
Nové hračky 
v knihovně

Den seniorů Sázení stromů

2019 ČÍSLO 6 PROSINEC DISTRIBUCE ZDARMA

První adventní neděle přilákala obyvatele Vranovic na tradiční vánoční jarmark. 

Bohatý kulturní program završil slavnostní ohňostroj.
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

naše obec je vnímána jako velice 

dobré místo pro rodinný život. O  této 

skutečnosti svědčí zejména neutuchající 

každodenní zájem o  stavební místa pro 

rodinné domy i  o  starší rodinné domy 

v  naší obci. Tato skutečnost je dána 

existencí úplné a  kvalitní infrastruktury 

a  služeb v  obci, ale také velice 

dobrou dostupností vlakového spojení 

do krajského města, do Brna.

V  letošním roce dochází, po  mnoha 

letech, k  výraznějším změnám 

železničního jízdního řádu linky IDS 

JMK S3 (Brno – Vranovice – Břeclav). 

Změny jsou vyvolány vybudováním nové 

větve železniční dopravy z  Hrušovan 

u  Brna do  Židlochovic a  celkovou 

přeplněností kapacity železnice v  úseku 

Brno – Břeclav.

První návrhy, které byly představeny 

společností KORDIS byly ve srovnání se 

schváleným jízdním řádem daleko horší. 

A  to zejména v  době dopravní špičky. 

Několikeré společné jednání starostů 

Vranovic, Přísnotic a Žabčic s vedoucím 

dopravy Jihomoravského kraje 

Ing.  Snovickým a  ředitelem společnosti 

Kordis se podařilo dohodnout to nejlepší, 

co bylo možné.

Na místo původních návrhů, kde mělo 

dojít k  úbytku spojů mezi Vranovicemi 

a  Brnem v  době ranních a  odpoledních 

spojů, dochází k  úbytku vlaků v  době 

od  9.40 hod do  14 hod. V  této době 

již nebudou příjezdy a  odjezdy 

vlaků každých 30 min, ale interval je 

prodloužen na 60 min. Z tohoto důvodu 

muselo dojít i  ke  změně jízdních řádů 

autobusových spojů linky 165 a  530. 

Změna času odjezdů autobusových 

linek byla provedena tak, aby odpovídala 

příjezdu a odjezdu vlaků.

Odjezdy školních spojů konzultovali 

zástupci KORDISu přímo se Základní 

školou.

Změna jízdního řádu je platná k datu 

15.12.2019.

Zmíněná jednání starostů obcí 

s  vedoucím dopravy Jihomoravského 

kraje a  ředitelem společnosti Kordis 

nebyla jednoduchá, ale na obou stranách 

byla velká snaha najít to nejméně špatné 

řešení. Jako vstřícný krok ze strany 

JmK a  Kordisu je zavedení nových 

dvou autobusových spojů (jeden ranní 

a  jeden odpolední) mezi naší obcí 

a Židlochovicemi.   

Dosažený kompromis v  úpravě 

vlakového spojení je maximum možného.

Vážení spoluobčané,
Jelikož se jedná již o poslední vydání 

Vranovického zpravodaje v letošním roce, 
využiji této příležitosti k  tomu, abych 
poděkoval zaměstnancům OÚ, radním, 
zastupitelům, ale zejména potom všem 
členům jednotlivých spolků a organizací 
za  trpělivou a  nepřehlédnutelnou 
práci při zajišťování nespočetných 
akcí pro děti, mládež, seniory a  celou 
veřejnost. Poděkování patří všem, 
kteří svou anonymní práci přispívají 
ke  zkvalitnění veřejného života v  naší 
obci.

Vám všem přeji klidné prožití 
Vánočních svátků a  do  r. 2020 hodně 
zdraví, mnoho osobních a  profesních 
úspěchů.  

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. 18/2019 

ze dne 16.9.2019

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

komise Základní školy a Mateřské 
školy Vranovice, p.o.

1.2.  Rada obce schválila výjimku 
z  nejvyššího povoleného počtu 
žáků ve  třídě 7.A  Základní školy 
a  Mateřské školy Vranovice, p.o. 
na 32 žáků.

1.3. Rada obce schválila Příkazní 
smlouvu na zajištění plavecké výuky 
žáků pro Základní školu Pravlov, 
p.o.

1.4.  Rada obce schválila záměr 
pronajmout prostory 
ve  Vzdělávacím centru za  účelem 
provozování ZUŠ.

1.5. Rada obce schválila Zadávací 
podmínky a  výzvu k  podání 
nabídky pro realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby, 
zadávané mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb. v  souladu s  pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek 
v  Národním programu životní 
prostředí pro období 2014–2020 
s  názvem „Založení prvků ÚSES 
v k.ů. Vranovice – IP 20 a IP VN3“.

1.6. Rada obce schválila dovybavení 
knihovny.

1.7. Rada obce schválila program Dne 
seniorů.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit kapacitu 

odtoku kanalizace z  přečerpávací 
stanice na ul. Pouzdřanská.

 T: 30.9.2019, O: 1. místostarosta  
2.2. Rada obce ukládá vypracovat návrh 

na  opatření k  zajištění termínu 
a  úkolů vyplývajících z  Protokolu 

č.j. 44967/2019-MZE-15162 
z kontroly Ministerstva zemědělství.

 T: 10.10.2019, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá dodržet stanovené 

termíny z jednání ze dne 11.9.2019 
s SVJ Nad Dolinami.

 T: dle zápisu, O: první a  druhý 
místostarosta

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

Základní školy a  Mateřské školy 
Vranovice na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
hospodaření ČOV.

3.3. Rada obce vzala na vědomí jednání 
starostů Vranovic, Přísnotic 
a  Žabčic se zástupci JmKu 
a  Kordisu.ve věci nového jízdního 
řádu.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 19/2019 

ze dne 1.10.2019

Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila základní 
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investiční akce pro přípravu Plánu 
investic a oprav na rok 2020 – 2021.

1.2. Rada obce pověřila 2. místostarostu 
koordinací prací pro získání 
stavebního povolení pro stavbu 
„Kulturní a  sportovní centrum 
Sokolská“.

1.3. Rada obce schválila podklady pro 
dlouhodobé koncepční fi nanční 
řízení obce.

1.4. Rada obce schválila Soubor opatření 
k  šetření Ministerstva zemědělství 
ve  věci Zákona o  vodovodech 
a kanalizacích.

1.5. Rada obce rozhodla o  vrácení 
faktury č. 6011909003 společnosti 
Vašstav s.r.o., jako neoprávněnou.

1.6. Rada obce rozhodla o  předání 
agendy ve  věci reklamačních 
řízení se společností Vašstav s.r.o. 
JUDr. Machovi.

1.7. Rada obce schválila nejvýhodnější 
nabídku pro zakázku „Založení 
prvků ÚSES v k.ú. Vranovice – IP 
20 a IP-VN3“, nabídku společnosti 
KAVYL, spol. s  r.o., se sídlem 
č.p. 563, Mohelno, IČ 49975358 
za cenu 1.009.154,81 Kč bez DPH.

1.8. Rada obce schválila Rámcovou 
smlouvu o  dodávkách zboží se 
společností E-AGEO.CZ s.r.o., 
Jásenná, Praha 4, IČ 03321916

1.9. Rada obce schválila nejvýhodnější 
nabídku pro zakázku „Sadové 
úpravy – školní zahrady MŠ a ZŠ“, 
nabídku společnosti KAVYL, spol. 
s r.o., se sídlem č.p. 563, Mohelno, 
IČ 49975358 za  cenu 2.004.386,- 
Kč bez DPH.

1.10. Rada obce schválila cenovou 
nabídku na  orientační systém pro 
knihovnu a ZUŠ.

1.11. Rada obce rozhodla z  důvodu 
zajištění bezpečnosti o  odstranění 
4 ks stromů na ul. Zahradní

1.12. Rada obce schválila nájemní 
smlouvu pro Základní uměleckou 
školu Pohořelice p.o.

1.13. Rada obce schválila chodníkovou 
dlažbu pro vjezd před RD ul. 
Zahradní 559.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit 

naplnění Souboru opatření 
k  šetření Ministerstva zemědělství 
ve  věci Zákona o  vodovodech 
a kanalizacích.

 T: průběžně, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá jednat se SŽDC 

o podmínkách možného pronájmu 
části nádražní budovy za  účelem 
provozování TIC a půjčovny kol.

 T: 30.11.2019, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá prověřit 

rozsah případných nových 
povinností pro webové stránky 
v  důsledku zákonných povinností 
o  zpřístupnění stránek pro 
zdravotně hendikepované.

 T: 30.11.2019, O: 2. místostarosta

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

Rozsudek obvodního soudu 
pro Prahu 2, č.j. 15 C 45/2019-
131, ve  věci povinnosti České 
republiky uhradit obci Vranovice 
částku 263.999,-Kč, jako náhradu 
nemajetkové újmy.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 20/2019 

ze dne 14.10.2019

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

jednání Zastupitelstva obce dne 
31.10.2019

1.2. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytování práv k  užívání 
software č. SML-01580/19 se 
společností ALIS, spol. s  r.o., 
Mariánská 538/21, Česká Lípa.

1.3. Rada obce schválila chodníkovou 
dlažbu pro vjezdy před RD 
Zahradní 558 a před RD Zahradní 
553.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu se 
společností DATA PROCON 
s.r.o., Palackého tř. 768/12, Brno, 
na  mapové aplikace hřbitova 
a veškerých inženýrských sítí.

1.5. Rada obce schválila ceny pro prodej 
nepotřebného vybavení původní 
knihovny.

1.6. Rada obce schválila umístění volně 
stojící železobetonové garáže 
na pozemku p.č. 401/30.

1.7. Rada obce doporučuje ZO schválit 
Jednací řád ZO s  připomínkami, 
které byly předloženy na posledním 
jednání ZO.

1.8. Rada obce schválila Dodatek č. 4 
Smlouvy o  poskytování služeb se 
společností FCC Česká republika 
s.r.o., provozovna Brno, Líšeňská 
35, Brno.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat RO č. 

4/2019
 T: 21.10.2019, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zpracovat 

dlouhodobý záměr pro provozování 

TIC v budově železniční stanice.
 T: 30.11.2019, O: starosta, vedoucí 

CVČ

Usnesení Rady č. 21/2019 

ze dne 29.10.2019

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

o poskytování služeb – odhrnování 
sněhu v  zimní sezonně 2019/2020 
s  dodavatelem, panem Pavlem 
Alexou, Přísnotická 450, Vranovice, 
IČ 72539771.

1.2. Rada obce schválila revizní protokol 
knihovního fondu.

1.3. Rada obce schválila vypsání 
výběrového řízení na  funkci 
pracovník kultury, cestovního ruchu 
(referent Centra volného času).

1.4. Rada obce schválila objednávku 
na  zpracování žádosti o  podporu 
v  rámci výzvy 131 Operačního 
programu Životní prostředí 
v  rámci prioritní osy 4 pro projekt 
revitalizace říčky Šatavy.

1.5. Rada obce schválila rozsah opravy 
chodníků a  úpravy na  místním 
hřbitově – I. etapa.

1.6. Rada obce schválila koupi 
a  instalaci nového plynového kotle 
pro prostory pronajaté České poště.

1.7. Rada obce schválila objednávku 
na  výsadbu cca 40 stromů 
v intravilánu obce.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést kontrolu 

uchycení značení jednotlivých ulic.
 T: 30.11.2019, O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 22/2019 

ze dne 11.11.2019

Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila objednávku pro 

vypracování odborného posudku 
na  dosud sporné reklamace 
bytového domu Doliny.

1.2. Rada obce schválila Smlouvu 
příkazní se společností VZD 
INVEST s.r.o. na zajištění činnosti 
odborného technického dozoru 
investora pro stavbu „Založení 
ÚSES v  k.ú. Vranovice, vybrané 
interakční prvky – alej a větrolam“.

1.3. Rada obce schválila Dodatek č. 1 
ke  Smlouvě o  dílo 02—0326 se 
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společností VHS Břeclav s.r.o.
1.4. Rada obce schválila zadávací 

podmínky pro výběrové řízení 
na koupi traktoru.

1.5. Rada obce schválila hospodaření 
Základní školy a  Mateřské 
školy Vranovice, p.o. za  období 
k 30.9.2019.

1.6. Rada obce schválila dočasný 
zábor části pozemku 2565/5 pro 
společnost Zajíc – Zborovský s.r.o.

1.7. Rada obce schválila pořízení 
regálových rozřazovačů.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit technické 

řešení pro pořizování audiozáznamů 
pro potřeby pořízení zápisů 
z jednání Zastupitelstva obce.

 T: 5.12.2019, O: Ing.  Hladík, L. 
Mrkvica

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

informace o  podání žádosti 
na  FU o  prominutí odvodu 
do  státního rozpočtu o  100.000,- 
Kč a  o  prominutí penále ve  výši 
23.100,- Kč.

3.2. Rada obce vzala na vědomí Protokol 
o  kontrole Krajské hygienické 
stanice č. KHSJM 58346/2019/
BV/HOK.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
informace o  zahájení projednávání 
Územního plánu obce Uherčice.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce. 

Usnesení z jednání ZO č. 5/2019

ze dne 31.10.2019

1.1. ZO schvaluje program dnešního 
jednání

1.2. ZO schvaluje členy Návrhové 
komise

1.3. ZO schvaluje ověřovatele zápisu
1.4. Zastupitelstvo obce schválilo 

přílohy č. 1/19 a  2/19 ke  směrnici 
o provedení inventarizace.

1.5. ZO schválilo Rozpočtové opatření 
č. 4/2019 s  celkovými příjmy 
49.493.000, -Kč a celkovými výdaji 
60.106.200,-Kč

1.6. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouva o zřízení věcného břemene 
č.: HO-014330056345/001 se 
společností E.ON Distribuce, a.s., 
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice.

1.7. ZO schválilo záměr prodeje 
části pozemku p.č. 2564/38 dle 
geometrickém plánu č. 1364-
79/2015 označen jako 2564/38

1.8. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouva o zřízení věcného břemene 
č.: HO-014330056353/001 se 
společností E.ON Distribuce, a.s., 
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice.

1.9. Zastupitelstvo schválilo záměr 
směny pozemků p.č. 2565/220  
o výměře 1 m2 za pozemek st. p.č. 
1356 o výměře 1 m2

1.10. ZO schvaluje Jednací řád ZO

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 KV na vědomí
3.4. ZO bere na  vědomí výsledky 

hospodaření za 1-9/2019.
3.5. ZO bere na  vědomí informace 

o činnosti FV

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční 

19. prosince 2019 v  19 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice.

Aktuality

40 nových stromů 

nahradí uhynulé

Více než 40 nových stromů bude 

vysazeno v intravilánu obce. Nová výsadba 

nahradí uhynulé stromy z roku 2018, kdy 

nás postihlo období extrémního sucha. 

Počet uhynulých stromů byl zjištěn 

při inventuře dřevin, kterou pravidelně 

provádějí pracovníci obce. Vysazovány 

budou dřeviny a keře z čeledi růžovitých 

jako například Japonská třešeň, Sakura 

nebo Slivoň, ale také jasan, javor nebo 

Jeřáb oskeruše. Dosadbu provede 

společnost Fajn zahrada ze Žabčic 

a celková cena se bude pohybovat okolo 

76 tisíc včetně daně.

-kva-

Hlášení rozhlasu 

na webových 

stránkách

Hlášení místního rozhlasu si můžete 

vyslechnout i  zpětně. Na  webových 

stránkách obce v  sekci Poslechněte si 

hlášení máte možnost dohledat proběhlá 

hlášení. Nejsou zde zaznamenána 

mimořádná hlášení o  prodejcích, 

kteří přijíždějí bez ohlášení a  hlášení 

proběhlá v nepřítomnosti Mgr. Knytlové 

na sekretariátu obce.

-kva-

Spolek Šatava 

a dobrovolníci 

vysadili 24 nových 

stromů

Z iniciativy Spolku ochránců přírody 

Šatava a  za  podpory obce Vranovice 

bylo v  sobotu 9. listopadu u cyklostezky 

na Přibice vysazeno 24 nových ovocných 

stromů. Jednalo se o  takzvané staré 

odrůdy, tedy odrůdy ovocných stromů 

vyšlechtěných před 100 a  více lety. 

Výsadby se zúčastnilo více než 15 

dobrovolníků a členů spolku Šatava.

-kva-

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

prosinec: 6. | 20.
leden: 3. | 17. | 31.
únor: 14. | 28.

Separovaný odpad

Plast -  prosinec: 18.
 leden: 15.
 únor: 12.

Sklo -  prosinec: 25.
 leden: 22.
 únor: 19.

Papír -  prosinec: 4.
 leden: 1. | 29.
 únor: 26.

Bioodpad - prosinec: 26.
 leden: 23.
 únor: 20.
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Turistické 

informační centrum 

chystá změny

Změny od  nové sezóny připravuje 

Turistické informační centrum. Snahou 

vedení obce je zajistit lepší dostupnost 

Turistického informačního centra 

a  jeho služeb návštěvníkům i  občanům 

Vranovic. Proto jedná s Českými dráhami 

o  možnosti přesunu do  jejich prostor. 

Od nového roku se také počítá se zřízením 

půjčovny kol a  cyklistických doplňků 

a  rozšíření turistických či sportovních 

aktivit pro turisty i  občany. Novinkou 

bude nabídka prodeje vstupenek 

na kulturní, sportovní a společenské akce.

Kvapilová Dana

Rozšíření 

plaveckých hodin 

pro veřejnost

Od  poloviny října byly rozšířeny 

plavecké hodiny pro veřejnost. Nově 

mají možnost přijít si zaplavat rodiče 

s  dětmi také v  neděli v  době od  17 

do  18 hodin a  zájemci o  kondiční 

plavání v  době od  18,15 do  19,15 hod. 

Na  hodiny plavání je nutné se přihlásit 

buď telefonicky či zasláním sms zprávy 

na  číslo 734  375  735 nebo zasláním 

emailu na  adresu: kultura@vranovice.eu. 

A vyčkat potvrzení objednávky. V případě 

nenaplnění minimální kapacity si 

zřizovatel, tedy obec Vranovice vyhrazuje 

právo hodinu zrušit nebo naopak při 

překročení kapacity zájemce odmítnout.

Kvapilová Dana

Obecní knihovna

Nové hračky a hry 

v Obecní knihovně

O  vice než 20 nových hraček, her 
a edukativních pomůcek rozšířila Obecní 
knihovna půjčovní fond hraček, který 
vznikl v rámci projektu Půjčujeme hračky. 
Rodiny si tak nově mohou zapůjčit třeba 
společenskou hru Kamionem po Evropě 
nebo druhou edici nejpopulárnější 
rodinné hry osadníci z  Katanu, kde se 
stávají prvními osadníky na neobydleném 
ostrově. Ti z  rodičů, kteří si pamatují 
hru Námořní bitva, si ji nově mohou 
zahrát se svými dětmi také v  podobě 
společenské hry. Malé prodavačky třeba 
zase uvítají elektronickou pokladnu a těm 
nejmenším je určena řada edukativních 
hraček a pomůcek.

Projekt Půjčujeme hračky zahájila 
vranovická knihovna v  roce 2015 s  více 
jak 70 druhy hraček. Za tu dobu se fond 
rozšířil na více jak 140 her a hraček pro 
děti i jejich rodiče a také herních pomůcek 
pro rozvoj představivosti, logického 
myšlení slovní zásoby a  fantazie pro ty 
nejmenší. Nechybí ani hry určené pro 
venkovní použití a  také pomůcky pro 
novorozence a  batolata. Každý rok má 
projekt Půjčujeme hračky více než 525 
výpůjček.

-kva-

Nejlepší komunitní 

knihovny Jiho-

moravského kraje

Ve čtvrtek 14. listopadu byli v Moravské 
zemské knihovně oceněny nejlepší 
komunitní knihovny Jihomoravského 
kraje. Vítězem letošního ročníku se stala 
v  kategorii nad 5000 obyvatel knihovna 
Pohořelice. V kategorii nad 2000 obyvatel 
vyhrála jevišovická knihovna.

Vyhlašovatelem a  pořadatelem je 
Moravská zemská knihovna. Cílem 
soutěže je iniciovat, motivovat a podpořit 
zejména menší knihovny k  proměně 
v  komunitní centra napomáhající 
propojování lidí v  místě, jejich 
vzájemnému poznávání a  budování 
kvalitativně nových vztahů založených 
na solidaritě, úctě a vzájemném respektu.

Letos poprvé se do  soutěže zapojila 
i  knihovna ve  Vranovicích, která je 
zatím na  poli komunitních knihoven 
nováčkem. Letošní stěhování do  nových 
moderních prostor Vzdělávacího centra 
jí ovšem otevřelo nové možnosti, stát se 
plnohodnotnou komunitní knihovnou.

„Naším letošní cílem bylo sbírání 
zkušeností, názorů a  inspirací, abychom 
i  z  naší knihovny vytvořili místo, které 
bude spojovat různé generace a poskytovat 
prostor pro vzájemné spolužití všech 
obyvatel naší obce“ uvedla k  soutěži 
knihovnice Miroslava Čápová

Kvapilová Dana

Obnova a rozšíření 

knihovního fondu

Spolu s přesunem knihovny do nových 

prostor Vzdělávacího centra dochází 
i k významné obnově knihovního fondu. 
Řada titulů, které se v minulosti půjčovaly 
jen minimálně nebo se nepůjčovaly vůbec, 
byla vyřazena a je postupně nahrazována 
novými svazky. Dochází tak k  obnově 
nejen beletrie, ale o  nové tituly je 
rozšiřován i fond dětských knih, knihy pro 
mládež a naučná literatura. Jen v měsíci 
září a říjnu přibylo do knihovny více než 
200 nových knih. Do budoucna knihovna 
počítá s postupným rozšířením fondu až 
na 8000 svazků. Od konce letošního roku 
se stávající i noví čtenáři mohou těšit také 
na  rozšířenou nabídku besed, přednášek 
a dalších knihovnických akcí.

Kvapilová Dana
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Okna školy dokořán

Poděkování

Hned na  začátku školního roku 

bychom rádi poděkovali panu Rostislavu 

Trojanovi za  peněžitý dar 14.568 Kč 

mateřské škole, který nám pomůže 

fi nancovat nákup interaktivního zařízení 

a  podpořit tak rozvoj interaktivního 

vzdělávání dětí v naší škole. Částka bude 

přidána k  výtěžku z  přednášky pana 

Kolbaby. Děkujeme!“

Zaměstnanci mateřské školy

Projektový den 

v MŠ pro předškolní 

děti „Malý 

vodohospodář“

V  pondělí 7.10.2019 v  8:30 hod. se 

děti přivítaly s  paní lektorkou a  potom 

již soustředěně naslouchaly jejímu 

povídání. Beseda byla zaměřena na rozvoj 

dětské osobnosti v  oblasti pochopení 

celosvětového problému s pitnou vodou, 

jejího plýtvání, důležitosti jejího šetření 

a správného zacházení s vodou nejen doma. 

Z velké hromady různobarevných kostek 

si děti podle pokynů a plánku vyzkoušely 

postavit čističku vody, její důležité 

prostory a části. Děti pracovaly ve čtyřech 

šestičlenných skupinách. Po  velkém 

soustředění u  stavby následovala část 

oddechová. Děti se oblékly, zazpívaly 

si a vyběhly na školní zahradu. Ale i při 

odpočinku plnily úkol od paní lektorky: 

„Naplníte kyblík s vodou různými druhy 

nečistot z  přírody“. Po  půlhodinovém 

sbírání klacíků, kamínků, lístečků, 

větviček, semínek, trávy, zrníček písku 

se děti vrátily do třídy. Zde se seznámily 

s pojmy fi ltr, fi ltrovací zařízení a aktivně 

se zapojily do postupu čištění vody.

Beseda byla pro děti velice poučná, 

přiměřená jejich věku a díky samostatným 

praktickým činnostem si myslím, že 

všechny děti odcházely domů nejen 

s  velkou pochvalou a  oceněním „Malý 

vodohospodář“, ale také o něco moudřejší. 

Uvidíme!?

Hana Hladíková

Uspávání broučků

Stalo se již tradicí, že děti z vranovické 

školy a školky na podzim ukládají broučky 

k zimnímu spánku.

Letos začala školní akce již dopoledne 

4. listopadu. Poklady přírody, které jsme 

nosili z  vycházek (šišky, oříšky, kaštany, 

žaludy, mech a  větvičky) jsme zaplnili 

hmyzí domečky. Děti si tam uložily 

své broučky a  berušky, které si vyrobily 

vlastníma rukama z ořechových skořápek. 

Některý hmyz šel spát do teplého úkrytu 

z listí, větví a trávy.

V podvečer se před mateřskou školou 

sešlo tolik broučků, že se to jen tak nevidí. 

Za  doprovodu dětských písní se vydal 

„hmyzí průvod“ jež si svítil lampióny, 

lucerničkami či rozmanitými světýlky 

vesnicí na  školní zahradu olemovanou 

svítícími lucerničkami s  podzimními 

motivy, které si vyrobily děti za  pomoci 

p. učitelek ve třídách.

Závěrečná báseň a  Mravenčí 

ukolébavka poslala všechen hmyz do říše 

snů při dlouhém zimním spánku.

Odměnou pro děti byly jistě netradiční 

zážitky v  podobě vycházky a  zábavy se 

svými nejbližšími v podvečerní podzimní 

přírodě.

Uspávání se vydařilo, počasí bylo jako 

na objednávku, stmívání bylo načasované, 

a tak za úplné tmy, po rozloučení se, zářila 

některým dětem udivená očička stejně 

jako jejich světýlka, kterými si svítily 

na cestu k domovu.

Děkujeme rodičům za  hojnou účast, 

nápaditá světýlka, která připravili svým 

dětem na hmyzí výpravu a podpořili tak 

náš společný záměr. Stejně tak děkujeme 

panu Jiřímu Hladíkovi za ozvučení akce 

a  paní Magdě Stehlíkové za  hudbu 

k průvodu.

Renata Popelová

Zájezd do Mnichova 

a Legolendu

Náš zajímavý zájezd začal kolem 

jedenácté hodiny večer ve  středu 11. 

září, kdy jsme vyjeli od  naší školy směr 

Brno a  stavili se pro další účastníky 

zájezdu. Cesta byla zajímavá, ale dlouhá. 

Do  německého Bavorska jsme přijeli 

kolem sedmé ráno. Jako první jsme 

navštívili nejznámější trhy s  ovocem 

a  zeleninou v  Mnichově, poté jsme 

vyrazili na Mariánské náměstí, kde jsme 

si prohlédli orloj a  později i  poslechli 

zvonkohru a  ukázku bednářského 

tance. Po  prohlídce centra Mnichova 

s  nejstarším německým pivovarem 

jsme zamířili do  technického muzea 

poblíž továrny na  výrobu BMW. Byla 

tam spousta zajímavých věcí, letadla, 

lodě, zdravotní technika, expozice 

o astrologii a další. Ale nejlepší z celého 

dne se nám zdál olympijský areál se 

stadionem, běžeckým oválem i  jezírkem 

pro kanoistiku. V areálu se nachází i Sea 

life (podmořský svět). Náš průvodce 

po tomto světě akvárií s rejnoky a žraloky 

byl překvapivě Němec, tak nám paní 

učitelka Černá tlumočila bezpečnostní 

zásady.
Povídání o vodě
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Večer jsme přijeli do  městečka 

Donauwörth poblíž Ulmu, kde 

jsme přenocovali v  Jugendherberge 

a po dobré snídani vyrazili do Legolandu 

v Günzburgu. Bylo to tam úžasné, až nad 

naše očekávání. Strávili jsme tam celý 

den a velmi jsme si ho užili. Utratili jsme 

spoustu eur. Náš spolužák vyhrál velkou 

chlupatou kouli. Ale nejlepší z  celého 

Legolandu byla vodní horská dráha, 

kterou jsme sjeli i  s  našimi učitelkami, 

které pak byly úplně mokré. V noci jsme se 

cestou stihli ještě zastavit v Regensburgu 

(Řezno) a  prohlédnout si nejstarší most 

v Německu, starší než náš nejstarší český 

most v  Písku. Poté jsme už pokračovali 

v cestě domů.

Zájezd jsme si užili a  děkujeme 

za  trpělivost, kterou s  námi paní 

učitelky měly, že se s  námi nebály vyjet 

do zahraničí a měly v nás plnou důvěru.

Š. Horká, V. Halfarová, M. Baštánová, 
D. Frais z 9.A

Vranovická 

škola na soutěži 

„Dej si bacha“ 

v Pohořelicích

Dne 17. 10. 2019 se vranovická 

škola zúčastnila soutěže ohledně 

kyberprostoru pořádané v  Pohořelicích. 

Každé družstvo bylo složeno ze čtyř žáků 

dané školy, v  našem případě Dominiky 

Celnarové a  Elen Koubkové (obě z  8. 

B) a  Evy Bočkové s  Patrikem Ruskem 

(oba z  8. A). Naše družstvo se umístilo 

na  třetím místě. Určitě zde byla šance 

získat lepší umístění, ale naděje našich 

soutěžících pohřbila dovedností zkouška. 

Naše družstvo bylo dobře vědomostně 

připraveno, ale ve volné disciplíně selhalo. 

Pokřik družstva,, Červená je dosti známá, 

Vranovicím věčná sláva!“ bohužel proto 

nebyl použit.

Patrik Rusek, 8. A

Parkouristé létali 

nad hlavami 

vranovických žáků

Nemohli jste si jich nevšimnout. 

Skáčou po  kdejaké zídce a  předvádějí 

různé akrobatické cviky. Parkouristy 

lze v  dnešní době spatřit na  každém 

rohu. Spousta dětí se pokouší o  čím 

dál populárnější sport, který spojuje 

gymnastiku s akrobatickými prvky s cílem 

překonat překážku. I  ve  Vranovicích se 

najde řada nadšenců různé parkourové 

úrovně. Nejen oni pak s  radostí přivítali 

parkourový seminář, který se v  hale 

Sokola Vranovice odehrál v pátek 27. září.

Našim žákům přijeli přiblížit tento 

mladý sport dva zástupci z  jihlavského 

týmu Stay Hero. Kluci byli na  pohled 

velmi mladí a  všichni napjatě očekávali, 

jak to s  dětmi budou umět. Ukázalo se 

však, že obavy nebyly na místě.

V první části semináře oba parkouristé 

všem v hale stručně představili svůj sport, 

poté následovala debata se žáky, kteří 

si za  správné odpovědi mohli vysloužit 

drobné dárky. Následně už kluci pomalu 

začali předvádět to, na co jsme se všichni 

těšili.

Začali ukazovat různé skoky 

a  triky, a  i když je trochu zlobila kluzká 

podlaha sokolovny, nedělalo jim větší 

problém přeskočit několik ležících 

žáků takzvaným sidefl ipem, tedy saltem 

stranou. Sokolovnou se začaly rozhléhat 

vzdychy údivu a kluci všechny přesvědčili, 

že patří ke špičce v České republice.

Nezůstalo však jen u  teorie a dívání. 

V poslední části semináře si totiž parkour 

mohli vyzkoušet i  všichni přítomní žáci. 

Ti toho také až na drobné výjimky využili 

a  v  sokolovně se tak odehrálo masivní 

parkourové cvičení. Děti tak odcházely 

nejen obohacené o  nové zážitky, ale 

i řádně zpocené!

Jan Pařík

Před Legolandem

Vystoupení parkouristy

Vranovické družstvo
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Pro nadaci Dobrý 

anděl jsme vybrali 

14 tisíc korun

Letos už po  šesté pořádala naše 

škola ve  spolupráci s dětmi, jejich rodiči 

a  třídními učiteli sbírku pro nadaci 

„DOBRÝ ANDĚL“. Mnozí z  Vás 

přispívají i  v  občanském životě za  sebe 

nebo za svou rodinu, a ve většině případů 

pravidelně, nějaké dobročinné organizaci, 

která se stará o  zdraví a  slušný život 

potřebných. O  to víc si ceníme, že jste 

se k  nám přidali v  rámci naší společné 

sbírky. Letos se nám podařilo „sesbírat“ 

14 000 Kč.

Chci všem moc a  moc poděkovat 

za  tuto vybranou částku, za  společnou 

snahu pomoci a za všechna dobrá srdce, 

která pomáhají. Ještě jednou děkuji Vám 

všem, kteří jste se na této sbírce podíleli.

Blanka Beňušová 

Tři výhry ze čtyř 

zápasů stačily 

fl orbalistům 

na bronz

Známe to všichni z  jiného sportu. 

Čeští hokejisté každý rok na mistrovství 

světa usilují o  medaile. Klíčový zápas 

přijde ve  čtvrtfi nále. Když ho zvládnou, 

hrají o  cenné kovy. Celý turnaj mohou 

hrát skvěle, když však nevyjde čtvrtfi nále, 

jde o neúspěch.

Něco podobného se stalo 

i  vranovickým fl orbalistům v okrskovém 

kole v  Pohořelicích, které se odehrálo 

v  úterý 12. listopadu. Žáci osmých 

a  devátých tříd ze čtyř zápasů, třikrát 

vyhráli a  jen jednou prohráli. Bohužel 

se jim to stalo v  nejdůležitějším duelu. 

Vysoká prohra 0:5 v semifi nále s domácím 

týmem nás odsoudila pouze k  utkání 

o třetí místo.

Postup do  okresního kola nebyl 

daleko, je nutné však uznat sílu Pohořelic. 

V našem týmu se fl orbalu aktivně věnuje 

pouze jeden hráč, zatímco v  dresu 

soupeře nefl orbalista znamenal výjimku. 

Vranovičtí kluci jsou zkrátka univerzální 

sportovci. Na  co sáhnou, to jim jde 

a v tom vynikají.

Ale pěkně od  začátku. Do Pohořelic 

dorazilo šest družstev, které byly 

rozlosovány do  dvou skupin. V  prvním 

zápase jsme si pohlídali duel s Rajhradem 

a po povzbudivé výhře 2:0 nás čekal favorit 

skupiny Gymnázium Židlochovice. 

Silného soka jsme se však nezalekli 

a i když většinu času míček držel soupeř, 

my hrozili z brejků. A jeden z nich jsme 

i proměnili. Zaúřadovala naše nebezpečná 

dvojice Pezlar – Venka a druhý jmenovaný 

otevřel skóre. Poté jsme měli několikrát 

štěstí, ale výborný výsledek jsme udrželi.

První místo ve  skupině znamenalo 

semifi nále s  Pohořelicemi. O  něm už 

byla řeč. Kluci se sice snažili, jenže 

soupeř trestal naše chyby a tentokrát nám 

štěstěna nedopřála ani čestný gól. Bitvu 

útěchy o bronz jsme pak svedli opět proti 

židlochovickému „Gymplu“. Čekali jsme, 

že jen těžko budeme mít podobné štěstí 

jako v  prvním vzájemném klání, jenže 

na palubovce se odehrálo takřka totožné 

představení. Soupeř měl o  něco víc ze 

hry, gól jsme však opět dali my a znovu 

se o  něj postaral agilní Venka. Co bylo 

trochu jinak byl závěr zápasu. Vysílený 

soupeř už neměl morál a  my celkem 

v poklidu došli k výhře.

Z  třetího místa byli kluci lehce 

zklamaní, jedná se však o  výsledek, 

za  který se rozhodně nemusejí stydět. 

V  Pohořelicích zanechali velmi dobrý 

dojem a  stali se černým koněm turnaje. 

Skvělý gólman Míra Mátl si pak odvezl 

diplom pro nejlepšího brankáře turnaje. 

Tímto bych chtěl všechny fl orbalisty 

pochválit za  výbornou reprezentaci 

a vzorné chování i mimo zápasy!

SPORTU ZDAR!!!
Zápasy Vranovic ve skupině:

Vranovice – Rajhrad 2:0 

(branky - Venka, Fortelný)

Vranovice – Gymnázium Židlochovice 

1:0 (Venka)

Semifi nále:

Vranovice – Pohořelice 0:5

O třetí místo:

Vranovice – Gymnázium Židlochovice 

1:0 (Venka)

Konečné pořadí:

1. ZŠ Židlochovice

2. Pohořelice

3. Vranovice

4. Gymnázium Židlochovice

5. Rajhrad

6. Modřice

Sestava Vranovic:

Pezlar, Fortelný, Vaculka (9.B), 

Richter, Mátl (9.A), Toncr, Venka, 

Kuchyňka (8.A)

Jan Pařík

Bronzové fl orbalové mužstvo

Dýňování
Fantazii se meze nekladou
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Společenské dění

Vranovické 

Dýňování

Třetí sobota v  září patřila, jak tomu 

velí tradice, vranovickému Dýňování, 

které bývá slavnostním zakončení soutěže 

o nejkrásnější dýňovou výzdobu s názvem 

„VYZDOBME SI SVOJI VESNICI“. 

V  letošním roce měli občané fotografi e 

svých výtvorů zasílat na  Centrum 

volného času, aby bylo více času k  jejich 

vyhodnocení a  na  žádný výtvor se 

nezapomnělo.

Dýňování je nejen příležitost 

vytvořit si z  dýní, které jsou symbolem 

nadcházejícího podzimu, zajímavé 

výtvory, ale je to událost, kdy se loučíme 

s odcházejícím létem a vítáme přicházející 

podzim.  Součástí letošního programu 

byly nejen dýňové dílničky a ochutnávka 

dýňových specialit, ale připraven byl 

i kulturní program pro malé i velké. Dětem 

se přišli představit pejsci z Kynologického 

klubu Židlochovice, kteří ukázali, čemu 

všemu se takový pes dokáže naučit. Mohli 

jsme vidět aportování, přeskoky překážek 

nebo zásah proti narušiteli. V další části 

programu byla pro děti připravena řada 

her a  soutěží o  sladké odměny. Na  své 

si letos přišli i dospělí. Kromě dýňového 

guláše měli možnost si pochutnat 

i na dalším vynikajícím produktu, který je 

také symbolem končícího léta – čerstvém 

burčáku. Kulinářský zážitek byl v letošním 

roce obohacen i o kulturní prožitek. Celé 

odpolednem zpestřila Cimbálová muzika 

Eliška z Velkých Němčic.

O  tom, že se letošní Dýňování 

skutečně vydařilo svědčí nejen 

množství návštěvníků, ale i  doba trvání 

až do  večerních hodin. Závěr akce 

patřil rozsvěcení dýní a  společnému 

fotografování.

A  kdo že se stal vítězem soutěže 

o nejlepší dýňovou výzdobu?

1. místo získali Odpolední siesta 

z  ulice Obchodní 577, Nevšímavý 

policista od  paní Blechové, Princezna 

a myší kočár od Lenky Korábové, Dýňová 

nevěsta a ženich od paní Jany Hanušové 

a Kostlivec U Hlinku. Dále mimořádnou 

cenu CVČ a knihovny získává Podmořský 

svět od dětí z mateřské školy 

Protože všechny výtvory byly 

fantastické, na  jiných místech, než 

prvních se nikdo neumístil. 

Již potřetí oslavili 

senioři společně 

svůj svátek

V  úterý 1. října oslavili senioři svůj 

svátek. Více než osmdesátka obyvatel 

důchodového věku z  Vranovic se při 

této příležitosti sešla v  prostorách 

školní jídelny. Obec pro ně připravila 

odpolední program složený z vystoupení 

vranovických dětských tanečních 

skupin Crazy a Čtyřlístek, rodičů a dětí 

z  TJ Sokol Vranovice a  hudebního 

programu divadla Slunečnice. Na  úvod 

sešlosti starosta Jan Helikar spolu 

s  místostarostou Pezlarem, poděkovali 

seniorům za jejich aktivní činnost a práci 

pro obec a  vyjádřili nezpochybnitelnou 

důležitost nejstarší generace pro generace 

mladší a  nezbytnost pozornosti o  jejich 

život a  potřeby. Čas následující už byl 

věnován připravenému programu. Dětské 

taneční skupiny i cvičební sestava Méďové, 

kterou rodiče s  dětmi původně secvičili 

pro 16. všesokolský slet, sklidily v  sále 

obrovský úspěch provázený potleskem. 

Po  krátké přestávce program pokračoval 

vystoupením Kristiána Šebka z  divadla 

Slunečnice, který nezapomenutelným 

způsobem prezentoval písně předních 

českých i světových interpretů, při kterých 

senioři dojatě vzpomínali na  roky svého 

dětství a mládí.

Společná oslava Dne seniorů 

se ve  Vranovicích konala tento rok 

již potřetí. „Tématu aktivního stáří 

a  mezigenerační solidarity se snažíme 

věnovat dlouhodobě. Máme jej zahrnuto 

i  v  projektu Sociální obec Vranovice, 

který je realizován v  naší obci od  roku 

2013.“uvedl starosta Helikar.

Kvapilová Dana

Oslava svátku seniorů

Na slovíčko...

Na  slovíčko s… tentokrát s  paní 

Zdeňkou Celnarovou
Paní Zdeňku Celnarovou jsem 

požádala o  rozhovor, protože se stala 

letošní oceněnou v  Motivační dotaci, 

kterou každoročně vedení obce oceňuje 

občany, kteří vykonali nějaký mimořádný 

čin nebo šířili dobré jméno Vranovic. Paní 

Celnarová ocenění obdržela za čin, který 

je asi ten nedůležitější v lidském počínání 

– za záchranu lidského života.

Jak se vlastně celá událost přihodila?
Pracuji v  Rajhradě v  Hospici. Když 

jsem se vracela po  noční službě ráno 
domů, viděla jsem, jak motorka, která 
jela v  protisměru dostala asi smyk 
a skončila v poli. Zastavila jsem a našla 
jsem kluka, se kterým to nevypadalo 
moc dobře. Snažila jsem se ho dát 
do  stabilizované polohy a  zavolala 
záchranku

Jednala jste velmi rozhodně, nebyl 
tam ani okamžik strachu nebo zaváhání?

Nějak jsem nad tím co dělám 
ani nepřemýšlela, brala jsem to jako 
automatickou věc, pomoci někomu, kdo to 
potřebuje. Teď, když vím, že je v pořádku, 
mám dobrý pocit z toho, že jsem byla včas 
na správném místě.

Jak jste přijala fakt, že Váš čin 
nezůstal bez povšimnutí a  že jste byla 
navržena na ocenění Motivační dotací?

Že jsem byla nominována mě opravdu 
překvapilo, myslím, že tak by se zachoval 
snad každý.

A na závěr trochu odlehčení, pomalu 
se blíží čas vánoční, jak jej prožíváte, 
na co se těšíte?

Na  Vánoční svátky se těším, je to 
setkání s rodinou, i přáteli, každý si prostě 
tu chvilku  udělá.

Děkuji za  krásný rozhovor a  přeji 
krásné Vánoce.

Kvapilová Dana

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 

KNIHOVNY
Od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 

bude knihovna uzavřena mimo 
pondělí 30. 12. 2019, kdy bude 
otevřeno od 14 do 18 hodin.
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Z redakční pošty

Individuální přístup k reklamacím 

BD Nad Dolinami

Vážení občané Vranovic,

chci Vám ukázat, jak se individuálně 

přistupuje k  reklamacím, na  bytovém 

domě na ulici Nad Dolinami. V jednom 

případě podává reklamace majitel bytu 

798/1, v  druhém případě je to moje 

osoba, kde sice reklamuji naprosto stejné 

vady na svém bytě 797/6, ale jak můžete 

vidět, přístup vedení obce k  těmto 

shodným reklamacím je odlišný. A to jak 

k vyjádření, tak i k časové reakci.

Jsem v našem domě i předsedou SVJ. 

a  jako takový, řeším spoustu reklamací 

i  za  celé společenství vlastníků jednotek 

(SVJ).

Petr Žáček

předseda SVJ – BD Nad Dolinami

Podaná reklamace byt 798_1

Odpověď na reklamaci 
byt 798_1
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Bytový dům 

Nad Dolinami

Veškeré reklamace a  jejich posuzování se 

musí řešit individuálně. Oprávněnost reklamací 

nelze řešit paušálně. Každá reklamace musí být 

prověřena individuálně a  následně rozhodnuto 

o  její oprávněnosti. Pan Žáček byl vyzván 

k doložení reklamací.

V bytovém domě Doliny je reklamací mnoho. 

Veškeré oprávněné reklamace jsou uplatněny 

u  dodavatele stavby. Dodavatel stavby některé 

reklamace neuznal za opodstatněné.

Veškeré oprávněné reklamace budou obcí 

Vranovice odstraněny.

V  posuzování jednotlivých reklamací nelze 

podléhat jakémukoliv nátlaku, ani vyhrožování.

V  případě, že nedojde ke  shodě, tak 

o  oprávněnosti reklamace rozhodne příslušný 

soud.

Vzhledem k tomu, že o konečné oprávněnosti 

reklamací rozhoduje soud a  ne samospráva, tak 

ve Vranovickém zpravodaji nebudou zveřejňovány 

žádné další podněty, které musí být řešeny soudní 

cestou.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Podaná reklamace byt 797_6 Odpověď na reklamace byt 797_6
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Farnost Vranovice

Pouť 

prvokomunikantů 

na Petrově

Ve  čtvrtek 26. září 2019 přijelo 

do Brna na Petrov 500 prvokomunikantů 

– dětí, které letos přistoupily k prvnímu 

svatému přijímání. Doprovodilo je více 

než 100 dospělých katechetů nebo rodičů 

a bezmála 40 kněží.  Z našich farností se 

pouti zúčastnilo s  otcem Jaroslavem pět 

dětí: Bartoloměj Rokyta, Vít Klimeš, 

Tobiáš Sychra, Antonín Kukleta a  Petr 

Lang z  Pouzdřan. Na  symbolickou 

rybářskou loď „nastoupily“ kostýmované 

postavy – svatí Petr, Václav, Ludmila, 

Barbora, Anežka Česká, Jan Maria 

Vianney, Tarsicius a  biblická matka 

Zebedeových synů. Tyto postavy pak 

vítaly děti i  na  jednotlivých stanovištích 

v areálu Petrova. V sakristii katedrály měly 

děti možnost osobně se setkat s  otcem 

biskupem Vojtěchem, na  jiném místě 

pak psaly dopis papeži Františkovi. Děti 

z  naší farnosti do  dopisu napsaly větu: 

„Milý Papeži Františku, posíláme pozdrav 

z  Petrova, prosíme Vás, abyste se stále 

staral tak dobře o církev. Prvokomunikanti 

z Vranovic a z Pouzdřan.“ 

Pouť prvokomunikantů

Děti měly příležitost zhlédnout 

divadelní představení Robin Hood 

v podání profesionálních herců, manželů 

Sýkorových. Odpoledne byla v katedrále 

krátká adorace a  zakončení celého 

programu. Setkání moderoval Luděk 

Strašák a  doprovázela ho jím vedená 

schóla ze Zbraslavi u  Brna. Zazněla 

také Hymna prvokomunikantů autorky 

Veroniky Novákové, kterou doprovodily 

tancem a  pohybem děti z  Hustopečí 

a okolí.  Všem dětem z Vranovic se velmi 

líbily disciplíny na  stanovištích a  také 

zážitek pohledu na  Brno z  mohutných 

věží katedrály, svými vědomostmi 

potěšily otce Jaroslava, když jako jedny 

z  mála znaly odpovědi na  otázky kvízu 

od  matky Zebedeových synů. O  tom, 

že může být setkání křesťanů i  legrace 

svědčí i  fotografi e Antonína Kuklety ze 

stanoviště svaté Anežky České, kde se 

děti navzájem ošetřovaly jako připomínku 

toho, že Anežka pečovala o  chudáky, 

o  nemocné a  zřídila v  Praze špitál. 

Převzato a upraveno z www.biskupstvi.cz

Autor fotografi e: Antonín Kukleta

Poděkování 

za úrodu

Za dary, které nám přinesla v letošním 

roce naše země jsme poděkovali s  celou 

farností v  neděli 29. září. Krásnou 

výzdobu kostela a  dary, které přinášely 

děti v obětním průvodu připravila rodina 

Machova a Stejskalova. 

Poděkování za úrodu

Tato děkovná mše svatá se už u  nás 

stala milou tradicí, jen škoda, že letos 

bylo méně rodin, které přinesly do kostela 

něco úrody z  vlastních zahrádek oproti 

letům minulým. Na  konci bohoslužby 

otec Jaroslav pronesl krásnou modlitbu 

s poděkováním pánu Bohu za dary, které 

nám naše zahrádky a pole daly a požehnal 

letošní úrodě.

Autor fotografi e: Pavel Kukleta

Adventní mše svaté 

s průvodem dětí

S  blížícimi se Vánoci se někdy 

do  našich srdcí vkrádá pesimismus 

a chmury, neboť počínající zima znamená 

konec krásy barev podzimu a  nástup 

vlády tmavých a  chladných nocí. Jako 

předzvěst naděje konce této doby přichází 

s  koncem liturgického roku krásný 

čas těšení se na  narození Ježíše, který 

křesťanská liturgie nazývá čas adventní. 

V kostelích i našich domovech se objevují 

věnce se čtyřmi svícemi, symbolizujícími 

ubíhání času do  očekáváné chvíle veliké 

noci narození Spasitele. Kromě světel 

adventních věnců v  průvodu na  začátku 

ranních bohoslužeb přicházejí k  oltáři 

děti s  rozžatými lucerničkami za  zpěvu 

takzvaných rorátů – starobylých zpěvů, 

připomínajících křesťanům podstatu 

adventu, jako času, kdy mají připravit 

především svá srdce. V  této době máme 

přemýšlet nad tím, co v životě neděláme 

dobře, nebo děláme zbytečně a  měli 

bychom si též uvědomit, co je pro nás 

v životě opravdu důležité. Přeji nám všem, 

ať to v letošním adventu dokážeme.

Autor fotografi e: Pavel Kukleta

Pozvánka na oslavu 

křesťanských Vánoc

Vánoční svátky zahájí v  kostele 

ve  Vranovicích na  Štědrý večer úterý 

24. prosince půlnoční mše svatá, letos 

opět ve  23 hodin. Určitě si nenechejte 

ujít prohlídku vyzdobeného kostela, 

do kterého Vás srdečně zveme i s Vašimi 

rodinami. 

Perníkový betlém

Od  25. prosince bude k  vidění 

vyřezávaný betlém v  zadní části kostela 

a  pokud se podaří vpředu u  oltáře zase 

děti s  rodiči připraví betlém perníkový.  

Nejvhodnější doba k prohlídce kostela je 

před nebo po  vánočních bohoslužbách, 

jejichž přehled najdete na  webových 

stránkách farnosti www.vranovice.

farnost.cz. Zde také najdete termíny 

konání některých akcí během vánoční 

doby (zpěvů dětí nam mši atd.) Dále Vám 

i  v  letošním roce doporučujeme stránky 

projektu www.krestanskevanoce.cz, kde 

je možno najít řadu nápadů, jak hezky 

prožít vánoční čas v celé naší vlasti.

Autor fotografi e betlémů: Pavel Kukleta
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Z činnosti spolků a organizací

MRS, pobočný 
spolek Vranovice

Vranovický rybářský spolek registruje 

701 členů, z toho 79 dětí do 15 let. Počty 

členů v  obcích: Vranovice 179, Velké 

Němčice 111, Křepice 63, Uherčice 62, 

Žabčice 44, další jsou i  ze vzdálenějších 

obcí. Letošní kroužek ve  Vranovicích 

navštěvuje 15 nových dětí. Další kroužky 

dle zájmu ve  Velkých Němčicích 

a  Křepicích. Výroční členská schůze 

se konala poslední neděli v  březnu. 

Důležitým bodem programu byly 

volby. Statutárními zástupci jsou nadále 

předseda Zdeněk Škňouřil a  jednatel 

Luboš Mrkvica. Hospodářem zůstává 

se svou odborností z  rybářské školy 

Ing.  Petr Dvořáček. Dále se výbor 

omladil o nové dva členy výboru, Radka 

Malého a  Petra Dvořáčka ml. Výroční 

schůze seznámila zúčastněné členy 

s  hospodařením na  svěřených revírech, 

účetní uzávěrkou, rozpočtem na rok 2020, 

zprávou jednatele, zprávou předsedy 

KRK a nakonec se v diskusi řešilo několik 

záležitostí, například omezení úlovků 

na  místních vodách. Nelze opomenout 

účast na  výročních schůzích, která 

nepřekročí 10 procent řádných členů, sice 

nemají povinnost se zúčastnit, nicméně 

jednou za rok by se mohli zajímat o to, co 

se ve spolku děje a co se plánuje. 

Jedna ryba za druhou

V  červnu se na  Stříbrňáku pořádaly 

tradiční rybářské závody za  maximální 

účasti závodníků. V  sobotu lovilo 122 

dospěláků a v neděli 96 dětí, celkem za oba 

dny se nachytalo 143 kaprů, 26 cejnů, 8 

línů, 3 úhoři, 2 štiky a 15 ostatních druhů 

ryb. Za dospělé se umístili: 1 místo Reim 

Martin, 2. místo Kocman Tomáš, 3. místo 

Ludín Pavel, 4 místo Picmaus Michal, 5. 

místo Staňko Michal. Vítězové si odnesli 

ceny za 25 000 Kč. Děti zvítězily všechny, 

ale těmi nejúspěšnějšími byly: 1. místo 

Smetana Petr, 2. místo Dreveňák David 

a 3. místo Škamradová Helenka. 

Vysazování úhořů

V  říjnu se konal IX. sjezd MRS 

(jednou za  4 roky), kde se schvalovaly 

návrhy změn stanov a bližších podmínek 

rybářského práva (rybářský řád). Toto 

jednání probíhalo za  účasti delegátů 

102 organizací z  celé jižní Moravy, 

kteří zastupovali asi 70  000 členů. 

A  co se nejdůležitějšího změnilo? 

Asi největší změnou je od  roku 2020 

zrušení brigádnické povinnosti na návrh 

brněnského spolku. Zástupci našeho 

spolku byli proti zrušení, ale návrh 

byl schválen s  rozdílem vice jak 5000 

hlasů. Další velkou změnou byl návrh 

na  navýšení členského příspěvku a  to 

o 800 Kč pro všechny členy mimo mládeže 

do  15 let a  člena, který si na  daný rok 

nezaplatí povolenku k lovu. To znamená, 

že budou tři druhy členství, mládež 

do  15 let 200 Kč, tzv. udržovací členství 

bez povolenky 450 Kč. V  případě, že se 

člen po  úhradě udržovacího členského 

příspěvku v  daném roce rozhodne si 

povolenku pořídit, je povinen dále 

uhradit plný členský příspěvek ve  výši 

1.250,-Kč a  členství s  plánovaným 

nákupem povolenky na  příslušný rok 

1250 Kč. Samozřejmě naši delegáti 

s  návrhem nesouhlasili, nicméně návrh 

na navýšení byl schválen. 

V  září byly zahájeny práce 

na  odbahnění a  zprůtočnění výtažníku 

za  chatou, bude využíván k  odchovu 

lína a  pro kroužek rybářské mládeže. 

Z povinnosti k našim svěřeným revírům: 

Svratka 1, Svratka 1A a  Svratka 1M 

je celková zarybňovací povinnost 

360  000 Kč. Prostředky na  zarybnění 

získáváme z prodeje povolenek a částečně 

z vlastního rybochovu. 

V polovině roku se na výborové schůzi 

schválilo obnovení rybářského plesu po 27 

letech. Tímto zveme rybáře i  nerybáře 

na  ples, který se uskuteční ve  Velkých 

Němčicích 4.1.2020, k  tanci a  poslechu 

bude hrát dechová hudba Túfaranka ze 

Šakvic, připravíme pestré občerstvení 

a  bohatou tombolu. Doufáme, že se 

tato kulturní událost vydaří a  stane se 

pravidelně pořádanou akcí spolku a příště 

to bude určitě ve Vranovicích.

Luboš Mrkvica

Vinaři Vranovice

Žehnání mladých 

vín

Vinaři Vranovice srdečně zvou 

na  Žehnání mladých vín, které se 

uskuteční v pátek 27. prosince 2019 v sále 

Domu pro seniory. Vínům požehná farář 

Jaroslav Sojka, začátek je v  šest hodin 

večer. Vstupné je 100 korun nebo tři 

vzorky mladých vín. Srdečně jsou zváni 

vinaři i všichni příznivci vína. (sed)

Klub důchodců

Beseda o změnách 

v železniční 

dopravě

I  nás zajímají změny, které se 

v železniční dopravě od nového jízdního 

řádu chystají. Jezdíme na  kontroly 

k  lékařům do  nemocnic, na  rehabilitaci 

atd.

Předsedkyně Klubu důchodců paní 

Zdenka Sedláčková pozvala na pondělek 

4.11.2019 pana Oldřicha Vybírala a  ten 

nám sdělil následující informace:

Vlaková doprava od nového jízdního 

řádu od  15. 12. 2019. Od neděle 

15. prosince, začne platit nový jízdní 
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řád v  rámci celé republiky. Nás se týkají 

hlavně změny v  rámci jihomoravského 

kraje, který je objednavatelem regionální 

dopravy. Rozsah vlakové dopravy 

na  území kraje bude více či méně 

stejný jako loni. Jen část vlaků, které 

končily nebo začínaly ve  Vranovicích, 

bude odkloněna v  Hrušovanech u  Brna 

na obnovenou trať do Židlochovic. A to 

v době od 7hodin do 14 hodin. Týká se 6 

vlaků z a do Brna. V té době pojedou jen 

v H:10 z Brna a H:18 do Brna. K lékaři 

a do práce bude nutno odjíždět dříve. 

Povídání o změnách ve vlakové dopravě

K návrhu vlakové dopravy bylo podáno 

31 připomínek, z  toho města a  obce 20 

(Vranovice mezi nimi nejsou), občané 11. 

Vyhověno bylo pouze 2 připomínkám. 

Přitom v  kraji je 672 obcí a  v  nich cca 

1,2 milionů obyvatel. Ne všude jezdí vlak 

a  obce do  systému přispívají fi nančně 

a měly by tedy mít možnost uplatnit své 

požadavky. Kraj má železnici jako páteřní 

síť s autobusovými přípoji. Ne všude se to 

daří. Např. vlakové spojení do Hustopečí 

nebo Čejče!? Minutové rozdíly mezi 

příjezdem a  odjezdem nebo více jak 

hodinové čekání. A  tím nutnost použít 

autobus. A  jsme u  dalšího problému. 

Kraj nechce na svém území uznávat tarif 

ČD a s tím i„režijky“, vynutil si omezení 

prodeje jízdenek. Rušení prodejních míst 

a  zkrácení prodejní doby. Komplikace 

při jízdě mimo kraj či při jízdě do kraje 

z  jiného místa v  ČR. Cestující bez 

jízdenky budou muset nastupovat jen 

do  označených vozů, zřejmě zeleným 

pruhem, kde bude prodávat jízdenky 

průvodčí. A to na linkách S2a S3 (Tišnov-

Břeclav). Současný tarif IDS JMK zatím 

zůstává v  platnosti. Dojde ke  zdražení 

oproti tarifu ČD s  In kartou, pro ty, co 

nevyužívají zóny 100 a  101.Co se týká 

rychlíků Brno – Olomouc přes Břeclav, 

zde je objednatelem ministerstvo dopravy 

a  Vranovice zastavení prý nepotřebují, 

i když je linka (R13) zařazena do systému 

IDS. Např. mezi Břeclaví a  Brnem 

je spojení 4 x za  hodinu. Příští rok 

má být dokončena elektrifi kace tratě 

Šakvice – Hustopeče. Jak se to projeví 

ve Vranovicích? Dalším „zlepšením“? Teď 

jsme přišli o  8 % spojů. Nové číslování 

tratí: Praha – Kúty 002, H. Brod – Brno 

250, Tišnov – Vranovice, Židlochovice 

251, Brno – Vranovice – Kúty 252.Pro 

zajímavost. Na  Slovensku – vlaková 

doprava pro důchodce zdarma, nutno 

vyřídit průkazku a  kupovat tzv. nulové 

jízdenky. Maďarsko – vlaky, autobusy, 

městská doprava včetně metra zdarma, 

jen na rychlíky menší doplatek. Stačí OP 

k prokázání věku nad 65 let.

Oldřich Vybíral

Co k  tomu dodat?? ... Zbývá nám 

jen dlouhé zamyšlení... něco tu není 

v pořádku!!!

K  blížícím se vánočním svátkům vám 
všem přejeme spoustu krásných zážitků 
a  v  Novém roce 2020 hodně zdraví, štěstí 
a  dobré nálady. Ať se vám všechna přání 
vyplní!

Za Klub důchodců Zdeňka Melová

Český svaz 
ochránců přírody

Na vlně sázení 

stromů

Na  celém světě probíhá mnoho 

projektů na podporu vysazování stromů. 

Osazovat krajinu stromy je velmi důležité. 

Stromy přispívají k  čistšímu prostředí, 

vstřebávají oxid uhličitý, ochlazují přilehlé 

okolí, pomáhají zadržovat vodu v krajině 

a snižují erozi půdy.

Ovocná alej na Přibice

I my jsme se dali do sázení. V sobotu 

9. 11. se sešlo pár desítek milovníků 

přírody a  společně jsme vysázeli 25 

kusů starých ovocných odrůd jabloní, 

hrušní a  višní. Osazovala se cyklostezka 

od hřbitova do Přibic. A dále se dosadilo 

10 kusů višní na  ulici Přibická pod 

hřbitovem. Akci zorganizoval pan Luboš 

Mrkvica, a za to mu patří velké díky. Dále 

děkujeme obci Vranovice za  nakoupení 

mladých stromků.

A  sázet stromy může kdokoliv. 

Ministerstvo životního prostředí (dále 

jen MŽP) spustilo dotační program 

na  podporu celonárodní výzvy Nadace 

Partnerství „Sázíme budoucnost“, která 

má za cíl do pěti let vysadit mimo les 10 

milionů stromů. V  dotačním programu 

MŽP, na  podporu komunitní výsadby 

stromů na  veřejných prostranstvích, je 

vyčleněno 100 milionů na  nakoupení 

sazenic, potřebného materiálů 

a  následnou péči o  stromy. Sběr žádostí 

byl spuštěn 14. října. Více informací 

na  webové adrese www.mzp.cz/cz/

program_pece_o_krajinu.

Sázejme společně budoucnost!

Za milovníky přírody Veronika 
Sedláček Rychtová

Český svaz 
včelařů

Jak zhodnotit letošní včelařský rok, 

který skončil zazimováním včelstev 

koncem srpna? Co se týká medných 

výnosů, tak byl letošní rok podprůměrný. 

Hlavní vliv byl rychlý nástup jara, 

na  který nestačila včelstva zareagovat. 

Pak střídání teplých a deštivých dnů, kdy 

včelstva nemohla z  úlů nebo se rojila. 

Další a podstatný vliv je okolí včelnice. Jak 

daleko musí včelstva létat za potravou, jak 

je oblast zavčelena, jaké plodiny a stromy 

rostou v doletu dělnic. Nezanedbatelný je 

i zdravotní stav včelstev. V naší organizaci 

léčíme dle předepsaných a  schválených 

postupů. V  letošním roce podpořily naši 

činnost, tak jako v minulých letech, obce, 

na  jejichž katastrech působíme. A  to 

Vranovice, Přibice, Ivaň a  Pouzdřany. 

Za to jim patří náš dík. V současné době 

má naše organizace 40 členů, kteří se 

starají o 737 včelstev.

Přeji všem čtenářům mnoho úspěchů, 

trochu štěstí a hodně zdraví v novém roce 

2020.

Za všechny včelaře
Vybíral Oldřich
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Klub maminek 
Vranovice

Podzimní 

dětský bazárek 

očima jedné 

z organizátorek

Je pátek 18. října něco po 16. hodině. 

Hlídání dětí mám zajištěné a  vyrážím 

na  Scolarest. Prostory vranovické školní 

jídelny se už poněkolikáté změní v prodejní 

sál. Hostí totiž podzimní dětský bazárek. 

Zatímco holky rozmisťují stoly a  lavice 

zapůjčené z  TIC Vranovice, protáhnu 

tělo při sundávání židlí z  jídelních stolů. 

Do  příchodu prodávajících ještě stíháme 

umístit popisné cedule pro dobrou orientaci 

na dveře a očíslovat stoly (každý prodejce 

má své registrační číslo odpovídající číslu 

stolu). Nechybí ani dětský koutek.

Od  17 h již přichází prodejci. Letos 

je jich celkem 35. Každého doprovodíme 

ke  stolu a  nabídneme překontrolování 

prodávaných věcí dle seznamu, který 

dokládají, případně jejich rozmístění 

na  stůl. Hračky, boty, sportovní potřeby 

a  jiné doplňky shromažďujeme zvlášť. 

Snažíme se, aby vše bylo přehledné, a tak 

po  odchodu poslední prodávající (asi 

v  19 h), začínáme třídit botky dle typu 

a  velikosti. Přichází na  mě únava. I  tak 

si ještě projdu nabízené zboží a vybrané 

položky odkládám na hromádku (či spíše 

hromadu). Domů se dostanu ve 21 h.

V  sobotu 19. října ráno by to bez 

budíčku nešlo. Bohužel zjišťuji, že k rýmě 

se přidal ještě malý knedlík v krku. Naše 

organizátorská pětka se schází po  7. 

hodině. V  8 h začíná prodej a  už před 

osmou někteří nakupující přešlapují 

přede dveřmi. Rozdáváme si role – jedna 

v případě potřeby běhá po place (to když 

se ztratí cedulka ze zboží a  je potřeba 

dohledat jeho označení) a  třídí věci 

vybrané nakupujícím podle registračního 

čísla, další nahlas předčítá označení 

zboží, které já zkontroluji v  seznamu 

prodejce a  v  případě shody (položka je 

označena i slovním popisem) ze seznamu 

vyškrtnu. Dál nahlásím cenu zboží. Tu už 

si započítává kamarádka s  kalkulačkou 

v  ruce. Zbývá překontrolovat počet 

položek. Poslední z  nás má na  starost 

pokladnu.

Letos se opravdu za  celou dobu 

prodeje (od  8 h do  11 h) nezastavíme. 

Nakupujících je přesně 82. Jedna z nich 

nám radí, že si máme práci ujednodušit, že 

by stačilo mít zboží označené jen číslem 

a cenou a odpadla by kontrola v seznamu. 

Viděla to tak na jiném bazárku. My však 

chceme být fér a mít vše v pořádku, aby 

nemohlo dojít k  šizení jak na  straně 

prodejce, tak nakupujících.

Vyrážíme na společný oběd do Žabčic. 

Konečně oddech, navíc spojený s dobrým 

jídlem. Poobědovou siestu ale musíme 

vynechat. Je třeba nachystat zboží pro 

prodejce na  výdej. Pobíháme sem a  tam 

s botami, hračkami aj. k patřičným stolům 

a následně ukládáme zboží z jednoho stolu 

do tašek, které nám prodejci zanechali. Při 

tom přepočítáváme počet položek, které 

máme vracet. Nejednou je třeba položku 

dohledat např. na  sousedním stole nebo 

zkrátka přepočítat vše znovu. Nikdo není 

neomylný. Výdej zboží končí v 17 h. Tou 

dobou ale už část z nás uklízí stoly a dává 

prostory školní jídelny do  původního 

stavu. Zbývá zamést a vytřít.

Před rozchodem hodnotíme akci 

a  promýšlíme strategii na  příště. 

Vymýšlíme malé vylepšení, ale jinak jsme 

se sebou spokojeny. Byly jsme sehraný 

tým. Domů přicházím v  18 h, a  i  když 

mám za sebou náročný den (a předchozí 

večer), cítím se nabitá energií a uspávání 

dětí bez manžela zvládám lépe než jindy. 

Díky, holky!

Za KMV Jitka Drbalová

Skauti

Co dělají skauti?

V  září nám začal nový školní rok 

a  s  ním i  nový rok skautský. Od  tohoto 

začátku se udála již spousta věcí. Začali 

jsme hned v září zahajovacím táborákem, 

během nějž nám byla představena 

i  celoroční hra na  tento školní rok, a  to 

na téma husitů. Jednou z prvních této hry 

bylo například i upálení mistra Jana Husa. 

Pokračovali jsme jednodenní zářijovou 

výpravou do  Níhova, na  kterou navázali 

vedoucí, se svou říjnovou výpravou 

do  Krkonoš. V  říjnu se také konala 

oddílová drakiáda, kterou si užili zejména 

mladší členové (a zejména jejich rodiče). 

Naší zatím poslední oddílovou akcí 

byla listopadová výprava do  Kopřivnice, 

na  které nás bylo celkem šestnáct, a  ze 

které si odvážíme spoustu skvělých 

zážitků, mezi něž patří například hledání 

kešek či návštěva města Štramberk.

Verča

Vyhodnocení soutěže o nejhezčího draka

Družina Benjamínů ve školním roce 

2019/2020 nemá problém s  doplněním 

nových členů za ty, ktří přešli ke světluškám 

a skautům – nedělali jsme nábor a přišlo 

cca 15 dětí. Je škoda, že přičemž nemáme 

kapacitu udělat druhou družinu, kvůli 

tomu, že by musela být docela pozdě 

(18-19 h), neboť v  naší klubovně není 

už přes týden místo. Letos jsme nikoho 

neodmítli, ale někteří sami přestali chodit 

kvůli velkému počtu dětí na  schůzkách. 

Nyní jsme zůstali na 17 členech a s tímto 

počtem lze ještě v  klubovně pracovat. 

S vedením družiny kromě Pavla a Honzy 

pomáhají Terka, Natka a  příležitostně 

další skautky. V  celoroční hře od  října 

zažíváme dobrodružství s  Ferdou 

Mravencem a  jeho kamarády. Při výletu 

na Pouzdřanskou step jsme zažili spoustu 

zábavy při stavění domečku pro Ferdu, 

válení sudů, zazimovávání Berušky 

do  listí i  hledání podzimních rostlinek. 

Počasí bylo na  této výpravě 2. listopadu 

přímo dušičkové – foukal vítr a  mraky 

se honily po obloze, takže na konci cesty 

jsme byli rádi, když jsme si před deštivou 

přeháňkou uvařili čaj a  opekli jablíčka 

na ohništi kousek od Uherčic. Už se moc 

těšíme na jarní výpravu, ale mezitím ještě 

určitě zažijeme s Ferdou a jeho kamarády 

nějaké dobrodružství na  čtvrtečních 

schůzkách v naší klubovně u Stříbrňáku, 

kde máme letos díky obecní dotaci krásný 

teplý koberec.

Foto a text: Pavel Kukleta

Trocha toho deštíku nás nerozhází



16

Sport

Zhodnocení 

podzimní sezóny – 

mládež

Podzimní část sezóny 2019/2020 

máme za  sebou a  já se pokusím o  její 

krátké hodnocení. Stejně jako v minulých 

letech v oblasti mládeže spolupracujeme 

se Sokolem Ivaň. Do  okresních soutěží 

jsme přihlásili sdružená družstva mladší 

a  starší přípravky a  nově založené 

družstvo mladších žáků. Mimo soutěž 

máme i družstvo předpřípravky. Trénovali 

jsme vždy v úterý a ve čtvrtek na domácím 

hřišti všechna družstva najednou. Bylo 

tak pěkné sledovat na  hřišti téměř 

čtyřicet dětí. Domácí mistráky jsme 

odehráli na  našem hřišti vždy v  sobotu 

dopoledne. Byly to vždy pěkné zápasy 

s  nádhernou kulisou rodičů a  fanoušků. 

Starší přípravka našla za  celý podzim 

pouze jednoho přemožitele v  družstvu 

Novosedel. Do  mladší přípravky se 

pomalu zapracovávají noví hráči a ani oni 

určitě nezklamali.  Nově vzniklé družstvo 

mladších žáků si muselo zvykat na spoustu 

pro ně nových věcí, které sebou posun 

do  této kategorie přinesl. Popasovali se 

s  tím statečně a  se ziskem 11 bodů jsou 

na  solidním sedmém místě. Po  týdenní 

pauze jsme ihned zahájili zimní přípravu, 

kdy trénujeme v  hale místního Sokola, 

předpřípravka pak ve  školní tělocvičně 

U  Floriánka. Přípravka už má za  sebou 

první porci zápasů ZHL v  Žabčicích. 

Pro žáky začne ZHL až po  novém 

roce. Velmi nás těší, že čtveřice našich 

hráčů (Maty Klimus, Tom Brychta, 

Míša Frölich, Kajka Kuchyňková), se 

dostala do reprezentace       OFS Břeclav 

U11. Tom Brychta je také v  nominaci 

do reprezentace OFS pro halovou sezónu.                                                          

Na druhou stranu jsme se museli vyrovnat 

s  odchodem některých klíčových hráčů 

do jiných klubů.                                                     Určitě 

máme co zlepšovat, ale nejdůležitější je 

zájem dětí a jejich radost ze hry.

Na závěr chci poděkovat všem rodičům 

a  fanouškům za  podporu a  skvělou 

atmosféru, kterou našim fotbalovým 

nadějím na zápasech vytvářejí.

Za trenéry mládeže Jenda Stankovič

Podzim letem 

světem

Celá podzimní část sezóny se nesla 

v duchu velkých výzev a dosažení našeho 

vysněného cíle. Aby se celá věc zdařila 

bylo potřeba posílit kádr. Opustili nás 

Radek Nevěděl a Zdeněk Vybíral, takže 

bylo nutné se poohlédnout po  nových 

hráčích. Naštěstí se nám do rodné hroudy 

vrátil Mira Ježa z Přibic, tým dále posílili 

Tomáš Bačo z Pohořelic, Josef Šándor ze 

Žabčic, a  během října se navíc připojil 

Tom Rumler z  Kohoutovic. Začátek 

sezóny se pro nás vyvíjel slibně a  podle 

našich představ. I  když se nám zranili 

ve třetím a pátém kole dva klíčoví hráči, 

vše pro nás skončilo jedenácti výhrami 

a  třemi remízami bez jediné prohry. 

Z  kluků se stala bezva parta, která jde 

za  svým cílem. Velké poděkování patří 

i  fanouškům, kteří nás přicházejí stále 

ve  větším počtu podporovat. A  co nás 

čeká?? Kromě slavnostní závěrečné, 

pochopitelně i  spousta práce. Příprava 

na  jarní část začne od  půlky ledna 

pravidelnými tréninky a  společným 

únorovým soustředěním. Takže nám 

držte do druhé půlky sezony pěsti.

Vranky gooool!!!!!

Jirka Vetr
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Okresní soutěže 

ve stolním tenisu

dospěly v  době uzávěrky Zpravodaje 

do  svojí třetiny. I  v  letošní soutěžní 

sezóně do  nich místní oddíl TJ Sokol 

Vranovice přihlásil 4 družstva. Dvě 

družstva mužů, jedno družstvo žen 

a  jedno družstvo dorostu. Mužstvu A se 

v  okresním přeboru I. třídy zatím díky 

výborné docházce hráčů základní sestavy 

k  zápasům (Tetur, Zouhar, Křivka, 

Mrkvica) daří nad očekávání. S bilancí 6 

výher a jedna porážka zaujímá průběžné 2. 

místo ve dvanáctičlenné tabulce. Mužstvo 

B v OP II má zatím s bilancí jedna výhra 

a pět porážek starosti na opačném konci 

tabulky. Existují ovšem indicie, že loňský 

nejlepší hráč „béčka“ (Hanuš) by se mohl 

vrátit zpoza oceánu a ve druhé části soutěže 

by se mohl zapojit do  záchranářských 

prací. V podobné, ne-li v horší situaci, je 

družstvo dorostu. V  soutěžích mládeže, 

tak jako nikde jinde, platí ono okřídlené 

„mnoho povolaných a málo vyvolených“. 

Loňské opory Furch a Mazuch přesunuly 

svoje zájmy jinými směry a  důsledkem 

je nedostatek hráčů v  družstvu 

a  předposlední místo v  tabulce vyšší 

skupiny. Družstvo žen zatím absolvovalo 

ZUŠ Pohořelice

Základní umělecká 

škola Pohořelice, 

pobočka Vranovice

Základní umělecká škola prošla 

během mnoha let svého působení 

ve  Vranovicích velkými změnami. Jedna 

z  nejzásadnějších proběhla na  počátku 

tohoto školního roku, kdy jsme díky 

Obci Vranovice získali úžasné prostory 

ve  Vzdělávacím centru U  Floriánka. 

Pevně doufáme, že se nám podaří vytvořit 

umělecké zázemí nejen pro žáky naší 

školy, ale také pro širokou veřejnost. Již 

jsme rozšířili nabídku školy o kurz malby 

pro dospělé, který se hned od  začátku 

těší velké pozornosti. Chtěli bychom 

v příším roce nabídnout také keramický 

kroužek, literárně – dramatický kroužek 

a šicí dílny. Tím však naše plány zdaleka 

nekončí. Plánujeme množství přenášek 

a workshopů z umělecké oblasti, výstavy 

a samozřejmě také různé koncerty.

Samozřejmě nezahálíme a již teď jsme 

připravili akce, na které Vás tímto srdečně 

zveme:

6.12.2019 v 17:30 Vánoční koncert I. 

v koncertním sále U Floriánka – vystoupí 

žáci z  klavírního oddělení pana učitele 

Stanislava Skočíka a  žáci dechového 

oddělení ze třídy pana učitele Radka 

Zapadla.

10.12.2019 v  17:30 Vánoční koncert 

II. v  koncertním sále U  Floriánka – 

vystoupí žáci z  pěveckého oddělení 

paní učitelky Zdeňka Šichové a  žáci 

smyčcového oddělení ze třídy pana 

učitele Ivo Farkaše.

18.12.2019 14:00 – 18:00 proběhnou 

ve  výtvarném ateliéru U  Floriánka 

VÁNOČNÍ DÍLNY pro širokou 

veřejnost. Přijďte si s  námi vytvořit 

vánoční dekorace, prohlédnout si výstavu 

prací našich žáků a  seznámit se blíže 

s výtvarnými technikami.

Jestliže Vám není líto vycestovat 

kousek z Vranovic, přijměte také pozvání 

na  akci, kterou pořádáme již několik let 

v rámci Zpívání s Českým rozhlasem, kdy 

se v  různých městech po  celé republice 

schází veřejnost ke  společnému zpívání 

koled. 11.12.2019 u  kostela Sv. Jakuba 

Staršího v  Pohořelicích budete mít 

možnost si vyzkoušet staré vánoční zvyky 

a  zazpívat si s  námi na  akci s  názvěm 

Česko zpívá koledy.

Těšíme se na Vás!

Za kolektiv ZUŠ Zdeňka Šichová

5 zápasů. Sestava je totožná jako loni 

(Veselá, Škňouřilová, Ondrušíková, 

Dvořáčková), ale loňské skvělé druhé 

místo, zdá se, nepůjde zopakovat jenom 

tak. Soutěž notně posílila a  vyrovnala. 

Prozatímní bilance – 3 výhry / 2 porážky 

a čtvrté místo v osmičlenné tabulce.

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

Bezplatná občanská inzerce

  Prodám cirkulárku s kolíbkou, motor 5,5 kw (velká polena), pilový kotouč 60cm 

+ 35cm, kovový stůl. Málo užíváno, repasováno. Vše plně funkční. Dohoda je 

možná. Cena 9.500,- Kč. Tel.: 720 510 079



Blahopřejeme…
Leden
Karel Bauch .................................. 88
František Faron ............................. 87
Soběslav Ondrášek ........................ 85
Marie Šťastná ................................ 84
Dagmar Jurčeková ......................... 82
Jaroslava Neveselá ......................... 81
Milan Minařík .............................. 81
Jan Furch ....................................... 80
Jiřina Kamenská ............................ 75
Josef Dvořák ................................. 75
Božena Pezlarová .......................... 70
Pavel Knebl ................................... 60
Oldřich Beránek ........................... 60
Jiří Hladký .................................... 60
Ludmila Hanušová ....................... 60
Rudolf Unger ................................ 60

Únor
Julie Berková ................................. 94
Anna Klimešová ............................ 89
Anna Saitlová ................................ 88
Marie Sochorová ........................... 87
Jiřina Ryšavá ................................. 84
Věra Němcová ............................... 83
Marie Brlíková .............................. 83
Jan Hladký .................................... 83
Marie Kneblová ............................ 81
Vladimír Kohout ........................... 75
Jarmila Šťastná .............................. 75
Ludmila Šrámková  ....................... 70
Růžena Kučerová  ......................... 65
Jana Hladká  ................................. 60
Vlastimil Celnar  ........................... 60

Narození
Johana Polášková
Jan Bartoš
Alex Fára
David Krupička

Úmrtí
Václav Karpíšek
Tomáš Nečas
Miluše Braunová

Počet obyvatel ke dni 31.10.2019
Muži ......................................... 1201
Ženy .......................................... 1203
Celkem...................................... 2404
- z toho dospělí ......................... 1895
 - muži ...................................... 943
 - ženy ...................................... 952
- děti ........................................... 509
 - chlapci .................................. 258
 - dívky ..................................... 251

Připravila: Magda Stehlíková, matrikářka
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