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Strom života je nový projekt obce, který nabídne rodičům nově narozených dětí zasadit strom,  

jako památku na obec, ve které se jejich dítě narodilo.

Více ve Společenské rubrice.



2

Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
jistě jste všichni zaznamenali, že 

v  loňském roce byla dokončena v  naší 
obci Komplexní pozemková úprava. 
Komplexní pozemková úprava (KPÚ) 
byla plně hrazena ze státního rozpočtu

a  řídila se Zákonem č. 139/2002 
Sb., ve  znění pozdějších předpisů, 
o pozemkových úpravách

a pozemkových úřadech a Vyhláškou 
č. 545/2002 Sb o postupu při provádění 
pozemkových úprav a  náležitostech 
návrhu pozemkových úprav.

Realizací Komplexních pozemkových 
úprav došlo k  naprosto zásadnímu 
novému uspořádání pozemků mimo 
zastavitelné území (extravilán).

A jaký význam mají provedené 
změny?
Realizované změny určily 

jednoznačnou definici vlastnických 
vztahů k pozemkům. Došlo k odstranění 
termínu „náhradní užívání půdy“. 
Každý vlastník má svůj pozemek přesně 
definován. Jistě mnozí z Vás využili KPÚ 
ke  zcelení svých pozemků, případně 
k dohodě o vypořádání spoluvlastnických 
podílů.

Nové uspořádání pozemků rovněž 
zajišťuje jejich zpřístupnění, to znamená, 
že každý pozemek je přístupný z obecní 
cesty. Pozemková úprava je po dokončení 
v  digitální podobě a  na  náklady státu 
může každý vlastník pozemku požádat 
o  bezplatné vytyčení a  stabilizaci hranic 
nově vzniklých pozemků. Mnozí z  Vás 
již této možnosti využili. Ti z  Vás, co 
si ještě nepožádali o  vytyčení hranic 
nově vzniklých pozemků, o  to mohou 
požádat Krajský pozemkový úřad pro 
Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav. 
Žádost o  vytýčení pozemků je možno 
vyzvednout na Obecním úřadu.

Komplexní pozemková úprava má 
však velký význam i  pro celou krajinu 
v našem katastrálním území.

Co to jsou společná zařízení?
Komplexní pozemková úprava 

definuje tak zvaná „společná zařízení“ 
- opatření sloužící ke  zpřístupnění 
všech pozemků (obecní cesty), opatření 
protierozní a  vodohospodářské, 
opatření k  ochraně a  tvorbě životního 
prostředí a  zvýšení ekologické stability 
(biokoridory, větrolamy atd.).

Komplexní pozemkovou úpravou byla 
vyřešena soustava opatření ke  zlepšení 
a  stabilizaci krajiny v  extravilánu. Mezi 
ta nejdůležitější opatření patří zejména 
soustava biokoridorů, alejí a  větrolamů 
a v neposlední řadě i revitalizace vodního 
toku Šatava. Veškerá tzv. společná 
zařízení jsou umístěna na  pozemcích 
ve vlastnictví obce.

Plán společných zařízení tvoří kostru 
celých pozemkových úprav, do kterých je 
umístěno uspořádání všech pozemků.

Společná zařízení tak mají zcela 
zásadní vliv na  tvorbu krajiny a  budou 
tak ovlivňovat budoucí vývoj krajiny 
v celém katastru naší obce. KPÚ zajišťují 
podmínky pro zlepšení životního 
prostředí, ochranu a  zúrodnění půdního 
fondu, vodního hospodářství a  zvýšení 
ekologické stability krajiny.

Realizace společných zařízení 
a jejich financování

Vzhledem k celkovému rozsahu bude 
realizace veškerých společných zařízení 
postupná.

V  současné době vedení obce 
ve  spolupráci s  realizační firmou 
Komplexních pozemkových úprav 
připravilo obsah první etapy. Jedná se o pět 
biokoridorů, dva větrolamy a  revitalizaci 
toku říčky Šatavy. Celkem se jedná o více 
než 175 tis m2 plochy a  předpokládaná 
realizační cena činí téměř 30 mil Kč.

Financování bude zajišťováno 
prostřednictvím vhodných dotačních 
titulů programu Životního prostředí 
2014 – 2020.

Příprava první etapy bude realizována 
několika projekty (pravděpodobně 
třemi) tak, aby byla plně zajištěna 
koordinace projekčních prací, výběrových 
řízení na  realizaci a  současně získání 
a  následného čerpání finančních 
prostředků. Uznatelnými náklady budou 
veškeré přípravné, projekční i  stavební 
práce, včetně autorského i  technického 
dozoru, podání a  administrace žádosti 
o dotaci a v neposlední řadě i organizace 
výběrových řízení na zhotovitele.

Cílem vedení obce je, aby realizace 
společných zařízení v rámci Komplexních 
pozemkových úprav finančně nezatížila 
finanční rozpočet obce a  byla přínosem 
pro její budoucí rozvoj.

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. 3/2018  
ze dne 5.2.2018

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

jednání ZO dne 22.2.2018.
1.2. Rada obce schválila Dodatek č. 2 

smlouvy o  dílo č. 17-400-102 se 
společností PSK Group spol. s  r.o. 
na  výstavbu I. etapy Vzdělávacího 
centra.

1.3. Rada obce schválila náklady 
na  narovnání a  posunutí hrobu 
s andělem na místním hřbitově.

1.4. Rada obce schválila záměr prodeje 
pozemků parc. č. 770, 771 a 773.

1.5. Rada obce schválila nové platové 
podmínky pro zaměstnance 
zajišťující úklid obce.

1.6. Rada obce schválila vyřazovací 
protokol knižního fondu.

1.7. Rada obce schválila vyřazení 
z  účetnictví seznamu nedobytných 
pohledávek z r. 2004 – 2012.

1.8. Rada obce schválila Smlouvu 
o  umístění a  provozování 
kontejnerů na  sběr oděvů, obuvi 
a  textilu se společností TextilEco, 
a.s., Palackého 715/15, 110  00 
Praha 1.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrová 

řízení na  výstavbu II. etapy 
Vzdělávacího centra a rekonstrukci 
komunikace na ul. Dlouhá.

 T: 28.2.2018, O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá zajistit 

vypracování projektu na  nové 
uspořádaní hracích prvků a  zeleně 
na zahradě MŠ.

 T: 30.11.2018, O: starosta
2.3.  Rada obce ukládá organizačně 

zajistit pracovní schůzku vedení 
obce se zástupci Agroprojektu 
za  účelem definovat zadání 
pro projektovou dokumentaci 
ke  společným zařízením dle 
Komplexních pozemkových úprav.

 T: 28.2.2018, O: L. Mrkvica, 
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starosta
2.4. Rada obce ukládá zajistit personální 

obsazení TIC od 1.4.2018.
 T: 15.3.2018, O: starosta, vedoucí 

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

informace o výstavbě Vzdělávacího 
centra.

Usnesení Rady č. 4/2018  
ze dne 19.2.2018

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila projekt „Strom 

života“ výsadba nových stromů 
za každé narozené dítě.

1.2. Rada obce schválila nově stanovené 
„ošatné“ ve  výši 450,-Kč pro 
účastníky slavnostních ceremoniálů.

1.3. Rada obce schválila Dohodu 
o  provedení práce na  kompletaci 
a roznos volebních lístků pro volby 
prezidenta v r. 2018.

1.4. Rada obce schválila příspěvek 
ve výši 50.000,-Kč v rámci projektu 
Podaná ruka

1.5. Rada obce schválila Příkazní 
smlouvu se společností Eurovision 
a.s. na  organizační zajištění 
výběrového řízení na zhotovitele II. 
etapy Vzdělávacího centra.

1.6. Rada obce schválila Dohodu 
o  ukončení nájmu pozemků dle 
Nájemní smlouvy č. 16/V ze dne 
2.1.2006.

1.7. Rada obce schválila pokácení 
11 ks stromů akátů na  parc. č. 603 
z  důvodu špatného zdravotního 
stavu.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá stanovit pravidla 

pro pronájem školního bazénu pro 
okolní ZŠ.

 T: 30.3.2018, O: starosta, ředitelka 
ZŠ

2.2. Rada obce ukládá stanovit pracovní 
zařazení, pracovní povinnosti 
a  platové podmínky pro správce 
Vzdělávacího zařízení.

 T: 30.3.2018 O: starosta, ředitelka ZŠ
2.3. Rada obce ukládá prověřit možnost 

využití pozemku parc. č. 793/6.
 T: 10.3.2018, O. L. Mrkvica
2.4. Rada obce ukládá dokončit 

podmínky pro realizaci projektu 
„Strom života“.

 T: 30.3.2018, O: starosta, vedoucí 
CVČ, L. Mrkvica

2.5. Rada obce ukládá organizačně 

zajistit společné jednání firmy 
Vašstav, investora, projektanta 
a  uživatelů za  účelem řešení 
reklamace popraskaných 
betonových truhlíků v  bytovém 
domě Doliny.

 T: 15.3.2018, O: 1. místostarosta
2.6. Rada obce ukládá zajistit při 

příležitosti oslav 100 let výročí 
od vzniku Československé republiky 
restaurování pomníku padlých letců 
v 1. světové válce.

 T: 30.6.2018, O: starosta, I. a  II. 
místostarosta

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

informace o výstavbě Vzdělávacího 
centra.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o  hodnocení pololetní práce ZŠ 
a MŠ za rok 2017/2018.

3.3. Rada obce vzala na vědomí přípravu 
na  zahájení provozu Vzdělávacího 
centra.

3.4. Rada obce vzala na vědomí Zprávu 
o  situaci v  oblasti veřejného 
pořádku a  vnitřní bezpečnosti 
v  OOP Pohořelice vypracovanou 
Policií ČR.

3.5. Rada obce vzala na  vědomí 
Vyhodnocení programu „Sociální 
obec“.

3.6. Rada obce vzala na  vědomí 
oznámení JUDr.  Karasové 
o vydaném Usnesení KS v Brně ze 
dne 4.12.2017.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 5/2018  
ze dne 5.3.2018

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

společnosti HUKO projekt 
s.r.o. na  opravu chodníku na  ul. 
Obchodní a na chodník na ul. Nová.

1.2. Rada obce schválila zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení 
na  dodavatele Naučné stezky – I. 
etapa.

1.3. Rada obce schválila termín, 
organizaci a program Vranovického 
jara.

1.4. Rada obce vybrala ve  výběrovém 
řízení za  vítěznou nabídku 
na opravu místní komunikace na ul. 
Dlouhá společnost STRABAG a.s. 
Praha 5, Na bělidle 198/21, za cenu 
2.124.774,74 Kč bez DPH.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytování služeb GDPR 
(Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů).

1.6. Rada obce schválila hospodaření 
Základní školy a  Mateřské školy 
p.o. za rok 2017 a převod výsledku 
hospodaření ve  výši 92.660,95 Kč 
do rezervního fondu školy. .

1.7. Rada obce schválila Inventarizační 
zprávu Základní školy a  Mateřské 
školy p.o. za rok 2017.

1.8. Rada obce schválila Zápis likvidační 
komise při Základní škole 
a Mateřské škole p.o. z inventurního 
soupisu k 31.12.2017.

1.9. Rada obce schválila ukončení 
pronájmu č.p. 103 dohodou 
k 31.3.2018.

1.10. Rada obce schválila zveřejnit záměr 
pronájmu k  bydlení objektu č.p. 
103.

1.11. Rada obce schválila pořízení 
nového plynového kotle do budovy 
hasičky.

1.12. Rada obce schválila vyřazovací 
protokol z  knižního fondu 
knihovny.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zahájit přípravy 

na zadání projektové dokumentace 
a administrátora projektu krajinných 
prvků a  společných zařízení dle 
Komplexních pozemkových úprav.

 T: 30.3.2018, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  výstavbě I. etapy 
Vzdělávacího centra.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
oznámení Českých drah o  kácení 
dřevin na  pozemku p.  č. 2565/66 
(Ul. Stará Pouzdřanská).

Usnesení Rady č. 6/2018  
ze dne 19.3.2018

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Závěrečný účet 

Obce Vranovice za rok 2017
1.2. Rada obce schválila pronájem 

domu Lence Vernerové, Nová 561, 
Vranovice.

1.3. Rada obce schválila Zadávací 
podmínky pro výběrové řízení 
„Vzdělávací centrum a  rozšíření 
kapacity MŠ – vybavení nábytkem“.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu 
na  zpětný odběr zářivek 
a  elektrozařízení se společností 
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ASEKOL a.s..
1.5. Rada obce schválila logo, realizaci 

a zahájení projektu Strom života.
1.6. Rada obce schválila Zadávací 

dokumentaci pro výběrové 
řízení na  zhotovitele II. etapy 
Vzdělávacího centra.

1.7. Rada obce trvá na  Usnesení Rady 
obce č. 17/2017 ze dne 4.9.2017, 
usnesení č. 1.1. a  1.2. ve  věci 
finančního zajištění sociálních 
služeb v ORP Pohořelice.

1.8. Rada obce zamítla finanční 
spoluúčast na rozšíření kapacity ZŠ 
v Pohořelicích.

1.9. Rada obce děkuje místní jednotce 
hasičů za  rychlé a  operativní 
odstraňování následků vichřice 
v noci ze dne 17. na 18.3.2018.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na  administrátora realizace 
(projektování, žádosti o  dotace 
a  realizaci) plánu společných 
zařízení v  oblasti krajinných úprav 
(větrolamy, biokoridory, revitalizace 
Šatavy atd.) dle dokončených 
Komplexních pozemkových úprav.

 T: 15.4.2018, O: starosta.
2.2. Rada obce ukládá projednat 

připravovaný projekt na  chodník 
na  ul. Nová (od  budovy MŠ) 
s majiteli pozemků.

 T: 30.4.2018, O: první místostarosta
2.3. Rada obce ukládá prověřit stav 

získání stavebního povolení 
na rozšíření přechodu přes železnici 
na ul. Přibická.

 T: 15.4.2018, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  výstavbě I. etapy 
Vzdělávacího centra.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
informace o  zajištěnosti jarního 
úklidu obce.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 1/2018 
ze dne 22. 2. 2018

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  31.12.2017 dle přednesené 
inventarizační zprávy.

1.5 ZO schválilo Rozpočtové 
opatření č. 1/2018 s  celkovými 
příjmy 38.834.700,- Kč a  výdaji 
82.384.400,- Kč .

1.6 ZO schvaluje prodej pozemku 
p.  č. 770, manželům Janě a  Josefu 
Glocovým, bytem u  Floriánka 84, 
Vranovice.

1.7. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 
771 Rudolfovi Zouharovi, bytem 
Sadová 329, Vranovice.

1.8. ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 
773 Bedřišce Fridrichové, bytem 
Náves 241, Vranovice

1.9. ZO schvaluje koupi pozemků parc. 
č. 2565/204 o  rozloze 1494m2 
a  2565/205 o  rozloze 439 m2 
za cenu 110.825,-Kč

1.10. ZO schvaluje Smlouvu č. 
1030042497/001 o  smlouvě 
budoucí o  zřízení věcného 
břemene s  E.ON Distribuce, a.s., 
F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.11. Zastupitelstvo obce poskytuje 
individuální dotaci ve výši 90 000,- 
Kč na  činnost SK Vranovice 
a  schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy, která je přílohou tohoto 
usnesení.

1.12. Zastupitelstvo obce poskytuje 
individuální dotaci ve výši 100 000,- 
Kč na  činnost TJ Sokol Vranovice 
a  schvaluje veřejnoprávní smlouvu, 
která je přílohou tohoto usnesení.

1.13. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Zastavovací studii pro lokalitu 
Územního plánu BR Z28, BR Z25, 
BR, Z26, BR Z27, SO Z37, UZ 72, 
BR Z29, BR Z29 a SO Z38.

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

na vědomí
3.2. ZO bere přednesenou zprávu 

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

o činnosti FV na vědomí
3.4. ZO bere přednesenou zprávu 

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

zprávu o  výstavbě I. etapy 
Vzdělávacího centra.

Zprávy ze 
zastupitelstva
Zastupitelstvo na  svém pravidelném 

jednání ve  čtvrtek 22. února 2018 
projednávalo výsledky inventarizace 
za rok 2017, rozpočtová opatření letošního 
roku a individuální dotace na činnost SK 
Vranovice a  TJ Sokol Vranovice. Tyto 
dotace byly zastupitelstvem jednomyslně 
schváleny.

Zpráva o výstavbě Vzdělávacího 
centra
K  hlavním bodům programu pak 

patřila zpráva o  výstavbě I. etapy 
Vzdělávacího centra, kterou přednesl 
místostarosta obce Ing.  Pezlar. Ze 
zprávy mimo jiné vyplynulo, že všechny 
práce na Vzdělávacím centru běží podle 
plánovaného harmonogramu a  nachází 
se jen v  mírném skluzu z  důvodu 
meteorologických podmínek. Nicméně 
společnost PSK Group, která má 
výstavbu centra na starosti, uvádí, že má 
dostatečné kapacity na  vykrytí zpoždění 
a  všechny stavební práce, které spadají 
do  jejich kompetence budou ukončeny 
řádně a včas. V současné době běží stavba 
29 týdnů a jsou provedeny téměř veškeré 
zemní práce, dokončeny jsou základy, 
izolace i svislé konstrukce a momentálně 
se končí veškeré tesařské práce a  krov. 
Již jsou osazeny všechny okenní prvky 
na  hlavní budově a  na  řadu se dostávají 
řemeslné práce, elektrotechnika 
a  zdravotní technika. Jsou vyzdívány 
příčky a  připravují se obkladačské 
a  podlahové práce. Ve  fázi zpracování 
je také podrobná studie k  využití 
plánovaného bazénu, u  něhož je snaha 
o  jeho efektivní a  maximální využití. 
Celá stavba běží v  mezích plánovaných 
rozpočtů a  podařilo se dosáhnout 
i  určitých úspor, a  to ve  výši téměř 734 
tisíc. V  současné době je v  přípravě 
výběrové řízení na  výstavbu II. etapy 
Vzdělávacího centra.

Zastavovací studie v lokalitě ulic 
Sokolská a Květná
Ing.  Kodýtková seznámila přítomné 

zastupitele se Zastavovací studií, které 
je autorkou. Studie vychází z  územního 
plánu, který byl schválen zhruba před 
dvěma lety a  týká se již delší dobu 
plánované zástavby v  lokalitě ulice 
Sokolská a  Květná. Zastavovací studie 
přesně definuje místo prodloužení ulice 
Sokolská a Květná, na které by následně 
měla navazovat výstavba rodinných 
domů. Zastupitelstvo Zastavovací studii 
pro tuto lokalitu schválilo.

 Dana Kvapilová

Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve 
čtvrtek 26. dubna 2018 od 19 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Vranovice
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Aktuality

Vinohrádky prozáří 
nové lampy
S nadcházejícím jarem ve Vranovicích 

znovu zavládl čilý stavební ruch. Pozornost 
stavbařů je tentokrát zaměřena na  ulici 
Vinohrádky, kde již od  ledna probíhaly 
přípravy pro rozbíhající se výstavbu nové 
komunikace, parkovacích stání, chodníků 
a  nově zde bude instalováno i  veřejné 
osvětlení. 

Vinohrádky budou mít novou silnici i chodníky 

Stavbu realizuje společnost VHS 
z Břeclavi a předpokládaná výška investice 
se pohybuje okolo dvou a  čtvrt milionu 
korun bez daně. V květnu již bude ulice 
Vinohrádky zpřístupněna obyvatelům 
Vranovic. Stavební práce by měly být 
ukončeny k 30. dubnu letošního roku.

Foto a text: Dana Kvapilová

Vzdělávací centrum 
úspěšně roste
Ani zima nezabránila stavbařům 

plynule pokračovat ve  výstavbě 
Vzdělávacího centra Floriánek. Veškeré 
stavební práce probíhají dle plánu 
a mírný skluz, který byl způsoben silnými 
mrazy z přelomu měsíce února a března, 
se postupně daří úspěšně odstraňovat. 

Vzdělávací centrum má již střechu i okna 

V současné době má již hlavní budova 
uvnitř centra hotové střechy a  osazená 
okna. Vyzdívání všech vnitřních příček 
je u  konce a  na  řadu přišly řemeslné 
práce uvnitř budovy. Obkladačské 
a podlahářské práce jsou v plném proudu, 
stejně jako instalace zdravotní techniky. 
Výstavba I. etapy vzdělávacího centra 
by měla být ukončena dle plánu v srpnu 
letošního roku.

 Dana Kvapilová

Strom života
Rada obce schválila nový projekt 

STROM ŽIVOTA, který nabídne 
rodičům nově narozených dětí možnost 
zasadit nový strom při příležitosti 
narození jejich dítěte. Strom by měl 
zanechat dětem a jeho rodičům památku 
na  obec, ve  které se narodilo a  vytvořit 
mezi nimi symbolické pouto. 

Logo projektu Strom života

Projekt STROM ŽIVOTA je 
připomenutím tradic našich předků 
a  zároveň odkazem pro budoucí 
generace. Rodiče nově narozených dětí 
budou o  možnosti výsadby STROMU 
ŽIVOTA informováni při zápisu dětí 
do  matriky. Výsadba stromů bude 
probíhat při příležitosti slavnostního 
aktu vítání občánků do obce a to dvakrát 
ročně, v  jarních a  podzimních měsících. 
Místem plánované výsadby je lokalita 
nově vznikající vranovické naučné stezky.

Dana Kvapilová

Podaná ruka bude 
pomáhat i letos
Na  návrh Mgr.  Rapcové byla 

i  v  letošním roce schválena finanční 
podpora v  rámci projektu PODANÁ 
RUKA pro nezletilé děti se závažným 
zdravotním postižení. Schválená částka 
ve  výši 50  000 Kč bude v  letošním 
roce určena na  rozvoj logopedických 
schopností.

-kva-

Dlouhou 
zrekonstruuje 
STRABAG
Společnost STRABAG a.s. vyhrála 

výběrové řízení na  celkovou rekon-
strukci ulice Dlouhá a  to s  nabídkou 
2.124.774,74 Kč s DPH.

Rada obce o  tom rozhodla na  svém 
březnovém zasedání. Kompletní 
rekonstrukce stávající komunikace 
a  vytvoření nových parkovacích stání 
potrvá do konce července letošního roku.

-kva-

Údržba zeleně
Odplevelení okrasných záhonů, 

údržba živých plotů a  odvoz vzniklého 
odpadu na  kompostovací stanici jsou 
práce, které se zavázala společnost „Fajn 
zahrada“ provádět 4x ročně v  rámci 
údržby zeleně v  obci. Práce budou 
realizovány průběžně od března do října. 
Celková částka, kterou obec vynaloží 
na obecní zeleň přesáhne 96 tisíc včetně 
DPH.

-kva-

Nabídka zaměstnání

Obec Vranovice příjme do  hlavního 
pracovního poměru pracovníka 
na  údržbu a  úklid obce. Nástupní plat 
17  000 – 18  000. Požadavky: řidičský 
průkaz skupiny B, odpovědnost, 
pracovní zručnost. Nástup možný 
ihned. Bližší informace: OÚ Vranovice  
tel: 733 680 489
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Okna školy dokořán

BŘEZEN MĚSÍC KNIH 
v MŠ
Kouzelnými vrátky pospěš s  námi 
do pohádky.
Všichni už se na nás ptají.Tak už pojď 
- ať nečekají.
Naše mateřská škola se zapojila 

do projektu „Březen měsíc knih“.
V  rámci projektu jsme se celý měsíc 

věnovali čtení knih, prozkoumávali jejich 
obsah, učili se, k  čemu kniha slouží, 
jak se k  ní chovat. Děti měly možnost 
přinést do školky svou oblíbenou knížku 
a seznámit s ní ostatní kamarády.

Navštívili jsme ráj knih neboli 
knihovnu. Zde se děti seznámily s knihou 
Honzíkova cesta a  to nejen poslechem 
vybraného příběhu, ale i  možností se 
do  děje zapojit a  představit si, že právě 
jedou k babičce a dědečkovi na návštěvu 
a  co vše si vezmou do  velkého kufru. 
Také si mohly vyzkoušet, jak se dříve 
hrály kuličky a jaké byly jízdenky na vlak, 
kterým Honzík cestoval. Pro děti to byl 
pěkný zážitek a paní knihovnici Monice 
Kotlánové, která vše pro děti připravila, 
patří velké poděkování.

Do  projektu se zapojili také rodiče 
a to prostřednictvím čtenářských deníků, 
které děti dostaly domů, a společně s rodiči 
zapisovali, co právě přečetli (název knihy, 
příběhu, jméno autora). Text děti mohly 
doplnit i  obrázkem. Čtenářský deník 
si děti vedly 14 dní a  poté jej přinesly 
do  školky a  společně jsme zhodnotili 

jeho obsah. Nakonec na  děti čekala 
sladká i  vitamínová odměna a  rodičům 
děkujeme, že neváhali a zapojili se.

Naším cílem byl rozvoj dětské 
osobnosti prostřednictvím knihy. 
Ve  společných chvilkách jsme s  dětmi 
a  knihou, nalézali radost, moudrost, 
informace. Děti si rozšířily slovní zásobu 
a  uvědomovaly si krásu mateřského 
jazyka.

Monika Galbavá

Divadelní 
představení Pipi 
Dlouhá punčocha
V  pátek 16. 3. jsme se vypravili 

na  představení Pipi Dlouhá punčocha 
do Divadla Radost v Brně.

Žáci ZŠ na představení v divadle Radost 

Před návštěvou divadla jsme 
navštívili Starou radnici, kde jsme si 
prohlédli krokodýla a  převyprávěli si 
pověst o brněnském drakovi. Výpravy se 
zúčastnili žáci 3.A ZŠ Vranovice, rodiče 
i jiné děti, paní asistentka Svorová a paní 
učitelka Stejskalová. Představení bylo 
plné vtipů, tance, písniček a akrobatických 
kousků. Pro děti to bylo doplnění 
v hraném ztvárnění, protože zároveň čtou 

knihu Pipi Dlouhá 
punčocha od  Astrid 
L i n d g r e n o v é 
v  hodině čtení. 
Výborně jsme se 
bavili.

Děkujeme paní 
učitelce Stejskalové 
za  pěkný výlet. 
Těšíme se zase někdy 
příště. 

Jana a Linda 
Hanušovy

Realita školního 
fotbalu. V okrsku 
pátí z šesti
Ne. Ve Vranovicích a dalších okolních 

obcích mladou generaci fotbal moc 
netáhne. Jako názorný příklad může 
sloužit družstvo starších žáků, které je 
složené z hráčů Vranovic, Přibic a Ivaně 
dohromady a stejně bojuje s nedostatkem 
dětí. Tento trend se pak projevuje 
i ve školním sportu. Už jen složit fotbalový 
tým z  žáků vranovické školy dá zabrat, 
výsledky pak nemohou být kdovíjaké. 
Na  sálovém fotbale v  Pohořelicích to 
zástupcům Vranovic stačilo v okrskovém 
kole na páté místo ze šesti účastníků.

V  krásné hale ve  středu 14. března 
si to šest celků rozdalo nejprve ve  dvou 
základních skupinách. Vranovice společně 
s  židlochovickým gymnáziem obstaraly 
hned úvodní duel dne. A jak bývá bohužel 
zvykem, Vranovičtí začali katastrofálně. 
Do utkání vstoupili nesoustředěně a než 
se rozkoukali, tak prohrávali 0:3. Poté sice 
zmírnili tlak vyspělejšího soupeře, i  tak 
prohráli 0:4.

Ve  druhém zápase nás čekal další 
zástupce Židlochovic, tentokrát tamní 
základní škola. Vranovické „kopačky“ 
zahájily utkání lépe, i tak brzy prohrávaly 
0:1. Poté přišlo několik náznaků šancí, 
jenže žádný pokus hráčů v černém se neujal 
a  úřadovat začal opět soupeř. Postupně 
nasázel další čtyři góly a ze zápasu udělal 
svou exhibici. Čestný úspěch zaznamenal 
alespoň Petr Kuchyňka, jenž snížil na 1:5, 
konečná porážka 1:6 však dost bolela.

Vranovický tým v halovém fotbalu

Do  semifinále postoupily z  každé 
skupiny dva celky, na Vranovice tak čekal 
závěrečný boj o  páté místo. Za  soupeře 
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mu výsledky z  druhé skupiny určily 
Modřice. Z  hráčů bylo od  počátku cítit 
odhodlání, že s takovým sokem nemohou 
prohrát. Začátek byl však opět ve znamení 
nervozity. Zbytečné ztráty a  nezajištěná 
obrana vedla k častým brejkům soupeře, 
který se ujal vedení 1:0.

Poté jsme naštěstí přežili několik 
dalších modřických šancí a  sami udeřili. 
O srovnání se postaral Vojta Celnar. Hra 
se pak přelévala z jedné strany na druhou, 
sportovní štěstěna pak víc přála k  naší 
radosti Vranovicím. Po  několika 
ošemetných situacích u  naší brány totiž 
vedení 2:1 na stranu Vranovic strhl Petr 
Kuchyňka, který zužitkoval nezištnou 
nabídku Tomáše Lízala před prázdnou 
bránu. Druhý jmenovaný se pak sám 
po  chybě modřického brankáře postaral 
ještě o  jeden gól a  Vranovice se mohly 
konečně radovat. S  turnajem jsme se 
rozloučili výhrou 3:1 a pátým místem!!!

Výsledky Vranovic:
zápasy ve skupině:
Vranovice – Gym. Židlochovice ........ 0:4
Vranovice – ZŠ Židlochovice ............ 1:6
zápas o 6. místo: 
Vranovice – Modřice ......................... 3:1

Jan Pařík

Vybíjená 
v Hrušovanech: 
páté místo
Kdyby turnaj trval trochu déle, 

výsledky by pravděpodobně vypadaly 
jinak. Vranovičtí žáci čtvrté a páté třídy, 
kteří v  pátek 2. března reprezentovali 
školu na  tradičním turnaji ve  vybíjené 
„O Pohár hrušovanské školy,“ se zlepšovali 
každým zápasem, jenže začátek trochu 
zaspali. Obsadili nakonec páté místo ze 
šesti účastníků, takže ostudu rozhodně 
neudělali.

Reprezentační družstvo vybíjené

Na hráčích se v Hrušovanech u Brna 
projevil fakt, že tělocvik v zimě absolvují 
v naší malé tělocvičně, kam se ani hřiště 
na vybíjenou nevejde. Na mnohem větší 
prostor si tak postupně zvykali. Nutno 
podotknout, že na  domácí hráče, kteří 
přípravě na turnaj věnují spoustu času, by 
i  bez tohoto hendikepu jen těžko měli. 
Všem zúčastněným patří dík za vzornou 
reprezentaci školy.

Sestava: Aneta Nohelová, Marek 
Kunc, Matyáš Ulmann, David Hájek, 
Samuel Nyiri, Lukáš Vachala (všichni 
5.A), Viktorie Norková, Max Gruna, 
Lukáš Mach, Ondřej Stejskal, Matěj 
Hochman, Roman Suchánek (všichni 
4.A)

Jan Pařík

Recitační soutěž
V  pondělí 26. února 2018 se opět 

po roce sešli žáci 1. stupně ZŠ na recitační 
soutěži. Vítězové třídních kol poměřili 
své recitační schopnosti ve  školním kole 
ve  třech věkových kategoriích. Zazněly 
básně různých autorů. Všechny děti 
se připravily velmi pečlivě, snažily se 
zaujmout nejen porotu, ale také diváky. 
Soutěž sledovali spolužáci z  družiny, 
a  také rodinní příslušníci některých 
recitátorů.

Vítězové recitační soutěže

V  1. kategorii (1.A, 1. B) zvítězila 
Denisa Ulmannová, druhé místo obsadil 
Miroslav Válek, třetí byl Tomáš Hajda.

Ve  2. kategorii (2. A, 3. A, 3. B) se 
stala vítězkou Adéla Střelcová, druhé 
místo obsadila Lucie Fraisová a na třetím 
místě skončila Julie Nohelová.

3. kategorii (4. A, 5. A) vyhrála stejně 
jako v  loňském roce Aneta Nohelová, 
druhé místo obsadil Matyáš Ulmann 
a třetí místo patřilo Tomáši Bendovi.

Všem účastníkům recitační soutěže 
náleží pochvala za  pěkné výkony 
v  oblasti poezie a  taktéž poděkování 
za reprezentaci své třídy.

Hana Pokorná

Hitem 
Olympijského 
festivalu byly běžky
Spousta různorodých zimních sportů, 

maskot v  podobě bílého tygra, medaile 
a  charakteristické barevné kruhy. Podle 
těchto indicií lze lehce poznat, že je řeč 
o  Zimních olympijských hrách. Přesně 
to také okusili žáci sedmých, osmé 
a deváté třídy vranovické základní školy 
a přitom nemuseli cestovat až do daleké 
Jižní Koreje. V  úterý 20. února totiž 
po  úspěchu ve  výtvarné soutěži měli 
možnost navštívit Olympijský festival 
na brněnském výstavišti.

Střelba z biatlonové pušky

Vydařené akce se zúčastnilo 37 žáků, 
kteří byli rozděleni do dvou skupin. Pro ně 
pak byl připravený harmonogram, podle 
kterého měli možnost vyzkoušet různé 
sporty. Děti tak zažily třeba sáňkařský 
start, jízdu ve  dvojbobu nebo střelbu 
z  biatlonové laserové pušky. V  rámci 
doprovodného programu, který hostil 
pavilon Z a jeho okolí, si třeba vyzkoušely 
i  některé disciplíny z  již zaběhnutého 
Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů. Jako bonus měly hvězdný dohled 
v podobě olympijské medailistky z Atén 
v roce 2004 a mistryně světa v trojskoku 
Šárky Kašpárkové.

Největší zájem byl o běh na lyžích

Nejpopulárnější aktivitou se však 
překvapivě staly běžky. Žáci vyfasovali 
kvalitní materiál a  pak už se prali s  asi 
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třistametrovým okruhem z  umělého 
sněhu. Většina z  nich stála úzkých 
prkýnkách poprvé, takže o  komické 
situace nebyla nouze. O  to se ostatně 
postaral i pedagogický dozor :-).

Sportovní dopoledne zakončilo 
bruslení a  hokej, pak už došlo 
na závěrečné vyhlášení, kdy děti obdržely 
diplomy a  medaile od  úspěšné české 
paraolympioničky Terezy Kmochové. 
Akce byla včetně dopravy a  svačiny 
zcela zdarma a  organizace proběhla 
na  jedničku. Za  to patří velký dík 
Českému olympijskému výboru, jen víc 
takových příležitostí!

Jan Pařík 

Kouzelník ve školní 
družině
V  pátek 23. února nám zpestřilo 

odpoledne ve  školní družině vystoupení 
magického divadla KATONAS. 
V  úvodu programu jsme se dozvěděli, 
že tradice kouzelnické rodiny sahají až 
do roku 1840 a pan kouzelník vystupuje 
s tímto uměním již jako desátá generace. 
Předvedl nám kouzla s kartami, provazem, 
šátky, barevnou prachovkou, mincemi, 
kouzelnou hůlkou s  duchem, kruhy, 
dřevěnými zajíci v  klobouku, deštníky. 
Z prázdné bedýnky a pračky vytáhl živé 
pejsky, kdy jeden potom jezdil na tříkolce 
a v dětském autíčku. Děti po celou dobu 
se zájmem a  napětím sledovaly jeho 
vystoupení a  čekaly, jaká kouzla ještě 
uvidí a  zda nějaká odhalí. I  přes snahu 
jedné dívky odhalit kouzelníkův trik, 
to bohužel nevyšlo, protože magie je 
magie. Při práci mu pomáhala nejenom 
jeho asistentka, ale několikrát i  asistenti 
z  řad publika – tedy naše děti. Během 
představení děti kouzelníka odměňovaly 
potleskem, z  představení byly po  celou 
dobu nadšené. 

Kouzelníkovi pomáhaly děti z publika

Páteční kouzelnické vystoupení bylo 
pěkným zpestřením programu ve  školní 

družině jak pro děti, tak i pro vychovatelky, 
všem se moc líbilo. Na závěr si děti mohly 
zakoupit nafukovací balónek ve  tvaru 
zvířátek. Již dnes se těšíme na  případné 
další setkání s  kouzelníkem a  jeho 
programem.

Zedníčková Zuzana

Závěrečná zpráva 
ze ZVK

aneb 
Ludvíkov opět nezklamal
Modrá obloha, lehký mráz 

a  čerstvý, asi třiceticentimetrový polštář 
čerstvého prašanu. Lepší přivítání 
na  zimním výcvikovém kurzu jsme si 
v  sobotu 20. ledna snad ani nemohli 
přát. Jaká změna oproti zamlženým 
a pošmourným Vranovicím, odkud jsme 
před pár hodinami vyráželi… Ludvíkov 
v Jeseníkách tradičně nezklamal!

Štěstí nám přálo, předešlá škola 
z  Dolních Němčic nemohla kvůli 
špatným sněhovým podmínkám využívat 
privátní vlek Chaty u  Sovy, na  nás se 
však hned od  příjezdu smála zasněžená 
sjezdovka, která se po  následujících pět 
dní stala naším domovem.

Družstvo snowbordistů

Vranovická posádka se skládala ze tří 
členů pedagogického dozoru, zdravotnice 
a  hlavně 32 nažhavených žáků. Z  nich 
bylo 20 lyžařů a  12 snowboarďáků 
a hned odpoledne po příjezdu se rozřadili 
do několika výkonnostních družstev.

Hlavní náplň kurzu samozřejmě 
představovala lyžařská a  snowboardová 
výuka, žáci však měli o zábavu postaráno, 
i  když zrovna nedřeli na  svahu. Každý 
večer pro ně byla připravena přednáška 
na  různé téma - první pomoc, lyžařské 
vybavení, historie lyžování nebo lyžařské 
závody. V  odpočinkovém úterku byly 
na programu i hry na  sněhu a ozdravná 
vycházka do  lázní Karlova Studánka. 
Každý večer si taktéž vybraný pokoj 
připravil program pro ostatní.

Lyžaři

Vydařený týden, který se naštěstí 
obešel bez vážnějších úrazů a  nemocí, 
zakončily závody ve  slalomu. V  nich 
logicky dominovali zkušení lyžaři 
a  snowboarďáci, je však potřeba 
vyzdvihnout šest úplných lyžařských a tři 
snowboardové začátečníky. Většina z nich 
za  týden na  sněhu udělala neuvěřitelný 
pokrok a o to jde na kurzu především!!!

Renata Karpíšková, Jan Pařík

Celoživotní 
vzdělávání

Studenti Univerzity 
třetího vzdělávání 
pomalu dokončují 
letní semestr
Devět zvídavých studentů U3V úspěšně 

ukončilo zimní semestr tohoto vzdělávacího 
programu. Za  svou pravidelnou snahu, 
píli a  trpělivost byli oceněni certifikátem 
o absolvování. Ačkoliv byly mnohé otázky 
závěrečného testu opravdu rafinované, 
zimní semestr studenti zvádli bez 
sebemenšího klopýtnutí. V  únoru jsme 
realizovali výlet na  brněnskou hvězdárnu, 
vyslechli si zajímavou přednášku o Skotsku, 
kterou doplnily velkoplošně prezentované 
fotografie a uvažujeme i o dalších aktivitách, 
které by nám následující výuku ozvláštnily. 
Nyní se v  letním kurzu věnujeme 
velkému, s  blížícími se prázdninami stále 
aktuálnějšímu tématu „Cestování – co 
jste možná nevěděli“. Tyto přednášky si 
zpříjemňujeme sledováním videozáznamů, 
prohlížením fotografií a  povídáním 
o zajímavých místech a zemích, které sami 
studenti navštívili. V průběhu května budou 
účastnici kurzu prokazovat své znalosti 
a věříme, že se jim to opět povede. Pokud 
byste měli zájem se do  kurzu připojit, 
od  října 2018 budeme spouštět nový blok 
výuky. Všichni noví zájemci budou srdečně 
vítáni.

Dana Kvapilová a Monika Kotlánová



9

Obecní knihovna

Březen ovládl 
i obecní knihovnu
Již tradičně je první jarní měsíc spojen 

s  různými knihovnickými akcemi, které 
si pro své čtenáře připravují knihovny 
po  celé zemi. Vranovická knihovna se 
stala místem, kde se uskutečnila beseda 
se spisovatelem Janem Opatřilem 
(více v  článku Kapřík Metlík připlul 
do vranovické knihovny ) pro děti z první 
a druhé třídy základní školy. Tuto milou 
a pro děti poučnou besedu zorganizovaly 
paní učitelky Hnízdová a  Kroutilová, 
s nimiž byla radost spolupracovat.

Beseda o Malém poseroutkovi

Na  začátku března až do  jeho 
půle probíhala již tradičně poplatková 
amnestie, kdy čtenáři mohli vrátit 
knihy po  výpůjční lhůtě, aniž by byli 
sankcionováni. Tuto službu jich však 
mnoho nevyužilo. Ovšem nabídku 
registrace zdarma pro nové čtenáře 
využila více než desítka čtenářů, které 
s  radostí vítáme mezi naši čtenářskou 
základnu.

Děti vyjely na Honzíkovu cestu

Děti jsou vděčnými návštěvníky 
knihovny a  proto by se měsíc věnovaný 
čtenářům bez jejich účasti neobešel. První 
stupeň základní školy a  děti z  mateřské 
školy navštívily knihovnu v  několika 
vlnách, přičemž pro mladší děti byla 
připravena interaktivní „Honzíkova 
cesta“ knihovnou, na  motivy spisovatele 
Bohumila Říhy a větší děti si popovídaly 
s  paní knihovnicí a  její posilou – 
studentem Vaškem o  tzv. deníkových 
románech, přičemž byla naše pozornost 
věnována „Deníkům malého poseroutky 
a  Deníkům mimoňky“, které si mladí 
čtenáři v  knihovně půjčují nejvíce. Také 
si zde děti mohly vyzkoušet dřevenou 
zahradní hru VĚŽ a  mega MIKÁDO, 
které budou k dispozici na Vranovickém 
jaru a posléze k zapůjčení našim čtenářům. 
V  měsíci dubnu plánuje knihovna další 
nákup nových knih a  půjčování nově 
nakoupených hraček a stolních her.

Monika Kotlánová

Do knihovny připlul 
Kapřík Metlík
V  úterý 13.března se stala nevídaná 

věc. Do  místní knihovny připlul kapřík. 
A  ne ledajaký! Byl to kapřík Metlík, 
hlavní hrdina knih od  spisovatele 
a  ilustrátora Jana Opatřila, který dětem 
z  první a  druhé třídy zpříjemnil školní 
dopoledne. Společně s  rybími kamarády 
- kapříky Metlíkem, Šupinkou a Břéťou 
nám pan Opatřil povyprávěl o  tom, 
jak dlouho spisovateli trvá, než z  jeho 
poznámek a  myšlenek vznikne kniha 
v konečné podobě tak, jak ji známe. 

Autor dětem předvádí kapří ticho

Povídali jsme si také o  ilustracích - 
jakými technikami lze do knih vdechnout 
život v podobě obrázků. Zatím existují už 

čtyři knihy s  kapřím hrdinou Metlíkem 
(pátá v  pořadí je krátce před vydáním) 
a  je zajímavé, že každá z  těchto knih 
má ilustrace vytvořeny jinou výtvarnou 
technikou. Nejvíce byly děti zaujaty 
technikou za  použití prašných kříd, 
protože následný popis toho, jak tyto 
křídy dokáží zaneřádit okolní prostor 
byl velice úsměvný. Součástí této besedy 
bylo i  autorovo čtení z  knihy, kterému 
předcházel nácvik na  rybí, resp. kapří 
ticho. Tento nácvik vykouzlil úsměv nejen 
na  tvářích dětí, ale i  dospělí účastníci 
měli co dělat, aby zachovali vážnou tvář. 
Nejcennější informace na  závěr. Víte, 
kolik má kapr ploutví? ...kolik má vlastně 
těch ploutví? Jasně, kapr má 7 ploutví, 
viďte děti!

 Monika Kotlánová

Pojďte si hrát, 
máme nové hračky!
Jak jsme již informovali v  minulém 

Zpravodaji, knihovna vyřadila téměř dvě 
desítky starých hraček a her a tento úbytek 
doplnila hračkami a  hrami novými. 
Nově obohatilo knihovnu na  dvacet 
atraktivních hraček a her, z toho tři větší 
zahradní hry, s nimiž se budete moci blíže 
seznámit a vyzkoušet je na Vranovickém 
jaru. Pamatujte: „Kdo si hraje, nezlobí“ 
a  s  hračkami z  vranovické knihovny to 
platí dvojnásob!

Monika Kotlánová

Nové hračky v knihovně
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Římskokatolická farnost

Muzikál „Nestříhat“ 
ve Vranovicích
V  neděli 28. ledna zavítali po  třech 

letech do  naší obce herci a  zpěváci 
„Spojených farností“, kteří předvedli 
svůj nový muzikál Nestříhat. V  díle je 
zhudebněný biblický příběh o Samsonovi 
a  Dalile. V  muzikálu se prolínají 
historická fakta s  moderním poselstvím. 
V celém ději je vtipnou formou ukázána 
řada nešvarů tehdejší společnosti, barvitě 
vykreslené v  kulisách času Pelištejců 
a Hebrejců. Některé více či méně skryté 
jinotaje kritizují i  chyby naší dnešní 
společnosti (ať už se nám to líbí nebo ne). 

divadelní představení „Nestříhat“ 

Vážné téma je pojaté s  humorem 
a nadsázkou tak, aby nechalo v divákovi 
prostor pro zamyšlení. Tyto prvky 
jsou charakteristickým znakem všech 
muzikálů, které Luděk Strašák - autor, 
vrchní osvětlovač, hudebník a  sbormistr 
v  jedné osobě tvoří. Odměnou za  velmi 
pěkný zážitek autorovi a  všem hercům 
byl velký potlesk od  vranovického 
publika, které čítalo na 150 diváků všech 
věkových kategorií a které vydrželo skoro 
dvě hodiny bez dechu sledovat muzikál. 
Poděkování patří TJ Sokol za  zapůjčení 
haly a  pomoc s  přípravou haly, stejně 
i některým dalším dobrovolníkům z  řad 
skautů a farnosti.

-kuk

Vepřové hody
O  masopustní sobotě se všechny 

„vranovické“ farnosti sešly ve Vranovicích 
na  vepřových hodech. Nápad, který se 
zrodil v  hlavě jednoho muže z  farnosti, 
přitáhl na  dvorek hasičské zbrojnice 
farníky od  nejmladších až po  nejstarší. 
Snědlo se přes 20 kg masa, byla polévka, 
zabíjačkový guláš a  ovar. Na  další 
zabíjačkové speciality se tak ani nedostalo, 

protože masa bylo tak akorát na  jídlo. 
Dá-li Pán Bůh a budou-li síly, tak třeba 
napřesrok… 

To bude dobrota

Děkujeme obci Vranovice 
i  vranovickým hasičům za  zapůjčení 
prostor zbrojnice, i  všem kteří přišli. 
A  věřte nebo ne, i  když maso nemělo 
pevně stanovené ceny, tak dobrovolné 
příspěvky účastníků pokryly náklady akce.

-kuk

Požehnání od biskupa

Biřmování
Po  jedenácti letech se v naší farnosti 

bude udělovat svátost biřmování. Asi 
tucet mladých lidí po  jedenapůleté 
přípravě obdrží z rukou otce biskupa, jako 
nástupce apoštolů, požehnání, kterým se 
vyprošuje biřmovancům hojnost darů 
Ducha svatého pro jejich další život. 
Tato svátost bývá někdy také označována 
jako svátost křesťanské dospělosti, 
neboť ke  křtu se v  naší církvi většinou 
nosí děti malé, k  biřmování už musí 
dojít každý člověk po  svých, na  základě 
náročné přípravy a  po  svém svobodném 
rozhodnutí. Slavnostní mše svatá bude 
sloužena otcem biskupem v  neděli 8. 
dubna v  10 hodin. Chceme se za  naše 
biřmovance modlit, aby byli dobrými 
lidmi a biřmování jim pomohlo k dalšímu 
životu s Ježíšem.

-kuk

Pouť k Panně Marii 
- oslava zasvěcení 
našeho kostela
Ve  čtvrtek 31. května na  svátek 

Navštívení Panny Marie plánujeme 
zopakovat loňskou pouť ze Žabčic 
do farního kostela ve Vranovicích. Všichni 
jste srdečně zváni. Podrobnosti budou 
na  farních stránkách nebo v  ohláškách 
na kostele.

 -kuk-

Křížová cesta rodin
Čtvrtou neděli postní se modlili 

tradičních 14 zastavení křížové cesty 
rodiče s  dětmi. Děti pěkně výtvarně 
ztvárnily jednotlivá zastavení a  vytvořily 
zajímavý soubor obrazů, který můžete 
vidět v  našem kostele do  konce doby 
velikonoční. Pobožnost křížové cesty 
věřícím připomíná poslední cestu Ježíše 
v  Jeruzalémě od  odsouzení až k  jeho 
smrti. I  když se zdá tato cesta v  očích 
světa nesmyslná, pro věřící svítí na  jejím 
konci světlo vzkříšení.

-kuk

Kostel ve Vranovicích 
otevře dveře Noci 
kostelů
V  pátek 25. 5. 2018 proběhne 

ve  Vranovickém kostele Noc kostelů. 
Cílem akce je otevřít primárně liturgický 
prostor široké veřejnosti k  nahlédnutí 
anebo k  spoluúčasti na  některém 
z  programů. Stejně jako v  uplynulých 
letech bychom podle obvyklého schématu 
chtěli nejprve připravit program pro 
menší děti a mládež, poté na něj naváže 
koncert a  vážnější program pro dospělé. 
Těšíme se na všechny, kteří se každoročně 
přijdou podívat, nejen do našeho kostela 
a  nebojí se nahlédnout pod pokličku 
věcí jinak běžně nepřístupných (kůr 
a  varhany, sakristie…). Noc kostelů je 
ekumenický projekt, který nabízí setkání 
s  křesťanstvím a  je určen pro co nejširší 
veřejnost. Informace o letošní noci kostelů 
najdete na webu: www.nockostelu.cz

  Text a foto v rubrice: Pavel Kukleta



11

Společenské dění

Hasičský ples 2018
Jako každý rok jsme v  únoru pořádali hasičský ples, který 

se konal 24.2.2018. od 20 hodin. Přípravy se nesly od brzkého 
rána, kdy jsme na hasičce vyráběli hasičské jednohubky. Chystali 
sokolovnu, předsálí, zdobili sál, krásnými obrázky s  motivem 
hasičů, hasičských aut a  příběhů z  hasičských výjezdů. Tyto 
obrázky nám nakreslily děti z MŠ Vranovice. Červené tulipány 
a svíčky na stolech krásně doplnily výzdobu na sále.

K tanci hrála kapela Sileta z Hostěradic

K  tanci a  poslechu nám hrála kapela Sileta z  Hostěradic. 
„Pánové děkujeme“. Účast byla hojná, lidi se bavili a tancovali. 
Rád bych za  celý náš hasičský sbor poděkoval všem našim 
příznivcům, kteří si přišli zatancovat, zazpívat si a  pobavit 
se s  přáteli. Děkujeme podnikatelům  a  všem ostatním, kteří 
darovali ceny do slosování. Ceny byly moc pěkné.

Taktéž děkujeme MŠ Vranovice za  krásnou výtvarnou 
tvorbu.

Těšíme se na  vás a  na  naše společné setkání při dalších 
společenských akcích v naší obci.

 Aleš Hanuš

Karnevalové veselí ovládlo 
sportovní halu, chřipce 
navzdory
Princezny, komiksoví hrdinové, čarodějnice, pohádkové 

bytosti i kostýmy inspirované zvířecí říší byly v neděli 4. března 
k vidění na dětském maškarním plese, který již po několik let 
tradičně pořádá učitelský sbor ze Základní školy Vranovice 
v kooperaci s pedagogy z Mateřské školy Barbánek.

Po  příchodu do  předsálí se děti dlouho neosmělovaly, 
a poté, co vstoupily na taneční parket, začal  pravý karnevalový 
a  taneční mumraj. Spousta dětí se místo tančení a  křepčení 
za  doprovodu hudby věnovala spíše jiné pohybové aktivitě - 
hře „na babu“, což vyžadovalo od dospělých účastníků bedlivé 
dozírání na  mladší dětí, aby se zabránilo případné kolizi či 
nějakému jinému zranění. Jiné děti pro změnu spokojeně seděly 

na  klíně svým rodičům, pojídaly různé dobroty a  pozorovaly 
dění na tanečním parketu z bezpečné vzdálenosti. Maškarním 
plesem zdařile provázel pan Kristián z divadla Slunečnice, který 
dokázal rozezpívat na známé pohádkové melodie děti i dospělé 
– zejména maminky se rády přidaly a podpořily tak všeobecné 
veselí. Kolem páté hodiny proběhl všemi  očekávaný výdej 
pohádkové tomboly -  děti s  rodiči se disciplinovaně seřadily 
do  dlouhého špalíru a  s  radostí si vyzvedly své výhry. Pak už 
se pomalu blížil konec karnevalu a vyřáděné, spokojené děti se 
vydaly do svých domovů.

 Monika Kotlánová

Maškarní ples: popelářky, 
Vikingové i holky z Playboye
Třetí březnovou sobotu, jsme jako již každoročně, pořádali 

tradiční maškarní ples pro dospělé. Vzhledem k  mrazivému 
a  větrnému počasí jsme se sice trochu obávali nižší účasti, 
naštěstí jak místní, tak i  přespolní milovníci dobré zábavy, 
nám svou početnou návštěvností dokázali, že je jen tak něco 
neodradí. V číselném vyjádření to nakonec vypadalo takto:250 
celkových plesujících hostů, 70 krásných masek, tradičně skvělá 
kapela WIND band, nádherná atmosféra, neustále plný taneční 
parket a krásné ceny v tombole. Co víc si může pořadatel takové 
akce přát.

Vítězná maska „Popelářky“

Z  hlasování o  nejlepší masku vyšly vítězně Vranovické 
popelářky, o pouhých 19 hlasů před Vikingy, a na stupně vítězů 
se k nim vešly krásně ztvárněné holky z Playboye. Čtvrté místo 
pak obsadili skřeti, a poslední oceněnou maskou byl motorkář.

Hlavní cena Led televizor, věnovaný pořadateli, pak zůstal 
v držení přítelkyně Petra Richtera. Tak ať oběma dobře slouží.

Ze strany pořadatele zbývá už jen vyslovit velký dík, všem 
zúčastněným za  skvělou úroveň plesu, maskám za  ztvárnění 
a kreativitu svých přestrojení, obci Vranovice a všem ostatním 
přispěvovatelům za  krásné ceny v  tombole. Z  našich řad 
pak vyzvednout aktivitu všech dobrovolníků s  přípravou 
a bezproblémovým zabezpečením této krásné akce.

Za rok na maškarním opět na viděnou.
 Miroslav Ježa
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Není jaro jako jaro
…...a ani letošní Vranovické jaro nebude stejné jako 

v  minulých letech. Tradiční jarní vranovická slavnost změní 
v  tomto roce místo i  čas svého konání. Letošní oslava jara se 
uskuteční 21. dubna od 13 hodin v parku za Domem pro seniory. 
Co se určitě nezmění je bohatý doprovodný program. Děti se 
mohou těšit na velké množství her jako například hledání vajíček, 
lízátkovou stezku, dobrodružnou hru „Velká zahradní loupež“, 
zahradní mikádo, velké zahradní kuličky, ale také na  ruční 
dřevěný kolotoč nebo lukostřelbu. V pódiovém programu jsou 
připravena vystoupení dětí z mateřské i základní školy, chybět 
nebudou taneční vystoupení v podání tanečních skupin Crazy 
a Čtyřlístek nebo šermířské divadelní představení. Tvořivé děti 

si v rukodělných dílničkách mohou vyrobit jarní ozdoby či jiné 
nápadité doplňky, kterými potom společně ozdobíme „jarní 
strom lásky“ v  parku. Pro dospělé je připravena ochutnávka 
vranovických gulášů, degustace vín vranovických vinařů či 
jarních pomazánek a  jiných dobrot. Na  čepu bude Dudák 
11° světlý ležák a  připraveno bude i  další bohaté občerstvení, 
kterému budou dominovat vranovické speciality připravené 
našimi šikovnými spoluobčany. A od 17 hodin se můžete těšit 
na  koncert bluegrassové skupiny POUTNÍCI. Neváhejte ani 
chvilku a  sobotu 21. dubna si v  kalendáři rezervujte pro tuto 
jarní vranovickou událost. Zveme všechny věkové generace 
nejen z Vranovic, ale i blízkého či vzdálenějšího okolí.

Text: Kvapilová Dana

Z redakční pošty

Proč nepoužívat „slavný“ 
Roundup?
Protože stručně a  výstižně řečeno: Je to prevít. Abychom 

vás neodbývaly prázdnými hesly, přidáme trochu odbornějšího 
výkladu. Roundup (účinná složka glyfosát) je nejoblíbenější 
herbicid. Není se čemu divit, vždyť umí tak rychle zlikvidovat 
protivný plevel. Neumí ale zničit jeho semena, takže vám plevel 
za  chvilku zase poroste. Každopádně je nabízen ve  většině 
hobby marketů a patří mezi nejpoužívanější pesticidy na světě. 
A to je zlé!

Na jednu stranu nám tento pomocník šetří čas a naše záda. 
Jenže jak to tak v  životě bývá – je to něco za  něco. Možná 
bychom si jeho použití rozmysleli, kdybychom věděli, že kromě 
ničení plevele se s  pomocí dešťové vody dostává do  spodních 
vod (naše studny) a  může kontaminovat i  naše vodní toky. 
Ničí nejen plevel, umí zahubit i  jiné živé organismy. A  jestli 
vás životní prostředí netrápí, tak dotykem a  vdechnutím 
dokáže ublížit i vám. Je podezříván ze závažného poškozování 
jater a  dalších zdravotních rizik, může vést k  celkové otravě 
a  být jedním z  důležitých rizikových faktorů vývoje mnoha 
chronických onemocnění. Podle Světové zdravotnické 
organizace je pravděpodobně karcinogenní. Polovina obyvatel 
Evropy má ve svém těle stopy tohoto pesticidu, protože většina 
prodávaných zemědělských plodin je tímto pesticidem ošetřena 
a ten se bohužel nedá smýt. A opravdu se nerozloží, či nezmizí, 
jak si mnozí myslí a jak nás o tom firmy jako Monsanto (výrobce 
Roundupu) neustále přesvědčují. Dokonce se mluví o tom, že je 
bioakumulativní (ukládá se v živých organismech). Pamatujete 
na DDT? Víte, že byl zakázán v 70. letech, ale v půdě se stále 
nachází zbytky tohoto pesticidu? S  Roundupem to nebude 
o moc lepší. Navíc byl patentován jako antibiotikum a víme, co 
způsobuje nadměrné používání těchto léčiv.

Měli bychom si tedy položit otázku: „Můžeme si dovolit 
takový luxus a vědomě použít herbicid, který škodí nejen nám, 
ale i našim dětem, sousedům, zvířatům, přírodě?“

 Pokračování příště

 Za KmV Lída Búdová, Jitka Drbalová, Klára Macháčková 
a Markéta Sekaninová

Založení SOKOLA - 2. část
Během 10 let existence Sokola vzrostl počet členů na  10 

tisíc, jednoty se sdružovaly do žup, pořádala se veřejná cvičení, 
buď jednot nebo i žup. Členové cvičili prostná, pořádali závody 
v  atletických disciplínách, cvičili na  nářadí. Vycházel časopis 
Sokol, existoval slavnostní prapor a mužský kroj, obojí navrhli 
Josef Mánes s Františkem Ženíškem.

Jednoty si pořizovaly vlastní prapory, župy také. Muži si 
pořizovali kroje, v  nich se pak zúčastňovali při slavnostních 
příležitostech průvodů.Bývala to posvícení, hody, Vzkříšení, 
Boží Tělo , procesí, veřejná cvičení. To byl společenský život 
našich předků. V jednotách začínaly cvičit i ženy a školní žactvo.

Po dalších 10 letech, v r. 1882 uspořádali sokolové v Praze 
se svolením císaře pána 1. všesokolský slet. Byla to nevídaná 
podívaná. Průvod s  prapory, pochodovalo 1600 krojovaných 
mužů za  zvuků Kmochovy kapely. Několika ulicemi průvod 
prošel, diváků bylo nepočítaně. Na  Střeleckém ostrově cvičilo 
700 mužů v jednotném úboru. Těžko si dnes dovedeme představit 
cvičení bez hudby, na počítání, které z tribuny řídil Miroslav Tyrš 
pomocí praporku. Při prostných i na nářadí precizně provedené 
cviky pro 2500 diváků . Večer následovala veselice a  nakonec 
ohňostroj. Cvičenci byli kromě Čechů i  z Vídně, Chorvatska, 
Slovinska, ze Záhřebu i Lublaně.

Ústřední orgán sokolům chyběl, úřady císařství jednaly 
liknavě, neprošly ani Stanovy. Ve  Vídni se nelíbila vlna 
vlastenectví, která se po Sletě zvedla .

Každý rok se někde konala veřejná cvičení nebo závody. 
Jednoty i  župy mezi sebou soutěžily v  disciplínách jako byly 
běhy, skoky, hody,vrhy, kde se dala měřit délka,výška, čas.V 
sokolovnách pak pořádali cvičení na  nářadích s  bodováním. 
Kolik mužů tehdy umělo cvičit na bradlech, hrazdě, kruhách, 
na koni na šíř a šplhat ! Ve sletovém roce toto probíhalo ve velkém 
rozsahu. Nepodnítili tím sokolové z Prahy s Tyršovými ideály 
vznik novodobých Olympijských her?

Spoluzakladatel Sokola Jindřich Fügner se konání 1. sletu 
nedožil a Miroslav Tyrš dva roky po 1. sletě zemřel. Sletů bylo 
ještě za Rakousko-Uherska dalších pět. V roce 1901 vystoupily 
už i ženy a v roce 1907 mládež školního věku.

Sletové plakáty, pohlednice a odznaky navrhovali významní 
malíři jako Mikoláš Aleš, Alfons Mucha, Vojtěch Hynais 
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a  další. Rakouské úřady už povolily 
ústřední orgány – Českou a  Moravskou 
obec sokolskou ( ČOS, MOS ),

V roce 1912 už měl Sokol 1200 jednot 
a  téměř 200 tisíc členů. Uspořádaný 6. 
všesokolský slet se stal největší tělocvičnou 
slavností na světě a současně manifestací 
slovanských národů.

Přišla 1.světová válka. V  r. 1915 
byl Sokol v  našich zemích zakázán. 
Muži narukovali , pokud na  frontě 
zrovna nebojovali, cvičili. Cvičili v zajetí 
i v legiích.

Vlastenectví, tělesná zdatnost a kázeň, 
vypěstované v Sokole, to byly předpoklady 
vzniku legií v Itálii, ve Francii a v Rusku. 
Dá se říci, že legie byly vlastně českou 
armádou v  zahraničí ještě dřív než jsme 
měli republiku.

Po  skončení války a  vzniku 
republiky, v  období euforie, vznikaly 
další sokolské jednoty. Jejich počet se 
zvýšil na  dvojnásobek a  počet členů 
Sokola přesáhl 500 tisíc. V  naší obci se 
sešla mladá chasa, přijel p. učitel Čeněk 
Krejčí , starosta Sokola v  Hrušovanech, 
a  na  podnět p.  Františka Lounka (čp. 
57) byla dne 24. listopadu 1918 založena 
Tělocvičná jednota Sokol Vranovice. 
Zařazena byla pod Rastislavovu župu, jež 
byla později přejmenována na Župu Jana 
Máchala.

Prezenční listina z  ustavující schůze 
Sokola neexistuje. V župních materiálech 
Moravského zemského archívu ve složce 
G 106 je uložen výkaz s údaji: přihlásilo 
se 43 mužů, 20 žen, 16 dorostenců, 20 
dorostenek a  rodiče přihlásili přes 100 
dětí. V  r. 1920, kdy začal platit nový 
zákon o  spolcích, je ve  Spolkovém 
katastru Zemského úřadu v  Brně pro 
politický okres Hustopeče v  knize B 
40 zapsaná naše Jednota pod č.13551. 
V  té době byl starostou naší TJ Josef 
Zouhar, náčelníkem Karel Kocmánek 
a  jednatelem František Kubát (první 
manžel p.učitelky Zweigenthalové)

V  obecní kronice (1918 – 1937 ) se 
o  Sokole v  naší obci mnoho nedovíme. 
Existovala však kronika sokolská, kterou 
pečlivě vedla p.  uč. Marie Mahovská, 
jak mi sdělila p.  uč. Vlasta Kordíková. 
Po  několikaletém pátrání v  archívech 
v Brně, v Rajhradě, v Mikulově a Kunštátě 
se mi nepodařilo sokolskou kroniku 
nalézt.

(pokračování příště)
Marie Duroňová

Na slovíčko...
Představujeme Vám novou rubriku 

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

NA SLOVÍČKO 
S Martinem 
Michálkem
Fotbalové sezóny mužstva a obou týmů 

mládeže jsou již ukončené a  v  současné 
době probíhají postupné přípravy na  tu 
další v  roce 2018. Přinášíme Vám nyní 
trochu jiný pohled mezi ty, kteří tráví 
svůj volný čas na fotbalovém hřišti a snaží 
se na  maximum se svými realizačními 
týmy o  co nejlepší reprezentaci naší 
obce na  okresní fotbalové úrovni. Ne 
vždy je to práce lehká, a  proto jsme se 
rozhodli o  3 kratičké rozhovory s  těmi 
nejpovolanějšími.

Rozhovor s Martinem 
Michálkem, trenérem mužstva 
dospělých, které zakončilo 
podzimní část soutěže na 4. 
místě s 5 výhrami, 6 remízami 
a 3 prohrami.

S jakými cíli jsi vstoupil do sezóny 
jako trenér a  jak se ti je podařilo 
naplnit?

Můj hlavní cíl byl, abychom dokázali 
hrát takový fotbal, který bude bavit hráče 
i diváky, co na něj přijdou. Kriticky za sebe 

musím říct, že se to bohužel ne úplně 
podařilo, přestože důvodů bylo více.

Ale věřím, že teď bude dostatek času 
přes zimní přestávku, potrénovat, vše 
si ukázat, postupně na  tom zapracovat 
a vyzkoušet. A pokud bude od všech hráčů 
zájem a  ten správný přístup, jako před 
třemi lety, kdy jsem i  já měl to štěstí být 
u postupu, tak věřím tomu, že se ještě máte 
na co těšit :-).

Objevilo se v  sezóně něco, co 
tě jako trenéra potěšilo, z  čeho jsi 
těžil a  naopak, na  čem bys chtěl 
zapracovat přes zimní přestávku?

Přestože jsme skončili po  podzimu 
na  4. místě, s  docela pěkným bodovým 
ziskem, tak spokojenosti bylo spíše méně. 
I  když i  někteří hráči říkají, že na  víc 
tento tým nemá, tak já jsem přesvědčen, 
že má naopak na mnohem víc. Vše je jen 
o  přístupu, a  to je ta druhá část otázky. 
S  čím nejsem vůbec spokojený, je přístup 
k  tréninkům a  na  nich, ať se to někomu 
líbí nebo ne, vše stojí a padá. A druhá věc, 
na  které musíme zapracovat, a  to nejen 
přes zimu, je disciplína při utkáních, která 
nás jednoznačně připravila o mnoho bodů.

Objevily se nějaké individuální, 
nebo týmové úspěchy v  podzimní 
části sezóny?

a) Když bylo potřeba, ukázalo se, že 
se hráči dokáží semknout a bojovat – např. 
poslední zápas v Uherčicích (2:2).

b) Na  druhou stranu se ukázala 
„tenká“ hranice, kdy jeden výrok 
rozhodčího, jedna chyba kohokoliv z  nás, 
úplně změní partu spoluhráčů na  další 
protihráče a vše se úplně otočí – viz zápas 
s Novosedly (prohra 5:2).

Otázka na  konec: Jaký je tvůj 
osobní cíl v  trenérské kariéře 
a  vysněný klub, který bys chtěl 
trénovat?

Když bych to vzal od konce, tak vysněný 
klub je asi jasný, a to Arsenal. Číslo na mě 
mají, takže čekám :-) Aktuálně samozřejmě 
doufám, že to nejlepší trenérské období mě 
čeká teď v první polovině roku 2018.

Za SK Vranovice Radek Klimeš
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Z činnosti spolků a organizací

SDH Vranovice

Výjezdy JSDH  
Vranovice
2.1. - 6:04 volání o  pomoc v  DPS 

Vranovice. Pomoc při otevření bytu.
27.1. - 11:17 požár os. automobilu 

po  dopravní nehodě směrem na  V. 
Němčice. Provedeno uhašení, ošetření 
řidiče a předání do péče ZZS.

28.2. - 13:48 požár pizzerie 
v Pohořelicích. Jednotka byla ponechána 
v záloze.

1.3. - 16:38 technická pomoc 
Uherčice. Vyproštění zaklíněného koně.

2.3. - 9:04 volání o pomoc z rod. domu 
Vranovice. Spolu z  HZS Pohořelice 
otevření bytu a předání paní do péče ZZS.       

13.3. - 17:09 požár chlazení v  hale 
SNOP Pohořelice. Prováděli jsme 
průzkum v  dýchací technice, zda se 
v hale nikdo nenachází a bylo provedeno 
otevření všech únikových východů 
za účelem větrání haly.

17.3. - 23:07 technická pomoc 
Vranovice. Provedli jsme rozřezání 
větrem vyvráceného stromu.

Aleš Hanuš

Blahopřání

Dne 10.3. oslavil krásné 40. 
narozeniny náš člen - hasič Marek 
Augustin.

Chtěli bychom mu popřát mnoho 
zdraví, štěstí, klidu a  spokojenosti 
a  hasičské připravenosti. Poděkovat 
za obětavou práci pro sbor i zásahovou 
jednotku.

Včelaři

ZO ČSV z.s. 
Vranovice
Dne 7. února 2018 proběhla 

v  Aquabaru Přibice již 113. výroční 
členská schůze spolku. Zhodnotili jsme 
minulý rok, jak po  stránce hospodaření 
tak i včelařské. Loňský rok nijak nevybočil 
z dlouholetého průměru co se týká výnosu 
medu – 15kg/včelstvo. Největší vliv má 

počasí (rychlé střídání teplot a sucho), pak 
malá druhová skladba nektarodárných 
rostlin (obrovské plochy jsou osety 
řepkou a  po  jejím odkvětu mají včely 
dlouhý půst). Ovocné stromy rozkvetou 
brzy z jara, kdy včely ještě nejsou v plné 
síle. Akát a  lípa jsou také velice závislé 
na  průběhu počasí. Medovicový med 
byl jen v  malé míře. Podíleli jsme se 
na organizaci Vranovického jara a MDD.

Ke  konci roku bylo v  organizaci 39 
členů z  toho 6 žen. Vranovice (13/328), 
Přibice (12/98), Ivaň (5/216) a Pouzdřany 
(9/132).V závorce počet včelařů 
v  obci/ počet včelstev. Došlo ke  změně 
ve výboru. Na uvolněné místo pokladníka 
byla zvolena M.Čechová, která se 
zároveň uvolila vést spolkovou kroniku. 
Odstoupivším členům: Z. Klimešovi 
(pokladník) a  R. Nečasové (kronikářka), 
patří za  dlouholetou a  vzornou činnost 
poděkování.

Dále byl odsouhlasen plán činnosti 
na letošní rok. Některé body:
 � obnovit švestkovou alej na Staré 

Pouzdřanské
 � uspořádat zájezd spojený s návštěvou 

včelařské farmy
 � sledovat zdravotní stav včelstev a léčit 

dle doporučení
Na  závěr patří ještě poděkování 

zastupitelstvům obcí Vranovice, Přibice, 
Ivaň a  Pouzdřany za  finanční podporu. 
S její pomocí byly zakoupeny včelí matky 
ze šlechtitelských chovů, které zaručují 
udržení a zlepšení kvality chovaných včel 
v našem okolí.

Medový rok všem přeje 
Oldřich Vybíral st.

Skauti

Den chlapáctví 
a sesterství
Den chlapáctví a  sesterství – 

každoroční akci organizovanou naším 
střediskem - jsme letos oslavili dvěma 
programy na  různých místech. Protože 
tyto řádky píše muž, budu dále popisovat 
den chlapáctví z  pohledu účastníka 
na chlapeckém programu. 

Malí chlapáci si vyrábějí dřevěné zbraně

Účastníci chapecké části – tj. vlčata, 
skauti a  roweři ze všech oddílů se 
sešli ve  Vranovické klubovně. Ti starší 
„chlapáci“si zahráli potmě bojovku, 
kterou si připravili roweři z  Vranovic 
a  mladší se vrhli na  výrobu zbraní 
a  pečení brambor v  ohni. Myslím, že 
jsme si poslední únorový pátek docela 
užili a vůbec nám nevadila tma ani trocha 
zimy. Není nad to si takhle v únoru večer 
pochutnat na  pečených brambůrkách 
a zastřílet rákosovými šípy do terče, který 
namaloval Drn sněhem a uhlíky.

Pavel Kukleta
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Po stopách Yettiho
Benjamínci zase zažívají další 

dobrodružství s  Káťou a  Škubánkem, 
poslední únorovou sobotu jsme se spolu 
s  Káťou (Anetkou) vypravili po  stopách 
Yettiho, který zachránil Škubánka, 
ztraceného na horách. Po cetě jsme plnili 
různé úkoly – jako stavěli přístřešek pro 
žraloky (přístřešek byl původně určen pro 
unavené členy výpravy, ale vešel se do něj 
jen Johanin plyšový žralok :)), stopovali 
sněžného muže a  sáňkovali na  zbytcích 
sněhu. Nakonce jsme museli ze stromu 
sundat svačinu, nakrmit hladového 
sněžného muže a  prolézt pavučinou 
jedovatých horských pavouků. Mezitím 
si už v  parku Hlinek v  chatrči hodovali 
Škubánek (Vašík) s  Yettim (Matějem) 
a připravili nám oheň na opečení párků. 

Výprava byla vcelku rychlá a  moc 
děkujeme rodičům i všem vedoucím, kteří 
šli s  námi - teplý párek nakonec zahřál 
všechny účastníky i  Káťu, Škubánka 
a Yettiho.

Pavel Kukleta

Klub maminek

Jaro nás volá
Jaro miluje snad každý, zvlášť to 

slunečné a  teplé. Konečně můžeme 
s dětmi většinu dne trávit na zahradách, 
procházkách a  výletech. Jaro je 
plné nového života a  inspirací a  tak 
nepřekvapí, že i náš program byl a bude 
plný jara. V  březnu jsme si vyrobily 
veselé velikonoční dekorace, s  dětmi si 
vysely semínka řeřichy, fazole a  hrášku 

do  truhlíku, na  vlastní kůži jsme 
vyzkoušely domácí přírodní kosmetiku 
a  vyměnily si rady a  tipy jak úspěšně 
zahájit sezonu na zahradě, pověděly jsme 
si o  nebezpečném Roundupu a  řekly 
si něco málo o  nové metodě pěstování 
zeleniny na  slámě. V  dubnu nás čekají 
mimo jiné výlety, které budeme směřovat 
na  páteční setkávání, ať se neochudíme 
o úterní programy. Přijede za námi Darina 
Šindelářová, která se několikrát objevila 
v pořadu Sama doma a bude nám povídat 
o  stravě pro děti. Vyzkoušíme si, jak je 
jednoduché si vyrobit nějakou tu voňavou 
a zdravou kosmetiku. Jelikož jsme dostaly 
darem přes 30 hrnků od  paní Lucie 
Křížové z Přibic, tak si je hned ozdobíme. 
Tímto bychom chtěly paní Lucii ještě 
jednou moc poděkovat.

A  máme také dost novinek. Klub 
maminek Vranovice chce být více 
aktivní v  oblasti ekologie a  začít více 
řešit naše životní prostředí ve spolupráci 
s  obcí. Novinkou bude naše přispívání 
do  Vranovického zpravodaje článkem 
s  ekologickou tématikou. Ve  spolupráci 
s  obcí a  dalšími místními spolky 
organizujeme úklidovou akci Ukliďme 
Vranovice pod záštitou celorepublikového 
Ukliďme Česko a těšíme se, že nás přijdete 
7.4. v  9:00 aktivně podpořit. Přejeme si 
pro naše děti a pro nás všechny prostředí, 
za  které se nemusíme stydět, a  uděláme 
pro to vše, co bude v našich silách.

 Za KmV Lída Búdová, Jitka 
Drbalová, Klára Macháčková a Markéta 

Sekaninová

Ženy sobě

Ženy sobě BEZ 
OBALU
Zdravím všechny v  tomto 

ekologicky tématicky nabitém měsíci 
a  dovolím si navázat na  článek Jitky 
Klimešové z  červnového zpravodaje 
2017, která zmiňovala zásadu 5Z 
z  úžasné knihy Domácnost bez 
odpadu od  autorky Bei Johnson: 
ZAMÍTNOUT, ZREDUKOVAT, 
ZUŽITKOVAT, ZRECYKLOVAT 
a ZKOMPOSTOVAT.

Já se níže pokusím rozvést bod 
ZAMÍTNOUT a  to konkrétně 
IGELITOVÉ SÁČKY. V třídění odpadu 
jsme na  dobré úrovní a  každý chápeme, 
že plasty patří do  žluté popelnice nebo 
popelnice na  ně určené. Ale co mnoho 
z  nás neví, že jen malé procento plastů 
se dá zrecyklovat, a  že většina končí 
ve spalovnách a na skládkách v zemi nebo 
v mořích. Doba rozkladu jednoho sáčku 
podle jeho síly je mezi 25 až 100 lety. 
A  i  když se sáček rozloží, stále plastové 
kousky zůstávají v zemi a dále se dostávají 
až do podzemní vody. A co se týče moří, 
podle odhadů se v  nich nachází okolo 
165 milionů tun plastů. Ryby si často 
plasty pletou s  planktony a  tak kromě 
těžkých kovů obsahují mořští živočichové 
i  mikročástice plastů. Používání plastů 
má obrovské dopady na životní prostředí 
a tím přímo na nás. Nechceme přeci plasty 
pít, jíst a  chodit s  dětmi na  procházky 
v plastových závějích, tak co s tím?

VLASTNÍ SÁČKY: nakupujte 
ovoce, zeleninu, pečivo a suché potraviny 
do vlastních sáčků, ať již doma vyrobených 
např. ze starých záclon či látek, nebo 
zakoupených kompostovatelných sáčků, 
které můžete používat opakovaně, 
některé i  několik let, a  jež se ve  vašem 
kompostu zcela rozloží za 3 týdny. Výběr 
alternativních sáčků je dnes slušný. A nebo 
si jen schovávejte již použité igelitové 
sáčky a  opakovaně do  nich nakupujte. 
Když si nebudeme od prodejců brát sáčky, 
oni sami je nebudou muset nakupovat. 
A  třeba se i  dočkáme po  vzoru jiných 
evropských zemí, kde je v  obchodech 
braní si igelitových sáčků zpoplatněno, 
a  nebo, když si k  nákupu nevezmete 
žádný igelitový sáček odečtou vám z něj 
tzv. „plastovou“ slevu.

Problematika zamoření plasty se 
týká i  dalších nešvarů obchodníků..., 

Yetti se Škubánkem pro nás připravili 
občerstvení
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proto bychom měli nakupovat uvážlivě. 
Nejlépe se vyhýbat balenému zboží 
v plastu, a nakupovat potraviny na  váhu 
do vlastních nádob (jinak nám je naváží 
opět do plastu :-)

Pokud potřebujete inspiraci 
a motivaci jak na  to, tak jsou tu pro vás 
dubnové ŽENY SOBĚ, kdy ve  čtvrtek  
12. 4. od  19.00 budeme v  klubovně 
DPS vyrábět vlastnoruční sáčky a  tašky 
na  nákupy. S  sebou si můžete vzít staré 
záclony, látky a šňůrky např. z dárkových 
tašek. Pokud používáte jiné alternativy 
k sáčkům, přijďte nám je ukázat.

Těm, kteří žijí bez plastových sáčků 
patří velké DÍKY a  UZNÁNÍ. A  nám, 
co začínáme, přeji pevné odhodlání a sílu 
vytrvat.

PS: Vlastní sáček nebo tašku vždy 
s sebou!

Veronika Sedláček Rychtová

Absolutní šampion 
vín je z Vranovic
Celkem na sedm set vzorků převážně 

mladých vín ochutnávalo zhruba šest 
set návštěvníků. Na  tradiční březnové 
výstavě vín ve  Vranovicích vyhrávala 
cimbálová muzika Lália z Velkých Bílovic 
a losovalo se na osmdesát cen v tombole, 
v níž nechyběla ani zvěřina. Již 49. ročník 
oblastní výstavy vín se uskutečnil v sobotu 

10. března 2018. A  mezi šampiony 
a  oceněnými kralovali ve  velké míře 
domácí vinaři.

Absolutním vítězem se stal Lubomír 
Celnar s  ledovou Pálavou ročníku 2015, 
které se stalo také nejlepším vínem 
z kategorie přírodně sladkých vín a získalo 
také pohár starosty obce a senátora.

Ve  Vranovicích také zůstala cena 
za šampiony starších ročníků. Za bílé víno 
si ji odnesl Jiří Kozel s Neuburským 2015 
a za červené Petr Fridrich s Cabernetem 
Moravia 2016.

Další šampioni putovali k přespolním 
vinařům. Nejlepší mladé víno měli 
sousedé z  Uherčic. Libor Haloda se 
Sylvánským zeleným p.  s. a  Libor 
Předešlý za  růžový CS + VAV. Kolekcí 
5ti nejlepších mladých vín zabodoval 
Jiří Šilinek z  Pavlova a  kolekcí starších 
ročníků MERLON ze Žabčic.

V soutěži vyhlašované odrůdy, kterou 
bylo tentokrát André, zvítězil Jaroslav 
Pezlar s ročníkem 2017. A cenu základní 
organizace Vranovice získali Tomáš 
Měřínský s Neuburským 2017 a Vladimír 
Kellner s mladou Frankovkou.

Starosta Jan Helikar předává cenu Jiřímu 
Hladíkovi

Vranovičtí vinaři také ocenili svého 
kolegu Jiřího Hladíka za  dlouholetou 
činnost pro základní organizaci Vranovice.

„Letošní výstava vín patří k  těm 
úspěšnějším, především kvalitou 
hodnocených vín. Nebylo vždy 
jednoduché vybrat šampiona, 
a  subkomise, kterou tvořili nezávislí 
profesionálové měla těžké rozhodování,“ 
poznamenal předseda místního spolku 
Drahomír Dofek.

Příští rok se bude konat jubilejní již 
50. ročník výstavy vín ve  Vranovicích 
a vinaři už chystají novinky v programu. 
Březnový termín zůstává neměnný.

Sledujte aktuální informace na  FCB 
@vinarivranovice

Dagmar Sedláčková

Moravský 
rybářský svaz

Výroční členská 
schůze Moravského 
rybářského svazu, 
z. s. pobočný spolek 
Vranovice
„Chceš-li být šťasten hodinu, tak 

se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak 
se ožeň. Chceš-li být sťasten celý život, 
staň se rybářem“ citátem Oty Pavla 
zahájil jednatel pobočného spolku rybářů 
ve Vranovicích, Luboš Mrkvica, Výroční 
členskou schůzi Moravského rybářského 
svazu dne 25. března 2018 v  penzionu 
Veritas ve  Vranovicích. Schůze se 
zúčastnilo celkem 53 členů z  celkového 
počtu 575 registrovaných rybářů. 

Na  počátku všichni přítomní uctili 
minutou ticha všechny zemřelé členy. 
V  dalším programu informoval pan 
Mrkvica přítomné o  činnosti výboru, 
zhodnotil činnost spolku v minulém roce 
a  předložil přítomným plány rybářské, 
hospodářské a  společenské činnosti 
v roce 2018. 

Členská základna se v  letošním 
roce rozšířila o  9 nových členů z  řad 

Cenu absolutního šampiona přebírá syn 
Lubomíra Celnara
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dospělých, kteří úspěšně zvládli závěrečné 
zkoušky. Školení mládeže se závěrečnými 
zkouškami se zúčastnilo celkem 9 dětí. 
Ve  Velkých Němčicích probíhá kurz 
v  současné době se čtyřmi dětmi a další 
dvě děti jsou z Křepic. Celkem tedy bude 
mít rybářský spolek ve  Vranovicích 35 
nových členů. 

Výbor rybářského spolku

V  dalších bodech programu byla 
panem Dvořáčkem přednesena zpráva 
o zarybnění revíru a odchovu násad. Byl 
zde také prezentován termín letošních 
rybářských závodů, které se v  letošním 
roce uskuteční ve dnech 2. a  3. 6. 2018. 
Členové rybářského svazu měli možnost 
prvních rezervací místenek na tyto závody 
po skončení Výroční schůze. V  letošním 
roce stejně jako v  tom minulém se také 
opět uskuteční zájezd do Lanškrouna a to 
v termínu 18. - 20. 5. 2018.

 Kvapilová Dana

Klub důchodců

5.2. 2018 byl první pondělek naší nové 
předsedkyně paní Zdeňky Sedláčkové.

Fotka z pondělního posezení členů KD.

Za kulturou 
do Boleradic
Ořechovské divadlo – amatérská 

scéna, nám připravila Žebráckou operetu, 
volně na motivy Žebrácké opery.

Roli JUDr. Schmejda, majitele firmy 
Žebrák s.r.o. si zahrál pan Karel Hegner.

Představení provázelo několik velmi 
známých písní, úvodní byla píseň Meky 
Kudly, představitele stárnoucího seladona:

Žralok zuby má jak nože a  z těch zubů 
čiší strach, Meky Kudla, ach můj bože, 
kdo dokáže, že je vrah...., a u nohou, nám 
v 1. řadě padla mrtvola (hadrová figurína), 
však to byla tragikomedie.

Dále jsme slyšeli árii z operety Noční 
motýl, Ty české panenky – opereta Perly 
paní Serafínky, Já se dnes dopoledne 
žením, Bramborová placka se škvarkama 
a závěrečná píseň Škrhola od J. Šlitra a J. 
Suchého.

Již teď se těšíme na  další divadelní 
představení Sugar aneb Někdo to rád 
horké, které bude 7. dubna 2018.

Zdeňka Melová

Lesní klub

Lesní klub 
LESŇÁČEK
Už se nám to přiblížilo a  teď 

na  začátku dubna se uskuteční první 
setkání lesního klubu LESŇÁČEK. 
Budeme společně s  dětmi objevovat 
říši plnou tajemství a  dobrodružství, 
kde stromy mají duši, vítr zpívá, mraky 
ožívají, zvířata mají svá poslání a  voda 
má zázračnou moc... Budeme se učit mít 
oči otevřené, vnímat přírodu a naslouchat 
jí. Děti budou motivovány k  aktivnímu 
pobytu v přírodě a k získávání dovedností 
vlastním prožitkem a  zkušeností. To 
vše se zachováním respektujícího 
a individuálního přístupu.

Koncepce lesního klubu vychází 
z  WOODCRAFTU – jedná se 
o  výchovné hnutí, které vede člověka, 
aby žil v  souladu s  přírodou, staral se 
o  své tělo i  ducha. Rostl v  čestného 
a morálního člověka, který se stará o své 
okolí a pomáhá ostatním.

První setkání se uskuteční v  pondělí 
9. 4. od 9.30 do 12 hodin. Sraz budeme 
mít u jurty, která se nachází za zahradou 
posledního domu v  ulici U  Hlinku č.p. 
740, a  poté budeme vyrážet na  stezku 
lesní moudrosti. Stále máme několik 
volných míst pro děti od  jednoho do  tří 
let. Přijďte se na  nás podívat a  třeba 
s námi už zůstanete. Budeme se scházet 
vždy v pondělí a to do konce června. Jedná 
se nejméně o  12 pondělních dopolední 
za 900 Kč. Těšíme se na vás!

Veronika Sedláček Rychtová

Výroční schůze vranovického spolku rybářů 
ve Veritasu
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Sport

Zprávy z T.J. SOKOL 
Vranovice

z činnosti oddílů:

Nácvik sletových 
skladeb je v plném 
proudu
Rodiče s  dětmi ve  své skladbě již 

pokročili a děti mají z nácviku radost už 
jen proto, že dostaly cvičební pomůcku - 
oranžové médě, skladbě „Siluety“ s kruhy 
pro ženy a dorostenky zbývá jen závěr a už 
se bude „pilovat“ a  skladbu „V  peřině“ 
žákyně umí celou. Teď je čeká pouze 
odstranit drobné chyby a vyřešit problém 
s výběrem osmi cvičenek (z deseti), které 
pojedou cvičit do Prahy.

Všechny nacvičující můžete vidět 
na  sokolském Brnu na  stadionu Brno 
Kounicova dne 10.6.2018.
(ilustrační foto – II.župní nácvičný sraz 
V peřině)

 Marta Goliášová

Cvičení rodičů 
s dětmi
Cvičení probíhá pravidelně každou 

středu od  16hodin do  17 hodin pod 
vedením Jitky Klimešové. Cvičí malý, 
menší, větší. Cvičení probíhá formou hry, 
kdy se zahřejeme běháním, rozcvičíme se 
rozcvičkou, zahrajeme hry a zdokonalíme 
naše těla a  mysl zdoláním pohybových 
úkolů. Přijďte mezi nás, pohyb, láska 
k  němu a  podpora rodičů při získávání 
nových cílů je přeci prima věc.

Každé pondělí se scházíme, pro 
secvičení skladby „MÉĎOVÉ“, která 
je součástí XVI. VŠESOKOLSKÉHO 
SLETU. Nácvik medvídků je v  plné 
parádě. Cvičíme v  počtu pěti párů. Pár 
tvoří rodič a  dítě. V  neděli 11.3.2018 
jsme navštívili Sokol Gajdošova Brno 
pro společný nácvik s  Brnem. Kde jsme 
se dověděli detaily nácviku. Výlet do Brna 
byl pěkný, děkuji rodičům i dětem, že jste 
se všichni se mnou zúčastnili. Těšíme 

se na  společná malá i  velké vystoupení 
v  Brně dne 10.6.2018. Přijďte nás 
podpořit, budeme rádi.

 Jana Hanušová

Silový trojboj
V sobotu 3. března 2018 se v Ostravě 

Hrabůvce konal 14. ročník Otevřeného 
mistrovství České republiky v benčpressu 
dorostu, juniorů a  masters. Oddíl 
Sokola Vranovice měl dva zástupce, a to 
v  kategorii masters M1 tj. nad 40 let. 
V kategorii M1 do 93,- kg se umístil Jiří 
Furch na čtvrtém místě výkonem 157,5 kg. 
Také v  kategorii M1 do  120,- kg se 
umístil Oldřich Halfar na čtvrtém místě 
výkonem 157,5 kg. Bohužel v kategoriích 
dorostu a juniorů jsme neměli zastoupení 
a  mladí nedosahují takových výkonů 
, minimálně třetí výkonnostní třídy. 
Jiří Furch se připravil na  26. Otevřené 
mistrovství České republiky mužů a žen 
open v  benčpressu, které se konalo 
v  Jihlavě 17.března 2018. Přítomno 
bylo 25 oddílů z  celé České republiky. 

Zde se Jiří Furch umístil 
na  sedném místě výkonem 
167,5 kg v kategorii do 93,- 
kg. V  této kategorii bylo 
deset soutěžících, včetně 
reprezentantů,kteří usilovali 
o  účast na  evropském 
mistrovství. Jiřímu Furchovi 
můžeme poděkovat 
za  předvedený výkon a  je 
pro mladé závodníky 
příkladem jak v  treninku, 
tak při soutěžích.

 Ivan Karpíšek
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Stolní tenis – konec 
sezóny
Za  dávných a  dávných časů stával 

vedle pomníku padlých železničářů 
na vranovickém nádraží stánek PNS. Pod 
laskavým vedením paní Novotné nabízel 
obvyklý trafikantský sortiment, ale 
i  jednu z  dnešního pohledu neobvyklou 
věc. Poštovní známky v  počtu šest nebo 
sedm kusů v  jednom balení po  koruně 
nebo po  dvou. Nás, kluků, kteří tehdy 
podlehli filatelistické vášni bylo mnoho. 
Navzájem jsme si s  pýchou předváděli 
svoje alba, měnili jednotlivé známky, 
zejména tak, aby ta která rozmnožila 
či dokonce dokompletovala sérii. Při 
této činnosti bylo nutno zachovávat 
i  jistou dávku obezřetnosti, jinak se vám 
mohlo stát, že jako velmi zatvrzelému 
sběrateli, jenž nechce požadovanou 
známku vyměnit, vám bude při prvním 
okamžiku nepozornosti tato jednoduše 
„šlohnuta“…. Série je ovšem i  slovem 
často frekventovaným ve  sportovní 
terminologii. Většina české mužské 
populace si jistě vzpomene na  loňskou 
podzimní část fotbalové ligy a  sérii 
čtrnácti výher v  řadě v  podání týmu 
z  Plzně. Po  několika kliknutích 
ve  Wikipedii se zase naopak například 
dozvíme, že v  sezóně 1980/81 hokejové 
mužstvo Winnipegu odehrálo v  NHL 
30 zápasů v  řadě, aniž by okusilo radost 
z  vítězství. No a  autor těchto řádků 
možná jako jediný obyvatel Vranovic 
ví, že suverén české šachové extraligy, 
družstvo z Nového Boru, v ní neprohrálo 
už devět sezón, 96 zápasů za  sebou…. 
Vranovičtí stolní tenisté zaznamenali 
v  právě ukončené sezóně také několik 
malých sérií. Pozornější čtenář minulého 
čísla si možná vzpomene na  šest proher 
za sebou v podání družstva A v okresním 
přeboru první třídy. Hned po  ní ovšem 
následovala série sedmi výher za  sebou 
a pohyb v tabulce směrem vzhůru. A aby 
toho nebylo málo, týmová jednička tohoto 
družstva Marcel Bednařík zaznamenal 
v této soutěži sérii 44 výher ze 44 zápasů. 
Nebýt zdravotního výpadku v  první 
části soutěže, mohlo družstvo A bojovat 
ve  čtyřčlenném nadstavbovém play-off. 
Realitou je ovšem páté místo. Tento 
skvělý individuální úspěch letos doplňuje 

i  jeden kolektivní – vítězství družstva B 
v OPIII (série 9 vítězství v řadě za sebou). 
Ženy naopak nenavázaly na loňské druhé 
místo, i  když nutno podotknout, že 
letošní úroveň této soutěže byla o poznání 
vyšší….

Konečné pořadí a výsledky 
jednotlivců v soutěžích družstev 
sezóny 2017/2018:

Vranovice A  – OPI – 5. místo (12 
družstev), 13 výher, 1 remíza, 8 proher, 
skóre 216:180.

Bednařík 44 výher/0 porážek, Tetur 
61/27, Křivka 39/28, Mrkvica 31/43, 
Goliáš 12/21, Zouhar 6/1, Ponížil 2/2, 
Zmrzlík 0/11, Veselá 0/4.

Vranovice B – OPIII – 1. místo, (12 
dr.), 19 / 1 / 2 – 282:114

Zouhar 62/2, Ponížil 58/5, Goliáš 
60/11, Zmrzlík 33/27, Veselá 7/27, 
Hanuš 3/1, Dvořáčková 0/2, Furch 0/4.

Ženy – divize – 7 družstev – 5. místo, 
5 / 0 / 7 – 54:66

Škňouřilová 17/17, Veselá 13/21, 
Dvořáčková 5/15, Tomolová 5/9.

Dorost – okresní přebor – 6. místo 
(12 dr.), 6 / 0 / 5 – 49:61

M. Mazuch 15/15, J. Furch 13/11, J. 
Beneš 4/4, M. Stejskal 6/3, I. Klimeš 0/9.

 Pavel Šťastný

Vranovice A před posledním 22. kolem 18.3.2018: zleva Jan Křivka, Stanislav Tetur, Marcel 
Bednařík, Rudolf Zouhar 
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Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

duben: 13. | 27.

květen: 11. | 25.

červen: 8. | 22.

Separovaný odpad

Plast -  duben: 11.

 květen: 9.

 červen: 6.

Sklo -  duben: 18.

 květen: 16.

 červen: 13.

Papír -  duben: 25.

 květen: 23.

 papír: 20.

Bioodpad - duben: 5. | 19.

 květen: 3. | 17. | 31.

 červen: 14. | 28.

komerční inzerce
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Inzerujte ve Vranovickém zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc nákladem 850 výtisků
Distribuce do každé domácnosti ZDARMA
Trvale umístěn na webu obce
Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu nebo osobně na podatelně úřadu
Občanská řádková inzerce ZDARMA

Obec Vranovice děkuje členům Sboru 
dobrovolných hasičů za  noční zásah dne 17. 
března 2018 při odklízení a likvidaci spadlého 
stromu před rodinným domem ve Vranovicích.

Paní Svatka a její 
cvičenky a cvičenci

Cvičitelka Svatka 
Pitková



Blahopřejeme…

Květen
Věra Dreslerová ............................. 84
Květoslav Toman ........................... 75
Pavla Trávníková ........................... 82
Božena Mahovská ......................... 90
Marie Duroňová ........................... 81
Milada Posoldová .......................... 84
Jan Šich ......................................... 65
Olga Němečková .......................... 85
Jaroslav Tesař ................................. 75
Květuše Zeklová ............................ 82
Jaroslav Mazuch ............................ 85
Drahoslava Pavlíčková .................. 80
Libuše Bomberová ........................ 80
František Kubík............................. 65
Anna Březinová ............................ 83
Františka Dvořáková ..................... 84
Věra Lorenzová ............................. 82
Jarmila Veselá ................................ 65
Červen
Jana Zeklová ................................. 65
Josef Mlátilík................................. 60
Marie Pražáková ........................... 85
Jana Kuxová .................................. 75
František Fojtík ............................. 82
Marie Kalinová ............................. 65
Anna Václavíková .......................... 87
Bedřiška Fridrichová ..................... 75
Oldřiška Šromová ......................... 96
Narození
Tereza Moravčíková
Martin Kolbaba
Mikuláš Bor
Pavel Drbal
Kryštof Štellar
Úmrtí
Marie Veselá
Ladislav Koubek
Františka Dvořáková
Marie Dofková
Počet obyvatel ke dni 22.03.2018
Muži .................................................1172
Ženy .................................................1171
Celkem .............................................2343
- z toho dospělí .................................1862
 - muži .............................................928
 - ženy ..............................................934
- děti ...................................................481
 - chlapci ..........................................244
 - dívky ............................................237

Společenská
kr onika

Vranovický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku; vydavatel: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČ: 00283720.
Redakční rada: předsedkyně Dagmar Sedláčková, jazykové korektury Josef Varmužka, šéfredaktor Bc. Dana Kvapilová

Vychází od června 1993, registrován MK ČR č. E 11835, vychází 6x do roka, každý sudý měsíc, nákladem 850 výtisků. Distribuce zdarma.
Číslo 3/2018 vychází 1. 6. 2017. Redakční uzávěrka příštího čísla je 20. 05. 2018. Výroba: Tisk Bačík, Pohořelice

Kontakt na redakci:
Vranovický zpravodaj, Náves 89, 691 25 Vranovice, tel.: 519 433 307, e-mailová adresa: zpravodaj@vranovice.eu

Obec slavnostně přivítala nové občánky
Vítání malých občánků se tentokrát uskutečnilo v  únorovém měsíci. Za  účasti 

místostarosty Ing. Jaroslava Pezlara a matrikářky Zuzany Škamradové obec přivítala 
v obřadní síni Obecního úřadu ve Vranovicích čtyři malé občánky – Isabella Gilarová, 
Maja Kučerová, Darek Novotný a Ondřej Hruška.

Poděkování patří všem, kteří se účastní a podílí na programu naší malé slavnosti 
– dětem ze Sborečku, který doprovodila Mgr.  Pavla Pantáková, dětem z  mateřské 
školy a paní učitelce Yvetě Šturmové, slečně Anně Richterové za přednes veršů a také 
Zuzaně Plaché za kytičky pro maminky.

Bezplatná občanská 
inzerce

 � KOUPÍM Škoda Erko - Rapid, Simson, 
Jawa - ČZ, Babeta, Pařez, Jaweta, 
Pionýr a jiné. Tel.: 736741967

 � KOUPÍM m. Simson bez TP 3000 Kč. 
Tel.: 736741967

 � PRONAJMU garáž na ulici Stará 
Pouzdřanská. Cena dohodou. Tel: 
519 433 277

 � DARUJI dětskou autosedačku do 13 
kg. Tel: 519 433 277

PODĚKOVÁNí
Chtěla bych ze srdce poděkovat „svým“ děvčatům a  chlapcům, se kterými cvičíme 

každou středu, za nádherné překvapení, které společně připravili na mé 70. narozeniny. 
Celý program, který obsahoval pásmo přání, písniček a  dárků, mě moc příjemně dojal 
k  slzám štěstí a  radosti. Zároveň děkuji i  „úterním cvičenkám“ za  pěkné pohoštění 
na oslavě mých narozenin.

Cvičitelka Svatka

Nová otevírací doba 
TIC
Od dubna je opět zahá-

jen sezonní provoz turistic-
kého informačního centra 
spojeného s vinotékou vra-
novických vinařů. Novinkou 
letošní sezony je rozšířená provozní doba. 
Novou sezonu zahájila vinotéka oficiálně 
v sobotu 14. dubna 2018

Provozní doba:
Pondělí:           zavřeno
Úterý  13.00 – 18.00
Středa  13.00 – 18.00
Čtvrtek  13.00 – 18.00
Pátek 10.00 – 12.00 13.00 – 19.00
Sobota 10.00 – 12.00 13.00 – 19.00
Neděle 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00

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




