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Výtěžek z Tříkrálové sbírky letos překonal 
ve Vranovicích rekord

Skupinky Tří králů prošly Vranovicemi v sobotu 4. ledna. Celkem se do sbírky, 
kterou pořádá Charita ČR, zapojilo 40 dobrovolníků, kteří utvořili deset 
kolednických skupinek. Kromě místních přijelo pomoci se sbírkou i  několik 
přespolních, bez kterých by se dnes již sbírka nedala uspořádat v  takovém 
rozsahu. 

Že Vranovičtí chtějí pomáhat a  pomáhají, bylo poznat hned po  rozpečetění 
pokladniček a počítání výtěžku sbírky. Letos se podařilo vybrat celkem 47 217 Kč, 
což je oproti loňsku nárůst o  přibližně 1  600 korun a  podařilo se tak překonat 
dosavadní rekord z roku 2010 o celých čtyři sta korun. 

Nejčastěji se v  pokladničkách objevily dvacetikoruny (179 kusů), stokoruny 
a  padesátikoruny (shodně po  158 kusech). Nejvyšší přispěnou bankovkou se 
tradičně stala tisícikoruna. 

Novinkou letošní sbírky bylo umístění jedné z  pokladniček na  obecním 
úřadě. Často se stává, že někdo není zastižen doma, nebo koledníci nepočkají 
dostatečně dlouho. Právě pro tyto případy bylo umožněno přispět ještě v pondělí 
po skončení sbírky na tomto místě. 
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Starosti starosty

právě se Vám dostává do rukou první 
číslo Vranovického zpravodaje r. 2014. 

Většina z  Vás si klade otázku, jaký 
ten rok bude? Bude lepší, než roky 
předcházející? A mnoho dalších otázek. 

Jaký bude rok 2014?

Jaký bude rok 2014 pro Vaši rodnou 
obec?

Předem musím napsat jaký nebude. 
Nebude jako dva roky předcházející, 
které byly rekordní z pohledu fi nančních 
investic (Dům pro seniory, Doliny, ul. 
Masarykova, přestupní terminál a jiné).

Rok 2014 lze charakterizovat jako 
rok investic do životního prostředí a rok 
přípravný na  další rozvoj podmínek pro 
vzdělání a pro zlepšení infrastruktury.

Novou podobu dostala i ulice Masarykova
Foto: Petra Holásková

Životní prostředí: odpad 

budeme třídit více, prašnost 

sníží zametací stroj, přibylo 

zeleně

V letošním roce dojde k zásadní změně 
ve  svozu komunálního odpadu. Nový 
systém svozu komunálního odpadu bude 
založen na zavedení možnosti a podmínek 
pro naprosto důsledné a  stoprocentní 
třídění odpadu přímo v  rodinách. 
Každá rodina, která se do třídění zapojí, 
dostane do  bezplatného pronájmu 
nádoby (popelnice) na  třídění. Současně 
bude zaveden informační systém, který 
umožní přesnou evidenci třídění odpadu 
a hmotnou zainteresovanost každé rodiny 
na  třídění. V  současné době dochází 
k vyhodnocení výběrového řízení na svoz 
odpadu s  podmínkami umožňujícími 
zavedení třídění. 

V  letošním roce dojde rovněž 
k  podstatnému snížení prašnosti v  naší 
obci. O  snížení prašnosti se „postará“ 
nový zametací stroj, který obec zakoupila 
prostřednictvím významné dotace 

z  Ministerstva pro životní prostředí 
v  závěru minulého roku. Stroj má 
výkonné odsávání a současné zvlhčování 
zametané plochy. Komunikace i chodníky 
tak budou zametány pravidelně bez toho 
aniž by se prášilo.

V  neposlední řadě dojde hned 
v jarních měsících k první z pravidelných 
udržovacích prací na  zregenerovaných 
zelených plochách. Jedná se zejména 
o  veřejný park za  Domem pro seniory, 
o regeneraci veřejných ploch v Dolinách 
a podél železnice. Celkově bylo v loňském 
roce v naší obci vysázeno více než 100 ks 
vzrostlých stromů, více než 3 tisíce ks 
trvalek a více než 1 tisíc ks jehličnatých 
a listnatých keřů.

Také nově vysazená zeleň v Dolinách bude 
patřit mezi pravidelně udržovanou plochu
Foto: Petra Holásková

Příprava dlouhodobých 

projektů:

Vzdělávací centrum, sokolského 

hřiště, Síčky, naučná stezka

Rok 2014 bude významný 
zejména z  pohledu přípravy několika 
dlouhodobých projektů.

V  budově bývalé školní jídelny 
U  Floriánka 57 je připravován projekt 
pro Vzdělávací centrum, které bude 
zahrnovat: třídy prvního stupně ZŠ, 
družinu, knihovnu a  prostory pro ZUŠ. 
Celý projekt bude doplněn o prostory pro 
možnost aktivního odpočinku. 

Dlouhodobě je připravován projekt 
na  rekonstrukci Sokolského hřiště 
a vybudování sportovní haly.

Jedná se o dlouhodobé projekty, které 
se musí připravovat nejen po  stránce 
technické a  projekční, ale zejména 
z pohledu zajištění fi nancování výstavby 
a následného provozu. 

Postupně je připravováno 
vybudování klidové zóny pro pěší 
v  lokalitě Síčky. Tento projekt je řešen 
současně s  dokončením Komplexních 
pozemkových úprav a Územním plánem.

Ve spolupráci se Základní a Mateřskou 

školou je dlouhodobě připravován projekt 

Naučné stezky. 

Opravy a investice:

Ani v  letošním roce se nezapomene 

na  pravidelné opravy a  investice 

do infrastruktury naší obce.

V  prvním pololetí dojde k  opravě 

chodníků na  ul. Dlouhá a  ul. Hlavní. 

Dokončuje se příprava vybudování místní 

komunikace, chodníků a  parkovacích 

míst v lokalitě Kopečky. 

Podpora společenského života 

v obci a sociálních služeb:

Obec Vranovice je vstřícná ke  všem 

sociálním skupinám. Nově otevřený Dům 

pro seniory slouží rovněž jako zázemí pro 

Klub důchodců a Klub maminek. Školní 

jídelna vytvořila zcela nové prostředí 

nejen pro stravování žáků, ale rovněž 

pro důstojné konání společenských 

a kulturních akcí. V letošním roce dojde 

již k plnohodnotnému naplnění projektu: 

Sociální Obec Vranovice.

Jedním z  prvořadých úkolů je 

zefektivnit a zkvalitnit práci Turistického 

informačního centra umístěného v místní 

vinotéce. Turistické informační centrum 

musí do  budoucna vytvořit kvalitní 

podmínky pro rozvoj turistiky a  pro 

rozvoj služeb sloužících poptávce turistů.

Rok 2014 je rok volební

V roce 2014 nás čekají již pravidelné 

kulturní a  společenské akce, které jsou 

uvedeny v  Kulturním kalendáři na  rok 

2014.

V neposlední řadě je nutné zmínit, že 

rok 2014 je rok volební. V květnu se budou 

konat volby do  Evropského parlamentu 

a v říjnu volby do Zastupitelstva obce.

 

Váš starosta Ing. Jan Helikar

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
27. 2. 2014 v  19 hodin v  zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice.
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Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 
upravena ve  smyslu zákona o  ochraně 
osobních údajů. 

Usnesení Rady č. 24/2013 

ze dne 25.11.2013

Rada:

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

na rok 2014 – 2015, který předloží 
k projednání v ZO.

1.2. Rada obce schválila program jednání ZO 
dne 12.12.2013

1.3. Rada obce schválila Rozpočet na rok 
2013, který předloží k projednání v ZO.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu o zvýšení 
rezervovaného příkonu k distribuční 
soustavě č. 12078466 E.ON Česká 
republika s.r.o. 

1.5. Rada obce schválila Smlouvu o dodávce 
vody k domu Úzká č. 103 

1.6. Rada obce schválila Dodatek č. 7 
ke smlouvě č. 1/2007 o provozování 
vodovodu s VaK Břeclav a.s.

1.7. Rada obce schválila mimořádnou 
odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ 
Vranovice. 

1.8. Rada obce schválila aktualizaci  nového 
počítačového serveru, včetně záložního 
zdroje a včetně zálohování dat.

1.9. Rada obce schválila účetní odpisy pro 
ZŠ a MŠ pro roky 2013 a 2014.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit rozhledové 

poměry vjezdu z ulice Sadová na ulici 
Ivaňská.

 T: 15.12.2013 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá schválit zadání pro 

vypracování projektové dokumentace 
na Vzdělávací centrum U Floriánka.

 T: 30.1.2014 O: všichni členové Rady 
obce

2.3. Rada obce ukládá zabezpečit nebezpečný 
svah při vjezdu na ul. Vinohrádky z ul. 
Nad Dolinami.

 T: 15.12.2013 O: starosta 

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

termínu veřejného projednání Územního 
plánu Obce Přibice, které je stanoveno 
na 19.12.2013 v 15.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ Přibice.

3.2. Rada obce vzala na vědomí informace 
o pořádání Vánočního jarmarku 
a rozžíhání vánočního stromu dne 
1.12.2013.

 Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 25/2013 

ze dne 9.12.2013

Rada:

1. schvaluje:   
1.1. Rada obce zamítla žádost o doplnění 

1 ks VO na ul. Přibická.  
1.2. Rada obce schválila Rozpočtové opatření 

č. 4/2013 a doporučila ho ke schválení 
v Zastupitelstvu obce. 

1.3. Rada obce schválila Smlouvu 
o poskytnutí dotace  z rozpočtu JmK 
na zabezpečení akceschopnosti jednotky 
SDH.

1.4. Rada obce schválila Plán Rady obce 
Vranovice na I. pololetí 2014.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu o zajištění 
propagace a reklamy se společností VHS 
Břeclav.

1.6. Rada obce schválila smlouvu o Právní 
ochraně se společností D.A.S. pojišťovna 
právní ochrany a. s.

1.7. Rada obce schválila Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo č. 05511ú2013 se 
společností VHS Břeclav s.r.o. 

1.8. Rada obce schválila Smlouvu 
o poskytování služeb na odborné 
sledování provozu ČOV 
s Ing. Jaroslavem Jedličkou, Hájkova 3, 
628 00 Brno..

1.9. Rada obce schválila Smlouvu 
o zabezpečení odhrnování sněhu 
a posyp vozovek se společností AGRO 
KLIMUS s.r.o.

1.10. Rada obce schválila doplnění programu 
na jednání ZO.

1.11. Rada obce schválila roční odměny pro 
členy Kulturní komise.

1.12. Rada obce schválila Smlouvu o zřízení 
věcného břemene na plynovou přípojku 
k RD Nad Dolinami  748 ve prospěch 
RWE DastNet s.r.o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá projednat a prověřit 

případné dopravní značení na křižovatce 
u hřbitova, z ul. Přibická na silnici 
II/381.

 T: 28.2.2014 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zajistit revizi 

a případné odstranění závad v rozvodech 
nn v lékárně.

 T: ihned O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o činnosti 

Stavební komise a životního prostředí 
na vědomí.

 Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení ZO č. 6/2013 

ze dne 12.12.2013

1. ZO schvaluje:
1. Program dnešního jednání.
2. Členy návrhové komise.
3. Ověřovatele zápisu.
4. Zastupitelstvo obce  schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 4/2013 
s celkovými příjmy 54.715.500 ,-Kč 
a s celkovými výdaji 54.715.500 ,-Kč.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici 
o schvalování účetní závěrky.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet 
na rok 2014 s celkovými příjmy 
ve výši 31.140.000,-Kč a výdaji ve výši 
26.990.000,-Kč.

7. Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek 
č. 2 k úvěrové smlouvě KA1109115 
uzavřeně s Sberbank CZ a.s.

8. Zastupitelstvo obce schválilo 
Rozpočtový výhled na r. 2015 – 2016.

9. Zastupitelstvo obce schválilo Plán 
investic a oprav na r. 2014 – 2015.

10. ZO schvaluje záměr prodat pozemky 
v lokalitě Doliny pod bytovým domem 
a 5ti řadovými RD včetně projektové 
dokumentace, prodej lze realizovat 
i prostřednictvím realitní kanceláře.

11. Zastupitelstvo obce schválilo Plán 
jednání ZO na rok 2014

12. Zastupitelstvo obce schválilo ponechat 
sazbu poplatku za provoz systému 
shromažďování a odstraňování 
komunálního odpadu ve stejné výši jako 
dosud (450,-Kč).

2. ZO ukládá:
• ZO pověřuje radu k provedení RO č. 5 

v případě fi nančních pohybů do konce 
roku 2013.

3. ZO bere na vědomí:
• Zprávu o kontrole usnesení 
• Zprávu o činnosti Rady obce. 

Termíny svozu 
komunálního odpadu
únor: 7., 21.
březen: 7., 21.
Termíny svozu separovaného 

odpadu
Plast -  únor: 3., 17.
 březen: 3., 17., 31. 
Papír -  únor: 13., 28.
 březen: 13., 28.
Sklo -  únor: 27.
 březen: 27.

Plán kuřat 

na rok 2014

Naskladnění Vyskladnění Prodej v sobotu

3. týden 8. týden 15.2.

10. týden 15. týden 5.4.

18. týden 23. týden 31.5.

26. týden 31. týden 26.7.

34. týden 39. týden 20.9.

42. týden 47. týden 15.11.

51. týden

Sušárna Pohořelice, s.r.o.
Farma Vranovice
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Za stočné zaplatíme 

stejně jako loni

I pro letošní rok platí stejná výše ceny 
stočného jako loni. Ta činí pro obyvatele 
Vranovic 77,- Kč za osobu. Celkem tedy 
zaplatíme 924 Kč za rok. Výpočet vychází 
z průměrné spotřeby vody na osobu a rok. 
Důležité je podotknout, že tato cena se 
za posledních sedm let nezměnila.

Oproti cenám jiných společností se 
tedy jedná o úsporu domácnosti v řádech 
až tisíce korun. Protože má obec vlastní 
čističku odpadních vod, nemusí podléhat 
tlaku na zvyšování cen a pokud se výrazně 
nezvýší náklady na její provoz, může si tak 
dovolit ponechat ceny na stejné úrovni. To 
je velkou výhodou oproti druhým obcím, 
které za stočné platí jiným společnostem.

Povinnost platby se vztahuje 
na  každou osobu pobývající v  obci bez 
ohledu na  to, kde je zapsaná k  trvalému 
pobytu.

Způsob platby stočného je 
prostřednictvím SIPO (inkasa). 
Na  podatelně OÚ nahlaste spojovací 
číslo SIPO a počet osob v bytě.

Další informace získáte na podatelně 
OÚ ve  Vranovicích nebo na  tel. č. 
519 433 103.

-hol-

Výběr a splatnost 

obecních poplatků

Poplatky za vývoz popelnic, poplatek 
za  psa a  poplatky za  užívání obecních 
zahrádek se budou vybírat na sekretariátě 
obecního úřadu od pondělí 3. února 2014.

Druh poplatku Výše ceny 
poplatku

Splatnost do

Popelnice 450 Kč 31.5.2014

Pes 200 Kč 31.3.2014

Zahrádky Dle min. sazeb 31.5.2014

Hrob Dle min. sazeb 31.5.2014

Poplatky zůstávají ve  stejné výši jako 
v loňském roce. Již sedm let je tak jejich cena 
neměnná.

-hol-

Poslední tečka 

za zničeným 

hřbitovem

Před více než rokem, přesně v  noci 
18.10.2012, těsně před Dušičkami,  
za  sebou zanechali pachatelé neuvěři-
telnou spoušť na  místním hřbitově. 
Výsledek jejich řádění se nedal pochopit 
a slovy ani popsat. Materiální škody, které 
způsobili se vyčíslily, ale daleko větší byly 
škody, které se vyčíslit nedají, ty které 
zůstanou v každém z nás jako černá můra 
a  neustále se vrací. Hloubka smutku 
byla umocněna i tím, že se celý incident 
stal dvanáct dnů před svátkem Památky 
zesnulých.

Hřbitovní vandalové dostali podmíněný trest
Vzpomínky na vandalismus jsou děsivé
Foto: Dagmar Humpolíková

Okresní soud Brno venkov v minulých 
dnech udělal za  celou smutnou kauzou 
pomyslnou tečku. Za  řádění potrestal 
dvojici mladíků, kteří se k  činu doznali. 
Jeden byl potrestán dvou- a druhý 
dvouapůlletým podmíněným trestem.

Vynesené tresty opět vyvolaly vlnu 
diskuse, zda jsou tresty dostatečné, či 

nikoliv. Osobně nedokážu výši trestu 
posoudit, neznám judikaturu, neznám 
všechny podrobnosti a  hlavně neznám 
vynesené tresty u  podobných  případů. 
Výše trestu bude vždy vnímána 
individuálně. Běžnými občany bude 
vždy vnímána naprosto odlišně od  toho, 
jak budou výši trestu vnímat přímo 
poškození, nebo jejich blízcí.

Pozitivně je nutno vnímat, že 
za celým varujícím případem byla udělána 
pomyslná tečka. Pozitivní je, že Policie 
ČR pachatele velice rychle dopadla a že 
jsou pachatelé odsouzení za  15 měsíců 
po spáchání trestného činu.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Dobře fungující 

TIC - podpora 

podnikání 

ve službách

Vranovické Turistické informační 
centrum vstupuje již do třetí sezony a ještě 
stále hledá svou cestu k plnohodnotnému 
přínosu pro turisty a následně pro obec. 
Cykloturisté v  početných pelotonech už 
léta naší obcí jen projíždějí a  stále se je 
nedaří zaujmout natolik, aby se zdrželi. 
Míří do  sousedních obcí a  lokalit, kde 
na ně čeká zázemí v podobě turistických 
a restauračních služeb.

Vedení obce si tuto skutečnost 
uvědomuje a  činí průkopnické kroky, 
jimiž jde turistickému trendu naproti. 
Ať už aktivní činností ve  sdružení 
cyklostezek, jejímž výsledkem je například 
vybudování úseku cyklotrasy z  Přísnotic 
do Vranovic na trase Brno-Vídeň, a nyní 
i  připravovaný úsek do  Přibic a  dále 
do Ivaně. V obci byl vybudován orientační 
systém v  podobě navigačních tabulí 
zaměřených nejen na ulice, ale i památky 
a významné budovy, ale také na cyklotrasy. 
Významnou skutečností, kterou 
návštěvníci obce vnímají, je také celková 

Nové ceny vodného 

na rok 2014

Představenstvo společnosti Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo s platností 
od  1. ledna 2014 jednotné ceny vodného 
pro odběratele takto: 

34,20 Kč/m3 bez DPH 

39,33 Kč/m3 včetně 15% DPH

Oproti loňskému roku se cena s  DPH 
navýšila o 2,82 Kč.

Vodné neplatí obyvatelé obci, ale přímo 
společnosti VAK na základě smlouvy o odběru vody.
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Obecní knihovna

Počet čtenářů 

roste. Knihovna zná 

Čtenáře roku 2013

Rok 2013 je za  námi, tak nezbývá, 
než zhodnotit, jaký byl. Knihovna 
zaznamenala meziroční nárůst nových 
registrovaných čtenářů, což znamená, že 
pozitivní vývoj z minulých let pokračuje. 
V  evidenci je jich nyní přes 260. To je 
oproti loňsku o  10 čtenářů více. Dobrá 
zpráva je, že do  knihovny chodí stále 
více mladých lidí, pro které plánují 
knihovnice v  letošním roce také rozšířit 
škálu nabízených služeb.

úprava obce. Ta v  posledních letech 
zaznamenala znatelný posun k  zeleni, 
parkovým úpravám, odpočívadlům 
a  dalším změnám k  lepšímu. Ve  fázi 
příprav je i místní naučná stezka.

Záměr zřídit v  obci turistické 
informační centrum je zcela promyšlenou 
koncepcí. Snahou je podpořit aktivity 
subjektů z  řad soukromých podnikatelů, 
či sdružení, které mají turistům co 
nabídnout. Jedná se především o vinotéky 
a  restaurační, či ubytovací zařízení, 
které by mohly na  turistickém ruchu 
prosperovat. Čím více jich v  obci bude, 
tím více se budou plnit klienty. Platí 
pravidlo jistoty, že vždy je kde posedět, či 
jinak se zabavit.

Myšlenka umístit infocentrum 
do vinotéky místních vinařů se osvědčila. 
Prodej vín v uplynulé sezóně vzrostl. Co 
však pokulhává, je samotné pojetí TIC. 
Smysl jeho plnohodnotné činnosti spočívá 
v  profesionálním přístupu. V  zapálení 
a zájmu pověřeného personálu o činnost 
a  celkové pojetí infocentra. To zahrnuje 
znalost turistických tras, zajímavostí 
v  obci i  okolí, umění komunikovat 
a  poradit třeba kam je možné zajít 
na  jídlo, na  víno, kdy jede vlak, kde si 
nechat opravit kolo a další. V neposlední 
řadě je třeba mít přehled o plánovaných 
akcích v  obci, či okolí, které by mohli 
turisté navštívit. Jinými slovy propagovat 
místní služby, společenské akce, památky, 
přírodní a jiné zajímavosti. To vše spojené 
s  výrobou propagačních materiálů, 
prodejem turistických map a podobně.

Je nutné podotknout, že správně 
fungující TIC bude ku prospěchu nejen 
turistům. Turistický ruch totiž nabízí 
obrovský potenciál pro vytváření nových 
pracovních míst. A v  tomto ohledu jsou 
Vranovice téměř neposkvrněné. Zcela 
chybí funkční letní zahrádky, ubytovací 
zařízení, servis kol, nabídka jídel a  další 
služby.

Vedení obce se v  rámci svých 
kompetencí snaží vytvářet podmínky 
pro zmíněné možnosti. Nadějí je, že 
i  živnostníci brzy objeví tyto možnosti 
a  využijí příležitostí, které mezera 
ve  službách nabízí. Pozitivní dopad se 
v budoucnu projeví v oživení služeb nejen 
pro turisty, ale i  pro místní obyvatele. 
Dědina se stane atraktivnější pro trávení 
volného času, ale největším efektem může 
být vytvoření nových pracovních míst.

Dagmar Humpolíková

Dejte pozor na 

změnu v dopravním 

značení

V souvislosti s dokončením 
rekonstrukce infrastruktury na ulici 
Masarykova došlo i ke změně dopravního 
značení. Z důvodu větší bezpečnosti 
silničního provozu bude ulice Školní 
v úseku od pošty po vyústění na ulici 
Masarykova průjezdná pouze v jednom 
směru, a to z ulice Masarykovy k poště.

-hol-

Čtenář roku má své vítěze

Kategorie dospělých
Nejpilnějším čtenářům roku 2013 

kraluje Miluše Braunová, která si vloni 
vypůjčila 231 knih a  obhájila tak titul 
z roku 2012. 

Kategorie 7 – 18 let
V kategorii čtenářské mládeže ve věku 

od  7 do  18 let se čtenářkou roku 2013 
stala dvanáctiletá Zdeňka Macháčková se 
79 přečtenými knižními tituly.

Kategorie 0 – 6 let
Nejmladší kategorii do  6-ti let vede 

šestiletá Markéta Fiemová, která má 
na  čtenářském kontě 65 vypůjčených 
knih.

Nejlepší čtenáři budou odměněni 
v průběhu března - „Měsíce čtenářů”.

-hol-

Půjčovní doba knihovny

Pondělí ................. 15 – 19 hodin
Úterý ................................ zavřeno
Středa ................... 08 – 12 hodin
Čtvrtek .................. 15 – 19 hodin
Pátek ..................... 16 – 19 hodin
e-mail: knihovna@vranovice.eu
tel.: 519 433 307

2009 2010 2011 2012 2013

Registrovaní uživatelé 151 211 222 253 261

- z toho do 15-ti let 57 88 84 111 126

Počet výpůjček 7222  7564 10489 10206 9035

- z toho děti 1029 1469 2507 2510 2329

- z toho dospělí 5195 4848 6249 5922 5112

- z toho časopisů 998 1247 1733 1775 1594

Návštěvníci využívající internet v knihovně 461 502 563 576 544

Roční statistika knihovny - srovnání -hol-
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Okna školy dokořán

Co nového ve škole

Listopad i prosinec nám rychle utekly, 
dovolte krátké ohlédnutí za nimi.

Konec listopadu byl časem pro nácvik 
programu zejména pro Rozsvěcení 
vánočního stromu. Napilno měl zejména 
Sboreček pod vedením paní učitelky 
Pantákové, své vystoupení pilovaly i další 
děti.

Myslím, že se všem vystoupení 
povedla a ještě jednou jim za ně děkuji.

A  byl tu advent a  s  ním jako první 
přišli čerti a  Mikuláš. Ti naši přišli 
několikrát. Mateřská škola si přichystala 
mikulášské posezení s  důchodci, 
do školy i školky dorazili čerti a Mikuláš 
v pátek 5.12..

K  adventu tradičně patří i  vánoční 
besídky konané pro rodiče žáků 1.stupně, 
besídky jednotlivých tříd nebo vystoupení 
Sborečku v kostele. Letos navíc ve škole 
přibylo Vánoční tvoření, kde si každý 
z žáků vyrobil pod stromeček dva dárečky. 
Ve školce si navíc nadělili pod stromeček 
divadelní představení „Betlém“. 

Nezaháleli jsme ani po  jiných 
stránkách. 4.prosince se poprvé v  sále 
jídelny uskutečnilo tradiční setkání 
rodičů vycházejících žáků se zástupci 
středních škol. Z  Prahy nám přijela 
lektorka ze sdružení Tereza popovídat 
9.12. o mořských želvách a jejich ochraně. 
Deváťáci zajeli 10.12. do Brna na besedu 
„Láska ano, děti ještě ne“, páťáci zase 
17.12. na pořad do planetária. 

Prostě – prosinec jsme si užili... a ještě 
tak dlouhé prázdniny !!!

Teď už chodíme zase nějaký ten 
pátek do školy. Prázdniny i Silvestra jsme 
všichni přežili ve  zdraví a  teď nás čeká 
těžká práce v  souvislosti s  pololetním 
vysvědčením. Spousta písemek, zkoušení, 
to, co obvykle školáci nemají rádi.

Někteří šťastnější odjeli v  pondělí 
13.1. do  Jeseníků na  lyžařský výcvikový 
kurz. V  lednu nás ještě čeká více akcí – 
planetárium, technické muzeum, soutěže, 
olympiády….těšíme se.

Ale o těch vám budu povídat až příště.
Tak si ten nový rok užívejte ve zdraví 

a pohodě!!

Hana Pokorná, ředitelka školy

Hra na školu

Už druhým rokem se mohou 
předškolní děti zúčastnit programu  
edukativně stimulačních skupin.  Celkem 
20 dětí ve  dvou skupinách nejprve 
absolvovalo pět lekcí pod vedením 
učitelek MŠ a  na  ně navazuje pět lekcí 
s  učitelkou ZŠ, které právě probíhají 
v budově školy U Floriánka.

Hravou formou se děti připravují na vstup 
do školy

Děti si hravou formou rozvíjí 
schopnosti a  dovednosti důležité pro 
budoucí práci ve škole a zvládnutí trivia. 
Program jim pomáhá postupně si zvykat 
na cílenou práci, soustředit se na zadané 
úkoly, spolupracovat a  komunikovat 
s kolektivem třídy i dospělými, dodržovat 
pravidla a  osvojovat si pracovní návyky. 
Tato náplň úzce souvisí s problematikou 
školní zralosti a  připraveností dětí 
na zvládnutí nároků první třídy.

S  dítětem je přítomen vždy jeden 
z rodičů, který práci sleduje a na některých 

úkolech pracuje společně s dětmi. Účast 

ve  skupinách je přínosná nejen pro děti 

a jejich rodiče, ale také pro učitele, pro 

jejich budoucí práci s dětmi. 

Přejeme všem dětem úspěšné zvládnutí 
očekávaného zápisu do první třídy.

Jana Sedláčková

Realizace projektu 

EU peníze školám

V  závěru minulého roku schválili 

naší škole čtvrtou monitorovací zprávu. 

Znamená to, že několik desítek pracovních 

listů, prezentací, e-learningů apod. 

vytvořených našimi učiteli úspěšně prošlo 

přísnou kontrolou. Veškeré materiály jsou 

publikovány na  školních stránkách, kde 

si je můžete prohlédnout a třeba i využít 

k domácímu procvičování. Z projektu byla 

dále fi nancována individualizace, která 

stále ještě v některých třídách pokračuje. 

Během roku absolvovali učitelé řadu 

kurzů, jež se týkaly především zavádění 

ICT do vyučování a cizích jazyků. Školní 

knihovnička se rozrostla o  řadu nových 

knih, a proto si žáci četbu mnoha různých 

žánrů mohou půjčovat jak do výuky, tak 

i domů.

Na  jaře nás pak čeká pátá, tentokrát 

závěrečná monitorovací zpráva, která 

završí několikaletou práci všech učitelů. 

Ludmila Kovaříková

Plněním zadaných úkolů se u dětí rozvíjí 
soustředěnost, komunikativnost a osvojují si 
pracovní návyky
Foto: Petra Stejskalová

ZŠ a MŠ Vranovice, 
příspěvková organizace

oznamuje,

že v úterý 11.2.2014 

od 14.00 do 17.30 hod.

se koná

v budově ZŠ U Floriánka

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
S sebou vezměte rodný list dítěte, 
občanský průkaz, popř. výsledky 
vyšetření z ped.-psychologické 

poradny či jiné důležité dokumenty. 



7

Římskokatolická farnost

Vánoční benefi ční 

koncert

V  neděli 12. ledna do  vranovického 
kostela Navštívení Panny Marie 
na pozvání otce Grzegorze přijely zazpívat 
hned tři pěvecké sbory z Čejkovic - děti, 
muži a  ženy. Správně Mládežnická 
dechová hudba MUTĚŇANÉ-
ČEJKOVJANÉ, mužský sbor Révokaz  
pod vedením lidového skladatele a učitele 
hudby pan Jaroslava Nováka, který je 
zároveň jeho uměleckým vedoucím 
a dirigentem. 

Jako začínající hudební těleso se 
také představil ženský sbor Čejkovice, 
který však svým vystoupením vůbec 
začátečnicky nepůsobil a  výborně oba 
sbory doplňoval. V  podání zpěváků 
a hudebníků ze Slovácka zazněly známé 
koledy a  vánoční zpěvy a  některé méně 
známé písně z  oblasti Hanáckého 
Slovácka. Každý účastník koncertu 
ve  vranovickém kostele se tak mohl 
alespoň na  chvíli vrátit díky jejich 
krásnému zpěvu zpět doprostřed krásné 
doby vánoční.

Foto: Pavel Kukleta

Výbornému sladění zpěváků 
a  hudebníků, pestrému výběru skladeb 
a kráse lidových krojů mladých i starých 
umělců poděkovalo publikum plně 
obsazeného vranovického kostela 
mohutným potleskem. Hudebníci 
a  zpěváci museli ještě několik skladeb 
přidat. 

Tento koncert byl důstojnou oslavnou 
tečkou za  letošní dobou vánoční, a  tak 
nám nezbývá než popřát malým i velkým 
umělcům hodně sil a  dobrou notu 
do koncertů dalších. Na místě byla také 
možnost zakoupení CD s  nahrávkami 
písní a tuto možnost někteří z návštěvníků 
koncertu také využili.

Pavel Kukleta

Betlém v kostele 

díky dobré vůli stojí 

i letos

Návštěvníci kostela si v čase vánočním 
nejčastěji prohlíží vánoční výzdobu 
a  betlém. Také ve  Vranovickém kostele 
díky péči farníků již několik desetiletí 
každým rokem probíhá tradiční výzdoba 
kostela a stavba betléma. Letos vznikl při 
stavě betléma v  kostele menší problém, 
protože v  rámci rekonstrukce fary 
došlo ke  zničení podstavce pod betlém 
do  kostela. Díky ochotě paní ředitelky 
vranovické školy a  vedení obce farnost 
získala několik starých lavic, které byly 
použity na  základ podstavce betléma. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
vedení školy a  jejímu zřizovateli – obci 
Vranovice za tento dar. Díky použití lavic 
došlo ke snížení výšky základny betléma 
a  tím k  jeho lepší viditelnosti hlavě pro 
menší děti. 

Díky dobré vůli mohli návštěvníci v kostele 
obdivovat  po staletí hlavní symbol Vánoc, který 
připomíná narození Krista - betlém
Foto: Pavel Kukleta

V  rámci akcí konaných u  kostela 
a  v  kostele na  konci roku mohli letos 
vranovičtí občané obdivovat několikrát 
výzdobu kostela i betlém. Protože některé 
návštěvníky kostela udivilo při rozsvěcení 
vánočního stromu, že betlém ještě není 
v kostele, je na místě krátké vysvětlení. 

Betlém v  kostele se staví, aby byl 
připraven na  půlnoční mši svatou 

a  připomínal nám narození Pána Ježíše 
– je to hlavní motto oné noci - jak 
právě narozený Ježíšek – děťátko -  leží 
v  nuzném chlévě na  seně v  jesličkách 
a přicházejí obyčejní lidé tehdejší doby - 
pastýři - aby toto dítě viděli a  poklonili 
se mu. Proto se děťátko do  jeslí dává až 
o  půlnoční mši svaté, která je oslavou 
Narození Páně. V  některých farnostech 
se betlém v průběhu doby Vánoční staví 
postupně a  až na  začátku ledna do  něj 
přibývají postavy tří králů. Betlémy 
a  výzdobu lze v kostelích většinou vidět 
až do  2. února, kdy svátkem Hromnic 
končí okruh událostí, kterými si církev 
každoročně připomíná Ježíšovo narození. 
V  den tohoto svátku si připomínáme 
událost, kdy byl Ježíš jako čtyřicetidenní 
dítě přinesen matkou Marií do  chrámu, 
jak bylo tehdejším zvykem. V  chrámu 
je malý Ježíš nazván starcem Simeonem 
světlem, které přichází do lidských srdcí, 
aby jim ukázalo Boží moc a slávu. 

Po  tomto svátku, na  začátku února, 
pak betlémy putují zase na  místa svého 
odpočinku na  půdách a  ve  skříních 
kostelů. Některé betlémy jsou pohyblivé 
a  některé lze navštívit kdykoliv během 
roku. Nejblíže k  naší obci  - pokud je 
mi dobře známo - je pohyblivý betlém 
celoročně v provozu na Vranově u Brna. 
Takže až budete někdy v  létě uvažovat 
o  výletu do  Moravského krasu, můžete 
si po  cestě u  betléma na  Vranově 
zavzpomínat na Vánoce.

Pavel Kukleta

Betlémské světlo 

ve Vranovicích

Betlémskému světlu se podařilo 
za  posledních pár let ve  Vranovicích 
pěkně usadit. Svědčí o  tom i  počet 
domácností, ve  kterých každoročně září 
u štědrovečerního stolu – před Vánocemi 
jich bylo kolem čtyřiceti. 

Většina lidí se rozhodla využít 
roznášku skauty, která se pořádala den 
před Štědrým večerem. Řada dalších si 
ale zvykla přijít si pro své „čerstvé“ světlo 
přímo k vánočnímu stromu před kostelem 
během štědrovečerního zpívání. 

Vranovičtí skauti Betlémské 
světlo převzali přímo ve  Vídni během 
ekumenické bohoslužby ve  Votivním 
kostele, kde si plamínek přepalovaly 
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národní delegace z  celé Evropy, ale 
například i z USA. Letošním nováčkem 
byl zástupce Ruska, takže poprvé zazářilo 
Betlémské světlo i v tomto státě. 

O Betlémské světlo byl mezi lidmi zájem
Foto: Michal Rapco ml.

U nás ovšem došlo také k jedné inovaci 
– Betlémské světlo se totiž roznášelo 
poprvé v  Ivani a  Pouzdřanech. S  tímto 
nápadem přišel Pavel Kukleta, který se 
také s tamními farníky ujal realizace. 

 Michal Rapco ml.

Křesťanské vánoce 

a stránky farnosti

Naše farnost se stejně jako loni 
zapojila do programu Křesťanské Vánoce, 
kde na stejnojmenném webu http://www.
krestanskevanoce.cz/ je nabídnutý přehled 
programů, které každoročně probíhají 
v  čase adventu a  Vánoc v  křesťanských 
farnostech a  sborech. V  rámci letošního 
ročníku se jen v  brněnské diecézi zapojilo 
43 farností s  nabídkou 327 programů 
včetně přehledů bohoslužeb, vánočních 
koncertů a možností návštěv betlémů.  

Od  loňského podzimu také fungují 
stránky farnosti, které v průměru navštíví 
okolo 60 návštěvníků za  týden.  Díky 
těmto aktivitám mají nejen občané 
z  Vranovic přístup k  informacím 
o  dění a  akcích ve  farnosti. Současně 
jako správce těchto stránek rád uvítám 
jakékoliv připomínky a  podněty nebo 
případnou pomoc s rozšiřováním obsahu 
těchto stránek. 

-kuk-

Společenské dění

pokračování z titulní strany
Výtěžek z Tříkrálové sbírky letos 

překonal ve Vranovicích rekord

Do Tříkrálové sbírky se zapojilo 40 

dobrovolníků

Foto: Jaroslav Korčák

Příspěvky ze sbírky budou využity 
na  podporu Charitní pečovatelské 
a  ošetřovatelské služby, kterou 
provozuje Oblastní charita Břeclav, 
Domov s. Agáty pro matky s  dětmi 
nebo také pro humanitární pomoc 
při nenadálých událostech u  nás 
i v zahraničí. 

Lidé byli štědří. Konečný součet sbírky překonal 

rekord.

Foto: Petra Holásková

Chtěl bych tímto poděkovat všem, 
kteří do sbírky přispěli a také všem, kteří 
se jí zúčastnili. Zvláštní dík si zaslouží 
farář Grzegorz Zych za  poskytnuté 
útočiště v  kostele a  také ředitelka ZŠ 
Hana Pokorná s pedagogickým sborem 
za pomoc při shánění koledníků. 

Michal Rapco ml.

Obecní ples nabídl 

atraktivní program 

i bohatou tombolu

Plesovou sezonu 2014 ve Vranovicích 
zahájil v sobotu 11. ledna v pořadí již 7. 
ročník Obecního plesu. Doprovod hostů 
na místa zajišťoval pár v rekonstruovaném 
vranovickém kroji, k tanci a poslechu hrála 
návštěvníkům až do druhé hodiny ranní 
oblíbená dechová hudba Mistříňanka. 
Tombola letošního plesu byla opravdu 
bohatá. Šťastlivci si rozdělili na  sto 
lákavých cen. Poděkování za  hodnotné 
dary patří všem sponzorům, kteří tímto 
akci podpořili.

Krojovaný pár oblékl tradiční vranovický kroj

Večer zahájili na  parketu úvodním 
valčíkem tanečníci z  taneční školy 
DANZA Brno. Velký úspěch 
přihlížejících sklidily v  průběhu večera 
sólové ukázky latinskoamerických tanců – 
Samba, Chacha, Paso doble, Rumba nebo 
Jive v  podání fi nalistů a  semifi nalistů 
Taneční ligy a  Mistrovství ČR Tomáše 
Jakubce a  Barbory Kachlířové, Michala 
Pecháčka a Lucie Zachovalové.

O dokonalý make-up přítomných dam se zdarma 
starala kosmetika Mary Kay
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Malé překvapení v  podobě make-up 
servisu a úpravy líčení pro přítomné dámy 
zajišťovala kosmetika Mary Kay. Pro hosty 
bylo připraveno občerstvení na  stolech 
– koláčky, jednohubky a  víno. Moderní 
slavnostní výzdoba sálu, letos ve  fi alové 
barvě, byla velmi elegantní a  dotvářela 
celkový dojem o  nastavené úrovni této 
společenské akce. Mezi hosty nechyběli 
ani organizátoři Tradičního plesu v Brně, 
jejichž poklona byla organizátorům 
Obecního plesu ve  Vranovicích velkou 
odměnou za odvedenou práci.

Taneční vystoupení v podání fi nalistů 
a semifi nalistů MČR v latině sklidilo úspěch
Foto: Petra Holásková

Organizaci zajišťovala Obec 
Vranovice – organizační složka Centrum 
volného času ve  spolupráci s  kulturní 
komisí, zaměstnanci obce a  dalšími 
dobrovolníky.

Petra Holásková

Štědrovečerní 

zpívání doprovázela 

skvělá nálada 

i příjemné počasí

Tradičního „Štědrovečerního zpívání“ 
pod vánočním stromem se každým rokem 
zúčastňuje čím dál více lidí. 

Scházejí se nejen pro to, aby si 
zazpívali, ale také, aby pozdravili své 
přátele a  společně tak nasáli vánoční 

atmosféru. Koledy si přítomní zazpívali 
za  doprovodu Sborečku pod vedením 
Mgr. Pavly Pantákové.

Letos jste měli při této příležitosti 
možnost navštívit také prostory 
vranovického kostelíku, jehož dveře pro 
vás byly po celou dobu otevřeny. 

Foto: Petra Holásková

Na  akci nechybělo Betlémské světlo, 
punč a  čaj na  zahřátí a  zejména zde 
panovala skvělá nálada.

-hol-

Vranovice v opojení 

Tekutých kapříků: 

Na Hale vsadili 

na rock, v hospůdce 

U Šeráků se opékalo 

prase

Po  úspěšné letní akci 3ROCKy a  5 
letech zavedené tradice Tekutého kapříka 
ve Vranovicích jsme se za domácí pivovar 
Vranovické divočák rozhodli pro změnu 
místa konání. Pátého ročníku tradiční 
před-štědrovečerní akce se v  hospodě 

Na  Hale zúčastnilo 96 platících.  Není 
divu, po  letní oslavě pivovarských 
narozenin mohli návštěvníci Tekutého 
kapříka opět ochutnat piva z regionálních 
pivovarů a  pobavit se za  doprovodu 
rockové hudby. 

Vystoupily kapely: Barfl y (Vranovice), 
Never jam (Vranovice), Do zdi (Mikulov) 
a stálice domácí pivovarské scény Nevers 
(Hustopeče). Již ze začátku nastavili 
domácí vystoupením laťku hodně vysoko 
a  hospoda Na  Hale praskala ve  švech. 
Dívčí kapela Do  Zdi to tedy neměla 
jednoduché, ale po  první skladbě si 
okamžitě získala domácí publikum. 
Kapela Nevers tomu dala nakonec 
velmi příjemnou tečku s  nečekaným 
půlhodinovým přídavkem. Akce se 
tedy vydařila a  já tímto děkuji všem, co 
se na  akci v  tomto předsvátečním čase 
podíleli a hlavně těm, kteří se zúčastnili 
a bavili se.

Na 100 účastníků jedlo, pilo, zpívalo 
a  tancovalo pod taktovkou muzikantů 
v  hospůdce U  Šeráků, kde se hrálo 
unplugged (akusticky). Letos poprvé 
zpívali i  pan Faron, pan Zajíc starší 
a manželé Rejtkovi, kteří hráli známé hity 
nejen pro naše dříve narozené. 

Pro mladší publikum hrálo již známé 
duo Los Pryclos, doplněné o Pavla Zajíce, 
Petra Nepomuckého a Elišku Zajícovou. 

Nutno poděkovat panu hostinskému 
Víťovi, že poskytnul „zlaté“ prasátko pro 
všechny příchozí zcela zdarma! Zábava 
končila v ranních hodinách, kdy se všichni 
odebrali domů balit dárky a  někteří 
připravovat salát a pomalu smažit kapra. 
Děkujeme všem příznivcům dobré zábavy 
a přejeme vše nejlepší do nového roku.

Petr Biedermann

Podklady: David Prycl

Zpívalo se za doprovodu Sborečku
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Leden
• Tříkrálová sbírka 

– do kasiček Tříkrálové sbírky věnovali lidé 
45 610 ,- Kč

• Boj o hrad 
vyhrál Miloš Zeman

• 6. Obecní ples s Mistříňankou
– vystoupil folklórní soubor Salajka z Dambořic

• Novoroční koncert
si poslechl plný kostel lidí

Únor
• Ocenění v soutěži Zlatý erb 

Vranovice získaly 2. místo v soutěži Zlatý erb – 
nejlepší webové stránky Jihomoravského kraje

• Masopustní maškary
ovládly vranovické ulice a pochovaly pivní basu

• Úspěch silových trojbojařů
– Pavel Pláteník, Jiří Furch, Oldřich Halfar 
a Dominik Kurka se nominovali na mistrovství 
Moravy

Březen
• Den otevřených dveří Domu pro seniory

– poprvé pro veřejnost 30.3.2013
• Výstava vín 44. ročník 

– excelovali místní vinaři
• Březen měsíc čtenářů 

– zábavné literární kvízy, čtení z nových knih pro 
děti

• Ocenění  Čtenář roku 2013
– Miluše Braunová přečetla 335 knih

• Webové stránky obce opět uspěly 
– Vranovice mají druhý nejlepší web v kraji

• Maškarní ples 
– zvítězili Marek Obdržálek, který společně 
s Pavlem Pláteníkem a Renatou Měřínskou 
vybojovali hlavní cenu za důmyslné provedení 
masek Hurvínka, Spejbla a Máničky 

Duben
• Mistrovství republiky v silovém trojboji 

– Pláteník obhájil bronz
• Vranovické jaro 

– bavily se stovky lidí
• Vinotéka zahájila sezónu

ochutnávkou mladých vín za doprovodu hudby
• Hervis ½ maraton Praha 

– zúčastnili se i borci z Vranovic

Květen
• Slavnostní otevření Domu pro seniory

 proběhlo 4. května
• Májová ročníku 1995 

– letos tzv. Májová bez máje, k tanci a poslechu 
hrála Horenka

• Čarodějnice 
jsou čím dál populárnější

• Na pozici vedoucí Centra volného času
nastoupila Ing. Petra Holásková

• Recesisté lyžovali na asfaltu
přímo na Návsi

Červen
• Den dětí v Hájku

 se konal v pohádkovém duchu
• Pasování prvňáčků na čtenáře 

– Prvňáčci se v knihovně stali rytíři čtenářského 
řádu

Jak jsme prožili uplynulý rok?
Výběr nejvýznamnějších událostí roku 2013 ve Vranovicích
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• Obec slavnostně přivítala nové občánky 
– Inna Brázdilová, Elena Šimková, Nela Vlková, 
Elen Toncrová, Josef Hochmann a Ida Varmužková

• Obec realizovala svůj záměr ke zvýšení 
bezpečnosti
– přibyly kamery a fotopasti

Červenec
• Stavba přestupního teminálu byla 

dokončena 
– náklady činily 4.8 milionu korun

• Provoz zahájila nová jídelna v DPS
• Do Domu pro seniory se nastěhovala 

první obyvatelka 
– jmenuje se Vlasta Holásková

• Byl dokončen park za Domem pro seniory

Srpen
• Ve vinotéce hrál Břeclavan
• Rybáře trápili pytláci
• Tradiční hody 

– organizace se zhostilo vranovické sdružení 
vinařů

• Babský fotbal 
byl vzpomínkou na Petra Trojana

Září
• Vranovické dýňování 

– již 2. ročník Dýňování zakončila cyklojízda 
a posezení ve vinotéce

• Obec Vranovice vydala nové pohlednice
• Recesisté závodili na traktůrcích, 

příští rok přijedou na malých motocyklech
• Vranovice podpoří novým projektem 

rozvoj sociálních služeb v obci 
– Projekt Sociální obec

Říjen
• Školní restaurace v DPS 

byla slavnostně otevřena – provozovatelem je 
SCOLAREST

• Uskutečnily se volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR 
– vítězná strana ČSSD

• Obec slavnostně přivítala nové občánky
– Vendula Janíková, Hana Melková, Adriana 
Klinková, Veronika Jandásková, Adam Klimeš, 
Markéta Procházková, Nela Skalníková,  
Jana Švábíková, Anna Rohrerová, Amálie 
Biedermannová. 

• Proběhl 4. ročník národní ligy Moravy 
4čl. družstev v silovém trojboji 
– naši byli na deváté příčce

• Babské hody 
– nechyběla hodová Mše svatá ani půlnoční 
překvapení

• Vranovičtí dorostenci a junioři z oddílu 
silového trojboje bodovali na Slovensku

Listopad
• Dům pro seniory má nové webové 

stránky– www.dpsvranovice.cz
• Výstava archivních vín

se poprvé konala v DPS – vína koštovalo na 200 
návštěvníků

• Byl vydán stolní kalendář Vranovice 
2014
s termíny akcí a svozu odpadu

• Dokončena byla úprava lokality podél 
tratě 
– proběhla celková úprava, přibyl mobiliář 
a vysazena byla nová zeleň

• Dům pro seniory ve Vranovicích otevřel 
oddělení s celodenní péčí

Prosinec
• Byla dokončena rekonstrukce ulice 

Masarykovy
• Vánoční jarmark 

tradičně navštívilo na tisíc lidí, program 
obohatila žonglérská show

• Obec převzala nový uklízecí stroj
• Mikuláš 

naděloval pod vánočním stromem
• Štědrovečerní zpívání pod vánočním 

stromem 
• Stolní tenisté 

mají v polovině sezony našlápnuto na historický 
úspěch

• Svěcení vín proběhlo v DPS
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Z činnosti spolků

ČZS – Vinaři 
Vranovice
Farář požehnal 

vínům vranovických 

vinařů

Dne 29.12.2013 se konalo v  jídelně 
Domu pro seniory tradiční svěcení 
mladých vín, které pořádala místní 
organizace vinařů ve  Vranovicích. 
Nové prostory DPS byly všemi kladně 
hodnoceny. 

Foto: Drahomír Dofek

Již druhým rokem byla akce za účasti 
místního pana faráře, který přineseným 
vínům požehnal a spolu s ostatními vinaři 
a návštěvníky také ochutnal. Návštěvníci 
tak mohli ochutnat na 80 vzorků mladých 
vín ročníku 2013. K poslechu a ke zpěvu 
všem zúčastněným vyhrával na  klávesy 
Pepa Dofek, tak bylo při porovnávání 
vín veselo a  debatovalo se do  pozdních 
nočních hodin.

Drahomír Dofek

Pozvánka na 45. ročník 

Výstavy vín ve Vranovicích

Místní sdružení vinařů ve Vranovicích vás 
srdečně zve na tradiční 

45. ročník výstavy vín ve Vranovicích. 

Akce se koná 8.3.2014 v místní 

sokolovně. Začátek je ve 14.00 hodin 
a k poslechu, zpěvu a tanci zahraje 
cimbálová muzika Lália z Velkých 

Bílovic. Pro všechny bude jako každým 
rokem připravena bohatá tombola 

a k ochutnávce široký výběr vín místních 
vinařů a vinařů z širokého okolí. 

Hodnocení vín proběhne v sobotu 1.8. 
ve 13.00 hodin v sále restaurace U Fialů. 

Moravský 
rybářský svaz 
MO Vranovice

Termíny výdej 

povolenek 

a členských známek 

na rok 2014

Termín: v neděli 23. 2. 2014 

Čas: od 9.00 do 12.00 hodin

Kde: na rybářské chatě ve Vranovicích

V  březnu až září budou povolenky 
vydávány pouze po  tel. domluvě 
s  jednatelem Lubošem Mrkvicou, 
na  telefonu 519  433  270 nebo 
723 065 667

Ceny členských známek:

400 Kč členský příspěvek pro dospělé

350 Kč členský příspěvek pro dospělé poloviční

200 Kč členský příspěvek pro mládež

Povolenky:

Svazová Místní

Roční 800 Kč 300 Kč

Poloviční 400 Kč 200 Kč

Mládež 250 Kč 100 Kč

Manipulační poplatky:

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

  mimo termín výdeje - dospělí ........50 Kč 

  mimo termín výdeje - mládež ........20 Kč

  vystavení čl. průkazu ........................10 Kč

  vystavení místní povol. - nová  .......15 Kč 

  rybářský řád - nový ............................15 Kč 

  stanovy - nové ....................................10 Kč

Členský příspěvek je nutné zaplatit 
do konce února

V případě neuhrazení je člen povinen 
zaplatit zápisné ve  výši 1000 Kč pro 
dospělé a mládež od 16 do18 let.

Různé

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

Vyplněné sumáře a  docházky, včetně 
MO povolenky je možné zaslat poštou 
do 15. 1. 2014 na adresu MRS, o.s. MO 
Vranovice 691 25.

Přihlášky nových členů se přijímají 
do 31.1.2014

Za MRS – MO Vranovice 
Luboš Mrkvica

Sbor 
dobrovolných 
hasičů Vranovice
V dnešním příspěvku Vás seznámíme 

s  děním ve  sboru dobrovolných hasičů 
ve druhé polovině uplynulého roku 2013. 

Úvodem mi dovolte popřát Vám – 
za celý náš sbor – hodně úspěchů v novém 
roce, pevné zdraví a spokojenost. 

Ohlédnutí za  událostmi uplynulého 
půl roku

Červen

  První červnový den jsme se 
ve  spolupráci s  místními organizacemi 
a  dobrovolníky podíleli na  uspořádání 
Dne dětí v lesíku Hájku. Tři členové naší 
organizace byli převlečeni za pohádkové 
čerty. Na našem stanovišti jsme měli pro 
děti nachystané 2 soutěžní disciplíny 
a  jako odměnu pro každého nějakou tu 
drobnou sladkost. 

  Na  začátku června se konal 
na  stanici v  Židlochovicích velitelský 
den. Této důležité schůze se za náš sbor 
pravidelně účastní velitel Jenda Rohrer. 

  7. června byl uspořádán 
na  hasičské zbrojnici den otevřených 
dveří pro žáky 6. tříd. Výuku vedl lektor 
ze stanice HZS Pohořelice p.  Miroslav 
Štěpaník z  Přibic. Ve  společenské 
místnosti byla pro děti připravena 
preventivně výchovná přednáška z oblasti 
požární ochrany. Součástí bylo promítání 
krátkého fi lmu a  prohlídka našeho 
zásahového vozidla a zbrojnice .

  V půli června se konalo taktické 
cvičení v  prostorách Mateřské školky 
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v  Pasohlávkách. Cílem bylo prověřit 
dojezdové časy zúčastněných jednotek 
a jejich vzájemná součinnost. 

  V  měsíci červnu se v  noci 
vyjíždělo do  Uherčic, k  ohlášenému 
požáru maringotky. Událost byla nakonec 
vyhodnocena jako planý poplach. Je 
smutné, že na  jedné straně školíme děti, 
aby volání na tísňovou linku nezneužívali 
a obratem jsme svědky takového jednání 
z řad podnapilých dospělých občanů. 

  Dva dny na  to nás přivolali 
na  technickou pomoc – čerpání vody 
do  obce Popice na  ulici Větrná, kde 
se vlivem intenzivních dešťů utvořila 
mezi domy velká laguna vody a  hrozilo 
zatopení rodinných domů a jejich sklepů. 
Tato akce trvala 13 hodin a  podílelo 
na ni celkem 7 členů. Během zásahu bylo 
použito čerpadlo PPS-12, elektrocentrála 
a dvě kalová čerpadla. 

  Během roku 2013 dorostenec 
Ševčík Ladislav, reprezentoval náš sbor 
na několika soutěžích TFA. Tyto soutěže 
jsou velmi fyzicky náročné a touto cestou 
mu děkujeme za  důstojnou reprezentaci 
sboru. 

Červenec  

  V měsíci červenci jsme vyjížděli 
k  požáru ubytovny ve  Velkém Dvoře. 
Zde byl vyhlášen 2. stupeň požárního 
poplachu. V  této ubytovně, která nese 
název Dům na půli cesty, jsou ubytovány 
především rodiny sociálně slabších 
spoluobčanů.

Srpen

  3. srpna v odpoledních hodinách 
jsme byli voláni k požáru trávy podél tratě 
mezi Pouzdřany a Žabčicemi. Po uhašení 
míst zasaženým požárem se jednotka 
vrátila na  základnu, ale v  krátkém čase 
byla znovu volána k  požáru u  obce 
Vlasatice. Zde ale požár nebyl nalezen. 

  Den na  to nás přivolali 
na technickou pomoc, spadlý strom mezi 
Vranovicemi a  Přísnoticemi. Strom byl 
pomocí motorové pily rozřezán na menší 
části a odklizen mimo vozovku.

  Koncem srpna jsme vyjížděli 
ve  večerních hodinách k  požáru balíku 
vojtěšky do obce Ivaň. Vzhledem k tomu, 
že nešlo o  velkou událost, dostala naše 
jednotka během cesty k  zásahu pokyn 
vrátit se zpět na zbrojnici.

Září

  V půli měsíce září se provádělo 
přeladění ručních a  vozidlových 
radiostanic. Od  této doby má naše 
jednotka nové volací znaky.

  Dále v  měsíci září, 
v  podvečerních hodinách, jsme vyjížděli 
k požáru traktoru do obce Přibice. Požár 
byl bohužel natolik intenzivní, že i  přes 
veškerou snahu šlo jen velmi obtížně 
uchránit alespoň nějaké hodnoty. 

  22. září se konala okrsková 
schůze v  Těšanech a  na  počátku 
října velitelský den na  stanici HZS 
v  Pohořelicích. Obou akcí se účastnil 
velitel naší jednotky. 

Říjen

  V  půli října se konal podzimní 
sběr železného šrotu v  obci. Výtěžky 
z těchto akcí jsou vždy věnovány na nákup 
dalšího vybavení a výstroje členů zásahové 
jednotky.

  20. října se konala okrsková 
schůze u nás ve Vranovicích v restauraci 
na Hale. 

  23. října jsme byli ve  večerních 
hodinách voláni k  požáru odpadu 
v rodinném domku ve Vranovicích. 

Listopad

  12. listopadu byl na naší hasičské 
zbrojnici uspořádán den otevřených dveří 
pro děti z  mateřské školy. Dětem se 
návštěva velmi líbila. 

  V  září se na  HZS JMk 
projednávaly dotace pro sbory, které se 
zúčastnily pomoci při povodních. Naše 
jednotka za pomoc v obci Popice z  této 
dotace nakoupila výkonné plovoucí 
čerpadlo, požární hadice B a  C, nové 
svítilny, lana, plastové držáky svítilen 
na  přilby a  mnoho dalšího vybavení. 
Některé technické prostředky jako 
například právě držáky svítilen musí být 
obnovovány kvůli novým bezpečnostním 
normám. 

  V  listopadu nás oslovila 
redaktorka brněnských novin 5+2 dny 
se žádostí o napsání příspěvku týkajícího 
se činnosti našeho sboru. Text byl 
doplněn o fotografi e z fotogalerie našich 
internetových stránek. 

Prosinec

  14. prosince se na  hasičské 
zbrojnici konalo společné posezení 
k ukončení roku 2013.

  18. prosince byla provedena 
obecními zastupiteli inventarizace 
majetku na požární zbrojnici. 

  
V  roce 2013 jsme vyjížděli 

na nejrůznější události ve 13-ti případech. 
V součtu se zúčastnilo 57 členů. 

Bohužel, ve třech událostech jednotka 
po  vyhlášení poplachu nevyjela a  to 

z  důvodu absence řidiče. Potřebovali 
bychom posílit náš sbor o  další členy, 
kteří by mohli působit na  pozici řidič/
strojník. Jednou z  již diskutovaných 
variant je i možnost vyslání dalších našich 
stálých členů na  odborný kurz strojníků 
do  školícího střediska v  Tišnově. 
Podmínku však je vlastnictví ŘP skupiny 
C. Jeho získání je ale v dnešní době velmi 
fi nančně nákladné. Budeme i  nadále 
hledat cesty jak si v  této situaci pomoci, 
protože zajištění akceschopnosti jednotky 
je prvořadým úkolem. 

Všem aktivním členům zásahové 
jednotky za  jejich činnost a  obětavost 
děkujeme. Mnozí z  nich neváhají 
přispěchat na  pomoc i  v  nočních 
hodinách. Takzvaně „jít na  výjezd“ 
mnohdy znamená dlouhé hodiny na sobě 
nosit těžký zásahový oděv, propotit se 
až na  kost a  často si i  sáhnout na  dno 
fyzických sil. 

Ti, kteří někdy v  minulosti působili 
jako tak zvaný „mokrý hasič“ dobře vědí, 
co to obnáší.

 
Závěrem nám dovolte pozvat Vás 

na  náš hasičský ples, který se uskuteční 
v prostorách sportovní haly dne 8. února 
2014 ve  20 hodin. K  tanci a  poslechu 
bude hrát taneční skupina FANTASTIC 
BAND. Připravena opět bude bohatá 
tombola a občerstvení. Budeme se na Vás 
těšit. 

Za SDH Vranovice Marek Augustin

Skautský oddíl
Skautskou 

klubovnu vykradl 

zloděj

Když v úterý 14. ledna přišli vranovičtí 
skauti do své klubovny, nestačili se divit. 
Vyrvaná a odhozená okenice, rozbité sklo 
- jasné příznaky řádění nezvaného hosta.

Že nešlo jen o  projev vandalismu, 
bylo skautům jasné po prohlídce vnitřku 
budovy. „Přišli jsme o nový vysavač včetně 
příslušenství, dále také o tři stany a jeden 
skládací luk. Škoda je asi třináct až patnáct 
tisíc“, jmenoval ztráty vůdce skautského 
střediska Vranovice Jan Korčák. 

O  této události bylo bez prodlení 
informováno i  vedení obce, do  jehož 
majetku klubovna patří. „Nedaleko 
skautské klubovny máme sice jednu 
fotopast, ta ale nezabírá přímo 
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přístupovou cestu k budově, je namířena 
jinam. Objekt byl pojištěn.“ řekl k loupeži 
starosta obce Jan Helikar. Na její vybavení 
se ovšem pojištění nevztahuje.

Zloděj neváhal vyrvat okenici. Rozbitým oknem 
pak vnikl dovnitř.
Foto: Michal Rapco ml.

Případ okomentoval i  mluvčí 
Krajského ředitelství Policie 
Jihomoravského kraje poručík Bohumil 
Malášek: „Vloupání do  objektů v  této 
lokalitě nejsou častá. Ovšem logicky 
jsou takováto málo frekventovaná místa 
častějším terčem útoku pachatelů. Podle 
zatím známých informací nezapadá 
vloupání do  žádné série podobných 
skutků. Na případu stále pracují kolegové 
z  obvodního oddělení v  Pohořelicích. 
Další informace nemohu z  taktických 
důvodů poskytnout.“

Není to tak dávno, co se ve Vranovicích 
udál jiný čin. Vandalové v  říjnu 2012 
několik dní před Památkou zesnulých 
zdemolovali část místního hřbitova, 
za  což jim byl nyní udělen podmíněný 
trest. Vedení obce reagovalo rozmístěním 
fotopastí, které od  té doby plní svou 
funkci, a k dalším případům poškozování 
majetku již nedošlo.

Michal Rapco ml. 

Tour desky přilákalo 

na pětatřicet členů 

skautského oddílu

Na  pětatřicet skautů a  skautek 
všeho věku i  hrstka rodičů se poslední 
den kalendářního roku rozhodli pro 
již tradiční výšlap s  názvem přechod 
Kolb. V  půl deváté se zástupci oddílů 

z  Vranovic, Pohořelic a  Hustopečí 
sešli u  vranovické klubovny za  slabého 
mrholení a měli před sebou nelehký cíl, 
urazit více jak patnáct kilometrů mnohdy 
i cestou necestou. Vyrazili jsme tedy svižně 
ku Uherčicím, kde již bylo zaznamenáno 
pár (slovy sedm) odpadlíků. Je zvykem, že 
v  Uherčicích se teprve připojují členové 
zdejšího oddílu, nikdo se ale nezúčastnil. 
Připojili se pouze Fondán z  Křepic 
a  Venca, který už aktivně neskautuje. 
Po  přeháňce jsme si to namířili vstříc 
Kolbám, kam vedla podmáčená a bahnitá 
cesta. Přes všechny útrapy jsme došli až 
na  Biznu, kde mohl začít sedmý ročník 
velkolepé akce s  názvem Tour desky. 
Jedná se o  běh jednotlivců na  několik 
málo desítek metrů se zhruba metrovou 
deskou. 

Plnění úkolů nepřekazilo ani deštivé počasí
Foto: Lucie Šeňáková

Trať vede po pěšince, která nepříjemně 
stoupá a ve  své druhé půli má záludnou 
pravotočivou zatáčku. Na  startovní rošt 
se dostavilo třicet závodníků v rekordním 
počtu kategorií a  to vlčata, skauti, 
skautky, roveři, rangers, oldskauti, rodiče 
a psi. Všichni měli jediný cíl, přetrhnout 
trapnou sérií vítězství, která si odváželi 
od  druhého ročníku do  Pohořelic bratři 
Pepin a  Vratočuč. Strýc Pepin má 
bohužel jiné povinnosti spojené s vysokou 
a svářečskou školou, a proto i v letošním 
závodu k neradosti všech chyběl. 

Mokrá trať a navlhlá deska na druhou 
stranu způsobily některá překvapení 
za  suchých podmínek nemyslitelná. 
První závod, vlčat, proběhl vcelku bez 
problémů, skautů už nikoliv poté, co 
si Jiřinátor protáhl neprokrvené prsty 
a  těsně po  startu mu vyklouzla deska 
z rukou, což znamenalo několikavteřinové 
zdržení. Nakonec druhého nejrychlejšího 
absolutního času dosáhl Kubák, který 
je příslibem Vranovic do  příštích let. 
V kategorii skautek toho nebylo moc co 
řešit, všechna tři děvčata stanula na bedně. 
Kategorie roverů po  celou historii Tour 
vždy uzmula absolutní vítězný čas pro 

sebe a nejinak tomu bylo i letos. Vítězství 
a dokonce double si poprvé odvezla domů 
Trojka z  Hustopečí zásluhou Frenkýho 
a  Kevina. Jméno prvního z  nich bude 
nesmazatelně vryto do  desky, která se 
tak gram po  gramu stává rok od  roku 
lehčí. Dvě závodnice kategorie rangers 
bezesporu zaslouží pochvalu za  účast. 
Kategorie oldskautů, rodičů a  pejsků 
byly spíše exhibiční, ale o to více se těšily 
oblibě u přihlížejících. 

Vyhlašování bylo urychleno, protože 
neustávajícího deště měli všichni po krk 
a  nejkratší cestou jsme se vydali zpět 
do Vranovic. Kdybych měl akci zhodnotit, 
nebyla pro křehké povahy, ale nakonec 
jsme všichni došlapali a  povraceli se 
do svých domovů, abychom strávili oslavy 
nového roku tam, kde je nám to nejmilejší.

Za skautský oddíl Jan Blažek

Skautský ples 

v Uherčicích

Druhým letošním plesem uzavře 
plesovou sezónu v  Uherčicích skautský 
ples střediska Junáka ve  Vranovicích. 
Stane se tak 28. února ve  20:00 
v  prostorách kulturního domu. Vítáni 
jsou nejen členové organizace, ale 
i široká veřejnost. Po celý večer bude hrát 
k tanci a poslechu taneční školou Danza 
osvědčená kapela Another way, která je 
schopna odehrát vše od  dechové, přes 
taneční po  rockovou hudbu. Pořadatelé 
slibují večer prošpikovaný zábavným 
programem. Chybět nebude ani 
tombola a samozřejmostí je provoz baru 
s obsluhou. Vstupné na akci bude 100,-.
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Klub maminek
Vánoční tvoření 

i pohodový vstup 

do nového roku

Ráda bych se nejdříve vrátila 
do měsíce prosince roku 2013, kdy jsme 
se v  klubu věnovaly vánoční tématice 
a  postupně jsme tak nasávaly atmosféru 
nejkrásnějších svátků v  roce. Vyráběly 
jsme přáníčka pro své nejmilejší, vánoční 
výzdobu na  stůl či na  pověšení a  také 
jsme ochutnávaly cukroví, které maminky 
napekly. Rok 2013 je za  námi a  hurá 
do  nového roku. Ten jsme začaly velice 
zlehka, a  to jen novoročním posezením. 
Dále nás čekalo velice oblíbené malování 
na  porcelán. V  lednu se ještě můžeme 
těšit na  tvoření postavičky štěstíčka, 
cvičení a hraní s dětmi. 

Vánoční tvoření bavilo malé i velké

Stále doufáme, že nám konečně 
napadne sníh a využijeme s dětmi v rámci 
klubu maminek i park za DPS ke stavění 
sněhuláků, koulování a  jiných, s  tím 
spojených, aktivit. 

Foto: Gabriela Michálková

Tímto bych ráda pozvala nové 
maminky s dětmi, ať nás v klubu navštíví. 
Určitě tím získají nové přátele, jak pro 
sebe, tak i  pro jejich děti. Můžou si 
něco pěkného vyrobit nebo jen posedět 
s  ostatními při šálku dobré kávy. Děti 
mají k  dispozici krásný hrací koutek se 
spoustou hraček.

Těším se na všechny v roce 2014
Za klub maminek Gabriela Michálková

Klub důchodců
V klubu naděloval 

Mikuláš

V  klubu důchodců byla 2. prosince 
2013 nadílka. Přišel Mikuláš s  čertem 
a čertíkem.

Velkou radost nám udělaly děti z MŠ 
s pásmem písniček, říkanek a tanečků.

Také nás navštívilo hodně rodičů dětí, 
aby shlédli své ratolesti při vystoupení.

Senioři si Mikuláše patřičně užili
Foto: Zdeňka Melová

Vrcholem naší schůze byla vtipná 
tombola, při které jsme se zasmáli. Bylo 
to pěkné rozloučení s  rokem 2013, 
protože nechyběla ani sklenička dobrého 
vína, písničky při kytaře a taneček.

-mel-

Výlet za kulturou

7. prosince 2013 jsme jeli do divadla 
do  Boleradic. Pohádková zapeklitá 
komedie „Kdo si brousí nad Paďousy“, 

kterou zahrál divadelní spolek Bratří 
Mrštíků, se nám všem líbila. Když jsme 
přijeli do Vranovic po 22. hodině, mohli 
jsme se i  bát po  shlédnutí čertovské 
pohádky, protože Vranovice byly téměř 
celé ponořeny do úplné tmy. Po větrných 
dnech nešel v noci proud.

-mel-

Sportem ku zdraví

Také se chci zmínit, že členky klubu 
od září každé úterý v 18,oo hod. cvičí pod 
vedením paní Pitkové Sv., která se jim 
maximálně věnuje, za  což jí patří: Díky 
Svatavo.

Závěrem bych krátce zmínila 
nejdůležitější informace z  výborové 
schůze našeho klubu, která se konala 
6. ledna 2014. Mimo jiné body proběhly 
také doplňující volby nového kulturního 
referenta. Paní Divišovou na  této pozici 
vystřídá paní Pavlína Zajícová. Za zmínku 
stojí také odsouhlasení výše členského 
příspěvku, který činí pro vranovické 
100 Kč a pro přespolní 150 Kč. Příspěvky 
se budou vybírat v  Trafi ce U  Pekárny 
do konce března roku 2014.

Za klub důchodců Zdeňka Melová

www.vranovice.eu
Sledujte aktuality na našem webu!
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Z historie obce

Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922) 
seriál - díl XVII.

Po  Třech králích, kteří se u  nás 
neslavili, skončily vánoční svátky 
a radovánky, ale život na vsi neutichal. 

Po Novém roce, mnohdy až do jara, 
se drávalo peří. I to stojí za zmínku. 

Sousedky z ulice přišly hned zvečera, 
na  stůl pod veliký hrnec se z  cíchy 
vysypalo husí peří –kačeny tenkrát 
chovali jen málokde. Dralo se, vyprávělo 
a zpívalo. My mladí jsme drali taky, ale 
vybírali jsme si jen velké peří, prachové 
jsme nechali babkám. Z našich tintěrek 
dělával tatínek peroutky na  maštění 
placek a  vdolků. Tetky vyprávěly, co 
která znala a  zažila. „Malá“ tetička, 
co bydlela u  Rorerů (já to píšu takto, 
ale říkalo se jim Rórovi), nebo tetička 
Toncrová, které jediné měly doma rádio 
Telefunken, měly zprávy a  novinky 
z  první ruky. Právě tenkrát přinášely 
noviny a  rádio senzační povídání 
o  „róbčikách“ – banditech Leciánovi 
a Babinském. Ten první řádil na Moravě 
na  Olomoucku, zastřelil pár četníků, 
sám ale byl rovněž při zatýkání zabitý. 
O  něm se tehdy zpívalo: „Když jsem 
šel jednou zrána, potkal jsem Leciána. 
Já mu řek dobytku, on vytáh bambitku, 
střelil mne do  prdele, já vejskal jak to 
tele…“. 

Babinský byl ještě horší a  měl svůj 
rajon v  Čechách. Polapili ho někde 
u Čáslavi a za ukrutnosti, které spáchal 
zejména na mladých dívkách, ho oběsili. 
Vznikla z  toho legenda a  písnička 
„Vězení, ó vězení, jak sou ty železa 
studený…“. Babinský čekal na popravu, 
večer před ní za  ním přišla jeho milá. 
Strážný na něho volal: „Dou Babinskej 
nahoru, maj tam ňákou návštěvu“. On 
ale své milé ze šatlavy vzkázal: „Já sem 
ten roubíř Babinský, nejsem hoden 
díftky panenský. Nemiluj mne a  jdi 
domů, já mám zejtra ráno popravu…“. 
Milá jak to slyšela, sekla sebou na zem 
a už nevstala.

Rozšafná a  výřečná tetička Adela 
Faronová vyprávěla zase o  tom, jak 
kdesi v  lese u  Polné byla nalezena 
mrtvola dívky, z jejíž vraždy byl obviněn 
nějaký žid Hilsner, který v  ten čas 

chodil po  okolních vsích a  vykupoval 
hadry a peří. Z obvinění se nevymotal, 
byl oběšen za  účasti dědinských 
diváků, ale už za rok se došlo na to, že 
nevinně. I na ten domělý mord se tehdy 
na  jarmarcích zpívala balada: „Co jsi 
dělal ty Hilsnere v tom lesíku v Březině? 
Můžeš zpívat ouvej, čeká tě provaz 
novej“. Nebo: „Nekupujte od židů cukr, 
kafe, šmolku, poněvadž nám zabili 
v  Polné mladou holku. Nekupujte 
od  nich šafrán, tabák, kořalu, neb oni 
nám zmordovali tu Anežku Hrůzovu“.

Písniček se při draní vystřídalo 
nepočítaných. Žel, byly to vesměs 
písničky smutné, plné stesku, 
přesně takové, jaký byl tehdy život. 
Všechny tetky se vystřídaly. Sousedka 
Hochmanová zpívala falešně, ale zato 
jednu z  nejdojemnějších: „Malý hošík 
černovlasý své matičce žaloval, že když 
si na  návsi hráli, každý ho odstrkoval“ 
– protože prý nemá tatínka. Maminka 
mu smutně odpověděla:“Otec tvůj je 
na nebesích, tam je taky otec náš, sepni 
své ručičky malé, pomodli se očenáš“. 

Tetičky Pucová, Křivánková 
a  Pávová zpívaly jinou, taky smutnou: 
„Proč to jezero tak smutně hučí, kolem 
něho táhne silnice, po  ní kráčí mladík 
zamyšlený, jest mu asi bolno u  srdce. 
Pojednou tu on zůstane státi, tužku 
papír z  kapsy vyndává, nato počne 
rychlým písmem psáti: to musí dostat 
milenka má…“. Vyčetl jí, že zahořela 
láskou ke kamarádovi a skočil do jezera, 
jehož „vlnky zašuměly písní truchlivou“.

Na  Lapačově žily tři kasty rodin. 
Na  nejvyšším společenském stupínku 
byly paní Vacková, Muricová, 
Svobodová. O něco níž byly panímámy 
Venyšová, Rorerová a  Krutinová. Dole 
u zemi byly ty nejprostší – tetičky – to 
byly všechny ostatní. 

Vyjímečně – jen aby mamince 
draní oplatila, uměla k nám přijít paní 
Svobodová. Svobodovi měli Vilíka, 
Ernu a Rudyka, který se pro nešťastnou 
chlapeckou lásku zastřelil. Pan Svoboda 
byl mašinfíra na lokálce do Pohořelic.

Paní Svobodá byla nad jiné tetky 
v ulici vždy trochu nadřazená. Při draní 
písničky nezpívala, ale uměla řadu 

básniček, které někdy dala k  lepšímu. 
Některé z nich jsem si připomněl, když 
jsme se je učili ve škole.

Když paní Svobodová recitovala 
o nemocném děťátku, bývalo v kuchyni 
jak v  kostele. V  kamnech praskalo 
dříví z  otýpek, v  rukou draček šustilo 
peří, babky ani my děti jsme snad ani 
nedýchaly. 

Matka zdřímla na úsvitě.
Dítko vyjeveně hledí – v nožičkách jí 
Smrtka sedí.
Malá Smrtka, sama dítě, na hlavičce 
věnec bílý,
ve košilce drobné tílko, v ručkách drží 
hravé sítě
jako v honbě za motýly. 
A ty ruce jako hůlky, žluté jako z vosku 
čílko,
místo oček modré důlky.
„Pojď děťátko, pojď holátko, na chviličku 
jen, nakrátko!
Zahrajem si na Hélice andělíčkův při 
muzice,
co dvě bílé holubice.“
„Matička mně nedovolí a mne tělíčko 
tak bolí!“
„Pojď děťátko, holoubátko!
Přišla jsem ti ku pomoci, nemoc nemá 
více moci.
Venku ve andílkův kůru poletíš až 
k nebi vzhůru.“
„Matička mně jíti nedá – myslím, že už 
hlavu zvedá.“
„Pojď děťátko, holoubátko! Posílá mne 
Jezulátko,
posílá královna nebe, abych přivedla 
jim tebe,
posílá  mne ta tvá svatá: Ať už jde má 
dcerka zlatá!“
„Pojďme tedy – ale zticha, ať se matička 
nevzbudí!
Něco těžkého ji trudí, i když dřímá, 
těžce vzdychá,
když mne vidí, ihned pláče.“

Tetička Vybíralová zpěvu moc 
nedala, byla trochu postižená, zato ale 
uměla baladu, kterou neznala žádná 
jiná:“V překrásný večer tichý, májový, 
vyšla si děva v háj zelený, a jak tak chodí 
celá zadumaná, přišla cigánka, v plachtu 
oděná. Cigánko černá, ty hádat umíš, co 
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lesy šumí, ty jim rozumíš, hádej cigánko, hádej mi z ruky, a já 
ti složím srdečné díky…“.

Písničku „Osiřelo dítě“ zpívaly všechny dračky sborem, 
jen tetka Hanesova, ona byla pobožná, potají plakala. Při 
závěrečné sloce: „Ach, táto tatíčku, chystejte rakvičku. Má 
dušička bohu, mé tělo do hrobu. Do hrobu k mé matce, ať 
jí zaplesá její dobré srdce. – Jeden den stonalo, druhý den 
skonalo, třetí pohřeb mělo…“ jí slzy z  očí tekly proudem. 
Písnička jí něco připomínala, ale nikomu si ani slovem 
neposteskla. 

Naše maminka zpívala vždycky poslední, ale pěkně. 
Písničky „Šlo děvčátko k  zpovídání, mělo pěkné šněrování, 
a pan páter se jí ptal, kdo tě holka šněroval…“ a „Třikrát jsem 
tatíčka prosil, klobouček na  stranu nosil, aby mně odpustil, 
čeho jsem se včera večer dopustil…“ pocházely z  jejích 
rodných Unkovic, třetí měla původ až v daleké Rusi. Byla to 
balada o bohatýru Iljovi Muromcovi: „Já smuten v boj jsem 
nikdy nespěchal, však zato dnes jsem doma sestru zanechal, 
tak mladičká je, ó, jaký trud a  žel jsem při loučení z  jejích 
očích zřel…“. Další slova i melodii si maminka vzala sebou 
do hrobu, škoda.

Na nás děti bylo těch dojmů trochu moc. Byly jsme ze 
všeho smutné, vystrašené, všude jsme viděly toho sirotečka, 
cigánku v plachtě oděnou, Smrtku a raubíře Babinského, jaký 
tedy div, že jsme se bály vyjít na dvůr se vyčurat. 

Když se všechno peří dodralo, byl fédrhón – dodraná, ale o tom 
zase příště ...

Přepis: Lenka Jančová

Výzva k provozování TIC 
a vinotéky
Obec Vranovice a Vinaři Vranovice
vypisují výzvu pro zájemce společného provozování 
Turistického informačního centra a vinotéky

Turistické informační centrum (TIC):
  Základní vybavení: PC s napojením na internet, propagační 

materiály obce, propagační materiály cyklistických stezek 
atd. 

  Základní požadavky: odpovědnost, schopnost komunikace 
s turisty, počítačová gramotnost, vlastní iniciativa vedoucí 
k rozvoji služeb pro turisty 

  Sezonní provoz: od 1.5. do 30.10. každého roku
  Provozní doba: bude upřesněna
  Poskytované služby TIC:

  veřejný přístup na internet
  přehled o ubytování a stravování
  turistické informace a propagační materiály o obci 

a regionu
  prodej turistických map, pohlednic a regionální 

literatury
  předprodej vstupenek na kulturní akce
  informace o fi rmách, institucích a úřadech v obci 

a okolí
  informace o kulturních, společenských a sportovních 

akcích v obci a regionu
  vyhledávání dopravního spojení
  nabídka a prodej vín vranovických vinařů
  dárkové obaly na víno

Vinotéka vranovických vinařů:
  Vybavení: klimatizovaný sklep, výčep s chlazením 

na sudové víno, lednice, mrazící pult
  Základní požadavky: odpovědnost, schopnost komunikace 

s turisty, základní přehled o víně, organizační schopnosti, 
živnostenské oprávnění obchodní činnost, případně 
hostinská činnost (výhodou).

  Sezónní provoz: od 1.5. do 30.10. nebo po indiv. dohodě 
jindy

  Provozní doba: víkendově dle dohody
  Poskytované služby vinotéky: nabídka lahvových 

a sudových vín místních vinařů, další sortiment nealko 
nápojů dle vlastního uvážení, jiný sortiment mimo alkohol 
po dohodě, pořádání pravidelných kulturních akcí.

Finanční příspěvek na provoz TIC 3.000,– Kč/měs. + rabat 
z prodeje ve vinotéce.

Bližší podrobnosti ohledně podmínek: 
Ing. Jan Helikar – starosta tel: 602 265 641, nebo Drahomír 

Dofek – místostarosta a předseda vinařů, tel: 739 051 137

Nabídky podávejte do 28.2.2014 na Obecní úřad 
Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice
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Sport

TJ SOKOL 
Vánoční besídka

Letošní zima dětem opravdu nepřeje. 
Spíše nám období před Vánocemi 
připomínalo podzimní plískanice. Čas 
do  Vánoc se dětem velice vlekl, proto 
jsme pro ně připravili vánoční besídku, 
na  kterou měly přinést vyrobenou 
postavičku do  Betléma. Podmínkou byl 
materiál zhotovené postavičky – rulička 
od toaletního papíru. Budete se divit, ale 
Tři králové od  sourozenců Benešových 
a Honzíka Furcha, byli téměř uměleckým 
dílem.

Jako základní materiál pro vytvoření betlému 
byla rulička od toaletního papíru

Na besídce jsme nazdobili stromeček, 
postavili cestu do  Betléma, hráli různé 
hry a především jsme se koulovali a stavěli 
sněhuláky.

Foto: Marta Goliášová

Je jen škoda, že na  naplánovanou 
besídku 13. prosince nemohly přijít 
všechny děti a  my jsme museli besídku 
dělat dvakrát. Pro žákyně 11. prosince 
a pro ostatní 13. prosince.

Přesto, jak ukazují přiložené fotky, si 
děti v obou dnech besídku užily. 

Marta Goliášová

Soutěže družstev 

ve stolním tenisu 

v polovině sezóny. 

Podaří se historický 

úspěch?

I  naprostý laik ví, že stolní tenis je 
velmi dynamická, rychlá hra s  malým 
celuloidovým míčkem a  pálkou, kterou 
snad každý z nás alespoň jednou v životě 
držel v ruce a ten malý neposlušný balónek 
se pokusil usměrnit na  soupeřovu půlku 
hracího stolu. 

Z historie

V  minulosti se nejlepší světový 
stolní tenis hrával zejména v  Maďarsku, 
Švédsku i Československu, dnes světovou 
konkurenci zcela suverénním způsobem 
válcují hráči a hráčky z Číny....

Oddíl stolního tenisu byl 
ve Vranovicích založen v polovině 70. let 
a  od  té doby vyvíjí nepřetržitou činnost 
zejména na okresní úrovni, v posledních 
5 letech však i na úrovni krajské. Soutěže 
družstev hrají v soutěžích mužů čtyřčlenná 
družstva, v  mládežnických soutěžích 
a  soutěžích žen tříčlenná družstva. Tak 
jako ve  většině sportů i  stolní tenis se 
hraje v  režimu podzim - jaro. Obdobně 
jako fotbalisté i  vranovičtí ping-pongáři 
nenásledovali územně správní změnu 
a  jsou zařazeni do  soutěžní struktury 
na okrese Břeclav. Ta je čtyřstupňová.

Letošní sezóna zažívá historický 

úspěch

Letošní sezóna, zdá se, je pro 
vranovické stolní tenisty zatím 
nejúspěšnější v  historii - jak co se týče 
počtu hrajících hráčů, družstev, tak i jejich 
dosavadních výsledků. 

Do mistrovských bojů zasáhlo zatím 
22 hráčů (14 dospělých, 8 dorostenců nebo 
žáků) v šesti soutěžích. Zajímavostí je, že 
10 z nich ve Vranovicích přímo nebydlí, 
ale buď zde bydleli v  minulosti nebo 
mají k naší obci „srdeční vztah“, anebo se 
v  jejich bydlišti tento sport na  soutěžní 
úrovni nehraje a do naší sokolovny to mají 
nejblíže. Pokud by se i  druhá polovina 
soutěží vyvíjela podobným způsobem, 
jako její první část, družstvo A  by mělo 
velkou šanci na  historický úspěch - 

postup do  krajského přeboru I. třídy. 
O  reálnosti této možnosti vypovídají 
tabulky (níže). Případný rozhodující 
zápas o postup s největším konkurentem 
Sokolem Otnice by se shodou okolností 
hrál v posledním 22. kole na domácí půdě. 

Hlavní předností A  družstva je 
jeho vyrovnanost. Stolní tenis je při 
vyrovnanosti hráčů sportem náročným 
zejména na psychiku. Někomu nevyhovuje 
určitý styl hry soupeře, jinému naopak 
nedělá potíže si s  takovou hrou poradit. 
Pokud někdo z  družstva v  některém 
zápase „vybouchne“, ostatní spoluhráči 
takový lapsus lehce nahradí. A to je právě 
hlavní důvod, proč pohled na  tabulku 
KPII sk. C dává důvod optimistickému 
očekávání. 

Celou první polovinu (až 
na  jeden zápas) absolvovalo družstvo 
A v základním složení: Marcel Bednařík 
- 27 výher/3 prohry, Rostislav Hladký 
- 21/7, Martin Klabusay - 22/8, Imrich 
Wirth - 22/9. 

Michal Hanuš, velká naděje vranovického 
stolního tenisu

Družstvo B v  okresním přeboru I. 
třídy střídá 5 hráčů, jasnou jedničkou 
je Stanislav Tetur s  dosavadní bilancí 
35 výher, 8 proher. Dále bodují Rudolf 
Zouhar - 24/19, Radek Mach - 15/11, 
David Ponížil - 14/16 a  Michal Hanuš 
- 7/11. 

Hráči Družstva C mají k  zápasům 
také velmi dobrou docházku - „klidný 
střed tabulky“ je spíše nad původním 
očekáváním. Svoje body zatím získali: 
Michal Hanuš - 24/11, Petr Goliáš 
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- 27/13, Aleš Mrkvica 19/17 a  Pavel 
Šťastný 10/19. 

Páteří družstva D jsou mladí 
dorostenci a  dorostenky. Pokud by 
i  v  budoucnu vydrželi v  treninkovém 
nasazení, postup do vyšší soutěže by byl 
otázkou jednoho, dvou roků. Zatímní 
bilance hráčů: Pavel Zmrzlík - 24/14, 
Petr Pokorný - 22/16, Daniel Pavelka - 
19/17, Pavlína Veselá - 16/24. 

Jmenovaní dorostenci spolu s dalšími 
žáky hrají i  okresní soutěž dorostu: 
Pavlína Veselá - 7/2, Nela Dvořáčková - 
3:3, Pavel Zmrzlík - 6/3, Petr Pokorný - 
4/2, Jan Kodýtek - 3/4, Marek Kodýtek 
- 0/2. 

Šestou soutěží, ve  které mají naši 
hráči, resp. hráčky svoje zastoupení, je 
Divize JMK žen. V  družstvu Sokola 
Šitbořice pravidelně v  rámci hostování 
nastupují Pavlína Veselá (2/10) a  Nela 
Dvořáčková (4/8). 

Začátkem ledna začíná druhá část 
soutěží a  nezbývá tedy než přát si, aby 
ohlédnutí po  jejím skončení bylo rovněž 
neméně radostné...

Pavel Šťastný

SK Vranovice

Fotbalisté 

v přípravě na jarní 

část sezóny

Úvodem bych velice rád všem 
čtenářům zpravodaje dodatečně popřál 
šťastný, všeobecně pohodový, a  co 
nejméně starostný rok 2014.

Našim hráčům, trenérům 
a  funkcionářům navíc co nejvíce elánu 
a  chutě do  společné „práce“, která nám 
jak doufám bude v  nastávající části 
sezóny přinášet ovoce v  podobě radosti 
z úspěšných výsledků.

Všechna naše družstva se pod vedením 
svých trenérů již od  prosince zapojila 
do zimní přípravy. Pro naše nejmenší, tedy 

přípravku a žáky máme v místní sokolovně 
vyhrazenou úterní dvouhodinovku. Dle 
informací vedoucích je tréninková účast 
dobrá z  čehož samozřejmě pramení 
celková spokojenost. 

Dorostenci začali s přípravou o něco 
později a  to druhou víkendovou nedělí 
letošního roku. Začátek jednotky mají 
v dopoledním čase na tréninkovém hřišti. 
Účast hráčů v  této věkové kategorii je 
přes zimu tradičně mizerná, proto nás 
dosavadní nízká účast (žel-bohu) ani moc 
nepřekvapuje. Pozice trenéra je v  tomto 
případě „nezáviděníhodná“, jeho volný 
čas zbytečně promrhaný a  veškerá práce 
s přípravou tréninkové jednotky zbytečná. 
Přesto doufám, že se naši „nagelovaní 
fešáci“ chytnou za  nos a  začnou brát 
fotbal aspoň trochu vážně a pochopí, že 
trenér nedělá zimní přípravu kvůli sobě, 
ale především a hlavně kvůli NIM.

Díky velice mírné zimě se naše Áčko 
(neboli muži )zapojilo do  venkovního 
třífázového týdenního cyklu. V  úterní 
a  čtvrteční podvečery podniká hodinové 
„oblíbené“ výběhy, a  v  neděli po  obědě 
nabírá fyzickou kondici na  tréninkovém 
hřišti. Na  dosavadní hráčské účasti je 
vidět, že většina bere zimní přípravu 
zodpovědně z čehož máme pochopitelně 
radost. Z tohoto důvodu výbor akceptoval 
nabídku zúčastnit se zimního turnaje 

v Žabčicích a mužstvo  na turnaj přihlásil. 
(Rozlosování níže)

Závěrem bych nerad opomenul 
jedno velké poděkování. Týká se nově 
vznikajícího fanclubu SK Vranovice,který 
po  celou podzimní sezónu dělal 
fantastickou kulisu na  venkovních 
zápasech našeho mužstva. Hlavními 
aktivisty byli Ondra (Mike) Hamerský 
a Michal (Hugo)Lesnek , který zajišťoval 
autobusovou dopravu. Poděkování 
samozřejmě patří i  skalním fanouškům 
hospůdky „U Šeráků“. 

Za SK Vranovice Mirek Ježa

ROZLOSOVÁNÍ ZIMNÍHO 

TURNAJE V ŽABČICÍCH

Neděle 23.2.
12:30 Újezd u Brna – SK Vranovice
15:00 Žabčice – Strachotín

Neděle 2.3.
12:30 Žabčice – SK Vranovice
15:00 Strachotín – Újezd u Brna

Neděle 9.3.
12:30 Vranovice – Strachotín
15:00 Žabčice – Újezd u Brna

Neděle 16.3.
12:30 o 3. Místo
15:00 o 1. Místo

-jež-
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Č. 01/2013 vychází 1. 2. 2014, uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2014, vychází 4. 4. 2014. Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 

Hasičský ples
Pořádá SDH Vranovice
Sobota 8. února 2014

Sportovní hala na ulici Lipová
Začátek ve 20,00 hodin

Vstupné: 99 Kč
Program:

• hraje hudební skupina FANTASTIC BAND
• připravena je bohatá tombola

• občerstvení zajištěno

Výstava vín, 45. ročník
ČZS vinaři Vranovice

Sobota 8.3.2014 
Začátek je ve 14.00 hodin 

ve sportovní hale na ulici Lipová
• hraje cimbálová muzika Lália z Velkých Bílovic 
• připravena je bohatá tombola i občerstvení

Hodnocení vín proběhne v sobotu 1.8. ve 13.00 hodin v sále 
restaurace U Fialů

Vranovický MASOPUST
Sobota 1. března 2014

Pořádají Vranovické baby

Dětský maškarní bál
ZŠ a MŠ Vranovice
So 15. března 2014

Sportovní hala na ulici Lipová

Maškarní ples
Pořádá SK Vranovice

Sobota 15. března 2014
Sportovní hala na ulici Lipová

Začátek ve 20,00 hodin

MISTROVSTVÍ MORAVY RAW
v klasickém silovém trojboji bez podpůrného vybavení 

Pořádá: Sokol Vranovice, oddíl silového trojboje, tel.606 213 188
Sobota 22. března 2014

Začátek v 10,00 hodin v místní sokolovně

Životní jubilea
Březen
Josefa Toncrová  ............................ 94
Václav Kozel ................................. 65
Marie Jandásková  ......................... 65
František Kučera  .......................... 65
Ludmila Langsteinová  ................. 81
Josef Zekl  ..................................... 81
Helena Teplá  ................................ 60
Jaroslav Bartošic  ........................... 84
Jitka Šulcová  ................................ 60
Květuše Ondroušková  .................. 80
Josef Sobol  ................................... 70
Eva Petrášková  ............................. 75
Jindřiška Jatelová  .......................... 83
Josef Kelbl  .................................... 75

Duben
Dagmar Soukopová  ..................... 60
Marie Dofková  ............................. 88
Marie Jedličková  .......................... 60
Františka Furchová  ....................... 75
Věroslav Půdek  ............................. 65
Anna Procházková  ....................... 82
Jiřina Řepová ................................ 65

Narození
Malou Ludmila Kellnerova-Termier
Vendula Ďurišová
Marek Novotný

Úmrtí
Alžběta Šťastná
Zdeněk Dlapka
Růžena Jandásková
František Včelouch

Počet obyvatel ke dni 17.01.2014
Muži  ........................................ 1074
Ženy  ......................................... 1088
Celkem ..................................... 2162
z toho dospělí  ........................... 1765 
děti  ............................................. 397

Demografi cký vývoj obyvatel 

Vranovic v roce 2013

Počet obyvatel ke dni 31.12.2013
Muži ....................................... 1071
Ženy ........................................ 1084
Celkem.................................... 2155
z toho dospělí .......................... 1761
•   muži ...................................... 879
•   ženy ...................................... 882
děti ............................................ 394
•   chlapci .................................. 212
•   dívky ..................................... 272

Průměrný věk obyvatel v roce 2013 
byl  ................................... 39,92 let.
Počet přihlášených k trvalému 
pobytu .......................... 88 obyvatel.
Počet odhlášených z trvalého 
pobytu .......................... 34 obyvatel.
Narodilo se  .......................... 24 dětí.
Zemřelo  .........................21 občanů.

Uzavřené sňatky v Obci Vranovice
Celkem.......................................... 4
z toho:   obřad civilní .................... 3
              obřad církevní ................. 1

Uzavřené sňatky mimo Obec 
Vranovice
Celkem.......................................... 8

Nejstarší muž obce (1919) ....... 94 let

Nejstarší žena obce (1920) ....... 93 let

Bylo vydáno 15 nových čísel 
popisných, tedy dokončeno 
a zkolaudováno 15 nových 
rodinných domů.

Zdroj: matrika OÚ,
připravila Zuzana Škamradová


