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ČÍSLO 1
ÚNOR 2015
DISTRIBUCE ZDARMA

V tomto čísle najdete:

  Obecní ples zahájil plesovou sezónu

  Vize obce je jasná: vzdělání 

a bezpečnost

  Výtěžek z Tříkrálové sbírky překonal 

rekord

  Kolik zaplatíme na poplatcích 

v r. 2015?

  Kulturní program ve farnosti zaujal

  Jak jsme prožili uplynulý rok

ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE

Obecní ples zahájil plesovou sezónu.
Mistříňanka hrála pro vyprodaný sál

Již po  osmé pořádala naše obec tradiční ples s  Mistříňankou, který zahájil 
plesovou sezónu ve Vranovicích. Tato společenská akce každoročně přiláká stovky 
návštěvníků nejen z Vranovic a okolí, ale za zábavou sem lidé váží cestu i z druhého 
konce naší republiky. Letos byl sál plně obsazen, všechny vstupenky byly vyprodány 
už v předprodeji.

Atraktivní tombola čítala na sto zajímavých cen. Poděkování za hodnotné dary 
patří všem sponzorům, kteří tímto akci podpořili.

Úvodní vystoupení bylo v režii vranovických krojovaných párů, které se představily 
v  nové kolekci vranovických krojů. Průběh večera zpestřili svým vystoupením 
tanečníci z taneční školy DANZA Brno – semifinalisté mistrovství ČR družstev z roku 
2014. Na parketu předvedli choreografii z klasiky a latinskoamerické tance.

Moderní výzdoba sálu byla letos v zelené barvě a příjemně dotvářela nastavenou 
úroveň plesu. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení na stolech – jednohubky, 
koláčky a víno z místní produkce.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a přispěli k tomu, aby se 
akce vydařila.

Ti, kteří si letos nestihli zakoupit vstupenku včas, budou mít možnost opět za rok.
Děkujeme za Vaši přízeň.

-kla-
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané, 
máme za  sebou, oproti jiným letům, 

trochu vyhrocený podzim, který byl spojen 
s  volbami do  obecního zastupitelstva. 
Máme za  sebou dobu Vánočních svátků 
a s  tím spojených tradic a zvyků. Věřím, 
že každý z Vás tento čas využil především 
k odpočinku a k rodinnému klidu.

Vedení obce využilo tohoto období 
pro defi nici priorit pro následující volební 
období a  zejména pro rok 2015 a 2016. 
Základem pro sestavení Plánu rozvoje, 
pro Plán investic na r. 2015 a 2016 i pro 
Rozpočet na  rok 2015 se stal program 
vítězné kandidátky v obecních volbách.

Není cílem zde nyní prezentovat celý 
Plán investic a oprav na  r. 2014 a 2015, 
případně celý Plán rozvoje. Zmíním 
se o  dvou stěžejních oblastech pro celé 
čtyřleté období, které svým významem 
ovlivní rozvoj obce na mnoho let dopředu. 
Právě začínající čtyřleté období bude 
charakterizováno zejména:

• oblastí podpory vzdělávání
• zvýšenou bezpečností a  pořádku 

v naší obci

Oblast podpory vzdělávání

Prvořadým cílem pro další 
čtyřleté období bude vytvoření vize 
pro podporu vzdělávání, které bude 
konkurenceschopné nejen vůči okolním 
ZŠ, ale i osmiletým gymnáziím. 

Vedení obce se aktivně zapojí 
do  formulování vize pro Základní 
a  Mateřskou školu do  roku 2018 
a současně vytvoří organizační a fi nanční 
zázemí, které bude zajišťovat její naplnění.

Oblast podpory vzdělávání však 
nebude defi novaná pouze pro základní 
vzdělávání pro žáky ZŠ, ale bude  
zahrnovat i  oblast volnočasových aktivit 
mládeže, sportovní aktivity, celoživotní 
vzdělávání, nové prostory pro Základní 
uměleckou školu i pro knihovnu.

Střediskem pro uvedené aktivity se 
stane připravované Vzdělávací centrum, 
které vznikne v  prostorách  současné 
budovy a přilehlých prostor bývalé školní 
jídelny U Floriánka 53. 

Vzdělávací centrum bude zahrnovat 
výuku prvního stupně ZŠ, školní družinu, 
knihovnu, Základní uměleckou školu, 
školní bazén (určen pro výuku a  pro 
mimoškolní organizované aktivity), 
víceúčelové sportoviště a  zahradní trakt, 
který bude využit pro aktivní odpočinek 
dětí. V  současné době je vypracována 

projektová dokumentace a  probíhá 
stavební řízení pro povolení stavby. 
Podmínkou této investice je získání 
dotace v  rámci plánovaných dotačních 
titulů z Evropské unie.

Vybudování moderního Vzdělávacího 
centra vytvoří kvalitní podmínky pro 
připravované celoživotní vzdělávání, 
pro kvalitní mimoškolskou aktivitu dětí 
zejména předškolního věku. 

Přestěhováním do  plánovaného 
Vzdělávacího centra vznikne moderní 
knihovna, která se zaměří nejen 
na  půjčování knih, ale i  na  moderní 
digitální nosiče (čtečky). Dojde k  bližší 
spolupráci s  Klubem maminek se 
zavedením nové služby: půjčování hraček 
pro  nejmenší.

Zvýšení bezpečnosti a pořádku 

v obci

Jedná se o bezpečnost a pořádek v obci, 
které můžeme ovlivnit v  rámci platných 
zákonů a  kompetencí. Neslibujeme 
snížení kriminality, či vandalismu. To je 
v  kompetenci Policie ČR, ale zejména 
ve výchově každé rodiny. 

Bezpečné propojení západní části 
obce s centrem

Cílem je vybudování bezpečného 
propojení pro pěší a  cyklisty ulic 
U  Hlinku, U  Hájku, Dolin, Nad 
Dolinami, U Hlinku, Polní a ul. Přibická 
s centrem obce. 

V  současné době bude vypracována 
studie proveditelnosti na  nový 
bezbariérový bezpečný přechod pro 
chodce i  pro cyklisty přes železniční 
trať. Studie proveditelnosti bude řešit 
bezpečnost, bezbariérovost, technickou 
proveditelnost i možnosti fi nancování. 

V  rámci bezpečného propojení obce 
bude řešena rovněž oprava uličky z  ul. 
Pouzdřanská k nádraží ČD a systémové 
řešení pro celou tuto lokalitu.

Okolo areálu bývalého Atraxu 
(ještě dříve Vitany) bude vybudována 
nová komunikace, včetně veřejného 
osvětlení. Podmínkou pro vybudování 
této nové komunikace bylo majetkové 
vypořádání s ČD, což se v loňském roce, 
po  více než dvaceti letech, podařilo. 
Vybudováním této nové komunikace 
budou vytvořeny podmínky pro úpravu 
dopravního značení pro ulice U  Hájku, 
U Hlinku, Sadová, Doliny a Polní. 

V rámci řešení bezpečnosti a pořádku 
obce dojde k  vybudování nové 
komunikace, chodníků a  parkovacích 
míst v lokalitě Kopečky. Současně dojde 

k  úpravě celé lokality a  zajistí se trvalé 
zajištění pořádku.

Mimo zmíněné dlouhodobé cíle, 
jsou pro naši obec již samozřejmostí 
průběžné opravy komunikací a chodníků. 
V  letošním roce tak bude vytvořena 
dopravní zóna 30, spojená s  opravou 
chodníku a  komunikace. Současně tak 
bude řešen bezpečnější pohyb osob, 
cyklistů i  bezpečnější doprava v  ul. 
Obchodní, U  Floriánka, Náměstíčko 
a Pouzdřanská.

Dlouhodobé vize i krátkodobé plány 
jsou stanoveny. Mají podporu veřejnosti, 
mají podporu Zastupitelstva obce, což 
je nezbytný předpoklad pro to, že budou 
vize postupně naplňovány.  

Váš starosta Ing. Jan Helikar

Demografi cký 

vývoj obyvatel 

obce Vranovice 

v roce 2014

Počet obyvatel ke dni 31.12.2014
Muži ..........................................1095
Ženy ..........................................1115
Celkem ......................................2210

z toho dospělí ............................1783
 - muži ......................................890
 - ženy .......................................893
děti...............................................427
 - chlapci ...................................205
 - dívky .....................................222

Průměrný věk obyvatel v roce 2014 byl 
39,76 let.
Počet přihlášených 
k trvalému pobytu ........... 84 obyvatel.
Počet odhlášených 
z trvalého pobytu ............ 47 obyvatel.

Narodilo se 31 dětí.
Zemřelo 20 občanů.

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

Nejstarší muž obce (1919) ........95 let
Nejstarší žena obce (1920) ........94 let

Bylo vydáno 8 nových čísel popisných, 
tedy dokončeno a zkolaudováno 8 
nových rodinných domů.

Zdroj: matrika OÚ, 
připravila Zuzana Škamradová
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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. 22/2014 

ze dne 24.11.2014

Rada:

1. Schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila za  předsedu 

Sportovní komise Petra Škamradu.
1.2. Rada obce schválila za předsedu Školské 

komise Mgr. Oldřicha Vybírala.
1.3. Rada obce schválila Plán investic a oprav 

na r. 2015 – 2016.
1.4. Rada obce schválila plán jednání Rady 

obce do  konce r. 2014 a  termín pro 
jednání Zastupitelstva Obce Vranovice 
(18.12.2014).

1.5. Rada obce schválila Plán rozvoje obce 
na r. 2015 – 2018.

1.6. Rada obce schválila prezentaci Obce 
Vranovice v připravované knize  „ Česká 
republika – města a obce“ v  rozsahu ½ 
strany A4.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu č. 027574 
s  Jihomoravským krajem o  poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  
na  zabezpečení akceschopnosti JSDH 
na r. 2014 ve výši 2.117,-Kč.

1.8. Rada obce bere na  vědomí program 
a  zajištěnost rozsvěcení Vánočního 
stromu dne 30.11.2014.

1.9. Rada obce schválila členy Kulturní 
komise a  Komise stavební a  životního 
prostředí.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá získat souhlasy 

zbývajících majitelů pozemků k realizaci 
komunikací, chodníků a  parkovacích 
míst v lokalitě Kopečky:

 T: 15.1.2015 O: Drahomír Dofek
2.2. Rada obce ukládá zadat vypracování 

studie pro využití  pozemku p.č. 2837/1 
mezi ul. Pouzdřanská a  Nádražní 
a opravy uličky.

 T: 30.1.2015 O: starosta
2.3. Rada obce ukládá zadat vypracování 

studie proveditelnosti, časový 
harmonogram a  předběžný rozpočet 
pro bezpečné propojení západní části 
obce (ul. Přibická, Polní, Doliny, Nad 
Dolinami, Sadová, U Hájku, U Hlinku) 
s centrem obce.

 T: 30.1.2015 O: starosta
2.4. Rada obce ukládá zadat vypracování 

projektové studie pro vedení 
infrastruktury (komunikace, VO, 
izolační zeleň atd.) okolo bývalého areálu 

společnosti ATRAX (dříve VITANA)
 T: 15.2.2015 O: starosta
2.5. Rada obce ukládá připravit návrh 

Rozpočtu na rok 2015.
        T: 1.12.2014 O: starosta
2.6. Rada obce ukládá projednat aktivitu 

společenských organizací a spolků.
 T:  15.2.2015 O: Ing. Jaroslav Pezlar
2.7. Rada obce ukládá připravit vyhlášku 

O  místním poplatku za  provoz 
systému shromažďování, sběru, třídění 
a odstraňování komunálního odpadu.

 T: 10.12.2014 O: starosta, D. Dofek

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

třídění odpadu o  možnost odevzdání 
elektrospotřebičů ve dvoře OÚ.

3.2. Rada obce bere na  vědomí program 
a  zajištěnost rozsvěcení Vánočního 
stromu dne 30.11.2014.

Usnesení Rady č. 23/2014 

ze dne 8.12.2014

Rada:

1.   Schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila Plán jednání Rady 

Obce Vranovice na I. pololetí 2015.
1.2. Rada obce schválila Rozpočet na r. 2015 

a doporučí ho ke schválení v ZO.
1.3. Rada obce schválila program jednání 

ZO dne 18.12.2014
1.4. Rada obce schválila složení Povodňové 

komise: předseda: ing.  Jan Helikar, 
místopředseda – Ing.  Jaroslav Pezlar, 
členové: Luboš Mrkvica, Jan Rohrer, 
Miloš Kvapil

1.5. Rada obce schválila členy Školské 
komise: Petra Čeledová, Mgr.  Pavel 
Kukleta, Josef Varmužka, Eva Holíková.

1.6. Rada obce schválila členy Sportovní 
komise: Mgr.  Hana Pokorná, Radek 
Klimeš, Petr Goliáš.

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

1.8. Rada obce schválila záměr pronajmout 
části pozemku p.č. 2565/5 za  účelem 
vybudování parkoviště pro tělesně 
postižené, minimální cena pronájmu 
byla stanovena na 4,-Kč bez DPH/m2.

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

1.10. Rada obce schválila s  HZS JmK 
Smlouvu o připojení elektrické požární 
signalizace  na  pult centralizované 
ochrany pomocí zařízení dálkového 
přenosu.

1.11. Rada obce schválila celkovou částku 7 
tis. Kč na  rozdělení odměn za  r. 2014 
pro člen Kulturní komise (rozdělení je 
v kompetenci vedoucí CVČ).

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit potřebnost 

vymalování a oprav interiéru v místním 
kostele.

 T: 18.12.2014 O: D. Dofek
2.2. Rada obce ukládá předsedovi Školské 

komise řešit zrušení SRPDŠ v  ZŠ 
a  MŠ a  připravit návrh na  vznik 
obdobné organizace v souladu s platnou 
legislativou.

 T: 30.1.2015 O: předseda Školské 
komise

2.3. Rada obce ukládá provést revizi 
vzrostlých stromů na  veřejných 
prostranstvích a defi novat jejich údržbu, 
případně náhradní výsadbu.

 T: průběžně, do 30.4.2015 O: L. Mrkvica

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere vyhlášení Ústředního 

krizového štábu I. stupně bezpečnostní 
ochrany vymezených objektů ČR.

3.2. Rada obce vzala na vědomí vyhodnocení 
Rozsvěcení vánočního stromu 
a Mikulášské nadílky.

Usnesení Rady č. 24/2014 

ze dne 22.12.2014

Rada:

1. Schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila určení hranic pro 

odkoupení části pozemku p.č. 2565/66, 
265/204 a 2565/A.

1.2. Rada obce schválila Architektonické 
regulační zásady  pro plochu bydlení BR 
Z 23 (prodloužení ul. Růžová)

1.3. Rada obce schválila Smlouvu č. 
1030018540/003 o  smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá aktualizovat obecně 

platnou vyhlášku č. 1/2014.
 T: 30.6.2015 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá opětovně prověřit 

možnost povolení průjezdu cyklistů přes 
přejezd na ul. Přibická.

 T: 28.2.2015 O: první místostarosta
2.3. Rada obce ukládá prověřit a  případně 

připravit návrh na  doplnění nebo 
na změny dopravního pasportu.

 T: 28.2.2015 O: Ing. Jiří Hladík
2.4. Rada obce ukládá opětovně prověřit 

možnost uzavřít smlouvu s  MěÚ 
Pohořelice na  zajištění standardů při 
sociálně – právní ochraně dětí.

 T: 28.2.2014 O: starosta

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

provoz v  Základní škole a  Mateřské 
škole Vranovice.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí návrh 
ředitelky ZŠ a  MŠ na  Motivační 
odměnu za r. 2014.

3.3. Rada obce vzala oznámení Ministerstva 
fi nancí vedené pod č.j. MF-
78219/2014/34-1 na vědomí.

3.4. Rada obce vzala  informaci Policie 
ČR informaci o  kontrole  dodržování 
stanovených limitů rychlosti za r. 2014.
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Usnesení Rady č. 1/2015 

ze dne 5.1.2015

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

opatření č. 5/2015 s  celkovými příjmy 
29.492.200,-Kč a  celkovými výdaji 
24.263.800,-Kč.

1.2. Rada obce schválila Smlouvu o výpůjčce 
20 ks kontejnerů obsahu 1100 l 
od společnosti EKOKOM.

1.3. Rada obce schválila pronájem části 
pozemku p.č. 2565/5 společnosti 
Klempex P+K s.r.o.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu 
o  sdružených službách dodávkách NN 
č. 9550626527 se společností E.ON 
Energie a.s.

1.5. Rada obce souhlasí s  udržovacími 
pracemi spojenými s  opravou hráze 
na pozemku p.č. 2254/40 a 2207/7. které 
bude provádět společnost Agroprojekt 
PSO s.r.o.

1.6. Rada obce schválila Odpisový plán pro 
rok 2015.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá písemně oslovit 

obyvatele domu čp. 183 s  požadavkem 
na  sdělení zda, případně jak velkou 
plochu zahrádky v současnosti užívají.

 T: 30.1.2015 O: starosta  
2.2. Rada obce ukládá připravit podrobnou 

analýzu třídění odpadu za  II. pololetí 
2014.

 T: 15.2.2015 O: starosta, D. Dofek

Usnesení ZO č. 5/2014 

ze dne 18. 12. 2014

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. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 

4/2014 na rok 2014 s celkovými příjmy 
ve  výši 28.753.400,-Kč a  výdaji ve  výši 
24.523.800,-Kč.

1.5. ZO pověřuje Radu obce k  provedení 
případného Rozpočtového opatření č. 
5/2014.

1.6. ZO schvaluje za  členy Finančního 
výboru:  Mgr.  Oldřich Vybíral, Bc 
Martin Třináctý, Josef Kříž, Mgr. Renata 
Karpíšková.

1.7. ZO schvaluje rozpočet na  rok 2015 
s celkovými příjmy ve výši 30.995.000,- 
Kč a výdaji ve výši 26.779.000,-Kč.

1.8. ZO schválilo Rozpočtový výhled na  r. 
2016 – 2017.

1.9. ZO schvaluje prodej části pozemku pč. 
1919/32 kupujícímu Ing. Lukáš Koubek 
a  Ing.  Marie Koubková za  cenu 50,- 
Kč/m2 + náklady na  geometrický plán 
na oddělení pozemku.

1.10. ZO schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.č. 1835/345 o  rozloze 366 m2 

za minimální cenu 40,-Kč/m2.
1.11. ZO schvaluje bezúplatný převod 

pozemku p.č. 2558/9 – ost. komunikace 
do majetku Obce Vranovice.

1.12. ZO schválilo Plán rozvoje obce na  r. 
2015 – 2018 s  doplněním dle pana 
Hochmana.

1.13. ZO schválilo Plán investic a oprav na r. 
2015 – 2016.

1.14. ZO zvolilo za členy KV Ing. Drahomír 
Dráb, Oldřich Vybíral, Pavel Kukleta, 
Květoslava Procházková.

1.15. ZO schválilo přílohy č. 1/14 a  2/14 
ke směrnici o provedení inventarizace. 

1.16. ZO schválilo plán jednání ZO na  r. 
2015. 

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

1.18. ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
o  č. 1/2014 o  stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem.

2. ZO ukládá:
2.1. ZO ukládá  radě obce upřesnění vyhlášky 

č. 1/2014 s termínem do 30.06.2015.

3. ZO bere na vědomí: 
 ZO bere zprávu o  kontrole usnesení 

na vědomí.

K rozpočtu 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 je 

přebytkový ve výši 4.216 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce na  svém 
posledním zasedání v r. 2014, mimo jiné 
schválilo Rozpočet na rok 2015. Rozpočet 
je přebytkový. Zahrnuje celkové příjmy 
ve výši 30.995 tis. Kč a výdaje v hodnotě 
26.779 tis. Kč. Výdaje slouží na  pokrytí 
nákladů na  běžný provoz obce a  OÚ, 
údržbu majetku, fi nancování kulturních 
a  společenských akcí a  plánovaných 
investic a  dále třeba na  fi nancování 
dotací všem příspěvkovým organizacím. 
Přebytek ve  výši 4.216 tis. Kč bude 
výhradně sloužit na  pokrytí nákladů 
spojených s  úhradou dlouhodobých 
úvěrů.

Dlouhodobě klesají provozní 

náklady obce

Vedení obce se trvale daří snižovat 
provozní náklady. Od  r. 2010 se daří 
trvale snižovat náklady na provoz čističky 
odpadních vod. Z  částky 1,6 mil Kč 
se podařilo snížit náklady na  1,3 mil 
Kč v  roce 2014. Trvale se daří snižovat 

náklady na telefony – za poslední 3 roky 
o  cca 20 tis. Kč, náklady na VO se daří 
držet na stejné úrovní, i když se rozšiřuje 
síť VO, možných příkladů je daleko více.

Zavedením systému třídění odpadu se 
podařilo snížit náklady o cca 300 tis. Kč 
za rok a naopak zvýšit příjmy za tříděný 
odpad – EKO-KOM. Celkové snižování 
provozních nákladů se blíží k  částce 1 
mil Kč za  rok. To umožňuje obci držet 
poplatky za  odpad na  stejné výši již 
několik let, od  letošního roku platí také 
slevy na  poplatcích těm domácnostem, 
které poctivě třídí.

Stočné je nejnižší v dalekém okolí

Díky úsporám se v naší obci daří držet 
na stejné výši například i cenu stočného. 
I  přesto, že v  ostatních obcích cena 
každoročně stoupá i  o  několik procent, 
ve  Vranovicích se již 8 let nezměnila 
a  patří mezi nejnižší v  dalekém okolí. 
Měnit se nebude ani v  letošním roce. 
Rozdíl mezi cenou, kterou účtuje VaK 
činí až 15 Kč.

Trvalé snižování provozních nákladů 
umožňuje jednak zkvalitňování úklidu 
a  údržby obecního majetku a  zejména 
vytvářet podmínky pro investice i  pro 

modernizaci infrastruktury. Rozpočtové 
hospodaření obce je zárukou vysoce 
ceněného klienta pro peněžní ústavy pro 
případné další fi nancování.

Schválený rozpočet je výhodný 
pro občany obce, kterým přináší jedny 
z  nejnižších poplatků (stočné, poplatky 
za  popelnice) v  okolí, i  pro obec, když 
vytváří možnosti dalších investic 
do infrastruktury.  

Ing. Jan Helikar, starosta obce
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Výtěžek z Tříkrálové 

sbírky opět 

překonal rekord

Do  kasiček Tříkrálové sbírky letos 
vranovičtí obyvatelé věnovali celkem 
55.079,-Kč, což je rekordní suma. Oproti 
loňskému roku je rekordní i  nárůst 
příspěvků. Zatímco loni byl růst příjmů 
z této sbírky téměř o 1.600 Kč, letos to je 
o celých 7.862 Kč, to znamená přibližně 
pětkrát vyšší.

Skupinky Tří králů prošly 
Vranovicemi v sobotu 10. ledna. Hlavním 
organizátorem sbírky byl Michal Rapco, 
který si zaslouží poděkování. Zapojila 
se řada dobrovolníků, kteří utvořili 
kolednické skupinky. Sbírku každoročně 
pořádá Charita ČR ve  spolupráci se 
skauty.

Výtěžek sbírky je určen na  pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s  dětmi v  tísni a  dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí, a  to 
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. 
Nejméně desetina výnosu sbírky je 
každoročně určena také na  humanitární 
pomoc do zahraničí.

-kla-

V obci začal fungovat 

zpětný odběr 

elektroodpadu

Dosloužila Vám pračka, lednička 
nebo jiné elektrospotřebiče? Už nemusíte 
přemýšlet, kam s nimi. Odevzdejte je přímo 
v naší obci.

Za  budovou obecního úřadu je 
zřízeno nové místo zpětného odběru 
použitých elektrozařízení. Na  místě je 
přistaven tzv. WINTEJNER.

Nové sběrné místo vám umožní zbavit 
se tohoto druhu odpadu ekologickým 
způsobem. Zpětný odběr a  následná 
recyklace odevzdaných spotřebičů je 
významným krokem k ochraně životního 
prostředí.

Ke  zpětnému odběru lze odevzdat 
jen kompletní a  nerozebrané 
elektrospotřebiče. Jen tak může fungovat 
zpětný odběr a recyklace.

Kdy můžete odpad odevzdat?
Odpad můžete odevzdat vždy 

v úředních hodinách obecního úřadu:
Pondělí 07:30 – 19:00 h
Středa 07:30 – 17:00 h

Druhy elektroodpadu, které lze 
odevzdat:
• Velké domácí spotřebiče (např. 

ledničky, mrazáky, myčky, sporáky, 
pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, el. 
topidla, el. sekačky apod. 

• Malé domácí spotřebiče (např. 
vysavače, žehličky, toastovače, 
sendvičovače, elektrické nože, varné 
konvice, kuchyňské roboty, apod. 

• Elektrické nástroje a  nářadí(např. 
vrtačky, pily, řezačky, obráběcí stroje, 
brusky, aku a el. šroubováky, nástroje 
pro pájení, svářečky, apod. 

• Trubicové a úsporné zářivky a výbojky 
• Televizory a PC monitory 
• Výpočetní a  telekomunikační 

technika 
• Spotřební elektronika 
• Hračky, vybavení pro volný čas a sport 

-kla-

Nové ceny vodného na rok 2015

Představenstvo společnosti Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo 
s platností od 1. ledna 2015 jednotné 
ceny vodného pro odběratele takto: 

• 35,60 Kč/m3 bez DPH 
• 40,94 Kč/m3 včetně 15% DPH

Oproti loňskému roku se cena s DPH 
navýšila o 1,61 Kč.
Vodné neplatí obyvatelé obci, ale přímo 
společnosti VAK na základě smlouvy 
o odběru vody.

Cena za stočné se 

ani letos nemění.

Výhodou je vlastní čistička

Stejně, jako tomu bylo již předchozích 
osm let, ani pro letošní rok se cena 
stočného pro občany Vranovic nemění. 
Za  osobu měsíčně zaplatíme 77 Kč, 
což je za  rok 924 Kč. Výpočet vychází 
z  průměrné spotřeby vody na  osobu 
a  rok. Výhodou je bezesporu vlastní 
čistička odpadních vod. Obec tak nemusí 
podléhat tlaku na zvyšování cen a pokud 
se výrazně nezvýší náklady na její provoz, 
může si tak dovolit ponechat ceny 
na  stejné úrovni. Oproti cenám jiných 
společností, kde cena každoročně stoupá, 

se jedná o úsporu domácnosti v řádech až 
tisíce korun. 

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.

-kla-

Výběr a splatnost 

obecních poplatků

Byl zahájen výběr poplatků. Poplatky 
za  vývoz popelnic, poplatek za  psa 
a poplatky za užívání obecních zahrádek 
můžete uhradit v  úředních hodinách 
na  sekretariátě obecního úřadu nebo 
bankovním převodem na  účet číslo 
4200136517/6800, jako varibilní symbol 
uveďte číslo popisné.

Kdo se zapojil do  projektu Třídění 
odpadu, může již v letošním roce uplatnit 
slevy podle objemu vytříděného odpadu 
dle Obecně závazné vyhlášky č. 1 z roku 
2014, čl. 7 – Motivační program.

Výši slevy nalezne každý obyvatel 
pod svými přihlašovacími údaji v systému 
Třídění odpadu nebo se může informovat 
na sekretariátu OÚ.

Druh 
poplatku

Výše ceny 
poplatku

Splatnost do

Popelnice 450 Kč – (mínus) 
sleva za vytříděný 
odpad

31.5.2015

Pes 200 Kč 31.3.2015

Zahrádky Dle min. sazeb 31.5.2014

Hrob Dle min. sazeb 31.5.2014

Poplatky zůstávají ve  stejné výši jako 
v loňském roce. Obec jejich výši ani po osmi 
letech nemění.

-kla-
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Známe výherce 

soutěže o roční svoz 

odpadu ZDARMA

Obyvatelé Vranovic, kteří se zapojili 
do  projektu třídění odpadu, měli 
možnost zúčastnit se soutěže o  roční 
poplatek za  svoz odpadu zdarma. Ti, 
kteří do 15. prosince odevzdali vyplněné 
soutěžní lístky na  OÚ ve  Vranovicích 
a  dodrželi pravidla soutěže, byli 
zařazeni do  slosování, které se konalo 
na čtvrtečním jednání zastupitelstva obce 
dne 18. prosince 2014.

Zastupitelé vylosovali celkem 12 
výherců:

Vladimír Benda, Bc. Jaromír Charvát, 
Zuzana Langhammerová, Ivana Galiová, 
Renata Měřínská, Martin Juříček, 
Michal Vápeníček, Josef Čech, Markéta 
Hégerová, Dana Krejčiříková, Josef 
Václavík, Irena Kellnerová.

Ti, kteří byli do  losování zařazeni, 
museli splňovat tyto podmínky:
• jsou to osoby s  trvalým pobytem 

ve Vranovicích 
• za  jednu domácnost soutěží pouze 

jeden její člen 
• ti, kteří odevzdali správně vyplněný 

formulář na  OÚ a  vlastní popelnici 
označenou samolepkou „Třídíme už 
doma” 
Ze soutěže byli vyřazeni všichni 

zastupitelé a  zaměstnanci obce a  jejich 
nejbližší rodinní příslušníci.

Zavedený projekt na  třídění odpadu 
přímo v  domácnostech začal fungovat 
od  letošního září. Je šetrný k  životnímu 
prostředí, výrazně snižuje obecní náklady 
na svoz odpadu, ale v neposlední řadě šetří 
také Vaše peněženky. Čím více budete 
třídit, tím vyšší cenové zvýhodnění Vás 
čeká.

Petra Klabusayová

Holčička s DMO 

už absolvovala 

speciální rehabilitaci

Ta pomohla k posílení svalů 

a lepší koordinaci těla

Evička Kopečková, holčička, která 
prodělal mozkovou obrnu a ta způsobila její 
těžké fyzické i  mentální postižení, udělala 
zase další krůček vpřed. Ke zlepšení stability 
a  držení jejího těla pomohla speciální 
rehabilitační léčba tzv. Klimtherapy, kterou 
absolvovala letos na  přelomu září a  října. 
S úhradou nákladů pomohla obec Vranovice 
v rámci projektu Podaná ruka, a to fi nančním 
příspěvkem ve výši 50 tisíc korun.

„Jednalo se o  intenzivní lázeňskou 
rehabilitační kúru, během které Evička 
posílila pomocí speciálních procedur ochablé 
svalstvo. Taková léčba je nejlepší, právě proto, 
že je velmi intenzivní. Když si chce sednout 
už zapojuje krční svalstvo a zvedá hlavu, nohy 
drží při chůzi už blíže u  sebe, posílila také 
hrudník. Jedná se o pokroky, které normální 
zdravý člověk považuje za  samozřejmé 
a  formují se u  něj při přirozeném vývoji. 
Evička se však tyto zdánlivě běžné věci 
musí učit. Její organismus je velmi náchylný, 
oslabí ji každá nemoc, stačí běžná chřipka 
a vracíme se zase zpět.” vysvětlila maminka 
Dana Kopečková.

Evička nemůže žít jako běžné děti, 
její stav vyžaduje speciální rehabilitační 
pomůcky na  cvičení, nosí například 
i  speciální obuv šitou přímo na  míru, 
onemocnění jí neumožňuje navštěvovat ani 
běžnou školku a  školu, proto jí rodiče vozí 
do  speciální školy do  Brna. Nemoc má 
za  následek značně opožděný vývoj oproti 
Eviččiným vrstevníkům.

Na  každém kroku dělá Evičce mimo 
rodičů doprovod i její věrná společnice žirafka 
Ája, což bylo také její první vyslovené slovo. 
Při běžném setkání ráda vtipkuje a pamatuje 
si známé věty ze svých oblíbených fi lmů. Při 
loučení Vás tak může překvapit například 
větou: „Počkej, chytím tě Fantomasi!”

DMO a léčba z pohledu 

odborníka
Terapie, kterou holčička podstoupila, 

pomáhá handicapovaným jedincům 
v  obnovení správných pohybových návyků 
a  posílení svalů, zlepšuje koordinaci těla 
a vede ke zlepšení soběstačnosti.

„Dětská mozková obrna je 
charakterizována poruchou kontroly 
hybnosti, ale bohužel často i poruchou jiných 
funkcí (např. i  poruchy zraku a  sluchu). 
Zásadní pro léčbu DMO je rehabilitace. 
Je mnoho metod, ale vždy musí být léčba 
komplexní a  individuálně určena pro 

každého pacienta. Rodič si této poruchy 
všimne teprve tehdy, když je pohybový vývoj 
opožděn. Velmi často to bývá po  prvním 
půlroce života dítěte. Nemoc jako taková, se 
nedá vyléčit. Dá se však pomoci rehabilitační 
léčby dosáhnout zlepšení podmínek života 
dítěte. Čím dříve je léčba zahájena, tím větší 
má dítě šanci překonat vývojové poruchy.” 
potvrdila magistra Iva Rapcová, která stála 
spolu se starostou Janem Helikarem také 
u  počátku projektu „Sociální obec” a  jako 
zastupitelka má tuto oblast na starosti.

Léčbu je nutné opakovat, je ale 
velmi nákladná. Na  to, aby Evička mohla 
rehabilitaci v Klimkovicích ještě absolvovat 
můžete přispět i  vy, a  to na  bankovní účet 
číslo 2400501663/2010 vedený u  Asociace 
rodičů dětí s  DMO (http://www.asociace-
deti-dmo.cz/). Nebo se zapojit do některého 
z projektů na její podporu.

Rodiče jsou vděčni za jakoukoliv 

podporu

„Poděkování patří všem, kteří se zapojili 
do jednoho z projektů nebo přispěli fi nanční 
částkou. Jsme velmi rádi, že ve Vranovicích 
funguje sociální projekt Podaná ruka, který 
myslí na  skupinu handicapovaných a  jinak 
znevýhodněných dětí oproti normálním 
jedincům. Pomoci si velmi vážíme. Stejně tak 
děkujeme i ZŠ Vranovice za to, že se zapojila 
do projektu Sbíráme víčka pro Evičku, který 
také pomáhá.” říkají vděční rodiče.

Sama Dana Kopečková chce v budoucnu 
založit sdružení na podporu dětí postižených 
dětskou mozkovou obrnou (DMO). Má sílu 
pomáhat nejen své dceři, ale vůli být užitečná 
i pro ostatní děti, kteří pomoc potřebují.

Rodiče si do  budoucna přejí, aby byla 
Evička co nejvíce samostatná a zejména, aby 
byla v  životě spokojená. „Většinou platí, že 
když se zlepší její fyzický stav, zlepší se i ten 
psychický. Proto první nejdůležitější věcí 
je, aby chodila a hned poté, aby si řekla, co 
potřebuje.” přeje si maminka.

Petra Klabusayová

Evička Kopečková Foto: Petra Klabusayová
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Římskokatolická farnost

Po koncertech 

přišel muzikál

Také druhé nedělní odpoledne nového 
roku 2015 nezůstaly dveře Vranovického 
kostela zavřené. S muzikálem Jesus Star 
Supermlád přijel amatérský divadelní 
soubor Spojené farnosti, který již 24 
let přináší malým i  velkým divákům 
poněkud moderněji pojatý pohled 
na  události z  Bible. Členy souboru jsou 
nyní účinkující z  více jak 10 farností 
v okolí Brna. 

Muzikál Jesus Christ Supermlád, 
jehož autorem je Luděk Strašák (redaktor 
Rádia Proglas), měl premiéru v roce 2004 
a od té doby jej divadlo téměř pravidelně 
oprašuje na  svá prosincová a  lednová 
vystoupení. Svým názvem evokuje ještě 
donedávna známější představení Jesus 
Christ Superstar, které popisovalo 
poslední dny Ježíšova života, tedy dobu, 
kdy byl stár. Je tedy logicky snadno 
odvoditelné, o čem je divadlo, ve kterém je 
Ježíš ještě mlád, možná úplně supermlád.

Muzikál předvedl divadelní soubor Spojené 
farnosti
Foto: Pavel Kukleta

Ve  čtyřech obrazech tak mohli 
diváci prožít to, co předcházelo Ježíšovu 
narození a  co po  něm také následovalo. 
Setkali se nejen s  Josefem a  Marií, ale 
také s  Herodem, Mudrci od  východu 
a  dalšími oblíbenými postavami z  okolí 
Betléma. Děti kromě jiného zaujalo 
hledání noclehu Marie a Josefa, ohlášení 

Ježíšova narození pastýřům hrajícím 
kostky a  dramaticky zpracovaný motiv 
setkání mudrců a krále Heroda. Nemalé 
poděkování patří také všem malým 
i  velkým divákům za  jejich skvělý ohlas 
i potlesk. (v článku byly použity informace 
z webu http://spojene-farnosti.webnode.
cz/)

Pavel Kukleta

Vánoční koncert si 

poslechl plný kostel 

lidí

První nedělní odpoledne nového roku 
2015 zpestřil Vánoční koncert Sborečku 
ZŠ Vranovice a  Žákovské dechové 
hudby MUTĚŇANÉ-ČEJKOVJANÉ. 
V  podání zpěváků a  hudebníků z  naší 
obce a ze Slovácka zazněly známé koledy 
a vánoční zpěvy. 

Stejně jako v  minulých letech byli 
malí hudebníci za krásnou hudbu a zpěv 
odměněni nadšeným potleskem publika 
ze zaplněného kostela. Velké poděkování 
patří sbormistrům paní Pavle Pantákové 
a  Jaroslavu Novákovi a  hlavně všem 
malým hudebníkům a zpěvákům i  jejich 
rodičům.

Foto: Pavel Kukleta

Sboreček, stejně jako Žákovská hudba 
svým mnohaletým působením vede již 
několik generací dětí a  žáků v  obcích 
kde působí ke  zpěvu a  hudbě, což 

velmi napomáhá smysluplnému využití 
volného času dětí a  mládeže. Občas 
se také z  nějaké malé hvězdičky stane 
profesionální hudebník nebo zpěvák. 
Daleko cennější je však skutečnost, že 
díky působení těchto sborečků spousta 
dětí a mladých v našich obcích umí pěkně 
zazpívat moravskou i  českou písničku 
nebo koledu.

Pavel Kukleta

Bohoslužby v čase 

vánočním zpestřilo 

zpívání

Také o  letošních Vánočních svátcích 
zpestřili bohoslužby v  našem kostele 
hudebníci, zpěváci a  zpěvačky. Kromě 
zpěvů na  půlnoční mši svaté, které 
nacvičili ochotní účinkující, zazpívala 
na  Boží Hod rytmické vánoční písně 
Schola Vranovice pod vedením slečny 
Hladíkové. Od letošního roku se Schola 
může kromě pěkné hudby a  zpěvu 
pochlubit také novým logem a  tričky, 
která vytvořila jedna z  jejích vedoucích 
slečna Hladíková. 

Posluchače zaujal Vojta Kříž, který zahrál 
na saxofon
Foto: Pavel Kukleta

Mši svatou v  Domově pro seniory 
23.12. a bohoslužbu na svátek sv. Štěpána 
26. prosince pak oživily dětmi zpívané 
vánoční koledy. Hudební doprovod 
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kromě klavíru tvořily dechové i smyčcové 
hudební nástroje. Nejvýrazněji hlavně 
malé posluchače zaujal Vojta Kříž 
svou krásnou hrou na  saxofon, nástroj 
který jsme většinou zvyklí slýchávat při 
populární hudbě. Velký dík patří též paní 
Machové a  Stejskalové, které obětavě 
v  čase vánočním secvičily s  dětmi tyto 
skladby a v neposlední řadě i všem ostatím 
malým muzikantům a  zpěvákům. Proto 
na konci mše svaté měl své místo v tyto 
dny i zasloužený potlesk a poděkování ze 
strany pana faráře. 

-kuk-

To podstatné bývá 

zdarma

Ty už chodíš do  práce, viď? Tak to 
vyděláváš koruny a  můžeš mi koupit 
zmrzku.“ Touhle úvahou překvapil 
pětiletý syn mých přátel svou paní 
na  hlídání. Že se hodnota všeho okolo 
vyjadřuje penězi se naučíme rychle 
a  neopustí nás to celý život. Každé dítě 
dokáže okamžitě jmenovat, na co všechno 
by maminka potřebovala korunky. Těch 
věcí, co by člověk chtěl...

Současná spotřebitelská kultura 
založená na  reklamě a  značce k  tomu 
přidává tezi, které je velmi snadné uvěřit: 
čím více peněz, tím lepší kvalita. Co je 
výrazně lacinější, je podezřelé. Většina 
nakupuje v  hypermarketech a  snad si 
pomalu zvykla, že úspora pár kaček 
znamená občas něco prošlého, zeleného, 
nekvalitního. A tak když chceme kvalitu - 
jen málokdo umí různé druhy zboží dost 
posoudit - orientujeme se podle ceny. 

Betlémské světlo roznášeli skauti až do Vašich 
domovů
Foto: Pavel Kukleta

A do této úvahy, které se držíme celý 
rok, ale před Vánoci asi intenzivněji, přijde 
něco tak prostého jako Betlémské světlo. 
V  Betlémě ho zapálí postižený chlapec, 
do Lince ho dopraví aerolinky ve speciálně 
upraveném boxu, ve  Vídni se ho ujmou 
čeští, rakouští, slovinští, chorvatští, 

němečtí… skauti a  vlaky ho rozvážejí 
po  celé Evropě. Plamen se dělí o  svoje 
světlo s  tisíci svíček a  petrolejek, lidé si 
pro něj chodí na náměstí či do nemocnic, 
nosí ho těm, kteří si nemohou dojít 
sami. A  na  rozdíl od  zmrzky, čím víc 
lidí si kousek světla vezme, tím je ho víc. 
Nedává se za  peníze a  stejně neubývá. 
Poselství toho plamene je vlastně pořád 
stejné, i když jsme ho možná tehdy snáze 
vnímali a  prožívali: To podstatné bývá 
zdarma. (Text: z pozvánky na rozsvěcení 
Betlémského světla v Praze...)

P.S. V českých zemích se roznášelo již 
po pětadvacáté.

Hodně zdraví a Božího požehnání 
v Novém roce 2015 přejí 

skauti i ministranti z Vranovic
Za vranovickou farnost

Pavel Kukleta

Obecní knihovna

Knihovna 

zaznamenala 

nárůst čtenářů. 

Vyhodnotila ty nejpilnější

I  v  roce 2014 zaznamenala místní 
knihovna nárůst nových čtenářů, a  to 
jak dospělé populace, tak také dětských 
čtenářů. Nadále tak pokračuje pozitivní 
vývoj z  minulých let. A  rostla také 
návštěvnost knihovny. Za  loňský rok 
navštívilo knihovnu na šest tisíc zájemců 
o  literaturu. Ti si půjčili celkem 9543 
publikací.

Děkujeme za přízeň čtenářů a těšíme 
se, že i  v  letošním roce tomu bude 
podobně.

Čtenář roku má své 

vítěze

Kategorie dospělých
Nejpilnějším čtenářům roku 2014 

dominuje Ludmila Hamerlíková, která si 
loni vypůjčila na 150 knih. 

Kategorie 7 – 18 let
V kategorii čtenářské mládeže ve věku 

od 7 do 18-ti let se čtenářkou roku 2014 
stala jedenáctiletá Veronika Vrátná se 111 
přečtenými knižními tituly.

Kategorie 0 – 6 let
Nejmladší čtenářkou do  6-ti let je 

Amálie Hanušková, které jsou teprve tři 
roky, ale maminka jí z  knihovny stihla 
přečíst už přes třicet pohádkových knih. 

Letos poprvé jsme zavedli kategorii 
nejstarší čtenář. V  této kategorii jasně 
kraluje paní Soukupová Helena (ročník 
1932), která stihla přečíst přes šedesát 
knih.

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

-kla-

Knihovna obměnila 

knižní fond

Přijďte si vybrat z nové nabídky knih 
zapůjčených z  Výměnného knižního 
fondu v Břeclavi. K zapůjčení je až na tři 
sta nových titulů různých žánrů.

Nabídkou knihovny můžete listovat 
také v internetovém On-line katalogu.

-kla-

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
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Z historie obce

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

Jednou zjara, to mi bylo snad 8 roků, 
nám naši koupili jízdní kolo. Bylo starší, 
z  druhé ruky, bytelné a  těžké, s  tvrdým 
sicem, štanglou a  zvonkem na  řetázku. 
Trápení s  ním jsem měl především já. Ze 
sicu jsem nedošáhl, o  tvrdou štanglu jsem 
si odřel pytlík, tak jsem jezdil pod štanglou. 
Hrbil jsem se při tom, skákal hore-dole-sto-
pět-sto-pět a punčochu, pokud jsem je nosil, 
jsem si zamazal šmírem. Takže velká sláva 
z jízdy na kole nebyla. Dnes je to jednodušší 
– štangla hore na kole prostě není. 

Na  jaře se probudil život na  všech 
úsecích.

První se ohlásili miškáři, správně 
zvěrokleštiči, že? To byli páni své profese. 
Měli menšestrové rajtky, klobouky se štětkou, 
vysoké holínky, kouřili cigára, ale smrděli 
prasečinou dodaleka. 

Ulicí každý týden zarachotil košinový 
vůz tažený koníkem, vápeníci vyvolávali 
vápno, vápno, vápýnko – vážili je na mincíři 
hospodářům, kteří je kupovali na jarní líčení 
ovocných stromů, komor a chlívků. 

Drotári, vesměs ze Slovenska, 
vyvolávali: drátovat, fl ikovat, hrnce 
spravovat – a  spravovali děravé konve, 
kýble, kastroly, vypalované hliněné formy 
a hrnce. Stačil jim k tomu drát, cín, kleštičky 

a kladívko, dnes by to těžko někdo dokázal. 
Braťci – říkali jsme jim taky bosňáci 

– nosili na  břichu miniaturní stánek 
s nejrůznějším tovarem. Měli tam pastičky 
na  myši, hřebínky, zrcátka, kartáče, 
všelijaké voňavky a  šminky, tkaničky 
a  řemínky, prazléty, prstýnky, brože 
a náramky z kočičího zlata. Bůh ví, jak se 
tím mohli uživit a ještě posílat peníze rodině 
do  Jugoslávie nebo Dalmácie, odkud byli. 
Vždyť celý obsah té krosny neměl větší cenu 
než pár desetikorun. 

Šumaři, to byli větší páni, i když oproti 
dráteníkům, kteří se živili prací svých rukou, 
to byli moderní žebráci. Hráli na  trubky 
nebo housle s basou, šli ulicí, hráli a brali, kdo 
co dal. Dostávali po koruně po dvou, ale jen 
od majetnějších rodin, na Lapačově snad jen 
u Venyšů, Vacků, Svobodů a Muriců. Ostatní 
rodiny měly co dělat samy se sebou. 

I  mezi žebráky byl rozdíl. Jednomu 
z  nich tahal vozík s  verglem – fl ašinetem 
– pes. Vyhrával tehdejší šlágry, darované 
šestáky dával do  kapsy, chleba psovi nebo 
do pytlíku. Stařeček „kozí bradka“, jak jsme 
mu říkali, to měl horší, tomu musela stačit 
huba. Zabouchal na  vrata, pokřižoval se 
a  začal se modlit. Kolik to bylo otčenášů 
a zdrávasů, než jej někdo z domácích uslyšel. 
Někde dostal pěťák, krajíc chleba, někde 
nic. A  zase o  dům dál a  zase kříže a  další 
zdrávasy – po  celý den. Kdyby mu někde 

nedali trochu teplé polívky, vdolek nebo 
buchtu, snad by se chudák ani neuživil. Nám 
dětem ho bylo líto, ale my samy jsme neměly 
víc než on. Nepochybuju o  tom, že mu ty 
modlitbičky otevřely bránu do nebe dokořán. 

Figurkou, která se u  nás na  dědině 
objevovala od jara do podzimu, byl Pepíček 
dráteníček. Každé jaro se pravidelně vracel. 
Chodil v  černých zaprášených šatech, měl 
černý klobouk, přes rameno na  drátku 
plechový hrnek, chodil bos. Snad ani mluvit 
neuměl. Nebyl zlý, i  když si jej kluci často 
dobírali. Lidi ho znali a dávali mu najíst, 
nebo nějaký ten pěťák. Ten ale utratil 
za  špiritus. Přišel do  obchodu u  Suchých, 
zazubil se, podal hrnek, příručí Ruda Šrom 
mu do něj načepoval trochu denaturovaného 
líhu a Pepíček dráteníček spokojeně odešel. 

Jak a kdy a kde sešel ze světa, to jsme se 
nikdy nedozvěděli. 

Stejná fi gurka, ale v  ženském podání, 
byla Láska nehněvaná. Odkud byla, jak se 
jmenovala, jak a čím se živila – nežebrala, 
taky nikdo nevěděl. V  dědině se objevila 
s  příchodem jara, hrabala se v  zemi, 
vyhrabávala nějaké plíšky a sklíčka a věčně 
zpívala Láska nehněvaná. Ta už byla 
horší než Pepíček dráteníček. Byla špinavá 
a  plná vší. Vybírala si je z  vlasů a  házela 
po děckách, když ji otravovaly.

Přepis: Lenka Jančová

Z redakční pošty

4 Miroslavové

13. prosince loňského roku uvítal 
pan místostarosta Vranovic Ing.  Jaroslav 
Pezlar několik nových občánků. Mezi 
nimi dvouměsíčního chlapečka, kterému 
místo tří sudiček stáli nad kolébkou tři 
muži: tatínek (31 let), dědeček (56 let) 
a pradědeček (86 let).

Zajímavé a  neobvyklé je, že všichni 
čtyři mají kromě stejného příjmení 
Drbalovi i stejné křestní jméno Miroslav.

Mirečkova prababička
Marie Duroňová

Místo sudiček stáli nad kolébkou Mirečka 
tři Miroslavové

Foto: Petra Klabusayová
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Společenské dění

Obecní ples zahájil plesovou 

sezónu

Mistříňanka hrála pro vyprodaný sál

… pokračování ze str. 1

Latinskoamerické tance měly úspěch

Tombola byla letos opravdu bohatá. Hlavní cenou byla videokamera

Doprovod ke stolům dělaly návštěvníkům krojované páry
Na parketu zatančili profesionální tanečníci
Foto: Petra Klabusayová
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Na Vánoce jsme si zazpívali pod 

vánočním stromem

Opět po  roce se obyvatelé Vranovic sešli na  Štědrý den 
u  kostela pod vánočním stromem, aby pozdravili své přátele 
a známé, společně si zazpívali vánoční koledy a nasáli vánoční 
atmosféru. Ani letos nechyběl horký punč nebo čaj, někteří si 
přinesli i vlastní zásoby.

Sboreček ZŠ zpíval pod vedením Mgr. Pavly Pantákové

Děti měly největší radost z prskavek

Foto: Petra Klabusayová

Děti si užívaly vánoční pohodu s prskavkami v rukách, kdo 
chtěl, mohl si odnést zapálené Betlémské světlo.

Počasí sice spíše připomínalo první jarní den, ale to na náladě 
příchozích nic nezměnilo, právě naopak.

-kla-

Děti měly radost z mikulášské 

nadílky

Také letos odešel 
z  Vranovic čert s  prázdným 
pytlem. Mikulášskou nadílku 
dostaly v  pátek 5. prosince 
u kostela samé hodné děti.

Mikulášská družina, kde 
nechyběl Mikuláš, andělé ani 
čert, přijela ve  vyzdobeném 
kočáře taženém koňmi 
a  rozdala desítky balíčků 
plných sladkostí a dobrůtek.

Některé děti se nebály udělat si společnou fotku s mikulášskou družinou
Foto: Petra Klabusayová

Mikulášská nadílka začala v  16:30 hodin. Nejdříve rozdal 
Mikuláš balíčky malým dětem do 5-ti let, potom naděloval těm 
starším.

Před osmnáctou hodinou opět nasedla celá družina 
do připraveného kočáru a odjela nadělovat dalším dětem.

Poděkování patří panu Karpíškovi z Vranovic, který ochotně 
zapřáhl koňské spřežení a  všem ostatním, kteří se do  akce 
dobrovolně zapojili a pomohli při organizaci.

-kla-
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Leden
• Tříkrálová sbírka 

– do kasiček Tříkrálové sbírky věnovali lidé rekordních 
47 217,- Kč

• 7. Obecní ples s Mistříňankou 
– úspěch sklidily sólové ukázky latinsko-amerických 
tanců v podání fi nalistů a semifi nalistů Taneční ligy 
a Mistrovství ČR Tomáše Jakubce a Barbory Kachlířové, 
Michala Pecháčka a Lucie Zachovalové. 

• Novoroční koncert 
si poslechl plný kostel lidí

Únor
• Nové Vzdělávací centrum 

– Obec vypsala výběrové řízení na projektovou 
dokumentaci

• Společnost Hantály, a.s. stopla projekt 
na Třídění odpadu 
– i přesto, že nabídla nejvyšší cenu, podala společnost 
Hantály, a.s. stížnost na výběrové řízení

Březen
• Rej masopustních maškar táhl Vranovicemi
• 45. výstava vín 

nabídla hned několik novinek – návštěvníci si pochvalovali 
cimbál i nové rozmístění sálu, nově se hodnotila vína 
v kategorii přírodně sladkých vín

• Březen měsíc čtenářů 
– připomněli jsme si 85. výročí úmrtí Jana Karafi áta
– knihovna vyhodnotila nejlepší čtenáře roku 2014
– knihovna zahájila výstavu obrazů vranovických 
výtvarníků (Drahomíra Drába, Jiřího Hošpese a Josefa 
Kloupara)

• Maškarní ples 
– v souboji masek těsně zvítězili cvičenci

• Děti se bavily na maškarním bále
• Naše obec postoupila do hlasování o novou 

turistickou známku

• Vranovický stolní tenis 
zažil historický úspěch – o postup do krajského přeboru 
se postarala čtveřice mladíků Marcel Bednařík, Rostislav 
Hladký, Martin Klabusay a Imrich Wirth v čele s koučem 
Petrem Goliášem 

Duben

• Stovky lidí se bavily na Vranovickém jaru

• Čarodějnice se slétly na fotbalovém hřišti

• Obec vyhrála dlouholetý spor 
o budovu školní jídelny

Květen

• Obec získala novou turistickou známku

• Vinotéka zahájila sezónu s cimbálem

• Pláteník exceloval na mistrovství ČR 
v silovém trojboji
Ocenění obce za mimořádné dosažené úspěchy za rok 
2013 získal sportovec Pavel Pláteník

• Obec získala dotace na údržbu a doplňkovou 
infrastrukturu cyklistických stezek

• Děti i dospělí besedovali s Josefem 
Zimovčákem a podpořili dobrou věc

• Volby do Evropského parlamentu
– V celorepublikovém součtu hlasů si nejlépe vedla strana 
ANO, která od občanů získala 16,13% hlasů. Ta si stejně 
dobře vedla i ve Vranovicích. 

• Recesisté závodili na běžkách 
– titul z loňska obhájil Pavel Oujezdský, za nejlepší masku 
zvolili diváci dvojici včeliček

• Odpoledne jako z pohádky zažily děti 
ve vranovickém Hájku

Naše obec postoup
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Jak jsme prožili uplynulý rok?
Výběr nejvýznamnějších událostí roku 2014 ve Vranovicích
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Červen
• Pasování prvňáčků na čtenáře

– Prvňáčci se v knihovně stali rytíři čtenářského řádu

• Rybářské závody pro dospělé
– místenky byly vyprodány již v předprodeji, hlavní cena 
(křovinořez) putovala do Medlova

• Rybářské závody pro děti 
– zúčastnilo se 92 dětí a žádné z nich neodešlo s prázdnou

Červenec
• Pláteník přivezl bronz z Mistrovství Evropy 

v silovém trojboji
• Byla dokončena oprava chodníků na ulici 

Hlavní a Dlouhá
• Infocentrum má nové turistické razítko
• Byla dokončena rekonstrukce kaple na ulici 

Ivaňská – Rekonstrukce byla fi nancována částečně 
z fi nanční dotace ve výši 70.000 Kč, kterou obec získala 
od Ministerstva kultury ČR  z odboru památkové péče

Srpen
• Blahopřáli jsme nejstaršímu občanovi Vranovic 

– 20.8.2014 oslavil významné životní jubileum 95 let pan 
Josef Dvořáček z Vranovic

• Do obecního šatníku přibylo 9 párů 
vranovického kroje 
– obec nechala pod odborným dohledem zhotovit 9 
nových párů vranovického kroje, na fi nancování přispěla 
dotace z Jihomoravkého kraje a podílely se také další 
obce a společnost Scolarest

• Česká televize odvysílala reportáž 
k vranovickým krojům

• Na cyklostezkách byly umístěny nové 
infopanely – k jejich fi nancování přispěla dotace z JMk

• Obec tři dny hodovala. Stárci oblékli nové 
kroje

• Babský fotbal byl vzpomínkou na Petra Trojana

Září
• Odstartoval projekt třídění odpadu přímo 

v domácnostech
• Vranovické infocentrum získalo certifi kaci 

– ta je klíčem k dotacím

• Dům pro seniory uspěl v soutěži Stavba roku 
2014 – získal cenu Státního fondu rozvoje bydlení

• Obec přispěla na léčbu holčičky s mozkovou 
obrnou – v rámci projektu Sociální obec byl příspěvek 
přidělen Evičce Kopečkové z Pohořelic. Pomohl při 
úhradě speciální léčby.

• Starosta Vranovic se zařadil mezi fi nalisty 
soutěže “Nejlepší starosta 2010-2014“

• Vranovické dýňování – již 3. ročník Dýňování 
zakončila cyklojízda a posezení ve vinotéce

Říjen
• Obec vydala nový Územní plán 

– jeho základním předpokladem je zajistit udržitelný 
rozvoj území

• Děti soutěžily v atletice
• Recesisté závodili na traktůrkách 

– zaujala Hospoda, Husité i Vřískoti

• Volby do zastupitelstva obce 
– post starosty obhájil již potřetí Ing. Jan Helikar, obec 
má nově dva místostarosty

• Skřítek Čteníčko putoval Vranovicemi…
a s ním i desítky natěšených dětí

• Do Vranovic se sjeli siloví trojbojaři 
– Soutěžili na Mistrovství Jižní Moravy bez podpůrných 
dresů (RAW)

• Babské hody 
– nechyběla hodová Mše svatá ani půlnoční překvapení

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

Listopad
• Výstava archivních vín již podruhé v Domě 

pro seniory
• Byl vydán stolní a nástěnný kalendář 

Vranovice 2015 
– hlavní téma kroje

• Obec vydala nový Plán rozvoje 
na r. 2015-2018 
– prioritní investice budou do vzdělávání, sportu a zvýšení 
bezpečnosti

• Crazy tanečnice uspěly v Ostravě 
– domů přivezly medaile a pohár za druhé místo

• V knihovně svou tvorbu vystavovali nevidomí 
lidé

Prosinec
• Vranovice rozzářil vánoční strom a ohňová 

show
– přivítali jsme advent

• Mikuláš rozdal nadílku u kostela
• Lidé si na Štědrý den zazpívali koledy pod 

vánočním stromem
• Pan farář požehnal mladým vínům
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Z činnosti spolků

Moravský 
rybářský svaz 
MO Vranovice

Termíny výdeje 

povolenek 

a členských známek 

na rok 2015

Termín:  v neděli 22. 2. 2015 
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 tel. 
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 950 Kč 300 Kč
Poloviční 500 Kč 200 Kč
Mládež  300 Kč 100 Kč

Manipulační poplatky:
• v termínu výdeje  ...................... 20 Kč 

(netýká se mládeže do 15ti let) 
• mimo termín výdeje 

- dospělí  .................................. 50 Kč 
 - mládež  .................................. 20 Kč 
• vystavení čl. průkazu  ............... 10 Kč
• vystavení místní povol. 

- nová  ...................................... 15 Kč 
• rybářský řád - nový  ................. 15 Kč 
• stanovy - nové .........................  10 Kč

Pozor!

• do  konce února je nutno zaplatit 
členský příspěvek, 

• v případě neuhrazení je povinen člen 
zaplatit zápisné – dospělí a  mládež 
16-18 let 1000 Kč 

Různé

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

- přihlášky nových členů se přijímaly 
do  31.1.2015, na  jiném termínu je 
nutné se domluvit s panem Lubošem 
Mrkvicou

Za MRS – MO Vranovice
Luboš Mrkvica

ČZS – Vinaři 
Vranovice
Pan farář požehnal 

mladým vínům

V  sobotu 27.12.2014 pořádali 
vranovičtí vinaři tradiční Svěcení 
mladých vín. V  příjemném prostředí 
jídelny Domu pro seniory přinesli místní 
vinaři k ochutnávce něco přes 80 vzorků 
mladých vín z vlastní produkce. Přesto, že 
letošní ročník vín nepatřil k těm nejlepším, 
jistě si každý z asi 50-ti návštěvníků našel 
víno podle svého „gusta“. 

Ochutnávku zahájil místní pan 
farář, který přítomným sdělil něco 
k  historickému významu žehnání vín 
a přineseným vínům požehnal. 

Drahomír Dofek

Sbor dobrovolných 
hasičů Vranovice
Události za dveřmi 

hasičské zbrojnice

V dnešním příspěvku Vás v krátkosti 
seznámíme s  novinkami ve  sboru 
dobrovolných hasičů. 

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

K  počátku roku 2015 má sbor 
dobrovolných hasičů 29 členů z  toho 
24 mužů, 3 ženy a  2 důchodce. Schůze 
se konají každý první pátek v  měsíci 
na  hasičské zbrojnici ve  společenské 
místnosti v 18 hodin. 

V  roce 2014 jsme vyjížděli na  19 
nejrůznějších událostí. Jednalo se 
o  devět požárů, jedno taktické cvičení, 
dvě dopravní nehody, pětkrát šlo o účast 
na  tzv. technické pomoci a  dvakrát 
jednotka prováděla činnost na  požádání 
zřizovatele – obce. 

Všem aktivním členům zásahové 
jednotky za  jejich činnost a  obětavost 
děkujeme. 

V příjemném nedělním odpoledni 11. 
ledna 2015 se uskutečnila v  prostorách 
naší hasičské zbrojnice výroční schůze 
sboru dobrovolných hasičů. Přivítali 
jsme mezi námi také starostu obce pana 
ing.  Helikara a  místostarostu pana 
ing.  Pezlara. Za  okrsek č. 3 Žatčany 
nás poctil návštěvou velitel sboru 
dobrovolných hasičů sousední obce 
Přísnotice pan Mahovský. 

Důležitou novinkou je změna 
ve  vedení zásahové jednotky sboru 
dobrovolných hasičů. Na  této pozici 
po  více jak dvaceti letech končí 
současný velitel Jenda Rohrer. Vedení 
zásahové jednotky se ujme Aleš Hanuš. 
Odstupujícímu veliteli děkujeme 
za  dlouhá léta obětavé práce a  novému 
veliteli přejeme hodně úspěchů a  pevné 
nervy při zvládání tak náročného úkolu 
jako je velení a správa zásahové jednotky. 

Závěrem nám dovolte pozvat Vás 
na  náš hasičský ples, který se uskuteční 
v prostorách sportovní haly dne 7. února 
2015 ve  20 hodin. K  tanci a  poslechu 
bude hrát taneční skupina STONE. 
Připravena opět bude bohatá tombola 
a občerstvení. Budeme se na Vás těšit. 

Za SDH Vranovice Marek Augustin

Pozvánka na místní
 výstavu vín

V sobotu 14.3.2015 pořádá ZO 

ČZS místní sdružení vinaři Vranovice 

tradiční již 46.ročník místní výstavy 

vín. Všechny milovníky vín tímto 

zveme. Výstava se koná ve sportovní 

hale na ulici Lipové. Začátek je ve 14.00 

hodin. 

K poslechu a zpěvu zahraje 

cimbálová muzika Katrán z Velkých 

Bílovic. Jako tradičně bude pro 

návštěvníky připravena bohatá tombola. 

Hodnocení vín se koná v sobotu 

7.3.2015 ve 13.00 hodin v jídelně DPS 

ve Vranovicích.
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Skautský oddíl
Pozvánka 

na skautský ples

Skautský oddíl srdečně zve na  již 2. 
Skautský ples střediska Vranovice, které 
sdružuje oddíly z  Vranovic, Hustopečí, 
Pohořelic, Uherčic a Rosic. 

Akce se uskuteční 7. února 2015 
od  20,00 hodin v  Kulturním domě 
v Uherčicích.

Hraje hudební skupina JuniorBand 
Pohořelice.

Vstupné 100 Kč.
Pořadatelem je Junák - svaz skautů 

a skautek ČR, středisko Vranovice
Bohatá tombola a  občerstvení 

zajištěno.

Skautky z oddílu 

rozveselily 

obyvatelé Domu 

pro seniory

22. prosince se vranovické světlušky, 
tedy skautky od 7 do 11-ti let, vypravily 
do  Domu pro seniory zahrát a  zazpívat 
koledy jeho obyvatelům. 

Skautky při návštěvě seniorů rozdaly i pár 
perníčků
Foto: Magdalena Vybíralová

Na setkání se holky pořádně připravily, 
během prosince samy napekly a nazdobily 
kilo perníčků, nakreslily vánoční přáníčka 
a  nacvičily koledy a  doprovod na  fl étny. 
Maminky nachystaly kostýmy pastýřů, 
Svaté rodiny i  králů, takže celý průvod 
vypadal jako by právě dorazil z Betléma. 

Asi dvacítka babiček a  dědečků už 
na nás čekala v jídelně. Každou písničku 
odměnili potleskem a  když jim holky 
rozdaly perníčky a  přání, moc jim 
děkovali. Sestřičky zase každého podělily 
sladkostí. Všichni odcházeli s  dobrým 
pocitem v srdci. Jsme rádi, že jsme mohli 
udělat touto cestou někomu radost, což je 
hlavním úkolem světlušek.

Magdalena Vybíralová

Vranovičtí skauti 

putují po celé vlasti

Mohlo by se zdát, že vranovičtí skauti 
jsou malého vzrůstu i počtu. Ale vězte, že 
je nás více jak 60 členů od 5-ti do více jak 
50-ti let. 

Naší zásadou je vydat se alespoň 
jednou za měsíc na putování či výpravu, 
jak říkáme v oddíle. 

V září 2014 jsme se vydali do blízkého 
Zaječí navštívit místní rozhledny. Vždy se 
nás sejde alespoň 20. 

Výprava do blízkého Zaječí čítala i zvířata
Foto: Lucie Šaňáková

V  říjnu nás čekal „kraj světa“. 
Poprvé se vranovičtí skauti vypravili 
do  vzdálených koutů České republiky. 
Celkem čtyři dny jsme putovali 
po  šumavských stráních i  vrcholech. 
Nevynechali jsme ani německou stranu 
s nejvyšším vrcholem Šumavy – Velkým 

Javorem. Navštívili jsme skoro všechna 
šumavská jezera, která nás osvěžila nejen 
na  těle, ale i  na  duši. Po  celé čtyři dny 
nám přálo počasí. Slunce svítilo celé čtyři 
dny. Ubytování v  srdci Železné Rudy 
bylo skvělým zázemím, které můžeme 
doporučit. Do  tak vzdálených míst náš 
oddíl ještě neputoval. Foto je z nejvyššího 
vrcholu Šumavy – Velkého javoru 1456 m 
n. m.

Skauti navštívili Šumavu, absolvovali i výšlap 
na Velký Javor
Foto: Lucie Šaňáková

Okolo státního svátku 17. listopadu 
jsme putovali po  podzimních Chřibech. 
Navštívili jsme základnu polešovických 
skautů a skautek v Osvětimanech. Podzim 
ve Chřibských horách je nádherný a toho 
jsme beze zbytku využili. Barevné listí 
inspirovalo k  řadě aktivit a  her. Chata 
bez elektřiny ke vzpomínání na skautské 
začátky, před více než sto lety. Mnozí zde 
zažili také jeden z  mála listopadových 
táborových ohňů, jakých není mnoho.

Před Vánocemi jsme se vypravili 
do  blízkého okolí Vranovic a  v  lednu 
za  poklady hory Květnice u  Tišnova. 
Každý si z  této výpravy odnesl alespoň 
malý kousek křišťálu nebo ametystu. 

Na Velké skále jsme se rozhlédli do dalekého okolí.
Foto: Pavel Kukleta

Další putování nás čekají na  jaře 
a  v  létě. Už se těšíme. Za  kouskem 
dobrodružství jsme ochotni se vypravit 
kdykoliv a  kamkoliv. Další podrobnosti 
o  naší činnosti na  http://jaguari.
junakvranovice.cz.

Mgr. Oldřich Vybíral
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Klub maminek
Konec roku 2014 

v Klubu maminek

V  tomto článku bych se ještě chtěla 
vrátit do  roku 2014. V  listopadu jsme 
tvořily papírové vločky, svícny pomocí 
jablíček, skořice, badyánu i hřebíčku, jak 
se to kdysi dělávalo ve školkách i školách. 
Konec roku také přináší ty nejhezčí 
svátky a  to Vánoce. V  klubu maminek 
jsme se věnovaly u dětí velice oblíbenému 
zdobení perníčků. Děti to vzaly velice 
poctivě a perníčky nám v dětském duchu 
krásně nazdobily. 

Tuto dobrotu jsme si nenechaly jen 
pro sebe a  velice rády jsme se rozdělily 
s  místními obyvateli Domova pro 
seniory. Doufám, že jim to udělalo radost 
a pozitivně naladilo do dalších svátečních 
dnů. 

Poslední klub jsme pojaly tradičně 
a  to posezením s  ochutnáváním cukroví 
napečeným maminkami, které klub 
navštěvují.

A  máme tu nový rok 2015, doufám, 
že nám tento rok přinese spoustu nových 
maminek a dětí a s tím i spoustu nápadů 
na tvoření. Tímto se na vás moc těšíme.

Za klub maminek 
Gabriela Michálková

Klub důchodců 

Senioři si užili 

mikulášské 

posezení

Na závěr roku 2014, přesně 4. prosince, 

přišel do  klubu důchodců Mikuláš 

a  následoval ho i  čert. Bylo připravené 

posezení u  kávy a  čaje, nechyběly ani 

zákusky a také se ohřívaly čertovské párky.

V dobré náladě se tradičně zpívalo při 

kytaře na kterou hrála naše členka Lidka 

Lazarová. Pravděpodobně byli všichni 

hodní, protože čert nikoho nesebral, 

i když moc nechybělo...... 

Mikuláš rozdal všem jablíčka.

VŠE DOBRÉ DO  ROKU 2015, 

HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ !!

Za klub důchodců

Zdeňka Melová
Mezi seniory zavítal Mikuláš a čert
Foto: Zdeňka Melová

Zdobení perníčků bavilo maminky i jejich ratolesti  Foto: Gabriela Michálková

Svícny z jablíček připomínaly dávnou tradici

I přes velkou snahu odešel nakonec čert 
s prázdným pytlem

V dobré náladě se zpívalo při kytaře
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Sport

TJ SOKOL Vranovice 
Cvičení zakončila 

vánoční besídka

Cvičení jsme v loňském roce ukončili 
„tradiční“ vánoční besídkou. 

Děti už čtrnáct dní před besídkou 
věděly, že mají vyrobit ozdoby na vánoční 
stromeček, tentokrát z  ořechů nebo 
ze dřeva. Vyrobené ozdoby - rybičky, 
sněhuláčci, hvězdičky a  další fi gurky se 
na „našem“ stromečku krásně vyjímaly. 

Děti vytvářely speciální vánoční přání metodou 
Iris folding

Na  besídce samotné si všechny děti 
vyrobily vánoční přáníčko - metodou Iris 
folding (viz přiložené foto). Je to metoda 
kladení a překrývání proužků barevného 
papíru do různých tvarů. 

Sněhulák ještě teď vyčnívá za okny sportovní 

haly Foto: Marta Goliášová

Připravené byly samozřejmě hry 
a  soutěže – „stavěli“ jsme sněhuláka, 
„brodili“ jsme se sněhem a „překonávali“ 
jsme závěje a  nechyběla ani ochutnávka 
vánočního cukroví. Ostatně našeho 
sněhuláka můžete vidět ještě teď za okny 
Sokolovny.

Co dodat, vánoční besídka se vydařila 
a dokonce, když děti odešly domů, tak si 
udělali vánoční besídku i dospělí.

Marta Goliášová

Úspěšný stolní tenis 

Přátelským turnajem se 27. prosince 
rozloučili vranovičtí stolní tenisté se 
soutěžní půlsezónou. Přes rozsáhlou 
marodku, lyžařské a příbuzenské cestování 
se sešlo 15 hráčů a  hráček, aby si bez 
nervového vypětí zahráli, výsledek nebyl 
tentokrát vůbec důležitý a  po  skončení 
turnaje zabilancovali nad proběhlou 
první polovinu soutěží. A nebylo to vůbec 
špatné bilancování. 

13.12.2014 - nástup před utkáním Vranovice - 
Vracov B (10:4) - za ukazatelem vedoucí oddílu 
Petr Goliáš, po jeho levé ruce Wirth, Hladký, 
Klabusay, Bednařík.

Pozornost všech členů oddílu, celé TJ 
Sokol a snad i fanouš-
ků z  řad veřejnosti 
budí především pů-
sobení „A“ družstva 
v  krajském přeboru. 
Po  loňském historic-
kém postupu do  této 
soutěže družstvo 
překvapivě atakuje 
čelo tabulky! Soutěž 
je ovšem velmi vy-
rovnaná a každá pro-
hra znamená posun 
o několik příček níže. 
Až na  jedno zaváhá-
ní podává spolehlivé 

výkony opora družstva Marcel Bednařík, 
s  více něž 71% úspěšností zatím 8. nej-
lepší hráč soutěže. Imrich Wirth, Martin 
Klabusay a Rostislav Hladký se sice nevy-
hnuli několika výpadkům, ale všichni tři 
nakonec s úspěšností mezi 44 a 47 pro-
centy napomohli k průběžnému třetímu 
místu. 

27.12.2014 - přátelský turnaj. Vlevo podává 
David Ponížil, ve střehu na příjmu Stanislav 
Tetur.
Foto: Pavel Šťastný 

Ping-pongový míček je kulatý a paní 
Štěstěna vrtkavá, nicméně pokud se 
nestane nic mimořádného, například 
nějaké dlouhodobé zranění, „záchranářské 
práce“ by neměly být v  průběhu jarní 
části mistrovských bojů tématem diskuzí 
našich hráčů...

Pozvánka: 

Rozlosování si s družstvem „A“ trošku 
zahrálo - v  únoru a  březnu si zahraje 5 
bezprostředně po  sobě následujících 
domácích zápasů. Přijďte se podívat 
a zafandit si

Termíny zápasů: 7.2. (15.00), 8.2. 
(10.30), 21.2.(15.00), 7.3. (15.00), 8.3. 
(10.30) hodin.

Pavel Šťastný

-šťa-
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Silový trojboj
Naši borci uspěli 

na Mistrovství ČR 

dorostenců

3. Mistrovství České republiky 
v  klasickém (RAW) silovém trojboji 
dorostu a juniorů s mezinárodní účastí se 
konalo 10.1.2015 ve sportovní hale Praha 
– Chodov.

I oddíl silového trojboje Vranovice měl 
svoje zastoupení a  to dvou dorostenců: 
Filipa Kurky a Marka Suchánka.

Filip Kurka na stupních vítězů

Filip Kurka soutěžil v  kategorii 
dorostu do  93,-kg a  obsadil třetí místo 
za celkový výkon 360 kg.

Marek Suchánek v kategorii nad 93,-
kg se umístil na čtvrtém místě celkovým 
výkonem 330 kg.

Markovi Suchánkovi jen těsně unikla medaile

Oba dorostenci si zlepšili svoje osobní 

výkony. Oproti posledním závodům, 

které proběhly na podzim ve Vranovicích 

nazvedal Filip Kurka o 15 kg více a Marek 

Suchánek zlepšil svůj osobní výkon 

dokonce o 52,5 kg. Je nutné podotknout, 

že Marek Suchánek je začínající závodník 

a má teprve 14 let.

Škoda, že se nemohl této soutěže 

zúčastnit junior Michael Čech, který by 

se bezesporu umístil v kategorii do 120 kg 

na stupních vítězů.

Za oddíl silového trojboje 
Ivan Karpíšek

SK Vranovice

Fotbalisté 

v přípravě na jarní 

část sezóny

V  rámci zimní přípravy, která právě 

probíhá, absolvuje družstvo mužů zimní 

turnaj na  umělé trávě v  Hrušovanech 

nad Jevišovkou. Pořadatelem jsme 

byli nalosováni do  skupiny A  společně 

s družstvy Božic, Novosedel B a Hevlína. 

Ve  skupině B odehrají své zápasy 

družstva z Litobratřic, Drnholce, Šanova 

a  Hrádku. Po  odehrání vzájemných 

zápasů v  základních skupinách, budou 

dále sehrány zápasy o  celkové konečné 

umístění. 

Podrobnější informace můžete dále 

sledovat na  vývěsce SK u  Sportbaru či 

plakátovací ploše vedle trafi ky U Pekárny. 

Rozlosování naší skupiny vidíte 

v tabulce níže:
Filip Kurka při jedné z disciplín
Foto: Z fotoarchívu silového trojboje
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
26. 2. 2015 v 19 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice

Dovolená praktického 

lékaře

Praktický lékař MUDr. Petr Bartl 

oznamuje pacientům, že z důvodu 

dovolené bude ordinace ve dnech 23.2. 

- 27.2. 2015 uzavřena.

Zastupuje MUDr. Macků Popice.

Dovolená dětské 

lékařky

Dětská lékařka MUDr.  Bartlová 
oznamuje pacientům, že ve dnech 23.2. 
- 27.2.2015 bude ordinace uzavřena 
z důvodu čerpání dovolené.

Zastupuje MUDr. Glierová, ordinace 
denně od 8.00 - 12.00 hodin.

Výstava 
vín

46. ročník

Pořádá ČZS vinaři Vranovice
Sobota 14. března 2015 

Začátek 
je ve 14.00 hodin 
ve sportovní hale 

na ulici Lipová

• hraje cimbálová muzika 
Katrán z Velkých Bílovic 
• připravena je bohatá 

tombola i občerstvení

Hodnocení vín proběhne 
v sobotu 7.3. ve 13.00 hodin 

v prostorách jídelny DPS

Hasičský ples
Pořádá SDH Vranovice
Sobota 7. února 2015

Sportovní hala na ulici Lipová
Začátek ve 20,00 hodin

Vstupné: 99 Kč
Program:

• hraje hudební skupina STONE
• připravena je bohatá tombola

• občerstvení zajištěno

Maškarní ples
Pořádá SK Vranovice

Sobota 21. března 2015

Sportovní hala na ulici Lipová

Začátek ve 20,00 hodin

Dětský maškarní bál
ZŠ a MŠ Vranovice

Ne 22. března 2015

Sportovní hala na ulici Lipová

Vranovický MASOPUST
Sobota 14. února 2015

Pořádají Vranovické baby
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Narození
Natálie Olaszová

Jan Klimeš

Tomáš Hrstka

Karel Salus

Úmrtí
Marie Trojanová

Otto Procházka

Marie Buchmajerová

Jaromír Ondroušek

Rudolf Šťastný 

Ludmila Kolstrunková

Počet obyvatel ke dni 21.01.2015
Muži ......................................... 1093

Ženy .......................................... 1113

Celkem...................................... 2206

 z toho dospělí .......................... 1779

 děti ............................................ 427

Zdroj: matrika OÚ, 

připravila Zuzana Škamradová

Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 

Obec slavnostně přivítala nové občánky

Narození miminka je v každé rodině významnou událostí. V sobotu 13. prosince 

2014 naše obec přivítala v obřadní síni Obecního úřadu ve Vranovicích šest nových 

občánků.

Novorozená miminka:

Petr Mrázik, Miroslav Drbal, Karla Tomková

Ondřej Zajíc, Anděla Jančíková, Přemysl Richter

Foto: Petra Klabusayová

Program připravila Zuzana Škamradová, za hudebního doprovodu Mgr. Pavly 

Pantákové zazpíval Sboreček ZŠ. Děti z mateřské školky přednesly básničku pod 

vedením paní uč. Hladíkové a předaly rodičům malý dáreček.

Slavnostní projev pronesl místostarosta obce Ing. Jaroslav Pezlar, verše zarecitovala 

slečna Anna Richterová. Na závěr se všichni účastníci podepsali do Pamětní knihy.

-kla-
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