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Čtyři roky volebního období jsou za námi a před volbami nadešel čas bilancovat. 

Co se povedlo a co zůstává do dalšího období?
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce rozhodlo, že 

říjnové číslo Vranovického zpravodaje 

nevyjde v  pravidelném termínu první 

pátek v  sudém měsíci, ale vyjde až 

po  komunálních volbách. Současně 

zastupitelstvo rozhodlo, že 14. 9. 2018 

vyjde mimořádné vydání zpravodaje, které 

bude věnováno výhradně volbám, které 

proběhnou 5. a  6. 10. 2018 a  programu 

jednotlivých kandidujících stran a spolků.

Čtyři roky uplynuly jako voda 

a odpovědnost za další rozvoj obce je opět 

ve Vašich rukou.

Dovolím si proto již nyní touto cestou 

poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli 

na rozvoji naší obce v uplynulých čtyřech 

letech. Bylo toho mnoho a nasazení bylo 

vysoké. Poděkování patří zejména všem 

zaměstnancům obecního úřadu, všem 

zastupitelům, všem členům zájmových 

a společenských organizací a v neposlední 

řadě všem Vám, kterým není kvalita 

života v naší obci lhostejná.

Bez pomoci Vás všech si rozvoj naší 

obce nelze představit.

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. 11/2018 

ze dne 28.5.2018

Rada:
1. schvaluje: 
1.1.  Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

na  přístavbu MŠ se společností 
STAMA s.r.o.

1.2.  Rada obce stanovila termín pro 
den otevřených dveří na  stavbě I. 
etapy Vzdělávacího centra na  den 
21.6.2018 ve 14.00 hod.

1.3.  Rada obce vybrala za nejvýhodnější 
nabídku na realizaci zakázky malého 
rozsahu „Naučná stezka – I. etapa“ 
společnosti ACER WOODWAY 
s.r.o., Karáskovo náměstí 21, Brno, 
IČ 25343467 za cenu 412.600,-Kč 
bez DPH.

1.4.  Rada obce schválila Spisový řád 
obce a  k  projednání ho předloží 
do ZO.

1.5.  Rada obce schválila Směrnici 
o  ochraně a  zpracování osobních 
údajů a  k  projednání ji předloží 
do ZO.

1.5.  Rada obce schválila úhradu nákladů 
na pořádání Májové zábavy ve výši 
6.000,-Kč.

1.6.  Rada obce schválila mimořádný 
příspěvek pro TJ SOKOL na účast 
dětí na  XVI. Všesokolském sletu 
v Praze, ve výši 23.000,-Kč, žádost 
bude předložena k  projednání 

v ZO.
1.7.  Rada obce schválila příspěvek 

ve  výši 4.500,-Kč na  úhradu části 
nákladů oprav a  obnovy značení 
Moravských vinařských stezek 
v katastru obce Vranovice.

1.8.  Rada obce schválila Smlouvu č. 
051970/18/ORR o  poskytnutí 
dotace z  rozpočtu Jihomoravského 
kraje v rámci Dotačního programu 
„Podpora a  udržování čistoty 
cyklistických komunikací.“

1.9.  Rada obce schválila Zadávací 
dokumentaci pro zakázku malého 
rozsahu „Výběr zhotovitele 
projektové dokumentace pro 
provedení zakázky: Založení prvků 
ÚSES v k.ú. Vranovice“.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá organizačně 

připravit slavnostní podzimní 

výsadbu Stromu života.

  T: 30.8.2018, O: starosta, vedoucí 

CVČ, L. Mrkvica

2.2.  Rada obce ukládá prověřit veškeré 

organizační a  právní možnosti 

k  umístění statického radaru 

na měření rychlosti na ul. Lipová.

  T: 15.7.2018, O: starosta

2.3.  Rada obce ukládá prověřit možnosti 

směny pozemku parc. č. 4567.

  T: 10.6.2018, O: 2. místostarosta

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 zprávu 

o činnosti CVČ.

3.3.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 

Centra dopravního výzkumu 

k  „Opatření ke  snížení rychlosti 

vozidel na  sil. II/381 v  obci 

Vranovice“

Usnesení Rady č. 12/2018 

ze dne 11.6.2018

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

jednání Zastupitelstva obce dne 
28.6.2018.

1.2.  Rada obce schválila Výroční zprávu 
obce Vranovice za rok 2017, zpráva 
bude předložena k  projednání 
v ZO.

1.3.  Rada obce stanovila výši pronájmu 
bazénu pro mimoškolní aktivity.

1.4.  Rada obce vybrala uchazeče 
o  funkci správce budov pro 
Vzdělávací centrum.

1.5.  Rada obce schválila výpůjční řád 
Vranovických krojů.

1.5.  Rada obce schválila Základní škole 
a Mateřské škole Vranovice výjimku 
z počtu žáků v třídě 6.A na 34 žáků.

1.6.  Rada obce schválila pokácení 1 ks 
túje na místním hřbitově.

1.7.  Rada obce schválila pokácení 165 ks 
uschlých a  kůrovcem napadených 
borovic v lokalitě U Hájku. 

1.8.  Rada obce schválila žádost 
o  dotaci Římskokatolické farnosti 
ve  výši 30.000,-Kč a  předá žádost 
k projednání v Zastupitelstvu obce.

1.9.  Rada obce schválila převedení 
nového vodovodního řadu na  ul. 
Sokolská do majetku obce.

1.10.  Rada obce rozhodla ve  veřejné 
zakázce o  nejvýhodnější nabídce 
na  „Zhotovitele projektové 
dokumentace pro Založení prvků 
ÚSES v k. ú. Vranovice“ společnosti 
Agroprojekt s.r.o.

1.11.  Rada obce schválila zadávací 
dokumentaci pro výběrová 
řízení zpracovatele projektové 
dokumentace „Revitalizace říčky 
Šatavy, část 2. úseku“ v  rámci 
schválených Komplexních 
pozemkových úprav.

1.12.  Rada obce schválila termín pro 
vydání Vranovického zpravodaje č. 
5/2018 na 27.9.2018.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá prověřit možnosti 

sledování provozních nákladů 

na  školní bazén odděleně od  celé 

budovy Vzdělávacího centra.

  T: 30.6.2018, O: starosta, 1. 

místostarosta

2.2.  Rada obce ukládá plnit časový 

harmonogram pro volby 

do  zastupitelstva obce konané 

ve dnech 5. - 6.10.2018.

  T: průběžně, O: starosta
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2.3.  Rada obce ukládá provést pokácení 

a  odstranění uschlých borovic 

v lokalitě U Hájku.

  T: ihned, O: starosta, L. Mrkvica

2.4.  Rada obce ukládá připravit náhradní 

výsadbu stromů do  lokality 

U Hájku.

  T: 30.9.2018, O: starosta, L. 

Mrkvica

2.5.  Rada obce ukládá předložit 

Rozpočtové opatření č. 2/2018.

  T: 20.6.2018, O: starosta

2.6.  Rada obce ukládá provést kontrolu 

funkčnosti veřejného rozhlasu 

v celé obci.

  T: 31.7.2018, O: Ing. Hladík

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

informace o  výstavbě I. etapy 

Vzdělávacího centra.

3.2.  Rada obce vzala zprávu o  činnosti 

Školské komise na vědomí.

3.3.  Rada obce vzala na  vědomí dílčí 

úhradu dlužné částky z  konkurzní 

podstaty úpadce Agrodružstvo 

Vranovice – v likvidaci. 

Usnesení Rady č. 13/2018 

ze dne 25.6.2018

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

Rady obce na II. pololetí 2018.

1.2.  Rada obce schválila Dodatek kupní 

smlouvy na  vybavení Vzdělávacího 

centra s  Mgr.  František Vlasák, 

DISTR služba škole Mikulov.

1.3.  Rada obce schválila opravu 

komunikace ul. Vinohrádky 

společností STRABAG a.s.

1.4.  Rada obce rozhodla vymáhat 

náklady za  opravu komunikace 

ul. Vinohrádky po  společnosti 

KLEMPEX P+K s.r.o.

1.5.  Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

na  zhotovení Naučné stezky se 

společností ACER WOODWAY 

s.r.o.

1.6.  Rada obce schválila dodávku 

zámkové dlažby na  chodník před 

RD č.p. 713.

1.7.  Rada obce schválila členy 

a  náhradníky výběrové komise 

na  výběr zhotovitele investiční 

akce „Zateplení vzdělávacího 

centra ve  Vranovicích“. Členové: 

Ing.  Stanislav Brejcha, Ing.  Jan 

Helikar a  Ing.  Jaroslav Pezlar, 

náhradníci: Luboš Mrkvica, 

Ing. Jiří Hladík a Drahomír Dofek.

1.6.  Rada obce rozhodla ve  veřejné 

zakázce o  nejvýhodnější nabídce 

na  „Zhotovitele projektové 

dokumentace pro provedení 

zakázky: Říčka – Šatava IVT 

10119478, revitalizace v km 0,00 – 

1,01“ společnosti Agroprojekt s.r.o.

1.7.  Rada obce schválila koupi 

kopírovacího stroje Konica Minolta 

bizhub C227.

1.8.  Rada obce schválila Dodatek č. 

2 smlouvy o  dílo č. 05750/2017 

s VHS Břeclav s.r.o.

1.9.  Rada obce schválila výměnu oken 

a přímotopů v RD č.p. 103.

1.10. Rada obce schválila storno tří 

měsíčních nájmů za pronájem RD 

č.p. 103.

1.11.  Rada obce schválila nominaci 

starosty obce Vranovice do soutěže 

Nejlepší starosta/primátor 2014-

2018 vyhlášené Svazem měst a obcí 

České republiky.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá objednat nové 

oplocení k  pomníku padlých letců 

v 1. světové válce.

  T: ihned, O: 2. místostarosta

2.2.  Rada obce ukládá zahájit jednání 

se Sberbank a.s. o  možnostech 

fi nancování II. etapy Vzdělávacího 

centra.

  T: 15.7.2018, O: starosta

2.3.  Rada obce ukládá projednat 

navýšení kapacity MŠ na Školském 

odboru při JmKu.

  T: ihned, 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 zprávu o hodnocení 

práce školy za rok 2017/2018 a vize 

vzdělávání na vědomí.

3.3.  Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  výstavbě rozšíření 

kapacity MŠ.

Usnesení z jednání ZO č. 3/2018 

ze dne 28.06.2018

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 schválilo dar pro TJ SOKOL 

na účast děti na XVI. Všesokolském 
sletu v Praze, ve výši 23.000,-Kč.

1.5  ZO schválilo dar pro 
Římskokatolickou farnost 

Vranovice na  drobné opravy 
a provoz kostela Navštívení Panny 
Marie ve výši 30.000,-Kč.

1.6  ZO schválilo Výroční zprávu za rok 
2017.

1.7.  ZO schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 2/2018 s celkovými příjmy ve výši 
43.404.700,-Kč, výdaji ve  výši 
88.281.400,-Kč. U  § 3314 ZO 
schvaluje UZ 34053 pro částku 
10.000,-Kč.

1.8.  ZO schvaluje Smlouvu č. 
1030045303/001 o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
se společností E.ON Distribuce, 
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.9  ZO schvaluje Smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného 
břemene č. 9900099627/1/BVB se 
společností GasNet, s.r.o., Klíšská 
940/96, 400 01 Ústí nad Labem.

1.10  ZO schvaluje Směrnice o  ochraně 
a zpracování osobních údajů.

1.11  ZO schvaluje Spisový řád obce 
Vranovice.

1.12  ZO schvaluje soubor pravidel pro 
poskytování dotací z rozpočtu obce 
Vranovice od  rozpočtu pro rok 
2019.

1.13  ZO schvaluje vydání volebního 
zpravodaje k  datu 15.09.2018 
s uzávěrkou do 30.08.2018  v max. 
rozsahu 2 strany pro subjekt.

1.14  ZO schvaluje vydání zpravodaje č. 
5 po konání voleb do zastupitelstva 
obce.

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.  ZO bere na  vědomí zprávu 

o  výstavbě I. etapy Vzdělávacího 

centra.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční 

30. srpna 2018 v 19 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice.
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Aktuality

Borovice napadl 

kůrovec. Více než 

165 se jich bude 

kácet.

Při bližším ohledání schnoucích 

borovic v  lokalitě ulice U  Hájku, 

sousedící s parkem Hlinek, bylo zjištěno, 

že většina z nich je napadena ohrožujícím 

lýkožroutem, obecně označovaným 

jako kůrovec. Postiženo je více než 165 

stromů, které se začnou v  této lokalitě 

kácet a následně odvážet, aby se zabránilo 

dalšímu rozšiřování kůrovcové kalamity.

„Stromy, které se nyní musí z důvodu 

napadení pokácet, budou nahrazeny 

novou výsadbou,“ přislíbil starosta obce 

Jan Helikar

Napadené borovice
Suchá a  horká léta s  nedostatkem 

srážek jsou pro rozmnožování kůrovců 

ideální. Aktivita kůrovce začíná na  jaře, 

kdy teplota vzduchu po  několik dní 

vzroste nad 20° C. Zdravé stromy si 

běžně s tímto škůdcem poradí, ale stromy 

oslabené dlouho trvajícím suchem se 

bránit nedokážou.

-kva-

Park Hlinek užívají 

kromě návštěvníků 

i vandalové

Neuklizené, polámané a  odřené 

šachové fi gurky, některé scházející úplně. 

Ale také například posprejované či 

pomalované lavičky. To je pohled, který 

se naskytne návštěvníkům parku Hlinek 

pouhý rok po  jeho otevření. Na  jeho 

vzhledu se totiž výrazně podepisují 

vandalové. A  nejedná se jen o  nezralé 

pubescenty, pro které je podobné 

chování častým projevem období vzdoru. 

V  Hlinku můžeme při ničení mobiliáře 

spatřit i menší děti.

Zničené šachové fi gurky
Šachové fi gurky, které měly sloužit 

návštěvníkům ke zpestření volného času 

se nikdo nenamáhá uklidit zpět na místo 

určení a  pokud se někdo takový najde, 

tak svoji aktivitu za  chvíli vzdá, protože 

je ve svém snažení ojedinělý. Většina těch, 

kteří fi gurky využívají s  nimi nejenže 

nehrají šachy, ale slouží jim spíše jako 

náčiní k hodu do dálky či bojovým hrám.

„Vandalismus je problém, který 

v současné době trápí spoustu měst a obcí. 

Finance, které budeme muset za opravu 

poničeného mobiliáře zaplatit bychom 

mohli využít úplně jinak, za  projekty, 

které by mohly sloužit všem občanům,“ 

doplnil k  problematice poničeného 

mobiliáře starosta Jan Helikar

Za  projevy vandalismu u  dětí nesou 

odpovědnost jejich rodiče, a  to hned 

dvakrát. Nejen, že jim nenastavují hranice 

a  nepomáhají jim rozlišit co je pro 

společenské chování přijatelné a  co ne, 

ale v  případě přistižení dítěte při ničení 

majetku nesou i právní odpovědnost.

Naštěstí většina návštěvníků využívá 

park k  účelu, pro který byl vytvořen. 

Tedy k  odpočinku, relaxaci, hrám 

a místu setkávání s přáteli i spoluobčany. 

Děti zde mají k  dispozici nejen hřiště 

s  prolézačkami, ale také rozsáhlý 

zatravněný prostor, který využívají 

k  míčovým či jiným hrám. Oblíbeným 

cílem návštěvníků jsou i  cvičební 

stroje poskytující možnost rekreačního 

udržování kondice a také altán, ze kterého 

je krásný rozhled po  okolí a  zároveň 

poskytuje ochranu před sluncem či 

deštěm.

Kvapilová Dana

Kapacita školky se 

rozšíří o 24 míst. 

Budou se moci 

přijmout i dvouleté 

děti

Již od  nového školního roku bude 

mateřská škola schopna přijmout 

o  24 dětí více než tomu bylo doposud. 

Do  předškolního vzdělávání se tak 

dostanou i dvouleté děti, se kterými se při 

stávající kapacitě školky nemohlo počítat. 

V prvním červnovém týdnu byla zahájena 

dlouho plánovaná přístavba mateřské 

školy.

„Investice do  vzdělání je významnou 

podmínkou pro zvýšení úrovně vzdělávání 

v naší obci.“ vyjádřil se k  výstavbě nové 

třídy starosta obce Jan Helikar

Realizaci stavby provede společnost 

STAMA s. r. o a celkové náklady se budou 

pohybovat okolo 5 milionů korun včetně 

DPH. Termín ukončení je plánován 

na  druhou polovinu srpna. Rozšíření 

kapacity mateřské školy bylo dlouhodobě 

blokováno průtahy s převodem pozemku 

pod budovou mateřské školy ze státu 

na obec.

Kvapilová Dana

Obec zakoupila 

10 nových laviček. 

Poslouží k setkání 

i relaxaci.

Nové lavičky v obci

Na  podnět seniorů pořídila obec 10 

nových parkových laviček, které byly 

v  minulém týdnu instalovány v  centru 
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obce i přilehlém okolí. Spatřit je můžete 

například na ulici Přibické, V Dolinách, 

Nad Dolinami nebo také u  lípy na ulici 

Pouzdřanské či u zastávky na Lipové.

„Nová odpočinková místa budou 

sloužit nejen aktivním seniorům 

k  setkávání a  odpočinku, ale i  ostatním 

obyvatelům pro posezení a  relaxaci,“ 

doplnil k instalaci nových laviček starosta 

obce Jan Helikar

Instalaci laviček provedli zaměstnanci 

obce a  celková výše investice 

do  odpočinkových míst přesáhla částku 

95 tisíc korun včetně DPH.

-kva-

Při vjezdu 

do Vranovic až 73 % 

řidičů překračuje 

rychlost.

Obyvatelé Vranovic žijící v blízkosti 
silnice II/381, která protíná obec 
od Pohořelic ve směru na Velké Němčice 
si opakovaně stěžují na  rychlou jízdu 
a  zvýšenou hlučnost vozidel. Až 73 % 
z  nich překračuje přikázanou rychlost, 
zjistila studie, kterou si nechala obec 
zpracovat.

Na  zmiňované komunikaci bylo 

v rámci studie provedeno měření a míra 

překračování nejvyšší povolené rychlosti. 

V  úseku mezi vjezdem do  Vranovic 

ve  směru od Pohořelic až po křižovatku 

ulice Lipové, Sokolské a  Růžové, byly 

rozmístěny tři měřící radary. Měřením 

se ukázalo, že na  vjezdu do  Vranovic 

překračuje nejvyšší povolenou rychlost 

v průměru 73 % řidičů, v dalším měřeném 

úseku v  úrovni ulice Květná překročilo 

rychlost téměř 32 % řidičů a v posledním 

úseku před křižovatkou bylo zjištěno, že 

rychlost stále ještě nedodržuje až 24 % 

řidičů. Přestože se tedy rychlost v směru 

k centru obce snižuje, je počet řidičů, kteří 

ani v  centru obce nejedou předepsanou 

rychlostí, velmi vysoký.

Centrum dopravního výzkumu, 

které studii zpracovalo, navrhlo tři 

způsoby řešení, které by měly vést 

ke  snížení rychlosti a  tím i  snížení 

míry hluku na  uvedené komunikaci. 

S  prvním návrhem, kterým je střední 

dělící ostrůvek, vyjádřila nesouhlas 

Správa a  údržba silnic Jihomoravského 

kraje. Důvodem je nemožnost údržby 

silnice v  zimních měsících, protože 

vybudování dělícího ostrůvku by vedlo 

k zúžení této komunikace. Další varianta 

v  podobě zpomalovacího semaforu 

v  kombinaci s  přechodem pro chodce 

narazila na  odmítnutí Policie České 

republiky s  odůvodněním, že intenzita 

vozidel a  chodců nedosahuje normou 

požadované hodnoty pro zřízení světelné 

signalizace a  tím i  zpomalovacího 

semaforu. Třetí možností je tzv. „šikana“ 

za  pomoci vysazených ploch. Plochy 

osazené nízkými křovinami vyvolávají 

optické zúžení silnice, které by řidiče 

mělo nutit ke  snížení rychlosti v daném 

úseku. Metoda se ovšem jeví jako 

málo efektivní při porovnání vstupní 

investice na  vybudování tohoto řešení 

a  míry skutečného snížení rychlosti 

projíždějících vozidel.

„Jediným možným řešením se 

z tohoto pohledu jeví varianta aktivního 

dozoru za  pomoci kamerového systému 

v kooperaci s Městskou policií Pohořelice 

nebo Židlochovice.“ doplnil v souvislosti 

s  aktivním potlačování neukázněných 

řidičů starosta obce Jan Helikar

Měřit rychlost za  pomoci 

stacionárního radaru může ovšem 

pouze Policie České republiky nebo 

Městská policie po  schválení Policie 

ČR a  s  určitým omezením. To v  našem 

případě znamená Městská policie 

Pohořelice nebo Hustopeče. Vedení obce 

předpokládá uzavřít smlouvu s  jednou 

z nich. Tato smlouva ovšem musí být pro 

Vranovice účelově i ekonomicky výhodná.

Kvapilová Dana

Den otevřených 

dveří Vzdělávacího 

centra. Největší 

ohlas měl bazén.

Ve  čtvrtek 21. června se uskutečnil 

Den otevřených dveří Vzdělávacího centra 

Floriánek. Starosta obce Jan Helikar spolu 

s  místostarostou Drahomírem Dofkem 

provedli představitele okolních obcí, 

vedení jejich základních škol a  činitele 

obecních spolků zdárně se vyvíjející 

stavbou a  seznámili je s  uspořádáním 

a  možnostmi, které Vzdělávací centrum 

nabízí.

V  nové budově centra Floriánek se 

nachází pět tříd prvního stupně, tělocvična 

a výukový bazén. Ten se setkal s největším 

ohlasem, protože nabízí možnost využití 

i pro okolní mateřské a základní školy.

Celá stavba bude dokončena a předána 

do užívání v posledním srpnovém týdnu 

letošního roku. Slavnostní otevření se 

uskuteční 1. 9. 2018 ve 14 hodin.

Celková výše investice první fáze 

výstavby Vzdělávacího centra dosáhla 

částky 54 milionů.

-kva-

Rekapitulace 

a inventura 

volebního období 

2014 – 2017

5. a  6. října proběhnou v  naší obci 

volby do  zastupitelstva obce. Jaké bylo 

volební období 2014–2018? Na  první 

pohled se nijak nelišilo od těch minulých. 

Snad jen z  hlediska objemu investic 

přesahovalo léta předcházející. Přesto, že 

se období čtyř let zdá poměrně dlouhé, 

z hlediska přípravy, spuštění a dokončení 

středních a  velkých investic je to doba 

relativně krátká.

Co se podařilo pro obec udělat a  co 

se naopak nepodařilo, můžete posoudit 

sami.

K  hlavním tématům, kterým se 

současné vedení obce věnovalo byl rozvoj 

školství, bytová výstavba, řešení aktivního 

odpočinku občanů a investice či opravy

ROZVOJ ŠKOLSTVÍ

K  největším projektům uplynulých 

let určitě patřily investice do  školství. 

Celkově se zde do projektů souvisejících 

se vzděláním vložilo více než 66 milionů 

korun a  dalších 9,5 milionů korun šlo 

na provoz Základní a Mateřské školy.

Oprava sociálních zařízení 

v budově Základní školy na ulici 

Masarykova

Na  začátku roku 2016 proběhla 

plánovaná rekonstrukce toalet v  celé 

budově základní školy, a  to včetně 

vybudování nových sprch. Rekonstrukci 

provedla brněnská stavební fi rma 

Vašstav a náklady se vyšplhaly k částce 3. 

200.000,- korun.

• Dodavatel stavby: Vašstav, s.r.o.
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• Zahájení výstavby: leden 2016

• Dokončení výstavby: duben 2016

• Celková investice: 3. 200 000,- Kč

Rekonstrukce budovy mateřské 

školy

Rekonstrukce mateřské školy byla 

rozdělena do  dvou etap. Počátek první 

etapy spadá do  roku 2016 a  spočíval 

v  izolaci stropů a  výměně střechy 

na budově MŠ. Tato investice byla ve výši 

cca 1 mil. Kč.

V  druhé části rekonstrukce došlo 

k zateplení celé budovy a byla provedena 

nová fasáda.

• Dodavatel stavby: Pekstav, s.r.o.

• Zahájení výstavby: leden 2016

• Dokončení výstavby: srpen 2017 

(konec II. etapy)

• Celková investice: 4. 500. 000,- Kč

Rozšíření kapacity mateřské 

školy

A investice do předškolního zařízení 

pokračuje další etapou při níž v letošním 

roce dochází k  vybudování nové třídy 

mateřské školy, čímž se kapacita školky 

rozšíří o  24 nových míst. Tím bude 

možné v  novém školním roce přijmout 

o  24 dětí více než v  letech minulých. 

Náklady tohoto projektu se pohybují 

okolo 5 milionů korun

• Dodavatel stavby: Stama s r.o.

• Zahájení výstavby: červen 2018

• Dokončení výstavby: srpen 2018

• Celková investice: 4. 700.000,- Kč

Výstavba vzdělávacího centra

Největším investičním projektem 

uplynulého období byla výstavba nové 

budovy Vzdělávacího centra Floriánek, 

která byla zahájena v  červenci roku 

2017. V  zahradním areálu stávajícího 

Vzdělávacího centra Floriánek byla 

postavena nová budova, kde bude 

umístěno pět tříd I. stupně základní 

školy, vznikl zde školní výukový bazén 

a  nová tělocvična. Stavba a  vybavení 

této etapy výstavby Vzdělávacího centra 

vyšlo na  54,4 milionů korun a  bude 

pokračovat i druhou etapou, při níž dojde 

ke kompletní rekonstrukci stávající čelní 

budovy, kde vznikne nová knihovna, nové 

třídy základní umělecké školy, družina 

a další společenská zařízení. Podmínkou 

vybudování vzdělávacího centra bylo 

úspěšné dokončení developerského 

projektu bytového domu Doliny. 

Z  úspěšného prodeje bytů je vzdělávací 

centrum mimo jiné fi nancováno.

• Dodavatel stavby: PSK Group s r.o.

• Zahájení výstavby: červen 2017

• Dokončení výstavby: srpen 2018

• Celková investice: 54. 400. 000,- Kč

BYTOVÁ VÝSTAVBA

Bytový dům Doliny

Základní informace

• Dodavatel stavby: Vašstav, s.r.o.

• Zahájení výstavby: březen 2016

• Dokončení výstavby: květen 2017

• Celková investice: 36. 000. 000,- Kč

V  roce 2016 byla zahájena výstavba 

bytového domu Doliny, která měla přinést 

obci poptávané bytové bydlení, a to nejen 

ve startovacích bytech pro mladé, ale také 

pro rodiny s  dětmi. Tento projekt obci 

přinesl nejen zvýšení nabídky kvalitního 

bydlení v obci, ale stal se také fi nančním 

zdrojem pro fi nancování výstavby 

vzdělávacího centra. Výstavba bytového 

domu trvala 13 měsíců a celkové náklady 

činily 35 milionů korun. Bytový dům 

má celkem 24 bytů, 24 garážových 

stání a 12 venkovních parkovacích míst. 

Tržby z  prodeje bytů, garážových stání 

a  parkovacích míst výrazně přesahují 

částku 47 mil Kč Projekční řešení 

a umístění stavby tak vytvořilo konečnou 

celkovou podobu nově vzniklé lokality 

Doliny. Úspěšné dokončení bytového 

domu Doliny umožnilo zahájit výstavbu 

Vzdělávacího centra.

AKTIVNÍ ODPOČINEK

Park Hlinek

Základní informace

• Zahájení výstavby: září 2016

• Dokončení výstavby: květen 2017

• Celková investice: 2. 200. 000,- Kč

• z  toho hrací prvky a  altán 

1. 300.000,-Kč

• zeleň: 900. 000 Kč

Kompletní revitalizace lokality 

Hlinek byla zahájena ve druhé polovině 
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roku 2016. Účelem parku bylo vybudování 

místa pro aktivní trávení volného času 

dětí, rodin a seniorů. 

Vznikl zde park s  mnoha hracími 

i  cvičebními prvky, lavičkami, 

odpočinkovým altánkem s  výhledem 

do  širokého okolí i  ohniště s  možností 

opékání. Celá plocha je doplněna 

mlatovými chodníky a  stojany na  kola. 

Celková revitalizace byla realizována 

ve dvou etapách.

Naučná stezka - I. etapa, dětská 

stezka vrány Krákorky

a) Dodavatel: Acer Woodway

b) Zahájení výstavby: červenec 2018

c) Dokončení výstavby: září 2018

d) Celková investice: 500. 000 Kč

První etapa naučné stezky bude 

věnována dětem a ponese název Naučná 

stezka vrány Krákorky. Stezka bude mít 

celkem osm zastavení a  začínat bude 

na  nádraží a  dále bude pokračovat přes 

Turistické informační centrum, ulicí 

Přibickou směrem ke  hřbitovu a  dále 

do Hájku. Končit bude v  parku Hlinek. 

Na  každém zastavení bude informační 

panel, který návštěvníky seznámí s daným 

místem nebo zajímavostmi v  jeho okolí. 

Děti stezkou provede vrána Krákorka, 

která pro ně bude mít během cesty 

připraveny úkoly. Součástí některých 

zastavení budou naučné a  hrací prvky 

pro děti. V příštím roce naváže na malý 

okruh 2. etapa stezky, neboli velký 

turistický okruh, který by měl mimo jiné 

vést přírodní rezervací Plačkův les a říčka 

Šatava.

OPRAVY KOMUNIKACÍ 

A CHODNÍKŮ

Úprava ulice Vinohrádky

• Dodavatel: VHS Břeclav

• Zahájení výstavby: leden 2018

• Ukončení výstavby: KVĚTEN 2018

• Celková investice: 3. 200. 000,- Kč

V  ulici Vinohrádky byla v  první 

polovině letošního roku rekonstruována 

stávající komunikace, vybudována nová 

parkovací místa, opraveny chodníky 

a nově bylo v této ulici instalováno veřejné 

osvětlení.

Kopečky – nová parkovací místa, 

oprava chodníků a komunikací, 

úprava veřejného prostoru

• Dodavatel: Strabag a.s.

• Zahájení výstavby: duben 2016

• Ukončení výstavby: červen 2016

• Celková investice: 2. 400. 000,- Kč

V  období mezi dubnem a  červnem 

roku 2016 došlo k  celkové rekonstrukci 

ulice Kopečky. Vznikly zde nové chodníky 

i komunikace, vytvořila se parkovací místa. 

Zároveň došlo i  k  výměně veřejného 

osvětlení.

Dopravní obytná zóna ve středu 

obce (Floriánek, ul. Obchodní, 

Náměstíčko)

V  roce 2015 došlo na  ulicích 

U  Floriánka, Obchodní, Náměstíčko 

a  Pouzdřanské k  úpravě povrchu silnic 

a opravě chodníků. Celá tato oblast byla 

dopravně označena jako zóna 30 a  byly 

zde vybudovány zpomalovací retardéry 

a vyznačena parkovací místa. Pro budoucí 

rozvoj obce se jedná o  významnou 

investici a  zejména o  zklidnění dopravy, 

které vedlo k  větší bezpečnosti pro 

chodce, cyklisty i  řidiče. Oblast byla 

rekonstruována a  opravována zejména 

s ohledem na výstavbu Domu pro seniory.

• Celkové náklady 3. 200. 000,-

Rekonstrukce chodníků na ulici 

Školní a Pouzdřanská

V roce 2015 došlo k opravě chodníků 

na  ulici Školní a  Pouzdřanské. Dále byl 

opraven chodník na  ulici Pouzdřanská, 

včetně vybudování místa pro přechod. 

Došlo tak k  propojení pro pěší z  ulice 

Ivaňská, U  Hlinku, U  Hájku, Sadová 

a Doliny s centrem obce.

• Celková investice: 2. 100. 000,- Kč

Rekonstrukce chodníků na ulici 

Sadová

V roce 2016 pokračovala systematická 

oprava chodníků. V  tomto roce došlo 

ke  kompletní rekonstrukci chodníků 

na ulici Sadová a uličky mezi ul. Ivaňská 

a  nádražím ČD. Celkové náklady 

na opravy chodníků v roce 2016 činily cca 

1,2 mil. Kč.

Prodloužení komunikace na ulici 

Květná

Na  ulici Květná došlo k  opravě 

a  prodloužení komunikace. Po  mnoha 

letech se podařilo vyřešit duplicitu 
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vlastnictví pozemku pod částí komunikace 

na ulici Květná, která bránila dokončení 

této komunikace ke  všem rodinným 

domům na této ulici.

• Celková investice: 2. 000. 000,- Kč

Oprava komunikace na ulici 

Školní

V roce 2017 pokračovala systematická 

oprava chodníků. V  tomto roce došlo 

ke  kompletní rekonstrukci chodníků 

na ul. Školní a Lipová. Celkové náklady 

na opravy chodníků v roce 2017 činily cca 

2,8 mil.

• Celková investice: z rozpočtu JmKu

Nová komunikace okolo Atraxu

V  roce 2017 pokračovala rovněž 

pravidelná oprava komunikací. V  tomto 

roce došlo ke  kompletní rekonstrukci 

komunikace ul. U Hájku (okolo Atraxu).

• Dodavatel: Strabag a.s.

• Celková investice: 2. 000. 000,- Kč

Oprava ulice Dlouhá

• Celkové náklady 800 000,- Kč

CELKOVÝ PŘEHLED INVESTIČNÍCH 

AKTIVIT 2014 - 2018

Opravy komunikací a chodníků

 19. 500. 000,- Kč

Školství a vzdělávání   

 67. 800. 000,- Kč

Bytová infrastruktura   

 36. 000. 000,- Kč

Ostatní investice    

  2. 700. 000,- Kč

CELKOVÉ INVESTICE

 125. 000. 000,- Kč

Kvapilová Dana

Okna školy dokořán

Deváťáci se 

rozloučili sportovní 

dominancí

Rozloučili se stylově. Suverénně 

nejúspěšnějšími žáky sportovního 

dopoledne, které tradičně završuje školní 

rok, se stali žáci deváté třídy. V úterý 26. 

června nejstarší studenti opanovali jak 

turnaj v  přehazované, tak i  fl orbalové 

klání. Při obou disciplínách se však 

na triumf hodně zapotili.

Deváťáci na sportovním odpoledni
Hlavně v  přehazované rozhodovaly 

detaily. Konkrétně tři nahrané body 

navíc ze všech pěti zápasů, které devátou 

třídu posunuly před osmáky, kteří získali 

stejně bodů. I  ve  fl orbale mladší děcka 

deváťákům zle zatopila. Třeba 6. A  nad 

nimi dlouho vedla a pozdější vítěz turnaje 

se musel hodně snažit, aby skóre otočil.

Sportovního dopoledne se 

v  sokolovně účastnil celý druhý stupeň, 

kdo nehájil barvy své třídy přímo 

na hřišti, tak alespoň fandil. Žáci nejenže 

bojovali s  jednotlivými soupeři, museli 

se vyrovnávat i  se složitými vnějšími 

podmínkami zápasů. V  tělocvičně i  přes 

chladnější počasí panovalo dusno a prach 

z  improvizovaného venkovního hřiště 

za  sokolovnou na  přehazovanou. Žáci 

budou smrkat možná ještě na  začátku 

dalšího školního roku.

V každém odvětví do turnaje zasáhlo 

všech šest tříd druhého stupně, které 

si mezi sebou zahrály systémem každý 

s každým. Jednotliví účastníci tak sehráli 

ve  fl orbale i  přehazované pět zápasů, 

které trvaly dvakrát pět minut.

Odcházející žáci se tak se školou 

rozloučili nejlepším možným způsobem. 

Příští ročník závěrečného sportovního 

dopoledne tak bude otevřený. Pomyslnou 

sportovní korunu by logicky měli převzít 

letošní osmáci, ale jednoduché to mít 

nebudou. V  ostatních třídách se totiž 

nachází spousta šikovných dětí!

Výsledky sportovního 

dopoledne

Florbal:

1. 9. A

2. 6. A

3. 8. A

4. 7. B

5. 7. A

6. 6. B

Přehazovaná:

1. 9. A

2. 8.A

3. 7. A

4. 7. B

5. 6. A

6. 6. B

Fotogalerie z  akce: http://

renatasport.rajce.idnes.cz/Turnaj_mezi_

tridami_2018/

Jan Pařík

Atleti znovu 

do Vranovic přivezli 

medaile. Tentokrát 

bronzové

Ve vyrovnanosti je síla. To přesně sedí 

k týmu mladých vranovických sportovců, 

kteří ve  středu 6. června naši školu 

reprezentovali na  atletickém trojboji 

v  Rajhradě. V  osmičlenné výpravě žáků 

ze třetích a čtvrté třídy jsme totiž neměli 

vyloženou slabinu, což nám v okrskovém 

kole vyneslo v  pětičlenném startovním 

poli úspěch v  podobě bronzových 

medailí. Navázali jsme tak na zisk stříbra 

z okresního kola Štafetového poháru.

Atletický trojboj se skládal ze sprintu 

na  50 metrů, skoku do  dálky a  hodu 

kriketovým míčkem. Závodily přitom 

dvě kategorie – mladší a  starší. Každou 

kategorii pak z každé školy reprezentovala 

dvojice holek a kluků.
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Náš tým se den před odjezdem 

musel vyrovnat se ztrátou biatlonové 

opory Lukáše Macha. Na jeho místo byl 

narychlo povolán jeho spolužák Max 

Gruna, který ho však plnohodnotně 

nahradil.

Na  rajhradském hřišti v  mladší 

kategorii chlapců individuálně dominoval 

žabčický žák Vlček, který opanoval 

všechny tři disciplíny, jeho škole to 

však moc platné nebylo – skončila 

na posledním pátém místě. To vranovičtí 

atleti bodovali vyrovnaností. Nikdo nic 

vyloženě nepokazil a  všichni předvedli 

výkony blízko hranice svých současných 

možností.

Z našeho týmu přeci jen lehce vybočila 

Bára Halfarová ze třetí třídy, jež si při 

slavnostním vyhlašování dokráčela pro 

diplom za  individuální vítězství v  hodu 

kriketovým míčkem.

Na  to, že žáci naší školy nemají 

kde plnohodnotně atletické disciplíny 

trénovat (někdo skákal v Rajhradě poprvé 

v  životě do  písku), tak vranovičtí atleti 

předvedli perfektní výkony, za  které jim 

náleží zasloužená pochvala!

Vítězové atletického trojboje

Výsledky Vranovic:

 50 metrů Dálka míček
Kategorie I
25 Valerie Kunzová 2009
 8,87 (8. místo) 258 (9.) 16,92 (1.)
26 Barbora Halfarová 2009 
 8,39 (3.) 311 (5.) 22,70 (3.)
27 Tomáš Brychta 2008 
 8,80 (6.) 330 (5.) 21,08 (10.)
28 František Svora 2008 
 9,25 (8.) 319 (6.) 34,54 (2.)
Kategorie II
29 Viktorie Norková 2007 
 8,41 (7.) 350 (4.) 21,17 (5.)
30 Natálie Rossová 2007 
 8,07 (2.) 354 (3.) 15,59 (10.)
31 Max Gruna 2007 
 8,30 (8.) 334 (9.) 36,57 (2.)
32 Ondřej Stejskal 2008 
 8,00 (4.) 353 (6.) 28,15 (8.)

Celkové výsledky (součet umístění):

1 ZŠ Rajhrad ................................... 81

2 ZŠ Mokrá - Horákov .................. 120

3 ZŠ Vranovice .............................. 125

4 ZŠ Hrušovany ............................. 138

5 ZŠ Žabčice .................................. 158

Jan Pařík 

Bláznivá salta 

i hra na klarinet. 

Vranovice hledaly 

talent

Podobné soutěže trhají v  posledních 

letech v  televizi rekordní sledovanost, 

a  i  ve  Vranovicích se ukázalo, že šlo 

o trefu do černého. První ročník soutěže 

Vranovice mají talent se nadmíru vydařil 

a sklidil u diváků velký aplaus. V záplavě 

všemožných vystoupení zvítězila mezi 

druhým stupněm po hlasování všech žáků 

parkourová show žáků ze 6. A ve složení 

Tereza Pospíšková, Patrik Rusek a David 

Fridrich. Mezi soutěžícími prvního 

stupně vynikla se svým energickým 

tanečním vystoupením Štěpánka 

Odvářková ze 2.A.

Premiérový ročník soutěže se 

ve čtvrtek 14. června uskutečnil na popud 

paní učitelky Renaty Karpíškové. 

Ve  vranovické sokolovně pak vyrostly 

důstojné kulisy včetně profesionálního 

ozvučení. Role moderátora se ujal zkušený 

herec a ostřílený speaker pan učitel Jakub 

Kuřímský a do poroty vedle organizátorky 

klání a dvou žáků usedl i budoucí učitel 

hudební výchovy a  výborný zpěvák Jan 

Mladí atleti

Nejlepší 
talenti
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Čechovský. Ten se ukázal jako velký bavič 

a  vedle úvodního pěveckého vystoupení 

a fundovaného hodnocení, při vystoupení 

parkouristů vyšvihl i  nekompromisní 

parakoutoul, za což u všech diváků sklidil 

velký aplaus.

Do soutěže se mohl přihlásit kdokoli 

z řad vranovických žáků a startovní pole 

bylo rozřazeno do dvou kategorií – první 

a  druhý stupeň. Po  každém vystoupení 

následovalo krátké hodnocení poroty 

a v úplném závěru přišlo na řadu hlasování. 

Každý divák měl k  dispozici tři hlasy, 

které rozdělil podle svého úsudku. A že 

bylo z čeho vybírat! Vedle akrobatických 

a  hudebních vystoupení nechyběl ani 

tanec, recitace nebo neobvyklé vystoupení 

s kelímky.

Všichni vystupující zaslouží velké 

uznání. Nejenže ukázali talent, ale ustáli 

i velkou trému, kterou vystoupení před víc 

jak stovkou diváků logicky přináší. Soutěž 

Vranovice mají talent předčila všechna 

očekávání a my se už třeba vedle prázdnin 

můžeme těšit na její pokračování…

Výsledky soutěže:

První stupeň:
1.  Š. Odvářková 2.A

2.  J. Nohelová, B. Halfarová 3.A

3.  V. Kukleta 5.A

Druhý stupeň:
1.  T. Pospíšková, P. Rusek, D. Fridrich 

6.A

2.  Alžběta Černá 7.B

3.  Anna Pezlarová 9.A

Fotogalerie na: http://renatasport.

rajce.idnes.cz/Talent/

Jan Pařík 

Penaltová loterie 
odsoudila fotbalisty 
na druhé místo

Skvělý výkon bohužel pokazila 

smůla v  nevyzpytatelných penaltách. 

Vranovičtí fotbalisté ve  třech zápasech 

získali sedm bodů za  dvě výhry a  jednu 

remízu, nedostali ani gól, přesto turnaj 

nevyhráli. Ke  druhému místu je totiž 

odsoudil penaltový rozstřel, který jim 

s  Ivančicemi nevyšel. I  tak druhé místo 

ve  fi nálovém okresním kole představuje 

výborný úspěch.

Jak je už zvykem, v  okresním fi nále 

velkého fotbalu pro druhý stupeň 

jsme měli výhodu domácího trávníku, 

když jsme se opět ujali pořadatelství. 

Do Vranovic se v pátek 15. června sjely 

kromě nás ještě týmy z  Kuřimi, Ivančic 

a  Modřic. Každý celek si tak zahrál se 

všemi soupeři, hrací doba jednoho duelu 

trvala dvakrát patnáct minut.

V  rozehřívacím klání se Vranovice 

utkaly s  Kuřimí a  zápas nabídl 

vyrovnanou bitvu, která byla otevřená až 

do konce. Oba týmy mohly udeřit, k naší 

radosti se však brankově ujala jen pěkná 

individuální akce Vojty Celnara, který 

obešel i  gólmana a  skóroval do  prázdné 

brány.

Ve druhém zápase nás čekal nejsilnější 

soupeř v podobě Ivančic, které si předtím 

4:0 poradily s  Modřicemi. Hned 

od prvních minut bylo jasné, že proti nám 

stojí nebezpečný protivník. Ivančice byly 

nebezpečnější a  nám nezbývalo, než se 

soustředit na obranu a hrozit brejky. Kluci 

ukázali velké srdíčko, kdy občas bránili 

i  na  hranici sebeobětování a  výborný 

výkon předvedl i brankář Tadeáš Ledabyl, 

který si mezi tři tyče stoupl v soutěžním 

utkání poprvé v životě. Srdnatá hra nám 

nakonec vynesla bod za  cennou remízu 

0:0.

V  závěrečném utkání nás čekaly 

Modřice a náš úkol zněl jasně: nastřílet co 

nejvíc branek, které se počítaly do skóre. 

To se nám nakonec povedlo, když jsme 

po jasné dominanci vyhráli 6:0, jenže gólů 

mohlo být ještě víc… To se v závěrečném 

účtování ukázalo jako rozhodující.

V  úplně posledním utkání dne 

totiž Ivančice nastoupily proti Kuřimi 

a  nesměly vyhrát o  víc jak dvě branky. 

I  přes hlasitou podporu našich žáků se 

jim to bohužel podařilo, když na  3:0 

zvýšily snad minutu před koncem. 

O  vítězi turnaje tak musely rozhodnout 

penalty. Jak Vranovice, tak Ivančice měly 

totiž stejný počet bodů i totožné skóre.

Už převlečení vranovičtí fotbalisté tak 

znovu nazuli kopačky a  nerozehranost 

se nám bohužel vymstila. Hned dva 

naši první střelci totiž selhali, zatímco 

Ivančice byly stoprocentní. V  rozstřelu 

jsme nakonec padli 2:4 a titul okresního 

mistra připadl našemu sokovi. Druhé 

místo a  hlavně předvedený výkon však 

hodnotím velmi kladně. Všem klukům 

proto patří velká pochvala!!!

Konečné pořadí:
1.  Ivančice

2.  Vranovice

3.  Kuřim

4.  Modřice

Sestava Vranovic:
T. Lízal, T. Ledabyl, D. Pospíšil, 

P.  Kuchyňka, K. Zlámal (všichni 9.A), 

V. Celnar, T. Kišš (oba 8.A), R. Pezlar, J. 

Fortelný (oba 7.A), Z. Venka, P. Rusek, J. 

Toncr, O. Tuček (všichni 6.A)

Výsledky Vranovic:

Vranovice – Kuřim 1:0

Branka: Celnar

Vranovice – Ivančice 0:0

Vranovice – Modřice 6:0

Branky: Kuchyňka 2, Pospíšil, Celnar, 

Lízal, Venka

Jan Pařík

Jeden bod a šli jsme 

do krajského fi nále!

Pouhý jeden vyhraný set navíc 

a  družstvo volejbalistů naší školy by 

postoupilo do krajského kola. Tak dobře 

se vedlo našim hráčům a  hráčkám 

sedmých a šestých tříd na okresním kole 

ve  Volejbalu 3+3, které se uskutečnilo 

27. dubna tradičně v  Drásově. Oproti 

loňskému roku, kdy jsme byli v  této 

soutěži nováčkem, bylo na  hráčích 

znát poměrně velké herní zlepšení – 

v činnostech jednotlivce, systému, taktice 

a v neposlední řadě i sebevědomí.

Umístili jsme se na výborném druhém 

místě. Ale ještě zdaleka nebylo vše ideální. 

Musíme zapracovat především na jistotě 

podání a příjmu míče, což jsou dvě herní 

činnosti, které tvoří alfu a omegu celé hry.

Volejbal patří k  technicky 

nejsložitějším kolektivním sportům. Ale 

děti baví a vytvořila se nám za ty tři roky, 

myslím si, dobrá parta. Tak uvidíme, 

třeba se příští rok zúčastníme i dělených 

soutěží.

Renata Karpíšková
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Římskokatolická farnost

Noc kostelů

Letošní ročník celostátní akce noci 

kostelů proběhl 25. května. V  našem 

kostele byl připraven od  17 hodin 

program pro děti, kdy se seznamovaly se 

světci a  jejich životem. Čas od 19 hodin 

byl letos poprvé zaměřen více duchovněji 

– návštěvníci mohli prožít chvíle chval 

a  díků se scholou Vranovice a  texty 

Michaela Quista. Posledním novým 

prvkem po tradiční čajovně a občerstvní 

ve 20 hodin byl velký kvíz z dějin obce, 

kultury, naší církve a farnosti, který velmi 

zdařile uváděl Marek Mazuch. Do kvízu 

se zapojili pořadatelé i  návštěvníci Noci 

kostelů s  velkým nadšením. Některé 

disciplíny byly tak i sportovní, neboť část 

údajů bylo možno zjistit na pomníčních 

a  pamětních křížích po  obci a  mladší 

členové soutěžních skupinek tak 

mohli sportovním výkonem zlepšit své 

vědomostní skóre. Překvapivě vyhrála 

nejmenší skupina tvořená dvěma 

maminkami paní Kamilou Rokytovou 

a  Veronikou Sedláček Rychtovou. 

Na konci každá skupina obdržela malou 

sladkou odměnu za účast v soutěži. 

Noc kostelů se stala v našem kostele 

i celé České republice již tradiční událostí, 

očekávanou mnoha tisíci zájemců. 

V letošním roce se zapojilo více než 1 500 

kostelů a  modliteben a  podle informací 

bylo v  celé České republice během 

Noci kostelů zaznamenáno na  500  000 

návštěvnických vstupů. Příští Noc kostelů 

se bude konat 24. května 2019, takže když 

dá Pán Bůh a  naše síly budete se moci 

těšit i na program v našem kostele.

Pavel Kukleta

Pouť Žabčice-

Vranovice

Ve  čtvrtek 31.5. vyrazila již podruhé 

z vlakového nádraží v Žabčicích početná 

skupina poutníků z  farností Vranovice, 

Ivaň, Přibice a  Pouzdřany na  pouť 

do  Vranovic. Pokračuje tak dobrá 

myšlenka, kterou loni navrhl pan Oldřich 

Vybíral, který se pouti zúčastnil i s celou 

rodinou. Krátkou pěší trasou, vedoucí 

po  cyklostezce Brno-Vídeň jsme tak 

pod vedním otce Jaroslava Sojky oslavili 

148. výročí posvěcení kostela Navštívení 

Panny Marie ve  Vranovicích. Stejně 

jako loni uvítaly přicházející poutníky 

ve  Vranovicích zvony našeho kostela, 

které jsou však výrazně mladší než celý 

kostel – zvony pocházejí z  poloviny 20. 

století, kdy nahradily zvony zabavené pro 

válečné účely. Pouť zakončila slavnostní 

mše svatá a  všichni účastníci obdrželi 

letos ručně vyráběnou poutní krabičku 

s  čokoládovými pralinkami. Tento dárek 

připravila rodina Michálkova z Ivaně.

Zakončení školního roku 2017/18 

a  zamyšlení na  prázdniny: V  pátek 

15. června se na  farní zahradě konalo 

zakončení pravidelných schůzek dětí 

z  náboženství. Na  programu byla mše 

svatá, scénky z  evangelia a  soutěž, při 

které děti mohly plnit vědomostní 

a dovednostní úkoly, zaměřené na světce, 

který tento den slaví podle kalendáře 

svátek a  je jedním z  hlavních českých 

patronů - svatého Víta. Jednotlivé 

úkoly byly rozmístěny po  celé farní 

zahradě a za jejich splnění dostávaly děti 

slabiky, které jim na  konci složily citát 

z bible: Nebudete-li jako děti, nevejdete 

do  nebeského království! (Matouš 18:3) 

Tato myšlenka je na  první pohled pro 

každého z  nás poněkud infantilní, ale 

podívejme se na ni z pohledu Anthonyho 

de Mella: První vlastnost, která člověka 

upoutá, když se podívá do  očí dítěte, je 

nevinnost: jeho úžasná neschopnost 

lhát, mít masku či předstírat, že je něco, 

co není. V tom je dítě stejné jako zbytek 

Přírody. Pes je psem, růže růží, hvězda 

hvězdou, všechno je zkrátka tím, čím to 

je. Pouze dospělá lidská bytost je schopná 

být něčím a  zároveň předstírat, že je 

něčím jiným. Když dospělí trestají dítě 

za  to, že říká pravdu, že ukazuje, co si 

myslí a  co cítí, dítě se tak učí přetvářce 

a  jeho nevinnost je tatam. Brzy se 

připojí k  nekonečně dlouhým řadám 

lidí, kteří bezmocně říkají: „Nevím, kdo 

jsem.“ Neboť tím, že tak dlouho skrývali 

pravdu o  sobě samých před druhými, 

dřív nebo později ji automaticky začnou 

skrývat i  sami před sebou. Kolik ve  vás 

z  vaší dětské nevinnosti ještě zůstalo, je 

ještě někdo, v  jehož přítomnosti umíte 

být absolutně sví, tak naprosto otevření 

a nevinní jako děti?

Je ještě jeden, nenápadnější způsob, 

jak lze ztratit nevinnost dětství: když 

se dítě nakazí touhou se něčím stát. 

Pomyslete na ty davy lidí, jež se ze všech 

sil snaží stát se ne tím, co jim Příroda 

určila – hudebníky, kuchaři, mechaniky, 

tesaři, zahradníky, vynálezci - ale někým: 

stát se úspěšným, slavným, mocným; stát 

se něčím, co s sebou přinese nikoli tiché 

sebenaplnění, ale sebezbožnění, expanzi 

sebe sama. Díváte se na lidi, kteří ztratili 

svou nevinnost, protože se rozhodli 

nebýt sami sebou, nýbrž prosazovat se 

a předvádět se, dokonce i kdyby tak měli 

činit jen sami před sebou. Zamyslete se 

nad tím: Důvodem toho, že si je dítě 

schopné udržet svou nevinnost a žít jako 

zbytek tvorstva v  blaženosti království 

nebeského, je, že nebylo ještě vtaženo 

do  toho, čemu my říkáme svět - do  té 

oblasti temna obydlené dospělými, kteří 

netráví své životy tak, že je žijí, ale tak, 

že vyhledávají potlesk a  obdiv; kteří 

nejsou blaženě sami sebou, ale neuroticky 

se srovnávají a  soupeří, prahnouce 

po  něčem tak prázdném jako je úspěch 

a  sláva, přestože je mohou získat pouze 

za cenu porážky, ponížení a zničení svých 

bližních. Pokud si to dovolíte a skutečně 

pocítíte utrpení tohoto pekla na  zemi, 

tu naprostou prázdnotu, kterou přináší, 

možná v  sobě ucítíte odpor, znechucení 

tak silné, že setřese řetězy závislosti 

a klamu, které jste si kolem své duše sami 

ukovali, a  vy se dostanete na  svobodu 
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Obecní knihovna

Vranovičtí prvňáčci 

ukázali, že si 

s písmenky rozumí 

a pohyb jim také 

není cizí

Knížky, co by památka na  tuto 

slavnostní chvíli nachystány, barevné 

průkazky do  knihovny vytisknuty, glejty 

osvědčující, že naše děti umí číst. Toto, 

a  ještě dobrý pocit, že už to konečně 

umí, a  nestydí se předvést výsledky své 

téměř celoroční snahy bylo na programu 

letošního pasování prvňáčků na  čtenáře. 

V  obřadní síni obce se tentokrát 

ve čtvrtek 14.června sešly obě naše třídy 

prvňáčků, a  to 1.A a  1.B. Před zraky 

obou třídních učitelek, paní ředitelky, 

ctihodného krále Lexikona a svých rodičů 

nám děti předvedly, že již dokáží hravou 

formou čelit nástrahám jazyka českého. 

Třída 1.A pod vedením paní Mgr.  Evy 

Hnízdové si připravila veselé říkanky 

a  básničky, které nenechaly přihlížející 

obecenstvo chladné a vykouzlily pyšným 

rodičům vřelý úsměv na  tváři. Pohybové 

vystoupení, které si s dětmi secvičila paní 

Mgr.  Jitka Kroutilová nám připomnělo, 

že je potřeba nejen trávit volný čas 

zahleděn do knihy, ale není na  škodu si 

občas protáhnout tělo. Na  malé kolize, 

způsobené příliš blízkým rozestupem 

cvičících dětí se vzápětí zapomnělo, neboť 

přišel čas poslechnout řeč pana krále 

a  malinký červíček pochybností: „Zdali 

jsme opravdu pana krále přesvědčili, že 

číst už umíme, a odměnu si zasloužíme,“ 

hlodal snad ve  všech dětech. Pan král, 

vědom si své moci a toho, že mu všichni 

tzv. viseli na  rtech, děti pochválil, přidal 

i pár zkušených rad do života a všechny 

naše prvňáčky pak pasoval do  stavu 

čtenářského.

Děkuji všem rodičům, prarodičům, 

pedagogům a  ostatním přihlížejícím, 

kteří se letošního pasování prvňáčků 

zúčastnili. Vidět své děti při slavnostních 

okamžicích je velkou událostí nejen pro 

vás, ale především pro ně. Také bych moc 

chtěla poděkovat panu Martinu Hajdovi 

za  nafocení celé události a  následné 

poskytnutí fotografi í dětem, budou mít 

krásnou vzpomínku.

-kot

Výstava fotografi í

Fotografi cký kroužek Vranovice si Vás 

dovoluje pozvat na výstavu fotografi í, jejíž 

slavnostní zahájení 

se uskutečnilo 

ve  čtvrtek 21. 6. 

2018 v  Obecní 

k n i h o v n ě . 

F o t o g r a f i e 

v y s t a v u j í c í c h 

dětí, pod 

vedením Zuzky 

Š k a m r a d o v é 

můžete zhlédnout 

během otevírací 

doby knihovny. 

Všichni jste 

srdečně zváni!

do  říše nevinnosti, kterou obývají 

mystikové a děti. Tolik z knihy Anthony 

de Mella „Cesta k lásce“ Přeji sobě i Vám 

ať na  naší cestě nejen o  prázdninách 

potkáváme hodně dětí a málo dospělých.

-kuk-

Slavnost Těla a Krve 

Páně

V  neděli 3. června slavila naše farnost 
svátek Těla a Krve Páně. Po několika letech 
byly po  obci u  domů dva oltáře místo tří, 
zato celý průvod prošel novou trasu kolem 
domova pro seniory. O  krásný hudební 
doprovod celé akce se postarala již tradičně 
dechová hudba z  Čejkovic pod vedením 
pana Nováka.

-kuk-

OBECNÍ TRHY 
S PŘEBYTKY ZE 

ZAHRÁDKY... 
V SOBOTU 18. 8. 

OD 8.00 DO 11.00 
NA PLÁCKU PŘED 

KNIHOVNOU

Zveme všechny občany, 
kteří mají přebytky 

zeleniny, bylinek, ovoce, 
vajíček, medu a jiných 

domácích potravin, aby 
je přišli nabídnout svým 
sousedům. Cenu určuje 

prodejce. Možnost 
navrhnout i směnný 

obchod.
Zkoušíme oživit 

myšlenku obecních trhů 
z roku 2014 a 2015.
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Společenské dění

Centrum volného 

času vybralo 

nejlepší díla 

v projektu Naučné 

stezky vrány 

Krákorky

Celkem 42 žáků vranovické Základní 

školy se zúčastnilo projektu vyhlášeného 

Centrem volného času v  souvislosti 

s  připravovanou naučnou stezkou 

ve  Vranovicích. První etapa naučné 

stezky se otevře v září tohoto roku a bude 

zaměřena na děti. Jejím symbolem bude 

vrána Krákorka. Vyhlášený projekt měl 

tři kategorie. Literární, kde děti byly 

osloveny výzvou, aby vytvořily legendu 

o  vráně Krákorce, výtvarnou, kde měly 

ztvárnit podobu vrány Krákorky a  třetí 

kategorii tvořily návrhy zábavných her 

a  kvízů, které by měly děti řešit cestou 

po naučné stezce.

Sešlo se více než čtyřicet děl a  dílek 

a všechna byla velmi zdařilá. Některé děti 

se snažily více, jiné méně, ale každopádně 

bylo vidět, že dětská fantazie je 

bezrozměrná a nebylo vůbec lehké mezi 

nimi vybrat ty nejlepší. Rozhodování 

v  kategoriích jako je výtvarná činnost, 

psané slovo či jiná kreativní tvorba je 

vždy velmi subjektivní. Proto po dlouhém 

zvažování jsme v  podstatě rozhodli, 

že vítězové jsou všechny děti, které se 

daného projektu zúčastnily. Ale některé 

výtvory se přesto trochu odlišovaly svým 

rozsahem, úpravou, případně pečlivostí 

zpracování. Proto jsme nakonec vybrali tři 

díla v  jednotlivých kategoriích z  našeho 

pohledu nejzdařilejší, bez ohledu na věk 

zpracovatelů, protože ten zde skutečně 

nehrál roli. Ovšem neznamená to, že ta 

díla, která nebyla zařazena mezi první 

tři nebyla zdařilá. To už můžeme nechat 

na  vašem posouzení, protože postupně 

v  průběhu roku zveřejníme všechny 

přijaté výtvory na  webových stránkách 

obce. Nejlepší dílo z literární soutěže pak 

otiskneme v  informační brožuře, která 

bude návštěvníky na Naučné stezce vrány 

Krákorky provázet a  vítězný obrázek 

Krákorky ozdobí titulní dvojstranu 

brožury. Tři nejlepší literární díla 

uveřejníme v  průběhu druhého pololetí 

ve Vranovickém zpravodaji, stejně jako tři 

nejlepší obrázky. Všechny zúčastněné také 

odměníme v rámci slavnostního otevření 

Naučné stezky Vrány Krákorky. A zde už 

jsou nejlepší díla v každé kategorii.

Kategorie LITERÁRNÍ

1. Michaela Lízalová 4. A

2. Lucie Michálková 4. A

3. Natálie Rosová 4. A

Kategorie VÝTVARNÁ

1. Václav Kukleta 5. A

2. Aneta Nohelová 5. A

3. Lucie Michálková 4. A

Kategorie HRY a KVÍZY

1. Petr Zeman 5. A

2. Nikola Ruberová 5. A

3. Bára Sedláčková 5. A

 Kvapilová Dana

Zemřela herečka 

Gabriela Vránová. 

Ve Vranovicích 

prožila dětství

Smutná zpráva zasáhla nejen umělecké 

kruhy, ale celou českou veřejnost. Ve věku 

nedožitých 79 let zemřela česká herečka, 

divadelní pedagožka a dlouholetá členka 

pražského Divadla na  Vinohradech 

Gabriela Vránová. Vranovičtí vědí, že 

paní Gabriela měla k  Vranovicím velmi 

blízký vztah. Strávila zde své dětství až 

do dvanácti let. Žili tady její prarodiče, ale 

také strýc, katolický farář Alois Vrána. Ten 

byl spolu s dalšími dvěma vranovickými 

rodáky v  padesátých letech minulého 

století odsouzen k  mnohaletému 

žaláři za  odpor proti tehdejšímu 

komunistickému režimu. Gabriela 

Vránová ofi ciálně navštívila Vranovice 

v  roce 2011 při slavnostním odhalení 

památníku obětem komunistické 

perzekuce ke  kterým patřil i  její strýc, 

ale také v  roce 2013 při slavnostním 

otevření Domu pro seniory. Velmi často 

ovšem do  Vranovic zavítala i  při svých 

soukromých cestách. Ráda se vracela 

na místa svého mládí a přijímala pozvání 

jak na společenské, tak soukromé návštěvy. 

Měla prostě Vranovice ráda. Gabriela 

Vránová se narodila v Novém Městě nad 

Váhom a poté rodina přesídlila do Brna. 

V  roce 1960 absolvovala Janáčkovu 

akademii múzických umění v Brně a svoji 

kariéru zahájila v  Moravskoslezském 

divadle v Ostravě. Zde strávila dvě sezóny 

a  odešla do  Divadla na  Vinohradech. 

Zde působila celé půlstoletí. Pamatovat 

si ji můžeme zejména z  fi lmových 

a  televizních rolí. Hrála například 

v  legendárních Chalupářích, Sňatcích 

z  rozumu nebo v  seriálu My všichni 

školou povinní, kde ztvárnila postavu 

učitelky Hajské. Měla nezapomenutelný 

hlas, který propůjčila takovým herečkám 

jako Marilyn Monroe, Catherine 

Deneuve nebo Elizabeth Taylor. Za svoji 

práci v  dabingu herečka obdržela cenu 

Františka Filipovského. Získala také 

cenu Prix Bohemia za herecký rozhlasový 

výkon i  Křišťálovou růži za  umělecký 

přednes. Nezapomenutelná byla také 

jako pedagožka. K  jejím žákům patřili 

například Vladimír Dlouhý nebo Zlata 

Adamovská. Česká kinematografi e v  ní 

ztrácí velkou hereckou osobnost. 

Kvapilová Dana

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

srpen: 3. | 17. | 31.

září: 14. | 28.

říjen: 12. | 26.

Separovaný odpad

Plast -  srpen: 1. | 29.

 září: 26.

 říjen: 24.

Sklo -  srpen: 8.

 září: 5.

 říjen: 3. | 31.

Papír -  srpen: 15.

 září: 12.

 říjen: 10. | 25.

Bioodpad - srpen: 9. | 23.

 září: 6. | 20.

 říjen: 4. | 18.
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Na slovíčko...

NA SLOVÍČKO

Se starostou Vranovic 

Janem Helikarem 

Končí volební období a  je čas 
skládat účty, bilancovat a  hodnotit co 
se za  uplynulé období ve  Vranovicích 
podařilo a  co naopak mají Vranovice 
ještě před sebou. Na tyto otázky tentokrát 
odpovídala osoba nejpovolanější, starosta 
obce Jan Helikar.

1, S jakými představami a ambicemi 
jste před 12 lety usedal do křesla 
starosty?
Pro kandidaturu na starostu v r. 2006 

jsem se rozhodl zejména z  toho důvodu, 
že jsem viděl v  naší obci velké množství 
nevyužitého potenciálu a  velké možnosti 
rozvoje obce. Obec rychle „stárla“ výrazně 
se snižoval počet obyvatel. Ve  druhé 
polovině 20. století a  přelomu století 
21. došlo k  výraznému poklesu obyvatel 
Vranovic. V roce 1961 měla naše obec více 
než dva tisíce obyvatel (2020 obyvatel). 
Překročit tuto hranici v počtu obyvatel se 
opět podařilo až v r. 2010 (2050 obyvatel) 
a  v  r. 2017 bylo ve  Vranovicích 2350 
obyvatel. Ještě pře 10 lety měly Vranovice 
méně obyvatel než před 56 lety!

Ke  kandidatuře jsem vypracoval 
podrobný Plán rozvoje obce. V té době (r. 
2006) musel být kladen důraz na zásadní 
změnu řízení obce, na přechod k aktivnímu 
dlouhodobému a  komplexnímu řízení 
obce.

2,  Naplnila pozice v  čele obce Vaše 
očekávání?
Tato otázka by měla být směřována 

veřejnosti. Moje očekávání rozhodně 
naplnila. Důležité však je, zda naplnila 
očekávání obyvatel naší obce.

3, Jaký je to pocit ohlédnout se 
za  třemi volebními obdobími? 
Co se za  těch dvanáct let 
ve Vranovicích změnilo?
Odměnou je pohled do  zpětného 

zrcátka. Když není rozbité, tak to je impuls 
k  radosti a  k  zadostiučinění. Zpětné 
zrcátko nastavují jen a pouze voliči.

A  co se za  těch dvanáct let změnilo? 

To samozřejmě vnímá každý občan zcela 

individuálně. Ne všechno je vidět.

Ale jenom namátkou: v  září budeme 

otevírat již pátou třídu v  MŠ. Před 

dvanácti lety zde byly pouze dvě třídy 

a  děti se vozily do  okolních obcí. Stačí 

si vzpomenout na  starou školní jídelnu 

u Floriánka a porovnat s novou moderní 

jídelnou v  budově DPS. Systematicky se 

trvale opravují chodníky a  komunikace. 

Intenzifi kace ČOV a  systém třídění 

odpadu výrazně zlevňují náklady rodin 

na  bydlení. Nové parky a  dětská hřiště. 

Nedá se vyjmenovat vše, je toho moc.

Změnily se celé lokality. Kdo si 

vzpomene, jak před dvanácti lety vypadalo 

například Náměstíčko, Náves nebo celé 

Doliny a  Hlinek? Zkuste zavzpomínat, 

najít fotografi e a  porovnat. Je toho moc 

co se změnilo. A věřím, že to jsou změny 

k lepšímu.

4, Udělal byste dnes něco jinak?
Určitě! Tak jako v jakékoliv jiné lidské 

činnosti se najdou situace, které se daly 

řešit jinak.

5, Pod Vaším vedením vznikly tři 
největší vranovické investiční 
projekty – Dům pro seniory, 
Bytový dům Doliny a Vzdělávací 
centrum Floriánek. Jaké jsou 
Vaše další vize?
Vyjmenované investiční akce se 

dají doplnit o  vznik zcela nových ulic 

U Hlinku, Nad Dolinami, Doliny a o další 

projekty. Investiční akce však nejsou 

naplněním nějakých vizí, ale jsou „pouze“ 

předpokladem pro naplnění dlouhodobých 

představ o směřování celé obce. A jaké jsou 

další představy o  rozvoji obce? Jsou zcela 

jasné a budou veřejnosti představeny před 

blížícími se volbami.

6, K  Vašim projektům patřila 
i  sociální vize a  vize vzdělávání, 
podařilo se je obě naplnit?
Podařilo se připravit podmínky pro 

jejich naplňování. Dům pro seniory stojí, 

je zcela naplněný, funguje školní jídelna, 

funguje klubová místnost pro seniory 

a  klub maminek. A  jestli je naplněna 

sociální vize. Není. To je oblast, o  které 

nikdy nesmíme říci, že je splněno. Mnoho 

práce je před námi.

A  vize vzdělávání? V  srpnu bude 

otevřena budova Vzdělávacího centra, 

otevřena další třída MŠ – již i pro dvouleté 

děti. Ale jestli je splněna Vize vzdělávání? 

Není. A  platí naprosto to stejné jako pro 

sociální služby.

7, Které projekty byly těmi 
nedůležitější v minulém volebním 
období?
Uplynulé čtyři roky byly obdobím 

vysokých investic.

Hospodaření Obce Vranovice v  roce 

2017 se dá označit jako rekordní na straně 

příjmů a  vytvoření zisku a  současně 

potvrzující dlouhodobě ekonomické 

a koncepční řízení obce.

Na straně příjmů vykázala obec rekordní 

částku 83.138.094,69 Kč a  k  31.12.2017 

vykazoval stav na fi nančních účtech obce 

částku 23.152.542,48 Kč.

Inventura hlavních investičních akcí 

a oprav je uvedena v další části zpravodaje, 

včetně fotografi í.

8, Pokud obhájíte křeslo starosty 
i v dalším volebním období, jaké 
budou Vaše priority?
Pokračovat v  systematickém, 

dlouhodobém a  veřejnosti otevřeném 

řízení obce. Jednoduše lze další plánovaný 

rozvoj obce defi novat asi jako: „Vzdělanost, 

občanská vybavenost, přírodě vstřícný 

venkovský život“. Dokončit druhou etapu 

Vzdělávacího centra, podpora sportovních 

a  volnočasových aktivit – sportovní areál 

na  místě tréninkového fotbalového hřiště, 

„sokolák“ - sportovní hala včetně zázemí 

pro sport i společenské akce.

9, Doba dovolených je v  plném 
proudu, jak trávíte svůj volný 
čas?
Synové s  rodinami jsou „rozeseti“ 

po  celém světě. Tak prioritou je 

zkoordinovat vše tak, abychom alespoň 

několik málo dnů strávili všichni společně.

10, Není tajemstvím, že k  Vašim 
zálibám patří vinařství. Čím si 
Vás tento obor získal?
Vinařství se stalo společenským 

fenoménem. Naše obec je obcí vinařskou. 

A já jsem člověk společenský. Tak v tom se 

snad dá najít odpověď na Vaši otázku. 

Rozhovor vedla Dana Kvapilová
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Z činnosti spolků a organizací

Klub důchodců

Člověče, nezlob se!

Po  několik let jsme se v  červnu 

scházeli u táboráku. Jenže již po dva roky 

byly tropické teploty a  u  táboráku nám 

začalo být ach ouvej.

Proto jsme se ve výboru rozhodli, že 

zůstaneme v  klubu. Napadl nás turnaj 

ve hře Člověče, nezlob se!

V  pondělí 4.6.2018 jsme utvořili 

skupinky hráčů a hrálo se o sladkou cenu 

KARDINÁL – řez, který upekla pro 

vítěze paní Marie Dvořáková.

Absolutním výhercem se stala 

p.  učitelka Teturová. Její spoluhráčky 

dostaly cenu útěchy, krásně vonící, 

sušenou kytičku z  levandule, kterou pro 

ně připravila předsedkyně p.  Zdenka 

Sedláčková.

Zájezd v září 2018

Dne 12.9.2018 se uskuteční zájezd 

KD do  Modré u  Velehradu. Odjezd 

v 7,00 hod. od Obecního úřadu.

Navštívíme: Modrá u Velehradu 

  Archeoskanzen, velkomoravské 

opevněné sídliště 

  Expozici Živá voda

  oběd ve Vega centrum Velehrad

  Baziliku na Velehradě

Hezké 2 měsíce prázdnin a  3. září 
v 16,00 hod., odpočatí naviděnou v klubu!

Pozvánka 

na tradiční hody 

2018

Vinaři Vranovice srdečně zvou 

na  tradiční krojované hody, které se 

uskuteční třetí srpnový víkend ve dnech 

18. - 20. 8. 2018. Připraveno je zhruba 15 

krojovaných párů a  spousta krojovaných 

dětí. Začíná se v pátek od 18 h stavěním 

máje na  sokolském hřišti. Sobota nabízí 

večerní hodovou zábavu s  kapelou 

Petra Grufíka a  oblíbenou muzikou 

takzvaně 3 na 3. Sváteční hodová neděle 

přinese sváteční hodovou mši v  kostele 

a  od  15 h krojovaný průvod obcí, 

zakončený slavnostním pochodem stárků 

na  sokolském hřišti. Večerní taneční 

zábavu zahájí krojovaní Moravskou 

besedou a  k  tanci bude hrát slovácká 

dechová hudba Vacenovjáci. Oblíbené 

recesistické pondělí začíná ve  20 h 

s  hudební skupinou Fantazie. Zajištěno 

je pivo, víno, limo, steaky na roštu, uzené 

cigáry, bar, kolotoče, houpačky, střelnice 

a mnoho dalšího.

Klub maminek
Okurková sezóna je v plném proudu. 

Také my v Klubíku se v měsících červenci 

a srpnu scházíme jen tak, bez programu. 

Ale ještě před prázdninami jsme něco 

málo stihli.

Zajímavé povídání paní Dariny 

Šindelářové o  výživě z  dubna některé 

z nás nalákalo na  její večerní přednášku 

pro širokou veřejnost v  květnu. Dalším 

hostem v  Klubíku byla paní Korčáková 

se svými cizokrajnými hudebními 

nástroji. Na  žádost maminek za  námi 

zavítala již podruhé. Jen škoda, že nám 

počasí nepřálo a  nemohli jsme svá 

těla více roztančit v  parku za  DPS, jak 

bylo původně plánováno. Maminky si 

pro sebe a  své malé parádnice mohly 

vyrobit ozdobné květy z  organzy a  děti 

si (s pomocí maminek) vytvářely stromy 

s  využitím roliček od  toaletního papíru. 

Stihly jsme si také předat tipy na výlety 

a  dovolené. Prázdniny jsme uvítali 

opékáním špekáčků a  trdelníků u  jurty 

Lesní školky.

Nyní sbíráme na dovolených inspiraci 

pro další program od  září. Vyzýváme 

i  ostatní maminky. Pokud se jim něco 

v minulosti líbilo nebo by nově uvítaly, ať 

se nám určitě ozvou. Uvítáme také, pokud 

se některá z maminek bude chtít s námi 

podělit o  své vědomosti či dovednosti. 

Těšíme se na další setkání!

Na  závěr dovolte malé pozvání. 

Po  úspěšném jarním dětském bazárku 

pro vás chceme připravit i  podzimní 

bazárek. Oproti jarnímu bude možnost 

nabídnout i  dospělácké oblečení, takže 

na  své si mohou přijít i  dámy. Přece 

i  my mámy potřebujeme občas nějaký 

ten nový kousek a naopak pročistit naše 

skříně plné dlouho nenošeného oblečení, 

které může udělat radost jiným. Bližší 

informace se dozvíte na facebooku KmV, 

webových stránkách klubu a  plakátech, 

které včas vyvěsíme.

Za KmV Jitka Drbalová 
a Markéta Sekaninová

Ženy sobě
Za  ŽENY SOBĚ připojujeme také 

pozvánku na  MALOVÁNÍ HENNOU 

NA  KŮŽI, které proběhne ve  čtvrtek 

6. září od  19.00. Jedná se o  krátkodobé 

tetování, které může vydržet až 3 týdny. 

Malování hennou má tisíciletou tradici 

v  afrických a  asijských zemích a  bylo 

spojeno s významnými rituály jako vstup 

do  dospělosti, svatby, oslavy narození 

atd. A  my některé si můžeme splnit 

dlouholeté přání nechat se pomalovat 

jen tak, nebo takto oslavit vstup našich 

dětí do  školních zařízení. Henna má 

prý i  léčivé účinky na  kůži, takže se její 

aplikace nemusíte obávat. A  pokud si 

netroufáte ozdobit se samy, bude s námi 

i kreslířka.

Veronika Sedláček Rychtová

Lesní školka
Od  září se opět uskuteční setkávání 

LESŇAT v Lesním klubu. Připomínáme, 

že Klub je určen rodičům a jejich dětem 

od  jednoho do  tři let. Základním 

principem lesního klubu je trávení času 

v přírodě se svými dětmi a už od útlého 

věku podporovat vztah k přírodě. Budeme 

se scházet s  přichazejícím podzimem, 

takže nás čekají nová témata, stromy 

v proměnách, utišení a zklidnění přírody, 

a to v přímém prožitku.

První setkání v podzimním období se 

uskuteční v pondělí 3. 9. od 9.30 do 12 

hodin u  jurty. Opět se tedy budeme 

vídávat v  pondělky během měsíců žáří 

a  říjen. Příspěvek za  dva měsíce činí 

600 Kč. Zájemci se, prosím, nahlaste 

na email: veronika.rychtova@gmail.com

Lesní moudrosti zdar!
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Sport

Zprávy z T.J. 
SOKOL Vranovice

XVI. Všesokolský 

slet – Oblastní slet 

v Židlochovicích

se konal dne 3.6.2018 a  vystoupilo 

na něm 5 cvičenek ve skladbě „Siluety“ a 4 

páry rodičů s dětmi ve skladbě „Méďové“. 

Sletová skladba „V peřině“, ve které cvičí 

naše žákyně, se v Židlochovicích bohužel 

nepředstavila, poněvadž se současně 

konal oblastní slet v  Nových Bránicích 

a  cvičenky z  Nových a  Moravských 

Bránic, a  i  Sobotovic vystupovaly zde 

a  žádné nechtěly do  Židlochovic přijet. 

Vranovické cvičenky nechtěly vystupovat 

v Židlochovicích v tak malém počtu tj. 8 

osob.

Sokolské Brno 2018

proběhlo v  neděli 10.6. 2018 

na stadionu Brna I na Kounicově ulici.

V  sobotu 9.6. měla skladba 

„V  peřině“ jedinou secvičnou a  zvládla 

ji na  výbornou. Skladba „Siluety“ měla 

před vystoupením dvě secvičné. První již 

v  květnu a  druhou týden před župním 

sletem v Brně. Skladba pro rodiče a děti 

měla secvičnou již v pátek 8.6.

V  neděli v  dopoledních hodinách 

probíhaly generálky všech skladeb, které 

se převedly v odpoledním programu, mezi 

nimi i ty, ve kterých jsme měli zastoupení: 

„Méďové“, „V peřině“ a „Siluety“.

Při generálce i  při slavnostním 

průvodu bylo krásné letní počasí, bohužel 

při programu tomu tak nebylo. Přesto, 

kdo se na Brněnský slet přijel podívat, si 

odnesl velký kulturní i sportovní zážitek.

Župní slet 

v Moravských 

Bránicích,

na  kterém vystoupilo 8 cvičenek 

ve  skladbě „Siluety“ a  4 páry rodičů 

s  dětmi ve  skladbě „Méďové“ se konal 

dne 17.6.2018. Ani v  Moravských 

Bránicích jsme se ve  skladbě „V peřině“ 

nepředstavili. Skladbu V  peřině totiž 

nacvičovalo 7 základních celků (8 

cvičenek) dva celky z  Nových Bránic, 

dva celky z  Moravských Bránic, dva 

celky ze Sobotovic a  jeden z  Vranovic. 

Vranovice byly bohužel nadbytečné 

a nebyly na oblastní slet pozvány (tak jako 

do Nových Bránic).

A  byla to opravdu velká škoda, 

protože by měly cvičenky větší zkušenost 

a neměly by pak v Praze takovou trému.

XVI. všesokolský 

slet v Praze

V  sobotu 30.6.2018 v  16:35 hod 

od  sokolovny vyjížděla naše skupina 

do Prahy na XVI. Všesokolský slet.

V  neděli dopoledne jsme byli 

na  slavnostním průvodu Prahou 

a odpoledne jsme byli na mši v katedrále, 

která byla sloužena pouze pro účastníky 

XVI. Všesokolského sletu v  Praze 

a kterou celebroval Dominik Duka.

Od  pondělí pak probíhaly zkoušky 

pro jednotlivé skladby.

Chtěla bych vyzvednout obětavost 

našich cvičenek ze „Siluet“, které se 

uvolily dělat náhradnice v I. programu.

Jen pro vysvětlení – program 

vystoupení XVI. Všesokolského byl 

rozdělen do dvou programů, a to ve čtvrtek 

– večerní program, kde vystupovaly 

žákyně ve  skladbě „V  peřině“ a  „Siluety 

I“ a  v  pátek – odpolední program, kde 

vystupovaly „Siluety II“. Vranovické 

cvičenky byly zařazeny do  pátečního 

programu. Skladba „V peřině“ v pátečním 

programu zařazena nebyla.

Přikládáme foto účastnic XVI. 

Všesokolského sletu v Praze.

Více a podrobněji o našem sletovém 

pobytu v  Praze se v  příštím Zpravodaji 

v  „Ohlédnutí za  XVI. Všesokolským 

sletem“

Chtěla bych tímto poděkovat 

obci nejen za  fi nanční podporu, která 

pomohla všem cvičenkám do  18 let, ale 

i Vranovčákům, kteří nás přijeli podpořit 

jak do Brna, tak i do Prahy. Věřte, je to 

opravdu skvělý pocit, že nám někdo fandí 

a drží palce. Děkujeme.

Marta Goliášová
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Hodnocení sezóny 

2018/2019 - muži

Hodnocení bych rozdělil na části.

Začátek sezóny, kdy bylo vidět 

na  všech nějaké odhodlání a  snaha se 

pokusit o  nějaký další úspěch. Bohužel 

po několika dobrých výsledcích, nás začala 

srážet nedisciplinovanost při zápasech 

i mimo ně. A s tím souviselo nesoustředění 

se nejen na  fotbal, ale i  na  všechno 

ostatní. Každý viděl chybu u  druhého, 

a ne u sebe. Opadla i tréninková morálka, 

která se bohužel, až na některé výjimky, 

nezlepšila ani v průběhu zimní přestávky. 

To vše se odrazilo v  jarní části, kdy 

chybělo úplně vše, od  fotbalových věcí, 

až po  to odhodlání, co bylo na  začátku 

sezony. Fotbal je o týmu a ten po většinu 

sezony chyběl. Nejde se spoléhat na to, že 

ten to za  mě odběhá, ten něco vymyslí, 

tak to v  kolektivním sportu nefunguje. 

A  jelikož jsem chtěl dát týmu nějaký 

pozitivní impuls, ukončil jsem předčasně, 

a na vlastní žádost pozici hlavního trenéra.

Na  závěr bych asi řekl to, že sport 

(zvlášť na  této úrovni) je a  musí být 

zábava, a  tak k  tomu musí každý 

přistoupit. Povinnosti máme každý jinde 

a na  trénink, na  zápas chodím proto, že 

chci, že mě to baví, že se „odreaguji“, 

a  že si třeba „udělám žízeň“. Snad to 

zhruba v  tomto duchu budou hráči brát 

do budoucna i bez mého působení.

Martin Michálek 

SK Vranovice – 

mládež

Do  sezóny 2017/18 vstoupila naše 

fotbalová mládež v  novém modelu. 

Po  letních jednáních vedení klubů 

a  trenérů mládeže Ivaně, Vranovic 

a  Přibic byla dohodnuta spolupráce 

v  otázce mládeže. Byla vytvořena 

společná družstva tvořena hráči všech 

tří klubů. Kompetence byly rozděleny 

takto: Mladší a starší přípravka hrála pod 

názvem Vranovice/Ivaň, odpovědnost 

má SK Vranovice. 

Mladší a starší žáci 

hráli pod názvem 

Ivaň/Vranovice, 

odpovědnost má 

Sokol Ivaň. Dorost 

hrál pod názvem 

P ř i b i c e / I v a ň 

a  odpovědnost 

má Sokol Přibice. 

Tím se nám v této 

sezóně podařilo 

přihlásit družstva 

do všech věkových 

k a t e g o r i í . 

Od  mladší 

přípravky až po  dorost. U  přípravek 

a  žáků byl vždy úterní trénink společný 

a  konal se ve  Vranovicích. Dorostenci 

trénovali v Ivani.

 - Své mistrovské utkání odehrála 

družstva přípravek doma ve Vranovicích 

a  je potěšitelné, že nikdy nebyl problém 

s  počtem hráčů. Několikrát se nám 

podařilo po  dohodě se soupeřem 

uspořádat i  utkání předpřípravek. Bylo 

pak pěkné sledovat na  třech hřištích 

zápolení více jak padesáti dětí. Naopak 

se nám také bohužel stalo, že soupeř 

z  důvodu nedostatku dětí nepřijel 

a  nachystaný zápas se musel odložit. 

Ihned po  skončení podzimní sezóny 

družstva přípravek zahájila halovou 

sezónu účastí v  zimní halové lize 

v Žabčicích,kde hrálo v každé kategorii 16 

družstev. Zde se dařilo především mladší 

přípravce,která skončila na  krásném 

čtvrtém místě. Na zimní halovou sezónu 

téměř okamžitě navázala jarní část sezóny 

a  další porce zápasů. Celou sezónu pak 

nejmenší playeři zakončili účastí na  již 

tradičně velmi silně obsazeném turnaji 

v  Pohořelicích. Zde opět excelovala 

mladší přípravka a  obsadila nádherné 

druhé místo. Na  posledním letošním 

tréninku nás poctila návštěvou přípravka 

Zbrojovky,se kterou jsme sehráli 

za  velké podpory rodičů pěkný přátelák. 

Na dokopné si pak špuntíci zahráli proti 

svým rodičům a  obdrželi od  sponzorů 

pěkné dárky.

 V  kategorii žáků už tak radostná 

situace není. A  to hlavně z  důvodu 

ukončení činnosti několika hráčů. Při 

zápasech však vždy ochotně pomohli hráči 

přípravky. Mladší i starší žáci odehráli své 

mistráky na hřišti v Přibicích. Mladší žáci 

skončili v  konečné tabulce třetí. Starší 

žáci svou skupinu vyhráli. 

Dorostenci trénovali a  odehráli své 

mistráky v  Ivani a  skončili na  velmi 

pěkném druhém místě. 

Za  celou sezónu všem hráčům 

děkujeme. Velký dík patří také rodičům, 

kteří nám velmi pomáhali a na zápasech 

vytvořili vždy krásnou fotbalovou 

atmosféru.

Krásné prožití prázdnin a  načerpání 
nových sil na  další sezónu přeje za  tým 
trenérů mládeže

Janek Stankovič

Malí fotbalisté

Fotbalističtí talenti
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Z redakční pošty

Historie SOKOLA - 4. část

Sokolské podnikání

Elektrifi kace obce v r. 1925 mnoho změnila. Činnost mohla 

být pestřejší i bohatší. Především přibylo kino Světozor v režii 

Sokola. V souvislosti s jeho provozem jsou zmiňováni Antonín 

Marcelli, Josef Šťastný a  Ondřej Němec. Promítali i  nedělní 

odpolední fi lmy pro děti.

Tehdejší aktivní výbor TJ zakoupil pozemek, jeho kultivace 

znamenala mnoho hodin dřiny, až vzniklo sokolské hřiště, 

otevřené slavnostně v  roce 1933. Podnikatelská činnost byla 

pestrá a  plná nápadů. Od  prodeje meruněk ze sadu u  hřiště 

až po  pořádání loutkových divadel a  promítání fi lmů. Jmění 

jednoty narůstalo, investovali do  nákupu cvičebního nářadí 

(lavičky, bradla, hrazda, kruhy), pořídili náčiní (švihadla, kužely, 

činky), obstarali doplňky jeviště, loutkového divadla a přibývalo 

po částkách i na stavebním fondu u banky, aby bylo na stavbu 

sokolovny.

Na co nebylo hned, pořídilo se na splátky. Např. na zakoupení 

koně půjčili bratři Poláček a  Jelínek, jednota pak splácela, ale 

muži již mohli cvičit přeskok a sestavy s užitím madel.

Něco se vydělávalo i  na  vstupném pořádaných akademií, 

plesů, tanečních zábav a  divadel. Ochotnická divadla byla 

velkým zpestřením vesnického života. Mezi sokoly se našli 

i šikovní muzikanti, dokonce profesionál Břetislav Poláček a pak 

hra se zpěvy, to byla podívaná.

Sokolská spolupráce

První veřejné cvičení v  naší obci se konalo v  Dufkově 

zahradě, kde uprostřed hřiště rostl mohutný strom. Při cvičení 

se mu celek mohl vyhnout, ale jak probíhal na  tomtéž hřišti 

fotbalový zápas, si představit neumím. To je však historie téměř 

stoletá.

V rámci okrsků si jednoty pomáhaly. Naši cvičenci posilovali 

početně na  veřejných cvičeních v  okolních obcích a  cizí 

cvičenci pak vystupovali u  nás. Sokolští divadelní ochotníci 

zajížděli s  nacvičenými hrami. První doložené hostování se 

konalo v Boleradicích r. 1923. Uvedli tehdy Jiráskovu Lucernu. 

Na župním sletě v Brně cvičili členové poprvé společně s cvičenci 

celého okrsku již v r. 1920. Účast 8 mužů, 9 žen, 11 dorostenců 

a 8 dorostenek. 

V  Praze se v  období 1. republiky konaly slety v  letech 

1920, 1926, 1932. Každý byl jiný, jiné byly nacvičené skladby, 

úbory vždy jen v  barvách našich národních, červená, modrá, 

bílá. Na každém dalším sletě byl vždy větší počet cvičenců než 

na předchozím. Víc bylo diváků, víc cvičenců i diváků z ciziny. 

Naši sokolové měli na  každém z  nich zastoupení, buď jako 

cvičící nebo diváci. Po návratu se podělili o zážitky při besedách.

(pokračování příště)
Marie Duroňová

SKAUTI

Prázdniny jsou časem, na který se většina dětí velmi těší, rodiče 
někdy o něco méně, protože musí zajistit hlídání pro své ratolesti 
a zároveň nemají tolik volna v práci. Rozumným kompromisem je 
tak poslání dítěte na tábor. Prázdniny jsou tak také dobou, kdy vrcholí 
celoroční činnost mnoha skautských oddílů - děti se účastní velkého 
táborového dobrodružství. V letošním roce probíhají tábory našeho 
oddílu v  rámci střediska Vranovice. Což znamená, že na  jednom 
táboře jsou skauti z Vranovic, Hustopečí a Pohořelic. Na tábořišti 
u Újezda u Rosic se nejprve od začátku července na 10 dní ubytovala 
vlčata a světlušky a poté na 14 dní skauti a skautky. Náš Vranovický 
oddíl uspořádá v  srpnu Příměšťák pro členy družiny Benjamínků 
na  Myslivecké chatě ve  Vranovicích. Součástí programu každého 
tábora je vždy celotáborová hra. Vlčata měla na  táboře v  rámci 
celotáborové hry školu čar a kouzel v Bradavicích, skauti objevovali 
s  inženýrem Cyrrusem Smithem Tajuplný ostrov a  benjamínci si 
budou hrát s Káťou a Škubánkem. Oproti jiným táborům mají ty 
skautské několik zvláštností - účastní se jich děti, které spolupracují 
i  během roku a  na  táboře tak jen utužují vzájemné kamarádské 
vztahy. Děti se s  přibývajícím věkem mění postupně z  účastníků 
na  organizátory a  přitom se přiučí řadě dovedností - komunikaci 
a spolupráci v týmu, vykonávání drobných prací a postupně někteří 
převezmou štafetu vedoucích na  těchto akcích. Je jasné, že až 
do  dospělosti zůstane skautem jen málokdo z  nás a  vedoucím se 
stane ještě míň lidí. Na druhé straně krásné vzpomínky na bydlení 
ve  stanu s  podsadou a  nekonečnou sadu zážitků od  čvachtání 
v potoce po komáří štípance či žízeň na výpravě, zůstanou v srdci 
každého táborníka nesmazatelně zapsané. Pokud máte chuť, přidejte 
se po prázdninách k nám. Bude to legrace a něco se i naučíte. Věkové 
rozpětí dětí je od 4 do 99 let :). Informace o našich schůzkách získáte 
na http://jaguari.junakvranovice.cz/, nejmenší družinka Benjamínků 
bude mít schůzky pravděpodobně ve čtvrtky od 17 do 18 hodin.

-kuk-
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