
Již 8 let pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) celostátní akci 
na podporu čtenářské gramotnosti s názvem Březen - měsíc čtenářů. Více než čtyři 

sta aktivních veřejných knihoven z celé České republiky se do tohoto projektu přihlásilo. 
I vranovická knihovna si v tomto měsíci připravila program pro malé i velké čtenáře. 

Více o tom v rubrice Obecní knihovna.

Do MŠ se dostane 
zase více dětí!

Knihovna rozšiřuje 
půjčovní dobu

SK Vranovice - 
rozlosování jara

2017     ČÍSLO 2     DUBEN     DISTRIBUCE ZDARMA

Foto: Dis. Monika Galbavá
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

úvodem si dovolím uvést několik 

krátkých, o  to důležitějších zpráv, které 

nepochybně potěší rodiče předškoláků, 

žáků základní školy, vedení ZŠ i učitele. 

Zkrátka všechny, kteří se zajímají 

o dostupnost a kvalitu vzdělávání v naší 

obci.   

Kapacita mateřské školy je opět 

navýšena, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

rozhodlo ve  prospěch obce. Do  školky 

se tak letos dostanou i  dvouleté děti. 

Současně se připravuje výstavba další 

třídy pro více než dvacet dětí. Výstavba 

Vzdělávacího centra U  Floriánka je 

před startem, stavební fi rma nastoupí 

o  prázdninách. Nové prostory budou 

k dispozici zhruba do roka.

Po pěti letech zvítězil zdravý 

rozum nad úředním šimlem

Rodiče předškoláků si zajisté 

vzpomínají na  loňský rok, kdy kvůli 

zásahu „papírového, úředního šimla“ 

došlo ze strany Krajské hygienické stanice 

JMK ke  snížení kapacity MŠ, nebyly 

do školky přijaty žádné děti mladší 3 let.

Už v  roce 2011 snížila Krajská 

hygiena kapacitu MŠ na  pouhých 72 

dětí.  Od r. 2012 jsme proto každoročně 

žádali o  vydání výjimky na  90 dětí. 

Vždy jsme ji obdrželi, avšak v roce 2015 

tomu tak již nebylo. Vedení obce se 

s  tímto rozhodnutím nesmířilo a  proti 

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice 

JMK podalo prostřednictvím advokátní 

kanceláře JUDr. Radka Macha odvolání 

k  Ministerstvu zdravotnictví České 

republiky. Ministerstvo Rozhodnutí 

krajské hygieny zrušilo a vrátilo k novému 

projednání. Na  základě toho krajská 

hygiena uznala současnou kapacitu MŠ 
v počtu 82 dětí.

Tato kapacita umožní přijetí 

dvouletých dětí

Po  pěti letech neustálého 

handrkování, zdůvodňování a odvolávání 

je nyní současná kapacita MŠ v  počtu 

82 dětí nezpochybnitelná. Pro vedení 

obce to znamená jistotu a rodiče mohou 

počítat s  tím, že v  letošním roce budou 

do  MŠ přijaty všechny tříleté děti 

(k  datu 1. 9. 2017) s  trvalým bydlištěm 

ve  Vranovicích. Do  školky se dostane 

také adekvátní počet mladších dětí, které 

k 1. 9. 2017 nedovrší ještě 3 let, tedy děti 

dvouleté.

Pracuje se už na přístavbě MŠ

Vedení obce v  současné době 

připravuje další rozšíření kapacity MŠ, 

přístavbu o  kapacitě 24 dětí. Stavba je 

plánována na  letošní rok a  předběžný 

rozpočet činí zhruba 4 miliony korun. 

Termín otevření nové přístavby MŠ závisí 

na včasném vydání stavebního povolení.

Rozvoj kvalitního školství 

zajišťuje dlouhodobá koncepce

Umožnit předškolní vzdělávání 
už dvouletým dětem bylo součástí 
dlouhodobé koncepce rozvoje školství 
v  naší obci, které bylo zastupitelstvem 
přijato v  roce 2015 pod názvem „Vize 
vzdělávání obce Vranovice pro roky 
2015 – 2020“. Cílem je pomoci rodičům, 
kteří si potřebují udržet zaměstnání nebo 
z jiných důvodů nemohou využít tříletou 
mateřskou dovolenou. Možnost umístění 
už dvouletých dětí do  školky je pro ně 
velkou výhodou a pomocí.

Dlouhodobá koncepce rozvoje školství 
nepamatuje pouze na  předškoláky. 
Naopak, vybudováním Vzdělávacího 
centra, které vznikne na  místě bývalé 
školní jídelny v  ulici U  Floriánka, se 
budou moci rozvíjet a vzdělávat v mnoha 
směrech školáci, dospělí i různé zájmové 
skupiny. Vzdělávací centrum poskytne 
prostor pro:

  výuku prvního stupně ZŠ

  školní družinu

  moderní knihovnu

  základní uměleckou školu

  školní bazén, který bude k dispozici 

žákům ZŠ a MŠ a mimoškolním 

organizovaným aktivitám

  víceúčelové sportoviště

  aktivní odpočinek dětí v zahradním 

traktu
V  současné době je již vypsáno 

výběrové řízení na  zhotovitele I. etapy 
výstavby Vzdělávacího centra. Se 
zahájením prací se počítá v  letních 
měsících letošního roku a  dokončení 
I. etapy je plánováno do  13 měsíců 
po zahájení.

Dlouhodobá koncepce rozvoje 
školství v  naší obci vytváří podmínky 
pro rozvoj předškolního, základního, ale 
i celoživotního vzdělávání.

Finanční investice do  školství, ale 
i do vzdělávání jako takového jsou vysoké. 
Financování je zajištěno z vlastních zdrojů 
a s pomocí dlouhodobého úvěru. Jedná se 
však o investice do budoucnosti celé naší 
obce. Rozvoj každé obce  je  podmíněn 

úrovní jejího školství a vzdělanosti.  

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 
upravena ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
zákon o ochraně osobních údajů.

Usnesení Rady č. 2/2017 

ze dne 30.1.2017

Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytování služeb se 

společností FCC Česká republika, 

s.r.o.

1.2. Rada obce schválila Licenční 

smlouvu o  veřejném provozování 

hudebních děl se společností OSA 

– Ochranný svaz autorský pro práva 

k dílům hudebním z.s.

1.3. Rada obce schválila Výroční zprávu 

za rok 2016 Místní lidové knihovny

1.4. Rada obce rozhodla o  vypsání 

nového výběrového řízení na funkci 

vedoucího CVČ

1.5. Rada obce rozhodla o  navýšení 

pracovního úvazku pro knihovnici 

na plný pracovní úvazek.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu 

o  převodu práv a  povinností 

z územního rozhodnutí a stavebního 

povolení pro vybudování NN 

přípojky pro bytový dům Doliny 

s E.ON Distribuce a.s.

1.7.Rada obce schválila Smlouvu 

o  smlouvě budoucí o  zřízení 

věcného břemene na  pozemek p.č. 

2565/1 pro  E.ON Distribuce a.s.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na  dodavatele stavby 

komunikace a  VO na  ul. okolo 

Atraxu.

 T: 15.2.2017, O: starosta

2.2. Rada obce ukládá vypsat výběrová 

řízení na  dodavatele zateplení 

budovy MŠ, komunikace ul. 

Vinohrádky a na opravu chodníků.

 T: 28.2.2017, O: starosta

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

hospodaření k  31.12.2016 

na vědomí.

3.2. Rada obce vzala informace 

o výsledcích inventur na vědomí.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
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informace o  připravenosti Plánu 

investic a oprav na rok 2017.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  průběhu stavby 

bytového domu Doliny

3.5. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  sporu o  kapacitu MŠ 

s KHS.

3.6. Rada obce vzala na  vědomí 

vyúčtování Obecního plesu.

Všechna usnesení schválili všichni 

zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 3/2017 

ze dne 13.2.2017

Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila Zápis likvidační 

komise při ZŠ a MŠ Vranovice.

1.2. Rada obce schválila Inventarizační 

zprávu při ZŠ a MŠ Vranovice.

1.3. Rada obce schválila nové ceny 

obědů ve školní jídelně.

1.4. Rada obce schválila program 

jednání ZO dne 23.2.2017

1.5. Rada obce schválila dodatek č. 

6 Smlouvy o  dílo se společností 

VAŠSTAV s.r.o.

1.6. Rada obce rozhodla o  ustanovení 

komise pro výběrové řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu pro 

opravu „Oprava povrchu vozovky 

na  p.  č. 2565/163 (mezi nádražím 

a areálem ATRAX)“

1.7. Rada obce schválila jako 

nejvýhodnější nabídku na  „Oprava 

povrchu vozovky na p. č. 2565/163 

(mezi nádražím a  areálem 

ATRAX)“ společnost STRABAG 

a.s.

1.8. Rada obce neschválila opětovnou 

žádost o pokácení ovocného stromu 

před RD Dlouhá 26.

1.9. Rada obce neschválila Servisní 

smlouvu s  Auto Vinkler s.r.o., 

Praha.

1.10. Rada obce schválila koupi elektrické 

pracovní tříkolky.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit 

projektové dokumentace pro 

realizaci stavby a  rozpočtu stavby 

Vzdělávací centrum I etapa.

 T: 17.2.2017, O: starosta, 

 1. místostarosta, 2. místostarosta

2.2. Rada obce ukládá zahrnout 

do pololetního Plánu jednání Rady 

obce projednání činnosti Spolku 

dobrovolných hasičů.

 T: 30.6.2017, O: starosta

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

ZŠ a  MŠ Vranovice Hodnocení 

práce školy 2016/2017 a  Vize 

vzdělávání na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  dokončování výstavby bytového 

domu Doliny.

Všechna usnesení schválili všichni 

zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 4/2017 

ze dne 27.2.2017

Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce ustanovila komisi 

ve složení starosta, 1. místostarosta 

a  2. místostarosta pro otevírání, 

posuzování a  hodnocení nabídek 

pro výběrové řízení zateplení 

budovy MŠ.

1.2. Rada obce ustanovila komisi 

ve složení starosta, 1. místostarosta 

a  2. místostarosta pro otevírání, 

posuzování a  hodnocení nabídek 

pro výběrové řízení oprava chodníků 

na ul. Lipová a Školní.

1.3. Rada obce schválila projektovou 

dokumentaci, položkový rozpočet 

a  zadávací dokumentaci pro 

výběrové řízení na  zhotovitele 

stavby Vzdělávací centrum I. etapa.

1.4.  Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

č.: 010/LBAA-003/2017 na opravu 

komunikace okolo Atraxu 

a  vybudování VO se společností 

STRABAG a.s.

1.5. Rada obce schválila licenční 

smlouvu o  veřejném provozování 

hudebních děl VP-2017-47867 

s Ochranným svazem autorským.

1.6. Rada obce určila, že školský obvod 

spádové MŠ tvoří celé území Obce 

Vranovice.

1.7. Rada obce schválila do  funkce 

vedoucí Centra volného času 

Mgr. Zdeňku Špryncovou.

1.8. Rada obce schválila Stanovení 

volebních okrsků v Obci Vranovice.

1.9. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

se společností EcoFuture s.r.o. 

na dodávku elektrotříkolky.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá opětovně prověřit 

možnost zřízení přechodu na  ul. 

Lipová a ul. Pouzdřanská.

 T: 15.4.2017, O: 1. místostarosta

2.2. Rada obce ukládá vyzvat SÚS 

Břeclav k opravě státní silnice na ul. 

Lipová a  rovněž revizí dopravního 

značení na  silnici ve  správě SÚS 

procházející obcí.

 T: 15.04.2017, O: 1. místostarosta

2.3. Rada obce ukládá prověřit 

a  navrhnout systém pro evidenci 

a následnou kontrolu majetku.

 T: 15.4.2017, O: Ing. Hladík

2.4. Rada obce ukládá prověřit reálnou 

možnost propojení ul. Sadová 

s  nádražím je nutno prověřit 

z  pohledu stavařského a  následně 

s ČD a SŽDC.

 T: 15.4.2017, O: starosta

2.5. Rada obce ukládá vyzvat České 

dráhy a.s. k  zabezpečení volného 

pohybu zvířat ze zahrady umístěné 

částečně na pozemku p.č. 2565/66.

 T: ihned, O: starosta  

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

dokončení stavby bytového domu 

Doliny a termín kolaudace.

Všechna usnesení schválili všichni 

zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 5/2017 

ze dne 14.3.2017

Rada:
1. schvaluje:

1.1. Rada obce schválila změnu 

názvu knihovny a  předloží návrh 

na změnu názvu k projednání v ZO.

1.2. Rada obce schválila rozšíření 

otevírací doby knihovny pro 

veřejnost

1.3. Rada obce schválila vyřazení knih 

dle seznamu knih ze dne 9.3.2017

1.4. Rada obce schválila k  vyřazení 

a likvidaci nefunkční elektrozařízení 

v  knihovně dle přiloženého 

seznamu

1.5. Rada obce schválila dodatek 

ke  Smlouvě o  spolupráci 

na projektu ČD BIKE – půjčovna 

kol č. 56322/2015-O16

1.6. Rada obce rozhodla, že se 

nezapojí do  Integrovaného 

protipovodňového varovného 

systému Jihomoravského kraje.

1.7. Rada obce schválila hospodářské 

výsledky ZŠ a  MŠ příspěvková 

organizace za rok 2016.

1.8. Rada obce schválila převod 

hospodařského výsledku  ZŠ a MŠ 

příspěvková organizace za rok 2016 

do rezervního fondu organizace.

1.9. Rada obce rozhodla o  udělení 

Motivační dotace za rok 2016.

1.10. Rada obce rozhodla o nejvýhodnější 

nabídce ve  výběrovém řízení 
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na  dodavatele „Oprava chodníků 

na  ul. Lipová a  Školní“ Stavby 

RUFA s.r.o., Velké Němčice.

1.11. Rada obce akceptuje Závazné 

stanovisko Krajské hygienické 

stanice ke  stanovení kapacity MŠ 

v počtu 82 dětí.

1.12. Rada obce schválila odměnu 

členům Kulturní komise.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést 

kontrolu a  odsouhlasení veškerých 

požadovaných cenových změn 

v návaznosti na více a méně náklady 

stavby bytový dům Doliny.

 T: 20.3.2017, O: starosta 1. a  2. 

místostarosta

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

CVČ na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o kolaudaci bytového domu Doliny.

Všechna usnesení schválili všichni 

zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 1/2017 

ze dne 23. 02. 2017

1. ZO schvaluje
1.1 ZO schvaluje program dnešního 

jednání

1.2 ZO schvaluje členy Návrhové 

komise

1.3 ZO schvaluje ověřovatele zápisu

1.4 ZO schvaluje výsledky inventarizace 

k  31.12.2016 dle přednesené 

inventarizační zprávy.

1.5 ZO poskytuje individuální dotaci 

ve  výši 90  000,- KČ na  činnost 

SK Vranovice a  schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy, která je 

přílohou tohoto usnesení.

1.6 ZO poskytuje individuální dotaci 

ve  výši 90  000,- KČ na  činnost 

TJ Sokol Vranovice a  schvaluje 

veřejnoprávní smlouvu, která je 

přílohou tohoto usnesení.

1.7 ZO schvaluje záměr prodat 

pozemky p. č.  770, p. č. 771 a p. č. 

773

1.8 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 797/3, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.092.482,- 

Kč včetně DPH kupujícím Lukáš 

Soukal, bytem Na  Hrádku 968, 

671  67 Hrušovany nad Jevišovkou 

a  Michaela Poláková, bytem Malá 

Lhota 45, 679 21 Malá Lhota.

1.9 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 797/1, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.615.000,-

Kč včetně DPH kupujícímu Tomáš 

Hrdlička, bytem Polní 581, 691 25 

Vranovice.

1.10 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 800/6, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.725.849,- 

Kč včetně DPH kupujícímu Bc. Jiří 

Polášek, bytem Polní 341/27, 

639 00 Brno.

1.11 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 800/5, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.740.182,-

Kč včetně DPH kupujícím Aleš 

Haman, bytem Alšova 608, 667 01 

Židlochovice a Michaela Brantová, 

bytem Sídliště 517, 664  52 

Hrušovany u Brna.

1.12 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 800/4, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.183.996,-

Kč včetně DPH kupujícímu Jarmila 

Nekvapilová, bytem Komenského 

476, 664 56 Blučina.

1.13 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 800/3, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.161.977,-

Kč včetně DPH kupujícímu Marek 

Sedláček, bytem Lipová 446, 691 25 

Vranovice.

1.14 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 800/2, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.765.540,-

Kč včetně DPH kupujícímu Nikola 

Nekvapilová, bytem Komenského 

476, 664 56 Blučina.

1.15 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 800/1, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.627.505 

včetně DPH kupujícímu Andrea 

Zajícová, bytem Lipová 375, 691 25 

Vranovice.

1.16 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 799/6, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.952.504,-

Kč včetně DPH kupujícím Zdeněk 

Hrdina, bytem Víta Nejedlého 

430/15, 682  01 Vyškov a  Klára 

Řezáčová, bytem Znojemská 820, 

691 23 Pohořelice.

1.17 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na  prodej bytové jednotky č. 

799/5, včetně podílu na společných 

částech nemovité věci za  cenu 

2.728.130,-Kč včetně DPH 

kupujícím Bc.  David Vrzalík, 

bytem Zborovská 2045/19, 616 00 

Brno a Mgr. Jana Vrzalíková, bytem 

Kallabova 1199/29, 616 00 Brno.

1.18 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 799/4, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.028.888,-

Kč včetně DPH kupujícím manželé 

Vlastimil a Eva Kuželovi, oba bytem 

U Floriánka 38, 691 25 Vranovice.

1.19 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 799/3, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.960.000,-

Kč včetně DPH kupujícímu Lenka 

Chalupová, bytem Sklepní 327, 

691 26 Pouzdřany.

1.20 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 799/2, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.665.000,-

Kč včetně DPH kupujícím Petr 

Nechvátal, bytem Přibická 309, 

664  63 Přísnotice a  Zdenka 

Nechvátalová, bytem Přibická 309, 

664 63 Přísnotice.

1.21 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 799/1, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.935.000,-

Kč včetně DPH kupujícím Petr 

Nechvátal, bytem Přibická 309, 

664  63 Přísnotice a  Zdenka 

Nechvátalová, bytem Přibická 309, 

664 63 Přísnotice.

1.22 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 798/6, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.772.000,-

Kč včetně DPH kupujícímu Eva 

Studená, Poděbradova 564, 664 42 

Modřice.

1.23 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 798/5, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.707.233,-

Kč včetně DPH kupujícímu Jana 

Šťouračová, bytem Drobného 7, 

602 00 Brno.

1.24 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 798/4, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.937.751,-

Kč včetně DPH kupujícím 

Bc.  Roman Vyhnal, bytem Ulička 

133/17, 623  00 Brno a  Martina 

Vyhnalová, bytem Ulička 133/17, 

623 00 Brno.
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Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 

odpadu

duben: 14. | 28.

květen: 12. | 26.

červen: 9. | 23.

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Plast -  duben: 12.

 květen: 10.

 červen: 7.

Sklo -  duben:  20.

 květen: 18.

 červen: 15.

Papír -  duben:  26.

 květen: 24.

 červen: 21.

Bioodpad -  duben: 6. | 20.

 květen: 4. | 18.

 červen: 1. | 15. | 29.

1.25 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 798/3, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.925.864,-

Kč včetně DPH kupujícímu 

Ing.  Lenka Černohorská, bytem 

Čejkovická 4092/11, 629 00 Brno.

1.26 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 798/2, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.800.000,-

Kč včetně DPH kupujícímu Ivana 

Svobodová, bytem Masarykova 

104, 664 61 Rajhrad.

1.27 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 797/6, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.725.000,-

Kč včetně DPH kupujícímu Petr 

Žáček, bytem 679 52 Žďárná 206.

1.28 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 797/5, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.751.507,-

Kč včetně DPH kupujícím Stanislav 

Valehrach, bytem 664 07 Sivice 180 

a  Bc.  Eliška Valehrachová, bytem 

Sportovní 335, 667 01 Vojkovice.

1.29 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 797/4, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 2.077.353,-

Kč včetně DPH kupujícímu 

Ing.  Bc.  Petr Dvořáček, bytem 

Nivka 173, 691 64 Nosislav.

1.30 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na prodej bytové jednotky č. 798/1, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.665.000,-

Kč včetně DPH kupujícímu Simona 

Náhlíková, bytem Masarykova 104, 

664 61 Rajhrad.

1.31 ZO schvaluje žádost o  bezúplatný 

převod pozemku p.  č. 333/2 

vedeného v katastru obce Vranovice 

nad Svratkou do  majetku Obce 

Vranovice.

1.32 ZO schvaluje Smlouvu o  úvěru – 

investiční úvěr KA1701349.

1.33 ZO schvaluje bianko směnku 

vlastní ve  prospěch SBERBANK 

CZ a.s..

1.34 ZO zvolilo na  funkci přísedící 

k Okresnímu soudu Brno – venkov 

pro funkční období let 2017 – 2021 

paní Andreu Kučerovou, bytem 

U koupaliště 47, Vranovice .

2. ZO ukládá
2.1 ZO ukládá Radě obce zabývat se 

vylepšením způsobu inventarizace 

hmotného majetku.

 T: 30.04.2017, O: Rada obce

2.2 ZO ukládá Radě obce zabývat se 

výzvou k opravě státní silnice na ul. 

Lipová a  rovněž revizí dopravního 

značení na  silnici ve  správě SÚS 

procházející obcí.

 T: 30.04.2017, O: Rada obce

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

na vědomí

3.2 ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí

3.3 ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti FV na vědomí

3.4 ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti KV na vědomí

3.5 ZO bere zprávu o výstavbě bytového 

domu Doliny na vědomí.

Placení poplatků do 

31. 5. 2017

Oznamujeme občanům, že poplatky 

za popelnice, psy, obecní zahrádky a za 

hrobová místa se budou vybírat do středy 

31. 5. 2017 v úředních hodinách.

Peníze je také možné zaslat na účet 

4200136517/6800, jako variabilní symbol 

se uvede číslo popisné a u bytových domů 

i příjmení poplatníků.

Částky zůstávají stejné, za popelnici 

450,- Kč na osobu, pes 200,- Kč.

Úřední hodiny na OÚ Vranovice:
Pondělí: 7:30 - 19:00 h

Středa: 7:30 - 17:00 h

Lenka Jančová

Volná pracovní 

místa

Zaměstnanec úklidu a údržby.

Obec Vranovice příjme do  hlavního 

pracovního poměru dva zaměstnance 

na úklid a údržbu chodníků, komunikací 

a pozemků v majetku obce.

Nástup možný ihned.

Pracovní doba: 7:00 - 15:30

Požadavky: spolehlivost, řidičský 

průkaz skupiny B

Bližší informace na  OÚ, 

tel.: 519 433 103

Nabídky zasílejte na:

Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 

691  25 nebo e-mail: obec@vranovice.eu 

do 28. 2. 2017.

Pracovník TIC a vinotéky

Pro turistickou sezónu 2016 hledáme 

pracovníka TIC a  vinotéky. Práce 

na  dohodu, především o  víkendech, je 

vhodná i pro studenty. Znalost AJ nebo 

NJ vítána.

Bližší informace na  tel. č.: 739 051 

137 (p. Drahomír Dofek).

Nabídky zasílejte na  Obecní úřad 

Vranovice, Školní 1, 691  25 Vranovice 

nebo na e-mail: obec@vranovice.eu.

Lenka Jančová

Plánovaný harmonogram 

svozů nebezpečného odpadu 

- sobota 13. května 2017:

1. stanoviště 7.30 - 8.00 h, ulice KOPEČKY

2. stanoviště 8.20 - 8.50 h, ulice PŘIBICKÁ

3. stanoviště 9.10 - 9.40 h, roh ulic NOVÁ

 A NOSISLAVSKÁ

4. stanoviště 10.00 - 10.30 h, NÁMĚSTÍČKO

5. stanoviště 10.50 - 11.50 h, DVŮR 

 OBECNÍHO ÚŘADU
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Aktuality

Více jak třičtvrtě 

milionu lidí.

Návštěvnost 

na cyklostezce Brno 

Vídeň překonala 

loňský rekord

Oblíbenost cyklostezky Brno Vídeň 

stoupá. Prozradily to údaje z  šesti sčítacích 

zařízení na  trase. Už v  předchozím roce 

vykázaly statistiky rekordní půl milionovou 

návštěvnost, letos však předčily očekávání 

a tento rekord překonaly o více jak 260 tisíc 

záznamů. Celková návštěvnost tak poprvé 

překročila hranici třičtvrtě milionu lidí, když 

vykázala bezmála 780 tisíc záznamů.

Cyklostezku Brno Vídeň využívají nejen 

cyklisté, ale i  koloběžkáři, in-linisté a  také 

chodci. Ke sportu, ale i k bezpečné přepravě 

mimo dopravní komunikace za  cestami 

do práce nebo do školy.

Lákadlem je také dění na  trase, které 

nabízí nespočet sportovních a kulturních akcí 

v přilehlých městech a obcích.

Sčítací zařízení ve Vranovicích napočítalo 

v loňském roce více než 42 tisíc pohybů.

Co se opravilo

Téměř 2,5 kilometrů trhlin opravili 

na  podzim loňského roku zaměstnanci 

stavební fi rmy v  úseku Blučina 

a  Židlochovice. Znepříjemňovaly cestu 

cyklistům v uplynulých sezónách, opravou se 

zabránilo i dalšímu znehodnocování povrchu. 

„Práce za  necelých dvě stě tisíc korun 

schválilo předsednictvo svazku, podílelo se 

město Židlochovice i obec Blučina,“ upřesnil 

člen předsednictva a starosta Žabčic Vladimír 

Šmerda. Byla obnovena také výsadba 

alejových stromů u cyklostezky v Přísnoticích.

Co se chystá

Pro budoucí roky je připravena 

výstavba nových úseků, které propojí obce 

na  Židlochovicku, jmenovitě Rebešovice, 

Opatovice, Blučinu, Vojkovice, Hrušovany 

u  Brna a  Popovice. Na  Znojemsku se 

chystá výstavba u  Jevišovky a  Hrušovan 

nad Jevišovkou. Projekt je ve fázi zpracování 

a na  jeho realizaci se budou hledat dotační 

granty.

Zahájení sezóny bude 29. 4. 

2017

Společné zahájení sezóny na Cyklostezce 

Brno Vídeň se uskuteční v sobotu 29.4.2017 

v  Hevlíně na  Znojemsku a  v  rakouském 

Laa a.d. Th aya. Účastníci se mohou těšit 

například na  bikerský freestyle,  prohlídku 

zříceniny hradu v Laa v doprovodu starostky 

města, bohaté občerstvení i  losování 

o  ceny. Podrobný program bude zveřejněn 

na obvyklých místech.

Specifi kace Cyklistické stezky 

Brno -  Vídeň

Cyklistická stezka Brno-Vídeň začíná 

u brněnského hlavního nádraží, vede kolem 

haly Rondo a  dále podél řeky Svratky 

k  Obchodnímu centru Olympia. Odtud 

pokračuje v délce zhruba 70 kilometrů na jih 

přes Rajhrad, Opatovice, Židlochovice, 

Vranovice a  Pasohlávky až do  Hevlína 

u hranic s Rakouskem. Pohodlně lze po ní 

dojet až do Vídně.

Nejvíce bezpečná stezka 

v republice

Cyklostezka Brno-Vídeň je 

jihomoravskou páteřní osou, která spojuje 

dvě evropské metropole. Na  české straně ji 

spravuje dobrovolný svazek 23 obcí, včetně 

města Brna. K hranicím s Rakouskem měří 

77 kilometrů, z  toho plných 70 kilometrů 

splňuje parametry dopravně bezpečných 

tras pro cyklisty. Cyklostezka Brno-Vídeň 

je tak v  současné době nejvíce bezpečnou 

stezkou v  republice. Nové povrchy byly 

vybudovány hlavně v  posledních letech 

za přispění evropských dotací, přispívá také 

Jihomoravský kraj, nejvýznamnějším členem 

je statutární město Brno.

Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční v úterý 

27. dubna 2017 od 19 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice

Originální logo TIC

Byl to už původní záměr při vzniku 

loga obce Vranovice. „Íčko“ ve tvaru řezu 

kolejnicí se nabízelo k využití na označení 

místního TIC. V  souladu s  celostátním 

značením, přesto jedinečné. Nyní bylo 

dopracováno k trvalému využití.

Dagmar Sedláčková
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Okna školy dokořán

Zimní výcvikový 

kurz v Ludvíkově

Tak jo… máme za  sebou další 

nezapomenutelný týden v  Jeseníkách. 

Již potřetí za  sebou jsme strávili zimní 

výcvikový kurz na  chatě U  Sovy v  obci 

Ludvíkov, která je vzdálená 4 km 

od Karlovy Studánky – místa s nejčistším 

ovzduším v  republice. Kurzu se letos 

zúčastnilo 31 žáků – 19 z nich absolvovalo 

výcvik na  lyžích a  12 na  snowboardu. 

Sněhové podmínky byly letos velmi dobré 

a tak jsme 5 dnů strávili na svahu. Jeden 

den jsme věnovali hrám na sněhu a pěšímu 

výletu do  výše uvedeného lázeňského 

městečka. Nevynechali jsme ani večerní 

lyžování, které je vždy příjemným 

zpestřením programu. Večery jsme trávili 

na chatě. Děti se dověděly něco z historie 

lyžování a  snowboardingu, výzbroji 

a  výstroji určené pro tyto zimní sporty. 

Dále o  bezpečném pohybu na  horách 

a  zásadách poskytování první pomoci. 

V  neposlední řadě jsme se bavili hrami, 

které si děti pro ostatní samy připravovaly. 

No a vše vyvrcholilo ve čtvrtek odpoledne, 

kdy proběhly závody ve slalomu.

Lyžařský výcvik

Kdo získal medaile a ceny za největší 

pokrok na lyžích a snowboardu? Můžete 

se podívat na  foto na: www.renatasport.

rajce.idnes.cz/ZVK_Ludvikov_2017.

Renata Karpíšková

Druhý Barbánkův 

masopustní průvod 

obcí

Děti si užívaly masopustní týden. 

Četli jsme si ukázky z  knih, povídali 

o maškarách a tradici masopustu, naučili 

se báseň „Masopustní veselice, veselá je 

převelice.“ Ve školce bylo opravdu veselo - 

vyráběly se masky, papírové jitrnice, hrálo 

se divadlo o Koblížkovi, peklo se cukroví 

z  plastelíny. V  pátek 24. 2. 2017 vypukl 

ve  školce pravý Masopustní rej. Některé 

děti přicházely už ráno v  maskách 

a  ostatní se nemohly dočkat, kdy se 

budou moct přestrojit za princezny, rytíře, 

zvířátka… Dokonce zde byly i  tradiční 

masopustní masky – kominíčci, medvědi 

a  spousta nápaditých masek, o  které se 

opět postarali naše šikovné maminky, 

babičky a tatínkové. A průvod mohl začít. 

Jak jinak než za  doprovodu harmoniky 

pana Šťastného. 

Udělali nám radost všichni 

kolemjdoucí, kteří na  nás po  cestě 

čekali, aby se podívali, jak nám to sluší 

a  obdarovali nás sladkostmi. Tento 

slavnostní den se i  přes nepříznivý vítr 

vydařil a  jako tradičně byl zakončen 

sladkou tečkou – MASOPUSTNÍMI 
KOBLÍŽKY.

Dis. Monika Galbavá

Dětský maškarní 

ples

Dne 26. 2. 2017 proběhl ve vranovické 

Sokolovně dětský maškarní ples.  Termín 

konání plesu byl, oproti předchozím 

rokům, o  měsíc dřív – v  předchozích 

letech se tento ples konal vždy kolem 20. 

března. Na  příjemnou atmosféru plesu 

však tento detail neměl pražádný vliv.  

Že je dětský maškarní ples v naší obci již 

po několik let zárukou hezky stráveného 

času svědčí i  hojná účast dětí s  jejich 

dospěláckým  doprovodem– zúčastnily se 

jak děti z Vranovic, tak i z okolních vesnic, 

z Brna a objevilo se i pár dětí od Tišnova.  

Celým maškarním plesem prováděl 

moderátor Radek s  kolegyní Anežkou, 

kteří svým profesionálním vedením 

akce dokázali rozveselit a  aktivizovat 

nejen děti, ale i  jejich rodiče. Ples začal 

přehlídkou masek, kdy děti vytvořily 

hada a procházely prostorem haly (malé 

děti za  ruku s  dospělým, nejmenší děti 

v náručí) a hrdě prezentovaly své masky. 

Předvádění masek poté dále pokračovalo, 

když moderátor jednotlivé masky typově 

rozdělené, zval na  pódium – nedříve 

přišly všechny princezny v  sále, poté 

následovala všechna zvířátka (od  včelek, 

přes pejsky až po  berušky), dále přišli 

víly a  hrdinové (supermani, policisté 

či piráti) a  jako poslední se na  pódiu 
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předvedly rozličné masky, které je těžké 

do  jakékoliv kategorie zařadit (např. 

Mimoni či panenka Barbie i  s  obalem).  

Po několika písničkách následovala další 

show, kdy několik dětí na pódiu soutěžilo 

s několika dospělými při stavění velkých 

kostek, které představovaly stěnu, či 

dobrovolníci z  řad dětí (těch bylo vždy 

dost) s jediným odvážným dobrovolníkem 

z  řad dospělých, vlezli do  fólie, která 

po napuštění vzduchem vytvořila velikou 

bublinu a  zúčastnění v  ní dokonce 

i  chodili – podívaná velice zajímavá. 

Ples byl zakončen známou dětskou písní 

Jede jede mašinka a  děti, podobně jako 

na  začátku, vytvořily průvod v  podobě 

dlouhého zatočeného hada, kterého vedl 

moderátor s velikou hlavou vlka. Z plesu 

každé dítě poté odcházelo i  s  cenou 

z tomboly.

Foto: Petra Stejskalová

Co říci závěrem – letošní dětský ples 

se, dle mého názoru, velmi vydařil, děti se 

pobavily a prostřednictvím svého  převleku 

a  stylizací do oblíbené pohádkové či jiné 

postavy si rozšířily svou fantazii a  chvíli 

zůstaly bezstarostně ve  svém krásném 

dětském světě. A dospělí? Jistě strávili se 

svými dětmi hezké nedělní odpoledne. 

Na  všechny se můžete podívat do  této 

galerie: http://1vranovice.rajce.idnes.cz/

Maskarni_ples_2017/

Petra Střelcová

Halový pětiboj 

všestrannosti

V  sobotu 4. 3. 2017  se v  místní 

sokolovně uskutečnil 2. ročník pětiboje 

všestrannosti. Závodu se zúčastnilo 

celkem 39 soutěžících – z  toho 31 dětí 

a  8 dospělých. Soutěžilo se v  těchto 

disciplínách: trojskok snožmo z  místa, 

přeskoky přes švihadlo za  2 minuty, 

leh-sedy za  2 minuty, běh s  driblingem 

po  dobu 2 minut a  hod medicinbalem. 

O  bodovém zisku jednotlivých 

účastníků rozhodovaly výkony a  ročník 

narození. První tři bodově nejúspěšnější 

v  každém ročníku narození obdrželi 

medaili a  diplom. Sportovci s  nejvyšším 

přepočtem bodů v  kategorii chlapec, 

dívka, dospělí a  rodinný tandem získali 

pohár. Výsledky jsou uvedeny níže.

Součástí programu bylo měření 

fyzické kondice (wellness bilance) 

na  speciálním přístroji. Účastníci 

a návštěvníci si tak mohli nechat zdarma 

změřit množství tuku a svalů v těle, svůj 

metabolický věk, bazální metabolizmus 

apod. Dále měli možnost minikonzultace 

na téma výživa, redukce váhy, formování 

postavy, budování imunity, možnostech 

příčin únavy a ztráty energie.

Blahopřejeme vítězům, děkujeme 

jim za  účast v  této již trošku náročnější 

soutěži a věříme, že příští rok se sejdeme 

ještě ve vyšším počtu.

Foto na: http://renatasport.

r a j c e . i d n e s . c z / H a l o v y _ p e t i b o j _

vsestrannosti_2017

POHÁR získali:  

OSIKOVÁ Nicol ......... za 2469 bodů

PEZLAR Richard ....... za 3445 bodů

ŠICHOVÁ Zdeňka ..... za 2157 bodů

ŠICH Radek ................ za 3259 bodů

ŠICH Michal a Radek .za 5416 bodů

Mgr. Renata Karpíšková

Den v (mateřské) 

lesní školce

Lesní den je třeba zažít. Přesto se vám 

pokusíme přiblížit, jak to u  nás chodí. 

Máme harmonogram dne, který není 

třeba přesně dodržovat, lze ho přizpůsobit. 

Ráno se scházíme u maringotky mezi 8 

a 9, aby se děti mohly do růžova vyspat. 

Mezi 9 a  půl 10 vyrážíme do  lesa. Bez 

ohledu na  počasí. Není totiž špatného 

počasí, jen špatného oblečení a  obutí. 

V  lese trávíme celé dopoledne. Když 

Ročník narození Chlapci Body Dívky Body

2011 1. Ondřej Srnec 836 1. Magdaléna Košíčková 180

2. Vít Galia 328

2010 1. Lukáš Novotný 1095 1. Kateřina Šichová 345

2009 1. Lukáš Galia 1235 1. Lucie Galiová 1370

2. Vít Klimeš 828 2. Karin Zemanová 176

3. Jakub Srnec 360

4. Antonín Kukleta 279

2008 1. Ondřej Stejskal 1600 1. Natálie Rosová 1945

2. Jakub Osika 1007 2. Alžběta Košíčková 1727

3. Kateřina Novotná 1585

2007 1. Lukáš Mach 2300 1. Viktorie Norková 1978

2. Michal Šich 2157 2. Adéla Bedřichová 1277

3. Markéta Fiemová 669

2006 1. Václav Kukleta 1287

2. Petr Zeman 923

2004, 2005 1. Richard Pezlar 3445 1. Nicol Osiková 2469

2. Filip Mach 3362 2. Vendula Hrudová 2345

3. Jakub Richter 1541 3. Daniela Tesařová 2135

4. Karel Levek 1099

dospělí 1. Radek Šich 3259 1. Zdeňka Šichová 2157

2. René Galia 2931 2. Ivana Galiová 1951

3. Pavel Kukleta 2320 3. Jana Bedřichová 1920

4. David Fiema 2150 4. Radmila Košíčková 1528
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prší, využíváme plachty, která nám slouží 

coby střecha. Do maringotky se vracíme 

mezi 12 a  13 hod na  oběd. Po  obědě 

odpočíváme a čteme pohádky. Pak dětem 

buď nabídneme hru či vzdělávací aktivitu 

nebo volnou hru.

Les nám nabízí spoustu možností. 

I  když si průvodci chystají program, 

často se činnosti přizpůsobují dětem 

a  aktuálnímu rozpoložení a  potřebám. 

Zkoušíme si lézt na  stromy, stavíme 

domečky pro zvířátka, pozorujeme 

a  stopujeme zvířata – nejčastěji ptáky. 

Některý den si nosíme lana a  lanovou 

houpačku, ze kterých si uvážeme opičí 

dráhu, kterou děti zdolávají. Příležitostí je 

mnoho. Děti se učí spolupracovat, vážit si 

jeden druhého, vážit si sebe, respektovat 

a  milovat druhé i  přírodu. S  příchodem 

jarních a  letních dnů budeme co nejvíce 

času trávit na čerstvém vzduchu.

Foto: Bc. Martin Třináctý

Pokud cítíte, že byste si to rádi 

vyzkoušeli, stačí zavolat nebo napsat 

a  připojit se můžete kdykoliv. Můžete 

s  námi strávit dopoledne, dopoledne 

s  obědem nebo celý den. Veškeré 

informace naleznete na stránkách školky, 

které jsou www.lsvranovice.cz.

Bc. Martin Třináctý

Z redakční pošty

Jaro je tady! Začíná 

růst medvědí 

česnek

Medvědí česnek se v  posledních 

letech těší veliké oblibě, a  to nejen 

u  vyznavačů zdravého životního stylu. 

Vzhledem k  jeho všestrannému využití, 

stává se po  houbách a  lesním ovoci 

další plodinou, kterou si lze s  trochou 

aktivity a  pravé hledačské vášně odnést 

z lesa. Již staří Slované sbírali a využívali 

látek obsažených v  medvědím česneku, 

a proto není náhodou, že roste v blízkosti 

bývalých slovanských osídlení. Jednou 

z  nejznámějších lokalit výskytu této 

voňavé pochutiny jsou mj. lužní lesy 

v okolí Vranovic.

Co se týče léčivých účinků medvědího 

česneku, je velice silným přírodním 

antibiotikem, snižuje krevní tlak a chrání 

organismus před rakovinotvorným 

bujením, má močopudné účinky, 

pročišťuje tělo a  má mnoho dalších 

pozitivních účinků.

Nejenže je medvědí česnek “zeleným 

zdravím“, jeho využití je dalekosáhlé 

především v kulinářství, kdy se zpracovává 

na  výrobu domácího pesta, dává se 

do  polévek, salátů a  má mnohačetné 

využití i v domácnosti, jako např. repelent 

a v dřívějších dobách jako dezinfekce.

Nutno upozornit 

na  to, že ačkoliv 

je sběr medvědího 

česneku povolen, 

má svá omezení. Je 

potřeba respektovat 

specifi cké podmínky 

dané lokality, zvláště 

chráněného území 

a  provádět sběr 

šetrným způsobem. 

Dalším rizikem 

je možná záměna 

s  konvalinkou 

vonnou, zejména 

listy obou rostlin 

mohou neznalého 

sběrače zmýlit, 

a  proto stačí 

rostlinku rozemnout 

v prstech a přivonět.

Milí čtenáři, až 

půjdete medvědí 

česnek sbírat, vyfoťte 

se a  pošlete nám 

své fotky. Rádi je 

uveřejníme.

Mgr. Monika 

Kotlánová

Foto: Ing. Markéta Hégerová
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Obecní knihovna

Březen – měsíc 

knihy

Již 8 let pořádá Svaz knihovníků 

a  informačních pracovníků (SKIP) 

celostátní akci na  podporu čtenářské 

gramotnosti s  názvem Březen - měsíc 

čtenářů. Více než čtyři sta aktivních 

veřejných knihoven z  celé České 

republiky se do tohoto projektu přihlásilo. 

I vranovická knihovna si v tomto měsíci 

připravila program pro malé i  velké 

čtenáře. V první polovině měsíce března 

knihovnu navštívily všechny třídy 

zdejší mateřské školy. Za  pomoci paní 

knihovnice si děti formou hry vyzkoušely 

půjčování knih. Čtečkou knihovních 

kódů načetly vypůjčené knihy, poslechly 

si pohádku z knihy o Barbánkovi a  jako 

upomínku na  tyto příjemné chvíle si 

mimo pozvání na další knihovní setkání 

odnášely voňavý perníček a omalovánku.

Jak dlouho již Měsíc knihy 

slavíme?

Historie této aktivity sahá až do roku 

1955, kdy se tehdejší organizátoři 

kulturního dění pokoušeli dostat knihu 

jako takovou do  širšího povědomí 

československých obyvatel. Projekt 

vznikl ve  spolupráci Ministerstva 

kultury se Svazem československých 

spisovatelů a  Československého svazu 

mládeže. Postupně se přidala i  všechna 

nakladatelství a  obchodníci s  knihami. 

Zcela náhodně vybrali březen za  měsíc 

knihy. V průběhu tohoto měsíce knihovny 

i  knihkupectví pořádaly nejrůznější 

akce, literární večery, besedy a  setkání 

s literárně činnými osobnostmi.

Po  revoluci v  roce 1989 přestal být 

měsíc knihy řízenou akcí a téměř zanikl. 

Během devadesátých let se Měsíc knihy 

přejmenoval na Měsíc knihy a internetu, 

což rozproudilo vášnivou debatu o místě, 

které kniha v našem životě zaujímá.

Budoucnost knihoven

V  současné době se velmi rozvíjí 

obliba elektronických knih, tzv. e-booků, 

a  to především u  mladší a  střední 

generace. Možnosti legálního stahování 

knih i koupě knih v elektronické podobě 

značně rozšiřují nabídku knihovních 

titulů. V  elektronické podobě dnes 

nenajdeme pouze současnou produkci 

a novinky, ale také starší tituly a historická 

díla.

Možnost půjčovat si čtečky 

i  v  knihovnách, a  to i  v  menších 

profesionálních knihovnách, je velmi 

oblíbenou záležitostí. Do  budoucna by 

toto rozšíření služeb čtenářům mohlo 

přinést nové milovníky literatury 

a  současným čtenářům rozšířit hranice 

jejich knižních rozhledů.

Ačkoliv příchod internetu a  nových 

technologií změnil náš život a  pohled 

na  psané slovo, kniha jako taková si 

své místo navzdory odlivu čtenářů 

k  počítačovým hrám a  sociálním sítím 

vybojovala. Po příchodu nového milénia 

tištěná kniha zažívá renesanci a  stává se 

opět běžným dárkem a  odměnou, nejen 

pro děti, ale i  pro dospělé. Doufejme, 

že v  tomto trendu se bude i  nadále 

pokračovat.

Mgr. Zdeňka Špryncová, 
Mgr. Monika Kotlánová

Změna otevírací 

doby knihovny

Vzhledem k  aktuálním potřebám 

knihovny rozšiřujeme od 1. dubna 2017 

otevírací dobu knihovny o  sedm hodin 

týdně.

Nová otevírací doba

Pondělí.................. 8 – 12  15 – 19 hodin

Úterý  ................................. ZAVŘENO

Středa ............................... 15 – 19 hodin

Čtvrtek ............................. 15 – 19 hodin

Pátek ..................... 8 – 12  13 – 15 hodin

Mgr. Zdeňka Špryncová 
a Mgr. Monika Kotlánová

Knihovna plánuje

Zaměstnanci knihovny pracují 

na  novém dětském oddělení, které 

by umožnilo jednoznačné rozčlenění 

dětského knižního fondu od  literatury 

pro dospělé, a  zároveň by vytvořilo 

prostor, kde se děti mohou lépe seznámit 

s knihami, hrát si s hračkami a výhledově 

by se zde pořádaly i čtenářské aktivity pro 

nejmenší.

Zdroj: blocs.xtec (16. 3. 2017)

Vytvořením dětského oddělení 

vznikne v  knihovně prostor, který by 

mohl být v budoucnu využíván dospělými 

čtenáři jako místo literárních besed, 

odborných přednášek a  rukodělných 

dílen.

Vzhledem k  plánovaným změnám 

může dojít k  přechodnému nepohodlí 

čtenářů, které jim bude vykompenzováno 

výše jmenovanými aktivitami. Na všechny 

stávající čtenáře se velmi těšíme a ty nové 

rády poznáme. Přejeme vám příjemný 

knižní měsíc.

Mgr. Zdeňka Špryncová 
a Mgr. Monika Kotlánová

Plán redakčních uzávěrek 

Vranovického zpravodaje roku 2017

Číslo:  Redakční uzávěrka:  Vychází:
3/2017 20. 5. 2017 pá 2. 6. 2017

4/2017 20. 7. 2017 pá 4. 8. 2017

5/2017 20. 9. 2017 pá 6. 10. 2017

6/2017 20. 11. 2017 pá 1. 12. 2017

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

Pozvánka na oslavu 

velikonočních 

svátků

Velikonoce jsou dobou, kdy se 

křesťané na  celém světě setkávají 

společně na bohoslužbách a připomínají 

si základní události, které jsou důležité 

pro víru každého z nich. 

Kromě tradičních bohoslužeb 

na  Zelený čtvrtek, obřadů Velkého 

pátku a  velikonoční vigilie Bílé soboty  

se můžete setkat na velký pátek po obci 

s  dětmi, které budou hrkat místo zvonů 

a s průvodem křížové cesty. 

  Zelený čtvrtek: 18:30 mše 

na památku poslední večeře Páně

  Velký pátek: 18:30 liturgie umučení 

Páně

  Bílá sobota: 20:00 vigilie veliké noci

  Hod Boží velikonoční: 9:30 

slavnostní mše svatá

Pavel Kukleta

Nově vzniklá 

pastorační rada 

má být nástrojem 

na oživení farnosti

Se změnou duchovního správce naší 

farnosti přichází nyní také snaha o další 

oživení farního života mimo pravidelné 

bohoslužby. Proto bylo v neděli 5. března, 

věřícími přítomnými na  mši svaté, 

zvoleno pět členů nové pastorační rady 

naší farnosti -  paní Anna Procházková, 

Jana Hladká, Pavel Kukleta, Oldřich 

Vybíral ml. a Jaroslav Mazuch. Posláním 

pastoračních rad farností je pomáhat 

duchovnímu správci při vytváření 

a  realizaci plánu akcí ve  farnosti. Tento 

pastorační plán se nechce soustředit jen 

na bohoslužby, ale i na oživení setkávání 

věřících mimo ně. Prvními  plody setkání 

pastorační rady jsou duchovní obnova, 

která proběhla v  době postní, a  dále 

rozpis činnosti farníků při pravidelném 

úklidu kostela a  také zapojení účastníků 

nedělních bohoslužeb do slavení liturgie 

rozdělení čtení biblických textů při mši 

svaté. Na  květen (27. května 2017) se 

nově plánuje pouť celé farnosti do Křtin 

s  možností odvozu starších občanů 

přímo na  místo a  putování mladších 

po  některé z  poutních tras - termín 

bude upřesněn podle volného prostoru 

na  poutním místě Křtiny. Na  svátek 

Navštívení Panny Marie ve  středu 31.5. 

bychom rádi realizovali pěší minipouť 

ze Žabčic do  Vranovic. Bude to sice 

všední den, ale už je dlouho světlo a kdo 

bude mít zájem, může se s námi v tento 

den připojit k  putování na  poděkování 

za  přijatá dobrodiní a  za  farnost. Akcí, 

které se naše farnost účastní pravidelně, 

a  doufáme, že se podaří i  letos, je Noc 
kostelů. Tato připadá na  pátek 9.6. 

Pastorační rada je v  naší obci novým, 

a doufejme, že i užitečným nástrojem pro 

rozvoj některých aktivit ve farnosti, proto 

se neváhejte na  její členy obrátit, pokud 

máte nějaký dobrý nápad.

Pavel Kukleta

Jarní prázdniny 

v Praze

Ve  čtvrtek o  jarních prázdninách 

se 10 ministrantů z  Vranovic a  Ivaně 

vydalo na  putování po  Praze. Otec 

Jaroslav domluvil ubytování u  bratří 

františkánů u  kostela Panny Marie 

Sněžné. Po  prohlídce kostela a  kláštera 

s  otcem Eliášem se ministranti vydali 

na  večerní procházku Prahou a  po  ní 

následoval klidný večer stolních her. 

Druhý den ráno si po mši svaté u bratří 

františkánů kluci prohlédli hasičskou 

stanici na Petřinách, odtud se prošli kolem 

letohrádku Hvězda ke  klášteru na  Bílé 

hoře a  odtud tramvají na  Břevnov. Zde 

otec Martin poutavě vyprávěl o  historii 

kláštera, ukázal nám kryptu kostela sv. 

Markéty a  poutavě vylíčil příběh jejího 

zakladatele svatého Vojtěcha. Hlad nás 

vyhnal do  blízké pizzerie a  po  nasycení 

jsme vyrazili na  Pražský hrad. Zde se 

nikomu nepodařilo rozesmát hradní stráž 

a ani se ztratit v davu turistů v katedrále 

a  po  vyčkání se nám podařilo projít si 

expozice ve  Zlaté uličce. Odtud mířily 

naše již mírně unavné kroky přes hradní 

nádvoří vzhůru na vrch Petřín a pak ještě 

308 schodů na rozhlednu. 

Po prohlídce Prahy z ptačí perspektivy 

se všichni pobavili v zrcadlovém bludišti 

a pak už jsme jen sjeli lanovkou z kopce 

dolů a vrátili se na faru na další kola hry 

Bang a na výborný fazolový guláš. 

Poslední den ráno se bohužel trochu 

zkazilo počasí a  také jsme se mírně 

zdrželi, takže místo do vojenského muzea 

se nám po mši a úklidu na místě ubytování 

podařilo dorazit jen na Olšanské hřbitovy, 

ale skupina lovců pokémonů i  turistická 

skupina si i  tuto závěrečnou fázi výletu 

docela užila. Hlavně nákupy na hlavním 

a  Brněnském nádraží a  vlakové hody 

s  posledními partiemi hry Bang 

a chytáním pokémonů. Těšíme se na další 

výlet někdy příště…

Pavel Kukleta
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Společenské dění

Výstava vín v reportáži 

Brněnského Deníku

Výstava vín ve  Vranovicích je proslulá v  širokém okolí. 

Kromě místních se na ni sjíždí rodáci, hosté z okolních vesnic, 

ale také ze vzdálených koutů republiky. Tentokrát si výstavu 

nenechali ujít ani redaktorka a  fotograf Brněnského Deníku 

Rovnost. Reportáž se objevila na mediálním webu ještě dřív, než 

dorazili účastníci koštu domů.

Dagmar Sedláčková

Výstavy vín se zúčastnilo více jak 500 hostů
Foto: DENÍK / Drahomír Stulír

Základem vína jsou zdravé 

hrozny a poctivá práce, říkají 

vítězové výstavy vín

Sportovní halou ve  Vranovicích na  Brněnsku se rozléhá 

smích a  cinkání sklenic. Za  tónů cimbálové muziky se hosté 

natěšeně rozhlížejí po  barových stolech, které nabízejí vzorky 

jejich oblíbených odrůd. Sobotní odpoledne znamená nejen pro 

místní jediné. Víno poteče proudem.

Bratři Josef a Zdeněk Měřínští se stali absolutními vítězi koštu
Foto: DENÍK / Drahomír Stulír

Výstavu vín pořádá místní sdružení vinařů poosmačtyřicáté. 

Návštěvníci akce si vybírají z  téměř sedmi stovek vzorků 

čtyřiačtyřiceti odrůd. „Letošní vína jsou opravdu pěkná. V jejich 

vůni převládají hlavně ovocné tóny,“ hodnotí předseda sdružení 

a výstavního výboru Drahomír Dofek.

Košt je podle něj jeden z  největších v  okolí, v  množství 

vzorků i návštěvnosti. Kromě místních do Vranovic každoročně 

dojíždějí lidé až z Ostravy či Prahy. Počet hostů odhaduje na pět 

set. Kromě veselí a  tekuté révy je pro návštěvníky připravená 

i tombola, v níž jsou nejrůznější ceny od jízdních kol po divočáky.

Slavnostní odpoledne startuje vyhlášením vítěze výstavy 

a  dalších vinařských šampionů. Pohár senátora Jana Hajdy 

pro absolutního vítěze výstavy získávají bratři Josef a Zdeněk 

Měřínští. Pyšnit se mohou také pohárem starosty obce a titulem 

šampiona za  nejlepší červené víno starších ročníků. Jejich 

svatovavřinecké z roku 2015 získalo hodnocení 19,3. „Pochází 

z viniční trati U Hájku, kde jej pěstujeme od osmašedesátého 

roku,“ vypráví Josef.

Vinařství se společně věnují od roku 2004, kdy jej převzali 

po otci. „Základem jsou zdravé hrozny. Vínu se musíte věnovat 

každý den, což obnáší spoustu času. Od  zelených prací 

ve vinohradu, až po sklepní hospodářství a správné uchovávání 

vína,“ podotýká Zdeněk. Kromě svatovavřineckého se u  nich 

daří i rulandskému bílému nebo jejich oblíbené pálavě.

Pálavu chválí také Jitka Pavláčková, která je na  výstavě 

poprvé. „Nejraději mám podobná sladká vína, ale zkouším 

zde různé odrůdy a zatím mi chutnaly všechny. Je tady skvělá 

atmosféra,“ říká žena.

Markéta Chumchalová
Brněnský Deník Rovnost 11.3.2017

Celou fotogalerii si můžete prohlédnout na  webových stránkách 
www.brnensky.denik.cz

Vranovičtí vinaři mají nové logo

Teď už je poznáte kdekoliv. Vranovičtí vinaři se od nynějška 

prezentují novou vizuální značkou. Logo v  nadčasovém 

moderním designu má v  názvu ČZS vinaři Vranovice 

a  symbolickou láhev vína s  vývrtkou. Designově je v  souladu 

s  logem obce Vranovice, které si pohrává s  řezem kolejnice 

namísto písmene „i“. Ta symbolizuje historicky významný podíl 

železnice na rozvoji obce. Logo vinařů i obce Vranovice vzniklo 

v dílně agentury HOJA partner.

Dagmar Sedláčková
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Foto:  Mirek Ježa

Plesová sezóna je u konce. 

Vranovičtí ji zakončili 

s humorem

V sobotu 18. 3. jsme opět po roce pořádali tradiční maškarní 

ples. Toho letošního se  zúčastnilo téměř 200 návštěvníků, 

z nichž více jak 70 přišlo v  různém karnevalovém převlečení. 

Znovu jsme byli překvapeni kreativitou a různorodostí masek, 

které ples vyšperkovaly. Ti ostatní potom ve  svém hlasování 

rozhodli o pěti nejvydařenějších. A jak to nakonec dopadlo?

1. Hokejisté

2. Slunce, seno a...

3. Psychiatrická léčebna

4. Černošky

5. Střihoruký Edward

Ať už hlasování dopadlo jakkoliv, podstata celého večera se 

nesla v duchu jediném, a to pobavit se. A dle našeho názoru to 

je prioritou, pro kterou tuto akci pořádáme. Poděkování patří 

všem, kteří se zúčastnili a opět dokázali, že lidi ve Vranovicích se 

bavit umí. Za pořadatele vyzvednu produkci kapely Wind band, 

která celý večer hudebně doprovázela a potěšila svým uměním 

všechny přítomné. 

Foto:  Mirek Ježa

Poděkování patří i dobrovolníkům, kteří nám byli nápomocni 

vůbec poprvé a  svých rolí se zhostili s  bravurou. A  zde bych 

rád jmenoval: Naďa Rejtková, Monika Celnarová a už z loňska 

ostřílený Honza „mlejnek“ Ďuriš. A  abychom nezapomněli, 

premiéru v  roli moderátora se ctí zvládl i  Radek Klimeš...

klobouk dolů!

Takže nakonec díky všem za  krásný večer, výbornou 

atmosféru a příští rok opět naviděnou.

Mirek Ježa

Vranovické jaro

Přišlo jaro a  s  ním i  spousta slavností týkajících se vítání 

tohoto ročního období. V  blízkém i  vzdálenějším okolí se 

uskutečňují četné aktivity spojené s  jarem. Někteří dávají 

přednost akcím spojeným s  čistě tradičními oslavami, jiní se 

účastní řemeslných jarmarků či akcí spojených především 

s aktivitami pro děti. A jaké to bude u nás?

V  letošním roce bychom se i  my chtěli vrátit k  původní 

myšlence oslavy jara a nejen pro vranovické obyvatele připravit 

příjemný program spojený s folklorními oslavami a tradičními 

řemesly. Myslíme samozřejmě i na děti, pro které budou opět 

zajištěny výtvarné dílničky, kde si budou moci spolu s  rodiči 

vyrobit drobné předměty pro radost. Nebudou chybět ani 

hustopečští poníci.

Oproti minulým ročníkům jsme se rozhodli pro změnu 

dříve tradiční soutěže o  nejlepší guláš. Letos se budou 

ochutnávat a hodnotit vaječné speciality, a protože je pro mnoho 

návštěvníků Vranovické jaro neodmyslitelně spjato s masovým 

kulinářským požitkem, bude pro tyto labužníky připraveno 

opékání jehněčího masa a selete.

Protože je jaro historicky spojeno se zkrášlováním domovů 

a zahrádek, chtěli bychom vás všechny požádat, zda byste byli 

ochotni a  část svých výrobků a  dekorací na  Vranovické jaro 

přinesli a  podělili se s  ostatními o  své zkušenosti a  nápady. 

Věříme, že by se tato ukázka jarní tvorby mohla stát motivací 

a inspirací pro druhé.

Vzhledem k  pestrosti plánovaného programu, bychom 

rádi rozšířili organizační tým, a  proto bychom chtěli požádat 

ochotné obyvatele Vranovic, aby se spolupodíleli na  zajištění 

jednotlivých aktivit. Ti z vás, kteří by měli zájem být nápomocni 

a  rozšířit naši řadu, nechť se zastaví v  knihovně nebo nás 

zkontaktují elektronickou cestou kultura@vranovice.eu. Všem 

předem velmi děkujeme.

Mgr. Zdeňka Špryncová

Foto:  Mirek Ježa
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Z činnosti spolků a organizací

Klub důchodců

Povídání se 

starostou

I nás, členy Klubu důchodců, zajímá 

dění v naší obci.

Pozvání přijal pan starosta Ing.  Jan 

Helikar. Celá beseda se nesla v  duchu 

otázek a  odpovědí. Nejvíc dotazů 

bylo ohledně sněhové nadílky, kterou 

Vranovice dlouho nepamatují. Celkově 

se podařilo udržet schůdnost chodníků 

a sjízdnost vozovek.

Další téma dotazů bylo ohledně 

železničního přejezdu, špatné údržby 

podchodu na  vlakovém nádraží, 

parkování aut na  chodnících a  budoucí 

údržby zeleně v  obci. Některé problémy 

bude nutné dořešit.

Závěrem naší pondělní besedy 

poděkoval pan starosta Klubu důchodců 

za  činnost při akcích pořádaných v obci 

větou: „Díky, že věnujete čas obci“.

Zdeňka Melová

Beseda 

s promítáním

   Na  další pondělní besedu přijal 

pozvání pan Roman Keprt, který 

pracuje v  záchranném hasičském sboru 

v  Židlochovicích. Hasičský záchranný 

sbor chrání naše zdraví, naše životy, také 

majetek při požárech a při mimořádných 

událostech.

Pan Keprt nás seznámil s  prevencí 

proti požáru v  domě nebo v  bytě, jak 

se zachovat, když k  požáru dojde, co 

má obsahovat evakuační zavazadlo 

a  další rady. Velmi zajímavé bylo video, 

ve  kterém byly jednotlivé příběhy při 

požáru ukázané. S  velkým zaujetím 

jsme sledovali co všechno se může stát 

ve  chvilce nepozornosti při vaření. Tato 

beseda byla pro nás seniory velkým 

přínosem ale i varováním. Je pravdou, že 

„oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“.

Děkujeme panu Keprtovi za jeho čas, 

který nám věnoval a  jeho velmi poutavé 

povídání.

Zdeňka Melová

Za kulturou

V  únoru jsme navštívili divadelní 

představení v  Boleradicích. Viděli jsme 

venkovské drama Kříž u  potoka, které 

na motivy románu Karoliny Světlé napsal 

Pavel Ondruch.

Zdeňka Melová

Klub maminek

Ženy sobě

Mnoho nápadů, málo času, slabé 

odhodlání a  někdy i  lenost nám brání 

zkusit něco nového. Slovní spojení 

„ruční práce” mnohé z nás v mládí děsily, 

a  teď kdybychom chtěly opravit  krajky 

na slunečníku po prababičce, nevíme jak 

na to.

Každou z  nás něco baví, něco 

umíme. Pojďme se navzájem inspirovat, 

učit a  podporovat. Neseďme doma 

a  neříkejme, že bychom taky chtěly tak 

hezkou a  originální kabelku jakou má 

sousedka, pojďme si ji vyrobit.

V  rámci Klubu maminek Vranovice 

jsme přišly s nápadem se scházet alespoň 

jednou za  měsíc ve  večerních hodinách, 

a to bez starostí, povinností, a pokud bude 

zajištěno hlídání našich nejmenších, bez 

dětí.  Jen my ženy, náš um a touha dělat 

něco nového, nebo jen tak být u  toho. 

Líbilo by se vám vyrobit si originální 

kabelku, naučit se plést košíky, zkrátit si 

záclony, uháčkovat šálu či slušivý baret, 

nebo se jen konečně naučit francouzský 

cop? Seberte odvahu a přijďte to s námi 

zkusit.

Ženy sobě je pro všechny ženy, které 

tento nápad oslovuje, chtějí se něco přiučit 

nebo naopak něco nabídnout. Program 

bude vždy jednou za měsíc (první čtvrtek 

v měsíci) od 19.00 v Klubovně Domova 

pro seniory, kterou nám bezplatně 

zapůjčila obec Vranovice. Díky za to.

Na  prvním setkání 9. 3. jsme se 
ozdobily plstěnými brožemi. Teď 6. 4. 

chceme plést košíky z  proutí či pedigu. 

S sebou 30 Kč na materiál.
… a pak se uvidí, pro co se rozhodneme.

Za ŽENY SOBĚ se těší Veronika 
Sedláček Rychtová, Kamila Rokytová 

a Jitka Klimešová

Junák – Svaz 
skautů a skautek

Den chlapáctví

22. února skauti oslavují dvojité 

výročí, a  to výročí narození dvou našich 

zakladatelů, Roberta Baden-Powella, 

zakladatele chlapeckého skautingu a jeho 

ženy, Olave Baden-Powell, zakladatelky 

dívčího skautingu.  Světově se pořádá 

den zamyšlení, naše chlapecká odnož 

skautů si ho ale trochu změnila a pořádá 

ho pod názvem Den chlapáctví, který 

proběhl letos v datu 24.2.2017 a byl určen 

pro všechny skauty mužského pohlaví 

z  našeho skautského střediska. Hlavním 

pořadatelem byl vůdce Vranovického 

oddílu – Radek Šťastný – skautskou 

přezdívkou Drn.  Byl nachystán program 

pro dvě věkové kategorie – starší a mladší 

– skauty a vlčata.

Foto: Alvin Korčák
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V Uherčicích proběhl Den zamyšlení 

věnovaný všem skautkám, Rangers, 

světluškám, oldskautkám… prostě všem 

členkám našeho střediska.

Více ale o proběhlém Dni chlapáctví, 

pořádaném právě ve Vranovicích. Vlčata 

provázel během celého programu Ernest 

Th ompson Seaton, respektive jeho dopisy 

věnované vlčatům s úkoly, jež mají splnit. 

Úkoly to byly náročné, kdy se kolikrát 

vlčata musela spolehnout sama na  sebe 

a  ukázat tak velkou bojovnost a  kuráž. 

Základní myšlenkou pana Seatona pro 

tento večer bylo, aby vlčata dokázala to 

hlavní pro přežití v  přírodě. Postavit si 

stan, založit oheň a  něco si ulovit. Řekl 

bych, že vlčata obstála na jedničku. Nebála 

se, a  program absolvovali s maximálním 

nasazením. Stan byl postaven, oheň 

zapálen a  bříška byla naplněna. Málem 

bych zapomněl na  druhou hlavní 

postavu večera a tím byl vlk Lobo, který 

sváděl na  fi lmovém plátně se Seatonem 

nelítostný souboj. Pro vlčata byl Lobo 

určitě velkou inspirací a  chtěli se mu 

minimálně vyrovnat. Dnes už tedy vlčata 

ví, že byl nějaký člověk jménem Seaton 

a  vlk jménem Lobo, který v  Seatonovi 

vzbudil zájem o ochranu přírody a zvířat.

Program skautů sestával z  nácviku 

přežití. Nejprve měli za  úkol vypátrat 

mapu k pokladu a podle ní nalézt poklad. 

Poté si měli uvařit večeři a  postavit si 

stany. První část úkolu zdárně splnili, 

avšak zabrala jim příliš mnoho času 

a  na  stavění stanu a  vaření teplé večeře 

už jim skoro žádný nezbyl (autobus totiž 

nečeká).

Alvin Korčák

Sport

TJ Sokol Vranovice

Silový trojboj

4. března 2017 ve  sportovní hale 

v areálu plaveckého bazénu E.Rošického 

v  Jihlavě bylo uspořádáno 13.Otevřené 

mistrovství České republiky v benčpresu 

dorostu,juniorů a  masters. Celkem se 

sjelo 91 závodníků z třiceti oddílů.

Také TJ Sokol Vranovice měl dva 

zástupce ve skupině masters. Podmínkou 

bylo,že závodníci museli mít na  první 

pokus minimálně vyšší základ, než udává 

limit třetí výkonnostní třídy v kategoriích 

v kterých soutěží.

V kategorii masters I do 93,-kg se Jiří 

Furch umístil na čtvrtém místě výkonem 

165,-kg.

Oldřich Halfar v  kategorii masters 

I  do 120,-kg se také umístil na  čtvrtém 

místě výkonem 150,-kg.

 Ivan Karpíšek

Činnost oddílů

Oddíl 
všestrannosti

XVI. všesokolský 

slet v Praze 2018

I Vy můžete s námi cvičit ve skladbách 

pro:

Rodiče s dětmi - MÉĎOVÉ

Skladba je určena pro děti 2- 5 let 

spolu s  jedním dospělým. Jako náčiní 

poslouží plyšová hračka – Méďa. Vedoucí 

nácviku Jana Hanušová a Jitka Klimešová.

Žákyně - V PEŘINĚ

Skladba je určena pro mladší žákyně. 

Svůj název získala podle stejnojmenného 

muzikálu, který tvoří její hudební 

doprovod. Cvičební náčiní molitanová 

kladinka a stuha. Vedoucí nácviku Marta 

Goliášová.

Dorostenky a ženy - SILUETY

Skladba je určena pro dorostenky 

a ženy (i starší žákyně 8.-9.třída). Skladba 

je inspirována novým tanečním směrem 

– hoop dance a  to tancem s  obručí. 

Pohybově a  fyzicky není zbytečně 

náročná (cituji autorky skladby). 

Hudební doprovod skladby je od skupiny 

Mandrage. Vedoucí nácviku Marta 

Goliášová a Jana Hladká.

V  současné době probíhají nácvičné 

pro vedoucí župních skladeb v  Tyršově 

domě v Praze. V únoru byla nácvičná pro 

skladbu Siluety, které jsem se zúčastnila 

i já. Tudíž bychom mohli začít s nácvikem 

i u nás ve Vranovicích. ALE – za prvé – 

nemáme obruče (ty jsou speciální, dají se 

rozložit do „kapky“) a za druhé je nás málo.

Naplno začneme nacvičovat od  září 

a doufáme, že se přidáte i Vy.

Marta Goliášová

Soutěže družstev 

ve stolním tenisu 

skončily

Třetí březnový víkend se hrála 

poslední kola dlouhodobých okresních 

soutěží ve  st. tenisu. Na  pořadu bude 

ještě baráž o  postup do  krajské soutěže 

a několik odložených zápasů, nic z toho se 

už ale ani jednoho vranovického družstva 

netýká. O  úspěšnosti letošního zápolení 

nejlépe vypovídá pohled na  redukované 

tabulky:

Největší spokojenost pochopitelně 

vládne v divizním družstvu žen. Druhé 

místo v  krajské konkurenci je jistě 

skvělým úspěchem a  možná i  zavdává 

důvod k  přemítání kapitánce družstva 

Pavlíně Veselé a vedoucímu oddílu Petru 

Goliášovi, zda by nebylo od  věci získat 

pro družstvo nějakou posilu a pokusit se 

v příští sezóně o průnik do ligových pozic. 

O  získané body se zasloužily hráčky: 
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Veselá Pavlína 24 výher/14 proher, 

Benešová Zuzana 15/9, Tomolová Anna 

19/19, Dvořáčková Nela 9/14.

Ambice A  družstva v  okresním 

přeboru byly rozhodně vyšší, k  lepšímu 

umístění však chyběla četnější docházka 

klíčových hráčů k  zápasům. Výsledky 

jednotlivců: Bednařík Marcel 16/2, 

Klabusay Martin 35/10, Tetur Stanislav 

43/38, Křivka Jan 38/41, Mrkvica Aleš 

20/54, Hanuš Michal 4/21.

O  družstvu B v  OP III platí 

v  bleděmodrém obdobné konstatování 

jako u  družstva A. Druhá polovina 

soutěže však byla přece jenom vydařenější 

než podzimní část a  znamenala posun 

v  tabulce směrem nahoru. Úspěšnost 

jednotlivých hráčů: Hanuš Michal 17/3, 

Goliáš Petr 57/11, Šťastný Pavel 34/19, 

Zmrzlík Pavel 21/35, Faron Roman 3/9, 

Dvořáčková Nela 3/15, Veselá Pavlína 

6/48.

Pro dorostenecké družstvo 

významně platí známé okřídlené 

„mnoho povolaných, málo vyvolených“. 

Je vždy otázkou, jak dlouho vydrží 

talentovaným klukům a holkám nadšení 

a  jak velká je podpora ze strany rodičů. 

Současná mladá sestava má rozhodně 

dobré vyhlídky do  příštích sezón. Stačí 

maličkost – nevynechávat tréninky a hrát 

zápasy. Získané body: Dvořáčková Nela 

15/9, Mazuch Michal 10/11, Furch Jan 

4/8, Beneš Jakub 0/12.

Pavel Šťastný

SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2016/17 - TABULKY

ŽENY DIVIZE utkání výh. rem. proh. Sety Body

1. TTC Mor. Slavia Brno B 14 14 0 0 119:21 56

2. TJ Sokol Vranovice 14 9 1 4 76:64 41

3. MK Řeznovice C 14 7 3 4 68:72 38

7. TL Sokol Drnovice B 14 2 3 9 54:86 14

8. MSK Břeclav B 12* 0 0 12 35:85 11

* MSK Břeclav má 2 odložné zápasy s družstvy na 4. a 6. místě

OP I
1. TJ Sokol Kobylí B 22 18 2 2 266:130 78

2. TJ Sokol Rakvice A 22 18 1 3 247:149 77

6. TJ Sokol Vranovice A 22 9 4 9 203:193 53

12. TJ Sokol Křepice B 22 1 1 20 67:329 26

OP III
1. TJ Velké Němčice B 20 17 0 3 264:96 71

2. TJ Velké Hostěrádky 20 16 3 1 242:118 71

6. TJ Sokol Vranovice B 20 7 3 10 172:188 44

11. TJ Jeviškovka-Drnholec d 20 0 0 20 38:304 20

DOROST
1. MSK Břeclav A 8 7 1 0 71:9 30

2. TJ Sokol Kobylí A 8 7 1 0 59:21 30

6. TJ Sokol Vranovice 8 2 2 4 33:47 16

9. TJ Pálava Mikulov B 8 0 0 8 7:73 8

Foto: 17.3.2017, poslední kolo soutěže, čtyřhra 
Goliáš - Dvořáčková

Prázdninové příměstské tábory
Lesní školka Vranovice bude o letních prázdninách 

realizovat příměstské tábory pro předškolní i školní 
děti. Přejete si pro své děti více pobytu na čerstvém 

vzduchu, který je spojen s objevováním přírody? 
Termíny a veškeré informace na stránkách školky  

www.lsvranovice.cz

Popřejte svým blízkým a potěšte je přáním ve Vranovickém zpravodaji
kontakt: zpravodaj@vranovice.eu  nebo osobně na podatelně úřadu či v knihovně
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Společnost Scolarest spol. s  r. o., 

zařízení školního stravování zajišťuje 

od  1.7.2013 provoz školní jídelny 

ve  Vranovicích. Denně uvaří paní 

kuchařky cca 300 obědů pro děti v  MŠ (60), žáky ZŠ (160) 

a ostatní strávníky (80)

Ve školním stravování zásadně nepoužíváme ostrá koření či 

přidané glutamáty a minimalizujeme smažená jídla. Připravená 

strava ve  školní jídelně je pestrá, dbáme na  její správné 

složení a  nutriční vyváženost. Od  1.11.2016 jsou jídelní lístky 

sestavovány pod dohledem nutričního terapeuta a  hlavního 

technologa naší společnosti. Naším hlavním cílem je, aby se 

u nás všichni hosté cítili spokojeni.

Strávníci mají možnost výběru ze 3 hlavních jídel, polévky, 

salátu a  dezertu. Pro žáky ZŠ je každý den připravený zdarma 

doplněk stravy (školní program) ve formě ovoce, zeleniny, salátu 

nebo moučníku. Také pitný režim je zajištěný po celý den. Máme 

bezobjednávkový systém, ale oběd je také možné si i objednat. 

To platí zvláště u dětí, které chtějí dostat své oblíbené jídlo.

Od března jsme byli nuceni zvýšit ceny obědů. Aktuální ceník 

najdete na OÚ – úřední desce nebo na stránkách školy. Stejně tak 

jako aktuální jídelníčky. Cena za obědové menu je 60,-Kč.

Odkazy: www.vranovice.eu, http://skolavranovice.cz

Naše společnost také nabízí možnost připravit a  zajistit 

občerstvení pro veřejnost ve formě cateringu. V případě zájmu 

je možné využít prostory jídelny pro soukromé akce a oslavy. 

Kolektiv zaměstnanců vám nabídne a  zajistí občerstvení dle 

vašich přání a požadavků.

Pro místní fi rmy nabízíme i možnost dovozu obědů.

V případě zájmu a dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 

731 438 476 nebo poslat e-mail na: zr.7470@scolarest.cz.

Zdenka Šišková, vedoucí školní jídelny

komerční inzerce

Portál Pohořelicko.cz už 5 let 

informuje o aktuálním dění v regionu

Hledáte práci v  místě 

vašeho bydliště? Chcete si 

přečíst aktuální zprávy anebo 

naplánovat akci na  víkend? 

Na  webovém portálu www.

Pohorelicko.cz najdete vše, 

co o  dění v  regionu chcete 

vědět.

Portál Pohořelicko.cz 

je v  provozu od  roku 2012 

a  postupně se z  něj stal největší informační web v  regionu. 

Denně přináší informace o všem, co se v  regionu děje. Portál 

není zaměřený na  specifi cké téma, a  proto si na  něm každý 

najde něco zajímavého.

Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky 

zaměstnání a brigád na Pohořelicku. Firmy a personální agentury 

zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst 

ve vašem okolí najdete na www.pohorelicko.cz/prace.

Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře 

regionálních akcí. Pozvánku můžete publikovat v přehledném 

seznamu událostí z  celého regionu na  adrese www.

pohorelicko.cz/kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce 

se automaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde 

ji uvidí stovky fanoušků.

Portál Pohořelicko.cz podporuje regionální dění 

a  spolupracuje s  řadou institucí v  regionu, např. kulturními 

centry v Pohořelicích a Pasohlávkách a SVČ Pohořelice. Píšeme 

o Pohořelicku pro Pohořelicko.

PETROS mont, družstvo
e-mail: petrosmont@gmail.com, tel.: 774 317 533

stavební práce, ruční výkopové práce, strojní 
práce JCB, kontejnerová doprava
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Preventivní oční 

vyšetření pro seniory 

zdarma

Zrak je náš nejdůležitější 

smysl. Očima přijímáme až 

80% informací z našeho okolí. 

Proto je dobré o oči pečovat 

a chodit na pravidelné 

preventivní prohlídky 

k očnímu lékaři. Neléčená 

oční onemocnění mohou totiž 

vést až k úplné ztrátě zraku 

a sociální izolaci.

Projekt medbus Nadačního fondu 

Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní 

oční péči seniorům starším 65 let, kteří 

nemají možnost pravidelně navštěvovat 

očního lékaře. Součástí služeb medbusu je 

i bezplatná doprava k očnímu specialistovi 

a  zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn 

u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. 

Pak už stačí jen zavolat na  telefonní číslo 

517 076 800.

Koordinátorky medbusu zajistí termín 

vyšetření. Řidič medbusu v  den vyšetření 

objednané seniory vyzvedne v  blízkosti 

jejich bydliště a  dopraví je k  očnímu lékaři i  zpět domů zcela 

zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně 

hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní 

oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji 

a konzultaci s lékařem.

Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční 

onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci projektu medbus 

bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, aby se 

mu dostalo potřebné terapie.

Ve  spolupráci s  Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje 

špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, se projekt medbus 

zaměřuje především na  prevenci a  včasnou léčbu šedého 

a zeleného zákalu a na diagnostiku a  léčbu onemocnění sítnice 

a  sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční onemocnění 

zůstanou neléčena, mohou vést až k  úplné ztrátě zraku a  tím 

pádem k  vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím 

se zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či 

onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení, že právě 

jejich problém je možné léčit.

Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 

65 let bezplatnou oční péči včetně dopravy a současně tak zvýšit 

povědomí seniorů o  očních onemocněních a  možnostech jejich 

léčby.

Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu 

dni má již desítky spokojených klientů, kteří využili nabízených 

služeb.

Pokud je vám tedy více než 65 let a  dlouho jste nebyli 

u  očního, neváhejte se obrátit na  Nadační fond Josefa Hycla – 

projekt medbus.

komerční inzerce
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Narození
Vojtěch Krejčí

David Střešinka

Tereza Bendová

Bruno Horáček

Štěpán Šafránek

Úmrtí
Zdenka Maciejovská

Oldřich Mohyla

Marie Klouparová

Miroslav Bombela

Anna Trojanová

Počet obyvatel ke dni 21.03.2017
Muži ......................................... 1159
Ženy .......................................... 1157
Celkem...................................... 2316
- z toho dospělí ......................... 1850
 - muži ...................................... 924

Obec slavnostně přivítala nové občánky

V sobotu 04.02.2017 naše obec přivítala v obřadní síni Obecního úřadu ve 

Vranovicích šest nových občánků – Eliška Hubičková, Pavel Rohrer, Nikol Rösnerová, 
Václav Melek, Ema Bartošová a Mikuláš Malenovský. Malé občánky přivítal 

místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar a matrikářka Zuzana Škamradová. O krásný 

program slavnostního vítání se již tradičně postaral Sboreček za hudebního doprovodu 

Mgr. Pavly Pantákové. Účinkovaly i děti z mateřské školy pod vedením paní uč. Hany 

Hladíkové. Verše přednesly slečna Adéla Horáková a slečna Zuzana Škamradová.

Zuzana Škamradová

Foto: Zuzana Škamradová

 - ženy ...................................... 926
- děti  .......................................... 466
 - chlapci .................................. 235
 - dívky ..................................... 231

Zuzana Škamradová, matrikářka




