomovat dnes a denně, že složité současné problémy nelze řešit jinak než v rámci humanitní demokracie. Zapojme do služeb demokracie co nejširší veřejnost srozumitelnými výklady, při nichž však nynější mediální frazeologie nemůže najít uplatnění. V tom je odkaz a cesta Tomáše Garrigua Masaryka.
Miroslav Sígl

T. G.M.

SILNICE Z VRANÉHO DO ZVOLE: PRÁVĚ STOLETÁ!
Co „hýbalo“ našimi předky právě před sto lety? Rok 1907 přinesl Všeobecné hlasovací
právo (rovné, tajné, přímé) sdělené samotným císařem Franz-Josefem II., konal se už pátý
Všesokolský slet, bylo založeno světové hnutí skauting, ustaven Ústřední svaz českých
konzumních družstev s vedoucí silou-družstvem Včela, narodili se hudební skladatel Václav Trojan, herci Jan Pivec, Ladislav Boháč a František Filipovský, filosof Jan Patočka …
a ohlašoval se i automobilizmus… Baron Ringhoffer postavil v Praze novou továrnu na nákladní automobily s názvem Praga … Státní místodržitelství nařídilo pro země Koruny české jednotnou podobu pro poznávací značky všech automobilů a motocyklů… A také byl
zahájen provoz na nové silnici z Vraného do Zvole!
Toho roku 1907 připadlo datum 24. srpna na pondělí. Den nesváteční k zahájení provozu nové silnice. A také se žádný svátek nekonal. Žádná sláva s fanfárami, projevy ani průvod s fanglemi. Nelze se divit. Nová silnice v dnešní trase představovala konstrukčně jen
štětovanou cestu širokou 3,60 metru. Další úpravy až do definitivní podoby prašné silnice
trvaly ještě šest let.
Silnice byla součástí nově vyhlášeného dopravního a komunikačního systému a měla
smysl v návaznosti na dopravu železniční (právě zbudovanou). Vždyť železniční násep
a překlenutí Zvolského potoka ve Vraném byly vystavěny současně i s náspem a překlenutím silničním právě v této lokalitě i pro tuto nově připravovanou trasu. Měřila 3,7 kiloZ R CA DLO Č Í S L O 1 5 2 – 3 /2 0 0 7
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metru od dnešních vranských
závor až na náves ve Zvoli
(další pokračování představovala výstavba silnic ZvoleDolní Břežany a Zvole-Jílové). Její kilometráž vedla
opačným směrem než dnes.
Na její trase, mezi oběma obcemi, se těžil kámen pro podkladní vrstvy (v místních lesích schválené dobývání)
a vrchní vrstva makadamu
pocházela z lomů Zbraslav
a Davle. Bylo tu umístěno
osm propustků, ostatní si
musela vybudovat každá obec sama. Tvar vozovky v příčném směru i podélná stoupání se
„vejdou“ do norem C.a K. i těch dnešních. Ne už poloměry zatáček.
Půl století (1907–1957) byl úsek v režimu cestmistrovství. Za tu dobu takovou činnost
(údržba vozovky, čištění propustků, čištění a obnova příkopů) zajišťovaly jen dvě „posádky“. Tu první tvořil pan Josef Rohlíček ze Zvole a druhou manželé Chadimovi z Libně. Od
31.7.1957 má silnice asfaltový povrch v celé délce a je udržována podnikem Správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Příjezd ze Zvole do Vraného nad Vltavou

Několik dat z historie :
První osazení dopravních značek, které jsou jednotně uzákoněny a také první rozšíření
hlavních zatáček. Pravoúhlé zvané Pod Homolí (bude rozšiřována ještě dvakrát) a dolní
vranské, zcela vratné, u konce dolní „nadbíhačky“ (bude rozšiřována dokonce ještě třikrát).
1.5.1929 Poprvé zde prochází prvomájový průvod od Vraného, směřuje k cíli oslav v Jílovém. V historii projde celkem 17 krát, oběma směry.
1933 Trasa je nově i „poštovní“. Obec Zvole přestává být místně příslušná Poštovnímu
úřadu Dolní Břežany a nově přísluší do Vraného nad Vltavou.
19.7.1942 Oběma směry proti sobě jdou sportovní průvody vedené vranskými kapelami. Z Vraného s kapelou Kopáčkovou, ze Zvole s Havlíčkovou. Na lesním místě zvaném
V Březinách (poblíž trasy této silnice) otevírá Sokol Zvole nové hřiště fotbalovým zápasem
Zvole-Vrané.
6.5.1945 Z posádky v Lešanech prochází elitní útvar zbraní SS směrem na Zbraslav,
Dobříš a Příbram. „Průtah“ Zvolí přes Vrané ke zbraslavskému mostu trvá 100 minut s garancí starostů obou obcí, že nedojde k přímému odporu ze strany obyvatelstva a budou
zpraveny místně příslušné „četnické stanice“. Německý útvar čítá 200 mužů a 26 povětšinou obrněných vozidel.
1954 Na silnici se v obou směrech (dopoledne dolů, odpoledne nahoru) jede část Přeboru Středočeského kraje silničních motocyklů. Do roku 1960 se pojede ještě třikrát. 1955
a 1957 zde bude „rychlostní zkouška“ se startem ve Vraném „u Tepu“ a cílem ve Zvoli na
návsi před sídlem JZD.
1.9.1955 Premiéru má autobusová linka. Jde o „školní autobus“ na trati Točná-Vrané.
26
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Zvole směrem na Vrané nad Vltavou

1.8.1957 Po čtyřměsíční výluce je otevřena zmodernizovaná silnice s asfaltovým povrchem, hned druhý den po kolaudaci.
1966 Tak jako u motocyklů, i v silničním závodě cyklistů jde o Přebor Středočeského
kraje, pořádaný ovšem společně s Přeborem Prahy. Bude tomu tak i v roce 1973.

Nabízí se otázka: co dnešek?
Údaje a informace nám poskytl muž mající tento úsek na starosti, pan Karel Motal
(Správa a údržba silnic, pracoviště Zbraslav). Z nich vyjímáme: Silnice je třetí třídy (bývalá „okreska“) a má číslo (dle jednotné evidence navazující na tzv. Silniční zákon) III./1043
s délkou 7 kilometrů a 762 metry:
Km 0,00 ve Zvoli uprostřed vozovky od Dolních Břežan přesně v místě rozdělujícím odbočky na Vrané a Jílové (nejblíže obydlí Řezníčků)
Km 1,10 tabule s označením konec obce Zvole
Km 2,20 pravoúhlá zatáčka zvaná Pod homolí
Km 2,50 křížení s nadbíhačkou (rozděluje ji na horní a dolní)
Km 3,70 přechod přes koleje u nádraží ve Vraném (závory)
Km 4,30 odbočka na vranský přívoz přes řeku Vltavu
Km 7,762 konec vozovky s tímto číselným označením (u výhybkářského domku na vjezdu
do vlakového nádraží Praha-Zbraslav, začíná zde katastr hlavního města Prahy).
A budoucnost?
Silniční úsek nečeká žádná plánovaná rekonstrukce ani modernizace. Jen běžná a pravidelná údržba. Nic víc.
Za spolupráce Karla Motala, Ladislava Ryšánka a Jiřího Vyskočila
připravil Vladimír Zápotocký
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 2 – 3 /2 0 0 7
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JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK……..
Kéž by se podařilo a do naší obce konečně dorazil a hlavně se usadil či spíše usadilo několik schopných poštovských panáčků…
Reaguji na rozhovor v minulém čísle ZRCADLA č. 151, s paní vedoucí pošty Čížkovu
a jejím nadřízeným. Při čtení článku jsem měla pocit, že čtu o úplně jiné, ale určitě ne o té
naší poště.
Vše co v článku stojí je asi jen pouhé zbožné přání paní pošmistrové. Redakční rada
Zrcadla se spojí s nadřízenými naší pošty v Benešově a bude žádat mnohá vyjádření.
Žádáme obyvatele Vraného, aby do konce září 2007 sdělili Zrcadlu své připomínky k našemu „ poštovnímu úřadu „.
Děkujeme.

KVĚTINY PRO RADOST.
Již se blíží čas volby nejkrásnějšího rozkvetlého okna. Procházíme celou naší obcí a kocháme se krásou v oknech.
Má-li někdo svůj tip na okno, které by mělo být oceněno, dejte zprávu Zrcadlu.
Děkujeme.

KAM ODLOŽIT ODPAD?
V minulém čísle Zrcadla jste se dočetli v úvodní části o vzniku odpadů, jak je třídit
a kam s nimi. Dnes Vás seznámíme, kam je uložit.
V naší obci je rozmístěno téměř 30 sběrných hnízd, která jsou složena z kontejnerů
o objemu 1.100 l a to: žluté barvy na plasty, zelené na směsné sklo a modré na papír.

Jak je správně využívat.
Do kontejnerů na plasty patří pouze čisté, sešlapané obaly od nápojů, čisté folie, plastové výrobky a obaly, kelímky od potravin a prázdné obaly od papírových nápojů. Odkládat se sem nesmí znečištěné plasty ebeny. Se zbytky potravin či chemikálií, znečištěné olejem nebo blátem, novodurové trubky, linolea, výrobky z PVC a automobilové plasty.
Do kontejnerů na Sklo patří bílé či barevné sklenice, tabulové sklo. Nepatří sem sklo
s drátěnou výstuží, autosklo, zrcadla, porcelán či keramika. Určitě do těchto kontejnerů
nelze odkládat zářivky. Ty patří do sběrného dvora mezi nebezpečné odpady, protože obsahují rtuť.
Papír má barvu kontejneru modrou a zde odkládejte noviny, časopisy, letáky, sešity,
papírové obaly, kartony či lepenkové obaly. Nesmí se sem odkládat mastný či jinak znečištěný papír se zbytky potravin, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný, kopírovací či dehtový papír.
Do uvedených nádob v žádném případě nevhazujte zbytky potravin, staré hadry, stavební odpad, kameninu (střešní tašky) a pod.
Prosím Vás dodržujte tyto pokyny, nežádoucí příměsy znehodnocují vytříděné suroviny,
které nemohou být recyklovány a jsou proto svozovou firmou odvezeny na skládku, v lepším případě jsou použity jako alternativní palivo. Svou ukázněností pomůžete sobě, ale
i obci ušetříte značnou část peněz za likvidaci.
Děkujeme za pochopení.
jp
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Rozhovor před zrcadlem
Jistě si rádi přečtete rozhovor s rehabilitační sestrou, paní Havlíčkovou, která se podílí na zlepšování zdraví mnohých z nás.

Paní Havlíčková, jste velmi aktivní ženou. Působíte jako zdravotní sestra, vedete v sokolovně ve Vraném zdravotní tělocvik, při tom máte čas na své záliby – divadlo, cestování.
Jak to všechno dokážete časově skloubit s rodinou?
Na úvod bych ráda osvětlila a uvedla na pravou míru specializaci v našem oboru. Nejsme
zdravotní sestry, nejsme ani maséři v pravém slova smyslu, nýbrž rehabilitační pracovníci,
bakaláři nebo magistři v oboru fyzioterapie. A k Vaší otázce – práce s lidmi je velmi náročná
na psychiku, v našem odvětví jde pochopitelně také o velice vyčerpávající činnost po stránce
fyzické. Proto přes značnou časovou vytíženost vítám každou mimopracovní aktivitu.
Začněme rehabilitačním střediskem. Co vše jste si musela na startu Vaší praxe pořídit?
Privátní praxi jsem ve Vraném otevřela již 1. září 1996. Začala jsem s přístroji a vybavením, které jsem odkoupila od Zdravotnického zařízení na Zbraslavi. Dále jsem uzavřela
smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Vybavení rehabilitačním zařízením musí být nákladné. Můžete přiblížit jeho cenu a vyzdvihnout nějaký přístroj, jenž bývá nejvíce využíván?
Ceny nových přístrojů se pohybují v řádech desítek tisíc korun. Já jsem k těm stávajícím
kupovala ty nové postupně a na splátky, jinak by se to finančně ani nedalo zvládnout. Ukázat na nejpoužívanější přístroj je složité, tady samozřejmě nejde o jeho oblibu, vše záleží
na diagnóze, se kterou jednotliví pacienti přicházejí.
S jakými problémy Vás pacienti navštěvují nejčastěji?
Nejčastější jsou onemocnění páteře, což se však týká všech věkových skupin! Alarmující je především rapidní nárůst u mladé generace. Ne nadarmo byl před několika lety vyhlášen i rok vertebrogenních onemocnění.
Projevuje se na počtu pacientů a druhu onemocnění i různé roční období?
Roční období hraje roli u chorob, které mají revmatický, chronický původ. Jinak je četnost návštěv pacientů konstantní. Čekací lhůty na první návštěvu jsou jeden až dva týdny
od objednání.
Jaké chování a přístup očekáváte od pacienta v průběhu léčby a co by měl dodržovat po
poslední návštěvě ve Vašem zařízení?
Pacienta při každé návštěvě poučím o denním a pohybovém režimu. Reakce organismu na
terapii i doba léčení, která je adekvátní pro tu kterou diagnózu, je samozřejmě individuální.
Roli hraje rovněž věk pacienta a především míra jeho důslednosti při cvičení. Bez dodržování vhodného pohybového stereotypu a denního režimu, bez důsledného pokračování ve cvičení i po skončení terapie v rehabilitačním zařízení nemůžeme očekávat úspěšnou léčbu.
Vybavíte si, kolik let bylo Vašemu nejmladšímu a kolik nejstaršímu pacientovi?
Nejmladší byla holčička ve věku dvou a půl roku, nejstarší pak třiadevadesátiletá pacientka ze Štěchovic, kterou každý čtvrtek ještě stále vídám úspěšně pochodovat po Davli.
Mohou se u Vás objednat lidé bez doporučení lékaře?
Jelikož jsme smluvními partnery zdravotních pojišťoven, neměli bychom poskytovat placenou léčbu.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 2 – 3 /2 0 0 7
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A jak je to s klasickými masážemi?
Klasické masáže pojišťovny od 1.7.1997 nehradí, proto nejsou prováděny.
Rehabilitační činnost je velice náročná. Jak potom načerpáváte síly?
Považuji se za aktivního, činorodého člověka. V oblibě mám cestování autem i autobusem, a tak jezdíme s rodinou nebo přáteli v zimě na hory, na jaře na poznávací zájezdy, v létě k moři a na podzim do termálních lázní na Slovensku. Hezky mi je i večer s knížkou v ruce, hlavu si vyčistím také při práci na zahradě.
Při tom všem se ještě věnujete zdravotnímu cvičení, které kromě prázdnin vedete každý
týden v sokolovně. Jedná se o tělocvik výhradně pro ženy?
Kdepak, zdravotní cvičení je pro každého, kdo má chuť a čas přijít. Ne každý se přinutí
cvičit denně doma, ale nalezne v sobě alespoň sílu jednou týdně přemluvit sám sebe a dorazit na cvičení. Uvítáme kohokoli, s nadsázkou říkám, že ve věkovém rozmezí 0 až 100
let. Rádi uvidíme děti, ženy i muže. Pravdou však zůstává, že dobrou kondici si s námi chodí budovat pouze ženy.
O spokojenosti cvičenců svědčí skutečnost, že míváte plnou tělocvičnu, přičemž cvičení je považováno za vcelku náročné. Jak to ženy zvládají a v jakém věku si k Vám nacházejí cestu?
Navštěvují nás ženy středního věku. Je pravdou, že cvičíme tzv. do vyčerpání, kdo však
cítí potřebu odpočinku, na chvíli v činnostech poleví a po libovolné době opět pokračuje.
Z ohlasů mohu potvrdit, že náročnost není malá, na druhou stranu to ovšem přináší kýžené ovoce, pokroky cvičenek jsou zjevné. Cviky, které pro ně ještě před několika málo lety
znamenaly neřešitelný problém, dnes absolvují bez větší námahy.
Jaké nářadí a náčiní používáte? Jak se na hodiny připravujete?
Po létech praxe se na cvičení již nijak zvlášť nepřipravuji. Používáme lavičky, dále míče, gumy, činky a tyče.
Člověk by měl sám a s ohledem na své možnosti cvičit denně. Jak dlouho a která denní
doba je nejvhodnější?
Ideálních by bylo 15 až 20 minut, každý den po probuzení. Není vhodné cvičit po jídle,
pozdě večer, po velké námaze, při celkové únavě a nemoci. Vhodná je rovněž rychlá chůze
v délce tří až pěti kilometrů, dnes moderní a hojně propagovaná forma denního pohybu.
Co dále může člověk v pokročilém věku dělat proti hrbení, ohýbání zad a špatnému stavu
končetin, především nohou?
Budu se opakovat, ale – cvičit, cvičit a cvičit, anebo chodit, chodit a chodit.
A na samý závěr – jaký recept byste doporučila lidem pro uchování si bystré mysli a optimismu až do stáří?
Napadá mě praktikování života podle rad starověkých Řeků, tj. dle tzv. kalokagathie
usilovat o rozvíjení těla i ducha.
Pozn. redakce: vertebra = obratel, vertebrogenní onemocnění = onemocnění páteře
Děkujeme za vzácný čas, který paní Havlíčková rozhovoru věnovala. Přejeme, aby jí
dlouho vydržela její nezlomná energie a činnorodost.
O další rozhovor bychom rádi požádali pana J. Peřinu v souvislosti s letošním výročím
skautingu.
M. P.
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Naše kuchařka
MILÉ KUCHAŘINKY A KUCHTÍCI!
Podzim pomalu klepe na dveře a to bývá období houbařských žní a nabídky pestrého sortimentu zeleniny a ovoce.
Přijměte nakolik receptů k obohacení Vašeho jídelníčku:
Polenta se sýrem a šunkou
Nejprve připravte základní kaši – polentu, se připraví z 250 g kukuřičné mouky, která se
vsype do 1 litru vroucí vody a hladce se rozmíchá a nechá se na mírném ohni cca 30 min.
povařit. Po zchladnutí vypracujeme noky, které vkládáme po vrstvách do ohnivzdorné misky společně s jemně nakrájenou šunkou a sýrem. Nakonec zalijeme rozpuštěným máslem,
kečupem a ještě zasypeme strouhaným sýrem. Zapečeme v mírně vyhřáté troubě.
Podáváme se zeleninovým salátem např.:
Salát tří barev
Vypeckujeme 100 g černých oliv, nakrájíme na nudličky ? kg červených a zelených paprik, přidáme na kolečka nakrájenou cibuli a promícháme s nálevem z octa, olivového oleje, bazalky či jiného zeleného koření.
Zelný salát
400 g bílého zelí nakrájíme na jemné proužky a osolíme, přidáme 2 na jemně nastrouhané mrkve, 2 lžíce strouhaného křenu a promícháme. Zalijeme směsí ze 4 lžic oleje, octa,
pepře a dáme do chladna odležet.
Rajčata plněná sýrovým krémem
Ze 1/4 l mléka, 2 žloutků a nastrouhaného sýra ušleháme v páře krém. Rajčata překrájíme na polovinu, vydlabeme a zaplníme vychladlým krémem, narovnáme do ohnivzdorné
misky, přelijeme rozpuštěným máslem a pečeme cca 20 min. Podáváme s bramborem nebo bramborovou kaší.
Kuřecí čtvrtky na houbách
Kuřecí čtvrtky osolíme, opečeme a poté přidáme ke kuřeti nadrobno nakrájenou cibuli,
necháme ji zpěnit a podlijeme trochou vývaru, přidáme nakrájené houby. Dusíme do měkka. Čtvrtky vyjmeme a šťávu zahustíme moukou rozmíchanou se smetanou, dobře promícháme. Do zahuštěné šťávy opět vložíme kuřecí čtvrtky a prohřejeme.
Jako přílohu předložíme houskový knedlík nebo rýži.
Hodně houbařských úspěchů a ještě krásně prožité dny přeje
H.Š.

OTÁZKA PRO ČTENÁŘE ZRCADLA:
Odpověď na otázku z minulého čísla:
Do Dubné se dostanu, když u Kryštůfkovic–Petrovic statku odbočíme doprava a dále kolem chaty Paroubka stále dozadu nad železniční tratí – je tu pěkně vidět na Vltavu.
Vzhledem k tomu, že začíná nový školní rok, vrátíme se do školních lavic
a zopakujeme si trochu dějepis:
Bitva u Thermopyl se odehrála v roce:
Které dílo nenapsal Sofoklés:
■ 480 př.n.l. ■ 510 př.n.l. ■ 530 př.n.l.
■ Král Oidipus
■ Hipolytos
■ Filoktétés
Julius Ceasar se narodil v roce:
■ 95 př.n.l.
■ 100 př.n.l.
■ 105 př.n.l.
Epos o Gilgamešovi pochází z:
Učitelem Alexandra Velikého byl:
■ Řecka
■ Sýrie
■ Mezopotámie
■ Platon
■ Aristoteles
■ Sófoklés

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A MUŽSTVO – III. TŘÍDA
T˘m
Záp + 0
Psáry
4 4 0
0
Davle
4 3 0
1
Radlík
4 3 0
1
Jílovi‰tû
4 2 0
2
Bojanovice 4 2 0
2
Hradi‰tko B 4 2 0
2
V‰enory
4 1 2
1
Vrané
4 1 2
1
Slapy
4 1 1
2
KrÀany
4 1 1
2
D. Jirãany
4 1 1
2
Libefi
4 1 1
2
Jílové B
4 1 1
2
Zlatníky
4 0 1
3

SKUPINA A
Skóre Body(Prav)
12: 3
12 ( 9)
13: 5
9
( 0)
14: 11
9
( 3)
10: 8
6
( 3)
8: 6
6
( 0)
8: 13
6
( 0)
13: 11
5
( -4)
6: 8
5
( -1)
10: 9
4
( -2)
8: 8
4
( -2)
6: 7
4
( -2)
8: 11
4
( -5)
11: 17
4
( -2)
8: 18
1
( -2)

Výsledkový servis
našich fotbalistů
DOROST – OKRESNÍ SOUTĚŽ SKUPINA A
Rk. T˘m
Záp + 0
- Skóre Body(Prav)
1. Zvole
4 3 0
1 18: 5
9
( 3)
2. ·tûchovice 3 3 0
0 11: 0
9
( 6)
3. Hvozdnice
3 2 0
1 11: 5
6
( 0)
4. Jílovi‰tû
3 1 0
2
4: 20
3
( 0)
5. Vrané
2 0 0
2
1: 4
0
( -6)
6. Psáry
3 0 0
3
3: 14
0
( -3)

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B MUŽSTVO
T˘m
Záp
K. Pfiívoz
4
Zvole B
4
Vestec
4
D. Jirãany B 4
Psáry B
4
·tûchovice B 4
Okrouhlo
4
LibeÀ
4
D. BfieÏany B 3
Vrané B
3
Libefi B
3
KrÀany B
3
PrÛhonice B 4

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ST. ŽÁCI –
T˘m
Roztoky
V‰enory
·tûchovice
Libãice
Mní‰ek
PrÛhonice
Vrané
Hostivice
Lety
Zvole
Dobfiichovice
Davle

– IV. TŘÍDA SKUPINA A
+ 0
- Skóre Body(Prav)
4 0
0 21: 1
12 ( 6)
4 0
0 14: 7
12 ( 3)
3 0
1 11: 5
9
( 6)
2 2
0 10: 6
8
( 2)
2 1
1
9: 7
7
( -2)
2 0
2
4: 10
6
( 0)
1 1
2
4: 12
4
( 1)
1 0
3
9: 9
3
( -3)
1 0
2 10: 11
3
( 0)
1 0
2
4: 8
3
( 0)
0 1
2
3: 8
1
( -5)
0 1
2
1: 9
1
( -5)
0 0
4
3: 10
0
( -6)

OKRESNÍ PŘEBOR SKUPINA
Záp + 0
- Skóre Body(Prav)
2 2 0
0 13: 3
6
( 6)
2 2 0
0 10: 0
6
( 0)
2 2 0
0
9: 1
6
( 3)
2 2 0
0
9: 1
6
( 3)
2 1 1
0
4: 1
4
( 1)
2 1 0
1 11: 5
3
( 0)
2 1 0
1
5: 3
3
( 0)
2 0 1
1
1: 7
1
( -2)
2 0 0
2
1: 7
0
( -3)
2 0 0
2
1: 7
0
( -3)
2 0 0
2
1: 14
0
( -3)
2 0 0
2
1: 17
0
( -3)

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%.
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