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Tradiční Vranovické hody 2017

Na letošní Tradiční vranovické hody přišlo více než 800 návštěvníků. Vranovickou chasu 

reprezentovalo 16 krojovaných párů, které podpořila i chasa z okolních obcí. 

Více ve společenské rubrice.
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

léto je pryč, děti si opět zvykají 

na  školní povinnosti a  my dospělí jsme 

rychle zapadli do kolotoče všedních dnů. 

Doba prázdnin a  dovolených je pro nás 

na letošní rok minulostí. A minulostí jsou 

i vranovické Tradiční hody.

Hody nejsou jenom zábava, ale 

hlavně závazek k historii obce

Cílem těchto „starostí starosty“ není 

hodnocení letošních hodů, ani těch 

loňských, ani těch před pěti nebo deseti 

lety. Ale celkové zamyšlení nad nimi.

Hody nejsou jenom zábava, ale 

je to především úcta k  historii obce 

a  současně závazek k  zachování 

kulturních a  společenských tradic naší 

obce. Na  takovéto obecné defi nici se asi 

velká většina z  nás  shodne. Konkrétní 

představy se však již liší. Každý z nás má 

jinou představu o  tom, co se skrývá pod 

slovem tradiční.

Co je to tradice?

Tradice se chápe obvykle, jako 

předávání celku poznání, schopností, 

obyčejů a  mravů kultury nebo skupiny. 

Tradice je z  tohoto pohledu kulturním 

dědictvím, které se předává z  generace 

na  generaci. K  pojmu tradice se řadí 

i  dočasně platné zvyklosti, tedy to, co 

je běžné a  obvyklé. Tradice není to, co 

si pamatuje naše generace, tradice se 

vytvářejí od  našich prarodičů, jejich 

rodičů a dalších pamětníků. Tolik defi nice 

pojmu.

Vranovické tradiční hody

Hody se v  obcích slaví obvykle 

na  svátek svatého, kterému je zasvěcen 

kostel. Ve Vranovicích připadají na první 

neděli po  svátku Nanebevzetí Panny 

Marie. To je po patnáctém srpnu. Hody 

jsou svátek, nejen zábava, ale i povinnosti 

spojené s oslavou svátku.

Přípravy na hody začínaly mnoho dní 

předem. Zahrnovaly velký úklid v domě, 

líčení fasád, úklid dvorů, zahrádek. Nikdy 

se nesmělo zapomenout na  zametení 

a  pečlivý úklid před každým domem. 

Po pečlivém úklidu přišlo na řadu pečení 

koláčů, hus nebo kačen a  samozřejmě 

nechybělo připravené domácí víno nebo 

i něco ostřejšího.

Na  oslavu svátku se vždy zvala celá 

rodina, včetně početného příbuzenstva. 

Hodová neděle byla dnem, kdy se 

v  rodinách scházeli příbuzní. Nedělní 

oběd byl vždy slavnostní.

Hody se slavily v kruhu 

domácím, scházela se celá obec

Třetí víkend v  srpnu byl vždy nejen 

rodinným svátkem, ale slavila ho celá 

obec.

O  slavnostní program a  náladu se 

společně staraly různé spolkové organizace 

se stárky. Největší tíhu odpovědnosti 

za  organizaci třídenního hodového 

maratonu nesli jeho organizátoři. Dříve 

to byl Orel, později Sokol, v posledních 

letech zejména SK (fotbalisté), kteří se 

střídají s místním sdružením vinařů.

Neodmyslitelnou součástí hodů jsou 

krojovaní stárci. Ti se starají o to, aby hody 

patřily celé obci, aby se svátečně naladěné 

celé rodiny vydaly slavit společný svátek 

do ulic a na taneční zábavy. Pro stárky to 

je vyvrcholení několikaměsíčních příprav, 

které začínají výběrem  krojovaných párů, 

organizací je pověřen první pár. Zvykem 

bývalo, že stárci byli regruti z  Májové 

zábavy, ročník, který v  aktuálním roce 

dosáhl věku 18 let. Ne vždy tomu tak je. 

Několika hodových slavností se zúčastnili 

stárci „ženáči“ nebo „nadšenci“, pro které 

se hody stávaly druhým zaměstnáním 

:-). Vždy šlo o nadšence, kterým tradice 

a veřejný život v naší obci nebyl lhostejný. 

Jsou to lidé, kteří neváhají svůj čas věnovat 

ve  prospěch veřejné zábavy, ve  prospěch 

udržení tradic, ve prospěch celé obce.

A  toho času, kteří dobrovolníci 

věnují nám ostatním, není málo. Obnáší 

například výběr máje, dovoz a  její 

zdobení, následuje maraton povinností 

s organizací oslav a zábavy.

Už páteční stavění máje si žádá 

značnou dávku organizačního umu, 

šikovnosti a  hlavně zodpovědnosti. 

Společně s  hlavními organizátory 

probíhá příprava „placu“ na  Sokolském 

hřišti, zajištění dostatečného množství 

občerstvení, kapely atd. Po  sobotní 

zábavě následuje nedělní bohoslužba, 

osobní zvaní obyvatel na zábavu, nedělní 

krojovaný průvod, večerní nědělní zábava 

a  nakonec pondělní odlehčená zábava. 

Mezi tím se musí organizátoři, stárci, 

a  koneckonců i  návštěvníci vyspat, 

a nabrat sílu na další sváteční den.

Když to vše skončí, zbývá už „jenom“ 

vše uklidit, vyhodnotit, zajistit pokácení 

máje a začít chystat příští hody. A tak to 

je každý rok.

Tradice je historie obce 

a závazek do budoucna

Každý rok stejné, ale paradoxně 

vždy jiné. I  letos, když hodové slavnosti 

skončily, se dovídáme v  čem se povedly, 

co se pokazilo atd. Každý si sváteční dny 

užil jinak, každý má svůj „neomylný“ 

názor na to jak by se to mělo dělat a jak 

ne, a  obec žije hody ještě další měsíc. 

A tak to je dobře! Protože obec udržuje 

své tradice a  tím žije. Historie obce, její 

tradice a veřejný život je to nejcennější co 

každá obec má.

A  že to vše vyvolává diskusi? Že 

i tyto „Starosti starosty“ vyvolají bohatou 

diskusi? Je to jenom dobře.

Každý z nás může přispět k tomu, aby 

hody byly hlavními tradičními slavnostmi 

v  roce. Aby  byla dědina vystrojená, aby 

se do  Vranovic sjeli rodinní příslušníci, 

rodáci, přátelé. Aby je hojně navštěvovali 

přespolní hosté. Na  každém z  nás, 

na  naší účasti totiž závisí, zda budeme 

v  zachování tradic úspěšní, či nikoliv. 

S  touto myšlenkou se společně těšme 

na slavnostní hodové dny v roce příštím.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

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. 14/2017 

ze dne 24.7.2017

Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila položení dlažby 

na část obecního pozemku 2564/3 

v  sousedství rodinného domu č.p. 

211, Náves.

1.2. Rada obce schválila logo pro 

Obecní knihovnu.

1.3. Rada obce schválila Smlouvu 

o  dílo se společností Dopravní 

projektování spol. s r.o.

1.4. Rada obce schválila projekt 

Virtuální Univerzita třetího věku.

1.5. Rada obce schválila přípravu žádosti 

o  dotaci na  Snížení energetické 

náročnosti veřejných budov v rámci 

výstavby II. etapy Vzdělávacího 

centra.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit 

Rozpočtové opatření č. 3/2017 

a  do  rozpočtu zakomponovat 
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očekávané výdaje na  Vzdělávací 

centrum v r. 2017.

 T: 10.8.2017, O: starosta 

2.2. Rada obce ukládá zajistit 

u  dodavatele stavby I. etapy 

Vzdělávacího centra rozpočet 

na demolici přilehlé stodoly.

 T: 27.7.2017, O: I. místostarosta

2.3. Rada obce ukládá připravit smlouvu 

o  časově omezeném přístupu 

na  staveniště Vzdělávacího centra 

přes areál bývalého koupaliště.

 T: 15.8.2017, O: L. Mrkvica, I. 

místostarosta

2.4. Rada obce ukládá připravit seznam 

dokumentů pro předání k přejímce 

bytů v bytovém domě Doliny.

 T: 15.8.2017, O: místostarostové

2.5. Rada obce ukládá pozvat na jednání 

Rady obce dne 7.8.2017 zástupce 

výboru SK.

 T: ihned, O: starosta

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

o vývoji rozpočtu za I. pololetí 2017 

na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 

zprávu o  zahájení stavby I. etapy 

Vzdělávacího centra.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  probíhajícím prodeji 

bytů a  odstraňování závad 

v bytovém domě Doliny.

Usnesení č. 1.4. Schválili čtyři zastupitelé, 

Ing. Pezlar hlasoval pro jiný návrh loga. 

Zbývající usnesení schválili všichni 

zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 15/2017 

ze dne 7.8.2017

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

na  zpracování studie „Opatření 

ke  snížení rychlosti vozidel na  sil. 

II/381 v obci Vranovice“.

1.2. Rada obce zrušila úkol č. 2.3. 

z  jednání Rady č. 13/2017 ze dne 

10.7.2017.

1.3. Rada obce schválila Dohodu 

o  provedení realizace „zateplení 

fasády MŠ Vranovice“.

1.4. Rada obce schválila účetní Rozvahu 

Základní školy a  Mateřské školy 

Vranovice k 30.6.2017.

1.5. Rada obce schválila čtrnáctidenní 

interval svozu papíru a  plastu 

z  veřejných kontejnerů o  objemu 

1100 l.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zadat vypracování 

zastavovací studie pro prodloužení 

ulic Sokolská a Květná.

 T: 30.10.2017, O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere hodnocení činnosti 

CVČ na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o zateplení budovy MŠ.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  probíhajícím prodeji 

bytů a  odstraňování závad 

v bytovém domě Doliny.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 

členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 16/2017 ze dne 

21.8.2017

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

veřejného jednání Zastupitelstva 

obce konané dne 31.8.2017.

1.2. Rada obce schválila RO č. 3/2017 

a předloží ho k projednání v ZO.

1.3. Rada obce schválila přemístění 

kontejnerů na  tříděný odpad 

umístěný před budovou Sokolovny 

na  pozemek obce p.  č. 110 vedle 

budovy Sokolovny.

1.4. Rada obce schválila zadání 

a  nabídku Ing.  Tauchmana 

na  vypracování projektové 

dokumentace na  rekonstrukci 

komunikace na ul. Dlouhá.

1.5. Rada obce schválila Zadávací 

dokumentaci pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu pro stavbu 

komunikace, kanalizace, vodovodu 

a VO na ul. Vinohrádky.

1.6. Rada obce schválila hodnotící 

komisi ve  složení: starosta, 1. 

místostarosta a  Ing.  Hladík pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu 

pro stavbu komunikace, kanalizace, 

vodovodu a VO na ul. Vinohrádky.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu 

o  nájmu pozemku parc. č. 680 

a  spolupráci v  lokalitě Hlinek s 

Lesní školkou Vranovice z.s.

1.8. Rada obce schválila Smlouvu 

o spolupráci s Českou zemědělskou 

univerzitou v  Praze na zajištění 

vzdělávání Univerzity třetího věku 

v naší obci.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá dořešit reklamace 

v bytovém domě Doliny.

 T: 15.9.2017, O: starosta, 1. 

místostarosta, 2. místostarosta

2.2. Rada obce ukládá přemístit 

kontejnery na  tříděný odpad, 

které jsou umístěny před budovou 

Sokolovny.

 T: 15.10.2017, O: starosta

2.3. Rada obce ukládá vypracování 

studie na  parkovou úpravu 

u bytového domu ul. Nádražní č.p. 

183.

 T: 30.9.2017, O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o  činnosti 

společenských a  zájmových 

organizací na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o probíhající výstavbě I. 

etapy Vzdělávacího centra.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 

členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 17/2017 

ze dne 4.9.2017

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

nevyčerpanou část (200.000,-Kč) 

alokovanou pro zajištění sociálních 

služeb v rámci ORP Pohořelice pro 

rok 2018.

1.2. Rada obce neschválila fi nanční 

spoluúčast ve  výši 114.273,-Kč 

pro fi nancování sociálních služeb 

v  rámci ORP Pohořelice pro rok 

2018..

1.3. Rada obce schválila Smlouvu 

o  dílo se společností Eurovision 

a.s. na vypracování žádosti o dotaci 

na  zateplení a  výměnu oken při 

stavbě Vzdělávací centrum II. etapa.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá obnovit 

aktualizaci webových stránek 

o  veškeré aktuální veřejné 

dokumenty.

 T: 15.10.2017, průběžně, 

O: vedoucí CVČ 

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

informace o  školním roku 2017 – 

2018.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o probíhající výstavbě I. 

etapy Vzdělávacího centra.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o poskytování sociálních 

služeb v rámci ORP Pohořelice.
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3.4. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o dokončení zateplení budovy MŠ.

3.5. Rada obce vzala na vědomí průběh 

opravy chodníků na ul. Lipová a ul. 

Školní.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 

členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 18/2017 

ze dne 18.9.2017

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

a provádění inventur majetku za rok 

2017.

1.2. Rada obce schválila dodávku 

prefabrikovaných dílů pro 

rekonstrukci a  modernizaci 

přečerpávacích stanic.

1.3. Rada obce schválila Smlouvu 

o  dílo se společností Eurovision 

a.s. na vypracování žádosti o dotaci 

z  operačního programu Životní 

prostředí na  zateplení a  výměnu 

oken pro II. etapu výstavby 

Vzdělávacího centra.

1.4. Rada obce rozhodla o nejvýhodnější 

nabídce pro výběrové řízení 

na  dodavatele „ul. Vinohrádky: 

komunikace + inženýrské sítě“ 

VHS Břeclav s.r.o., Fugnerova 

1161/1, 690  64 Břeclav, za  cenu 

2.250.450,02 Kč bez DPH.

1.5. Rada obce schválila nabídku 

Ing.  Dratvové na  projekční práce 

na  parkovou úpravu před bytovým 

domem ul. Nádražní 183.

1.6. Rada obce schválila pro Základní 

školu a  Mateřskou školu p.o. 

výjimku z nejnižšího počtu žáků.

1.7. Rada obce schválila výsadbu 

uhynulých stromů v  intravilánu 

obce.

1.8. Rada obce schválila projektovou 

přípravu výstavby sportovní haly, 

sportovního a společenského 

zázemí v  prostoru Sokolského 

hřiště.

1.9. Rada obce rozhodla, že nebude 

uplatňovat úplatný pronájem 

plakátovacích ploch (výlep plakátů 

na  ofi ciálních plakátovacích 

plochách).

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajištění koordinace 

dodávky prefabrikovaných dílů 

a  technologie pro modernizaci 

přečerpávajících stanic.

 T: 30.11.2017, O: 2. místostarosta

2.2. Rada obce ukládá připravit veškeré 

podklady pro vytvoření fondu 

obnovy kanalizačního řadu a ČOV.

 T: 15.10.2017, O: starosta

2.3. Rada obce ukládá zajistit objednávku 

(smlouvu) na  vypracování studie 

na  “Opatření ke  snížení rychlosti 

vozidel na  sil. II/381 v  obci 

Vranovice“.

 T: 15.10.2017, O: 1. místostarosta

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

o  výstavbě I. etapy Vzdělávacího 

centra na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o provozu čističky odpadních vod.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o připravované rekonstrukci budovy 

ČD.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 

zajištěnost Vranovického dýňování.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 

členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 4/2017 

ze dne 29. 6. 2017

1. ZO schvaluje
1.1 ZO schvaluje program dnešního 

jednání

1.2 ZO schvaluje členy Návrhové 

komise

1.3 ZO schvaluje ověřovatele zápisu

1.4 ZO schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 2/2017 s celkovými příjmy ve výši 

84.007.100,- Kč, výdaji ve  výši 

53.853.950,- Kč.

1.5 Zastupitelstvo obce schvaluje 

Výroční zprávu Obce Vranovice 

za r. 2016.

1.6 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi 

části pozemku 1873/3 za  cenu 

20,-Kč/m2. Náklady na rozdělení 

pozemku a na vklad Kupní smlouvy 

bude hradit Obec Vranovice.

1.7 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na  prodej bytové jednotky 797/2, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.712.000,-

Kč včetně DPH kupujícímu 

panu Ladislavu Ševčíkovi, bytem 

Kopečky 569, 691 25 Vranovice

1.8 ZO schvaluje Kupní smlouvu 

na  prodej bytové jednotky 798/1, 

včetně podílu na společných částech 

nemovité věci za  cenu 1.800.000,-

Kč včetně DPH kupujícímu panu 

Petrovi Dobešovi, bytem U  Hájku 

650, 691 25 Vranovice

1.9 Zastupitelstvo obce schvaluje 

Smlouvu č. 1030034850/003 

o  smlouvě budoucí o  zřízení 

věcného břemene se společností 

E.ON Distribuce, a.s. se sídlem 

F.A. Gerstnera 2151/6, 370  49 

České Budějovice

1.10 Zastupitelstvo obce schvaluje 

Smlouvu č. 1030027199/002 

o  smlouvě budoucí o  zřízení 

věcného břemene se společností 

E.ON Distribuce, a.s. se sídlem 

F.A. Gerstnera 2151/6, 370  49 

České Budějovice

1.11 ZO poskytuje mimořádnou 

dotaci SK Vranovice z.s., ve  výši 

80  000,- Kč na  zakoupení 

víceúčelového sekacího traktoru 

a  opravu závlahového systému 

a  schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy. O  40.000,- Kč budou 

kráceny individuální dotace pro SK 

Vranovice z.s., v r. 2018 a r. 2019.

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

na vědomí

3.2 ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí

3.3 ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti FV na vědomí

3.4 ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti KV na vědomí

3.5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

zprávu o  prodeji bytů v  bytovém 

domě Doliny

Usnesení z jednání ZO č. 5/2017 

ze dne 31.8.2017

1. ZO schvaluje
1.1 ZO schvaluje program dnešního 

jednání

1.2 ZO schvaluje členy Návrhové 

komise

1.3 ZO schvaluje ověřovatele zápisu

1.4. ZO schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 3/2017 s celkovými příjmy ve výši 

84.007.100,- Kč, výdaji ve  výši 

63.853.950,- Kč.

1.5. Zastupitelstvo obce schvaluje 

Smlouvu č. 1030037656/001 

o  smlouvě budoucí o  zřízení 

věcného břemene se společností 

E.ON Distribuce, a.s. se sídlem 

F.A. Gerstnera 2151/6, 370  49 

České Budějovice.

1.6. ZO schvaluje Zástavní smlouvu 

k  nemovitosti č. 3200/592609-

01/16/01-002/00/R se společností 

Hypoteční banka, a.s. se sídlem 
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Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 

odpadu

říjen: 13. | 27.

listopad: 10. | 24.

prosinec: 8. | 22.

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Plast -  říjen: 25.

 listopad: 22.

 prosinec: 20.

Sklo -  říjen: 5.

 listopad: 2. | 30.

 prosinec: 28.

Papír -  říjen: 11.

 listopad: 8.

 prosinec: 6.

Bioodpad - říjen: 5. | 19.

 listopad: 2. | 30.

 prosinec: 28.

Praha 5, Radlická 333/150.

1.7. Zastupitelstvo obce schvaluje 

koupi pozemků parc. č. 2565/204 

o  výměře 1.494 m2 a par. č. 

2565/205 o  výměře 439 m2 (oba 

pozemky oddělené od  pozemku 

parc. č. 2565/66 za cenu 110.825,-

Kč.

1.8. Zastupitelstvo obce schvaluje 

Smlouvu o  nájmu pozemku 

a spolupráci v lokalitě Hlinek

1.9. Zastupitelstvo obce schvaluje 

Smlouvu č. HO-014330044626/001 

o  zřízení věcného břemene se 

společností E.ON Distribuce, a.s. 

se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice.

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

na vědomí.

3.2. Zastupitelstvo obce bere zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí.

3.3. ZO bere na  vědomí přednesenou 

zprávu o činnosti FV.

3.4. ZO vzalo výsledky hospodaření 

za I. pololetí 2017 na vědomí

3.5. ZO bere na  vědomí přednesenou 

zprávu o činnosti KV.

3.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

zprávu o  výstavbě I. etapy 

Vzdělávacího centra.

Aktuality

Volby 

do Poslanecké 

sněmovny 

Parlamentu České 

republiky 

ve dnech 20. a 21. října 2017

Ve  dnech 20. a  21.10.2017 se 

uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Volební okrsky v  naší 

obci budou nově rozděleny podle ulic 

(dosud byly dle čísla popisného). Volební 

okrsek č. 1 má sídlo v  budově OÚ 

na  Školní ulici č. 1 a  volební okrsek č. 

2 má sídlo v  Klubu důchodců, který se 

nachází v  přízemí Domu pro seniory 

na ulici Náměstíčko č. 53

!POZOR!

V  souvislosti se zadáváním 

vymezení volebních okrsků 

do  RÚIAN (registr územní 

identifi kace, adres a  nemovitostí) 

došlo v naší obci ke změně rozdělení 

volebních okrsků. 

Volební okrsky jsou nově 

rozděleny podle ulic, nikoliv podle 

čísel popisných, jak tomu bylo 

doposud.

Volební okrsek č. 1

občané volí na  v  zasedací místnosti 
Obecního úřadu (Školní čp.1)

platí pro ulice:

Doliny, K  Trati, Kopečky, Květná, 

Lipová, Masarykova, Nad Dolinami, 

Pinďulky, Polní, Přibická, Přísnotická, 

Růžová, Sokolská, Sklepní, Školní, 

Ulička, Vinohrádky

Volební okrsek č. 2

občané volí v Klubu důchodců na DPS 
(Náměstíčko čp. 53)

platí pro ulice:

Dlouhá, Hlavní, Ivaňská, 

Mrštíkova, Nádražní, Náměstíčko, 

Náves, Nosislavská, Nová, Obchodní, 

Pouzdřanská, Příční, Sadová, Stará 

Pouzdřanská, U  Floriánka, U  Hájku, 

U Hlinku, U Hřiště, U Koupaliště, Úzká, 

Zahradní

Nové chodníky 

na Lipové a Školní

Během letních měsíců započala 

pokládka nové zámkové dlažby na ulicích 

Lipová a  Školní. Povrchovou úpavu 

chodníků realizuje společnost Stavby Rufa 

a  částka, kterou obec do  rekonstrukce 

v  těchto dvou lokalitách investuje, je 

více než 1 milion korun. Stavební práce 

částečně omezí provoz na  obou ulicích, 

ale koncem září budou moci občané nové 

chodníky užívat. Opravy chodníků jsou 

dalším krokem v realizaci dlouhodobého 

plánu rozvoje obce.

Dana Kvapilová

Setkání se seniory

V  pondělí 2. 10. 2017 se v  Klubu 

seniorů sešla téměř třicítka členů klubu 

na  svém pravidelném měsíčním setkání. 

U  příležitosti Mezinárodního dne 

seniorů do  klubu zavítal  starosta obce 

Jan Helikar. Krátká beseda se nesla 

v  přátelském duchu a  debata se mimo 

jiné stočila i k dalšímu rozvoji spolupráce 

mezi Klubem seniorů a  obcí. Starosta 

poděkoval za  pomoc a  podporu, kterou 

senioři věnují akcím, které pořádá obec 

a  vyjádřil přání, aby se podobná setkání 

nejen s  Klubem důchodců, ale se všemi 

seniory v  obci stala ve  Vranovicích 

pravidelnou událostí.

Setkání seniorů

Starosta obce se seniory
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Obnova zeleně

Více než 65 nových stromů bude 

vysazeno v zastavěné části Vranovic, jako 

náhrada za stromy uhynulé v posledních 

letech z  důvodu dlouhotrvajícího sucha. 

Plán výsadby a  obnovy zeleně v  obci 

schválila Rada obce na  svém posledním 

zasedání 18. září 2017. Stromy budou 

vysázeny například v  Dolinách, 

u  fotbalového hřiště, podél železnice 

nebo na ulici Přibické. Obnovu výsadby 

provede společnost Kavyl a  celková 

částka, kterou obec na  rekultivaci zeleně 

věnuje bude 130 tisíc korun. 

„Přestože je výsadba a údržba veřejné 

zeleně náročná a nákladná, snažíme se její 

neustálou obnovou zpříjemnit občanům 

život v  jejich obci.“ dodal starosta obce 

Jan Helikar

Dvůr školy U Floriánka 

se změnil od základů

Zadní trakt budovy školy U Floriánka 

se změnil k  nepoznání. Na  místě, kde 

ještě před měsícem ležely hromady suti 

z  vyklizených a  zbořených přístaveb, 

se rozvírá obrovská díra. Základy pro 

výstavbu nové budovy budoucího 

vzdělávacího centra. V  nově přistavené 

budově dvorního traktu by mělo do konce 

školního roku vzniknout pět nových 

tříd pro základní školu, výukový bazén 

a tělocvična.

První etapa rekonstrukce bude 

završena v srpnu 2018 a její náklady budou 

přibližně 45 milionů korun bez daně. 

Navazovat bude v roce 2019 rekonstrukce 

přední části budovy, kde vznikne školní 

družina, knihovna a  Základní umělecká 

škola. Druhá etapa si vyžádá investici 

téměř 25 milionů korun. Jedná se 

o největší investici do rozvoje vzdělávání, 

za posledních několik desítek let.

Foto a text: Dana Kvapilová

Opravy mateřské 

školy

V prvním červencovém týdnu začala 

fi rma Pekstav další z plánovaných úprav 

mateřské školy. Zateplení budovy a nová 

fasáda jsou úpravy, kterými mateřská 

škola prošla o  letošních prázdninách. 

Po  loňské kompletní opravě střechy se 

jednalo o  další etapu stavebních prací, 

na které naváže ještě přístavba nové třídy. 

Během své proměny získala budova 

mateřské školy zářivě žlutou barvu 

s  barevnými ornamenty. Stavební práce 

byly ukončeny v posledním prázdninovém 

týdnu, zmizely ochranné textilie, objevila 

se cedule s  nápisem, a  téměř vše bylo 

připraveno na příchod dětí.

Foto a text: Dana Kvapilová

Základy v dvorním traktu budovy U Floriánka

Nová fasáda mateřské školy

Prodloužení 

ordinačních hodin 

praktického lékaře pro 

dospělé od září 2017

Od  4. 9. 2017 dojde k  rozšíření 
ordinačních hodin hodin v  ordinaci 
praktického lékaře pro dospělé 
ve Vranovicích. V pondělí bude ordinace 
v  provozu až do  18 hodin, ve  středu 
a  v  pátek do  14 hodin. Odběry krve 
denně od  7,00 hodin, polední pauza 
denně 11,30 – 12,00 hodin.

Ordinační doba od září 2017

Pondělí 7.30 – 11.30
 12.00 – 18.00
Úterý 7.30 – 9.30 Ivaň
 10.00 – 11.30
 12.00 – 13.00
Středa 7.30 – 11.30
 12.00 – 14.00
Čtvrtek 7.30 – 11.30
 12.00 – 18.00
(od 12.00 do 18.00 pouze objednaní)
Pátek 7.30 – 11.30
 12.00 – 14.00
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Okna školy dokořán

Zahájení školnho roku v 1.A

První zvonění

Budova Základní školy U Floriánka se 

4. září před osmou hodinou ranní začala 

zaplňovat novými prvňáčky, které na jejich 

první cestě do školy většinou doprovázeli 

jejich rodiče a prarodiče. Většina dětí byla 

z  nového prostředí nejistá, ale zároveň 

plná očekávání z nadcházejících školních 

povinností, a  mnozí rodiče nedokázali 

skrýt své dojetí. 

První školní den v 1.A

Začátek vyučování zahájilo tradiční 

první zvonění, které bude děti provázet 

po  celou dobu jejich školní docházky. 

Následně se slova ujala paní ředitelka 

Pokorná spolu se starostou obce Vranovice 

Janem Helikarem. Oba přivítali děti 

poprvé v  roli žáků a popřáli jim mnoho 

úspěchů na  jejich nové životní etapě 

a  zároveň všem přítomným rodinným 

příslušníkům poděkovali, že děti v  tento 

významný den doprovodili. Také vyzvali 

rodiče i  paní učitelky k  trpělivosti 

a  pochopení s  probíhající rekonstrukcí 

budovy U  Floriánka, jejíž průběh bude 

možná během roku přinášet komplikace 

a těžkosti. „Průběh tohoto školního roku 

bude náročný a  mnohdy i  omezující, 

ale odměnou nám všem, ale zejména 

našim žákům a učitelům, bude v příštím 

roce nová školní budova, která se bude 

pyšnit moderní tělocvičnou a  výukovým 

bazénem,“ doplnil starosta Jan Helikar.

První školní den v 1.B
Foto: Kvapilová Dana

Vranovická Základní škola otevírala 

dvě první třídy a  jednu třídu pro 

předškolní děti. Třídní učitelkou v  1.A 

je Eva Hnízdová, 1.B povede Jitka 

Kroutilová a  třídu předškolních dětí má 

na starosti Libuše Bývalcová.

Kvapilová Dana

DÝŇOVÁNÍ aneb 

MIMOŇŮV SVĚT 

v MŠ

Naše mateřská škola se již tradičně 

zapojila do  Vranovického dýňování. 

Letošní rok jsme kreativní tvoření 

z  dýní pojali pohádkově a  nazvali 

jsme ho Mimoňův svět. S  dětmi jsme 

v  dopoledních hodinách tvořily z  dýní 

Mimoně pomoci různých výtvarných 

metod a technik. Do tvoření jsme zapojili 

i  rodiče, kteří s  dětmi v  odpoledních 

hodinách samostatně v  domácím 

prostředí vytvářeli vlastní Mimoně dle 

jejich fantazie.

Mimoňové z dýní

Dýňování jsme společně všichni 

vesele a  barevně zakončili 22. 9. 2017, 

kdy se v  naší mateřské škole konal 

„Den Mimoňů“. Společně s  dětmi jsme 

se tematicky oblékli a  to: Trička jako 

sluníčka, kalhotky jako kapičky a brejličky 

veliký. Sešli jsme se před mateřskou 

školou, kde jsme si prohlédli všechny 

výtvory a  na  památku udělali společnou 

fotografi i.

Jsme velice rádi, že máme možnost 

se každý rok Vranovického dýňování 

účastnit. Nejen, že přinese do naší školky 

nádech podzimní atmosféry, ale je to pro 

nás všechny kreativní činnost, při které se 

děti mohou výtvarně „vyřádit“ a hlavně se 

mezi sebou sblížit, neboť dýně tvoříme 

celá školka společně. 

Rádi bychom velice poděkovali 

rodičům, kteří byli ochotní a  přinesli 

do mateřské školy dýni a  rodičům, kteří 

s  dětmi doma vytvořili Mimoně z  dýní 

a přispěli tak do naší sbírky.

Simona Gálová

Děti a jejich dýňové výtvory
Foto a text: Simona Gálová
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Z redakční pošty

Německé letectvo 

jihozápadně 

od Židlochovic 

1939 – 45 

- 3. část

Stavba letište Vranovice se objevuje 

ještě v  rozdělovníku dopisu Abt. II 

z  7.dubna 1945, kterým je nařízeno 

označovat železniční vagóny se stavebním 

materiálem pro “Silberprogram“ 

zkratkou SA (jako Sonderaktion) 

a  tyto vagóny na  železničních stanicích 

přednostně odbavovat.

Zahájení stavby vojenského letiště 

shodně popisují kroniky sousedních obcí 

Přibice, Vranovice a  Žabčice. „Dne 2/3 

45 přišli do Vranovic němečtí zákopníci 

a  obsadili obecnou i  hlavní školu. 

Zákopníci stavěli v trati Na ztracených 

na  pozemku Frant. Lounka č. 57 nové 

polní letiště, tak že traktory s  těžkými 

pluhy toto pole rozorali a  dělníci ornici 

rozházeli po  sousedních pozemcích. 

Na  poli zbaveném vší ornice na  tvrdé 

spodině začali budovat rozjezdovou 

dráhu pro německá letadla a  pro letce 

dřevěné baráky…“ uvádí kronika 

Vranovic. „Na  pozemcích sousedního 

katastru Přibického počato se zřizováním 

vojenského letiště. U  dvoru Oulehla 

postaveny dřevěné baráky, různá 

skladiště a  kuchyně a  byly všeobecné 

obavy, že i  naše trať Oulehla bude 

k  tomu použita. Dělníci zde pracující 

byli z  Čech totálně nasazeni.“ doplňuje 

kronika Žabčic. Konečně kronika Přibic 

uvádí: „7.března 1945 k  nám přišlo 

25 vojáků, němci a mladí italové, dělat 

letiště. Ubytovali se ve škole a v hostinci. 

Smolínská cesta se štěrkuje až k lesu „pod 

studynkou“. Přes zadní v délce asi 1500 

a  šířce 150 m se dělá letiště. Než však 

rozvezli odházenou ornici, opustili večer 

14.dubna rychle naši vesnici, jelikož se 

fronta velmi přiblížila.“

Učitel z  Vranovic Zdeněk Koníček, 

nejprve nuceně nasazený jako stavební 

dělník v  Kuřimi vzpomínal: „Někdy 

začátkem března 1945 jsem se dověděl, 

že nedaleko Žabčic se buduje německé 

letiště. Měl bych to domu blízko, a  tak 

jsem v  Dolních Loučkách požádal, aby 

mě tam přeložili. Dostal jsem k  tomu 

papír a  začal pracovat na  tom letišti… 

Byla tam asi 30 cm tlustá vrstva ornice. 

Ta se shrábla a  hned pod ní byl štěrk. 

Na  něj Němci chtěli nalít beton, že to 

bude letiště pro trysková letadla. Jenže 

čas už jim nestačil. Byl jsem tam snad 

dvě-tři neděle, když se fronta posunula 

tak blízko, že se všichni rozutekli.“

Krátkou historii rozestavěného 

německého letiště ukončuje poznámka 

v kronice přibické školy: „…mnoho Italů 

při té příležitosti uprchlo a  skrývalo 

se u  místních občanů a  u  rolníka Jana 

Aujezdského, který bydlel vedle školy 

a  u  něho se schovávali 2 Italové, kteří 

se ukrývali střídavě u  něho a  ve  škole. 

Správce zdejší školy Josef Konečný 

daroval oběma civilní obleky a stravoval 

je společně s Janem Aujezdským.“ K tomu 

současný přibický kronikář doplňuje, 

že jeden z  Italů Enzo Cavallaro se 

zakoukal do  děvčete z  Přibic, oženil se 

a už zde zůstal.

Rozestavěné letiště se zřejmě pokusily 

využít sovětské jednotky, brzy ale 

náročných úprav zanechaly a  přesunuly 

se na  pozemky Školního statku v  Nivě 

u Žabčic. Na úpravách se podíleli i místní 

obyvatelé, jak uvádí kronika Žabčic: 

„Společnou prací všech upravováno 

bylo letiště na  nivě „Stodolové“ 

a  mladí lidé byli posíláni na  opravu 

mostů u  Vranovic a  Ivaně. Později se 

pracovalo na zřizování letiště na nivách 

„v  Lese“. Pozemek u  řeky Svratky byl 

v  minulosti obděláván parními pluhy, 

byl pravidelný, rovný a  zatravněný. 

Dne 9.května 1945 sem přelétly všechny 

tři letky 930. „Komsomolského“ nočního 

bombardovacího pluku s  čtyřicítkou 

lehkých dvouplošníků Polikarpov Po-

2. Pluk pod velením pplk.  Alexandra 

I. Černoburova byl součástí 5.letecké 

armády, která podporovala postup 

2.ukrajinského frontu. Mezi 23.dubnem 

až 9.květnem 1945, kdy působil z polního 

letiště u slovenských Gbel, prováděli jeho 

letci noční rušivé nálety nad Brno a okolí, 

v noci bombardovali také Hustopeče nebo 

Pohořelice.

Por. Alexandr S. Manturov si zapsal 

do deníku: „Dne 9.května 1945 jsme se 

přesunuli do obce Židlochovice, kde je naše 

nové letiště, zatímco my jsme ubytováni 

v  obci Přísnotice.“ V  poválečném čase 

sovětští letci podnikali výlety do  Brna, 

k památníku boje Kutuzova a Napoleona 

u Slavkova nebo do jeskyně Macocha. „10.

září 1945 odjeli jsme autem z Přísnotic 

do Brna, v Brně jsme v 17.00 nastoupili 

do osobního vlaku a cestovali do vlasti…“ 

uzavírá válečný deník por.  Manturov, 

zatímco kronika Žabčic doplňuje: „… ku 

konci zůstala posádka válečného letectva, 

která zde byla až do 1.listopadu.“

Kronika Žabčic k  přítomnosti 

sovětských letců dodává ještě jednu 

zajímavost: „Dlouho po  frontě 

povalovalo se všude množství různého 

válečného materiálu, střeliva, nábojů 

a pum, památky na přejitou frontu. Tak 

zmíněná 2 děla, u  dvoru a  u  Říčky 2 

auta, v Trojích honech vrak sestřeleného 

ruského letadla…“ Zmíněný vrak 

v  Trojích honech, jen přes cestu 

od opuštěného německého letiště, by podle 

ruských záznamů mohl být bitevní Iljušin 

Il-2 z  235.bitevního leteckého pluku, 

který v  rámci náletů 5.letecké armády 

na  Brno dne 23.dubna 1945 musel 

nouzově přistát u  čerstvě osvobozených 

Přibic. Oba letci posádky ppor. Vladimir 

Ivanovič Gorčakov a  svob. Andrej 

Fedorovič Janik se zachránili.

Bitevní Iljušin Il-2 byl symbolem 

sovětského letectva, který nesměl chybět 

v žádném fi lmovém zpravodaji.

Výčet válečných havárií by nebyl úplný 

bez připomenutí tragické havárie dne 

18.prosince 1953, kdy do  železničního 

náspu u  Žabčic narazil letoun Avia 

B-33. Jeho pilot por.  František Jaroš 

zahynul. Bitevní Avia B-33 byla čs. 

licencí sovětského Iljušin Il-10, přímého 

následovníka válečného Il-2, kterých 

mezi léty 1951-55 vyrobily v  pražské 

Avii kolem 1200 kusů.

Jan Vladař
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Obecní knihovna

Knihovna má nový 

název i moderní 

logo

Vzhledem k  plánované modernizaci 

knihovny a  jejího budoucího přemístění 

do  právě budovaného Vzdělávacího 

centra U  Floriánka došlo k  jejímu 

přejmenování. V  měsíci srpnu bylo 

zažádáno na  Ministerstvu kultury 

o  změnu stávajícího ofi ciálního názvu 

- Místní lidová knihovna Vranovice na  

Obecní knihovna Vranovice. Naše žádost 

je nyní ve  fázi schvalovacího procesu, 

přičemž se čeká  na registraci a ofi ciální 

zapsání.

S  novým názvem přichází i  nové 

moderní logo. Jedná se o motiv otevřené 

knihy, která svým ztvárněním zároveň 

připomíná letící vránu anebo naopak, 

letící vrána připomínající otevřenou 

knihu.

Monika Kotlánová  

Nové knihy 

v knihovně

Během letních prázdnin přibylo 

do  knihovního fondu 99 nových 

knižních titulů. 24 knih bylo darem, 

který knihovna obdržela z  každoročně 

pořádaného projektu Česká knihovna, 

organizovaného Moravskou zemskou 

knihovnou v Brně. Díky tomuto projektu 

by měla knihovna obdržet do  konce 

roku 2017 ještě 18 nových knih, aby byla 

vyčerpána dotace 6 500 Kč, kterou tento 

projekt poskytl. Zbylých 75 titulů bylo 

zakoupeno za přispění obce.

Při probíhající regeneraci stávajícího 

knižního fondu došlo během 

prázdninových měsíců k  vyřazení  309 

poškozených, neaktuálních a  čtenáři 

nevyužívaných titulů. Tyto vyřazené 

knihy budou od  měsíce října základem 

pro tzv. „Knižní tržiště aneb přines knihu, 

odnes knihu“ - akci probíhající v  rámci 

Týdne knihoven. Nevyužité knihy budou 

posléze nabídnuty k rozebrání.

Foto a text: Monika Kotlánová

Týden knihoven

V  prvním říjnovém týdnu proběhla  

celostátní knihovnická akce TÝDEN 

KNIHOVEN do  které se zapojila 

i  naše knihovna. Během týdenního 

programu jsme našim čtenářů nabídly 

například besedu se spisovatelkou Petrou 

Bačovskou, Čtení pod lampou nebo kvízy 

a hádanky pro děti i dospělé na trénování 

paměti. Pro děti z  mateřské školky byla 

připravena dětská dílnička a  ty starší si 

mohly přijít zahrát deskové hry. Součástí 

týdne knihoven byl i  knižní bazar, kdy 

čtenáři mohli přinést do  knihovny již 

přečtené a nepotřebné knihy a vyměnit je 

za knihy, které neznají.

Monika Kotlánová

Nové knihy v knihovně.

….a další nové knihy.

Otvírací doba knihovny

Pondělí  8.00 - 12.00 15.00 - 19.00

Úterý ZAVŘENO

Středa 14.00 - 18.00

Čtvrtek 14.00 - 18.00

Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
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Římskokatolická farnost

Otec Jaroslav při mši

Mše u kapličky 

na Ivaňské

V  letošním uplakaném září jsme 

naplánovali na pátek 1. září mši pro děti 

u kapličky na ulici Ivaňské. Její zvláštností 

bylo to, že díky dešti se mše sloužila 

uvnitř kapličky. To přispělo k velmi pěkné 

atmosféře, kdy se asi 25 lidí (hlavně dětí) 

i  s  panem farářem muselo vměstnat 

dovnitř malé kaple, kde místo elektriky 

svítily na oltáři jen svíce. 

Foto a text: Pavel Kukleta

Žehnání školních 

pomůcek a zahájení 

výuky náboženství

Děti na zahájení výuky náboženství

V neděli 3. září požehnal otec Jaroslav 

na  našich farnostech malým i  velkým 

školákům jejich školní pomůcky. Jak 

řekl před vlastním žehnáním, je toto 

požehnání určeno především pro ty 

kteří budou učit druhé, a  také pracovat 

na vlastním vzdělávání, a až tolik nezáleží 

na tom, jestli děti mají v aktovce všechny 

věci či ne. 

Přejeme všem učitelům i  žákům 

úspěšný a  požehnaný školní rok 

2017/2018. Výuka náboženství bude 

zahájena od října. Noví zájemci se mohou 

přihlásit u otce Jaroslava.

Foto a text: Pavel Kukleta

Cyklopouť 

do Žarošic

Na letošní Zlatou sobotu do Žarošic 

vyrazilo několik cyklistů z  naší farnosti 

spolu s panem farářem na kolech. Příznivé 

počasí všechny doprovázelo spolu 

s  vyhlídkou na  duchovní zážitek a  také 

studené občerstvení v  cíli. Do  Žarošic 

někteří doputovali s mírným zpožděním 

kvůli technickým problémům. 

Cyklovýlet s otcem Jaroslavem
Foto: rodina Stejskalova a Machova

Po  mši svaté a  slavnostním průvodu 

ověnčených sošek následovalo požehnání. 

Stejně jako loni musíme poděkovat 

za  zapůjčení hasičského auta, tentokrát 

obci Vranovice a  místní jednotce sboru 

dobrovolných hasičů.

Text: Pavel Kukleta

Co nás čeká v říjnu 

a listopadu

Stejně jako každý rok poděkujeme 

za  dar úrody, budeme slavit Slavnost 

Všech svatých a Památku všech zesnulých, 

konec církevního roku i začátek adventu

Celoživotní 

vzdělávání

Seniorské 

vzdělávání

V  úterý 12. 9. 2017 se v  Klubu 
seniorů sešlo na pilotní schůzce prvních 
15 potenciálních zájemců o  Virtuální 
univerzitu třetího věku, která zahájí 
5. října ve  Vranovicích svůj první 
semestr. Senioři se při setkání seznámili 
s výhodami Virtuální univerzity. Největší 
předností je snadná dostupnost v  místě 
bydliště a  široký výběr kurzů, které je 
možné studovat. Pro následující zimní 
semestr vybrali senioři téma Potraviny 
a  spotřebitel. Shodli se, že se jedná 
o zajímavou a aktuální problematiku. 

Zahajovací setkání v Klubu seniorů

Předmětem kurzu bude bezpečnost, 
kvalita a  označování potravin z  pohledu 
spotřebitele. Budoucí „studenti“ byli 
také seznámeni s  možností účasti 
na  kurzech bez nutnosti skládat 
závěrečné testy, ale pouze prohlubovat 
své znalosti a dozvědět se nové poznatky 
z  daného oboru. V  daném případě ale 
senior neobdrží závěrečné osvědčení 
o  absolvování. Přednášky zimního 
semestru budou probíhat každý druhý 
čtvrtek v  Klubu seniorů v  době od  10 
hodin a další studenti, kteří by se chtěli 
připojit, budou vítáni. Začít studovat 
je možné i  později, od  kteréhokoliv 
dalšího semestru.V rámci studia bude 
pro posluchače připraven i  doprovodný 
program v  podobě společných exkurzí, 
doplňkových přednášek a besed. Virtuální 
univerzita třetího věku ve  Vranovicích 
naplňuje Vizi vzdělávání z let 2015 – 2020 
a její zřizovatel, obec Vranovice se podílí 
na  nákladech spojených s  vytvořením 
Virtuální univerzity a  konzultačního 
střediska v obci. „Vranovice chtějí pro své 
spoluobčany seniorského věku, vytvořit 
zajímavý a  plnohodnotný program pro 
aktivní trávení volného času.“ doplnil 
k  Virtuální univerzitě starosta obce Jan 
Helikar.

foto a text: Kvapilová Dana
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Společenské dění

Průvod stárků obcí

Hodové ohlédnutí

„Těm mladým to v  těch krojích tak sluší!“ zaznívalo 

o minulém víkendu z davu přihlížejících návštěvníků na hřišti 

za  Sokolovnou. Celkem 17 krojovaných párů z  toho 10 párů 

v  našem Vranovickém kroji zahájilo svým nástupem sobotní 

hodovou zábavu.

Ale nepředbíhejme. Třetí srpnový víkend patří 

ve Vranovicích tradičně hodovému veselí. Ani letošní rok nebyl 

výjimkou a v termínu 19. - 21. srpna se u nás konaly Tradiční 

vranovické hody. Letošní organizace se spolu s  krojovanou 

chasou ujali vranovičtí Vinaři. A  že jde o  přípravy opravdu 

náročné dokazuje i to, že dříve než si mohli stárci zajuchat pod 

nazdobenou májou, museli 18 metrů dlouhý strom dopravit ze 

sousední obce a v pátek odpoledne ji za pomoci mnoha silných 

paží ze vsi vztyčit na hřišti za Sokolovnou.

Sólo s panem starostou

V  sobotu stárky trochu pozlobil déšť, když dopoledne 

obcházeli dědinu s  pozvánkami na  večerní hodovou zábavu. 

Ale do večera se počasí umoudřilo a i přesto, že byla připravena 

„mokrá varianta“, hodová zábava mohla nakonec proběhnout 

pod širým nebem. Hudební doprovod v  sobotu stejně jako 

v pondělí zajistila skupina Fantazie. Ta zahrála i při zahajovacím 

slavnostním nástupu nejmenších krojáčků, kteří secvičili pro 

tento hodový večer taneční pochod pod vedením paní Miroslavy 

Čápové.

V  neděli dopoledne se stárci a  stárky zúčastnili hodové 

mše ve  vranovickém kostele Navštívení Panny Marie vedené 

otcem Jaroslavem Sojkou. Odpoledne se za doprovodu dechové 

Slovácké kapely, přihlížejících obyvatel a návštěvníků Vranovic 

vydali na  průvod obcí. Tradiční zastávkou byla návštěva 

u  starosty, kam si stárci přišli pro udělení hodového práva. 

Hlavní pár si zatančil sólo s panem starostou a jeho paní a poté 

ještě vyhlásili pro oba samostatné sólo.

Po hodové mši

„Tradice hodů se drží ve Vranovicích od nepaměti a patří 

k  největší folklorní události v  roce. Těší mě, že mládež 

ve  Vranovicích tuto tradici stále udržuje a  věřím, že tomu 

tak bude i v  letech následujících“ vyjádřil se starosta obce Jan 

Helikar.

Vranovických hodů se zúčastilo téměř 800 návštěvníků 

a  vůbec poprvé dorazila i  chasa z  přespolních obcí. Hody 

2017 jsou za námi a lze je považovat za velmi vydařené. Ať žijí 

Tradiční vranovické hody 2018!

Hlavní stárka a stárek:

Tereza Škňouřilová a Patrik Ohera

Krojovaná chasa:

Nela Dvořáčková a Marián Kučera

Nicole Valášková a Marek Suchánek

Tereza Fajtlova a Marek Vetr

Karolína Tesařová a Honza Čeleda

Anna Richterová a Jaroslav Karas

Sabina Kozlová a Lukáš Ohera

Michalka Macháčková a Květoslav Fiala

Tereza Lastomirská a Martin Čáp

Jájka Kašparcová a Radek Fiala

Lucie Suchánková a Vašek Neveselý

Dominika Pávišová a Libor Kozel

Anna Vybíralová a Marek Mazuch

Viola Richterová a Kamil Bobrek

Kristýna Svobodová a Tomáš Masařík

Veronika Klimešová a Lukáš Matura

Nikol Škňouřilová a Dominik Kurka
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Dýňové výtvory

Deštivé Dýňování

Vyřezávání dýní, výroba lucerniček, navlékání náhrdelníků 

z  těstovin nebo tvoření dýní z  papíru. Slavnostní zakončení 

Vranovického dýňování, které se uskutečnilo v sobotu 23. září se 

neslo v tvůrčím duchu. Ani nepřízeň počasí řadu rodičů s dětmi 

neodradila, a již před třetí hodinou se začali scházet na parkovišti 

před Vinotékou. Vzhledem k  vývoji počasí zde již dopoledne 

vyrostly dva stanové přístřešky, které měly návštěvníky ochránit 

před deštěm. Pršet začalo úderem třetí hodiny, takže bylo 

třeba trochu improvizovat. Tradiční cyklojízdu obcí nahradila 

motojízda s  dvoučlenou posádkou, složená z  členů kulturní 

komise. Jejich jízda se stala akcí téměř pátrací. Počet výzdob 

před domy byl přímo úměrný množství dýní, které se v tomto 

roce v obci urodily. Nakonec se podařilo objevit sedm krásných 

výtvorů. Slavnostního předávání cen se ujal starosta obce Jan 

Helikar, který spolu se členy kulturní komise nejprve ocenil 

všechny děti, které tvořily dýňové výtvory přímo na místě, a pak 

už došlo na  předávání cen všem, kteří se zapojili do  výzdoby 

obce. 

Dýňové dílničky

Jako nejkrásnější byli vyhodnoceni Mimoni, kterými 

si předzahrádku vyzdobila mateřská škola. Dále byla 

oceněna Želva, Stonožka, Veselé dýně na  bobech, Křemílek 

s Vochomůrkou a Don Quijote, jak jsme si všechny objevené 

kreace pracovně pojmenovali. O to, aby během odpoledne nikdo 

neměl hlad se postaraly skvělé dámy z  Klubu seniorů, které 

připravily řadu dýňových specialit, mezi kterými nechyběla 

dýňová polévka, dýňové zelí a také několik buchet a koláčů. Svojí 

dýňovou polévkou přispěl také Klub maminek a k ochutnání byl 

i kotlíkový dýňový guláš nebo dýňové muffi  ny. Celé odpoledne 

hrála kapela Galerie 20 z Pohořelic, při jejíž hudební produkci 

si děti zahrály hry, zatancovaly s  velkou oranžovou dýní 

a  dospělí zavzpomínali na  hity svého mládí. Večer zakončilo 

slavnostní rozsvěcení dýní, které posléze ozdobily Školní ulici. 

Všichni, kteří se nezalekli deštivého počasí a přišli na slavnostní 

zakončení Vranovického dýňování se shodli, že jsme navzdory 

špatnému počasí společně prožili příjemné sobotní odpoledne.

Naše pomocnice

Speciální poděkování patří paní Pláteníkové, Suchánkové, 

Nevědělové a Valíkové za jejich pomoc s realizací Vranovického 

dýňování.

Slavnostní zapálení dýní

Foto a text: Dana Kvapilová
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Z činnosti spolků a organizací

Ohlédnutí za tábory 

- skauti

V letošním roce uspořádalo středisko 
Vranovice jeden turnus skautského 
tábora, dva turnusy vlčáckého tábora 
v  Dobrohošti u  Dačic a  jeden turnus 
příměšťáku ve Vranovicích na myslivecké 
chatě. Děti z  našeho Vranovického 
oddílu Jaguáři tak měly o  něco pestřejší 
nabídku táborů než loni. Řada starších 
skautů a  skautek, rowerů i  rangers byla 
také zapojena jako vedoucí na  těchto 
táborech a také vedou schůzky mladších 

dětí, za  což jim patří velké poděkování. 
Velký dík patří letos i  mysliveckému 
sdružení Vranovice-Přibice za  zapůjčení 
chaty na  konání příměšťáku. Od  pátku 
15. září byly zahájeny pravidelné skautské 
schůzky v roce 2017. 

Oddíl má v současné době 5 družin: 

Předškoláci - Zelená družina - 

družina holek i kluků do první třídy,

Hnědá šestice - družina Vlčat (kluků 

od  1. do  4. třídy), Oranžová šestice - 

družina Světlušek (děvčat od  1. do  4. 

třídy), Veverky – družina skautek, Vlci - 

družina skautů (5.-9. třída)

Aktuální termíny schůzek jsou 

uvedeny na  oddílovém webu: http://

jaguari.junakvranovice.cz/druziny/

Foto a text: Pavel Kukleta

Klub důchodců

První pondělek 

po prázdninách

Prázdniny jsou za námi a my jsme se 

sešli plni dojmů. Každý z nás dva měsíce 

strávil po  svém. Na  první pondělek 

po prázdninách jsme se těšili.

Přivítali jsme všichni našeho 

čerstvého 98 letého člena pana Dvořáčka, 

který nás mile překvapil narozeninovým 

pohoštěním. Zvedli jsme skleničky 

a  připili na  jeho zdraví. „Tak ať slouží 

i nadále.“

Navštívila nás a  představila se nám 

nová vedoucí Centra volného času 

paní Bc.  Dana Kvapilová. Seznámila 

nás s  připravovanými akcemi do  konce 

tohoto roku.

Milým překvapením jsou akce pro náš 

Klub důchodců, které budou obohacením 

naší činnosti:

  Přednáška o zdravé výživě

  Beseda se spisovatelem

  Přednáška o fi nanční gramotnosti

  Posezení u kávičky s audio 

poslechem/fi lmem

  PC gramotnost – sociální sítě

  Povídání o knížkách

  Zájezdy/ divadlo

Zaujal nás také projekt Provozně 

ekonomické fakulty, České zemědělské 

univerzity v Praze – Virtuální univerzita 

třetího věku. 

Cílem virtuálního vzdělávání 

na  Univerzitě třetího věku je umožnit 

seniorské, zájmové a  neprofesní 

vzdělávání na  vysokoškolské úrovni 

v  místě bydliště. Konzultace budou 

ve  Vranovicích 1x za  14 dní po  dobu 

tří let. Vzdělávat se znamená, udržet si 

kondici v důchodovém věku.

Těšíme se na  spolupráci s  Centrem 

volného času a  nové vedoucí přejeme 

mnoho úspěchů v její práci.

Foto a text: Zdeňka Melová

Opékání špekáčků

Učíme se hasit požáry
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Zámek Čechy pod 

Kosířem

Deštivé ráno 20. září 2017 nebylo pro 

účastníky zájezdu příjemné. Na  autobus 

čekalo 42 lidí s deštníky nad hlavou. Přijel 

pro nás ale příjemně vytopený autobus.

Pršelo celou cestu až do  Čech pod 

Kosířem. Tam jsme navštívili zámek, kde 

se v minulosti vystřídalo postupně mnoho 

českých a moravských šlechtických rodů.

Zámek je otevřen po  rekonstrukci 

od  roku 2016 a  proslavil se působením 

významného, českého malíře Josefa 

Mánesa, jehož obrazy nás provázely celou 

prohlídkou.

Muzeum historických kočárů

Kousek od  zámku jsme navštívili 

Muzeum historických kočárů, kde nás 

provedl a  prohlídku doplnil úžasným 

výkladem restaurátor a  ředitel Muzea 

pan Václav Obr. Předvedl nám ojedinělou 

expozici, kde kočáry nejen vystavují, ale 

s láskou a umem také restaurují. Mají zde 

největší smuteční kočár, zlatý ceremoniální 

kočár olomouckých biskupů a  další 

kočáry českých a  moravských stavitelů. 

Několik zdejších kočárů bylo zapůjčeno 

na natáčení fi lmových pohádek.

Návštěva muzea kočárů

Svíčkárna Olomouc

Výroba svíček

Po  výborném obědě v  Hostinci 

Na  Nové v  Drahanovicích jsme jeli 

do  svíčkárny fi rmy Rodas v  Olomouci 

– Holicích. Ve  dveřích nás přivítali dva 

krásní papoušci ARA, kteří nám dělali 

po celou dobu milou společnost. Dokonce 

si i několika z nás sedli na rameno nebo 

ruku. My jsme se věnovali zdobení svíček, 

které jsme si odvezli každý jako dárek.

Při výkladu, jak svíčky zdobit, nám 

zaměstnanci připravili kávu a koláče.

Přítulný papoušek Ara

Hanácká zelárna

Poslední naše zastavení bylo 

v  Bystročicích v  hanácké zelárně pana 

Jiřího Kubíčka, který má několik ocenění 

za kvalitní kysané zelí v české republice. 

Po ochutnání jsme si zakoupili a přivezli 

do  Vranovic výborné zelí ve  4 litrových 

sklenicích.

Zájezd se nám jako vždy všem moc 

líbil a i déšť po dobu našeho zájezdu ustal.

Díky patří hlavní organizátorce 

paní Marii Dvořákové, která s  velkou 

pečlivostí vždy vše potřebné zařídí, 

aby se nám zájezd líbil. Také paní Jarce 

Faronové a Jarce Pourové patří velký dík 

za vydatnou pomoc. 

Foto a text: Zdeňka Melová

Klub maminek

Loučíme se s létem 

a vítáme podzim

Máme za  sebou léto, prázdniny, 

dovolené. Také „Klubík“, čili Klub 

maminek Vranovice, si udělal volno 

od  pravidelného programu, který běží 

během školního roku. Maminky si 

popovídaly o věcech aktuálních - jak bylo 

na  dovolené, co pěstovat na  zahrádce, 

kam jet s dětmi na výlet, blížící se porod, 

zkrátka co kdo měl na  srdci. Také se 

přivítalo nové „klubíkové“ miminko. 

Děti prázdninovou změnu nejspíš 

nezaznamenaly. Vesele řádily jako vždy.

O prázdninách bývá čas na nové věci. 

Navštívily jsme nová místa, poznaly nové 

lidi, jedna z maminek si stihla udělat kurz 

Montessori pedagogiky pro mateřské 

školy, další uspořádala příměstský tábor 

pro maminky s dětmi a jedna měla odvahu 

vydat se na dovolenou s manželem a třemi 

dětmi do země vzdálené 1000 km pouze 

vlakem. 

Léto nám skončilo a s novým školním 

rokem nastaly v  klubu velké změny. 

Musely jsme se rozloučit s  úžasnou 

dvojicí, která klub vedla dva roky, Jitkou 

Klimešovou a  Kamilou Rokytovou. 

Budou nám moc chybět a  děkujeme, že 

nasadily programovou laťku tak vysoko…

Přejeme jim, ať se jim daří a jsou stále tak 

úžasné. 

Jelikož se rodí nové děti a  stěhují se 

k nám do obce nové rodiny, chtěly bychom 

oslovit maminky, které by měly zájem náš 

klub navštívit. Najdete nás na webových 

stránkách www.klubmaminek.tode.cz 

a nově i  na Facebooku ve  skupině Klub 

maminek Vranovice. Nebo za  námi 

rovnou dojděte v  úterý od  9.30 hodin 

do  Domu pro seniory. Čekají vás hry, 

tvoření, nová témata, výměny nápadů 

a zkušeností. Maminky si odpočinou, děti 

pohrají.

Léto bylo pro většinu z  nás plné 

zážitků a věříme, že i podzim bude jimi 

naplněný. Užívejme si padajícího listí 

a  doufejme, že i  vydatnějších dešťových 

srážek.

Za KMV Lída Budová, 
Jitka Drbalová, Klára Macháčková 

a Markéta Sekaninová.

Ženy sobě

Připomínáme maminkám, že se 

jednou za  měsíc, vždy první čtvrtek 

v  měsíci od  19.00hodin scházíme 

v  Klubovně Domova pro seniory jako 

Ženy sobě. Společně se učíme a zkoušíme 

nové věci, protože nás to baví, ale také 

proto, abychom mohly být co nejvíce 

soběstačné. Proč si vše kupovat, a nezkusit 

si některé věci pro naši potřebu vyrobit. 

Například na  minulém setkání jsme 

vyráběly domácí surové mýdlo a o postup 

se s vámi rády podělíme.

Na výrobu 700 g domácího surového 

mýdla potřebujete destilovanou vodu, 

hydroxid sodný na  zmýdelnění tuků, 

tekuté a  tuhé oleje. Vše připravujte 

v  nerez či plastovém nádobí 



15

a v ochranných rukavicích. Na vyšlehání 

surového mýdla použijte výkonný mixér. 

Ve 190 ml destilované vody rozpusťte 71 g 

hydroxidu sodného a vytvořte louh. Jedná 

se o  silnou zásadu, proto výpary lépe 

nevdechovat. Mezitím si v hrnci připravte 

oleje. Rozpusťte 250 g kokosového oleje 

a  přidejte 250 g tekutých olejů. My 

použily 170 ml olivového oleje, stačí ten 

nejobyčejnější, a 80 ml mandlového oleje. 

Až louh a oleje budou mít stejnou teplotu, 

přibližně 30 C°, nalijte louh do  olejů 

a pořádně vyšlehejte, až se tekutiny spojí 

a vytvoří tuhý krém – surové mýdlo. Poté 

můžete přidat sušené bylinky či silice dle 

vlastní libosti a  znovu zamíchat. Surové 

mýdlo přelijte například do  krabice 

od bot vyložené pečícím papírem a nechte 

24 hodin tuhnout. Poté si mýdlo nařežte 

a nechte v pokojové teplotě zrát až 6 týdnů, 

aby nebylo zásadité a kleslo na neutrální 

pH 7. Můžete ozkoušet lakmusovým 

papírkem.1 Krásné mýdlaření!

Na  dalším setkání 5. 10. navážeme 

na  přednášku o  barefoot obuvi Marcely 

Rodové v  Klubu maminek. Marcela se 

zajímá o bosé boty a svobodné nohy, které 

ví, po  čem šlapou, a mohou se v botách 

hýbat. Společně s  ní si ušijeme dámské 

capáčky na  doma. První pokus ušijeme 

ze starých džín a jako zateplení na zimní 

období použijeme ovčí kožich ze starých 

kabátů. Každá žena si domů odnese 

svůj výtvor, střih na  capáčky a  rady, jak 

na  to. A  pak může ušít třeba z  usně 

pravé capáčky pro své děti, které jsou pro 

začínající chodce prý tou nejlepší volbou. 

Tak seberte odvahu a  přijďte s  námi 

zkusit něco nového. Vyzýváme také ženy, 

které něco umí, aby se s námi o své umění 

přišly podělit. Děkujeme!

Za Ženy sobě 
Veronika Sedláček Rychtová

Zdroj:

1 EGERTOVÁ, Petra. DOMÁCÍ PŘÍRODNÍ 

MÝDLO – VÝROBA [online]. [cit. 2017-09-

18]. Dostupné z: http://www.mamavize.cz/

mamablog/172-domaci-vyroba-mydla

Dětský hadrový 

bazárek

Klub maminek Vranovice si nově 

bere na starost bazárek dětského oblečení 

a  vybavení. Přebíráme ho po  Markétě 

Dofkové a  doufáme, že se vše bude 

dařit ke  spokojenosti maminek tak, 

jako tomu bylo v  minulých letech. 

Systém výběru, značení a  prodeje věcí 

zůstává stejný. Maminky musí jen nově 

vyplnit a  odevzdat s  věcmi jednotnou 

evidenční kartu oblečení a  vybavení, 

která je k dispozici na webu http://www.

klubmaminek.tode.cz/detsky-hadrovy-

bazarek/ nebo k  vyzvednutí v  knihovně. 

Do  karty vyplní registrační číslo, 

pořadová čísla prodávaných věcí, jejich 

popis a cenu. Nejvyšší počet prodávaného 

oblečení je opět stanoven na  50 kusů, 

dětské boty, hračky, vybavení a sportovní 

potřeby celkem do 20 kusů. Na prodávané 

věci je nutné umístit dobře držící štítky 

s číslem prodejce, pořadovým číslem věci 

z  evidenční karty a  cenou. Registrační 

poplatek činí 50 Kč. Prodejci se prosím 

hlaste Veronice Sedláček Rychtové na tel. 

čísle 607208754.

Součástí bazárku bude i dětský hrací 

koutek.

Bazárek se uskuteční 13. – 14. 

října v  prostorách školní restaurace 
společnosti Scolarest v  Domově pro 
seniory na  Náměstíčku 53. Velké díky 
za poskytnutí prostorů.
13.10. příjem věcí 17.00 – 19.00
14.10. PRODEJ 8.00 – 13.00
14.10. výdej věcí a  odevzdání tržby 

15.00 – 17.00

LESNÍ ŠKOLKA 
VRANOVICE

Divoký tygřík v Hlinku

Otevíraní jurty

V pátek 1. září se nešlo do školy, ale 

do parku Hlinek. Lesní školka Vranovice 

zde slavnostně otevírala nové zázemí - 

mongolský kulatý stan zvaný jurta. Již 

před oslavnou prvních narozenin školky 

v květnu 2017 bylo jasné, že maringotka 

začíná být malá. Jaro přilákalo spoustu 

nových dětí a  maminek a  bylo potřeba 

větší zázemí. Obci Vranovice děkujeme 

za  dlouhodobý pronájem obecního 

pozemku za symbolické nájemné 1,- Kč/

rok. Pan Jedlička byl velkou pomocí při 

srovnání pozemku a přípravě na umístění 

jurty. 

Malování na obličej

Jurta byla zakoupena skvělá, bohužel 

jsme neměli štěstí při koupi podlahy. 

Jurtu nám zaplatil soukromý dárce 

(tatínek z  lesní školky, náš anděl, moc 

děkujeme), ale podlahu musíme postavit 

novou. Původní, špatnou, jsme odmítli 

převzít a zaplatit a tak nám nezbývalo než 

se postarat. Uspořádali jsme, kompletně 

ve  vlastní režii, Benefi ční minifestival 

Otevírání jurty. Pozvali jsme písničkáře 

Zdeňka Matuščina ze Znojma (i  přes 

déšť vystoupil) a regionální hvězdy kapelu 

Merllin. Těm déšť vystoupit neumožnil, 

ale přijedou 11. listopadu na 3. a poslední 

bazar knih s  koncertem právě skupiny 

Merllin. Jako vždy v  sále Restaurace 

u Fialů. 

Občerstvovací stanice

Přestože nám počasí nepřálo, byli jsme 

připraveni. Postavili jsme dostatek stanů 

a návštěvníci mohli zůstat v suchu. I díky 

předprodeji a  velké podpoře se podařilo 

vybrat neuvěřitelných 16 tis. Kč. Věříme, 

že se nám podaří postavit nejen podlahu 

pod jurtu, ale i zastřešenou terasu, aby děti 

do  jurty mohly vstupovat bez mokrých 

svršků a  obuvi. Na  závěr upřímné 

díky všem. Cítíme velkou podporu. 

Na  viděnou na  Martina na  bazaru knih 

s večerním koncertem.

Foto a text: Martin Třináctý
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Sport

SK Vranovice

SK v další sezóně

Nový soutěžní ročník 2017/18 je 

v  našem případě tak trochu revoluční, 

zejména co se týká mládeže.

Základem všeho byla iniciativa 

o  obsazení všech věkových soutěží 

působících v  našem regionu. Pro 

objasnění jde celkově o  tři samostatně 

fungující družstva – dorost, st. + ml. žáci 

a  st. + ml. přípravka, čítající dohromady 

asi 50 dětí. A tak širokou základnou žádný 

klub v okolí nedisponuje. Z toho důvodu 

proběhlo několik schůzek zástupců klubů 

z  Ivaně, Přibic a  SK Vranovic, aby se 

našel vhodný rámec k realizaci tohoto pro 

všechny přínosného projektu. Hlavním 

přínosem pro kluby je návaznost při 

přecházení všemi věkovými kategoriemi. 

Takže zbývalo doladit legislativní 

náležitosti a  stvrdit je příslušnými 

interními smlouvami. Stávající podoba 

je taková, že každý ze tří klubů má 

zodpovědnost za jedno družstvo. V Ivani 

působí dorost, v  Přibicích žáci, a  u  nás 

přípravka. Doufáme, že tento počin 

bude mít pozitivní dopad pro zkvalitnění 

úrovně mládežnické kopané pro všechny 

zmiňované kluby. Věříme i  v  určitý 

stupeň aktivity ze strany rodičů, která je 

pro všechny, zejména jejich děti, velmi 

důležitá.

Všem našim družstvům přejeme 

v  nové sezóně hodně úspěchů, radost 

z  výsledků, a  příznivcům pak příjemně 

strávené chvíle při návštěvě zápasů.

Foto a text: Miroslav Ježa

TJ Sokol Vranovice 

Silový trojboj

Dne 16.9.2017 proběhlo v  místní 

sokolovně 4. Mistrovství jižní Moravy 

mužů a žen v silovém trojboji „RAW“ tj. 

bez podpůrných dresů.

Přihlásilo se celkem 32 závodníků 

z čtrnácti oddílů.

Za  Sokol Vranovice soutěžili jen 

Lukáš Soukup a  to v kategorii do 74 kg 

a umístil se na čtvrtém místě za celkový 

výkon 347,5 kg. Druhým soutěžícím byl 

Pavel Bílek v  kategorii do  83 kg, která 

je nejvíce obsazená a  za  výkon 522,5 kg 

obsadil 5. místo (dřep 175 kg, benčpres 

132,5kg, mrtvý tah 215 kg).

Proč soutěžilo tak málo našich 

závodníků? Bylo nutno zajistit hladký 

Vzhledem k  tiskové chybě nebyly v  minulém vydání 

Zpravodaje publikovány fotografi e SK Vranovice, tyto 

dodatečně přikládáme.

SK Vranovice

SK Vranovice Oslava 85.výročí SK Vranovice

Oslava 85.výročí SK Vranovice
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Přípravka zápasy

průběh soutěže. Pro nakládání a  bezpečnost je potřeba 

minimálně 4 nakladače, kterými byli pánové Pláteník, Furch, 

Halfar, Wächter.

Na této soutěži diváci mohli vidět i nové Národní rekordy:

Helena Nucová z oddílu Olympia Zlín ustanovila Národní 

rekord v benčpresu 80 kg v kategorii žen do 63 kg.

Martin Čech z  oddílu Zekon Bystřice pod Hostýnem 

ustanovil Národní rekord 210 kg v  mrtvém tahu v  kategorii 

muži M1-66 kg.

Milan Hofbauer z  oddílu Sokola Pohořelice ustanovil 

Národní rekord 250 kg v  mrtvém tahu v  kategorii muži 

do 105 kg.

O  hladové žaludky se perfekně staraly Renata Měřínská 

s Bohumilou Vetrovou za což jim patří poděkování.

Poděkování patří také sponzorům a to: TJ Sokol Vranovice 

a Richter company s.r.o. speciální nákladní doprava.

Za TJ Sokol Vranovice oddíl silového trojboje – Ivan Karpíšek

Noc sokoloven

Už potřetí proběhla v  naší hale celorepubliková akce 

nazvaná Noc sokoloven. Počasí nám vůbec nepřálo, takže se 

letošní účast nevyrovnala účasti minulých dvou let. Noc začala 

v pátek 22. září v 17 hodin otevřením všech prostor sokolovny 

návštěvníkům, členům i  nečlenům Sokola. Pozornost budila 

výstava kronik, archivních materiálů a  fotoalb instalovaná 

v předsálí. Za dozoru několika proškolených cvičitelů si mohli 

dospělí i děti vyzkoušet atletické dovednosti nebo různé míčové 

hry. Mohli jste vidět cvičit jednoroční holčičku i osmdesátiletou 

seniorku. Nejmladší děti cvičily na  oblíbené sadě barevných 

žíněnek, ženy předvedly cvičení s  obručemi - část skladby 

Siluety, kterou připravují pro příští slet. Hoši použili švédskou 

bednu, dívky kladinu, všichni bradla, hrazdu, lano, švihadlo. 

V posilovně trénovali kluci disciplíny silového trojboje.

Cvičení na míčích

V  tělocvičně 

se hrál fl orbal, pak 

házení na  basket-

balový koš, mini-

kopaná, stolní tenis 

a  nakonec volejbal. 

Po  setmění si všichni postupně opekli špekáčky a  v  pohybu 

pokračovali do pozdních hodin. Ti nejvytrvalejší v  sokolovně 

přenocovali. Negativně na  mne zapůsobila malá účast rodičů 

přítomných dětí, a  těch byla výrazná převaha. Noc skončila 

v sobotu 23. září. Ráno si 18 sportovců ještě zahrálo volejbal.

 Foto a text: Marie Duroňová

Cvičení
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 

26. října 2017 od 19 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice

Popřejte svým blízkým a potěšte 
je přáním ve Vranovickém 
zpravodaji
kontakt: zpravodaj@vranovice.
eu nebo osobně na podatelně 
úřadu či v knihovně

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

Inzerujte ve Vranovickém zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc nákladem 850 výtisků

Distribuce do každé domácnosti ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce

Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu nebo osobně na podatelně úřadu

Občanská řádková inzerce ZDARMA

Spolek 
Vranovických bab 
oznamuje, že dne

21. 10. 2017
se uskuteční

BABSKÉ HODY
jubilejní 10. ročník

Hrát bude kapela 
Zlatunka a Stone

Všechny srdečně zve 
spolek 

Vranovických bab.
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Blahopřejeme…
Listopad
Jiřina Kozlová ............................... 65

Jaroslav Kilinger ............................ 60

Růžena Bauchová .......................... 85

Oldřich Halfar .............................. 70

Oldřich Veselý .............................. 65

Jaroslav Pezlar ............................... 70

Helena Kýrová .............................. 65

František Topinka ......................... 70

Bohumil Pražák ............................ 87

Marie Faměrová ............................ 93

Jarmila Saitlová ............................. 60

Petr Šín ......................................... 70

Prosinec
Marie Dvořáková .......................... 70

Jitka Nevědělová ........................... 75

František Hasieber ........................ 81

Marie Soukalová ........................... 89

Vítězslav Ventruba ........................ 81

Marie Pešinová.............................. 65

Marie Kubíková ............................ 92

František Fiema ............................ 81

Josef Furch .................................... 85

Silvestr Ježek ................................. 82

Zdenka Kotačková ........................ 86

Vratislav Pláteník .......................... 60

Alois Hrůza .................................. 60

Jiří Šrámek .................................... 70

Marie Francová ............................. 80

Tomáš Vidoň ................................ 60

Jan Němec ..................................... 89

Drahomíra Petrová........................ 82

Marie Dofková .............................. 87

Narození
Adriana Marie Macháčková

Julie Bartošová

Marie Pantáková

Lucie Tomková

Úmrtí
Antonín Sosnar

Jaroslav Hořák

Josef Karpíšek

Anna Vacková

Jiří Pivoňka

Blahopřání od farníků. Foto a text: Pavel Kukleta

Blahopřání k narozeninám
Blahopřejeme našemu duchovnímu 

správci otci Jaroslavovi k jeho 
35. narozeninám a chceme mu 
vyprošovat hodně Božího požehnání 
a sil, aby ve své službě ušel ještě tisíce 
poutních kilometrů nejen při cestách 
mezi našimi farnostmi.

Farníci z Ivaně, Pouzdřan, 
Přibic a Vranovic

Počet obyvatel ke dni 21.09.2017
Muži ......................................... 1176

Ženy .......................................... 1175

Celkem...................................... 2351

- z toho dospělí ......................... 1868

 - muži ...................................... 932

 - ženy ...................................... 936

- děti ........................................... 483

 - chlapci .................................. 244

 - dívky ..................................... 239

Zuzana Škamradová, matrikářka




