
Vranovice umí dobře 
hospodařit

Na jaře bude další 
krojový pár

Máme 2. místo 
v třídění odpadu
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Letošní Obecní ples s Mistříňankou se letos konal již po 11. Plesová barevná kombinace byla 

v letošním roce modrobílá a ve stejné barvě byly i kostýmy tanečníků z taneční školy DANZA, která se 

stejně jako v minulých letech ujala předtančení.  

V bohaté tombole čekalo na své majitele více jak sto cen od téměř 30 sponzorů.

Více ve Společenské rubrice.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
dovolím si využít této příležitosti 

a Vám všem ještě jednou přeji v roce 2018 
vše dobré, aby se Vám splnila veškerá 
přání a abyste naplnili svá předsevzetí.

Rok 2017 byl rokem historicky 
největšího finančního přebytku
Rok uplynulý byl z  pohledu 

hospodaření obce rekordní. Obec 
hospodařila v r. 2017 s přebytkem vyšším 
než 36 mil. Kč, skutečnost předčila 
očekávání, o kterých jsem Vás informoval 
ve Vranovickém zpravodaji 6/2017.

A jaký bude rok 2018 pro naší obec, 
co nás společně ve Vranovicích čeká?

I tento ojedinělý výsledek hospodaření 
příznivě ovlivňuje plánované aktivity 
na  rok 2018. V  prosinci loňského roku 
zastupitelé schválili rozpočet na  letošní 
rok, z kterého vyplývá několik zásadních 
informací pro každého z nás.

Zdražování se nekoná - veškeré 
poplatky hrazené obci zůstávají 
beze změny
Nedochází ke  zvýšení žádných 

poplatků, naopak pro některé z Vás může 
dojít i ke snížení.

Poplatek za svoz a třídění 
odpadu je stále motivující
Poplatek za  svoz a  likvidaci 

komunálního odpadu pro rok 2018 
zůstává stále stejný, tj. 450,-Kč /osoba/rok. 
Beze změny rovněž zůstává motivující 
program pro třídění odpadu.

Třetí rok třídění odpadu 
ve Vranovicích přinesl další nárůst rodin, 
které se zapojily do  třídění odpadu 
a  které dosáhly na  snížení poplatku. 
Šetří domácnosti, obecní pokladnu 
a oddechuje si i příroda. Výsledky třídění 
odpadu za rok 2017 zajistily, že v r. 2018 
bude 189 rodinám poskytnuta sleva 
na poplatku ve výši 100,-Kč a sleva 200,-
Kč se bude týkat 148 rodin.

Počet rodin, které získají slevu 
na poplatku, rok od roku roste. Současně 
s  rostoucím počtem občanů zapojených 
do  třídění výrazně klesá objem 
komunálního odpadu a  roste objem 
tříděného odpadu.

Od  zahájení projektu došlo 
k  celkovému snížení komunálního 
odpadu o více než 230 tun ročně, což je 
pokles o více než 45 %.

Díky všem občanům, kteří se aktivně 
zapojili do  systému třídění odpadu, 

jsme dokázali vyvrátit stále opakující se 
tvrzení, že ochrana životního prostředí 
je pro občany drahá. Výsledky projektu 
třídění odpadu v  naší obci dokazují 
pravý opak. Ušetří obec, ušetří občan 
a společně přineseme snad i tu pověstnou 
kapku do moře, která se nazývá zlepšení 
životního prostředí.

Pro čtyřčlennou rodinu, která třídí 
více než 55 %, činí celková roční úspora 
800,-Kč. 

Naplňuje se tak naše motto, s  nímž 
jsme do projektu vstupovali: Za přírodu, 
peněženku, pro sebe.

Stočné zůstává nezměněné již 
11 rok
Každý z  nás platí spotřebovanou 

vodu ve formě vodného a stočného. Cenu 
za  vodné i  stočné stanovují vlastníci 
nebo provozovatelé vodovodních 
a kanalizačních řadů. V případě Vranovic 
všichni platí vodné společnosti Vodovody 
a kanalizace, a.s., Břeclav a pro rok 2018 
cena za vodné je ve výši 45,42,-Kč za 1m3.

Naše obec má ve  svém majetku 
kanalizaci a  čističku odpadních vod, 
kterou rovněž sama provozuje. Cenu 
stočného tak stanovuje vedení obce. 
Stočné se v  naší obci platí paušální 
částkou 77,-Kč/osoba/měsíc, tj. 924,-Kč/
osoba/rok. Při průměrné spotřebě 35 m3 
vody za  rok na  jednoho občana je cena 
stočného 26,40 Kč za 1 m3. Průměrnou 
spotřebu vody udává tzv. směrné číslo 
spotřeby vody (celostátně udávaná 
průměrná spotřeba vody na osobu / rok) 
a  stanovuje se tam, kde se předpokládá 
i jiný zdroj spotřebované vody, například 
studny.

Za  zmínku jistě stojí porovnání 
s  cenou stočného v  obcích a  městech, 
kde kanalizaci a  čističku odpadních 
vod provozuje společnost Vodovody 
a  kanalizace Břeclav. Občané zde platí 
stočné ve výši 49,45 Kč/m3. Při průměrné 
spotřebě 35 m3 vody je roční cena 
stočného 1.730,75 Kč/osoba/rok. Každý 
občan žijící v naší obci, tak ročně uspoří 
částku 806,75 Kč. U čtyřčlenné rodiny je 
roční úspora ve výši 3.227,-Kč.

Rok 2018 je rokem investic 
do vzdělávání
A  pro obec je rok 2018 rokem, 

ve  kterém investice do  vzdělávání 
přesahuje částku 56 milionů korun.
•	 provozní dotace  2.130.000,-Kč
•	 rozšíření kapacity MŠ  3.750.000,-Kč
•	 Vzdělávací centrum  49.000.000,-Kč

Dojde tak k  rozšíření současné 

kapacity MŠ o 24 dětí. Dosažená kapacita 
bude dostačující i pro případné děti, které 
dosáhnou 2 let věku.

Bude dokončena první etapa výstavby 
Vzdělávacího centr u Floriánka a v druhé 
polovině roku 2018 bude zahájena druhá 
etapa, která bude dokončena v  r. 2019. 
Celá investice do Vzdělávacího centra je 
cca 65 mil Kč.

Na opravy v r. 2018 je vyčleněna 
částka cca 11,5 mil Kč
V  těchto dnech již byla zahájeno 

vybudování kompletní infrastruktury 
(kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení 
a  komunikace) na  ul. Vinohrádky. 
Dále je připravována kompletní 
rekonstrukce komunikace na ul. Dlouhá, 
včetně vybudování parkovacích míst 
a rekonstrukce chodníku na ul. Obchodní.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Z činnosti rady 
a zastupitelstva 
obce
Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 

upravena ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
zákon o ochraně osobních údajů.

Usnesení Rady č. 23/2017  
ze dne 27.11.2017

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Plán oprav 

a  investic na  r. 2018 – 2019, který 
bude předložen k projednání v ZO.

1.2. Rada obce schválila návrh Rozpočtu 
na rok 2018, který bude předložen 
k projednání v ZO.

1.3. Rada obce schválila Rozpočtové 
opatření č 4/2017, které bude 
předloženo k projednání v ZO.

1.4. Rada obce schválila Rozpočtový 
výhled na roky 2019 – 2020, který 
bude předložen k projednání v ZO.

1.5. Rada obce schválila program 

Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek  
22. února 2018 od 19 hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Vranovice

Dasha
Vkládaný text
ů

Dasha
Vkládaný text
a

Dasha
Přeškrtnutí

Dasha
Vkládaný text
o
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jednání ZO dne 14. 12. 2017.
1.6. Rada obce schválila projekt „oprava 

koryta Přísnotický potok“
1.7. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

s Jitkou Sedláčkovou, Fajn zahrada 
na údržbu veřejné zeleně.

1.8. Rada obce schválila projektovou 
dokumentaci pro přípojky 
inženýrských sítí pro výstavbu 
RD na pozemcích parc. č. 1641/6, 
1641/9 a 1641/4

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá informovat 

majitele pozemků o  připravované 
územní studii na  prodloužení ul. 
Sokolská a ul. Květná.

 T: 15. 12. 2017 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zadat vyměření 

obecních pozemků pro projekt 
naučné stezky II. etapa a projekt 
Síčky.

 T: ihned O: L. Mrkvica
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o výstavbě Vzdělávacího 
centra.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí dopis 
JUDr.  Karasové ve  věci pozemku 
parc. č. 87/3 a RD č.p. 181.

Usnesení Rady č. 24/2017  
ze dne 11.12.2017
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila za člena Školské 

komise Mgr. Renatu Karpíškovou.
1.2. Rada obce schválila záměr seznámit 

majitelé pozemků v  lokalitě 
prodloužení ul. Květná a Sokolská 
s návrhem Zastavovací studie.

1.3. Rada obce schválila návrh Plánu 
jednání ZO v r. 2018.

1.4. Rada obce schválila pro Středisko 
volného času Pohořelice příspěvek 
na rok 2018 ve výši 1.000,-Kč.

1.5. Rada obce schválila nabídku pana 
Rouzka na  opravu nátěru podlahy 
a  zapravení omítek v garáži 
bytového domu Doliny

1.6. Rada obce schválila odměnu pro 
ředitelku Základní školy a Mateřské 
školy Vranovice.

1.7. Rada obce schválila dodatek č. 1 
ke  smlouvě o  zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení se 
společností Elektrowin a.s.

1.8. Rada obce schválila dodatek č. 2 
ke  Smlouvě o  zajištění stravování 
se společností SCOLAREST 
Zařízení školního stravování, spol. 
s r. o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit zpevněnou 

plochu vedle komunikace před 
hřbitovem za  účelem možnosti 
parkování.

 T: 30. 4. 2018 O: místostarostové
2.2. Rada obce ukládá dopracovat návrh 

Zastavovací studie na  prodloužení 
ul. Květná a Sokolská.

 T: 10. 2. 2018 O: Ing.  Simona 
Kodýtková

2.3. Rada obce ukládá zajistit evidenci 
došlých reklamací a jejich vyřizování 
– odstraňování závad na  bytovém 
domě Doliny.

 T: ihned O: starosta
2.4. Rada obce ukládá zajistit poptávku 

(minimálně 3 zájemců) na realizaci 
výběrového řízení na dodavatele 
Multifunkční učebny v ZŠ v souladu 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

 T: 15. 1. 2018 O: Ing.  Hladík, 
ředitelka ZŠ a MŠ

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o výstavbě Vzdělávacího 
centra.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o  plnění Plánu investic a  oprav 
na rok 2017.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
zprávu o  činnosti Stavební komise 
a životního prostředí.

3.4. Rada obce vzala na vědomí ocenění 
Jihomoravského kraje a společnosti 
EKO-KOM obce Vranovice 
za  druhé místo v  třídění odpadu 
v  kategorii obcí a  měst 2000 – 
10000 obyvatel.

3.5. Rada obce vzala na vědomí žádost 
Krajského ředitelství Policie ČR 
o spolupráci.

Usnesení Rady č. 25/2017  
ze dne 18.12.2017

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila realizovat 

výběrové řízení na  stavbu II. etapy 
Vzdělávacího centra.

1.2. Rada obce schválila Plán jednání 
Rady obce na I. pol. 2018.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit možnost 

tisku inventurních štítků na  jiný 
podklad.

 T: ihned O: L. Mrkvica
2.2. Rada obce ukládá vyžádat 

si stanovisko Ing.  arch Tupé 
a  Ing.  Hažmukové ke  statice 

projektu na  betonové truhlíky 
v bytovém domě Doliny.

 T: ihned O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o výstavbě Vzdělávacího 
centra.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
Rozhodnutí Krajského soudu 
v Brně č.j. 64 A 3/2017-89 ze dne 
30. 11. 2017.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
prezentaci Studie proveditelnosti 
Železničního uzlu Brno.

Usnesení Rady č. 1/2018  
ze dne 8.1.2018

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Rozpočtové 

opatření č. 5/2017 s  celkovými 
příjmy ve  výši 83.111.100,-
Kč a  celkovými výdaji ve  výši 
47.497.900,-Kč.

1.2. Rada obce schválila Darovací 
smlouvu na  20.000,-Kč 
od společnosti EKO-KOM a.s.

2. ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit 

organizační zajištění pro využití 
a údržbu Vzdělávacího centra.

 T: 30.3.2018 O: starosta, ředitelka 
ZŠ

2.2. Rada obce ukládá pokračovat 
v  reklamaci na  odstranění závad 
popraskaných betonových truhlíků 
v bytovém domě Doliny.

 T: ihned O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o výstavbě Vzdělávacího 
centra.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o činnosti CVČ.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
prezentaci Studie proveditelnosti 
Železničního uzlu Brno.

Usnesení Rady č. 2/2018  
ze dne 22.1.2018
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce na základě provedených 

inventur a  doporučení 
inventarizačních komisí schválila 
vyřazení majetku z  evidence 
v celkové hodnotě 618.849,22,-Kč.

1.2. Rada obce schválila Darovací 
smlouvu na  20.000,-Kč 
od společnosti EKO-KOM a.s.

Dasha
Přeškrtnutí
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1.3. Rada obce schválila umístění 
3 kontejnerů společnosti 
TEXTILECO a.s. na  použité 
oděvy a obuv.

1.4. Rada obce schválila nabídku 
Mgr.  Moniky Nechvátalové 
na zajištění ochrany osobních údajů 
(GDPR).

1.5. Rada obce schválila Smlouvu 
o  dílo se společností Eurovision 
a.s. na  zajištění realizačního 
managementu pro zúřadování 
získané dotace na  stavbu 
Vzdělávacího centra 2. etapy 
(zateplení budovy a výměna oken).

1.6. Rada obce schválila roční odměny 
pro Kulturní komisi za rok 2017.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
s  Yvetou Petráskovou na  výrobu 
jednoho páru slavnostního kroje.

1.8. Rada obce schválila pronájem 
zahrádky na parc. č. 2240/26 – 378 
m2 Pa. Zdeňku Hanzlíčkovi, Úzká 
149, Vranovice.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na  vybavení Vzdělávacího 
centra I. etapa a  na rozšíření 
kapacity MŠ.

 T: 15. 2. 2018 O: starosta, ředitelka 
ZŠ

2.2. Rada obce ukládá provést prohlídku 
betonových truhlíků v  bytovém 
domě Doliny a stanovit další postup 
při reklamaci.

 T: 15. 3. 2018 O: 1. a 2. místostarosta
2.3. Rada obce ukládá předložit kom-

pletní projektovou dokumentaci 
pro územní rozhodnutí na spor-
tovní halu a zázemí na Sokolském 
hřišti.

 T: 10. 2. 2018 O: starosta
2.4. Rada obce ukládá podat žádost 

o  stavební povolení na  přístavbu 
MŠ a  současně vyzvat vybraného 
dodavatele stavby k  podpisu 
smlouvy.

 T: 15. 2. 2018 O: starosta, 1. 
místostarosta, 2. místostarosta

2.5. Rada obce ukládá prověřit možnosti 
na  umístění laviček v  intravilánu 
obce.

 T: 15. 2. 2018 O: starosta, L. 
Mrkvica

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o výstavbě Vzdělávacího 
centra.

3.2. Rada obce vzala na vědomí výsledky 
hospodaření za rok 2017.

Usnesení z jednání ZO č. 7/2017 
ze dne 14. 12. 2017

1. ZO schvaluje
1.1. ZO schvaluje program dnešního 

jednání
1.2. ZO schvaluje členy Návrhové 

komise
1.3. ZO schvaluje ověřovatele zápisu
1.4. Zastupitelstvo obce vyslovilo 

poděkování za  zásah a  pomoc při 
odstraňování škod způsobených 
vichřicí i za celoroční činnost.

1.5. ZO schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 4/2017 s celkovými příjmy ve výši 
85.019.100,-Kč, výdaji ve  výši 
51.600.900,-Kč.

1.6. ZO schvaluje rozúčtování příjmů 
u  položky 4122 – dotace z  JmK 
na  cyklostezku a  pro TIC ve  výši 
64.000,-Kč, u  položky 4111 - 
dotace na  volby ve  výši 48.182,-
Kč, u  položky 4213 - dotace ze 
SFŽP na  nákup elektrotříkolky 
ve výši 20.000,-Kč, u položky 4116 
– dotace JmK na  činnost hasičů 
ve  výši 12.700,-Kč a  u  položky 
4116 - dotace z  Úřadu práce ve 
výši 8.200,-Kč, u  položky 4116 - 
dotace pro ZŠ ve výši 382.400,-Kč 
a ve výši 67.500,-Kč .

1.7. Zastupitelstvo obce pověřuje Radu 
obce k  provedení případného 
Rozpočtového opatření č. 5/2017.

1.8. Zastupitelstvo obce schvaluje 
rozpočet na  rok 2018 s  celkovými 
příjmy ve  výši 36.250.200,- Kč 
a výdaji ve výši 77.431.900,-Kč.

1.9. Zastupitelstvo obce schvaluje 
peněžité dary, pro Myslivecké 
sdružení ve  výši 22.000,- Kč, pro 
Moravský rybářský svaz ve  výši 
22.000,- Kč, pro ČZS - vinaři 
ve výši 22.000,- Kč, pro Svaz skautů 
JUNÁK ve výši 25.000,- Kč a pro 
Český svaz včelařů ve výši 10.000,- 
Kč.

1.10. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Rozpočtový výhled na  r. 2019 
a 2020.

1.11. Zastupitelstvo obce schvaluje 
pronájem parkovacích stání 
u bytového domu v Dolinách VS9, 
VS10 a  VS11 za  cenu 5.600,-
Kč/rok/jedno parkovací místo 
společnosti KLEMPEX P+K s.r.o..

1.12. ZO schvaluje Směnnou smlouvu 
s panem Zdeňkem Nohelem, Rudé 
armády 875/70 Rousínov  na směnu 
pozemků parc. č. 4375 , parc. č. 3088 
a  parc. č. 3089 ve  vlastnictví obce 
Vranovice  za  pozemky: parc. č. 

1842/178, parc. č. 1842/193 a parc. 
č. 532/2.

1.13. ZO schvaluje Kupní smlouvu 
o  převodu vlastnictví - koupi části 
pozemků parc č. 1874/1 o výměře 
33 m2 a  1874/1 o  výměře 11 m2 
za cenu 1.760,-Kč.

1.14. Zastupitelstvo obce schválilo Plán 
investic a oprav na rok 2018.

1.15. ZO schvaluje Plán jednání ZO 
na rok 2018.

1.16. Zastupitelstvo obce schvaluje 
měsíční odměnu za  výkon funkcí 
neuvolněných zastupitelů obce 
dle přílohy k  nařízení vlády č. 
318/2017 Sb. v  platném znění, 
takto: místostarosta 27.613,- Kč, 
člen rady 6.136,- Kč, předseda 
výboru nebo komise 3.068,- Kč, 
člen výboru nebo komise 2.557,- 
Kč, zastupitel 1.534,- Kč.

2. ZO ukládá
2.1. Pověřuje Finanční výbor vypracovat 

návrh systému udělování dotací 
spolkům v obci.

 Termín: do 30. 6. 2018 
3. ZO bere na vědomí
3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení 

na vědomí
3.2. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí
3.3. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti FV na vědomí
3.4. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti KV na vědomí
3.5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

zprávu o  výstavbě I. etapy 
Vzdělávacího centra.

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad
březen: 2. | 16. | 30.
duben: 13. | 27.
květen: 11. | 25.

Separovaný odpad
Plast -  březen: 14.

 duben: 11.
 květen: 9.

Sklo -  březen: 21.
 duben: 18.
 květen: 16.

Papír -  březen: 28.
 duben: 25.
 květen: 23.

Bioodpad - březen: 8.| 22.
 duben: 5.| 19.
 květen: 3.| 17.| 31.

Dasha
Lístek s poznámkou
HZS
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Aktuality

Zprávy ze 
zastupitelstva: 

Loni jsme dobře hospodařili, 
letos můžeme stavět
Zastupitelstvo obce se sešlo 

na  pravidelném veřejném setkání 14. 
prosince 2017. Hlavními body programu 
čtvrtečního zasedání byly zprávy 
o  hospodaření v  letošním roce a  finanční 
plány i plány oprav a investic na rok 2018.

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 4/2017, 
které předložil k  jednání starosta obce, 
zastupitelstvo schválilo. Předpokládaná 
výše celkových příjmů za rok 2017 je 84,5 
milionu korun a 51,5 milionu je na straně 
výdajů. Hospodaření za  rok 2017 tedy 
bude přebytkové na  straně příjmů 
a  celková výše přebytku bude činit 33,4 
milionů korun. Celkovou zadluženost 
se v  letošním roce podaří snížit o  více 
než 15 milionů korun. Úspory, které se 
ve  stávajícím roce vytvoří, budou v  roce 
následujícím využity k  dostavbě I. etapy 
Vzdělávacího centra a započetí II. etapy.

Rozpočet 2018 počítá 
s investicemi do vzdělání

Starosta obce předložil zastupitelstvu 
k  projednání návrh rozpočtu pro rok 
2018. Předkládaný rozpočet již před tímto 
jednáním schválila Rada obce a následně 
byl schválen i zastupiteli. Rozpočet počítá 
s  příjmy ve  výši 36,3 milionu korun 
a  výdaji ve  výši 77,4 milionu korun. 
Schodek rozpočtu, ve  výši 41,1 milionu 
korun bude financován z úspor letošního 
roku a  poskytnutého úvěru. Úspory se 
podařilo vytvořit zejména prodejem bytů 
v bytovém domě Doliny. V následujícím 
období bude díky tomuto výnosu 
financována dostavba Vzdělávacího 
centra a rozšíření kapacity mateřské školy. 
Celkově bude tedy investice do  školství 
v  příštím roce přesahovat částku 56,5 
milionů korun.

Rozpočtový výhled je v plusu

Starosta obce Ing.  Helikar předložil 
dále zastupitelstvu také rozpočtový 
výhled na  r. 2019 – 2020, který počítá 

s  mírně přebytkovým rozpočtem. Obec 
v  následujících letech počítá ročně 
s  částkou 15 milionů korun určenou 
na opravy a investice.

Plán investic a oprav 2018 – 
2019

Prioritou pro rok 2018 je dokončení 
I. etapy výstavby Vzdělávacího centra 
a zahájení II. etapy. Plán rovněž zahrnuje 
přístavbu mateřské školy a realizaci I. etapy 
vranovické naučné stezky. Pokračovat se 
bude také v  opravách komunikací a  to 
konkrétně chodníků na  ulici Obchodní, 
opravou silnic a  výstavbou parkovacích 
míst na  ulici Dlouhá a  komunikací 
spolu s  inženýrskými sítěmi na  ulici 
Vinohrádky.

V  roce 2019 je počítáno 
s  financováním II. etapy výstavby 
Vzdělávacího centra, opravou 
Sokolského hřiště a  s  rekonstrukcí 
chodníků na  ulici Nová. Plán zahrnuje 
i realizaci odpočinkové zóny Síčky spolu 
s  výstavbou II. etapy naučné stezky. 
Plánovaná je i rekonstrukce obřadní síně.

Z dalších bodů programu...

V  dalším jednání Ing.  Pezlar 
informoval zastupitelstvo o  pokračující 
výstavbě Vzdělávacího centra. Výstavba 
trvá 22 týdnů a za tuto doby byla kompletně 
vystavěna dvě podlaží a v současné době 
je vše připraveno pro výstavbu krovů 
a  střech. Dále místostarosta Ing.  Pezlar 
informoval zastupitelstvo o  úsporných 
opatření celé výstavby a  zlepšeních, 
kterých se podařilo dosáhnout například 
ve zkvalitnění tepelných izolací.

V dalším projednávání byly schváleny 
odměny neuvolněným zastupitelům 
a plán jednání zastupitelstva obce pro I. 
pololetí roku 2018.

Zastupitelstvo také vyjádřilo 
poděkování Hasičskému záchrannému 
sboru za zásah a pomoc při odstraňování 
škod způsobených vichřicí i za celoroční 
činnost.

Kvapilová Dana

My třídíme nejlépe 
– 2. místo
Naše obec včera zaznamenala úspěch. 

V  soutěži „My třídíme nejlépe“, kterou 
vyhlašuje společnost Eko – Kom, se 
Vranovice dostaly mezi finalisty měst 
a  obcí v  kategorii s  počtem obyvatel 
od 2 do 10 000 obyvatel. Na slavnostním 
vyhlašování výsledků, které se uskutečnilo 
30. listopadu 2017 v  Brně, jsme naši 
finálovou účast proměnili ve stupně vítězů. 
V konkurenci 76 měst a obcí, které v této 
kategorii za Jihomoravský kraj vystupují, 
se Vranovice umístily na krásném druhém 
místě. Spolu s  diplomem a  keramickou 
plaketou Vranovicím, za její snahu a úsilí, 
náleží i šek v hodnotě 20 000 Kč. Od roku 
2014, kdy se Vranovice začaly tříděním 
odpadu intenzivně zabývat, je to již druhé 
úspěšné umístění se stále vzrůstající 
vývojem. Ze čtvrtého místa v  roce 2015 
jsme dosáhli na  současné druhé místo. 
V cestě za vítězstvím je před námi již jen 
Mikulov.

„Jedná se o úspěch všech občanů naší 
obce, kterým není ochrana životního 
prostředí cizí. Těm patří toto ocenění 
a  samozřejmě i  moje poděkování. Snad 
to je i  potvrzením toho, že stanovená 
pravidla pro třídění odpadu, která vedení 
obce přijala, jsou jednoduchá, motivující 
a  smysluplná.“ uvedl starosta obce Jan 
Helikar.

Ocenění Vranovic za třídění odpadu 
Foto: Dana Kvapilová

Nejen umístění v  soutěži, ale 
i  množství tříděného odpadu a  finanční 
úspora má ve Vranovicích rostoucí trend. 
Od  roku 2014, kdy se obec do projektu 
„Třídíme už doma“ zapojila, vzrostlo 
množství vytříděného odpadu na více než 
dvojnásobek, což obci přineslo celkovou 
úsporu ve výši 1,3 milionů korun.

Kvapilová Dana
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Floriánek je téměř 
pod střechou
Výstavba vzdělávacího centra 

ve  Vranovicích se zase významně 
posunula. V  prostorách dvorního traktu 
budovy u  Floriánka jsou již kompletně 
vystavěna dvě podlaží – první podzemní 
a  první nadzemní patro. V  druhém 
nadzemním podlaží jsou hotovy všechny 
svislé konstrukce, budují se věnce a stropy, 
aby vše bylo připraveno na  zahájení 
montáže krovů. 

Obec po dohodě s architektem stavby 
přistoupila ke  zkvalitnění tepelných 
izolací ve  stropech a  dalšímu rozšíření 
izolací na  úrovni terénu. Plánovaný 
výukový bazén má již také své místo a je 
připraven k osazení. 

Všechny stavební práce běží podle 
plánu a  předpokládá se, že termín 
ukončení výstavby I. etapy bude v srpnu 
2018, tak jak je plánováno. Stavba byla 
zahájena 17. července 2017 a trvá již 23. 
týdnů. Realizuje ji společnost PSK Group 
a  předpokládaná cena výstavby I. etapy 
vzdělávacího centra bude 45 milionů 
korun. Investice do  druhé etapy se 
plánuje ve výši téměř 25 milionů korun, 
čímž se zatím jedná o  největší investicí 
do vzdělání ve Vranovicích.

Foto a text: Kvapilová Dana

Tříkrálová sbírka 
2018
V  sobotu 6. ledna 2018 se 

ve  Vranovicích uskutečnila Tříkrálová 
sbírka. Jedná se o největší dobrovolnickou 
sbírku v  České republice, kterou 

každoročně pořádá 
Charita Česká republika. 
Hlavním organizátorem 
sbírky ve Vranovicích byl 
pan Michal Rapco spolu 
s  dalšími ochotnými 
dobrovolníky z  řad dětí 
a dospělých. 

Koledníci vybrali v naší obci rekordní 
částku 62.302,-Kč. V  loňském roce to 
byla částka 59.097,-Kč, v  předloňském 
roce se vybralo 52.566,-Kč. Biskupství 
brněnské děkuje všem za  dobrou vůli 
pomáhat lidem v nouzi.

Dana Kvapilová

Poplatky 2018

Poplatky za  popelnice a  psy se 
budou vybírat od  pondělí 5. 2. 2018 
vždy v  úředních dnech, tj. v  pondělí 
od  7-19 hodin a  ve  středu od  7-17 
hodin. Peníze je také možno zaslat 
na  účet 4200136517/6800, jako 
variabilní symbol se uvede číslo 
popisné, u bytových jednotek se uvede 
navíc i příjmení za každého poplatníka. 
Poplatky musí být zaplaceny do  konce 
května 2018. Platbu za  popelnice platí 
každý občan s  trvalým pobytem a  dále 
se tento poplatek platí i  za  nemovitost 
(rodinný dům či byt) bez trvalého 
pobytu.

Výsledky 1. a 2. kola 
prezidentské volby 
ve Vranovicích

1. kolo prezidentské volby 

Poř. Jméno Počet hlasů %

1. Miloš Zeman 430 hlasů 38,1%
2. Jiří Drahoš 294 hlasů 26,0%
3. Pavel Fischer 133 hlasů 11,8%
4. Marek Hilšer 117 hlasů 10,4%
5. Michal Horáček 88 hlasů 7,8%
6. Mirek Topolánek 33 hlasů 2,9%
7. Jiří Hynek 21 hlasů 1.9%
8. Petr Hannig 9 hlasů 0,8%
9. Vratislav Kulhánek 4 hlasy 0,4%

2. kolo prezidentské volby 

Poř. Jméno Počet hlasů %

1. Ing. Miloš Zeman 631 51,3%
2. prof. Jiří Drahoš 599 48,7%

Celoživotní 
vzdělávání

Úspěch studentů 
virtuální univerzity
Osm „statečných“ studentů úspěšně 

ukončilo první semestr Virtuální 
univerzity třetího věku. Univerzita 
třetího věku, jejímž provozovatelem 
je Provozně ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity v  Praze 
byla v  září loňského roku otevřena 
ve Vranovicích. Pro zahajovací semestr 
si studenti zvolili téma POTRAVINY 
A  SPOTŘEBITEL, v  jehož rámci se 
mimo jiné dozvěděli něco o bezpečnosti 
potravin dovážených z  jiných zemí 
i  produkovaných v  České republice, 
které potraviny se mohou dostat na váš 
stůl a  které nikoliv, jakou musí mít 
potraviny prodávané na  českém trhu 
kvalitu, jak mají být označované nebo 
třeba jaké jsou nové trendy ve spotřebě 
potravin. Tohle a  mnoho dalších 
zajímavostí i praktických rad si studenti 
odnesli z absolvování prvního semestru. 
Po  šesti vyučovacích videokurzech 
byla pro studenty ještě připravena 
přednáška o vlivu potravin na lidskou 
imunitu a tím i na lidské zdraví, kterou 
přednesl RNDr. Petr Ryšávka, přední 
český mikrobiolog a  genetik. Po  té již 
posluchačům univerzity třetího věku 
nastalo zkouškové období, ve  kterém 
měli složit závěrečný test z probíraného 
tématu. Všichni se na  závěrečný test 
velmi pečlivě připravili a  tomu potom 
odpovídali i  výsledky. Vranovice 
neměly ani jednoho neúspěšného 
studenta, všichni zvládli první 
semestr na  „výbornou“ a  mohou směle 
pokračovat v dalším studiu.

Přednášky letního semestru začínají 
ve čtvrtek 1. února od 10 hodin v Klubu 
seniorů v  DPS. Název kurzu letního 
semestru je: „Cestování – co jste možná 
nevěděli.“

Dana Kvapilová
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Okna školy dokořán

Děti navštívili 
kostel
V  pondělí 8. ledna jsme se s  dětmi 

vydali do  kostela, abychom se podívali 
na  vranovický betlém. Zde na  nás čekal 
o. Jaroslav Sojka. Dětem ukázal jednotlivé 
postavičky, společně jsme hledali Tři 
krále a různá zvířátka, která se v betlémě 
nacházejí. Řekl nám příběh o  narození 
Ježíška a Třech králích. Na závěr jsme se 
šli podívat na repliku Pražského Jezulátka 
a  prohlédli vánoční stromy. Dětem 
se návštěva kostela líbila a  prohlížení 

betlému si užily. Panu faráři tímto 
mockrát děkujeme za ochotu.

Foto a text: Fröhlichová Kristýna

Rekord vranovického 
školáka
Žák vranovické základní školy 

šestiletý Vojtěch Blažík z  Pouzdřan 

vytvořil rekord v „balancování bez doteku 
nohou země a bez držení řidítek“. Vojtěch 
dokázal balancovat na  svém kole bez 
brzd a s pevným převodem po dobu přes 
tři minuty a  jednapadesát sekund a  28 
setin sekundy. Stalo se tak na 7. ročníku 
Brněnského RekordOválu. Vojta se věnuje 
k r a s o j í z d ě 
a  je členem 
sportovního 
klubu Policie 
K o m e t a 
Brno.

Obecní knihovna

Vážení čtenáři,
dovolujeme si vás informovat, že 

v  období 13. - 20. 2. 2018 proběhne 
revize knihovního fondu. Knihovna bude 
v  tomto období uzavřena. Ve  středu  
21. 2. bude již otevřeno dle běžné 
výpůjční doby. Děkujeme za pochopení.

Knihovní fond je 
opět bohatší!
Ke  konci ledna se knižní fond 

opět rozrostl. Nově byly zakoupeno 
34 knih v  hodnotě téměř 7 tisíc korun. 
Jedná se o  další investici do  regenerace 
stávajícího knižní fondu a  zároveň 
o zatraktivnění četby pro všechny čtenáře, 
neboť knihovnice nadále přijímá tipy 
na  knihy od  aktivních čtenářů, kteří 
knihovnu navštěvují a  rádi by v policích 
objevily knihy, které je zajímají, a  které 
jsou aktuálně k  dispozici na  pultech 
v knihkupectví.

Monika Kotlánová

Stále „Půjčujeme 
hračky“ a tento rok 
jich bude ještě víc!
V září roku 2015 byl v obecní knihovně 

zahájen projekt půjčování hraček. Tato 
nadstandardní služba je mezi čtenáři 
a  návštěvníky knihovny velice populární 
a  o  výjimečnosti tohoto projektu svědčí 
i  to, že je v  portfoliu knihovnických 
služeb ojedinělá. Vzhledem k  tomu, že 
jsou některé hračky už tzv. okoukány, 
u  jiných došlo vlivem častého půjčování 
k  opotřebení až nevratnému poškození, 
bude obec Vranovice investovat v  roce 
2018 další finanční prostředky na oživení 
tohoto fondu. Z  kapacitních důvodů 

budou méně půjčované hračky a  hry 
nabídnuty k  odprodeji veřejnosti. 
Podrobnější informace budou zveřejněny 
na webových stránkách obce a facebooku.

Foto_hračky
Foto a text: Monika Kotlánová
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Římskokatolická farnost

Krátký čas adventu 
předznamenal 
i Vánoce
V  loňském roce mnohým z  nás 

připadal krátký čas adventu a  týdenní 
oslava Vánoc tak trochu jako táborový 
sen – pokud nevíte, co to je za  slovní 
obrat, zkusím Vám to popsat: jednu 
noc na  táboře probudí vedoucí většinu 
účastníků tábora už ve  2 hodiny ráno 
a  za  hodinu s  nimi prožijí takzvaný 
„táborový sen“ – vedoucí s  nimi udělají 
krátkou rozcvičku, pak nástup, snídani, 
dopolední a  odpolední program, oběd, 
polední klid, odpolední program a večeři. 
A  „večer“ je uloží do  postele. Celý vtip 
spočívá v  tom, že někteří účastníci 
tábora „sen“ nemají, protože je vedoucí 
neprobudí. Nemají tak celkem jedinečný 
zážitek a navíc je zajímavé pozorovat, jak 
někteří účastníci tábora spolu řeší den, 
který nebyl anebo vlastně byl? Každý 
z  nás má už dnes možnost ohlédnout 
se uplynulými Vánočními svátky, které 
ale nemají být pouhým snem. Ale je to 
o  našem probuzení – někdo i  tento čas 
prospí a  o  všechno přijde, o  čas který 
má strávit s  rodinou a  blízkými, kdy si 
má připomenout své dětství a tak trochu 
tajemný kouzelný čas. My, křesťané, si 
pak připomínáme okolnosti narození 
Ježíše, toho, který stojí ve  středu našeho 
společenství a  přináší světlo do  našich 
temných myšlenek. Pro mnoho lidí je 
i tento příběh, který se odehrál v dávných 
časech také něco jako táborový sen, ale 
my už z tohoto článku víme, že pro ty, co 
nespali, to vůbec žádný sen nebyl. Přeji 
nám všem, ať nás radost a  vzpomínky 
na  oslavu letošních Vánoc provází svým 
světlem po celý rok.

Příprava na oslavy 
a oslava Vánočních 
svátků 
Jako každým rokem řada lidí 

ve  farnosti přispěla a pomohla s oslavou 
vánočních svátků. Patří jim za  to velký 
dík. Malí i  velcí zpěváci a  hudebníci již 
několik týdnů před Vánoci cvičili písničky 
a  koledy. Nezaháleli ani ti, kteří měli 
na starost úklid a výzdobu kostela, stavění 
a  zdobení stromků a  či betléma, nebo 
pekli figurky na betlém perníkový. Snad 
nejvíce ocenily právě perníkový betlém 
nejmenší děti, neboť již 24. prosince z něj 
zmizela první ovečka do jednoho malého 
hladového dětského žaludku. Lidé, 
přicházející na Štědrý den během zpívání 
pod vánočním stromem do  kostela pro 
betlémské světlo, tak mohli obdivovat 
preníkový betlém už pouze bez zmíněné 
ovečky (což zjevně nevadilo). Starší děti 
způsobně čekaly na  pokyn pana faráře 
a  druhou lednovou neděli pak s  velkým 
nadšením pomohly s  úklidem celého 
perníkového betléma.

Foto: Pavel Kukleta

Také hudební zážitky na bohoslužbách 
byly velmi podařené. Stejně jako loni 
schol Vranovice pod vedením paní 
Bartlové připravila návštěvníkům 
půlnoční mše svaté i  dalších vánčních 
bohoslužeb krásný hudební zážitek 
s  nově nazkoušenými písněmi a  zpěvy. 
Na  svátek svatého Štěpána 26. prosince 
pak zazpívaly na mši děti a mládež krásné 
pásmo koled, které přilákalo k  návštěvě 
více lidí, než obvykle. Ve  středu 27. 
prosince sloužil otec Jaroslav slavnostní 
vánoční bohoslužbu v jídelně domova pro 
seniory, na  které hrála a  zpívala schola 
Vranovice. V  sobotu 30. 12. pak mohli 
farníci vyslechnout koncert žákovské 

dechové hudby Mutěňané – Čejkovjané 
a  souboru mužáků pod taktovkou pan 
Nováka. Skladby hrané v  letošním roce 
byly opět nové a  vždy pohladí u  srdce. 
Na silvestra v neděli 31. 12. letos připadl 
také svátek Svaté rodiny. Otec Jaroslav 
v tento den při mši svaté vyzval přítomné 
manžele k  obnově manželských slibů. 
Manželské páry zaplnily celou střední 
uličku v  kostele a  po  obnovení slibu 
si manželé vyměnili polibek. Před 
tříkrálovou sbírkou v sobotu 6. ledna otec 
Jaroslav požehnal koledníkům tříkrálové 
sbírky křídu a  také požehnal samotným 
koledníkům na cestu po naší obci- podle 
tradice pak lidé za  koledu, kterou dají 
koledníkům, dostávají požehnání pro své 
příbytky, protože písmena K+M+B nejsou 
zkratkou Klíče, Mobil, Brýle, ale původní 
text zní Christus mansionem benedicat, 
ať Kristus požehná tomuto příbytku.

Pavel Kukleta

Tříkrálový koncert
V sobotu 13. 1. 2018 vystoupil v našem 

kostele Navštívení Panny Marie brněnský 
sbor Ensemble Versus pod vedením 
Vladimíra Maňase. Sbor, působící pod 
záštitou Ústavní hudební vědy FF MU, 
se specializuje na  duchovní hudbu 16. 
století. Proto předvedli díla především 
z  této doby, ať již hudbu známějších 
skladatelů jako Orlando di Lasso, tak 
i  těch méně známých například Pierra 
de la Rue. Kromě toho jsme slyšeli také 
novější autory z 20. století. 

Foto: Pavel Kukleta

Výstup tak profesionálního sboru se 
bohužel netěšil moc velkému zájmu lidí, 
ale i přesto ti kteří ho vyslechli, nelitovali 
a výborně si užili poslech hudby, která je 
pro nás takřka neznámá. 

Jiří Mazuch

Dasha
Přeškrtnutí

Dasha
Lístek s poznámkou
a

Dasha
Vkládaný text
o

Dasha
Lístek s poznámkou
a
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Společenské dění

11. Obecní ples měl bohatou 
tombolu
Více než stovku hodnotných cen z  tomboly si odnášeli 

návštěvníci Obecního plesu s  Mistříňankou, který se konal 
již po  jedenácté v  sobotu 13. ledna v  sále sportovní haly 
ve Vranovicích.

Dámy ve  slavnostních šatech a  pánové v  padnoucích 
oblecích se krátce před osmou hodinou začali scházet v předsálí 
vranovické Sokolovny. Slavnostně nazdobený sál byl tentokrát 
v modrobílé barevné kombinaci, včetně barevně ladící květinové 
výzdoby. Na  stolech bylo připraveno občerstvení v  podobě 
koláčků od  paní Wolingerové, chuťovek z  Rajhradu a  vína 
z rodinného vinařství Dofek. 

Připraveny byly pro návštěvníky plesu i  obvyklé Plesové 
noviny. Místo pod pódiem zabírala bohatá tombola, kde byl 
k vidění třeba kuchyňský robot Eta Gratus, který do tomboly 
věnovala Obec Vranovice, notebook, kterým tombolu obohatila 
společnost PSK Groupe a  samozřejmě řada cen s  vinnou 
tématikou. Nechyběly ani trofeje od  mysliveckého spolku 
v  podobě srny a  bažantů. Krátce po  osmé hodině zazněly 
v zaplněné sportovní hale první hudební tóny v podání oblíbené 
a  očekávané dechové hudby Mistříňanky a  po  oficiálním 
zahájení plesového večera se parket zaplnil tanečními páry 
z  taneční školy DANZA, které otevřely taneční část plesu 
svým předtančením. Poté již taneční parket zaplnili samotní 
návštěvníci plesu a až na krátké přestávky zůstal parket zaplněn 

po  celý večer. Všichni, kdo při zakoupení obálek s  lístky 
do  tomboly v nich objevili kupony s  označením rychlé výhry, 
si ji mohli od 21. hodiny vyzvednout na vyhrazeném místě pod 
pódiem. Na  losování velké tomboly si pak návštěvníci museli 
počkat do  hodiny jedenácté. Ceny do  tomboly věnovalo více 
než 30 soukromých firem, spolků i jednotlivců, kterým za jejich 
příspěvek Obecnímu plesu děkujeme.

11. Obecní ples s Mistříňankou je za námi, ať žije 12. Obecní 
ples, který se uskuteční symbolicky 12. ledna 2019.

Foto a text: Kvapilová Dana 

Štědrovečerní zpívání – tradice, 
která sbližuje
Jak si krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši nebo Tichá noc, tyto 

a mnoho dalších vánočních koled si mohli zazpívat všichni, kteří se 
na Štědrý den odpoledne sešli u kostela Navštívení Panny Marie 
ve Vranovicích.

Teplé a  slunečné počasí 24. prosince odpoledne přímo 
vybízelo ke  sváteční procházce. Více než stovka slavnostně 
naladěných obyvatel Vranovic zaplnila před 15. hodinou 
prostranství před kostelem, aby si za hudebního doprovodu paní 
učitelky Pavly Pantákové zazpívali nejznámější vánoční písně, 
ochutnali cukroví nebo i  něco ostřejšího z  domácí nabídky 
a popřáli si s přáteli či známými požehnané Vánoce. Příjemnou 
atmosféru umocnilo i svařené víno a teplý čaj, které pro příchozí 
připravili členové sboru dobrovolných hasičů. Děti si odpolední 
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zpívání zpestřily zapálenými prskavkami. V  kostele bylo pro 
zájemce připraveno Betlémské světlo.

Štědrovečerní zpívání pod vánočním stromem je příjemnou 
tradicí, která společným sdílením sváteční nálady sbližuje 
vranovické obyvatele. Velký dík patří všem, kteří tento zvyk 
podporují a podílejí se na jeho přípravě.

Foto a text: Dana Kvapilová

Vranovické děti nezlobí
Některé děti jen o chlup unikly ze spárů pekla. Zachránily 

je básničky, písničky i Mikuláš s anděly. Čertův pytel nakonec 
zůstal prázdný. V úterý 5. prosince zavítal do Vranovic, stejně 
jako každý rok, Mikuláš i se svými věrnými anděly a čerty.

Protože jeho průjezd Vranovicemi byl avizován předem, již 
před půl pátou odpolední se u kostela začaly scházet první děti 
s rodiči. Starší děti se na příjezd Mikuláše těšily, protože věděly, 
že nebudou odcházet s  prázdnou, těm mladším se v  očích 
zračil strach a nejistota, u některých se v oku zaleskla i slzička. 
Po chvíli vzrušeného čekání už bylo možno zaslechnout dusot 
koňských kopyt a vrzající kola vozu. Zpoza rohu se vynořil kočár, 
na kterém přijel Mikuláš s celou andělskou družinou. Rozjaření 
čerti poskakovali rozverně okolo vozu. Ale to, k čemu děti upíraly 
svůj zrak, byly koše naplněné dárky až po okraj. Mikuláš si začal 
za  pomoci andělů vyzývat děti na  pódium, a  i  když se čerti 
drželi zpátky, příliš nehartusili a nehrozili, i tak se nejedno dítko 
rozplakalo, když mělo před Mikuláše předstoupit. Ale Mikuláš 
byl mírný a dobrotivý. Příliš po dětských hříších nepátral. Jaké 
by také děti mohly mít hříchy? Ty, které věděly, že jejich chování 
nebylo zrovna ukázkové a možná by se nějaký ten hříšek i našel, 
raději hned Mikulášovi zazpívaly nebo zarecitovaly a nejen, že 

je Mikuláš před čerty ochránil, ale ještě nakonec odešly s dárky 
v podobě sladkostí či ovoce. Čerti se čas od času o slovo hlásili 
docela silně a jejich zastrašování bylo umocněno zhášením světel 
na pódiu i na ulici, ale Mikuláš nenechal děti čertům napospas 
a  ti odjížděli z  Vranovic s  nepořízenou. Po  více než hodině 
byly dárky rozdány, kůň zaržal a  mikulášská družina odjela 
za  dalšími nedočkavými dětmi. Tradice mikulášské nadílky 
u kostela Navštívení Panny Marie se ve Vranovicích drží již léta. 
Na tu letošní se přišla podívat více jak stovka lidí a rozdalo se 
okolo 60 balíčků.

Foto a text: Kvapilová Dana

Lidové kroje a jejich význam 
pro dnešní generaci

„Kroje a jejich výšivky, zdobené po staletí prostou lidskou rukou, 
jsou národními poklady“

Lidové kroje jsou připomínkou dob minulých, když ještě 
k sobě měli lidé blíž. Neexistoval internet s mobilními telefony 
a veškerý kontakt byl realizován osobními setkáními, přičemž 
byla dochvilnost a spolehlivost zásadním faktorem. Z obyčejné 
touhy po lidském kontaktu, touhy pro sdílení starostí všedního 
dne se lidé sdružovali do  kolektivů a  trávili svůj volný čas 
pospolu. Bylo to také zapříčiněno prací, která se odehrávala 
venku a byla velkou měrou zaměřena na zemědělské činnosti. 
Práce v agrikultuře, ať už při obstarávání dobytku nebo při péči 
o polnosti, starost o vinice a směna výrobků byly natolik běžnou 
věcí, jako každodenní setkávání s druhými lidmi.

Foto: Dana Kvapilová
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V dřívějších dobách se naši předkové 
řídili přírodou a jejím koloběhem. Věděli, 
že když v  určité době neobdělají pole, 
nezasejí a  nepostarají se, budou v  zimě 
o hladu. Věděli, že komu se nelení, tomu 
se zelení a  spoléhali se na  sebe samé 
a  svou tvrdou práci. Trávili hodně času 
venku, sbližovali se, a  z  takto společně 
tráveného času postupně vznikala 
„lidová kultura“, což není nic jiného než 
souhrn lidských činností, kterými si naši 
předkové pro ukrácení dne a zpříjemnění 
namáhavé práce usnadňovali život. Lidé 
pracovali a  zpívali si. Ženy draly peří 
a  vyprávěly si tajuplné příběhy, pověry 
a  legendy. Chlapci se starali o  zvířata, 
snili své sny a hráli na vyřezávané píšťalky 
libé melodie. Čas neobelstil nikdo 
a  všichni dobře věděli, že události mají 
svoji posloupnost a nic se nedá uspěchat. 
A  protože peněz bylo poskrovnu, uměli 
využít svoje schopnosti co nejefektivněji 
a  snažili se si spoustu věcí zařídit sami, 
vyrobit si co potřebovali, zdokonalit se 
v  různých činnostech, aby pak mohli 
svůj um nabídnout dál. Při mnohých 
vesnických slavnostech a  náboženských 
svátcích se nejen mladí lidé oblékali 
do  slavnostního ošacení - kroje, který 
jim dodával na  vážnosti a  přinášel jim 
silný pocit hrdosti a příslušnosti k  jejich 
domovině.

Lidové kroje a  jejich konkrétní 
podoba ztvárněná vizuální krásou 
použitých materiálů, pečlivostí a s citem 
volenými výšivkami jsou upomínkou 
dnešní generaci na tuto dobu, v níž naši 
předkové tvrdě vydobývali skývu chleba 
a  ctili jiné, třebaže prosté hodnoty. 
Upomínají na  dobu, kdy v  nekonečném 
rytmu venkovských prací bylo jen málo 
okamžiků se poveselit a  mládenec by se 
za  krásně zhotovenou voničku nebál jít 
do potyčky se svým konkurentem v lásce.

V  posledních letech dochází 
k  renesanci slavnostních lidových 
krojů pod záštitou obcí či samotných 
jednotlivců – milovníků folklóru. Tito 
mají zájem rekonstruovat kroje, které 
jsou spjaty s  jejich tradičním způsobem 
života a s jejich územím. Obec Vranovice 
tuto myšlenku zrealizovala v  roce 2010, 
kdy ve spolupráci s restaurátorkou Yvetou 
Petráskovou a vedoucí Městského muzea 
v  Hustopečích paní doktorkou Soňou 
Nezhodovou vznikl první vranovický 
krojový pár. Vzhledem k  ohlasu, který 
vranovické kroje vyvolaly v obci samotné, 
ale i  širokém okolí, obec pokračovala 

Na slovíčko...
Představujeme Vám novou rubriku 

s  názvem Na  slovíčko... jejímž cílem je 
představit Vám známé i  méně známé 
osobnosti z Vranovic a okolí, jejich názory, 
zkušenosti, znalosti a  z  pohledu, jak jste 
je možná ani neznali nebo co jste o  nich 
nevěděli.

Rozhovor 
s Miroslavem Ježou, 
předsedou klubu SK 
Vranovice.

Jak jsi jako předseda klubu 
spokojen s podzimní části soutěže?

Ze své pozice musím podzimní část 
hodnotit z  více úhlů pohledu. Jde totiž 
o  výslednou práci jednotlivců, skládající 
se z  různých činností, které jsou součástí 
případného úspěchu či neúspěchu celého 
týmu. V  našem případě se některé věci 
podařili, ať už obsazení realizačního týmu 
či doplnění kádru. Bohužel nám však 
zároveň i  někteří hráči odešli, čímž jsme 
si zřejmě o  něco kvalitativněji pohoršili. 
Výsledné čtvrté místo je asi momentálním 
maximem, na  které po  právu patříme. 
Spokojenější bych osobně byl s aktivnějším 
přístupem k  tréninkovým jednotkám, 
a u některých i  se životosprávou, která je 
i na této úrovni důležitá.

Co se klubu SK Vranovice 
za  podzimní část povedlo, případně 
nepovedlo?

Na  klubové úrovni se nám povedlo 
vhodně doplnit výkonný výbor o  dva 
nové členy. A i díky jejich aktivní pomocí 
se nám i  snáze organizovaly oslavy 85. 
výročí založení místní kopané. Podle mého 
mínění byly oslavy velmi povedené a měly 
mimořádně vysokou úroveň. Po  loňských 
peripetiích s hrací plochou, se nám povedlo 
před začátkem podzimní části řádně 
propískovat trávník, a  díky získaným 
dotacím a  sponzorským darům postupně 
opravovat závlahový systém. Jeho úplnou 
provozuschopnost plánujeme na jaro.

Co chystá klub SK Vranovice přes 
zimní přestávku, případně na  jarní 
část?

V  zimní přestávce je sice ideální, 
ale bohužel jen relativní možnost 
na  odpočinek. Trenéři mládeže ihned 
po skončení soutěží, plynule přešli se svými 
svěřenci do  halových prostor, jelikož jsou 
přihlášeni na  halový turnaj v  Žabčicích. 
A  realizační tým mužstva nám své plány 
a cíle přednese na společné schůzce s hráči, 
která je plánovaná na přelom roku. Výbor 
SK se letos ještě jednou sejde, aby zhodnotil 
letošní rok, a  předběžně naplánoval akce 
konané v prvním čtvrtletí příštího roku.

Otázka na  konec: Jaká je 
budoucnost vranovické kopané dle 
jeho předsedy?

K  otázce budoucnosti vranovické 
kopané mám vcelku jasný názor: pokud 
se nám podaří udržet na pozicích aktivní 
individuality s  optimistickým přístupem, 
a hlavně osobní chutí, podpořené zpětnou 
vazbou, nemám o  budoucnost zdejší 
kopané obavy. Podporu je samozřejmé 
hledat v  přístupu samotných hráčů, 
u mládeže je pak potřeba zmínit aktivnější 
zodpovědnost rodičů za  zdravý pohyb, 
celkový vývin svých ratolestí

Na  závěr nám dovolte popřát 
spoustu nových zážitků a radostných 
okamžiků v roce 2018

Za SK Vranovice Radek Klimeš

v  tomto duchu obnovy tradic. 
Do dnešního okamžiku přibylo k tomuto 
prvnímu páru dalších 12 krojových párů 
a  na  jaře roku 2018 bude vytvořen pár 
další. Sbírka lidových krojů naší obce se 
tedy postupně rozrůstá. Vedení obce se 
tímto způsobem a nemalými investicemi 
snaží posílit tradiční hodnoty v  cítění 
mladé generace, která je naší budoucností 

při udržování zvyklostí a  úcty k  našim 
kořenům. „Tradice není to, co si pamatují 
naši rodiče a prarodiče. Tradice je to, co 
vzniká mnoho pokolení, tradice je to, 
co se utváří několik staletí. Tradice je 
z  tohoto pohledu kulturním dědictvím, 
které se předává z generace na generaci“ 
shrnuje starosta naší obce.

Monika Kotlánová
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Z činnosti spolků a organizací

SDH Vranovice

Co se událo za rok 
2017 na hasičské 
zbrojnici.

Něco z činnosti ve sdružení.
V  únoru jsme uspořádali Hasičský 

ples. Pro 180 navštěvníků hrála kapela 
Merllin.

V  dubnu jsme provedli v  obci sběr 
železného šrotu.

Vařili jsme guláš a  vaječný koňak 
na Vranovické jaro. Za guláš jsme získali 
pěkné 2. místo.

Poslední dubnový víkend jsme se byli 
podívat ve Křtinách na hasičské pouti.

V  květnu jsme měli malou ukázku 
činnosti pro skautský oddíl Vranovice. 
Hasičku navštívili také děti 2. a  6. tříd 
ZŠ Vranovice a děti MŠ Vranovice. Pro 
všechny děti měl připravenou zajímavou 
přednášku profesionální hasič z  požární 
stanice v Pohořelicích.

V červnu jsme se podíleli na pořádání 
dětského dne ve  Vranovicích v  hájku 
a Přibicích na fotbalovém hřišti.

V  říjnu proběhl opět sběr železného 
šrotu.

V  listopadu jsme prodávali svařák 
a čaj na vánočních trzích.

V prosinci jsme nabízeli svařák a čaj 
na  Mikulášské nadílce a  na  zpívání 
u kostela.

Kde všude nás bylo v roce 2017 
potřeba.
Jednotka SDH Vranovice byla 

povolána celkem k 24 výjezdům.
15x se jednalo o požár, 8x o technickou 

pomoc a 1x taktické cvičení.
10 událostí bylo zaznamenáno 

v katastru naší obce, ostatní v okolí.

•	 29. 1. požár přístavku R.D. 
v Pohořelicích

•	 16. 2. požár pole v Uherčicích
•	 27. 2. požár rumiště ve Vranovicích 

na ulici Pinďulky
•	 11. 4. požár bytu v Pohořelicích
•	 13. 5. technická pomoc. Odstranění 

roje včel v Pohořelicích
•	 10. 6. požár v hospodě v Popicích
•	 24. 6. požár trávy a keřů 

ve Vranovicích u fotbalového hřiště

•	 4. 7. požár pole s obilím 
v Pasohlávkách

•	 6. 7. požár strniště v Drnholci
•	 7. 7. spuštěna signalizace EPS 

v domově pro seniory ve Vranovicích
•	 13. 7. požár strniště v Přibicích
•	 9. 8. požár u lesa směrem 

na Pouzdřany -planý poplach
•	 10. 8. technická pomoc. Odstranění 

stromu z vozovky směrem na Ivaň.
•	 6. 9. technická pomoc. Odstranění 

stromu z vozovky směrem 
na Pouzdřany.

•	 16. 10. požár haly v Pohořelicích. 
Planý poplach.

•	 19. 10. požár hnojiště v Pohořelicích. 
Jednotka nevyjela.

•	 25. 10. požár kotle ve Vranovicích 
na ulici Kopečky

•	 25. 10. taktické cvičení požár 
elektrorozvodny v Pohořelicích

•	 29.10. technická pomoc. Odstranění 
stromu z vozovky v Pouzdřanech.

•	 29.10. technická pomoc. Odstranění 
spadlého vedení nočního osvětlení 
ve Vranovicích na Návsi.

•	 29. 10. technická pomoc. Oprava 
křidlice na Obecním úřadě 
ve Vranovicích

•	 29. 10. technická pomoc. Odstranění 
větrem stržené střechy ve Vranovicích 
na ulici Květná

•	 6. 12. požár komína ve Vranovicích 
na ulici Dlouhá. Jednotka nevyjela.

•	 23. 12. požár dílny a rodiného domu 
ve Vlasaticích.

Závěrem přejeme všem občanům 
do roku 2018 ať je jim oheň jen dobrým 
pomocníkem.

Aleš Hanuš

Zimním knížectvím 
Lichtensteinů aneb 
výprava do Lva
Nejprve jsme jeli vlakem z  Vranovic 

do  Ladné. Pak nám Olda rozdal mapy 
naší cesty. Na  druhé straně mapy byly 
letní fotky z  cesty, kterou jsme měli 
procházet. Ty fotky byly z léta a my jsme 
místa měli poznat teď v zimě a vyznačit 
je do mapy. 

V  Ladné byl první obrázek a  pak 
jsme šli k Janovu Hradu. Odtud jsme šli 
do Lednice, po cestě začalo sněžit a bylo 
to fajn. V  lednici jsme nejprve krmili 
kachny a kačery u vodopádu s loďmi a pak 
jsme šli na lednický zámek a do zahrady. 
Odtud jsme šli do cukrárny, kde jsme si 
dali čaj. Potom jsme si udělali společnou 

Foto: Václav Kukleta
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fotku před zámkem a jeli jsme autobusem 
do Břeclavi, kde jsme se zastavili v kostele. 

Pokračovali jsme na nádraží, kde jsme 
si kupovali v automatu kakao a podobné 
věci. Nastoupili jsme do vlaku, chvilku se 
nesvítilo a pak se světla rožnula a my jeli 
domů do Vranovic. Byl to fajn výlet.

Antonín Kukleta

Pozvánka na místní 
výstavu vín
 V sobotu 10.3.2018 pořádá ZO ČZS 

místní sdružení vinaři Vranovice tradiční 
již 49. ročník místní výstavy vín. Všechny 
milovníky vín tímto zveme. Výstava se 
koná ve  sportovní hale na  ulici Lipové 
a  začátek je v  14.00 hodin. K  poslechu 
a zpěvu zahraje cimbálová muzika Lália 
z Velkých Bílovic. Jako tradičně bude pro 
návštěvníky připravena bohatá tombola. 
Hodnocení vín se koná v  sobotu 3. 3. 
2016 ve  13.00 hodin v  jídelně DPS 
ve Vranovicích. Vstupné 200,- Kč.

Drahomír Dofek – předseda ZO

Moravský 
rybářský svaz

Rybáři 
nepřehlédněte

Termíny výdeje povolenek 
a členských známek na r. 2018

 y únor - v  neděli 4. 2. a  25. 2.  
vždy od  9.00 do  12.00 hodin 
na rybářské chatě ve Vranovicích.

 y v  měsíci březnu až listopad budou 
vydávány povolenky pouze po  tel. 
domluvě s  jednatelem p.Mrkvicou 
mob.702 066 505
Ceny členských známek:

 y 450 Kč členský příspěvek pro dospělé
 y 200 Kč členský příspěvek pro mládež

Povolenky:
  Svazová Místní
Roční 950 Kč 300 Kč
Poloviční 500 Kč 200 Kč
Mládež 300 Kč 100 Kč
  
Manipulační poplatky:

 y v termínu výdeje  ......................... 20 Kč  
(netýká se mládeže do 15ti let)

 y mimo termín výdeje-dospělí  .... 50 Kč 
 y mimo termín výdeje-mládež  .... 20 Kč
 y vyst.čl.průkazu  ............................ 10 Kč
 y vyst. místní povol.  ...................... 15 Kč
 y rybářský řád (BP)  ....................... 15 Kč 
 y Nové stanovy  ............................... 10 Kč 

Pozor!
 y do  konce února je nutno zaplatit 

členský příspěvek, 
 y v případě neuhrazení je povinen člen 

zaplatit zápisné - dospělí a  mládež 
16-18 let 1000 Kč

 y každá neodpracovaná brigádnická 
hodina po  70 Kč (člen je povinen 
odpracovat 10 hod./rok ), mládež 16 
– 18 let 35 Kč / 1 hod.

 y vyplněné sumáře a  docházky včetně 
místní povolenky možno zaslat 
poštou

 y do 15. 1. 2018 na adresu MRS, z.s. p.s. 
Vranovice 691 25

 y přihlášky nových členů se přijímají 
do 29. 2. 2018

 y výbor MO Vranovice dle § 6 odst. 
3 písm.e) rozhodl o  osvobození 
od  pracovních povinností ženy, 
mládež do 15 let, starobní důchodce 
a držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

výbor MRS, z.s. ps. Vranovice

Klub důchodců

Mikuláš ztratil 
plášť, Mikuláška 
sukni, byli oba 
smutní....
Mikulášké posezení, to je akce KD, 

na  kterou se každoročně všichni těšíme. 
Sejde se 50 členů, mezi které přijde 
Mikuláš, anděl ale také čerti. Však nám 
čerti, na památku jejich návštěvy, uštědřili 
černou šmouhu na  tváře. Mikuláš 
s andělem nás obdarovali mandarinkami 
a  každému darovali pěkně zhotovené 
vánoční přáníčko s citátem. 

Radost a  dobrou náladu přidali 
mužáci, tentokrát z  Popic. Jejich krásné 
zpěvy a koledy, v doprovodu harmoniky, 
se rozléhaly celou jídelnou DPS. 
Ke zpěvům jsme se přidali i my. Bylo to 
pěkné posezení na závěr roku 2017.

Foto a text: Zdeňka Melová

Volba nového 
výboru KD
Dne 17. 1. 2018 se konala členská 

schůze, na  které proběhly volby. 
Předsedkyně paní Vlasta Novotná 
oznámila, že po  letech v  této funkci 
končí. Členové potleskem a  kytičkou, 
kterou jí předal p.  Ing.  Cyril Jebavý, jí 
poděkovali za  její dlouholetou práci 
v Klubu důchodců. Předsedkyní KD byla 
ve výboru 17. 1. 2018 zvolena paní Zdenka 
Sedláčková. Dále byl výbor doplněn o dva 
nové členy. Všichni přítomní členové měli 
možnost si zaplatit členský příspěvek 
ve  výši 100,- Kč. Ostatní členové KD 
i noví zájemci mají tuto možnost, zaplatit 
si členský příspěvek, na pondělní schůzi 
5. 2. 2018 a 5. 3. 2018 vždy v 16,00 hod.

Zdeňka Melová
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Klub maminek

Co nového 
v Klubíku
Vánoční svátky i  bujaré silvestrovské 

veselí máme za sebou, mnozí z nás už si 
i zvykli, že se na konci letopočtu obměnila 
číslice. Zkrátka život jde dál. A  občas 
s  sebou přináší i  změny. Také v  Klubu 
maminek Vranovice se stále něco děje.

S  příchodem nového roku jsme 
s  laskavým přispěním obce doplnily 
dětský koutek o praktický policový regál. 
Nyní bude úklid hraček zase o něco větší 
zábava. I  když nutno podotknout, že se 
vždy najdou ochotné maminky a  dítka 
(nejen jejich vlastní), která se do  úklidu 
vrhnou se zaujetím.

Další novinkou je možnost scházet 
se také v  pátky, ať už v  prostorách 
Domova pro seniory v  době od  10h asi 
do  12h bez řízeného programu, nebo 
při společných výletech do  blízkého 
i  vzdálenějšího okolí. Již v  předchozích 
letech se v  rámci pravidelného úterního 
programu ujal např. cyklistický výlet 
do  Žabčic s  návštěvou tamního hřiště 
a  cukrárny a  nemalý úspěch měla také 
exkurze do  sídla společnosti Sonnentor 
v  Čejkovicích. Pro aktuální náplň 
pátečních sešlostí doporučujeme sledovat 
informační kanály uvedené níže na konci 
článku.

Pojďte trávit mateřskou a rodičovskou 
dovolenou aktivně s  Klubem maminek 
Vranovice! Vše podstatné najdete 
na našem webu www.klubmaminek.tode.
cz či ve skupině Klub maminek Vranovice 
na Facebooku.

Za KMV Lída Budová, Jitka 
Drbalová, Klára Macháčková  

a Markéta Sekaninová

Ženy sobě
Milé ženy, další naše setkání proběhne 

15. 2. opět od 19. hod. v Klubu Domova 
pro seniory. A protože jsme na minulých 
setkáních rozjely několik fajn projektů, 
které jsme nestihly dokončit, věnujeme 
únorové Ženy právě jim. Takže, kdo 
budete mít chuť, můžete s námi háčkovat, 
došít si barefootové capáčky nebo si 
udrátovat velikonoční ozdoby. Materiál 
a šicí stroj bude zajištěn.

Těšíme se na vás!
Veronika Sedláček Rychtová

Zima v Lesní školce 
Vranovice a novinky
Zima v  lesní školce je krásná. Každý 

den chodíme do  přírody a  užíváme si 
tu bláta, tu sněhu. Hlavně si užíváme 
svobody, volnosti a  přírody. Jurta nám 
poskytuje suché a vytápěné zázemí. V jurtě 
obědváme a po obědě si opět děti sami volí, 
co budou dělat. Některé zůstávají v jurtě, 
odpočívají, hrají divadlo, tvoří. Jiné jdou 
ven a hrají si a tvoří v přírodě a s přírodou. 
Zní to triviálně, ale tak to je. V  květnu 
oslaví naše školka již 2. narozeniny 
a  největším darem bude, že jí snad 
od  září přibude sestřička. Připravujeme 
vznik sdružené školy. Sdružená, protože 
bude sdružovat děti zapsané v  režimu 

individuálního (domácího) 
vzdělávání. Smíšený 
kolektiv, individuální 
přístup, bez hodnocení, bez 
stresu, naopak se spoustou 
svobody a  lásky. V  jiném 
článku píše naše průvodkyně 
Veronika o  lesním klubu. 
I  z  toho důvodu budeme 
v únoru či březnu (s ohledem 
na počasí) stavět zastřešenou 
terasu, která nám zvětší 
prostor jurty. Bude 
obsahovat šatnu a kuchyňku. 
V  létě navíc prostor pro 
obědy na čerstvém vzduchu. 

Od září by již prostory zastřešené terasy 
a  jurty měl využívat Lesní klub, Lesní 
školka i  Lesní neškola (sdružená škola). 
Děti se tak k nám budou moct připojovat 
už ve věku kolem 1 roku (klub), pokračovat 
ve  školce (3-6) a  navázat (ne)školou. 
Domácí vzdělávání je v  současné době 
možné po celou dobu ZŠ. Pro informace 
a odpovědi prosím sledujte naše stránky 
a  facebook skupinu Lesní školka 

a  Komunitní škola Vranovice. V  únoru 
či březnu bude s terasou postaven i suchý 
záchod, který bude vybaven barelem 
s  vodou na  umývání rukou. Do  jurty 
přibývají dřevěné hračky, Montessori 
pomůcky, hlásí se nám dobrovolníci 
a vůbec myšlenka komunitního vzdělávání 
(předškolního i školního) k nám přitahuje 
rodiny z blízkého (Ivaň) i dalekého okolí 
(Pavlov, Vrbice, Hodonín). Na závěr bych 
rád poděkoval všem, kteří se podílejí 
na chodu školky, chtějí být součástí (ne)
školy a poprosil silné muže a odhodlané 
ženy. Pokud máte chuť přiložit ruku 
k  dílu (stavba terasy, aj.) a  strávit čas 
na  čerstvém vzduchu v  příjemném 
komunitním prostředí, ozvěte se.

Martin Třináctý

Lesní klub
Vážení a  milí, v  naší Lesní školce 

plánujeme od dubna tohoto roku otevřít 
Lesní klub, jenž bude určen rodičům 
a  jejich dětem od  jednoho do  tři let. 
Základním principem lesního klubu 
je trávení času v  přírodě se svými 
dětmi a  už od  útlého věku podporovat 
vztah k  přírodě. Rozvíjet tak estetické, 
ekologické a  zodpovědné cítění. Dále 
přirozeně podporovat tělesný a  duševní 
vývoj. A  v  neposlední řadě rozvíjet 
sociální a  komunikační dovednosti 
v kolektivu dětí. Lesní klub vidíme také 
jako nenásilnou přípravu dětí do  školek. 
A  pro rodiče prostor pro setkávání se 
s podobně laděnými lidmi.

Budeme se scházet jednou týdně vždy 
v  pondělí od  9.30 do  12 hodin u  jurty, 
a poté budeme vyrážet do lesa, kde budeme 
společně zažívat, růst, zpívat a  tvořit 
z  materiálu, co kde najdeme. Na  společné 
cestě bude provázet lesní průvodkyně 
a  maminka Veronika se svým v  té době 
dvouletým synem Jáchymem. I  když ze 
začátku klubu neočekáváme plné obsazení, 
chceme vytvořit pravidelnou skupinu 
maximálně do počtu 10 dětí. Klub započne 
v  únoru a  budeme se scházet do  konce 
června. Jedná se nejméně o  12 pondělních 
dopolední za  900 Kč. Zájemci o  účast 
v Lesním klubu se, prosím, hlaste Veronice 
Sedláček Rychtové na  mail veronika.
rychtova@gmail.com. Bližší informace 
o  fungování a  lesní náplní klubu budou 
k  nalezení také na  webových stránkách 
školky www.lsvranovice.cz. Těšíme se 
na nové společné výzvy!

Veronika Sedláček Rychtová
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Sport

Založení SOKOLA - 
1. část
Změna je život! - volají mladí lidé 

a touží žít jinak než jejich předkové.
Ale pravdou je, že každá změna 

posouvá společnost kupředu, vstříc 
novinkám, ať drobným i  velkým 
vynálezům.

Náš národ trpěl v rakouské monarchii 
300 let pod cizími vládci s  úředním 
jazykem německým v postavení děveček 
a  sluhů. Až osvícenost panovnice Marie 
Terezie a  jejího syna Josefa II. uvolnila 
napětí v národech jejich říše.

Lid národů Rakouska-Uherska si 
začal uvědomovat, že na  určitém území 
žijí Češi i jiní Slované a mají za úřední řeč 
němčinu. Češi začali šířit, že i český jazyk 
je krásný. Na  vysokých školách vznikaly 
české knihy, české mluvnice, vznikala 
moderní čeština. Josef Dobrovský měl vliv 
na  mladou generaci. František Palacký 
pokračoval a  po  něm zas František 
Ladislav Rieger.

Rozvojem jazyka vzniká bohatá 
kultura (kroje, slavnosti, písmo, divadla). 
F. Palacký, později F. L. Rieger zastupovali 
Čechy v  říšském sněmu, Moravu pak 
T. G. Masaryk. Jejich vliv nebyl příliš 
výrazný v celé monarchii.

V  období, známém jako národní 
obrození, vznikají spolky (čtenářské, 
pěvecké, divadelní.) Brzy se přidává zdravý 
životní styl se zdravou výživou. Vznikají 
další spolky zaměřené na sport, turistiku 
a  cvičení. V  Čechách vznikaly spolky 
převážně jako české, na Moravě spíš jako 
česko-německé. Založení tělocvičného 
spolku v Praze iniciovali Jindřich Fügner 
a  dr.  Miroslav Tyrš, ustavující schůze 
se konala 16. února 1862, spolek dostal 
název Pražská tělocvičná jednota, brzy 
potom byl přejmenován na Sokol. V Brně 
ve stejné době spolek založil MUDr. Jan 
Helcelet, jako českoněmecký. Jeho syn 
JUDr.  Ctibor Helcelet oddělil české 
cvičence od  německých a  přijali název 
Sokol i s Tyršovými idejemi v r. 1868.

Sokolské spolky vznikaly ve  všech 
slovanských zemích po  celé Evropě, 

z  českých emigrantů i  v  USA. Činnost 
byla zaměřena na  cvičení prostných, 
cvičení na nářadí, lehkou atletiku a výlety 
do přírody.

Miroslav Tyrš dal Sokolu ideu, 
srozumitelné české názvosloví užívané 
dodnes (např. předpažit, upažit, vzpažit, 
připažit...), rovnost členů, oslovování 
bratře a  tykání. Byl prvním náčelníkem 
a  hlavně cvičitelem. Hesly „Tužme se!“, 
„Ni zisk, ni slávu!“ se řídil. Rovnost 
a demokracii vyžadoval.

Podnikatel Jindřich Fügner byl 
prvním starostou, financoval pronájem 
prostorů pro cvičení, později tělocvičnu 
pořídil. Přibývalo členů, cvičitelů, 
tělocvičen, hřišť i nářadí. Cvičili jen muži, 
později se přidali dorostenci. Některé 
spolky se slučovaly, např. sokolský 
s  hasičským, divadelní se sokolským, 
pěvecký se sokolským, některé se naopak 
dělily, jiné zanikaly a nové opět vznikaly. 
Sokol se stal neodmyslitelnou součástí 
života naší společnosti.

(pokračování příště)
Text: Vlasta Lorenzová a Marie 

Duroňová

Zprávy z T. J. 
SOKOL Vranovice
z činnosti oddílů:

Vánoční besídka – 
18. 12. 2017
Na rozdíl od loňského roku, kdy byla 

vánoční besídka pro všechny děti, si letos 
vánoční cvičební hodinu udělaly pouze 

žákyně. Místo nácviku skladby V peřině si 
vyrobily klasická PF-ka ve tvaru smrčku 
a  v  netradičním tvaru - „zapichovátka“. 
Samozřejmě jsme si nazdobili i  vánoční 
stromeček. Děvčata měla za úkol donést 
ozdoby – zvířátko. A opět jsme žasli nad 
šikovností a nápaditostí děvčat. Zvířátka 
byla z  papíru, textilu, moduritu, korku 
i perníku. Nevýhoda perníkových ovšem 
byla, že nepřežila nový rok – někdo je 
snědl.

Netradiční dvouhodinové cvičení 
jsme si navíc zpestřili různými hrami – 
poznáváním laskomin se zavázanýma 
očima, vybíráním hotovosti z  automatu, 
broděním se v  závějích, hrou Kdo jsem 
a plněním vody do sklenice.

Prostě zase jsme si to užili.
Foto a text: Marta Goliášová

Nácvik Méďové
Nácvik sletových skladeb je v  plném 

proudu a pilně nacvičují i rodiče s dětmi. 
Dokonce si nácvik sletové skladby vyžádal 
samostatnou cvičební hodinu a ostatním 
cvičencům, kteří na slet nenacvičují, byla 
hodina přesunuta na  středu. Tak držte 
palce, ať se jim nácvik podaří a ať se líbí 
tak, jak Ať žijí duchové (slet v roce 2012).

Foto a text: Marta Goliášová

Silový trojboj
V  sobotu 20.1.2018 proběhlo 23. 

Mistrovství Moravy v  silovém trojboji 
mužů a žen ve  sportovní hale v Krnově. 
I  náš oddíl silového trojboje Vranovice 
měl své zástupce a  umístili se takto: 
V  kategorii do  74,-kg se umístil Lukáš 
Soukup na  druhém místě za  celkový 
výkon 367,5kg. V  nejvíce obsazené 
kategorii do  83,-kg se Pavel Bílek 
umístil na  třetím místě s  celkovým 
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výkonem 540,-kg, byl to jeho nejlepší 
osobní výkon. Také v kategorii do 93,-kg 
jsme měli dva zástupce. Pavel Pláteník 
skončil na  druhé příčce za  celkový 
výkon 652,5kg. Za  zmínku stojí jeho 
silná zbraň což je dřep, kde měl platných 
270,-kg. V  absolutním pořadí v  trojboji 
všech závodníků se umístil jako třetí. 
Na  čtvrtém místě v  této kategorii byl 
Jiří Furch za  celkový výkon 487,5kg. 
Co se týče hodnocení oddílů a  klubů 
dle přepočteného výkonu se náš oddíl 
umístil na  prvním místě. Druhé místo 
patřilo oddílu Vítkovice a třetí byl oddíl 
Pohořelice. Závěrem musím poděkovat 
všem jmenovaným závodníkům 
za vzornou reprezentaci našeho oddílu TJ 
Sokol Vranovice.

Za oddíl silového trojboje Ivan 
Karpíšek

Nadějné vyhlídky.
Téměř každému, kdo kdy seděl 

na  potítku před maturitní komisí, 
po  přečtení titulku tohoto článečku 
„automaticky vyskočí“ v  tisícině vteřiny 
z  podvědomí asociace na  slavného 
britského romanopisce Ch. Dickense 
a  jeho nesmrtelné dílo. Existuje však 
zvláštní skupina lidí, které v  docela 
zvláštním časovém období uvedené 

sousloví evokuje v  hlavách úplně jiné 
souvislosti. Jedná se o  skupinu zvanou 
sportovci a  zmíněné časové období se 
nazývá začátek sezóny. A velmi často ne 
nepodobným krkolomným způsobem 
jak to před více než 150 roky popsalo 
klasikovo pero, se následně vyvíjí 
nadějné osudy bezpočtu „Pipů a  Pipek“ 
ve  sportovních halách, klubovnách či 
stadionech. Vyhlídky před sportovní 
sezónou bývají vždy zpravidla nadějné, 
následně se však věci začínají postupně 
komplikovat a zašmodrchávat (zdravotní 
problémy, časové zaneprázdnění, ztráta 
motivace), někdy pak dokonce dochází 
i k vysloveným tragédiím jako je například 
sestup do nižší soutěže….

Velmi nadějné vyhlídky měla před 
letošní sezónou i  všechna čtyři družstva 
Sokola Vranovice zapojená do  soutěží 
ve  stolním tenise. O  družstvu žen jsme 
informovali v minulém čísle, v mužských 
soutěžích byla po zimní přestávce k datu 
uzávěrky odehrána první dvě kola jarní 
části.

Družstvu A  se nadějné vyhlídky 
začaly poněkud bortit od  šestého kola, 
kdy z  důvodu absencí klíčových hráčů 
zaznamenalo šest porážek za  sebou. 
V novém roce již ovšem opory vyzdravěly 
a tak před dalšími zápasy družstvo okupuje 
s  bilancí 6 výher, šest porážek a  jedna 

remíza střed tabulky okresního přeboru I. 
tř. Dosavadní bilance jednotlivých hráčů – 
Tetur 33 výher/19 porážek, Křivka 25/11, 
Mrkvica 20/21, Goliáš 10/20, Zmrzlík 
0/11, Bednařík 12/0, Ponížil 2/2.

Družstvo B před sezónou posílili 
Rudolf Zouhar (po vleklých zdravotních 
problémech, poslední odehraný zápas 
8. 3. 2014) a  z  hostování navrátivší 
se David Ponížil. Nadějné vyhlídky 
družstva B díky tomu nabírají opravdu 
konkrétních obrysů. Naše béčko s bilancí 
12 výher a  jedna porážka průběžně vede 
tabulku OP III tř. a pokud bude i nadále 
nastupovat v sestavě jako doposud, budou 
nadějné vyhlídky přetaveny do  podoby 
postupu do  OP II. Dosavadní výsledky 
jednotlivců: Zouhar 44/2, Goliáš 41/6, 
Ponížil 35/3, Zmrzlík 19/20, Veselá 4/14, 
Hanuš 3/1, Dvořáčková 0/2.

Za  družstvo dorostu hrají 
momentálně hráči ročníků 2003 – 2005. 
Na  další trénink a  zlepšování se v  této 
soutěži mají tedy minimálně ještě tři 
roky. Opět evidentně a  veskrze nadějné 
vyhlídky. Po  sedmi kolech je družstvo 
v  dvanáctičlenné tabulce zatím šesté. 
Dosavadní výsledky: Michal Mazuch 
11/10, Jan Furch 10/8, Martin Stejskal 
4/7, Jakub Beneš 4/4, Ivan Klimeš 0/5.

Pavel Šťastný
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VZPOMÍNKA

Dne 3. ledna 2018 odešla z  tohoto světa 
paní Helena Soukupová.

Téměř celý život prožila se svou rodinou 
ve Vranovicích.

Pracovala jako porodní asistentka a  vrchní sestra nejprve v  Brně 
v porodnici na Obilním trhu, později ve Valticích, a  jako terénní ženská 
sestra ve  Vranovicích, Popicích a  Přibicích. Přivedla na  svět stovky dětí 
a s láskou pečovala o těhotné ženy, novorozená miminka i gynekologické 
pacientky. Její práce jí byla posláním. Hela, jak jí říkávali, milovala lidi 
a lidé milovali ji. Byla to vzácná žena.

Vážím si její dlouholeté práce v gynekologické ordinaci a děkuji za vše, 
co pro mě a ostatní udělala. Nikdy nezapomeneme.

Dr. Hana Krchňavá

Počet obyvatel ke dni 25.01.2018
Muži ......................................... 1174
Ženy .......................................... 1176
Celkem...................................... 2350
- z toho dospělí ......................... 1870

 - muži ...................................... 931
 - ženy ...................................... 939 
- děti ........................................... 480
 - chlapci .................................. 243
 - dívky ..................................... 237

Zuzana Škamradová, matrikářka

Sledujte aktuální  
dění v obci  
na www.vranovice.eu
Facebook  
Vranovice Obec

Inzerujte ve Vranovickém zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc nákladem 850 výtisků

Distribuce do každé domácnosti ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce

Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu nebo osobně na podatelně úřadu

Občanská řádková inzerce ZDARMA

Bezplatná občanská inzerce:

 � Koupím starší jízdní kolo bez přehazovačky.  
Prodám funční pračku za 1 Kč. Tel.: 732 209 992

 � Prodáme starší rodinný dům ve Vranovicích na ulici Pouzdřanské, 
podsklepený, 3+1 339 m2, zahrada 779m2, dvůr.

Tříkrálová sbírka 2018
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Hraje CM Lália z Velkých Bílovic, od 16:00 h
Bohatá tombola

49. Výstava vín

10 | 3 | 2018 | 14:00 h

Bodování vín: sobota 3. 3. 2018 ve 13 h v sále Domu pro seniory.




