
Otvírání vzdělávacího 
centra

Tradiční vranovické 
hody

Výukový bazén

2019 ČÍSLO 5 ŘÍJEN DISTRIBUCE ZDARMA

Koncem letošních prázdnin byl dokončen největší investiční projekt v historii Vranovic – 

Vzdělávací centrum Floriánek. 

Jak probíhal Den otevřených dveří a slavnostní otevření se dočtete uvnitř tohoto čísla.
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

doba prázdnin, dovolených a relaxace 

je pro letošní rok, pro většinu z  nás, 

opět minulostí. Každý z nás prožil dobu 

prázdnin a  dovolených dle svých přání 

a  možností. Všichni jsme využili tuto 

dobu, abychom zapomněli na dennodenní 

starosti a  povinnosti, abychom nabrali 

sílu, případně získali inspiraci do dalšího 

období.

Vzájemná tolerance, sousedské 

pochopení

S dobou školních prázdnin a teplých 

letních večerů také přichází zvýšený 

počet stížností na  rušení nočního klidu. 

A letošní rok nebyl výjimkou.

Mnoho stížností přichází na  obec. 

Mnoho z Vás zavolá a  stěžuje si, že ten 

a ten zase v nočních hodinách rušil noční 

klid, že tam a tam se zase v noci nedalo 

otevřít okna, že u souseda hrála celou noc 

naplno muzika.

Vždy existují dvě možnosti řešení. 

Tou první, zcela normální a  stále věřím, 

že tou nejefektivnější je slušnost, dobré 

sousedské vztahy, vzájemná tolerance 

a  odpovědnost. Není nad to, když 

sousedi si mohou vše vysvětlit, navzájem 

si naslouchají a  hlavně jsou schopni se 

tolerovat. 

A  když neplatí ta normální, 

vesnická, sousedská slušnost, tak potom 

nezbývá, než požádat o  pomoc Policii 

ČR. Domnívám se však, že jde až o  tu 

krajní možnost. Jsou však momenty, kdy 

nezbývá nic jiného.

Vandalismus a drobná 

kriminalita

Letošní rok a  zejména letní měsíce 

znamenaly pro naši obec značný nárůst 

vandalismu a drobné kriminality. A to je 

něco, co naopak od nás všech nesmí mít 

žádnou toleranci, ani pochopení.

Pošpiněná fasáda Turistického 

informačního centra, krádež lavičky, 

krádež dopravních sloupků a další, to je 

jen krátký výčet drobné kriminality, se 

kterou se setkal Obecní úřad. Je mnoho 

dalších kriminálních deliktů (menších 

i  větších krádeží), které se týkají přímo 

našich spoluobčanů.

A to je právě ta oblast, kde každý z nás 

musí mít otevřené oči a  kde musí platit 

naprosto nekompromisní a  odsouzení 

hodný postoj každého z nás.

„Novinkou“ letošního léta je proříznutí 

pneumatik nejen u cyklistických kol, ale 

i u osobních automobilů! 

Nelze přehlížet vandalismus a krimi-

nalitu i když se přímo netýká nás osobně. 

Dnes se nás netýká, zítra to může být vše 

jinak.

Kriminalitě a  vandalismu se vždy 

daří daleko více tam, kde je anonymita 

a  určitá lhostejnost. A  to je daleko více 

ve městech, než na venkově. 

Vranovice jsou stále obcí, je to výhoda. 

Neztrácejme výhody obce, nebuďme 

tolerantní k vandalismu a k podobnému 

chování.

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. 17/2019 

ze dne 2.9.2019

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce jmenovala jako třetího 

člena ve Školské radě za zřizovatele 

paní Janu Hladkou.

1.2. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

č. 02082019 s Ing. arch. Haraldem 

Čadílkem na projektovou 

dokumentaci na  realizaci I. etapy 

hřbitova.

1.3. Rada obce schválila odstoupení 

od Nájemní smlouvy se společností 

KLEMPEX P+K s.r.o. na pronájem 

parkovacích míst VS9, VS10 a VS 

11, ke dni 31.12.2019.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu 

příkazní s  Leošem Pekárkem, 

22 dubna 1057/12, Mikulov, IČ 

07323051 na  zajištění stavebního 

dozoru na  akci oprava chodníků 

na ul. Obchodní a ul. Zahradní.

1.5. Rada obce schválila novou otevírací 

dobu knihovny.

1.6. Rada obce schválila ceník poplatků 

za využití školního bazénu.

1.7. Rada obce schválila nabídku 

Ing Tauchmana na  vypracování 

projektové dokumentace na 

rekonstrukci komunikace U  Flo-

riánka a U koupaliště.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zadat zpracování 

změny č. 1 k platnému Územnímu 

plánu obce Vranovic.

 T: 30.10.2019 O: starosta

2.2. Rada obce ukládá rozšířit parkovací 

místo na ul. Masarykova před RD 

č.p. 5.

 T: 30.10.2019 O: starosta

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

Školské komise na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 

dočasnou uzavírku silnice II/420 

v  úseku 17.290 – 22,090 v  obci 

Dolní Věstonice a  stanovenou 

objízdnou trasu.

A takto dopadly výtvory dětí z Vranovického 
dýňování (došlo po uzávěrce)
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Usnesení Rady č. 16/2019 

ze dne 19.8.2019

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

jednání ZO dne 29.8.219.

1.2. Rada obce schválila Dodatek č.2 

smlouvy o dílo pro realizaci stavební 

zakázky „Zateplení vzdělávacího 

centra ve  Vranovicích“ se 

společností PSK Group, spol. s r.o. 

se sídlem Vídeňská 187/104a, Brno.

1.3. Rada obce schválila nabídku 

Ing.  arch. Kodýtkové na  vypra-

cování Územní studie, včetně 

geometrického zaměření pro 

lokalitu „Za konírnou“.

1.4. Rada obce schválila Dohody 

o  vypořádání reklamované vady 

mezi společností Vašstav s.r.o. se 

sídlem Staňkova 103/18, Brno (jako 

zhotovitelem), obcí Vranovice (jako 

objednatelem) a majiteli bytových 

jednotek 800/6, 797/6, 800/5, 

798/6 a 797/5 (jako kupujícími).

1.5. Rada obce doporučuje ke schválení 

v  ZO Rozpočtové opatření č. 

3/2019

1.6. Rada obce schválila instalaci l ks 

solárního svítidla VO.

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

připravenost Dne otevřených dveří 

a Slavnostního otevření dokončené 

stavby Vzdělávacího centra.

Usnesení Rady č. 15/2019 

ze dne 5.8.2019

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

a  rozšíření sběrného dvora 

(za  prodejnu zahrádkářských  

potřeb na ul. Pouzdřanské)

1.2. Rada obce schválila novou otevírací 

dobu sběrného dvora: Po  + St: 

16.00 – 18.00 hod,  So:9.00 – 11.00 

hod.

1.3. Rada obce schválila pronájem části 

pozemku p.č. 2565/204 nejvyšší 

nabídce.

1.4. Rada obce souhlasí s  proplacením 

platebního výměru č.j. 

2921038/19/3000-31471-711617 

za prodlení dotačních podmínek.

1.5. Rada obce schválila nový Jednací 

řád rady obce.

1.6. Rada obce schválila výsledky 

hospodaření Základní školy 

a Mateřské školy Vranovice př. org.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

č. 02-0326 s  VHS Břeclav s.r.o., 

Fugnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

1.8. Rada obce schválila nabídku 

na vypracování realizační projektové 

dokumentace na  úpravu hřbitova 

od  Ing.  arch. Haralda Čadílka, 

Glinkova 390/17, Brno.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit možnosti 

a podmínky pro rozšíření sběrného 

dvora o oleje a hliník.

 T: 30.8.2019 O: L. Mrkvica 

2.2. Rada obce ukládá prověřit čistotu 

kanalizačního řadu v  návaznosti 

na časté přívalové deště.

 T: ihned O: starosta

2.3. Rada obce ukládá projednat se 

zástupci Správa a údržby silnic JmK 

vyčištění odtoku dešťové vody z pod 

mostu na ul Ivaňská.

 T: ihned O: 1. místostarosta

2.4. Rada obce ukládá vypsat nové 

výběrové řízení na  školní zahrady 

MŠ a u Floriánka.

 T: 30.8.2019 O: starosta

2.5. Rada obce ukládá pololetně 

vyhodnocovat ekonomiku provozu 

školního bazénu.

 T: vždy k 30.6. a 31.12.20. 

O: starosta

2.6. Rada obce ukládá organizačně 

zajistit den otevřených dveří 

Vzdělávacího centra pro veřejnost 

na termín 1.9.2019.

 T: 1.9.2019 O: starosta

2.7. Rada obce ukládá prověřit rozsah 

nutných oprav na  budově Hlavní 

190.

  T: 30.8.2019 O: 2. místostarosta

2.8. Rada obce ukládá vypracovat Plán 

rozvoje sportu v  naší obce dle 

zákona 115/2001 Sb novela zákona 

o podpoře sportu.

 T: 15.12.2019 O: starosta

2.9. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na  obnovu lesoparku 

v Hlinku.

 T: 30.8.2019 O: starosta

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

o plnění Plánu oprav a investic na r. 

2019 a 2020.

3.2. Rada obce vzala ekonomické 

vyhodnocení školního bazénu 

na vědomí

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o dokončování stavby Vzdělávacího 

centra.

Usnesení Rady č. 14/2019 

ze dne 8.7.2019

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

vybavení družiny ve  Vzdělávacím 

centru.

1.2. Rada obce schválila členy Školské 

rady Mgr. Ivu Rapcovu a Ing. Jana 

Helikara.

1.3. Rada obce schválila záměr 

pronajmout část pozemku pa.č. 

2565/204.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zadat nápravu 

ve  vyhotovení Prohlášení vlastníků 

v bytovém domě Doliny.

  T: 30.7.2019 O: starosta

2.2. Rada obce ukládá zadat opravu 

silnice ul. Nová z důvodu propadlé 

přípojky kanalizace.

  T: ihned O: l. místostarosta

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

Rozpočtu obce k  30.6.2019 

na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  výstavbě II. etapy Vzdělávacího 

centra.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  reklamačních řízeních 

v bytovém domě Doliny.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 

oznámení o  přerušení provozu 

gynekologické ambulance ve 

Vranovicích k 1.9.2019.

3.5. Rada obce vzala na vědomí udělení 

Certifi kát enviromentálního 

vyúčtování za  recyklaci 

elektrospotřebičů a  snížení emise 

skleníkových plynů.

Usnesení z jednání ZO č. 4/2019

ze dne 29.08.2019

1.1. ZO schvaluje program dnešního 

jednání

1.2. ZO schvaluje členy Návrhové 

komise

1.3. ZO schvaluje ověřovatele zápisu

1.4. ZO konstatuje, že úhrada platebních 

výměrů č. j. 2921038/19/3000-

31471-711617 ze dne 29. 5. 

2019 ve  výši 300.000 Kč a  č. j. 

3482809/19/3000-31471-711617 

ze dne 10. 7. 2019, ve výši 69.300 Kč 

byla provedena v souladu s platným 

Rozpočtovým opatření obce 

Vranovice.

1.5. ZO souhlasí, aby všechny 
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční 

31. října 2019 v  19 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice.

veřejnoprávní smlouvy upravující 

poskytnutí dotace z  rozpočtu 

obce spolkům a  organizacím, 

uzavřené v  roce 2019 byly bez 

rozdílů schválených výší zveřejněny 

na  webu obce v  nově vytvořené 

samostatné rubrice.

1.6. ZO schválilo Rozpočtové opatření 

č. 3/2019 s  celkovými příjmy 

44.298.400,-Kč a  celkovými výdaji 

54.714.600,-Kč

1.7. ZO schválilo Smlouvu o  zřízení 

věcného břemene č. 9900099627-

1/VB se společností GasNet, 

s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 

27295567

1.8. ZO schvaluje Veřejnoprávní 

smlouvu o  poskytnutí dotace 

z  rozpočtu Obce Vranovice v  r. 

2019 pro Diecézní charitu Brno, 

Oblastní charita Břeclav.

1.9. ZO schvaluje Veřejnoprávní 

smlouva o  poskytnutí dotace 

z rozpočtu Obce Vranovice v r. 2019 

pro Myslivecké sdružení Vranovice 

– Přibice, z.s.

2. ZO ukládá
2.1. Ukládá starostovi obce zajistit 

zveřejnění doposud všech 

uzavřených daných smluv v termínu 

do  30. září 2019 a  dalších nově 

uzavřených smluv tohoto typu 

doplňovat průběžně do  konce 

kalendářního roku ihned po  jejich 

schválení. 

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 Zastupitelstvo obce bere 

na  vědomí zprávu o  výstavbě II. 

etapy Vzdělávacího centra.

3.5. ZO obce bere zprávu o  plnění 

plánu investic a oprav na rok 2019 

na vědomí.

Aktuality

Vzdělávací centrum 

se otevřelo lidem

V  sobotu 31. srpna 2019 mohla 
poprvé do  nového vranovického 
Vzdělávacího centra Floriánek vstoupit 
veřejnost a  pozvaní hosté. Stalo se 
tak v  rámci slavnostního otevření. 
Završily se tak dvě etapy výstavby 
multifunkčního Vzdělávacího centra 
a  zároveň i  největšího investičního 
projektu v  historii Vranovic, jehož 
celková částka přesáhla 80 milionů 
korun. V  dopoledních hodinách 

se uskutečnily veřejné prohlídky 

nových prostor 

V z d ě l á v a c í h o 

centra a příchozí si 

mohli prohlédnout 

i  výukový bazén 

a  víceúčelovou 

tělocvičnu, které 

vznikly v  loňském 

roce spolu s  pěti 

třídami základní 

školy. Příchozí byli 

překvapeni, jak 

se starý chátrající 

objekt změnil 

k  nepoznání. „Ta 

budova hyzdila 

tohle náměstí 

dlouhá léta, konečně to tady zase bude 

vypadat k  světu,“ pochvalovala si místní 

obyvatelka. Návštěvníky nejvíce zaujala 

nová knihovna se studovnou, školní 

družina či keramická a šicí dílna. Nejvíc 

se těším, že se tady budu moct přihlásit 

do  kurzu šití a  naučím se trochu šít, to 

se dnes rozhodně hodí a nikde tady nic 

podobného nebylo,“ prozradila jedna 

z  maminek. Odpoledního slavnostního 

otevření se zúčastnili představitelé obce, 

zaměstnanci vranovické základní školy, 

představitelé stavební společnosti PSK 

Group, projekční kanceláře PROST 

Hodonín a  zástupci bankovního domu 

SBERBANK. Pozvání přijal také senátor 

a  starosta Mikulova Rostislav Koštial 

a vranovický farář Sojka. Aktu přestřižení 

pásky se ujal starosta Vranovic Jan 

Helikar spolu s místostarostou Jaroslavem 

Pezlarem, ředitelem a  majitelem 

společnosti PSK Group Radkem Kočkou 

a  senátorem Koštialem. V  krátkých 

proslovech, které následovaly starosta 

vzpomněl historii celé budovy a  vzniku 

vzdělávacího centra. Senátor Koštial 

zmínil důležitost rozvoje vzdělanosti 

nejen mladé generace a  vyzdvihl 

odhodlání vedení obce a zejména starosty 

Helikara realizovat tak smysluplný, ale 

náročný projekt. Na  závěr ofi ciální části 

celému multifunkčnímu centru požehnal 

vranovický farář pan Sojka. Po  krátkém 

kulturním programu si hosté mohli 

celé Vzdělávací centrum včetně přilehlé 

základní školy prohlédnout. Přestože 

obec budovu dnešního Vzdělávacího 

centra koupila již v roce 1995, až do roku 

2014 se táhly soudní spory. Teprve 

Prohlídka knihovny se studovnou

Slavnostní otevření Vzdělávacího centra

Slavnostní otevření Vzdělávacího centra
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v  tomto roce se mohlo začít s  realizací 

vzdělávacího projektu, jaký nemá 

v  historii vranovického školství obdoby 

a jsem velmi rád, že se jej podařilo dovést 

do úspěšného konce,“ uvedl starosta obce 

Jan Helikar

Kvapilová Dana

Provoz výukového 

bazénu

S  novým školním rokem zahájil 

provoz i  výukový bazén v  prostorách 

prvního stupně Vzdělávacího centra 

Floriánek. Kromě organizovaných hodin 

jako je plavání rodičů s  dětmi, plavecké 

kroužky nebo cvičení ve vodním prostředí 

Aquafi tness je od  letošního školního 

roku možné si přijít zaplavat i na hodiny 

neorganizovaného – volného plavání 

pro veřejnost. Hodiny volného plavání 

zatím probíhají dva dny v  týdnu a  jsou 

rozděleny do kategorií na rodiny s dětmi, 

seniory a  ostatní veřejnost. Na  tyto 

hodiny je nutné se předem přihlásit 

nebo si při zakoupení permanentky, 

přímo rezervovat místo v  hodině. Více 

informací o  provozu bazénu najdete 

na www.vranovice.eu

-kva-

Opravy chodníků 

na ulici Zahradní

Po krátké odmlce se začalo s dalšími 

opravami komunikací, konkrétně 

chodníků. Tentokrát se nového povrchu 

dočkají chodníky v  ulici Zahradní. Již 

od  začátku září zde společnost VHS 

Břeclav rekonstruuje stávající povrch. 

Celá výstavba potrvá asi jeden měsíc. 

Občané by měli dbát zvýšené opatrnosti 

při průchodu touto ulicí.

Pejskaři by měli 

zpozornět

Novinkou od nového roku je povinné 

čipování pejsků. Pro psa bezbolestný, 

avšak majitelem placený úkon, provede 

veterinář, který zavede čip o  velikosti 

zrnka rýže pejskovi pod kůži na  levou 

stranu krku. Dalším krokem je registrace 

čipu do  registru na  internetu on-

line – tu provádí sami majitelé nebo 

po domluvě s  veterinářem může provést 

on. V  České republice zatím bohužel 

chybí jednotný registr, jako mají třeba 

na Slovensku, ale snad se jej v budoucnu 

dočkáme. Pro nás platí, že máme na výběr 

z  více registrů. Asi nejpoužívanější je 

Národní registr majitelů zvířat www.

narodniregistr.cz a  BackHome www.

backhome.cz. Standardně se jedná 

o placenou službu, avšak veterinář může 

výběrem dodavatele čipu umožnit úlevu 

od  tohoto poplatku, toto je individuální 

a  určitě se na  tuto možnost u  svého 

veterinárního lékáře informujte. Pokud se 

pejsek zatoulá, veterinář nebo pracovník 

útulku může číslo čipu speciální čtečkou 

zjistit a  na  internetu majitele vyhledá. 

Nespornou výhodou čipu je, že jej pes, 

na rozdíl od známky, nemůže ztratit.

Důležité je tedy nejen psa nechat 

očipovat, ale čip také zaregistrovat 

na internetu.

Optická síť

O  20.8.2019 probíhají v  naší obci 

výkopové práce za  účelem zhotovení 

optických sítí fi rmou Onlinex, dceřinou 

společností Nové Moravy. Jedná se 

o  nejmodernější technologii, díky které 

získáte přístup k  vysokorychlostnímu 

internetu s  rychlostí až 1000 Mb/s , 

digitální televizi a  dalším službám sítě 

internet. Výkopové práce budou probíhat 

převážně na pozemcích obce a vše bude 

následně uvedeno do  původního stavu. 

Zřízení optické přípojky do  domu je 

během výkopových prací zdarma. Firma 

Onlinex doporučuje nechat si přípojku 

zřídit, i když momentálně nebudete chtít 

využít nabízených služeb. Práce byly 

zahájeny na  ulici Přibická a  následovat 

budou ulice: Polní, Nad Dolinami, 

U  Hájku, Doliny, Sklepní, Vinohrádky, 

Sadová, Ivaňská, U  Hlinku. O  dalším 

postupu ulicemi budete informováni. 

Pro případné dotazy můžete kontaktovat 

zástupce fi rmy pana Knitla na telefonním 

čísle 606  780  646 a  pana Henricha 

na telefonním čísle 603 593 875.

-kva-

Knihovna
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Okna školy dokořán

Na nový školní rok, 

k poznání další 

krok...

Pondělí 2. září bylo v letošním roce tím 

dnem, kdy prázdninová letní atmosféra 

plná sluníčka, koupání a  volání dálek, 

začala plynule a jistě přecházet v pracovní 

atmosféru nového školního roku, kterou 

kromě podobně příjemných věcí ovlivňují 

i  nové úkoly, výzvy a  povinnosti. Letní 

prázdniny se tak sice staly minulostí, ale 

věřím, že nový školní rok nebude proti 

nim pouze nějakou šedou popelkou, 

nýbrž nám všem přinese alespoň radost 

z poznávání a dobrý pocit, že jsme mezi 

svými.

Tradičně byl první školní den dnem 

„D“ pro všechny prvňáčky. K  nám, 

do  svěží nové budovy 1. stupně v  ulici 

U Floriánka, jich zamířilo hned rovných 

30. Netrpělivě je už vyhlížely paní učitelky 

Sedláčková a  Vydrová, které je zavedly 

do  dvou nazdobených tříd a  slavnostně 

je pasovaly na  školáky. Tentokrát sice 

čerství prvňáčci ještě měli podporu svých 

nejbližších na  dosah, ale nepochybně se 

s novou rolí budou úspěšně vypořádávat 

i sami. Ostatně paní učitelky a kamarádi 

je v tom rozhodně nenechají.

Ale nebyli to tentokrát jenom 

prvňáčci, kdo první školní den absolvovali 

svoji první cestu do  velké školy. Budova 

na ulici Masarykova totiž přivítala 12 dětí 

v  nově otevřené přípravné třídě. Zde se 

na ně těšila paní učitelka Kordulová, která 

jim bude celý školní rok pomáhat s  tím, 

aby na ten svůj vstup do první třídy byly 

co nejlépe připravené. A i když styl práce 

bude bližší spíše stylu práce v  mateřské 

škole, intenzivnější příprava i  samotné 

zvykání si na  prostředí a  režim školy, je 

v tomto záměru budou jistě podporovat.

V novém prostředí se ocitli i žáci pátých 

tříd. S  lehkým postesknutím, ale věřím, 

že i  s  pochopením, přenechali své třídy 

v budově 1. stupně na ulici U Floriánka 

prvňáčkům a  ještě před prázdninami se 

přestěhovali do  dvou učeben v  druhém 

patře budovy na  ulici Masarykova. 

Jejich paní učitelky jim i  tady připravily 

příjemné a  přívětivé prostředí, a  proto 

věřím, že na  této nezbytné organizační 

změně dokáží najít i to pozitivní a budou 

zde stejně spokojení.

Citelnou změnu prodělali ve  svém 

školním životě také jejich předchůdci, 

nynější šesťáci. Ti se na konci minulého 

školního roku rozloučili se svojí paní třídní 

učitelkou a prvním stupněm a nastoupili 

druhou etapu vzdělávání na základní škole, 

stali se žáky druhého stupně. Původní 

jedna pátá třída se rozdělila na dvě šesté 

třídy, ve kterých se ke kormidlu postavili 

paní učitelka Lastomirská a  pan učitel 

Kuřímský. Zároveň vranovičtí šesťáci 

přivítali ve svých řadách i nové spolužáky 

ze základní školy v  Ivani, odkud bude 

naši školu navštěvovat 8 nových žáků, 

a ze základní školy v Přibicích, kteří nás 

posílili v počtu 9 žáků. Celkově tedy šestý 

ročník aktuálně čítá 36 žáků.

A  protože nezůstalo jen u  nových 

prvňáčků, šesťáků a  dětí v  přípravné 

třídě, ale na naši školu přestoupili i  žáci 

do sedmých a osmých tříd, rozrostl se náš 

celkový počet na 303 žáků, přičemž na 1. 

stupni se bude v sedmi třídách vzdělávat 

143 žáků a na 2. stupni, rovněž v  sedmi 

třídách, 148 žáků. Zbývajících 12 dětí je 

zařazeno ve  zmiňované přípravné třídě. 

Prostory školy pak budou v  letošním 

školním roce využívány na  maximum. 

Všechny učebny v  budově 1. stupně 

na ulici U Floriánka slouží jako kmenové 

učebny obou prvních tříd a  druhé, třetí 

a čtvrté třídy, k dispozici zůstala speciální 

učebna, využívaná pro dělení jazyků, 

případně dalších předmětů. Učebny 

v budově na ulici Masarykova jsou rovněž 

kmenovými učebnami od 5. po 9. ročník 

(v letošním školním roce máme dvě páté, 

šesté, osmé a deváté třídy a jednu sedmou 

třídu) a  pro výuku přírodovědných 

předmětů a  dělení některých dalších 

předmětů, je zde k  dispozici jedna 

odborná učebna. Dále je zde umístěna 

přípravná třída, která se o učebnu dělí se 

3. oddělením školní družiny. Pro potřeby 

tělesné výchovy bude škola využívat 

původní tělocvičnu v  budově na  ulici 

Masarykova, krásnou novou tělocvičnu 

v budově 1. stupně na ulici U Floriánka 

a  tělocvičnu v  Sokolovně. Nedílnou, 

atraktivní a  pravidelnou součástí tělesné 

výchovy se stal rovněž bazén v budově 1. 

stupně na ulici U Floriánka a na stejném 

místě pak v  letošním školním roce 

přibylo nově vybudované venkovní hřiště 

s  umělým povrchem, které přináší nové 

možnosti nejen pro tělesnou výchovu.

Ale daleko největším zlomem ve svém 

životě prošly pravděpodobně nové děti 

v naší mateřské škole. Zatímco prvňáčci 

pouze přecházejí z jedné školy do druhé 

(byť je to přechod v  mnohém zásadní), 

nové děti ve  školce přicházejí ze svého 

důvěrně známého domácího prostředí 

do  naprosto nového, neznámého světa 

mateřské školy, kde s  nimi navíc nejsou 

ti nejdůležitější ‒ rodiče. Všechny paní 

učitelky ale udělají, co bude v jejich silách 

První školní den v 1.A
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(a  někdy možná i  o  troch víc), aby se 

děti co nejlépe sžily s novým prostředím 

a s novými kamarády. V letošním školním 

roce jsme, i díky nově otevřené přípravné 

třídě, mohli přijmout celkem 39 nových 

dětí a  kapacitu mateřské školy, ve  které 

je možné vzdělávat až 106 dětí v  pěti 

třídách, tak využíváme bezezbytku.

Dalším přelomem nového školního 

roku je úspěšné dokončení rekonstrukce 

původní budovy 1. stupně a školní jídelny 

na  ulici U  Floriánka, která se změnila 

v  moderní prostor pro další vzdělávání, 

zahrnující knihovnu, prostory pobočky 

Základní umělecké školy Pohořelice 

a  také nové prostory školní družiny 

naší školy. Děti tak mohou v  přízemí 

budovy využívat dvě krásné nové třídy, 

které slouží jako 1. a  2. oddělení školní 

družiny, vybavené novým nábytkem a, 

jak jsem se sám přesvědčil, prostoupené 

dobrou náladou a nadšením. K dispozici 

navíc mají děti i  výše zmiňované hřiště 

s  umělým povrchem. Díky našemu 

zřizovateli, obci Vranovice, jsme tak 

k  začátku školního roku dostali krásný 

dar, který zhotovitel stavby, stavební 

fi rma PSK Group s.r.o. doplnila ještě 

o  fi nanční dar na  sportovní vybavení 

Vzdělávacího centra. A  díky nasazení 

našich vychovatelek školní družiny, paní 

Kneblové a paní Zedníčkové, pana správce 

Celnara a všech, kteří jim pomáhali, bylo 

vše nachystané tak, aby si to děti mohly 

opravdu začít užívat naplno.

Velkým přínosem pro vzdělávání 

na  naší škole ve  školním roce 2019 až 

2020 je rovněž dokončení projektu 

Multifunkční učebny v  Základní škole 

a  Mateřské škole Vranovice. Projekt byl 

zahájen ještě pod vedením paní ředitelky 

Mgr.  Pokorné a  je spolufi nancován 

Evropskou unií. Nezbytnou podporu 

ale poskytl také zřizovatel školy, tedy 

obec Vranovice. Škola díky projektu 

získala zcela novou počítačovou učebnu, 

vybavenou osmnácti žákovskými 

a jedním učitelským počítačem a moderní 

interaktivní tabulí. Původní počítačová 

učebna tak byla nahrazenou novou, 

moderní nejen po  stránce vybavení, ale 

též po  stránce technického provedení. 

Součástí počítačové učebny jsou ještě 

dvě sady pro experimentální měření 

v  oblasti přírodních věd společnosti 

PASCO. Tyto sady budou sloužit nejen 

k výuce žáků školy, ale též k ukázkovým 

lekcím pro žáky z okolních škol. Součástí 

projektu byla též nezbytná modernizace 

konektivity školy. V  prostorách budovy 

Masarykova jsme tak mohli spustit 

síť s  technicky vyspělejšími parametry 

a  mnohem rozšířenějšími možnosti 

zatížení. Zkvalitnila se tak nejen práce 

s využitím technologií, ale zvýšila se i její 

bezpečnost a  hlavně nová konektivita 

přináší i  nové možnosti v  rozšiřování 

elektronických systémů školy. Kromě 

technologické vybavenosti ale projekt 

přinesl i  zvýšení sociální vybavenosti, 

neboť škola rekonstruovala jedno ze 

sociálních zařízení na  bezbariérové 

provedení a  zakoupila schodolez, 

umožňující tělesně postiženým pohyb 

po celé budově.

Jak je tedy vidět, na  prahu nového 

školního roku jsme prožili mnoho změn. 

Některé byly očekávané, prožíváme 

je celkem pravidelně, jiné se ději jen 

za  určitých okolností. Život by ale měl 

být pestrý a bohatý, proto věřím, že toho 

všeho náležitě využijeme ve  prospěch 

našich dětí, žáků a  žákyň a  jejich 

vzdělávání. Přeji jim, všem pedagogům 

a  zaměstnancům školy, rodičům, ale 

i všem ostatním, kteří nám budou v naší 

práci nápomocni hodně sil, nadšení, 

odvahy a  odhodlání. Vždyť poznání je 

přece krásná věc a stojí za to!

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.

ředitel školyPrvní školní den v 1.B

Nové prostory školní družiny
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Obecní knihovna

Nová knihovna

V  červenci jsme ukončily činnost 

knihovny na  staré adrese knihovny, 

a s chutí se pustily do příprav stěhování. 

Čekalo nás velké třídění a pečlivé balení 

knih, aby se nám knihy nepoztrácely 

a  nepoškodily při transportu. Byla to 

práce náročná, kolikrát až dlouho do noci, 

často i  o  víkendech, ale myslím, že to 

za tu práci stálo.

Dne 2.9.2019 jsme mohly s  radostí 

přivítat první čtenáře v  naší nové 

knihovně. Knihovna se nachází v  nově 

zrekonstruovaném Vzdělávacím centru 

Floriánek. Interiér knihovny navrhl pan 

Ing.  Bureš Pavel a  Ing.  Amik Robert. 

Myslím, že se pánům podařilo udělat 

z naší knihovny krásný prostor pro výběr 

knih, čtení, relaxaci, ale i zábavu.

V nové knihovně najdeme dvě patra. 

V  přízemí nejdete Beletrii, Detektivní 

romány, Fantasy, Sci-fi y Dětské knihy 

a  malý dětský koutek.V prvním patře 

se nachází naučná literatura a  knihy 

pro mládež. Velkým plusem pro čtenáře 

je studovna, která začíná býti dosti 

využívána. Čtenáři zde najdou klid 

na  čtení, případně i  na  psaní úkolů. 

V  dohledné době zde bude možnost 

i využívání tří PC.  

Velice nás potěšily ohlasy čtenářů, 

a  velký příliv nově registrovaných. 

Je krásné sledovat jak všichni chodí 

zvědavě nakukovat a  prohlížet. Úsměv 

návštěvníků a  radost z nových, krásných 

prostor je pro nás tou největší odměnou. 

Těší nás i  zájem dětí o  knihovnu, který 

se o hodně navýšil. Rádi jim pomůžeme 

v jejich prvních krůčcích za knihou.

Čapová Miroslava

S novou knihovnou 

přichází i nová 

otevírací doba 

a nové služby

Vzhledem k zájmu čtenářů a rozšíření 

služeb jsme prodloužily provozní dobu 

knihovny. Nově nabízíme službu balení 

učebnic, knih a  sešitů, dále nabízíme 

možnost kopírování. Další rozšíření  

služeb na sebe nenechá dlouho čekat.

Nová otevírací doba:

Po 8:00 – 11:00 13:00 – 19:00
Út ---- 13:00 – 15:00
St 8:00 – 11:00 13:00 – 18:00
Čt ---- 13:00 – 18:00
Pá 8:00 – 11:00 ----

Do nové knihovny si našli cestu i nejmenší čtenáři

Odrostlejší mohou v knihovně i studovat
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Společenské dění

Přednáška o historii vranovické železnice

Již 180 let prochází Vranovicemi 

železniční trať Vídeň – Břeclav – Brno. 

Provoz na  ní byl slavnostně zahájen 

7. července 1839. Vranovice si tohle 

významné železniční výročí připomněly 

ve  čtvrtek 12. září 2019, kdy v  nových 

prostorách přednáškového sálu 

Vzdělávacího centra Floriánek proběhla 

přednáška s  názvem „180 let železnice 

ve Vranovicích“. Přednáška proběhla v nových prostorách 
Vzdělávacího centra.

Velmi zajímavou přednášku 

železničního historika Ing.  Jiřího 

Kotrmana si přišlo poslechnout asi 

40 občanů z  Vranovic, mezi nimiž 

početnou skupinu tvořili bývalí i současní 

zaměstnanci Českých drah. Pan Kotrman 

mimo významného výročí vzpomněl 

i  celou sto osmdesátiletou historii 

železnice i  stručný životopis lokálky 

z Vranovic do Pohořelic.

-kva-

Tradiční vranovické hody 2019

„Na  tu svatú Katerinu, katerinskú 

nedělu, zverbovali šohajíčka na  vojnu“ 

nesl se hlasitý zpěv celými Vranovicemi 

o  třetím srpnové víkendu. A  není divu, 

Vranovice totiž pořádaly Tradiční 

vranovické hody. Krojovanou chasu letos 

tvořilo celkem 19 párů z  ročníku 2001. 

Třináct párů obléklo na hody vranovický 

kroj a  6 párů bylo v  kroji kyjovském. 

A  nebyla to jen dospělá hodová chasa, 

která oblékla kroje a zpívala. Ke zpěvu se 

nejen v průvodě, ale i na tanečním parketu 

připojily také děti. Těch krojovaných bylo 

letos téměř dvacet.

I  přes vedro, které celý víkend 

panovalo, našlo cestu na  hody mnoho 

návštěvníků. Od pátku až do pondělí byl 

program více než bohatý. Celé hodové 

veselí se rozběhlo už v  pátek stavěním 

máje, po kterém následovala předhodová 

diskotéka, která se protáhla do  časných 

ranních hodin. V sobotu pak měli i díky 

tomu, zejména stárci plné ruce práce, 

protože jak už tomu tak někdy bývá, 

přespolní nenechavci si dali tu práci 

a máju pokáceli. Což je sice nepříjemnost, 

ale jak se říká „všechno zlé je pro něco 

dobré“. V  tomto případě to vranovickou 

chasu ještě více utužilo a stmelilo. Chlapci 

se museli vydat pro novou máju a taky ji 

znovu postavit a  děvčata zatím musela 

zvaní na hodovou zábavu zvládnout sama. 

Vše se podařilo na jedničku a o to víc si 

mohli potom hodovou slávu vychutnávat. 

Ta sobotní začala průvodem velké i malé 

krojované chasy od vranovického kostela 

Navštívení Panny Marie na  sokolské 

hřiště. Po úvodním tanci dospělých stárků 

a dětí mohla začít hodová zábava. K tanci 

i poslechu hrála sobotním návštěvníkům 

hudební skupina Velvet. Hodová neděle 

začala bohoslužbou v kostele Navštívení 

Stárci 2019
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Panny Marie, které se zúčastnili nejen 

stárci, ale také krojované děti. A nedělní 

odpoledne patřilo již tradičně průvodu 

obcí až ke  starostovi, kam si stárci došli 

pro hodové právo. A  pak již průvodem 

zpátky na  sokolské hřiště s  malou 

zastávkou v restauraci Na 17ce, kde bylo 

pro krojované přichystáno občerstvení 

a  osvěžení. Nedělním večerem 

návštěvníky tentokrát provázela dechová 

hudba Miločanka z  Milotic. A  hodové 

pondělí, to už je uvolnění a zábava. Mladí 

už ráno odevzdali kroje, protože večer si 

zatancují už jen v „civilu“ . Pro pondělní 

večer s  hudební skupinou Fantazia. 

Nezbývá než dodat hody 2019 jsou 

minulostí, ať žijí hody 2020.

Seznam stárků

1 – Lucie Suchánková – Jan Čeleda
2 – Zdenka Macháčková – Matěj Petráš
3 – Alexandra Lastomirská – Jakub Zedníček
4 – Renata Odvářková – Ladislav Kohout
5 – Tereza Fajtlová – Marek Vetr
6 – Michaela Macháčková – Karel  Vrátný

7 – Tereza Samková – Jakub Köhler
8 – Hana Drobílková – David Helešic
9 – Marie Pospíšilová – Karel Zlámal
10 – Denisa Pospíšilová – Honza Furch
11 – Lenka Furchová – Jakub Chromec
12 – Soňa Hanzlíčková – Jan Koráb
13 – Tereza Měřínská – Dominik Kurka
14 – Michaela Lišková – Jan Kodýtek
15 – Nikola Valášková – Lukáš Mazal
16 – Karolína Karpíšková – Jaroslav Karas
17 – Tereza Lastomirská – Martin Čáp
18 – Adéla Rapcová – Jan Mazuch

Novodobý krajánek vyšel z Vranovic

Již po čtvrté se vydal cestovatel Marek 

Šalanda na pěší tůru po česko, moravsko, 

slovenských luzích a  hájích. Cílem jeho 

letošní cesty je 350 kilometrů napříč 

Slováckem. Ne náhodou si jako svůj 

výchozí bod vybral Vranovice. V neděli 4. 

srpna dopoledne se proto před kostelem 

shromáždila vranovická krojovaná 

chasa, která Marka Šalandu doprovodila 

na  bohoslužbu do  vranovického 

kostela Navštívení Panny Marie. Po  ní 

následovalo požehnání panem farářem 

Sojkou a  šťastnou cestu mu popřál 

také starosta Vranovic Jan Helikar 

spolu s  knihovnicí Mirkou Čápovou, 

která ho na  cestu obdarovala stužkou 

s věnováním a upomínkou na tento den. 

Závěrem ho farníci spolu s  krojovanou 

chasou vyprovodili písní. A  proč si pro 

začátek své cesty vybral Vranovice? 

Marek na  své cesty obléká lidový kroj, 

kterým chce stejně jak tomu bývalo 

v  minulosti, symbolizovat místo odkud 

pochází. A  protože Marek je původem 

z  Cvrčovic, které stejně jako Vranovice 

přísluší k  jihobrněnské oblasti, obléká 

na  cestu zovuobnovený jihobrněnský 

kroj z Vranovic. V  loňském roce při své 

cestě po  hranici Moravy a  Slovenska 

ještě oblékal originální vranovický, 

letos už si na  svoji cestu Slováckém 

pořídil praktičtější napodobeninu 

z  outdoorového materiálu. Nicméně 

při všech setkáních se neopomene vždy 

zmínit, odkud předloha jeho oděvu 

pochází. „Cílem mých cest jsou setkání 

s  lidmi, vyprávění a  sbírání jejich 

obyčejných i  neobyčejných životních 

příběhů. Sbírám tak kapky prastaré 

moudrosti, které se snažím následně 

předat dál prostřednictvím médií nebo 

svých knih.“ říká o  svých cestách mladý 

cestovatel.

Kvapilová Dana

Vranovická chasa vyprovodila Marka Šalandu na cestu po Slovácku
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Z činnosti spolků a organizací

MRS, pobočný 
spolek Vranovice

Rybářský kroužek

Moravský rybářský svaz, z.s. p.s. 

Vranovice oznamuje, že 18. 9. 2019 

v  14:30 hodin na  rybářské chatě 

ve  Vranovicích zahájí rybářský kurz 

pro děti ve  věku 8-15 let, který je 

podmínkou pro získání rybářského lístku. 

Přihlásit se mohou i děti z okolních obcí 

(Přibice, Pouzdřany, Přísnotice, Žabčice, 

Ivaň, Velké Němčice, Nosislav, atd.) 

První setkání bude organizační. Bližší 

informace u p. Luboše Mrkvici Vranovice 

Dlouhá 28, tel. 702 066 505 nebo email: 

mrsmovranovice@seznam.cz

Vinaři zvou na košt 

archívů

Ta nejlepší vína starých ročníků 

vranovických vinařů, ale i  z  širokého 

regionu, mohou ochutnat zájemci 

na  Archívním koštu vín ve  Vranovicích. 

Koná se v  sobotu 9. listopadu 2019 

od  dvou hodin odpoledne v  sále Domu 

pro seniory. Hrát bude cimbálová muzika 

Katrán z Velkých Bílovic. Vstupné je 200 

korun.

Sběr vzorků se uskuteční v  úterý 

29. října od  17 do  20 hodin v  sále 

restaurace U  Fialů. Bodování vín pak 

v  pátek 1. listopadu v  18 hodin v  sále 

Domu pro seniory. Srdečně zvou vinaři 

Vranovice. 

(sed)

Klub důchodců

Pondělní posezení

Sešli jsme se v klubu po prázdninách.  

Přežili jsme úporná vedra, mnoho z nás se 

potěšilo o prázdninách se svými vnoučaty 

a  i  pravnoučaty, načerpali jsme energii 

na další období.

U kávičky a  čaje jsme si povídali, co 

jsme o prázdninovém čase prožili.

Klub pořádá 18. 9. 2019 zájezd 

do Slatiňan, kde navštíví hřebčín a zámek 

a také se podíváme do Pardubic – města 

perníku.

Členové, kteří se přihlásili na zájezd, 

měli možnost si ho i zaplatit.

AQUA FITNESS

Pro členy klubu bude pokračovat 

cvičení v  bazénu, v  novém Vzdělávacím 

centru U  Floriánka, vždy ve  čtvrtek 

od 14,00 – 15,00 hod.

1 lekce 50,- Kč, permanentka (10 

lekcí) 500,- Kč, permanentka (16 lekcí) 

800,- Kč.

Cvičení probíhá pod vedením 

Mgr. Jany Šarounové.

Přijďte si zacvičit při hudbě ve vodním 

prostředí, při kterém nedochází 

k přetěžování kloubů a páteře. Lekce trvá 

45 minut + 15 minut volné plavání.

Zdeňka Melová

Cvičení seniorů ve vranovickém bazénu

Český svaz ochránců přírody
Ve  dnech 6. 9. až 8. 9. se konal 18. 

sraz členů a  příznivců Českého svazu 

ochránců přírody v rekreačním středisku 

Úsvit ve  Vanově, 2 km od  Telče, a  to 

jsme si nemohly nechat ujít. V  rámci 

srazu se konaly různé přednášky, např. 

na téma ptáci Vysočiny a  jejich ochrana, 

a  mnoho exkurzí na  významné lokality 

okolí Telče. Co již bylo patrné po  cestě, 

byla měnící se krajina Vysočiny, holiny 

a  uschlé jehličnany působily depresivně. 

Samozřejmě jsme toto téma v  rámci 

exkurze také řešili. Obnova lesů nebude 

vůbec jednoduchá a  potrvá mnoho let. 

Asi málokdo ví, že se uvažuje o  plošné 

aplikaci jedů v lesích proti myšicím, právě 

na  Vysočině. Na  polích se přemnožili 

hraboši a  v  lesích myšice, které likvidují 

semenáčky a  sazenice stromků. Suché 

roky, intenzivní hospodaření jak v lesích, 

tak na  polích, chemizace, monokultury, 

to vše nahrává škůdcům. Sice již místy 

vznikají remízky, cesty, retenční nádrže, 

snad už i  lesníci pochopili, že do  naší 

krajiny smrk nepatří, ale zatím těch 

opatření je málo a  realizují se pomalu. 

Právě návratem k  původní krajině 

můžeme účinně bojovat proti suchu 

a i přemnoženým hrabošům.

Stále si musíme připomínat, že 

příroda bez nás přežije, ale my bez ní ne! 

My všichni můžeme apelovat na  naše 

poslance a  aktivně se účastnit různých 

akcí na podporu přírody, např. 19.10. Lesy 

ČR pořádají po  celé republice akci Den 

za obnovu lesa, více se dozvíte na  jejich 

webových stránkách.

Markéta Sekaninová
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Topná sezona útočí

Jak již bylo napsáno ve Vranovickém 

zpravodaji č. 2 z dubna 2019, v letošním 

roce probíhá již třetí vlna Kotlíkové dotace 

2019. Více informací najdete na webové 

adrese www.kotlikovedotace2019.cz. 

1. září 2022 právě uplyne lhůta, kterou 

stanovuje zákon o  ochraně ovzduší, pro 

výměnu starých kotlů první a  druhé 

emisní třídy, pokud chtějí lidé i  nadále 

topit tuhými palivy (jako je dřevo, brikety, 

pelety a  tříděné uhlí). Emisní třídu 

svého kotle si můžete zjistit na  štítku 

umístěném na kotli. Pokud na štítku není 

uvedena emisní třída, je patrně spalovací 

zařízení nevyhovující. 

Ovšem lhůta pro zakázání topení 

v  nevyhovujících kotlích může nastat 

i  mnohem dříve. Zákon o  ochraně 

ovzduší umožňuje městům a obcím, aby 

už teď vyhláškou ustanovili zákaz topení 

v  kotlech první a  druhé emisní třídy. 

Ničeho se ale nelekejte, města a  obce 

musí datum zákazu nevyhovujících kotlů 

oznámit rok předem. Ale čím dříve lidé 

přestanou topit v  těchto nevhodných  

spalovacích zařízeních, tím dříve přispějí 

ke zlepšení ovzduší a ochraně zdraví nás 

všech.

Právě nekvalitní spalování 

v nevyhovujících kotlích, které vypouštějí 

do  ovzduší jemné prachové částice 

a  škodlivý benzo(a)pyren, má nesmírné 

negativní dopady na naše životy a zdraví. 

Znečištěné ovzduší má vliv na zkracování 

průměrné délky života a  častější 

onemocnění dýchacích cest. A  benzo(a)

pyren je prokázaný karcinogen pro 

člověka, který způsobuje rakovinu.

Za zdravější ovzduší 
Veronika Sedláček Rychtová

Klub maminek Vranovice
Máme tu nový školní rok. Pro některé 

z  nás to znamená poměrně velkou 

změnu. Děti nastupují do  školky, do  1. 

třídy, maminky se vrací do  zaměstnání. 

A  tak se stane, že některé známé tváře 

z  klubíkových setkání vymizí. Zato se 

ale objeví tváře nové a to je dobře. Vždyť 

i  pro děti je před nástupem do  větších 

dětských kolektivů přínosné zvykat si 

na  společnost dalších dětí a  tet. Přínos 

pro nás maminky snad netřeba rozvádět.

Protože nás  maminek, které se 

aktivně podílíme na  chodu Klubu, 

poměrně ubylo, rozhodly jsme se 

zredukovat programovou výplň našich 

setkání. V  každém měsíci se můžou 

maminky těšit na  jedno téma zaměřené 

na ně a jedno ušité na míru dětem. Zbylá 

setkání proběhnou „ve  volném stylu“. 

Hlavní je si odpočinout.

V září jsme si tedy s dětmi vyzkoušely 

domácí prstové barvy a  pod vedením 

hosta paní Ivany Stračánkové zacvičily 

power jógu. V  říjnu si pro změnu 

s  dětmi zazpíváme a  zorganizujeme si 

malou burzu či swap dámského oblečení 

a doplňků.

V říjnu také Klub maminek Vranovice 

pořádá dětský bazárek oblečení, hraček, 

obuvi a jiných doplňků. Prodej proběhne 

v sobotu 19. 10. od 8h do 11h již tradičně 

v  prostorách školní jídelny Scolarest 

v Domě pro seniory. Počet prodávajících 

je omezen, nakupujících uvítáme co 

nejvíce. Těšíme se na Vás!

Za KMV Jitka Drbalová

Z redakční pošty

Vycházka

V poslední prázdninový den uspořádal 

náš spolek společnou vycházku, jejímž 

cílem bylo poznání zajímavých míst 

v okolí naší obce. Trasa byla naplánována 

do Přibic a  zpět. Po příchodu do centra 

Přibic nás přivítal starosta obce pan 

Miroslav Eff enberger, se kterým jsme 

navštívili zrekonstruovaný obecní vinný 

sklep a  který pro nás připravil příjemné 

překvapení v  podobě ochutnávky 

vín z  rodinného vinařství Koubek. 

Zatímco dospělí ochutnávali vzorky 

vína a  naslouchali komentáři k  historii 

sklepa a výrobě vín, děti si hrály na nově 

vybudovaném dětském hřišti. Poté jsme 

se společně s panem starostou přesunuli 

do  jeho exotické zahrady. Ta je jeho 

velkým koníčkem a pan starosta trpělivě 

odpovídal na  všechny naše dotazy. Asi 

po  půl hodině strávené mezi fíkovníky, 

banánovníky, olivovníky, cypřiši, palmami 

a dalšími exotickými rostlinami, jsme se 

vydali zpět na  cestu domů. V  lesoparku 

Hlinek jsme tuto příjemnou vycházku 

a  konec prázdnin završili společně 

s dětmi opečením špekáčků. Z komentářů 

účastníků vyplynulo, že byli spokojeni 

a  bylo dohodnuto, že zorganizujeme 

v  budoucnu další společnou vycházku 

nebo cyklovýlet. Například k  bunkru 

prvorepublikového vojenského opevnění 

u Přibic, který jsme tentokrát pro parné 

počasí a  velkou vzdálenost s  ohledem 

na  zúčastněné děti z  trasy vypustili. 

O  termínu budete včas informováni. 

Budeme rádi, když se k  nám přidáte, 

všichni jsou vítáni.

Roman Svora/Vranovice pro všechny 

Exotická zahrada
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Sport

Historie Sokola 

- 11. část - Spartakiády

Brzy po  XI. všesokolském sletě 

(1948), a po zrušení sokolské organizace 

(1952) si uvědomili straničtí funkcionáři 

i vláda, že hromadná cvičení budou v naší 

zemi lidem chybět .

Čím tedy slety nahradit? Vzpomněli 

si na 1. spartakiádu na Maninách v Praze, 

uspořádanou levicovými dělnickými 

tělovýchovnými jednotami v r. 1921. Tehdy 

byl pozván i prezident T G M, pozvání 

přijal, cvičence pochválil a popřál úspěchy 

v  další činnosti. Na  tuto spartakiádu se 

tedy navázalo, přidali do  názvu jedno 

slovo navíc a  začalo se nacvičovat na  1. 

celostátní spartakiádu. Do  nácviku 

se zapojili někteří sokolští cvičitelé, 

kteří viděli ve  spartakiádě pokračování 

sletů, dál byl nácvik přenesen do  škol 

od  mateřských až po  vysoké, cvičitelé 

měli nácvik v  pracovních úvazcích, tedy 

placený ze státního rozpočtu.

Spartakiáda 1955 se vydařila, politicky 

byla využita k  oslavě 10 let ukončení 

2. světové války a  osvobození naší 

země Rudou armádou. Zapojena byla 

i armáda a Svazarm. Jen Slováků se moc 

nezapojilo. Proto byly následně vysílány 

na  Slovensko, zejména až na  východ, 

jednoty z  Moravy, aby přenesly nadšení 

cvičit. Z  Vranovic jely ženy v  r. 1958 

do družební obce Sečovce.

2. celostátní spartakiáda se konala 

v  r. 1960. Před každou celostátní 

spartakiádou se konaly spartakiády 

místní, okrskové, okresní i  krajské, před 

každou byla secvičná. Myslíte, že tím 

nebylo narušováno ve  škole vyučování? 

Bylo. Jenže spartakiáda měla přednost. 

Na  vysvědčení pak přibyla cvičícím 

jednička z  nepovinného předmětu 

Sportovní hry.

V  některých jednotách, mezi něž 

patřily i  Vranovice, se nacvičovalo 

i  v  sjednoceném Sokole. Cvičitelek bylo 

hodně, údaje se špatně hledají, proto se 

omlouvám těm, které opomenu jmenovat.

Oldřiška Šebelová, Olga Šromová, 

Vlasta Lorenzová, Milena Pezlarová, tři 

sestry Valáškovy, Františka Furchová, 

Marie a  Eva Salusovy, Svatava Pitková, 

Magda Rejtková, Marcela Číhalová, 

Dáša Schwarzová. Sletové cvičební úbory 

měla na starosti sestra Mahovská, měření, 

objednávky, dovoz.

V  r. 1965 se konala 3. celostátní 

spartakiáda. V  r. 1970 byla plánovaná 4. 

spartakiáda. Cvičení se však uskutečnila 

jen ojediněle v obcích a městech, i u nás 

byla. V  Praze bez velké reklamy jen 

Tělovýchovné slavnosti. Strana i  vláda 

měly obavy aby se ze spartakiády nestal 

celonárodní protest proti „bratrské 

pomoci“. Na srpen 68 a na události 1969 

se ještě nezapomnělo.

Na  příští spartakiádu si dali 

s  přípravou záležet. Zvětšili 

megalomansky Strahovský stadion 

na  rozměry 300 x 200 m, v  té době 

největší na  světě. Pro 280 tisíc diváků, 

z toho 96 tisíc sedících. Nikdy ještě nebyl 

zaplněn zcela. Kolik za ty peníze mohlo 

být opraveno škol či nemocnic. Nejvíc 

byl stadion plný až v letech 1990 a 1995, 

Spartakiádní průvod 1970 pod praporem Sokola zrušeného o 17 let dříve

Spartakiáda 1985 a 40. výročí osvobození
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100 tisíc a 127 tisíc posluchačů koncertů 

Rolling Stones. 

S  novým názvem se konala 4. 

československá spartakiáda 1975, 5. 

československá 1980 a 6. československá 

1985. Po  stránce pohybové a  zejména 

v  choreografi i větších celků byly 

spartakiády proti sletům pokrokem. 

Časem se podařilo ubrat jim 

na pompéznosti a politický rámec nebyl 

tolik zdůrazňován. Ale o  Tyršovi se 

nikdy nemluvilo a  Sokol byl označován 

za buržoazní spolek.

Obdiv a nadšení sklízeli vždy vojáci. 

Jak probíhal nácvik? Učitelé absolventi 

vysoké školy rok vojny odsloužili 

po  půldnech během studia a  další rok 

po  promoci. Někteří ne hned, vojenské 

správy je povolaly až na nácvik spartakiády. 

Bývalý učitel zdejší školy byl povolán až 

v 28 letech na nácvik spartakiády. Vojáci 

ani cvičitelé se nezlobili, byla navíc frčka, 

tím vyšší žold, k  tomu opušťák. Povinné 

opalování, cvičební úbor bílé trenky, 

na  stadion vběhli bosí a  diváci jásali. Já 

bych takový rok vojny zavedla znovu, 

mladým mužům by kázeň a  pohyb jen 

prospěly. 

Seriál o  historii Sokola tímto 

článkem končím. Informace můžete najít 

i  v  publikaci VRANOVICE, která byla 

vydána v r. 2007, také na DVD (Filmová 

historie obce Vranovice) vydaném též 

2007.

Rodičové, informujte své potomky aby 

si přečetli knihu a pustili i DVD o oslavě 

750 let obce, aby si vytvořili správný vztah 

k obci, ve které žijí. Novým obyvatelům 

obce doporučuji totéž. 

Marie Duroňová

Inzerujte ve Vranovickém 
zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc 
nákladem 900 výtisků

Distribuce do každé domácnosti 
ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce

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

Občanská řádková inzerce 
ZDARMA
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Na slovíčko...

Paní učitelku Marii Duroňovou 

asi není třeba nikomu ve  Vranovicích  

představovat. Činná a  aktivní dáma 80+ 

s  energií, kterou by jí leckterý třicátník 

mohl jen závidět. Byla dlouholetým 

pilířem učitelského sboru vranovické 

základní školy, více než deset let rozvíjela 

místní knihovnu, byla jednatelkou Svazu 

žen, dlouhodobě se angažuje  pro TJ 

Sokol Vranovice. Jako vzdělavatelka byla 

oceněna Župou Jana Máchala. Více než 

dvacetkrát zasedla ve volebních komisích, 

při sčítání obyvatel v roce 2001 byla také 

sčítací komisařkou.

V letošním roce ji vedení obce udělilo 

Čestné uznání za  celoživotní práci pro 

obec, které obdržela z rukou starosty Jana 

Helikara.

Pro ty, kteří ji tak dobře neznají, jsou 

ve Vranovicích krátce nebo patří k mladší 

ročníkům, mi dovolte představit tuto 

obdivuhodnou ženu v krátkém rozhovoru.

Jak jste se ocitla ve  Vranovicích? 
Jste vranovická rodačka nebo jste se 
do Vranovic přistěhovala?

Maminka pocházela z  Vranovic 

a  tatínek ze Slaného. Narodila jsem se 

ve Vranovicích v roce 1937 jako nejstarší 

z  5 dětí a  prvních pět tříd obecné školy 

jsem absolvovala ve  Vranovicích, než 

jsme se přestěhovali do  Slaného, kam 

se tatínek musel vrátit, aby se moje 

maminka mohla starat o jeho nemocnou 

matku, strýčka a otcovu invalidní sestru. 

Ve Slaném jsem odmaturovala, následně 

v Ústí nad Labem nastoupila na vysokou 

školu pedagogickou. Ale do Vranovic jsem 

se neustále vracela.

A  jak a  kdy jste se do  Vranovic 
dostala zase zpět?

Můj budoucí manžel pocházel 

z  Vranovic. Abych po  skončení školy 

nemusela nastoupit na  umístěnku 

do ústeckého kraje, bylo jedinou možností 

se vdát a  následovat manžela. Tak jsme 

se v roce 1959 vzali, poslední ročník jsem 

absolvovala Brně a  nastoupila na  své 

první učitelské místo do Vlasatic. Manžel 

byl také učitel a  společně nás potom 

přeložili do Vranovic.

Jaká je vlastně Vaše aprobace? Z toho 
jak jsem Vás zatím poznala bych tipovala 
na nějakou exaktní vědu?

Mojí aprobací byla matematika 

a fyzika.

Jak dlouho jste ve Vranovicích učila?

Na  II. stupni až do  roku 1971. Poté, 

po normalizačních prověrkách mě přeložili 

do  Šakvic. To už jsem čekala syna. Dvě 

dcery se narodily již před tím v šedesátých 

letech.Do Vranovic jsem se vrátila v roce 

1973 po  mateřské dovolené a  tady jsem 

učila až do  odchodu do  důchodu v  roce 

1992.  Dalších nejméně 10 let jsem 

potom ještě učila na  základních školách 

ve  Velkých Němčicích, a  v  Hustopečích 

na  ulici Nádražní i  Komenského. Ale 

už jen na  snížený úvazek, ale vždy jen 

matematiku, fyziku nebo technické práce. 

V  roce 2003 jsem na  doporučení lékařů 

kantořinu ukončila.

V  letošním roce se vranovická 
knihovna dočkala nových prostor. 
Z  domu v  ulici Náves se přestěhovala 
do Vzdělávacího centra U Floriánka. Vy 
jste jednu dobu dělala ve  Vranovicích 
také knihovnici. Jak k tomu došlo?

V  6. - 9. třídě jsem vypomáhala 

v knihovně ve Slaném. Když v roce 1968 

neměla vranovická knihovna knihovnici, 

rozhodly jsme se s kolegyní Zajícovou vzít 

to jako užitečnou mimoškolní činnost 

a začaly „knihovničit“ v  tehdejší „Místní 

lidové knihovně“. S  půjčováním nám 

pomáhaly dívky z  nejvyšších tříd školy. 

Knihovna tehdy sídlila na  ulici Hlavní 

u Vaisochrů, pak se stěhovala do prostor 

po  obvodním lékaři, podruhé do  domu 

dnešního Sportbaru a  prodejny květin 

do čísla 90 na ulici Hlavní.

Významná je i Vaše činnost pro Sokol 
Vranovice. Co Vás přivedlo k  práci pro 
Sokol?

Po  obnovení Sokola v  roce 1991 mě 

oslovila paní Milena Pezlarová, zda 

bych nepřijala funkci vzdělavatelky 

po  sestře Mahovské. Začala jsem sama 

od sebe pátrat v archivech a psát kroniky 

retrospektivně a  zároveň i  kroniky 

současné. V roce 2004 jsem pro sokolský 

slet nacvičila Moravskou besedu, kterou 

jsme později rozšířili na  26 párů. 

Znovuobnovený nácvik pod vedením 

Marty Goliášové měl premiéru v  rámci 

oslav 750. výročí vzniku Vranovic. 

S  nácvikem tehdy pomohla i  Barbora 

Bielková, jedna z  oceněných za  šíření 

povědomí o  Vranovicích a  obdržela 

za  tuto činnost Motivační dotaci. Ona 

je vnučkou mého bratra. My jsme celá 

ženská část rodiny taková aktivní. Ale 

můj manžel byl také.

Ještě vloni jste dojížděla do  Brna 
na  Univerzitu třetího věku, kde Vás 
nejvíce zajímala astronomie, ještě v tom 
pokračujete?

Co se jezdí na  Dolní nádraží, už 

nejezdím. Kromě astronomii mě zajímá 

také genealogie – tvoření rodokmenů, 

soudní lékařství a  politika v  naší zemi 

v letech 1848 – 1948.

Co Vám dělá v  současnosti největší 
radost?

Největší radost mám ze svých třech 

dětí, 7 vnoučat a jejich hodných partnerů. 

Potěšením je mi i 5 pravnoučat.

Máte před sebou nebo za  sebou 
nějaký vytyčený či splněný cíl ?

Mám uspokojení z  toho, že se mi 

jako předsedkyni Společenství vlastníků 

jednotek podařilo obstarat projekt, 

stavební povolení a  úvěr na  provedení 

revitalizace domu, ve  kterém vlastním 

byt, pohlídat platby a  během 5 let úvěr 

splatit.

Je něco, co byste chtěla dodat 
na závěr?

Děkuji všem lékařům, kteří hlídají 

můj zdravotní stav. Jmenovitě vděčím 

MUDr.  Penkovi, také oceněnému 

motivační dotací, díky němuž jsem v roce 

2006 přežila komplikovaný pooperační 

stav.

A  já děkuji za  příjemné sezení 
a  povídání, ze kterého vznikl tento 
rozhovor.

Kvapilová Dana
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Vítání občánků

Z důvodu technických problémů nebyly v minulém čísle Vranovického zpravodaje 

uveřejněny všechny fotografi e vítaných dětí. Tímto se rodinám omlouváme a fotografi e 

zveřejňujeme v tomto čísle.

Sobota 26. ledna 2019: Dara Pop, Pavel Cupal, Lucie Pešinová, Alice Vargová, 
David Blažek, Nikolas Válek, Matias Goga, Tamara Zajícová.

Z redakční pošty

Budeme se stěhovat 

do Židlochovic?

Již několik let je kolem Brna budován 

systém integrované dopravy. Občané, 

cestují, si vytvořili určité časové vazby 

dopravy do  Brna a  zpět v  závislosti 

na pracovní době, vzdálenosti pracoviště 

od  nádraží atd. Tomu přizpůsobili 

dopravu do  Vranovic k  vlakům, hlavně 

z  okolních obcí. Určitou komplikací 

je v  současné době i  výluka na  nádraží 

Brno hlavní a  nutnost využívat Brno 

dolní nádraží. Aby toho nebylo málo, 

jsou v  návrhu jízdního řádu pro rok 

2020, zrušeny vlaky H:50 z  Vranovic 

v době od 8 hodin až do 13 hod. Polední 

tzv. sedlo se dá pochopit. Ale odjíždět 

na dopolední začátky směn v 9:00 popř. 

10:00 o další půl hodinu dříve než nyní, 

mnoho cestujících odradí. To se týká 

i nástupů na odpolední směny.

Jako zkvalitnění a  hlavně zrychlení 

dopravy do  a  z  Brna, byl zamítnut 

požadavek na  zastavování R a  Sp vlaků 

zastavujících pak až v  Šakvicích, Zaječí 

a Podivíně, že máme dostačující kvantitu 

vlaků z  a  do  Brna. Ale i  toto množství 

bylo v rámci zkvalitnění omezeno. Proč? 

Po mnoha letech bude obnovena osobní 

doprava z  Hrušovan do  Židlochovic. 

Trať bude elektrifi kována a  tak se musí 

využít, což je jen dobře. V době od 8 – 13 

jsou vlaky, které jezdily H:50 z Vranovic, 

výchozí ze Židlochovic. Jak toho 

využít? Zajet si autem do  Židlochovic 

nebo se tam přestěhovat. To asi není to 

pravé řešení, jak podpořit hromadnou 

dopravu oproti individuální. Nárůst aut 

směřujících každý den do  Brna je toho 

důkazem, zvyšuje se podíl individuální 

dopravy. Dalším zkvalitněním bude 

zavedení jednotného jízdného v  rámci 

kraje. Přestanou platit slevy poskytované 

ČD (In 25, 50) včetně tzv. režijek a  tím 

ke  zdražení pro toho, kdo nevyužívá 

zóny 100 a 101 v Brně. Dojde k omezení 

provozní doby pokladen (začátek až 

v  6:00) a  jejich zrušení na  zastávkách. 

Obce do systému IDS přispívají nemalou 

částkou, ale nemají možnost o  ničem 

rozhodovat. Návrhy jsou jim předkládány 

ke schválení, v případě připomínek je jim 

zdůvodněno proč to nejde.

Vybíral Oldřich

Citace z  KONVEKCE uzavřené mezi obcí 
a krajem
čl.2.1...s cílem zajišťovat účelnou, efektivní 
a kvalitní dopravu obsluhu území. 

čl.2.2...trvale rozvíjet a  zkvalitňovat služby 
veřejné osobní dopravy v  území IDS JMK, 
udržet a zvyšovat podíl veřejné osobní hromadné 
dopravy…

Sledujte aktuální dění v obci 
na www.vranovice.eu
Facebook Vranovice Obec
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Přivítali jsme malé občánky Vranovic

V první polovině roku 2019 obec přivítala malé občánky do života. K slavnostnímu 

uvítání nových občánků se sešli ve velké obřadní síni rodiče a příbuzní nových občánků 

Vranovic.

Sobota 8. června: Jitka Pantáková, Michal Kubant, Jonáš Březina, Natálie Kadlecová, 
Tereza Pávišová, Magdaléna Křivková, Alexej Maceja

Sobota 30. března: Natálie Klabusayová, Jan Procházka, Anna Procházková, Jan Fiamoli, 
Aleš Haman, Vojtěch Sivera, Johana Malenovská.

Dětem přejeme, ať rostou do síly a do krásy. Rodičům přejeme hodně radosti se 

svými dětmi, protože si zaslouží, aby jejich odpovědnost a starost byla odměněna 

dětským úsměvem a láskou. Poděkování patří všem, kteří se podílí na krásném 

programu naší malé slavnosti, ale také rodinám vítaných dětí za jejich účast.

Zdroj: matrika OÚ

Připravila: Magda Stehlíková




