
Podporujeme 
Mistrovství ČR  
v paraplavání

Vranovické jaro 
navštívilo přes 800 
návštěvníků

Po stopách Marka 
Šalandy

2018     ČÍSLO 3     ČERVEN     DISTRIBUCE ZDARMA

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.

Za obětavou práci s lidmi a reprezentaci Vranovic byli za rok 2017 oceněni  
paní Svatava Pitková a pan Igor Penka.  

Oba jmenovaní převzali 21. května 2018 při slavnostním ceremoniálu v Obřadní síni  
Obecního úřadu z rukou starosty Jana Helikara a místostarostů Jaroslava Pezlara a Drahoše Dofka 

Pamětní listy a věcné dary za zásluhy a příkladnou reprezentaci Vranovic.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
máme za  sebou první dvě veřejná 

jednání Zastupitelstva obce v  letošním 
roce, která se věnovala zejména 
hospodaření obce za  rok 2017, účetní 
závěrce za rok 2017, inventurám majetku 
a plánovaným investicím v roce letošním.

Zpráva auditora, Závěrečný 
účet, Inventarizační zpráva vše 
projednáno v ZO
Zastupitelstvo obce Vranovice 

na  svých veřejných zasedáních dne 
22.2.2017 a  26.4.2017 projednalo 
všechny zásadní a  Zákonem o  obcích 
dané dokumenty o  hospodaření obce 
za rok 2017.

Koncem roku 2017 proběhla 
pravidelná inventura majetku obce. 
Na provádění inventur se podíleli všichni 
zastupitelé. Současně s  inventurami se 
nově provedlo označení majetku obce 
čárovými kódy. Z  provedených inventur 
zmíním, pro představu jak velký majetek 
obec spravuje, jenom dva zásadní údaje:

Obec má v majetku stavby v celkové 
hodnotě 217.497.653,-Kč a  jmění obce 
činí 164.408.015,-Kč.

Zprávu o  výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Vranovice za rok 2017 
provedl auditor Ing. František Dvořák.

Vyjádření auditora: „Při přezkoumání 
hospodaření Obce Vranovice za rok 2017 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky“.

Hodnocení rozpočtové odpovědnosti 
dle Zákona 24/23017: „Hodnocení 
podílu dluhu k  31.12.2017 na  čtyřletý 
průměr příjmů je ve  výši 12,14%, to je 
podstatně méně než limit stanovený 
zákonem“. Zákonem stanovený limit je 
ve výši 60%.

Dlouhodobé koncepční finanční 
řízení obce přináší své ovoce
Strohá účetní čísla je třeba doplnit 

o další fakta a stručný komentář.
Výsledky hospodaření za  rok 2017 

zapadají do  dlouhodobého koncepčního 
finančního řízení obce.

Úvěrová praxe se používá výhradně 
k  financování investic, které výrazně 
snižují provozní náklady obce (ČOV) 
nebo výrazně zlepšují služby v obci, jako 
je infrastruktura pro nové lokality pro 
rodinnou výstavbu nebo sociální služby 
– výstavba Domu pro seniory v minulých 
letech.

A  v  tomto dlouhodobém kontextu 
je třeba rok 2017 hodnotit. Finanční 
přebytek v  r. 2017 byl dlouhodobě 
plánován a v letošním roce je plně využit 
na  financování výstavby Vzdělávacího 
centra a rozšíření kapacity MŠ.

Hodnocení hospodaření obce za  rok 
minulý jsou v  Radě a  Zastupitelstvu 
obce projednávána pravidelně každý 
rok. Ne na  vše jsou při projednávání 
v  Zastupitelstvu obce stejné názory 
a stejná hodnocení. Výsledky hospodaření 
obce jsou však schvalovány bez zásadních 
připomínek a  všemi hlasy zúčastněných 
zastupitelů.

Bez významné pomoci místostarostů, 
členů Rady obce, ale i  všech ostatních 
zastupitelů, by nebylo možné realizovat 
takové investice a projekty jako je Dům 
pro seniory, Vzdělávací centrum, rozšíření 
kapacity MŠ a mnoho dalších.

Za to patří poděkování všem, kteří se 
na řízení a hospodaření obce podílejí.

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. 7/2018  
ze dne 3.4.2018

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

za dvouhodinový výcvik ve školním 
bazénu pro žáky okolních ZŠ.

1.2. Rada obce ve veřejné zakázce malého 
rozsahu „Vzdělávací centrum 
a rozšíření kapacity MŠ – vybavení 
nábytkem“ rozhodla a vybrala jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
dodavatele DISTR služba školám, 
Mgr. František Vlasák, Na Jámě 82, 
692 01 Mikulov, IČ: 49960822

1.3. Rada obce rozhodla o  udělení 
Motivační odměny v  r. 2018 paní 
Svatavě Pitkové a Igoru Penkovi.

1.4. Rada obce schválila snížení 
stočného za r. 2017 pekařství Kessi 
o částku 3.808,80,- Kč.

1.5. Rada obce schválila ceny pro 
dodávky chodníkové zámkové 
dlažby pro rok 2018 od  Stavebnin 
Vajbar s.r.o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá rozeslat všem 

okolním obcím a  Základním 
školám nabídku na  zajištění 
plavecké výuky žáků ZŠ ve školním 
bazénu ve Vranovicích.

 T: 15.4.2018, O: starosta, ředitelka 
ZŠ

Rok 2017 v účetních číslech
Obec Vranovice hospodařila za rok 2017 se ziskem - přebytkem ve výši 36.925.173,- Kč.
Příjmy za rok 2017: 83.138.094,69,-Kč
Výdaje za rok 2017: - 46.212.920,95,-Kč
Rozdíl - přebytek za rok 2017: + 36.925.173,74,-Kč

Cizí zdroje – dlouhodobá zadluženost: stav k 1.1.2017 stav k 31.12.2017 rozdíl
a) úvěr SBERBANK – DPS 7.200.000,-Kč 5.400.000,-Kč - 2.400.000,-Kč
b) úvěr SBERBANK – bytový dům 16.761.698,-Kč 0,-Kč - 16.761.698,-Kč
 23.961.698,-Kč 5.400.000,-Kč - 18.561.698,-Kč

Stavy na účtech: k 1.1.2017 k 31.12.2017 rozdíl
 5.417.092,79Kč 23.152.542,48,-Kč + 17.735.449,69 Kč

Zisk – přebytek z hospodaření za rok 2017 byl použit, jak vyplývá z uvedených čísel, na úhradu dlouhodobých závazků obce  
v r. 2016 a vytvoření finanční rezervy na účtech obce pro investice v roce letošním.
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2.2. Rada obce ukládá projednat 
připomínky k  pracovní verzi 
Opatření ke  snížení rychlosti 
vozidel na silnici II/381 s Centrem 
dopravního výzkumu.

 T: 15.4.2018, O: 1. místostarosta
2.3. Rada obce ukládá prověřit možnosti 

podání žádosti o dotaci na výstavbu 
sportovní haly a termín pro podání 
žádosti o  uzemní a  stavební 
povolení stavby.

 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 zprávu 
o činnosti ČOV.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
Rozhodnutí Vrchního soudu 
v Olomouci ve věci vyloučení kupní 
ceny 2.200.000,-Kč za budovu č.p. 
57 (jídelna u Floriánka) z konkursní 
podstaty úpadce Agrodružstvo 
Vranovice v likvidaci

Usnesení Rady č. 8/2018  
ze dne 16.4.2018

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

12 ks laviček a  jejich umístění 
v intravilánu obce.

1.2. Rada obce schválila advokáta 
JUDr.  Petra Navrátila jako 
administrátora výběrových řízení 
pro veřejné zakázky malého rozsahu 
související s  přípravou projektu, 
žádostí o  finanční podporu 
a  realizace společných zařízení dle 
Komplexních pozemkových úprav.

1.3. Rada obce schválila vyhodnocení 
čerpání rozpočtu za  I.Q/2018 
a  předloží ho k  projednání 
na jednání Zastupitelstva obce.

1.4. Rada obce schválila program 
jednání veřejného zasedání 
Zastupitelstva Obce Vranovice  dne 
26.4.2018.

1.5. Rada obce schválila Zprávu 
o  hospodaření příspěvkové 
organizace Základní škola 
a Mateřská škola Vranovice za rok 
2017.

1.6. Rada obce schválila vydání 3 
palet zámkové dlažby na  opravu 
chodníku na ul. Zahradní.

1.7. Rada obce schválila nabídku paní 
Jitky Sedláčkové, Fajn zahrada, 
Žabčice, na výsadbu stromů a keřů 

v parku u bytového domu č.p. 183. 
1.8. Rada obce schválila dočasné 

zastřešení terasy u  jurty v  Hlinku 
pro spolek Lesní školka Vranovice, 
z.s.

1.9. Rada obce schválila termín 
a  organizační zajištění předání 
Motivační odměny.

1.10. Rada obce schválila Základní škole 
a  Mateřské škole Vranovice p.o. 
podání žádosti a  realizaci projektu 
Šablony II OP VVV

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit 

k  projednání smlouvu na  rozšíření 
kapacity MŠ.

 T: 30.4.2018, O: 1. místostarosta
2.2. Rada obce ukládá vyzvat majitele 

pozemku parc. č. 88/7 k  vyklizení 
pozemků od  černé skládky 
pneumatik.

 T: ihned, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vypsat 

výběrové řízení na  místo správce 
Vzdělávacího centra.

  T: 30.4.2018, O: starosta
2.4.  Rada obce ukládá provést opravu 

plotu mezi zahradou u  bytového 
domu č.p. 183 a  pozemku okolo 
prodejny zahrádkářských potřeb.

  T: 30.5.2018, 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, že 
VHS Břeclav zastavila stavbu 
(komunikace na  ul. Vinohrádky) 
z  důvodu nestability a  možnosti 
sesuvu půdy u  přístavby Penzionu 
Veritas. Stavba zastavena 
do 23.4.2018.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
ukončení smlouvy Solidárního 
systému financování sociálních  
služeb pro rok 2017 a  vrácení celé 
nevyčerpané částky z r. 2017.

Usnesení Rady č. 9/2018  
ze dne 30.4.2018

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila navýšení ceny 

na  realizaci rozšíření kapacity MŠ 
o 8%.

1.2. Rada obce schválila zadání pro 
výběrové řízení na realizaci malého 
okruhu naučné stezky.

1.3. Rada obce schválila smlouvu 
příkazní na  zajištění výběrových 

řízení na vypracování projektových 
dokumentů a  realizace společných 
zařízení dle KPU s  JUDr.  Petrem 
Navrátilem, Joštova 4, Brno.

1.4. Rada obce schválila hospodaření 
Základní školy a  Mateřské školy 
Vranovice p.o. k 31.3.2018.

1.5. Rada obce schválila dodatek č. 
1 ke  Smlouvě o  dílo uzavřené 
s  Centrem dopravního výzkumu 
v.v.i.

1.6. Rada obce jmenovala do hodnotící 
komise nabídek na  multifunkční 
učebnu ZŠ starostu obce 
a Ing. Jiřího Hladíka.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vyzvat Správu 

železniční dopravní cesty, státní 
organizace, k  zajištění bezpečného 
zábradlí u  mostku za  přechodem 
na ul. Přibická.

  T: 15.5.2018, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá prověření 

a  zajištění navýšení příkonu el. 
energie pro budovu Vzdělávacího 
centra.

  T: 30.6.2018, O: 1. 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 
vyhodnocení plnění Plánu investic 
a oprav na rok 2018.

Usnesení Rady č. 10/2018  
ze dne 14.5.2018

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

smlouvu na  zařízení bazénové 
technologie dodané firmou 
Bazenservis s.r.o.

1.2. Rada obce schválila Dodatek č. 3 
smlouvy o dílo se společností PSK 
Group, spol. s  r.o. na  výstavbu I. 
etapy Vzdělávacího centra.

1.3. Rada obce schválila zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení 
na  Zateplení Vzdělávacího centra 
ve  Vranovicích (2. etapa výstavby 
Vzdělávacího centra)

1.4. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
se společností Strabag a.s. na opravu 
komunikace na ul. Dlouhá.

1.5. Rada obce schválila Kupní smlouvu 
s  Mgr.  Františkem Vlasákem, 
DISTR služba škole Mikulov, 
na  dodávku vybavení budovy 
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Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční  

28. června 2018 v 19 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice

Vzdělávacího centra a  rozšíření 
kapacity MŠ.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
jihomoravského kraje na  projekt 
„Podpora zkvalitnění služeb 
a  zlepšení využití potenciálu 
místního TIC Vranovice“ .

1.7. Rada obce schválila Smlouvu 
o poskytování hostingových služeb 
se společností ALIS, spol. s r.o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vyzvat majitele 

RD na  ul. Hlavní k  úklidu 
rozestavěných nemovitostí 
z chodníku.

  T: ihned, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá dokončit reklamaci 

těsnění vrat a  zatékání do  garáží 
bytového domu Doliny.

  T: 30.5.2018, O: 2. místostarosta
2.3.  Rada obce ukládá dokončit 

reklamaci betonových truhlíků 
v bytovém domě Doliny.

  T: 30.6.2018, O: 1. místostarosta
2.4. Rada obce ukládá ve  spolupráci 

s  předsedou SJM bytového 
domu Doliny předání projektové 
dokumentace bytového domu 
Doliny.

  T: 30.5.2018, O: 1. místostarosta
2.5.  Rada obce ukládá připravit 

systémová řešení pro rozšíření 
počtu hrobových míst na  místním 
hřbitově.

  T: 30.6.2018, O: starosta, 
matrikářka

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 
vyhodnocení činnosti komise 
Stavební a životního prostředí.

3.3. Rada obce vzala na vědomí sdělení 
MV ve věci optimalizace matričních 
úřadů.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí počet 
přihlášek dětí do MŠ.

Usnesení z jednání ZO č. 2/2018 
ze dne 26. 4. 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 Závěrečný účet za  r. 

2017 bez výhrad.
1.5. ZO schvaluje účetní závěrku za rok 

2017.
1.6. ZO schvaluje hospodářský výsledek 

za r. 2017.
1.7. ZO schvaluje převod výsledku 

hospodaření za  rok 2017 ve  výši 
21.474.239,86 Kč z  účtu 431.300 
na účet 432.0317 nerozdělený zisk 
z minulých let.

1.8. ZO schvaluje Smlouvu o  č. 
1030043283/002 o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
s  E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.9. ZO schvaluje Smlouvu o  č. 
1030042215/001 o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
s  E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.10. ZO schvaluje Smlouvu č. 
10210/2015-SŽDC-OŘ BNO-
OKP o  smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se Správou 
železniční dopravní cesty, státní 
organizace se sídlem Dlážděná 
1003/7, Praha 1.

1.11. ZO schvaluje Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene č. 55729/2010-
O25 TS VB:2017/0065 ve prospěch 
České dráhy a.s. se sídlem Nábřeží 
L. Svobody 1222, Praha 1.

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 zprávu o  výsledku 

hospodaření za  I. čtvrtletí 2018 
na vědomí.

3.5. ZO bere přednesenou zprávu 
o činnosti KV na vědomí

3.6. ZO bere na vědomí zprávu auditora 
za r. 2017.

3.7. ZO bere na  vědomí zprávu 
o  výstavbě I. etapy Vzdělávacího 
centra.

Svůj čas věnují 
lidem
Za obětavou práci s lidmi a reprezentaci 

Vranovic byli za  rok 2017 oceněni paní 
Svatava Pitková a  pan Igor Penka. Paní 
Pitková se věnuje mimopracovní činnosti 
v  obecních spolcích a  je dlouholetou 
dobrovolnou cvičitelkou. Cvičení svých 
svěřenců se obětavě věnuje již více než 
50 let a  odchovala několik pokolení 
cvičenců. Její vitalita a sportovní nadšení 
je velkou motivací pro její okolí. Pan 
Penka, coby lékař nejen obětavě pomáhá 
svým pacientům i  spoluobčanům, ale 
také je známý svým vysoce lidským 
a empatickým přístupem. Ve svém oboru 
je špičkovým odborníkem s  rozsáhlým 
specializačním záběrem. I  přes svoji 
vysokou odbornou erudovanost zůstal 
velmi vnímavým a  skromným člověkem. 
Oba ocenění představují velký vzor pro 
generaci svou i generace následující.

Oba jmenovaní převzali 21. května 
2018 při slavnostním ceremoniálu 
v Obřadní síni Obecního úřadu z rukou 
starosty Jana Helikara a  místostarostů 
Jaroslava Pezlara a  Drahoše Dofka. 
Pamětní listy a  věcné dary za  zásluhy 
a příkladnou reprezentaci Vranovic. Stali 
se tak dalšími vranovickými občany, kteří 
tohle ocenění obdrželi.

Motivační dotace se letos 
ve Vranovicích udělovala již po šesté. Jejím 
cílem je motivovat zájmová uskupení, 
organizace i  jednotlivce, působící v  obci 
k  aktivní a  samostatné činnosti, vedoucí 
k rozvoji společenské, kulturní, sportovní, 
vědecké, školní, či jinak obecně prospěšné 
aktivitě a šíření dobrého jména Vranovic. 
V minulosti toto ocenění získal například 
Pavel Pláteník za  mimořádné úspěchy 
v silovém trojboji a reprezentaci Vranovic 
nebo Lucie Machová za záchranu života 
seniorky.

Kvapilová Dana
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Aktuality

Uzavírka ulice 
Dlouhá
Oprava asfaltového povrchu, 

výměna obrubníků a vybudování nových 
parkovacích míst čeká ulici Dlouhá 
v termínu od 1.6. - 31. 7. 2018. Po dobu 
rekonstrukce dojde k  úplné uzavírce 
této ulice, která bude během oprav 
zpřístupněna pouze občanům, kteří zde 
bydlí. Stavební úpravy provede společnost 
STRABAG a.s., která také bude se 
všemi zde žijícími občany průběžně 
komunikovat. Cena celého projektu 
přesáhne částku 2,5 mil. korun s Dph.

-kva-

Rekonstrukce 
Vinohrádků je 
dokončena
V  ulici Vinohrádky, byla ukončena 

výstavba nové komunikace, parkovacích 
stání a  nových chodníků. Součástí 
rekonstukce celé ulice bylo i vybudování 
nového veřejného osvětlení. Stavbu 
realizovala společnost VHS z  Břeclavi 
a cena zakázky se pohybovala okolo dvou 
a čtvrt milonu korun bez daně.

-kva-

Modernizace spoří 
výdaje
Nízké stočné a úspory pro obec jsou 

výhody, které Vranovicím přináší péče 
o  čističku odpadních vod. Rozšiřující se 
technologie a pravidelné provozní opravy 
jsou totiž důvodem nízkých nákladů 
na  provoz čističky. V  první polovině 
letošního roku je proto plánována 
další úprava, tentokrát se bude jednat 
o renovaci obou přečerpávacích stanic.

„Provoz čističky ušetří obci 
každoročně statisíce korun, které jsou 
následně využívány k  její modernizaci. 
To je také jedním z důvodů, proč si obec 
může dovolit již několik let nezvyšovat 
poplatky za  stočné, které jsou nejnižší 
ze všech okolních obcí a  měst.“ uvedl 
starosta obce Jan Helikar

Cena stočného se počítá ze směrného 
čísla, což je údaj, který se stanovuje tehdy, 

jestliže není stočné rovno spotřebě vody 
z  vodovodu. Používá se tam, kde se 
předpokládá i  jiný zdroj spotřebované 
vody například studna. Pro bytový fond 
se používá směrné číslo stanovené ve výši 
35 m3 na  osobu. Celostátní průměr 
je 32,3 m3. Naše obec má stanovené 
stočné ve výši 924,-Kč za  rok což je při 
směrném čísle spotřeby vody 35 m3 cena 
26,40,-Kč za m3 vody. Částka stočného 
ve  Vranovicích je tak řádově o  téměř 
600 Kč nižší než v obcích a městech, kde 
jsou čističky ve  vlastnictví vodárenských 
společností.

Kvapilová Dana

Odpad separuje 
téměř 80% 
domácností
Třídit odpad obyvatelé Vranovic umí. 

Dokazují to statistiky za rok 2017. Podle 
nich vytřídil každý občan v průměru 114 
kilo papíru, skla, plastů a  bioodpadu, 
což je meziročně téměř o 5 kilo odpadu 
více než v  roce předešlém. Odpad 
třídilo v  loňském roce 583 vranovických 
domácností což představuje téměř 80% 
obyvatel Vranovic. Zároveň se o téměř 125 
tun za rok snížilo množství zpracovaného 
směsného odpadu, což představuje objem 
více než 65 kg na  jednoho obyvatele. 
A  právě důsledné třídění odpadu 
v  domácnostech bude do  budoucna 
hlavním předpokladem, abychom naši 
peněženku šetřili i v dalších letech.

Od roku 2024 totiž začnou platit nová 
nařízení vztahující se ke  skládkování 
komunálního odpadu. Dojde k výraznému 
snížení objemu směsného odpadu, které 
bude možné vyvážet na  skládky a  tím 
porostou i  poplatky, které se budou 
ke skládkování odpadu vztahovat.

Starosta Jan Helikar k tomu doplnil: 
„Růst cen za  skládkování a  zpracování 
komunálního odpadu nemusíme téměř 
pocítit, pokud budeme pokračovat 
v nastalém trendu a třídění odpadu v naší 
obci bude mít rostoucí tendenci, stejně 
jako doposud.“

Z  výsledků je patrné, že obyvatelé 
Vranovic si spoluodpovědnost za kvalitu 
životního prostředí i  za  spoluúčast 
na zpracování odpadu vzali za své.

Kvapilová Dana

Další klidová zóna 
ve Vranovicích
Zatravnění a výsadba nových stromů 

jsou práce, které v  první polovině 
letošního roku provedou zaměstnanci 
obce a  společnost Fajn zahrada v  parku 
u  bytového domu na  ulici Nádražní č. 
p. 183 (tzv. domu Hrůzy). 

Park u Domu hrůzy

Park s  lavičkami, který se začal 
budovat v  loňském roce bude dokončen 
počátkem léta. Částka za výsadbu včetně 
stromů a rostlin se bude pohybovat kolem 
95 tisíc korun včetně DPH a tento projekt 
zrealizuje společnost Fajn zahrada. 
Společně s  dokončením parku provede 
obec opravu plotu mezi bytovým domem 
a prodejnou zahrádkářských potřeb.

„Vranovice budou mít další místo pro 
posezení a  relaxaci uprostřed zeleně.“ 
zkonstatoval starosta Jan Helikar

-kva-

Vranovice 
podporují XXIII. 
ročník Mistrovství 
ČR v plavání tělesně 
postižených
Naše obec se stala partnerem 

plaveckého závodu pro hendikepované 
sportovce a  zapůjčila vranovické lidové 
kroje za  účelem mediální propagace. 
V  polovině dubna proběhlo v  Obecní 
knihovně focení plavkyně v kroji a finální 
podoba již oficiálně zdobí reklamní 
materiály. Letošní XXIII. ročník 
Mistrovství ČR v  para plavání se bude 
konat v  sobotu 2.června 2018 v  areálu 
Městského plaveckého stadionu Lužánky. 
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Reklamní banner

Loňský ročník tohoto plaveckého 
závodění byl uskutečněn z  pověření 
Českého svazu tělesně postižených 
sportovců a  jeho pořadatelem se stal 
sportovní klub SK KONTAKT BRNO 
ve  spolupráci s  Plaveckou akademií bez 
bariér. Zúčastnilo se 124 plavců z České 
republiky, Slovenska, Ruska, Polska 
a Rakouska a celkově bylo ve dvou a půl 
dnech odplaváno 502 startů, 21 štafet 
a  bylo zaznamenáno 155 osobních 
rekordů. Více informací o  celé události 
a aktuální informace najdete na webových 
stránkách http://mcr-brno.weebly.com/

Držíme všem plavcům a  plavkyním 
palce, aby si i  letošní závody užili, 
seznámili se s  novými lidmi a  dokázali 
nám ostatním, že i  s  hendikepem se dá 
aktivně žít.

Monika Kotlánová

Vranovice budou 
mít naučnou stezku
Ve  Vranovicích se na  podzim otevře 

malý okruh naučné stezky, orientovaný 
na  děti. Ponese jméno vrány Krákorky 
a  celkem bude mít osm zastavení. 
Začínat bude na nádraží a přes Turistické 
informační centrum, ulicí Přibickou 
povede do Hájku a skončí 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.

-kva-

Rekonstrukce 
pomníku obětí 
světových válek
Nový chodník i  oplocení, očištění 

pomníků, výsadba zeleně a  doplnění 
fotografií. Celkové obnovy se v  letošním 
roce dočká památník obětem I. a  II. 
světové války v  rámci oslav 100. výročí 
založení Československa.

Památník se své obnovy dočkal

Památník obětem obou světových 
válek se skládá ze třech různých pomníků. 
Pomník padlým vranovickým mužům 
na  frontových bojištích 1. světové 
války je dílem kamenického mistra 
Dvořáka z  Břeclavi a  byl slavnostně 
odhalen v  roce 1926. Druhý pomník 
patří přibickému rodákovi žijícímu 
ve  Vranovicích a  později příslušníku 
britského Královského letectva, pilotu 
Janu Jankovi, který zahynul v  roce 1942 
v Suffolku. Třetí pomník je vzpomínkou 
na bratry Čermákovy, kteří byli za druhé 
světové války členy odbojové skupiny 
a  zahynuli v  roce 1945 na  následky 
věznění v koncentračních táborech.

„Opravou památníku se naše obec 
připojí k celorepublikovým oslavám 100. 
výročí vzniku Československa.“ doplnil 
k rekonstrukci starosta obce Jan Helikar

-kva-

Kontejnery na textil 
ve Vranovicích
Tři nové kontejnery se koncem 

března objevily na  ulici Školní 
(za  Obecním úřadem), na  Náměstíčku 
a  u  železničního přechodu u  ulice 
Přibické. Kontejnery v  obci umístila 
společnost TextilEco a.s., která se 
stará o  šetrnou a  ekologickou likvidaci 
textilního odpadu. Do  přistavených 
kontejnerů mohou občané odkládat čisté, 
použité oděvy a obuv z domácností a také 
použité hračky. Použitý textil je následně 
roztříděn a  dle míry opotřebení je buď 
vrácen zpět do  oběhu, dále zpracován 
nebo ekologicky likvidován. Takto získané 
finanční prostředky firma TextilEco 
následně použije na  obecně prospěšné 
projekty. „Tříděním odpadu se zabýváme 
již téměř 4 roky. Sběr textilního odpadu 
je dalším krokem ke  snižování finanční 
zátěže obce při likvidaci směsného 
odpadu a  zároveň i  šetrným přístupem 
k  přírodě.“ dodal k  nově instalovaným 
kontejnerům starosta Jan Helikar.

Kvapilová Dana

Foto_Památník_obětem1 Popisek: 

Sledujte aktuální dění v obci  
na www.vranovice.eu

Facebook Vranovice Obec
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Okna školy dokořán

Výuka jazyků pro dospělé 
na ZŠ ve Vranovicích 
pokračuje a rozšiřuje se 
o další jazyk

Od  září plánuje ZŠ ve  Vranovicích 
pokračovat v  kurzech jazyků pro 
dospělé.

Kurzy budou zaměřeny na  výuku 
jazyka anglického a  nově i  na  jazyk 
německý. Podporovány budou všechny 
stupně pokročilosti. Hodina bude 45 
minutová, jedenkrát týdně. Zájemce 
povede zkušená lektorka, učitelka 
jazyků ZŠ Vranovice.

Cena kurzu se bude odvíjet od počtu 
frekventantů v  jedné hodině. Celkem 
bude vyučováno 20 vyučovacích 
jednotek, 10h v  prvním pololetí a  10h 
ve druhém pololetí. Kurz začne na konci 
září a skončí na konci května.

Přihlášky naleznete na  webových 
stránkách školy v  sekci formuláře. 
Dospělí se mohou přihlašovat 
do 31.8.2018.

Hana Pokorná, ředitelka školy

Krajské finále 
ve štafetě
Když se řekne ve  světě Česká 

republika, mnoho lidí ani neví, kde 
tento malý stát leží. Pokud ale zmíníte 
jméno Jaromíra Jágra a  Ester Ledecké, 
rozpomene se většina lidí, že o  této 
zemi již vlastně slyšeli. Díky našim 
malým sportovcům z  Vranovic, kteří se 
dokáží zapřít, sportovat, spolupracovat 
a trénovat i ve svém volném čase, se také 
mluví o  naší malé obci na  sportovních 
stadionech v Jihomoravském kraji.

Že dokážeme na naší malé škole najít 
16 dětí, které mohou konkurovat svými 
běžeckými výkony školám z  Břeclavi, 
Brna, Hodonína, Vyškova, Veselí nad 
Moravou, Blanska, Kuřimi a Židlochovic, 
je až podivuhodné.

Již druhý rok dokázali žáci 1. stupně 
pokořit ve  štafetách soupeře v  okresním 
kole a postoupit do krajského kola, kam 
se sjelo 10 škol z celého Jihomoravského 
kraje. Při pohledu na soupisku těchto škol 
si člověk pomyslí, zda má vůbec cenu se 
této soutěže zúčastnit, že nemůže mít 
hrstka dětí z naší školy šanci proti výběru 
sportovců z  těchto gigantických škol. 
Toto však není zcela pravda.

Na  startovní čáře v  Břeclavi 14.5. se 
hrdě postavili vedle soupeřů v běžeckých 
tretrách, byla na  nich vidět velká 
nervozita a touha vyhrát. Někomu může 

tato situace připomenout knihu Eduarda 
Basse z  jiného sportovního prostředí 
Klapzubova jedenáctka.

V boji o postup do celostátního kola 
se sčítaly časy 3 štafet. Všechny se běžely 
ve  dvou rozbězích. První štafetu na  8 x 
100m tvořilo 8 dětí ze třetích tříd. Tito 
malí běžci, kteří na  atletickém okruhu 
o  velikosti 400m nebyli téměř vidět, 
ji zaběhli v  čase 2 min 18s , obsadili 8. 
příčku.

Druhou štafetu také 8 x 100m 
tvořili žáci 4. třídy a  jedna dívka z  5. 
třídy. S časem 2min 6s bojovali dokonce 
o neuvěřitelnou 3. medailovou pozici.

Třetí štafeta byla namíchaná 
z mladších i  starších běžců, kteří museli 
překonat ve  sprintérském tempu 8 x 
200m, což naši zvládli za 4 min a 37s.

Smíšená byla i 4. štafeta na 8x 200m, 
kde se nám časomíra zastavila na  4min 
a  56s. Tato štafeta se již do  celkového 
pořadí nezapočítávala.

Velké díky patří i náhradníkům, kteří 
se zúčastnili celého tréninku i závodů, kde 
svoje kamarády povzbuzovali. Že by to 
bez nich nešlo, to se potvrdilo v krajském 
kole, kdy jeden chlapec onemocněl 
a musel být nahrazen.

Po  velmi napínavých bězích se 
čekalo na  vyřčení celkového pořadí 
jednotlivých družstev. To naše obsadilo 
v  Jihomoravském kraji krásné 7. místo 
s časem 9min 3s. Děkujeme, že tyto děti 
poctivě trénovaly běh i  předávky, které 
byly na  závodech téměř dokonalé. Pro 
některé však byl problém se zorientovat 
v  poli drah naznačených na  tartanovém 
povrchu a přesouvat se podle aktuálního 
pořadí jednotlivých běžců. Tyto menší 
nedostatky, které se nedají na  našem 
travnatém hřišti bez vyznačených drah 
nacvičit, nás stály drahocenné sekundy. 
O  to více musíme vyzdvihnout celkový 
výkon těchto malých sportovců a za celou 
naši školu i obec jim poděkovat.

Žáci 3. tříd: Halfarová Barbora, 
Kunzová Valerie, Nohelová Julie, Galiová 
Lucie, Benadová Rebeka, Brychta Tomáš, 
Ondráček Adam, Frohlich Michal, Kaláb 
Matěj, Mikloš Patrik, Svora František

Žáci 4. třídy: Norková Viktorie, 
Rosová Natálie, Novotná Kateřina, 
Košíčková Alžběta, Mach Lukáš, Gruna 
Max, Benda Tomáš, Stejskal Ondřej

Žákyně 5. třídy: Ruberová Nikola, 
Sedláčková Barbora

Stejskalová Petra
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McDonald‘s Cup: 
Vranovice jen krok 
od postupu
Scházelo tak málo. O to víc konečný 

výsledek mrzí. Žáci prvních až třetích 
tříd obsadili na  letošním fotbalovém 
McDonald‘s Cupu druhé místo, když 
ve finálovém klání s domácími Žabčicemi 
prohráli nejtěsnějším možným rozdílem 
0:1. Jen krok jim tak scházel k senzačnímu 
postupu do okresního kola.

Navzdory lehké pachuti z konečného 
výsledku dosáhly Vranovice skvělého 
úspěchu. Po  předešlých letech, kdy se 
na  McDonaldech příliš nedařilo, jsme 
v úterý 24. dubna neodjížděli do vedlejší 
vesnice s  přehnanými ambicemi. 
V nejnižších ročnících však roste nadějná 
fotbalová generace a  hned první zápas 
ukázal, že tentokrát nebudeme na turnaji 
hrát podřadnou roli.

Po  počátečních rozpacích se kluci 
v  úvodním klání proti nebezpečným 
Pohořelicím zklidnili a  i  díky čtyřem 
zásahům Františka Svory, ho jasně ovládli 
8:3. Ihned poté je čekal závěrečný zápas 
ve  skupině proti Želešicím. V něm jsme 
šli rychle do  vedení 2:0, jenže kluci pak 
nepochopitelně polevili a  soupeř toho 
využil. Postupně zápas otočil a chvíli před 
koncem byl stav 3:5 v  náš neprospěch. 
Naši hráči, se však nevzdali a  ukázali 
silnou psychiku. Želešice zmáčkli 
na  jejich polovině a  duel strhli na  svou 
stranu v poměru 6:5. V napínavém utkání 
se třemi brankami blýskl mladý Ondřej 
Klimus, který chodí teprve do první třídy. 
Finále jsme si tak vybojovali na poslední 
chvíli.

V  něm jsme bohužel brzy dostali 
branku, ale nesložili hlavy a  soupeřovu 
branku zasypali několika nebezpečnými 
pokusy. Domácí gólman však předváděl 
vynikající zákroky a  svůj tým držel 
nad vodou. Když se kluci nadechovali 
k  největšímu náporu, zazněl hvizd 
rozhodčího. Postup do okresního kola tak 
připadl Žabčicím.

Kluci byli chvíli smutní, ale dlouho 
jim to naštěstí nevydrželo. Předvedli 
totiž perfektní výkony, za  což jim patří 
velká pochvala. A já už se těším na další 
fotbalové akce, protože tahle generace 
se může podívat určitě dál než jen 
do Žabčic…

Jan Pařík

VÝSLEDKY VRANOVIC
Základní skupina:
Vranovice – Pohořelice ............8:3
Vranovice – Želešice ...............6:5
Finále:
Vranovice – Žabčice ................0:1
SOUPISKA VRANOVIC
mladší: Tomáš Brychta, Barbora 

Halfarová, Valerie Kunzová, Michal 
Fröhlich, Adam Ondráček, Julie 
Nohelová, Lucie Galiová, Matěj Kaláb

starší: Lukáš Mach, Alžběta 
Košíčková, Max Gruna, Viktorie 
Norková, Tomáš Benda, Nikola Ruberová, 
Kateřina Novotná, Ondřej Stejskal

Jan Pařík

Mladí sprinteři jsou 
druzí v okrese
Jedno je jisté. Vranovická základní 

škola se může pochlubit pořádnými 
rychlíky. Žáci prvního stupně totiž už 
podruhé v  řadě pronikli do  absolutní 
špičky okresu ve  Štafetovém poháru. 
V soutěži, ve které se sčítají časy z jedné 
štafety 1. – 3. třídy na  8x100 metrů, ze 
stejné vzdálenosti v  podání žáků 4. – 5. 
třídy a závěrečné společné štafety 8x200 
metrů, se Vranovice po loňském triumfu 
umístily na  výborném druhém místě 
z osmi účastníků.

Lepší byla v  pátek 20. dubna 
na atletickém stadionu v Židlochovicích 

jen domácí základní škola, která nás 
ve všech třech soutěžních štafetách vždy 
na  čas o  kousek porazila. I  druhé místo 
nám však s  největší pravděpodobností 
zajistí postup do krajského kola v Břeclavi, 
kde jsme se představili i  minulý rok. 
Nesmíme zapomenout ani na  taktéž 
druhé místo, kterého dosáhla nesoutěžní 
štafeta B na 8x200 metrů.

Krásný atletický den se odehrával 
v  kulisách parádního počasí, které přálo 
dobrým výkonům. Vranovice startovaly 
vždy ve druhém rozběhu, kde změřily síly 
pokaždé s třemi stejnými školami. Průběh 
jednotlivých štafet byl přitom vždy hodně 
podobný. Vranovičtí běžci se zpočátku 
drželi zpátky, finiš však měli vždy 
výborný a hlavně díky němu pokaždé svůj 
rozběh opanovali. To stejné se však dařilo 
v prvním rozběhu i Židlochovicím, které 
těžily ze znalosti domácího prostředí.

Vranovice nesbíraly úspěchy jen 
v  hlavním závodě, ale i  v  tradičních 
doplňkových disciplínách. Max Gruna 
ukořistil mezi staršími kluky třetí příčku 
v  hodu medicinbalem, Tomáš Brychta 
se ve  skoku z  místa umístil v  mladších 
chlapcích na třetí pozici a stejná disciplína 
vyšla skvěle Barboře Halfarové, která 
skočila ze všech mladších dívek nejdál.

Na všech dětech bylo vidět obrovské 
zapálení, všichni ze sebe vyždímali 
maximum a  to platí i  o  fandění svým 
spolužákům. Všechny chválím za vzornou 
reprezentaci školy a  doufám, že jsme si 
něco schovali i do Břeclavi!!!
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VÝSLEDKY 
(součty časů ze tří štafet, v min.):
1. ZŠ Židlochovice .........09:14,80 
2. Vranovice ................ 09:25,39
3. Moravany ...................09:30,50
4. Žabčice .......................09:44,05
5. Kuřim .........................09:48,24
6. Blažovice ....................09:52,06
7. Hrušovany u Brna ......10:08,57
8. Babice nad Svitavou ...10:48,48
SOUPISKA VRANOVIC
mladší: Tomáš Brychta, Barbora 

Halfarová, Valerie Kunzová, Michal 
Fröhlich, Adam Ondráček, Julie 
Nohelová, Lucie Galiová, Matěj Kaláb

starší: Lukáš Mach, Alžběta 
Košíčková, Max Gruna, Viktorie 
Norková, Tomáš Benda, Nikola Ruberová, 
Kateřina Novotná, Ondřej Stejskal

Jan Pařík

Gymnastky 
bodovaly 
ve Střelicích

(SPORTOVNÍ GYMNASTIKA – 
dívky 7. tříd)
Poprvé v  historii naší školy se šest 

děvčat rozhodlo na sobě řádně zapracovat 
a  odvážilo se zúčastnit okresního kola 
ve  sportovní gymnastice. Trénovala dle 
možností třeba i  třikrát týdně, aby byla 
22. března připravena stát se důstojnými 
konkurentkami děvčat ze Střelic – 
družstvu A  i  B a  Rajhradu. Na  soutěži 
musela zacvičit sestavu prostných, 
na hrazdě a předvést dva přeskoky. 

Nejtěžší bylo natrénovat jednotlivé 
prvky na  hrazdě. V  průběhu soutěže se 
děvčata nedopustila výraznějších chyb 
a zvládla i  trému – musela odcvičit před 
zraky tří rozhodčích, ostatních závodnic 
i  diváků. V  konečném součtu bodů se 
umístila na fantastickém třetím místě se 
103 body, přičemž družstvo A ze Střelic 
dosáhlo 109 bodů a  vítězky z  Rajhradu 
113 bodů. Při naší premiéře je tak 
od zkušených gymnastek nedělil výrazný 
bodový rozdíl. Nehledě na to, že družstvo 
Střelice B se jim podařilo porazit.

Chtěla bych děvčatům i  jménem 
vedení školy poděkovat za  opravdu 
svědomitou přípravu, předvedený velmi 
dobrý výkon, odvahu a  reprezentaci. 
Věřím, že děvčata letošních šestých 
ročníků na  jejich výkony v  příštím 
školním roce naváží.

Renata Karpíšková

MATEŘSKÁ 
ŠKOLKA

Duben v MŠ
Den Země jsme hromadně oslavili 

ve  čtvrtek 26. dubna. Nejdříve jsme 
zhlédli pohádku „Ukliďme si les“, kterou 
nám zahráli herci z divadelního souboru 
Květinka. Během představení si děti 
ověřily své vědomosti týkající se třídění 
odpadu. Vzdělávací atmosféru doplnily 
veselé písníčky a  vtipný obsah pohádky. 
Poté jsme se přesunuli na školní zahradu, 
kde na  děti čekaly úkoly zaměřené 
na  ekosystém. Celý den jsme si všichni 
užili a  doplnili si vědomosti o  ochraně 
naší Země. Den poté, v  pátek doletěli 
na koštěti do mateřské školy čarodějnice 
a  čarodějové. Celý den se nesl v  duchu 
pálení čarodějnic. Děti i  pedagogický 
sbor se převlékly do kostýmů a na chvíli 
se přenesly do  pohádkového světa. 
V dopoledních hodinách se v jednotlivých 
třídách konaly čarodějnické soutěže, hry 
a děti si vyzkoušely vyčarovat opravdový 
čarodějnický lektvar. Po  zakončení 
programu ve  třídách se školní zahrada 
proměnila v  Barbánkův ráj čarodějnic 
a  čarodějů, kde jsme si všichni užili 
společné chvíle neobvyklého dne.

Vynášení Morany
„Morano, Morano pryč s tebou, děti tě 

dnes k vodě vedou. Zimo, zimo ať jsi pryč, 
jaru dáme dneska klíč.“ Básnička vystihuje 
dopolední program v  mateřské škole 

ve dne 22. března. Společně jsme se vydali 
přivítat jaro a rozloučit se se zimou. Jako 
každý rok nesly děti symbolicky Moranu 
a  májky. Moranu, vyrobenou našimi 
předškoláky, jsme hodili do  vody a  tak 
se rozloučili se zimou. Pro přivolání jara 
jsme zazpívali písničku „Jaro letí“. U vody 
nás těšil svou přítomností i  pohádkový 
vodník, který na chvíli zavítal z pohádky 
do  našeho světa, aby dětem zpovzdálí 
zamával a udělal jim radost. Nakonec děti 
přivázaly pentle na májky a vydali jsme se 
směrem zpět ke  školce, kde jsme krásně 
strávené dopoledne zakončili společnou 
fotografií.

Simona Gálová

Jaro už je tady
Foto: Monika Galbavá

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

červen: 8. | 22.

červenec: 6. | 20.

srpen: 3.| 17. | 31.

Separovaný odpad

Plast -  červen: 6.

 červenec: 4.

 srpen: 1. | 29.

Sklo -  červen: 13.

 červenec: 11.

 srpen: 8.

Papír -  červen: 20.

 červenec: 18.

 srpen: 15.

Bioodpad - červen: 14. | 28.

 červenec: 12. | 26.

 srpen: 9. | 23.
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Římskokatolická farnost

Křížová cesta
V  době postní měli věřící možnost 

zúčastnit se dvou neobvyklých modliteb 
křížové cesty. Křížová cesta, někdy 
podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je 
symbolická cesta sledující události spojené 
s ukřižováním Ježíše Krista a křesťané se 
ji modlí nejčastěji před Velikonocemi. 

Křížová cesta obcí

Křížová cesta je rozdělena na obvykle 
čtrnáct zastavení, která odpovídají 
jednotlivým událostem tradičně 
spojenými s  pašijemi. Tradičně  se 
k modlitbě křížové cesty využívají obrazy, 
které visí v kostele. Některé křížové cesty 
lze najít i  venku v  přírodě. V neděli 11. 
března připravila Schola Vranovice tuto 
cestu pro děti s  rodiči, u  této cesty děti 
namalovaly vlastní obrazy ke  každému 
zastavení. Na  Velký pátek pak připravil 
otec Jaroslav pro celou farnost křížovou 
cestu po  naší  obci, které se zůčastnilo 
na  30 lidí. Velký dřevěný kříž při této 
bohoslužbě nesly statečně malé i  velké 
děti.

-kuk

Krátké ohlédnutí 
za dobou 
velikonoční
Velikonoční svátky jsou vrcholem 

křesťanského liturgického roku. Slavíme 
v nich Krista, který slavně vstal z mrtvých. 
Bezprostřední přípravou na Velikonoce je 
tzv. Svatý týden, který začíná Květnou 
nedělí - památkou na slavný Ježíšův vjezd 
do  Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne 
je tzv. Triduum (třídení), ve  kterém si 
zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři 
s  apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo 
zatčení, soud, cestu na  Golgotu a  smrt 

na  kříži (Velký pátek) a  Kristovo 
zmrtvýchvstání o  Veliké noci (odtud 
Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které 
křesťané bdí a  slaví Kristovo vzkříšení 
(Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). 
Doba velikonoční končí slavností Seslání 
Ducha svatého (Letnicemi) 50 dní (7 
týdnů) po  Zmrtvýchvstání. (Podle vebu 
farnosti Salvator)

-kuk-

Biřmování
7. dubna 2018 15 mladých lidí přijalo 

z  rukou brněnského biskupa Pavla 
svátost biřmování. Svátost biřmování 
pokřtěné dokonaleji spojuje s  církví 
a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého. 
Svátost biřmování uvádí pokřtěné dále 
do  křesťanského života, proto jejímu 
přijetí předcházela jedenapůlroční 
příprava ve  farnosti. Skrze osobní 
modlitbu biskupa a  vkládání rukou 
biřmovanci přijímají dary Ducha svatého, 
kterého Pán seslal v den letnic na apoštoly.

Biřmování

Tento dar Ducha svatého 
připodobňuje dokonaleji křesťany Ježíši 
Kristu a  naplňuje je silou, aby mohli 

vydávat svědectví Kristu a  tak ve  víře 
a lásce vytvářet jeho tajemné tělo.

Bezprostřední přípravě na  obřad 
předcházel večer chval a po biřmování byl 
slavnostní přípitek.

-kuk-

Pouť ministrantů 
na Vranov
Diecézní pouť ministrantů 

do  Vranova u  Brna proběhla 5. května 
2018. Pouť začala putováním děkanátních 
skupin ze sedmi kostelů v okolí Vranova 
- naše výprava z děkanství mikulovského 
mířila od  kláštera klarisek v  Soběšicích 
přes Ořešín. Po krátkém úvodu procházeli 
ministranti asi 7 kilometrů dlouhou trasu. 
V  průběhu cesty jsme plnili znalostní 
a pohybové hry, aktivity a soutěže na téma 
život a legendy ze života svatého Václava, 
ten nás pak v  cíli přivítal v  dobovém 
odění rytíře. Jako překvapení byla pro 
děti nachystána ukázka rytířských zbraní, 
oblečení a soubojů.

-kuk-

Pouť na Hostýn
v  sobotu 19. května se plný autobus 

poutníků z  farností Ivaň, Vranovice 
a  Přibice vydal na  mariánskou farní 
autobusovou pouť na sv. Hostýn. Po cestě 
jsme se zastavili také v Kroměříži, kde si 
účastníci zájezdu prohlédli místní kostel 
svatého Mořice a  obdivovali morový 
sloup. 

Pouť Hostýn Kroměříž

Poté autobus dovezl poutníky 
k  bazilice na  svatém Hostýně. Fyzicky 
zdatnější část výpravy kousek cesty 
na  vrchol Hostýna došla po  svých. 
Po  mši svaté se zájemci z  řad poutníků 
pomodlili „Cestu světla“, 14 zastavení, 
která doplňují 14 zastavení křížové cesty 
událostmi po Ježíšově vzkříšení.

-kuk-

Hod BožíVelikonoční
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Společenské dění

Na Vranovické jaro dorazilo více 
než 800 návštěvníků
Změna místa konání tradiční jarní vranovické slavnosti 

a  krásné slunečné počasí přivedly třetí dubnovou sobotu 
na  Vranovické jaro rekordní počet návštěvníků. Tradiční 
vranovická jarní slavnost se v  letošním roce poprvé uskutečnila 
v parku za Domem pro seniory a během odpoledne parkem prošlo 
víc než osm stovek návštěvníků. A  změna místa konání nebyla 
jedinou změnou, kterou Vranovické jaro zaznamenalo. Vstupné 
návštěvníci letos platili pouze dobrovolné.

Kolotoč na ruční pohon děti nadchnul
Úvodní část programu byla věnována především dětem. 

Ty mohly v  parku hledat velikonoční vajíčka nebo si zahrát 
vědomostní bojovku, při níž luštily indicie vedoucí k dopadení 
pachatele Velké zahradní loupeže. Připraveny byly také jarní 
dílničky, fotokoutek nebo velké zahradní hry jako mikádo, 
kuličky, dřevěné kuželky nebo velká zahradní věž. Odvážní 
a zruční si mohli zastřílet z luku nebo kuše, ale největší úspěch 
u dětí sklidil dřevěný řetízkový kolotoč na ruční pohon. Na něm 
se vystřídala většina malých návštěvníků.

Park zaplnili návštěvníci

Zábava prochází žaludkem
Tradiční vranovické guláše byly pro změnu atrakcí pro 

dospělé. V  letošním roce se vaření gulášů ujali členové Sboru 
dobrovolných hasičů, Vranovické baby, Klub maminek 
a Hospůdka U Šeráků. Soutěž o nejlepší guláš nebyla vyhlašována, 
protože je známo, že všechny vranovické guláše jsou vynikající 
a rozdíly zanedbatelné. O kuchařském umu našich spoluobčanů 
a  chutnosti gulášů svědčily čtyři velmi rychle vyprázdněné 
kotlíky. Nejméně tradiční guláš uvařil Klub maminek. Milovníci 
těch klasických přistupovali zprvu ke krůtímu guláši s cizrnou 
s  lehkou nedůvěrou, ale první lžíce přesvědčila i  největší 
skeptiky, že takový guláš může být delikatesou. Vrcholem všech 
dostupných pochoutek byly dobroty, které napekly naše členky 
Klubu seniorů. Při výrobě se nezapřela jejich šikovnost a  léta 
zkušeností a  my jim moc děkujeme za  jejich ochotu pomoci 
nám s přípravou vranovického jara.  A jaká by to byla zahradní 
slavnost bez dobrého moku. Milovníci vína obléhali stánek 
vranovických vinařů, kteří nabízeli vzorky letošních vín a hned 

u  sousedního stánku tvořili zástup vyznavači zlatavého moku, 
kterým přišel k duhu Strakonický dudák.

Potlesk pro zpívajícího učitele
Na pódiu se mezitím odehrávala nejočekávanější vystoupení 

odpoledne. K těm patřilo vystoupení dětí z Mateřské školy, vítězů 
recitační soutěže z I. stupně Základní školy a vystoupení taneční 
skupiny Crazy a Čtyřlístek. Blok pro děti zakončilo vystoupení 
skupiny historického šermu Duel, která dětem předvedla malý 
rytířský turnaj a děti samotné se mohly k turnajovým hrátkám 
připojit. Mluvené slovo bylo prokládáno zpěvem Honzy 
Čechovského, který se tímto představil obyvatelům Vranovic 
coby nový člen učitelského sboru a  učitel hudební výchovy 
na zdejší základní škole.

Závěr patřil Poutníkům
Závěr vydařeného odpoledne byl věnován vystoupení 

bluegrassové kapely Poutnící, která v  dvouhodinovém 
koncertu představila nejen neznámější písničky své více než 
osmačtyřicetileté tvorby jako  Pojďme se napít, Panenka nebo 
Až uslyším hvízdání, které obecenstvo zpívalo spolu s nimi, ale 
i jejich tvorbu současnou.

„Přesun místa konání Vranovického jara se ukázal jako 
dobrá volba pro konání tradiční jarní vranovické oslavy jara. 
V  následujících letech bude ještě potřeba využít dalších možností, 
které tato lokalita nabízí.“ uvedl starosta Jan Helikar

Kvapilová Dana

Po stopách Marka Šalandy
Hrčava, Horní Lomná, Velké Karlovice, Karolinka, Valašská 

Senica, Šanov, Bojkovice, Starý Hrozenkov a nakonec Lanžhot. 
To je jen částečný výčet míst, kterými prošel Marek Šalanda 
při své tematicky zaměřené cestě k  100. výročí založení 
Československa. Pracovně svoji cestu nazval „zašívání“ republiky, 
neboť šel po  místech na  česko-moravské hranici, která dříve 
patřila do jedné společné republiky a později je rozdělila hranice. 
Jeho cesta má tato místa symbolicky znovu spojit dohromady. 
Zajímavostí je, že Marek Šalanda absolvoval část své pouti 
v kroji z Vranovic anebo v jeho některých prvcích.  Na místech, 
která během cesty navštívil seznámil místní obyvatele s  jeho 
existencí a podobou.

Slunečné počasí přitáhlo návštěvníky
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Proč právě náš kroj?
V našem regionu se vlivem prolínání obyvatel z jiných míst 

naší země i zemí příhraničních nedochoval původní lidový oděv, 
který lidé oblékali při slavnostních příležitostech. Aby se udržela 
tradice hodů a s ní i oblékání krojů, coby slavnostního oděvu, 
začali si mladí lidé půjčovat kroje z  okolních oblastí a  obcí. 
U  nás to byl zejména kroj kyjovský. I  díky tomu se podařilo 
uchovat tradiční lidové slavnosti v  naší oblasti až do  dnešní 
doby. Před osmi lety byl pod odborným vedením etnografky 
Soni Nezhodové, v  restaurátorské dílně Yvety Petráskové, 
zrekonstruován a ušit první pár lidového oděvu z oblasti jižního 
Brněnska kam patří i Vranovice. Od  této doby se začala psát 
novodobá historie kroje pocházejícího z  jihobrněnské oblasti. 
Dnes tedy již mohou mladí na  hody znovu obléknout kroj 
vlastní, a vyjádřit tak příslušnost k místu, kde se narodili, kde 
žijí a  mají své kořeny nejen oni, ale i  generace jejich rodičů 
a  prarodičů. Marek Šalanda má rád folklór i  lidové tradice, 
snaží se je podporovat a seznamovat s nimi další regiony naší 
republiky i země okolní. Protože pochází z nedalekých Cvrčovic 
u Pohořelic, které stejně jako Vranovice spadají do jihobrněnské 
oblasti, rozhodl se svoji cestu absolvovat právě v  tomto kroji, 
o kterém říká: „Je nádherný, velmi elegantní, není přezdobený - 
je prostě důstojný a navíc je náš.“

Kdo je vlastně Marek Šalanda?
Jak již bylo psáno, je rodákem z  Cvrčovic, vystudoval 

Masarykovu univerzitu a  věnoval se úspěšné marketingové 
kariéře. S  narozením dcer - dvojčat se rozhodl zanechat 

časově náročné práce a  věnovat se více rodině. Založil vlastní 
marketingovou firmu, která mu dává více volnosti a  začal se 
také naplno věnovat svým zálibám. K nim kromě folklóru patří 
i  cestování. Cestovat začal od  útlého věku. Nejprve na  kole, 
později začala převažovat pěší turistika. S ní si začal postupně 
klást i značně náročné cíle. Jeho první pěší cesta vedla z Prahy 
do  Brna. Také trochu symbolicky, protože právě v  Praze 
zanechal svoji náročnou práci a přesídlil natrvalo zpět do Brna.  
Další cesta vedla z Vidně do Brna, a po té již následovala, zatím 
Markova nejdelší pěší túra po  česko-moravské hranici, která 
měřila téměř 500 km. A právě před touto cestou přišel i nápad 
nejít všemi cestami jen tak vlažně, ale víc poznávat lidi, které 
cestou potká, seznámit se s jejich příběhy i příběhy míst, která 
navštíví.

Po stopách Marka Šalandy
Na svoji více než 350 kilometrů dlouhou cestu po hranici 

Moravy a Slovenska se vydal 16. dubna, během níž ho čekaly téměř 
čtyři desítky zastávek v obcích na obou stranách československé 
hranice. Při svých zastaveních se  setkával s místními obyvateli, 
povídal si s nimi o jejich kultuře a ptal se na jejich životní osudy. 
Své zážitky z  cesty  vyprávěl i posluchačům českého rozhlasu 
a divákům české televize v pravidelných reportážích a on line 
vstupech. Jeho cestu jste tak mohli  sledovat na  webových 
stránkách naší obce či FB profilu. Slavnostní zakončení cesty se 
uskutečnilo 29. dubna v Lanžhotě.

Kvapilová Dana

Na slovíčko...

NA SLOVÍČKO  
S Markem Šalandou
Asi před rokem v knihovně zazvonil 

telefon a  v  něm se představil Marek 
Šalanda, který by si rád půjčil náš 
kroj. |Domluvili jsme se, že se pro něj 
v knihovně zastaví. Dlouho se nic nedělo 
až letos zazvonil znovu. A tentokrát už to 
klaplo. Nedaleký rodák Marek Šalanda 
šel novodobou pouť po  hranici Moravy 
a  Slovenska. A  aby zdůraznil odkud 
pochází, vzal si na cestu kroj z Vranovic. 
Tak jak tomu dříve bývalo.

Kdo je Marek Šalanda?
Jsem původem matematik a  fyzik, 

který ale vystudoval historii na Filozofické 
a  geografii na  Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity. Poté jsem 
se věnoval počítačům jako redaktor 
počítačových časopisů. Odtud jsem se 
dostal díky kombinaci svých znalostí 
k  investigativní ekonomické žurnalistice. 
Poté, co mě přestalo bavit všechno to 
zastrašování a  vyhrožování, začal jsem 
pomáhat velkým firmám s  krizovým 

managementem, nebo s  rozjezdy nových 
projektů a značek. Žít neustále v krizi není 
na celý život, a tak jsem se před čtyřmi lety 
rozhodl založit si vlastní firmu a pomáhat 
jiným firmám získávat zákazníky – tedy 
s  marketingem a  obchodem. V  tom se 
nám daří – navíc je to hodně rozmanitá 
práce – každý náš zákazník je jiný – my 
totiž nikdy nedodáváme naše služby 
dvěma zákazníkům se stejným produktem, 
nebo službou. To by ani nešlo, když jsou 
konkurenty.

Cestuji už od  svých 14 let. Cestoval 
jsem ale výhradně na  kole. A  výhradně 
se ženami – ty mají úplně jiný vztah 
k  cestování – a  to mi vyhovuje. Nehltají 
kilometry, nechtějí zdolávat, ale poznávat 
a  užít si to. Navíc tým muž a  žena je 
nejlépe přijímaným mezi lidmi, pokud se 
s  nimi chcete na  cestě potkávat. Nejdelší 
moje cesta byla zatím v roce 2001, trvala 
5 měsíců a  měla 10  000 kilometrů. Jel 
jsem na ni se ženou, která předtím nikdy 
nejezdila na  kole. Ono nikdy nejde 
o  fyzičku, ale o  to, s  kým cestujete. No 
a  poslední cesta byla s  mojí ženou Diké 
– před svatbou – přes Turecko, Sýrii, 
Jordánsko, Palestinu a  Izrael. Trvalo to 
měsíc a první rakety tam naštěstí dopadly 
až týden po našem návratu domů.

A – mimochodem – mezi gymnáziem 

a vysokou školou jsem jeden rok učil jako 
záskok u vás, ve Vranovicích, na 2. stupni 
základní školy.

 Odkud se vzal nápad na extrémní 
několikadenní pěší túry?

V  autě na  dálnici D1 mezi Prahou 
a  Brnem. Tam jsem jako novinář a  poté 
manažer ve velkých firmách trávil nejvíce 
času. Pořád jsem si říkal, jaké by to bylo, 
kdybych to šel jednou pěšky. Problém byl 
– s kým. Nakonec jsem přesvědčil jednoho 
známého, kterému ale po dvou dnech otekl 
kotník a  z  Benešova musel odjet vlakem. 
A  já jsem poprvé zůstal na  cestě sám. 
Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, nikdy 
jsem sám necestoval. Nakonec jsem to 
zkusil a pokračoval. A tehdy jsem pochopil 
dvě výhody, když jdete sami. První byla, 
že mám otevřené dveře ke každému, koho 
jsem potkal – mohl jsem se s  ním bavit 
o čemkoli a jak dlouho jsem chtěl. Druhou 
bylo zjištění, že pokud své cesty sdílím 
přes Facebook, baví to i  spoustu jiných 
lidí a já se necítím na cestě tak sám. A tak 
vznikla facebooková stránka „Za  humna 
s Markem Šalandou“.

 Co vás inspirovalo k  cestě 
po česko – slovenské hranici?

Když jsem zjistil, že setkávání s  lidmi 
je to hlavní, co mě na cestách pěšky baví, 

Dasha
Přeškrtnutí

Dasha
Přeškrtnutí

Dasha
Vkládaný text
z Cvrčovic
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hledal jsem k  nim cestu. Když někoho 
potkáte náhodně, dá vám maximálně 
15 minut a  pak už se loučí. Neřekne nic 
pořádného a moc toho nezjistíte. Tak jsem 
oslovil Český rozhlas Brno, zda bychom 
nedali dohromady spolupráci, při které 
já budu chodit pěšky a  sbírat příběhy 
– a  každý den o  tom budu mluvit živě 
na  vlnách Českého rozhlasu Brno. Díky 
tomu si budu moci domluvit důkladnější 
setkání a budu moci poznávat lidi tak, jak 
jsem chtěl.

Ta spolupráce trvá druhým rokem, 
a tak se nyní už s vedoucím vysílání, Jirkou 
Kokmotosem, vždy domlouváme, jaká 
bude další cesta. Tak vznikl i nápad jít právě 
letos po hranici mezi Českou a Slovenskou 
republikou – v roce, kdy to bude právě 100 
let od  vzniku Československé republiky. 
Cesta měla svými příběhy obyčejných 
lidí oslavit život a  společné soužití Čechů 
a Slováků. To společné soužití je totiž kolem 
hranice pořád – rodiny a  lidi v pohraničí 
totiž česko-slovenská hranice spíš spojuje, 
než rozděluje.

 Proč jste na  svoji cestu zvolil 
kroj a  proč právě jihobrněnský kroj 
z Vranovic

Právě proto, že jsem šel po  stopách 
místní kultury, tradic a  řemesel. Pro 
setkání jsem volil vždy spíše nepolitické 
obyčejné lidi, než představitele obcí. I když 
starostů a starostek jsem také pár navštívil 
– ale vždy jen na doporučení – to když oni 
sami představovali něco z místních tradic.

Současně jsme už od začátku plánovali 
s  Českým rozhlasem, že závěr bude 
v  krojích v  Lanžhotě. A  tak jsem hledal 
kroj, jaký bych měl mít na  sobě. Od  své 
mámy Lenky Šalandové, bývalé starostky 
Cvrčovic, odkud pocházím, jsem zjistil, 
že Vranovice si nechaly zrekonstruovat 
jihobrněnský kroj. No a  Cvrčovice jsou 
také jihobrněnsko. Ve  Cvrčovicích se ale 
stále používá kyjovský kroj, což je obrovská 
škoda – a hlavně – zkuste se někde ukázat 
v kyjovském kroji, když nejste z Kyjova. To 
bych byl asi k smíchu.

Jsem moc vděčný za  to, že mi 
vranovický pan starosta Jan Helikar 
vyhověl a kroj zapůjčil. Byť klobouk, který 
jsem měl cestou na hlavě, jsem si nakonec 
raději nechal vyrobit ještě jeden – svůj 
vlastní - v Ostrožské Nové Vsi, abych ten 
z  půjčeného vranovického kroje cestou 
nezničil.

 Na  své cestě jste, jistě potkal 
mnoho zajímavých lidí spjatých 
s  oblastí, kterou jste procházel. 

Vybavuje se vám, nějaká červená nit, 
něco, co pro ně bylo identické?

Procházel jsem většinou poměrně 
odlehlými oblastmi a vesnicemi, kde cesty 
končily. Cítil jsem tak silný vztah lidí 
k  zachování kultury a  k  obnově tradic 
v obcích – ať už na naší, nebo na slovenské 
straně. Bylo také cítit, že hranici tito lidé 
nikdy neuznali a že vztahy mezi Slezany, 
Moravany a  Slováky jsou kolem hranice 
velmi silné a  všichni tam mají propojené 
osudy. Překvapilo mě také, na  kolika 
místech se koná každým rokem setkání 
Čechů a  Slováků – bylo jich minimálně 
patnáct.

 Jaký je obecně váš vztah 
k tradicím a folklóru?

Už na vysoké škole jsem byl kronikářem 
ve  Cvrčovicích, zpracoval dějiny obce 
a  také navrhl znak a  prapor Cvrčovic, 
které se používají dodnes. Vydával jsem 
i místní cvrčovické listy. Vztah k tradicím 
a místní kultuře mi zůstal, i když jsem se 
pak odstěhoval do  Brna. Se ženou Diké 
udržujeme velké množství tradic díky 
jejímu silnému vztahu k  nim. Dokonce 
vyháníme zlé duchy husími pírky, když má 
svátek Lucie. Diké je ze Slovenska – přivedl 
jsem si ji z  Dubnice nad Váhom – a  tak 
hodně tradic pochází odtamtud. Na svatbě 
jsme měli dokonce trochu tajemný obřad 
při svíčkách se sekyrkou, kroji a házením 
skleniček za  hlavu, kterému se říká 
Odčepčenie. Během posledních let jsme 
byli dvakrát v  krojích i  na  ženáčských 
hodech ve Cvrčovicích, i když to bylo velmi 
náročné kvůli dojíždění na nácviky.

Tradice vnímám jako velmi důležité 
– především pro rozvoj menších obcí. Bez 

nich by to byly jen satelity větších měst, kde 
je nuda. Díky kultuře a  tradicím vzniká 
tolik úžasných aktivit. I my sami za nimi 
vyjíždíme ven z Brna, protože mají úplně 
jinou atmosféru než akce ve městě.

Víme, že máte dvě dcery. Jak je 
to u  jejich výchovy, seznamujete je 
s  tradicemi oblasti, ve  které jste se 
narodil vy případně vaše žena, která 
pochází ze Slovenska?

Ty tradice jsou tak přirozenou součástí 
výchovy a her s našimi dětmi, až jste mě 
zaskočila touto otázkou. U  některých 
tradic už vymýšlíme i  svoje vlastní 
obohacení – někde jdeme až k  podstatě. 
Třeba u Mikuláše. Toho u nás doma máme 
jako den, kdy dostávají děti dárky. Protože 
Mikuláš byl ten, kdo tajně obdarovával 
jiné. Čerta a anděla u toho moc nemusíme, 
to jsou už modernější prvky. Nechceme 
taky, aby si děti musely to obdarování 
něčím zasloužit. Výchovu vnímáme jako 
celoroční, čert to už nespasí. (smích)

A  nebo jméno mé ženy. Jmenuje se 
Dana, ale protože Dana je sice hebrejské, 
ale vzniklo prý odvozením od jména řecké 
bohyně spravedlnosti Diké, říkám ji tím 
prapůvodním jménem.

Náš rod Šalandů je starý jihomoravský 
rod – žili jsme (a žijeme) staletí na hranicích 
jižní Moravy a  Čech. Takže moje vnitřní 
nastavení je spjato s jižní Moravou a jejími 
tradicemi. A  ty jsou blízko i  Trenčianské 
oblasti, odkud je Diké. Bylo to cítit i při mé 
cestě po  česko-slovenské hranici. A  jestli 
bydlíme právě v Brně, nebo někde jinde, už 
není tak důležité – hlavně, že je to na jižní 
Moravě a  že můžeme být součástí jejích 
tradic – ať už je to v kterékoli obci.
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Z činnosti spolků a organizací

Zájezd do salonu 
vín ve Valticích
ZO ČZS místní sdružení vinaři 

Vranovice zve všechny zájemce na zájezd 
do  salonu vín ve  Valticích. Zájezd se 
uskuteční v  sobotu 16.6.2018. Odjezd 
autobusu od  nádraží ČD v  15:00 
hodin. Volná degustace v  salonu 16:00 
– 18:00, odjezd zpět cca v 18:30, návrat 
do  Vranovic kolem 19:00 – 19:30. 
Cena za  dopravu 50,- Kč, poplatek 
za degustační program ve  výši 399,- Kč 
si každý uhradí sám na  místě. Možnost 
nákupu vystavených vín v salonu.

Klub důchodců

Cestujeme 
za kulturou

7. 4. 2018 – „Sugar aneb Někdo 
to rád horké“
Divadelní spolek Vlastenecká 

omladina Vídeň spolupracuje 
s  Divadelním spolkem bratří Mrštíků 
v Boleradicích.

Velmi rádi navštěvujeme jejich 
představení. Podařilo se nám zakoupit 
vstupenky na  úžasný muzikál, který 
spolek nastudoval podle slavného filmu - 
Někdo to rád horké.

Muzikál o  dvou muzikantech 
na útěku, o rozkošné dívence Sugar, který 
se odehrával na  konci 20. let minulého 
století. Její kamarádky Josefína a  Dafné, 
které nás všechny pobavily,( krásně 
zahráli Zbyněk Háder a Lukáš Andrejs).

Představení se nám již tradičně 
moc líbilo. S  dobrou náladou jsme jeli 
do Vranovic.

Zájezd
Klub důchodců uskutečnil 24.4.2018 

zájezd do  Frenštátu pod Radhoštěm. 
Navštívili jsme Pohankový mlýn. Majitel 

pan Šmajstrla nám provedl zajímavou 
přednášku s videem o pohance.

Dověděli jsme se, že v  jejich mlýně 
loupou pohanku mechanicky, jako ji 
loupali jejich předkové. Pohanka je 
velmi nenáročná na pěstování, má dobré 
výživové vlastnosti a hlavně je bezlepková 
a  lehce stravitelná. Také tomu na  závěr 
naší návštěvy, odpovídaly nákupy výrobků 
z pohanky, které jsme si vezli domů.

Po  tří hodinové cestě a  po  návštěvě 
Pohankového mlýna nám vyhládlo a naše 
cesta vedla do  restaurace na  oběd, kde 
jsme již byli očekáváni.

Posilněni jsme navštívili Pustevny, 
které jsou nejnavštěvovanější horské 
středisko Beskyd. Pustevnám dominují 
dřevěné stavby, postavené v  lidovém 
slohu, významným architektem 
Dušanem Jurkovičem, např. Šumná, 
Maměnka a  Libušín, valašská zvonička. 
Areál doplňují koliby Valašská, U Záryša 
a hotel Tanečnice.

Na Pustevnách

Libušín postihl v  roce 2014 požár 
a  z  peněz veřejné sbírky je prováděna 
obnova – viz. foto.

Z  Pusteven jsme jeli do  Hrachovce, 
kde jsme navštívili Cyrilovo pekařství,tam 
jsme se občerstvili pravým valašským 
frgálem a  kávou. Téměř každý si vezl 
domů zabalený frgál.

Po  cestě domů jsme se zastavili 
v  Zelárně Bystročice pro sklenice 
výborného kysaného zelí.

I  když předpověď počasí na  úterý 
24.4.2018 byla deštivá, nám se celý den 
vydařil a jak se zpívá „sláva nazdar výletu, 
nezmokli jsme, už jsme tu“, šťastně 
jsme přijeli do  Vranovic. Byl to nejen 
krásný den, ale i  výlet, díky velmi dobré 
organizaci celého zájezdu.

„Za všechno, čím 
jsem, vděčím Tobě, 
maminko.“
Den matek je svátkem všech 

maminek, v  tento den jim děkujeme 
za  jejich lásku, obětavost, výchovu, péči 
a ochotu. V Klubu důchodců se každým 
rokem scházíme a připomínáme si tento 
den. Je to vždy každou druhou neděli 
v květnu.

Naše oslava Dne matek připadla 
na 13. května a proběhla v  jídelně DPS. 
Pan ing. Cyril Jebavý nás všechny přivítal 
a  jako každým rokem pronesl oslavnou 
řeč. Nezapomněl ani na  naše maminky, 
které již mezi námi nejsou, abychom si 
vzpomněli i na ně.

Naše posezení u  kávy, zákusku 
a  chlebíčků, provázela hrou na  kytaru 
a zpěvem paní Liduška Lazarová, která je 
naší členkou a za námi přijela z Brna. Při 
dobrém vínku se zpívalo.

Na  závěr jsme všichni zazpívali 
a poděkovali naší „muzikantské Lidušce,“ 
která slaví v  květnu své významné 
jubileum. Bylo to velmi pěkné posezení 
ke Dni matek.

Zdeňka Melová

KLUB MAMINEK 
ŽENY SOBĚ

Obětavě uklidili co 
druzí bezohledně 
odhodili
Tak jsme to zvládli. V  sobotu 7. 4. 

jsme uklidili naše Vranovice. Sešli jsme 
se na  3 stanovištích - skupinky vedly 
Markéta Sekaninová a Veronika Sedláček 
Rychtová z  Klubu maminek a  Pavel 
Kukleta ze Skautu. Celkem nás bylo 53 
dobrovolníků (z toho 21 dětí). Vedle pana 
Kuklety se z  členů Zastupitelstva obce 
zapojil také pan Luboš Mrkvica, který 
se nejen aktivně podílel na  uklízení, ale 
také se svými pomocníky odvezl většinu 
odpadu do  sběrného dvora OÚ. Odvoz 
zbylého odpadu zajistil pan Kukleta. Díky 
myslivcům máme čisté okolí rybníku 
Jordán a  ulice Kopečky. Skauti a  další 
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dobrovolníci se postarali o  odklizení 
odpadků v  okolí rybníku Stříbrňák, 
říčky Šatavy, fotbalového hřiště, okolí 
železniční trati od závor k mostu směrem 
do  Brna a  dalších míst. Nejhorším 
nálezem byla černá skládka poblíž silnice 
vedoucí z Vranovic do Pouzdřan.

Vedení obce nám zajistilo odpadkové 
pytle a  špekáčky, které rodiny s  dětmi 
po  náročné práci s  chutí opekly. 
A postaralo se o likvidaci shromážděného 
odpadu.

Co se odklizeného odpadu týče, 
naplnili jsme přívěsný vozík za auto celkem 
7x. Jen u rybníku Jordán jsme naplnili 30 
pytlů o  objemu 120l. Mezi nejčastější 
nálezy patřil tradičně plastový odpad, 
plechovky, sklo, pneumatiky, železo, ale 
také záchodová mísa a  cyklistické kolo. 
Celkovou hmotnost sesbíraného odpadu 
jsme odhadli na  3500 kg, z  toho jsme 
vytřídili kov, pneumatiky, stavební suť 
a z polovic také plast, sklo a papír.

Je až s podivem, co vše jsou lidé schopni 
do  přírody vyhodit. Možná kdyby měli 
tušení, co se jak dlouho rozkládá, tak by si 
to rozmysleli. Nehledě na to, že vyhozený 
odpad je nebezpečný pro děti i  zvířata. 
Přitom V  naší obci pravidelně probíhá 
svoz železného odpadu i  nebezpečného 
odpadu, máme tu na  více místech 
umístěné kontejnery na papír, plasty, sklo, 
oblečení, E-box na  drobné elektro (více 
stránky obce PROJEKT Třídíme už 
doma) každá rodina má nárok 1 x ročně 
naplnit odpadem (max. vozík za  auto) 
kontejner ve  sběrném dvoře u  OÚ. Je 
tedy nějaký důvod k vyhazování odpadu 
do přírody? Naštěstí se najdou i  ti, kteří 
odpad třídí, kompostují a  v  nejlepším 
případě se snaží produkci odpadků 
maximálně omezit (přístup tzv. zero 
waste). Jsme vděčné za  akce, jako byla 
tato, a lidi, kteří se ochotně zapojí.

Na závěr ještě jednou děkujeme všem 
dobrovolníkům za  jejich čas a  nasazení. 

Opravdu si vážíme jejich pomoci a  jsme 
rády, že máme mezi sousedy také lidi 
ochotné obětovat svůj volný čas pro 
dobrou věc. 

Za KmV Markéta Sekaninová, 
Veronika Sedláček Rychtová, Ludmila 

Búdová a Jitka Drbalová

Anekdota 
o trávnících

...trocha pobavení k úspěšnému 
zahájení sekačkové sezóny. 
Anebo spíše zamyšlení?
Jednoho dne se v nebi Bůh zeptal Sv. 

Františka, přítele zvířat a přírody:
Bůh: Franto, ty víš všechno 

o zahradách a přírodě, co se to děje tam 
dole v  Evropě a  v  USA? Co se to stalo 
pampeliškám, fialkám, sedmikráskám 
a těm dalším věcem, které jsem před věky 
vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbový 
zahradní plán. Ty rostliny rostly 
v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se 
samy množily. Nektar z dlouhotrvajících 
květů přitahoval motýly, včely a  hejna 
zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už 
uvidím krásné zahrady plné barev a květů. 
Ale všechno, co vidím, jsou zelené fleky... 
František: To všechno ti lidé, kteří se tam 
usadili, Pane. Začali říkat tvým květinám 
„plevel“, ze všech sil je hubí a nahrazují 
trávou.

Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! 
Není to barevné. Nepřitahuje to včely, 
motýly, ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. 
Je to citlivé na  teplotní změny. Chtějí 
tihle lidé opravdu, aby tam rostla tráva? 
František: Očividně, Pane. Podstupují 
při jejím pěstování velké utrpení. Začnou 
každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní 
rostliny, které se v  trávníku objeví. Bůh: 
Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně 
způsobují, že tráva roste opravdu rychle. 
To musí být lidé velice šťastní. František: 
Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu 
povyroste, sekají ji někdy i  dvakrát 
do týdne. Bůh: Oni ji sekají? Suší ji jako 
seno? František: Nikoliv, Pane. Většina 
z  nich jí hrabe a  dává do  pytlů. Bůh: 
Do  pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají 
to? František: Ne, Pane, právě naopak. 
Platí za odvoz. Bůh: Tak počkej chvilku: 
Oni to hnojí, aby to rostlo, a když to roste, 
tak to sekají a  platí za  to, aby se toho 
zbavili? František: Ano, Pane. Bůh: Tihle 
lidé musí cítit velkou úlevu v  létě, když 
vypínáme déšť a  zapínáme horko. To 
dozajista zpomalí růst trávy a  ušetří jim 

to hodně práce. František: Tomu nebudeš 
věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak 
rychle, vytáhnou hadice a platí ještě více 
peněz za zalévání, aby mohli pokračovat 
v sekání a odvážení.

Bůh: Děsný nesmysl! Alespoň že si 
nechali nějaké stromy. To bylo ode mne 
geniální, musím se pochválit. Stromům 
narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. 
Na podzim opadají a vytvoří přirozenou 
pokrývku, aby zadržely vláhu v  půdě 
a  chránily tak stromy a  keře. Navíc se 
rozloží na kompost, aby obohatily půdu. 
Je to přirozený cyklus života. František: 
Raději si sedni, Pane. Místo toho lidé 
hrabou listí na  velké hromady a  platí 
za  jejich odvoz. Bůh: To není možné!! 
A  co dělají, aby chránili kořeny stromů 
a keřů před mrazem, a aby udrželi půdu 
vlhkou a nespečenou? František: Po tom 
co vyhodí listy kupují něco v igelitových 
pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to 
domů a rozsypávají to na místo listů. Bůh: 
A  odkud tento mulč berou? František: 
Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento 
mulč vyrobili. Bůh: Dost! Už na to raději 
nechci myslet...

Podle neznámého autora, překlad 
Jaroslav Svoboda, http://www.ekozahrady.
com

V  červnu bude Klub maminek 
pokračovat pravidelným programem 
(mj. Zpívání pro děti venku za  DPS 
a  Závěrečné opékání špekáčků 
na Hlinku). V červenci a srpnu se budeme 
scházet od 10 hod bez programu.

Lída Búdová

Bylinkové ženování
Květnovým tématem ŽEN SOBĚ 

byla výroba domácích bylinkových sirupů 
z darů přírody. Období jara a léta je časem 
sběru léčivých bylin a  jejich následného 
zpracování, ať už v podobě čerstvých šťáv 
či právě výroby sirupů. Pro mnohé téma 
velmi dobře známé, ale pro někoho stále 
nové. Pojďme si tedy povědět ve stručnosti 
něco o  bylinkových šťávách a  o  výrobě 
sirupové klasiky z černého bezu.

Na přípravu čerstvých štáv se hodí listy 
a plody z maliníku, ale také z jahodníku 
lesního či měsíčního, a z rakytníku. Dále 
jsou výborné šťávy z  plodů drobného 
ovoce jako borůvky, rybíz, aronie. Chutné 
štávy získáme také z květů černého bezu, 
květů lípy a z květů měsíčku lékařského, 
který je vhodný i jako dezinfekční bylina 
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mezi zeleninové záhony a  který se poté 
sám vysemení. Šťávu získáme tak, že 
čerstvé oprané byliny - listy, květy nebo 
ovoce rozmixujeme s trochou vody. Poté 
necháme louhovat, scedíme, podle chuti 
můžeme doplnit vodou, osladit medem 
a podáváme.

Další variantou, lákavou pro děti, 
může být květovaná voda – nápoj pro 
víly a skřítky. Do čisté vody dáme oprané 
květy levandule, růže, mateřídoušky, nebo 
bezu a  podáváme, ale dbáme na  to, aby 
děti květy nepozřely.

Bylinné sirupy můžeme připravit 
z  květů pampelišek, sedmikrásek, fialek, 
černého bezu a  dalších. Musíme jen 
odpozorovat, která bylina, kdy kvete, 
a  nemeškat se sběrem. Sirupy poté 
můžeme s  mírou přidávat do  vody 
a  pokud vydrží, uchováme v  chladu 
na  zimu do  čajů. Někdy se stane, že 
některá sklenice sirupu zplesniví, a nebo 
se vypije dříve, než nastane zima, ale určitě 
neváhejte přípravu sirupu vyzkoušet.

Výroba sirupové klasiky z  černého 
bezu podle Věry Strnadové:
•	 na  2,5 L sirupu, potřebujete cca 30 

květů černého bezu, 2 L vody, 2 Kg 
cukru krupice nebo třtinového, 4 
citrony, kyselinu citronovou a  dále 
sterilizované skleněné láhve a  vršky 
a pár kapek tvrdého alkoholu

•	 2 L vody přivedeme k varu, necháme 
probublat a poté vychladnout

•	 do vychlazené vody ponoříme oprané 
květy a  necháme v  chladu 24 hodin 
louhovat

•	 již vylouhovanou bezovou vodu 
s  květy scedíme do  hrnce např. přes 
sítko vyložené plátýnkem/látkovou 
plenou

•	 přidáme zhruba 2 Kg cukru, ale 
můžeme i  méně, vymačkáme šťávu 
z  citronů a  přidáme 2 lžíce kyseliny 
citronové, ale také ji můžeme vynechat

•	 celou směs za  stálého míchání 
lehce ohříváme na  max. 30°C, poté 
sesbíráme bílou pěnu z povrchu

•	 hotový sirup ještě jednou přes sítko 
vyložené plátýnkem přelijeme 
do předem vysterilizovaných nádob

•	 na vršky sirupu ve sklenicích kápneme 
pár kapek tvrdého alkoholu, stejně tak 
kápneme pár kapek na  vršky sklenic 
a necháme vyschnout

•	 sklenice uzavřeme a dáme do chladu

Krásné chutné léto!
Veronika Sedláček Rychtová

Lesní školka

Informace z lesní 
školky

1) Ve  středu 20. června proběhne 
zápis do  lesní školky na  školní rok 
2018/19. Zápis bude probíhat celý jeden 
lesoškolkový den. Od  10 do  17 hod. 
Můžete zažít školku v  jejím reálném 
provozu. Nabízíme:
 � individuální přístup (skupina 

maximálně 10 dětí)
 � svobodu prožitku
 � nabytí zkušeností vlastním zážitkem
 � chodit bos, umazat se, být celý den 

na čerstvém vzduchu...
 � výlety (Kolby, malé farmy, řemeslníci, 

apod.)
 � domácí obědy (vaří maminky 

a babičky)

2) Od září 2018 nabízíme možnost 
stát se součástí kolektivu průvodců. 
Většinou to jsou maminky, které mají 
samy děti v  lesní školce. V  den kdy 
průvodcují, mají děti ve  školce zdarma 
a  navíc jsou ještě placeny. Uvítáme 
i  mužský element. Jedná se o  zkrácený 
úvazek na  základě DPP. Pokud se vám 
tato myšlenka zamlouvá, přijďte strávit 
pár dní v  lesní školce a  poté se sami 
můžete rozhodnout.

3) Letní příměstské tábory jsou 
ještě volné. Pouze první červencový 
turnus se již, až na  jedno místo, naplnil. 
Zbývající 4 turnusy ještě nabízejí volná 
místa. Na  webové stránce školky www.
lsvranovice.cz jsou k  vidění jednotlivé 
termíny turnusů a  jména a  věk již 
přihlášených dětí. Pro dotazy nebo 
přihlášení pište na  martin.trinacty@
seznam.cz nebo volejte na 722 949 563. 
Těšíme se na  vás. (Letáček k  letním 
příměstským táborům naleznete na jiném 
místě v tomto čísle zpravodaje).

Martin Třináctý

Obecní knihovna

Nové přírustky 
v knihovně
Přestože se pomalu blíží léto a s ním 

tzv. okurková sezóna, vranovická 
knihovna je proti tomuto fenoménu 
imunní. U  nás se stále nakupují nové 
knihy, které dělají radost nejednomu 
čtenáři a protože je častěji počasí krásné 
než škaredé, slunečné než deštivé, půjčují 
se hojně i nově zakoupené zahradní hry 
(velká dřevěná věž, obří mikádo, cvrnkací 
kuličky, finská hra mölkky aj.).

Během posledního čtvrtletí obohatilo 
knihovnu více než 70 knih. Tradičně se 
kupovaly knihy s  detektivní tématikou, 
ženské romány, knihy naučné a knihy pro 
mládež. Stejně jako v loňském roce

byl Moravskou zemskou knihovnou 
vypsán dotační projekt Česká knihovna 
a  naše knihovna si vybrala 32 titulů 
v  hodnotě 6  300,- Kč, které by měla 
vranovická knihovna obdržet do  konce 
roku 2018. Pokud se ostatní knihovny 
o svůj knižní balíček nepřihlásí, můžeme 
navíc obdržet nějakou z  dvaceti knih, 
které byly vypsány „do  rezervy“. 
Pravidelný nákup literatury pokračuje 
i nadále. Během léta se tak máme na co 
těšit !

Monika Kotlánová

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

Atletický trojboj žactva
Ve Vranovicích rádi sportujeme. Mohl se o tom přesvědčit 

každý, kdo přišel v sobotu 19. května na místní fotbalový stadion 
SK Záblacký. Oddíl všestrannosti Sokolu Vranovice zde pořádal 
5. ročník atletických závodů pro děti. Chlapci a dívky od 2 do 14 
let prověřili svoje pohybové dovednosti ve třech disciplínách –

•	 běh na 20, 50 nebo 100 m
•	 hod tenisovým míčkem
•	 skok daleký z místa
Navzdory předpovědi nám 

počasí přálo a ze závěrečného 
vyhlášení výsledků si každý 
z  rekordních 71 závodníku 
spokojeně odnášel medaili, 
diplom, hopíka a  drobnou 
sladkou odměnu.

Poděkování patří dětem 
za  účast a  předvedené sportovní výkony. Jejich rodičům 
za podporu a za to, že vedou svoje děti k pohybu. Dále musím 
opět ocenit práci vedení SK Vranovice, které vždy odvede při 
pomoci s organizací perfektní práci.

Těšíme se na další ročník!
Více foto: https://renatasport.rajce.idnes.cz/Atleticky_

trojboj_zactva_2018/
Za oddíl všestrannosti Renata Karpíšková

Vranovické májové kros
Slunce bodavé jak před bouřkou, která však nakonec 

nepřišla. Takové počasí vládlo v sobotu 12. května v podvečer, 
kdy startoval třetí ročník Vranovického májového krosu. Na trať 
dlouhou 5 a 10 km v prostoru Hlinek – Lapačov – Vinohrádky 
– Hájek se tentokrát vydalo 24 běžců, mužů i  žen, místních 
i  přespolních, veteránů i  mladších žáků. Rozhodnuto bylo 
za necelou hodinu. Na 10 km trati byl letos z mužů nejrychlejší 
Petr Švihálek, mezi ženami zvítězila Pavla Paříková, na pětce 
si pro první místa doběhli Jan Hrůza a  Romana Hamšíková. 
Tři nejlepší v každé kategorii byli odměněni cenami od zdejších 
včelařů, vinařů a zahrádkářů, pro všechny zúčastněné pak bylo 
připraveno v cíli domácí občerstvení. Na další setkání příznivců 
běhu se budeme těšit opět za rok.

Michal Klimeš (ZvP)

Vranovické májové kros 2018 - 10 km
Pořadí   Jméno Čas
Celkově M Ž  

1. 1.  Petr Švihálek 42:03
2. 2.  Kamil Horáček 43:20
3. 3.  Peter Búda 44:27

4.  1. Pavla Paříková 46:37
5. 4.  Martin Janík 47:07
6. 5.  Michal Klimeš 50:07
7. 6.  Pavel Benada 53:52
8.  2. Kateřina Březinová 55:31

Vranovické májové kros 2018 - 5 km
Pořadí   Jméno Čas
celkově M Ž  

1. 1.  Jan Hrůza 23:17
2. 2.  Matěj Petráš 24:12
3. 3.  Filip Mach 24:35
4.  1. Romana Hamšíková 25:27
5. 4.  Lukáš Galia 26:10
6. 5.  Tomáš Benda 29:33
7.  2. Renata Karpíšková 30:37
8. 6.  Jaroslav Fröhlich 31:18
9. 7.  Ondřej Kadlíček 31:21
10. 8.  Jakub Kadlíček 31:22
11. 9.  Vladan Nesvadba 31:33
12. 10.  Daniel Sieklik 31:35
13.  3. Veronika Klimešová 33:28
14.  4. Ema Benadová 34:14
15.  5. Alžběta Černá 34:17
16.  6. Jitka Klimešová 35:09

Na startu

Zvítězili jsme všichni
Foto: Jiří Klimeš a Ivana Galiová

Malí sportovci
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Z redakční pošty

Historie SOKOLA -  
3. část
Začátky

Sokol se stal v naší obci hned po vzniku 
republiky nositelem demokracie, vlastenectví, 
sportu i  kultury. U  dětí se pěstovalo 
vlastenectví střízlivě, žádný nacionalismus. 
Ve  cvičení se střetávaly děti bez rozdílu 
majetku, náboženství, národnosti rodičů. 
Možností pro činnost tehdy moc nebylo, 
obec sice na železniční trati, ale bez elektřiny. 
Veškerá činnost se odehrávala jen za denního 
světla, schůze a besedy večer při petrolejových 
lampách. Prostory pro činnost poskytli 
sokolům Václav a  Františka Poláčkovi, 
majitelé hospody. Jistě se u  rodičů přimluvil 
syn Oldřich, sokolský nadšenec. (Šlo o budovu 
nyní ulice Hlavní č. 128). 

Po celou dobu 1. republiky měli sokolové 
k  dispozici udržované a  na  tehdejší dobu 
přímo luxusní prostory, sál s jevištěm a galerií, 
kůlnu za  jevištěm, místnost přilehlou k  sálu 
pro schůze a besedy. Tato část hospody měla 
samostatný vchod s  předsálím. Jen sociální 
zařízení bylo až na konci dvora.

Od  roku 1919 měl Sokol v  obci 
konkurenci. Vznikl tělocvičný spolek Orel, 
který záhy postavil orlovnu a  činností se 
Sokolem soupeřil. Sokol měl proti Orlu 
výhodu, že vnikl o rok dřív a do činnosti byli 
zapojeni učitelé. „Vesnický učitel“ byl tehdy 
pojem a vážená autorita.

Ve  školních kronikách jsou každoročně 
jmenováni Amálie Šrámová, Marie Ondrová, 
František Kubát, Rudolf Čermák, ředitel 
Antonín Marcelli, v  dalších letech pak 
Ladislav Chmela, Karel Vaněk, Antonín 
Sochor, provdaná Marie Ondrová už jako 
Mahovská, Anna Seidlová, Stanislav Beran.

Dle různých útržkovitých zápisů 
v archivech se objevují jména dalších občanů 
obce – sokolských činovníků. Dlouholetým 
starostou TJ byl Jakub Wenisch (bydlel v  č. 
310 nyní ulice Sadová). Často je jmenována 
Oldřicha Látalová, později pod příjmením 
Šebelová jako cvičitelka, účastnice soutěží, 
jako náčelnice i  okrsková náčelnice. Z  její 
pozůstalosti máme i  fotografie, stejně jako 
po  Růženě Poláčkové. Díky nim víme jak 
vypadal ženský sokolský kroj. V  krojích jsou 
zachyceni i dva muži, z nichž je identifikován 
náčelník Stanislav Karpíšek (bydlel v  č.161, 
nyní ulice Hlavní. 

(pokračování příště) 
Marie Duroňová

Proč nepoužívat 
„slavný“ Roundup
(pokračování)
Glyfosát, účinná složka Roundupu, je 

v  zemědělství nadužívaný. Nejen k  likvidaci 
plevele, ale také pro předsklizňovou desikaci 
(sušení) mnoha plodin, zejména řepky, 
slunečnice, kukuřice, obilovin a brambor. Tato 
desikace, po které plodiny uschnou, umožňuje 
efektivní a jednoduchou sklizeň. V posledních 
letech se desikace využívá i  na  podzim 
k odstranění strniště, které na poli po sklizni 
zůstává. Tím se likviduje potrava pro zvěř, 
jejich úkryt a  organická hmota, která půdu 
přirozeně zúrodňuje. Takové praktiky nemají 
s tradičním zemědělstvím nic společného a už 
vůbec ne s  trvale udržitelným zemědělstvím. 
Těm, kdo tyto postupy používají, jde jen o zisk 
a neberou ohled na to, že ničí úrodnost půdy 
a  zabíjejí zvířata, která přijdou s  pesticidy 
do přímého kontaktu (zajíci, bažanti aj.). Např. 
stav zaječí populace v  důsledku používání 
pesticidů dramaticky klesá.

O zákazu glyfosátu se již v EU jedná, ale 
lobby na  jeho podporu je tak silné, že jeho 
zákaz byl opět odložen. I  přesto od  něho 

jednotlivé země upouští, např. Francie, Itálie. 
Ať nemusíme tak daleko, např. město Brno 
přestalo glyfosát používat, plevel odstraňují 
mechanicky nebo pomocí horké vody, 
vybrané plochy zeleně jsou spásány. Také 
zemědělci dokážou úspěšně pěstovat plodiny 
bez použití herbicidů, díky mechanickému 
ošetření a  promyšlenému osevnímu plánu. 
V  zahradách si můžeme pomoci mulčem, 
radami našich babiček (ocet, sůl, cukr, horká 
voda) nebo jednoduše vlastní silou.

Zkusme letos začít sezonu na zahradě bez 
chemie a  nekupujme Roundup, Dominator, 
Kaput a  jiné pesticidy. Chemie máme kolem 
sebe už tak dost. Podpořme zemědělce, kteří 
hospodaří šetrně k  životnímu prostředí. 
Oprašme rady našich babiček a  nejen vaše 
zahrádka vám za  to poděkuje. A  navíc, 
co plevel, to léčivka. Z  kopřivy si můžete 
připravit detoxikační čaj či oplach na  vlasy, 
z pampelišky vyrobíte chutný med, z jitrocele 
sirup proti kašli, šruchu zelnou použijte místo 
salátu.

Nebojujme proti přírodě, ale 
spolupracujme s ní. Neničme ji, ale starejme se 
o ni. Jistě se nám to vrátí.

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



Blahopřejeme…

Červenec
Milena Pezlarová ........................... 84
Alena Křivánková.......................... 84
Marie Dofková .............................. 65
Jiřina Pivoňková ............................ 70
Jarmila Hrdličková ........................ 80
Magdalena Nepomucká ................ 65
Anna Damborská .......................... 92
Zdeněk Pavlíček ............................ 81
Vlasta Holásková .......................... 85
Karel Wollinger ............................. 81
Marcela Dvořáková ....................... 65
Srpen
Jaroslava Pezlarová ........................ 65
Vlasta Novotná ............................. 80
Jitka Rusňáková ............................ 60
Piroska Šimunková ....................... 89
Jiřina Tománková .......................... 80
Svatoslav Kunz .............................. 60
Jiří Rusňák .................................... 60
Růžena Veselá ............................... 86
Jan Pokorný ................................... 70
Milan Čapka ................................. 65
Eva Vidoňová................................ 89
Narození
Michal Bartoš
Eliška Froňková
Daniel Nešpor
Natálie Blahníková
Úmrtí
František Jeřábek
Počet obyvatel ke dni 24. 5. 2018
Muži ......................................... 1175
Ženy .......................................... 1174
Celkem...................................... 2349
- z toho dospělí ......................... 1867
 - muži ...................................... 930
 - ženy ...................................... 937
- děti ........................................... 482
 - chlapci .................................. 245
 - dívky ..................................... 237
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Obec slavnostně přivítala malé občánky
V měsíci květnu obec slavnostně přivítala malé občánky – Eliška Lechnerová, 

Mikuláš Bor, Pavel Drbal, Antonín Míča a Tereza Moravčíková. Děti přivítali starosta 
Ing. Jan Helikar, matrikářka Zuzana Škamradová, sboreček s Mgr. Pavlou Pantákovou, 
děti z mateřské školy s paní učitelkou Yvetou Šturmovou a slečna Anna Richterová. 
Poděkování patří všem i paní Zuzaně Plaché, která připravila kytičky pro maminky. 

Tereza Trojanová, praktikantka

PODĚKOVÁNí

Paní Hermína 

Komprdová si 

dovoluje hluboce 

poděkovat paní 

Zdence Celnarové 

za záchranu života  

svého syna  

Davida Komprdy.

Vážení pacienti,
vzhledem k  mateřským povinnostem 

MUDr.  Martiny Veselé bude od  1. 7. 2018 
přechodně zkrácena ordinační doba – viz 
tabulka. Děkujeme za pochopení.

Odběry krve denně kromě úterý od 7.00. 
Objednat se můžete na tel. čísle 519 433 332

Aktuální informace o  uzavření ordinace 
z důvodu dovolené či nemoci a o zastupujícím 

lékaři najdete na našich webových stránkách:

Pondělí .......... 7.30 – 11.30 ...........12.00 – 14.00
Úterý ...............7.30 –   9.30 Ivaň
 10.00 – 11.30 ...........12.00 – 13.00
Středa ............ 7.30 – 11.30 ...........12.00 – 14.00
Čtvrtek ..............................................12.00 – 18.00

(od 14.00 do 18.00 pouze objednaní)
Pátek .............. 7.30 – 11.30 ...........12.00 – 13.00



Den Dětí
POHÁDKOVÝ LES

sobota 2. června 2018

ve vranovickém Hájku

Pořádá: Obec Vranovice
Centrum volného času

14:00  slavnostní zahájení v parku Hlinek

Pro děti je připravena procházka lesem,
kde na ně budou čekat pohádkové

bytosti s úkoly, zábavné hry, 
občerstvení, opékání špekáčků,

posezení s kytarou.


