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Advent jsme přivítali rozsvěcením stromu, 
jarmarkem i žonglérskou show

První adventní neděle probíhala ve  vánočním duchu. Bohatý program byl 
plný vánočních vystoupení, které si připravili žáci z místní základní a mateřské 
školy se svými učitelkami, soubor koled těsně před rozsvěcením vánočního 
stromu zazpíval Sboreček ZŠ. Nechyběl řemeslný jarmark a prodejci s dárkovým 
a vánočním sortimentem jako keramika, sýry, sušené vazby nebo šperky, kovář, 
slaměný betlém nebo schránka na  poštu pro Ježíška. Do  prodeje se zapojila 
také MŠ Barbánek. Na své si přišli i milovníci tradičních dobrot. Připraveny byly 
zabíjačkové speciality, francouzské palačinky a jiné pochoutky, nechyběla horká 
medovina ani svařák na zahřátí.

V 16 hodin sněhuláci společně s dětmi vypustili balónky s přáním Ježíškovi. 
Po  celou dobu probíhala soutěž o  nejpočetnější rodinu a  nejmladšího 
a nejstaršího účastníka vánočního jarmarku. 
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
během letošního roku jsem se 

několikrát ve  Vranovickém zpravodaji 
věnoval negativním tématům, tématům 
jako je  drobná kriminalita a vandalismus. 

Vranovice však nejsou jenom negativa, 
opak je pravdou. Občané Vranovic se baví 
a  žíjí mnoha kulturními, společenskými 
a sportovními akcemi. Naše obec rovněž 
významně investuje do oprav  komunikací, 
chodníků, kompletní infrastruktury 
a regenerace zeleně. Dochází k významné 
modernizaci obce. Letošní rok, je rokem 
rekordním v  počtu investičních akcí, 
ale i  celkovém objemu investovaných 
fi nančních prostředků.

Dům pro seniory

V  letních měsících byla dokončena 
největší investice obce za  posledních 
několik desetiletí. Byla dokončena 
a zprovozněna budova Domu pro seniory, 
včetně nové školní kuchyně a  jídelny, 
moderního Klubu důchodců a místností 
pro doprovodné služby – kadeřnictví, 
masáže a  další. Součástí Domu pro 
seniory bude rovněž oddělení pro seniory, 
kteří se již nejsou schopni plně o  sebe 
postarat a  potřebují celodenní zdravotní 
dohled. Ve dvorním traktu byl vybudován 
prostorný přírodní park pro relaxaci nejen 
seniorů, ale celé veřejnosti. 

Vnitřní společenské prostory v DPS 
Foto: Dagmar Humpolíková

Park za DPS

Lokalita Doliny

Dokončen byl developerský projekt 
Doliny, kdy byla vybudována kompletní 
infrastruktura a  nyní v  této lokalitě již 
probíhá rodinná výstavba. V  měsíci 
listopadu byla rovněž dokončena parková 
úprava, která dala celé lokalitě konečnou 
podobu. Byla tak dokončena proměna 
bývalého odkaliště Vitany a neprostupné 
lokality s  množstvím černých skládek, 
na  moderní, klidné místo obklopené 
zelení, určené k rodinnému bydlení.

Přestupní terminál

V  letních měsících byl vybudován 
nový přestupní terminál, včetně nových 
parkovacích míst, před budovou zastávky 
Českých drah. Vzniklo tak bezpečné 
nové nástupiště pro přijíždějící autobusy 
a  dostatečný počet parkovacích míst 
pro občany z  okolních obcí, kteří 
zaparkují své automobily před budovou 
ČD a  přestupují dále na  vlakové spoje. 
Investice na  přestupní terminál byla 
z  90% uznatelných nákladů hrazena 
z dotací z Evropské unie.

Podařilo se realizovat regeneraci 
zelené plochy podél železniční tratě. 
Celá plocha byla vyčištěna, plocha 
byla revitalizována a  došlo k  mohutné 
výsadbě nových stromů a  keřů. Ze 
zanedbané plochy, plné odpadu všeho 
druhu, tak vznikla zóna pro příjemné 
procházky s možností odpočinku na nově 
instalovaných přírodních lavičkách.

Nově vysazená zeleň, stromy a mobiliář podél 
železniční tratě

Rekonstrukce dopravní 

infrastruktury na ul. Masarykova

Poslední významnou akcí v  letošním 
roce, která se právě dokončuje, je 
rekonstrukce kompletní infrastruktury 

na ul. Masarykova. Na této ulici dochází 
k položení zcela nových chodníků po obou 
stranách ulice, k vybudování parkovacích 
míst a v neposlední řadě k položení zcela 
nového asfaltového povrchu na celé ulici. 
Součástí této investice bude  rovněž změna 
dopravního značení. Ulice Školní v úseku 
od ul. Masarykova po budovu pošty bude 
průjezdná pouze v  jednom směru – a to 
z ulice Masarykova. Od pošty průjezdná 
nebude. K  této dopravní změně jsme 
přistoupili z důvodu zvýšení bezpečnosti 
chodců, zejména školáků a rodičů s dětmi.

Ulice Masarykova
Foto: Petra Holásková

Úprava povrchu ul. Lipová

Nutno zmínit i  opravu povrchu 
komunikace na  ulici Lipová. Tato 
oprava není realizována naší obcí, jedná 
se o  komunikaci, která je v  majetku 
Jihomoravského kraje. Iniciátorem 
opravy však bylo vedení obce, které tak 
řešilo oprávněné připomínky našich 
spoluobčanů z  ulic Lipová, Sokolská 
a  Květná na  nadměrný hluk a  otřesy, 
způsobené projíždějícími auty. V  rámci 
opravy komunikace dojde rovněž 
k  doplnění dopravního značení, které 
jistě zvýší bezpečnost na  křižovatce ulic 
Lipová, Přísnotická a Školní.

Pomalu končící rok tak přinesl nejen 
moderní budovu Domu pro seniory, 
významné opravy komunikací, chodníků, 
ale zejména významnou investici 
do zeleně v naší obci. S trochou nadsázky 
by se dalo říci, že rok 2013 byl rokem 
zeleně. Byly provedeny parkové úpravy 
ve třech lokalitách, vysázeno bylo několik 
stovek keřů a květin. Nově bylo vysázeno 
více než 100 kusů vzrostlých stromů 
(Doliny: 37 ks, park za  Domem pro 
seniory: 64 ks a  lokalita vedle železnice: 
48 ks nově vysázených stromů).

V listopadu loňského roku nastoupila 
na  Základní školu a  Mateřskou školu 
Vranovice nová paní ředitelka – paní 
Hana Pokorná. Rok je již dostatečná 
doba na  to, abychom mohli zhodnotit, 
zda šlo o  dobrou volbu, či nikoliv. Jsem 
rád, že mohu konstatovat, že šlo o volbu 
dobrou. Touto cestou si dovolím paní 

Úprava v lokalitě Doliny
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Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 
upravena ve  smyslu zákona o  ochraně 
osobních údajů. 

Usnesení Rady č. 20/2013 

ze dne 30.9.2013

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

o spoluprací s fi rmou Eurovision a.s. 
na organizaci veřejné zakázky na „Svoz 
komunálního odpadu“ a Odborné 
sledování provozu ČOV“.

1.2. Rada obce schválila nové Volební okrsky. 
1.3. Rada obce schválila pořízení 4 ks tabulí 

pro prezentaci podnikatelů a obce.
1.4. Rada obce rozhodla o přesunutí opravy 

chodníků ul. Hlavní a Dlouhá na jaro 
2014.

1.5. Rada obce schválila zakoupení 
knihovnického programu ISHARE.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o dílo č. 
05511/2013 se společností VHS Břeclav 
na opravu ul. Masarykova.

1.7. Rada obce rozhodla o postoupení 
oznámení ředitelky ZŠ Přestupkové 
komisi.

1.8. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
č. 2540-2012 se společností Výtahy 
Ostrava Servis s.r.o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit potřebné 

informace pro podání žádosti 
o dotace z SFŽP pro pořízení nádob 
a technologie pro tříděný odpad.

 T: 15.10.2013 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá, pro potřebu pořízení 

nádob pro třídění odpadu, určit jejich 
množství dle objemu. 

 T:  15.10.2013 O: starosta
2.3. Zpracovat Plán oprav a investic na r. 

2014 – 2015.
 T: 15.11.2013 O: starosta
2.4. Zpracovat Rozpočtový výhled na r. 2014 

– 2015.
 T: 15.11.2013 O: starosta
2.5. Rada obce ukládá připravit nový design 

uvítacích tabulí v obci.
 T: 28.2.2014 O: starosta 
2.6. Rada obce ukládá doplnit chybějící 

chodník na Náměstíčku před RD č. 
p. 244.

 T: 30.10.2013 O: starosta

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

o přípravě projektové dokumentace pro 
vysokorychlostní trať.

Usnesení Rady č. 21/2013 

ze dne 14.10.2013

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

veřejného zasedání ZO dne 24.10.2013
1.2. Rada obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce 

s Jihomoravským krajem na turistickou 
odpočívku umístěnou u parkoviště 
za OÚ.

1.3. Rada obce neschválila žádost České 
pošty o prominutí valorizace výše nájmu, 
dle uzavřené nájemní smlouvy.

1.4. Rada obce schválila pronájem domu 
Úzká 103, Vranovice žadatelům Jiří 
Hladík, Úzká 286, Vranovice a Kristýna 
Krupičková, Přibice 241.

1.5. Rada obce schválila poskytnutí zámkové 
dlažby na prodloužení chodníku před 
RD Pinďulky 700.

1.6. Rada obce schválila přemístění 
volebního okrsku ze Školního klubu 
do přízemí budovy ZŠ Masarykova.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 

na pronájem místnosti I.C.S.1 v přízemí 
Domu pro seniory.

 T: ihned O: starosta

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

za období 1-9/2013 na vědomí.
3.2. Rada obce vzala vyjádření ZŠ ke zjištění 

ČŠI a ke stížnosti Mgr. Jedličky 
na vědomí.

3.3. Rada obce vzala na vědomí fi nanční 
vyúčtování Vranovického dýňování 2013.

Usnesení Rady č. 22/2013 

ze dne 29.10.2013

Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce ruší usnesení Rady obce č. 

1.6. ze dne 14.10.2013.
1.2. Rada obce schválila přemístění 

volebního okrsku ze Školního klubu 
do Domu pro seniory, klub důchodců, 
Náměstíčko 53.

1.3. Rada obce schválila příspěvek pro 
Město Židlochovice ve výši 4.900,-Kč 
za účelem spolufi nancování sportovního 
areálu při ZŠ. 

1.4. Rada obce jmenovala novou Kulturní 
komisi ve složení: předsedkyně 
Mgr. Petra Holásková, členové: Irena 
Benadová, Dagmar Humpolíková, Pavel 
Pláteník a Marek Obdržálek. 

1.5. Rada obce schválila Dodatek č. 6 
ke Smlouvě č. 1/2007 o provozování 
vodního díla pro veřejnou potřebu.

1.6. Rada obce schválila rozšíření platnosti 
Článku 3 (tématické zaměření) Zásad 
pro vydávání obecního zpravodaje 
pro zveřejňování příspěvků a odkazů 
na webových stránkách obce 
a na majetku ve vlastnictví Obce 
Vranovice.

1.7. Rada obce schválila smlouvu 
o zpracování žádosti a výběrového řízení 
na pořízení nádob na tříděný odpad.  

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá důsledně trvat na  

vypracování studie a následné realizaci 
doplnění výstražného dopravního 
značení.

 T: 30.11.2013 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zajistit vypracování 

projekční dokumentace pro zastínění 
jídelny v DPS.

 T: 31.12.2013 O: místostarosta

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

programu Sociální péče na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí aktuální 

informace o rekonstrukci dopravní 
infrastruktury ul. Masarykova.

3.3. Rada obce vzala na vědomí informace 
z jednání se spotřebním družstvem  
Jednota Mikulov.

Usnesení Zastupitelstva obce 

č. 5/2013 ze dne 24.10.2013

1. ZO schvaluje:
1 Program dnešního jednání.
2 Členy návrhové komise.
3 Ověřovatele zápisu.
4 Přílohy č. 1/13 a 2/13 ke směrnici 

o provedení inventarizace.
5 Rozpočtové opatření č. 3/2013 

s celkovými příjmy 63.978.900,-Kč 
a s celkovými výdaji 52.381.900,-Kč.

6 Podmínky a uzavření smlouvy se 
společností Sberbank CZ a.s. pro čerpání 
kontokorentního úvěru do výše 4 mil. 
Kč.

7 Žádost o odložení platby DPH za III. 
čtvrtletí 2013 ve výši 4.697.316,-
Kč, s termíny platby: 2.000.000,-
Kč – 31.10.2013 a 2.697.316,- Kč 
– 15.12.2013. Odložená platba bude 
zajištěna budovou hasičky.

8 Zamítá žádosti o prodej pozemků – 
zahrádek.

9 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod.

10 Názvy ulic: Doliny, Sklepní 
a Vinohrádky.

2. ZO ukládá:
2.1. Radě obce vyhodnotit provedená 

opatření na zvýšení bezpečnosti 
křižovatky Lipová-Školní-Přísnotická.

 T:31.3.2014 Z: Rada obce

3. ZO bere na vědomí:
1 Zprávu o kontrole usnesení 
2 Zprávu o činnosti Rady obce. 
3 Výsledky hospodaření Obce Vranovice 

za 1-9/2013.

ředitelce za její nelehkou práci poděkovat 
a popřát pevné nervy do další činnosti.

Závěrem si dovolím Vám všem popřát 
klidné prožití Vánočních svátků, rodinnou 
pohodu a do Nového roku hodně zdraví, plno 
sil a  radosti. Zapomeňme na  ty negativní 
zprávy a  ve  své paměti si zachovejme 
pouze to, co nám v  r. 2013 udělalo radost. 
Hledejme okolo sebe optimismus a  „dobrou 
náladu“ i v r. 2014.

Váš starosta Ing. Jan Helikar
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
12. 12. 2013 v  19 hodin v  zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice.

Volby do sněmovny 

ovládla ČSSD

Předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR přinesly 
vítězství levicové ČSSD. Hlasovalo pro ni 
více než milion voličů, to je zhruba pětina 
z celé republiky. Volební účast dosahovala 
k 60%. Volby se uskutečnily ve dnech 25. 
a 26.10.2013.

Celostátní výsledky voleb 

do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR

Výsledky mimořádných voleb 
do  Poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR přinesly vítězství levicové ČSSD. 
Hlasovalo pro ni více než milion voličů, to 
je zhruba pětina z celé republiky. Volební 
účast dosahovala k 60%.

Poprvé usednou do  sněmovny také 
politici z hnutí ANO 2011, kterému dali 
voliči druhý nejvyšší počet svých hlasů. 
Třetí místo obsadila KSČM, čtvrté TOP 
09, pátá je ODS. Šesté pořadí patří další 
nové straně zvané Úsvit přímé demokracie 
Tomio Okamury. A  do  sněmovny se 
po  odmlce opět dostala tradiční strana 
KDU-ČSL. Křesťanští demokraté jsou 
poslední ze sedmi politických uskupení, 
které překročily 5% hranici k  účasti 
v Poslanecké sněmovně.

Vranovičtí upřednostnili Babiše 

a KDU-ČSL

Ve  Vranovicích byla volební účast 
ve srovnání s republikovou účastí o málo 
nižší. K urnám přišlo 55,80% voličů tedy 
972 z  celkových 1742. Platných hlasů 
bylo nakonec 970.

Na  rozdíl od  celorepublikových 
výsledků dostalo ve Vranovicích nejvyšší 
počet hlasů hnutí Andreje Babiše ANO 
2011. Teprve na druhém místě se oproti 
celostátním výsledkům umístila ČSSD. 
KSČM je ve  Vranovicích, stejně jako 
v  republikových výsledcích, na  třetím 
místě. Jiné pořadí vyplynulo z  volby 
vranovických voličů pro ostatní strany.  
KDU-ČSL skončila v republice poslední, 
ale ve  Vranovicích přeskočila tři strany 

a  zaujala čtvrté místo na  žebříčku 
domácích voličů. Za ní se umístila TOP 
09, následně ODS a úspěšnou sedmičku 
zvolených stran uzavírá Úsvit přímé 
demokracie Tomia Okamury.

Srovnávací tabulka výsledků 

voleb v ČR, JMK a ve Vranovicích:

Kroužkování příliš netáhlo. 

Rekordmanem je Sobotka

Vranovičtí voliči kroužkovali 
jednotlivé kandidáty, ale nijak výrazně. 
Preferenční hlasy dávali dlouhodobě 
známým lídrům jako například Bohuslavu 
Sobotkovi nebo regionálním kandidátům.

Vranovickým rekordmanem se stal 
právě Bohuslav Sobotka z ČSSD, kterého 
domácí voliči poslali na  přední pozici 
celkem 24x. S rozdílem pouhého jednoho 
hlasu tak za  sebou nechal stranického 
kolegu jihomoravského hejtmana 
Michala Haška.

Hned za nimi se v preferencích umístil 
Rostislav Vyzula z  hnutí ANO 2011, 
Petr Fiala z ODS a Jiří Mihola z KDU-
ČSL. Zajímavostí je 8 preferencí starosty 
blízkých Pasohlávek, který kandidoval 
jako trojka na  kandidátce Úsvitu přímé 
demokracie Tomio Okamury. Strana 
skončila jako poslední.

Tabulka pořadí kandidátů podle 

preferencí vranovických voličů:

Pořadí Jméno Strana Počet 

pre-

ferencí

1. Bohuslav Sobotka ČSSD 24

2. Rostislav Vyzula ANO 2011 18

3. Jiří Mihola KDU-ČSL 15

4. Petr Fiala ODS 15

5. Miroslav Grebeníček KSČM 9

6. Tomáš Ingr Úsvit T. 

Okamury

8

7. Rom Kostřica TOP 09 5

Dagmar Humpolíková
Zdroj: www.volby.cz / www.aktualne.cz

Výzva občanům

S  nástupem zimního období a  s  tím 
spojeným udržováním chodníků a komunikací 
v  provozuschopném a  bezpečném stavu 
žádám všechny spoluobčany o  maximální 
součinnost a  ohleduplnost. Zejména 
všechny prosím o  maximální dodržování 

pravidla, že na  chodnících se 
neparkují žádná motorová 
vozidla. Pro parkování aut 
je třeba maximálně využívat 
parkovacích míst. 

Chodníky i  komunikace 
budou pravidelně udržovány 
včasným odhrnováním 
sněhu a  následným posypem 
inertním materiálem. I  přes 
to všechny spoluobčany 
zdvořile žádám o  zvýšenou 
pozornost, zejména při 
vznikajícím náledí, či při 

vydatném sněžení. Touto cestou si dovolím, 
za  ohleduplnost, shovívavost a  opatrnost, 
všem spoluobčanům předem poděkovat.

Ing. Jan Helikar
starosta obce

Obec Vranovice 

vydala kalendář 

na rok 2014

Obec Vranovice vydala nový 
stolní týdenní kalendář na  rok 2014, 
který je sestaven z  více než padesáti 
fotografi í, které zachycují přírodu, 
významné památky a  stavby, dále také 
kulturní a  společenský život v naší obci.  
V  kalendáři jsou zaznamenány termíny 
svozu odpadů a  všechny důležité akce, 
které se během roku v obci budou konat. 
Budete tak mít přehled o  dění v  obci 
a neunikne vám žádná společenská akce.

Cena kalendáře činí 130 Kč, což 
odpovídá nákladům na  jeho vydání. 
Kalendář je možné zakoupit na  OÚ, 
v  místní knihovně, v  trafi ce U  Pekárny 
nebo v  obchodě U  Toncrů. K  dostání 
budou také na  Vánočním jarmarku 
ve Vranovicích, který se bude konat první 
adventní neděli 1. prosince 2013.

-hol-
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Jednorázová motivační 

dotace
výzva k podávání návrhů

Obec Vranovice vyzývá jednotlivce, 
spolky, zájmová sdružení a  další 
subjekty, které působí v obci Vranovice, 
k  podávání návrhů pro poskytnutí 
jednorázové mimořádné motivační 
dotace udělované Radou obce 
Vranovice za významné a mimořádné 
dosažené úspěchy a reprezentaci obce 
Vranovice v  roce 2013 v  měřítku 
krajské, celostátní a  mezinárodní 
úrovně.
Dotaci lze čerpat na  pořízení 
hmotných předmětů určených 
k  výkonu činnosti daného spolku, 
organizace, či jednotlivce.

Návrh musí obsahovat:
  Odůvodnění návrhu na dotaci,
  Dokladovatelná ocenění za daný rok 

(např. formou medaile, diplomu, 
certifi kátu, atp.)

  Maximální rozsah na strany A4

Návrhy můžete zasílat do  28. února 
2014 na adresu:
OÚ ve Vranovicích
Školní 1
691 25 VRANOVICE
nebo e-mailem na: klutura@vranovice.eu

Pozn.: Dotace je jednorázová, max 
do  výše 50.000 Kč, není nároková 
a  nevztahuje se na  pouhou účast (bez 
jakýchkoliv kvalifi kačních povinností) 
v  soutěžích, setkáních a  podobných 
kláních.

-hol-

Školní restaurace 

v DPS byla 

slavnostně otevřena

Už více jak tři měsíce funguje v naší 
obci nově vybudované stravovací zařízení 
v Domě pro seniory, jehož provozovatelem 
se stala společnost SCOLAREST. Každý 
den vydá až na 500 obědů.

Za  přítomnosti zástupců ze strany 
provozovatele, starosty a  místostarosty 
Obce Vranovice, ředitelky ZŠ a pozvaných 
hostů z řad zastupitelů, starostů okolních 
obcí, pedagogů, provozních pracovnic 
kuchyně, aj., proběhlo v  pondělí 7. října 
jeho ofi ciální slavnostní otevření.

„Jsem ráda, že i  přes počáteční 
skeptický postoj rodičů ke  změně 
provozovatele jídelny se ukázalo, že to 
byla dobrá volba. Přibylo dětí, které 
začaly chodit na  obědy, což je známka 
toho, že jim zde chutná, navíc si mohou 
vybrat až ze tří druhů jídel. Na závěr bych 
také chtěla ocenit velice profesionální 
a zodpovědný způsob jednání společnosti 
SCOLAREST, kterým přistupuje 
ke  vzniklým připomínkám.” sdělila 
na adresu provozovatele při svém projevu 
ředitelka ZŠ Mgr. Hana Pokorná. 

Starosta Ing.  Jan Helikar ve  svém 
projevu zmínil, že vybrat provozovatele 
školního stravování nebylo jednoduché, 
musel totiž splňovat důležitá kritéria. 
„Jsem přesvědčen, že volba to byla dobrá, 
do  budoucna nezbývá, než si přát, aby 
vzájemná spolupráce fungovala.” zakončil.

Spolu s  obchodním ředitelem 
společnosti SCOLAREST, panem 
Čermákem, potom přistoupil 
k přestřižení slavnostní pásky.

Slavnostní přestřižení pásky
Foto: Petra Holásková

Petra Holásková

Vážení spoluobčané,
místní akční skupina Podbrněnsko, o.s., 

působící na  území obcí Židlochovicka 
a  Pohořelicka, připravuje plán rozvoje 
na příští dotační období 2014 až 2020. Co je 
důležité rozvíjet a  na  co bude nejvíce třeba 
čerpat dotační prostředky. I  vy můžete být 
žadateli o  tyto dotace – proto jsou důležité 
i  vaše názory. Pomozte nám a  zamyslete se, 
co je podle vašeho názoru třeba uskutečnit 
pro zlepšení života a rozvoje životní úrovně 
v našich obcích a městech. Své názory můžete 
vyjádřit v dotazníku na webových stránkách 
www.podbrnensko.cz do 15. 12. 2013.
Místní akční skupina Podbrněnsko, o. s.

Slavnostní přípitek

V jednání je projekt 

na nové vzdělávací 

centrum

Budova U  Floriánka 57 - budova, 

kterou obec poprvé koupila v roce 1996. 

Kvůli neuváženému rozhodnutí za  ni 

však musela zaplatit ještě jednou v  roce 

2012, aby ji získala do svého výhradního 

vlastnictví. V  současné době poskytuje 

tato budova zázemí pro první stupeň 

základní školy. Na první pohled je zřejmé, 

že budova vyžaduje nutnost rekonstrukce.

Cílem obce je vybudovat zde moderní 

víceúčelové společenské vzdělávací 

centrum, které bude sloužit nejen 

Základní škole, ale i  široké veřejnosti 

za  účelem koncentrace vzdělávacích 

procesů a aktivit do jedné budovy. Mimo 

I. st. ZŠ zde bude také družina, základní 

umělecká škola, knihovna a centrum pro 

volnočasové aktivity.

Výše uvedené vzdělávací aktivity 

ve Vranovicích již existují, nicméně jsou 

roztříštěné do  několika budov, kde je 

pro ně zrovna volné místo. Hlavním 

záměrem obce je soustředit tyto aktivity 

do  jedné společné budovy, a  tak vytvořit 

podmínky pro to, aby se zvýšila jejich 

kvalita a  rozšířila se nabídka možností 

volnočasových aktivit, což vybudování 

nových prostor svou vybaveností umožní. 

Nyní je projekt ve  fázi projednávání 

předložených studií a  návrhů. Proběhlo 

také veřejné zasedání, kde se mohl 

k  navrženým studiím kdokoliv 

vyjádřit a  podat podněty k  projednání. 

Navržené studie jsou také k prohlédnutí 

na internetových stránkách obce.

„Byly předloženy celkem tři 

projektové studie. Výsledný projekt, který 

chce mít obec připravený na  dotační 

plánovací období 2014 – 2020, však 

nemusí vycházet pouze z  jednoho 

návrhu, naopak, může být kompilací více 

studií a navržených podnětů,” zdůrazňuje 

starosta obce Ing. Jan Helikar.

Vranovice tak po  úspěšně 

realizovaném projektu Domu pro seniory 

opět zvýší svou občanskou vybavenost, 

kterou již teď mohou konkurovat 

i menším městům. 

Petra Holásková
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Obecní knihovna

Knihovna obměnila 

knižní fond

V  poličkách naší knihovny můžete 
od listopadu najít nové knižní tituly, které 
knihovna zapůjčila z  Výměnného fondu 
v Břeclavi. V nabídce jsou knihy různých 
žánrů.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

-hol-

Vítězem luštění se 

stal Vojtěch Faron

K  příležitosti celorepublikové akce 
Týden knihoven, který v  ČR probíhal 
od  30.9. do  6.10.2013 připravila místní 
knihovna pro své návštěvníky zajímavý 
program.

Šikovní luštitelé křížovky, která byla 
po  celé září k dispozici v naší knihovně 
nebo ke  stažení na  internetových 
stránkách, se zúčastnili slosování o  zají-
mavé ceny. Šťastným výhercem se stal 
Vítek Faron, který si domů za  správné 
znění tajenky Vranovické dýňování 2013 
odnesl Deník malého Poseroutky.

Ale ani ostatní nepřišli zkrátka. 
Zaposlouchali se do  příběhů z  knihy 
Ladislava Špačka s  názvem Dědečku, 
vyprávěj, který zde píše etiketu pro 
kluky a  holčičky od  3 let. Následně si 
za výtvarné ztvárnění vybraného příběhu 
vybrali sladkou odměnu.

-hol-

Půjčovní doba knihovny

Pondělí ................. 15 – 19 hodin
Úterý ................................ zavřeno
Středa ................... 08 – 12 hodin
Čtvrtek .................. 15 – 19 hodin
Pátek ..................... 16 – 19 hodin
e-mail: knihovna@vranovice.eu
tel.: 519 433 307
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Okna školy dokořán

Zlepšení řeči 

předškoláků je 

naším společným 

cílem

V  červnu vyhlásilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy rozvojový 
program „Podpora logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání v roce 2013“.

Jelikož jsem jako ředitelka školy 
mnohokrát naši MŠ navštívila, věděla 
jsem, že dětí, které by takovou pomoc 
potřebovaly je vcelku dost. Neváhala jsem 
a o dotaci jsem si zažádala.

Peníze jsme získali, a  proto jsme se 
všemi změnami začali. 

Tým učitelek MŠ jsem posílila o dvě 
speciální pedagožky, novou paní učitelku, 
Martinu Mankovou, která dříve ve škole 
pracovala na pozici asistentky pedagoga, 
a  zkušenou Janu Sedláčkovou, která tak 
svůj úvazek dělí mezi školku a školu.

V  tomto týmu jsme vybrali i  nové 
pomůcky pro výuku – zejména 
logopedická zrcadla, jako tradiční 
nebo dva nové počítače, jako pomůcku 
moderní. Pomůcek ale byla celá řada.

Obě paní učitelky provedly v průběhu 
měsíce září výběr dětí. Ty těžší případy, 
se kterými musí pracovat klinický 
logoped, odkázaly na odborné pracoviště, 
předškoláky s lehčími vadami si rozdělily 
a začaly s nimi pravidelně pracovat.

Do logopedické péče zapojily i rodiče, 
kteří se při každé hodině naučí, co a  jak 
s dětmi doma procvičovat. Péče o  řeč se 
tak stala pojítkem mezi rodinou a školou.

Ani ve  škole jsme nezůstali pozadu 
a  logopedii zařadili jako nepovinný 
předmět od  1. do  4.třídy. Věnuje se 
jí zkušená paní učitelka, speciální 
pedagožka, Eva Hnízdová. Do budoucna 
tak počítáme s tím, že pokud se nápravu 
řeči nepovede dotáhnout do  zdárného 
konce během MŠ, převezme si děti 
logoped ve škole a plynule na předškolní 
péči naváže.

Zdá se, že logopedická prevence 
není jen cílem naší školy a rodičů, nýbrž 

celého resortu – ministerstvo totiž 
program vyhlásilo i  na  rok 2014. Žádat 
si samozřejmě budeme a já doufám, že se 
nám peníze podaří opět získat.

Mgr.Hana Pokorná 

Výzva občanům

Pro připravovanou výstavu 
z historie školy bychom rádi jednu sekci 
zaměřili na velmi úspěšné absolventy. 
Vyzýváme proto jedince (nebo jejich 
rodiny), kteří se významnějším 
způsobem uplatnili na  poli vědy, 
techniky, politiky, sportu, kultury 
apod., aby své foto a  velmi stručný 
popis svých úspěchů odeslali na e-mail 
ředitelky školy. E-mail: reditelka@
skolavranovice.cz 

Předem děkujeme.

Barevný den

V  pátek 15.11. proběhl ve  škole 
takzvaný „barevný den“. Žáci a  učitelé 
přišli oblečení v  barvách bílé, červené 
a  modré, což jsou naše státní barvy. 
Za  každý kus oblečení nebo doplňku 
v těchto barvách byly uděleny body, které 
se potom v  jednotlivých třídách sčítaly. 
Nejúspěšnější byla třída 5.A s průměrem 
12,75 bodů, v čele s Michaelou Liškovou, 
která dosáhla neuvěřitelných 24 bodů. 
Na  druhém místě se umístila 3.A 
s průměrem 7,4 bodů, za jednotlivce v této 
třídě se nejlépe umístili 
Kristýna Köhlerová a Filip 
Mach, oba měli 10 bodů. 
Třetí místo dostala 9.B, 
ve které žáci měli průměrně 
6,6 bodů. Z  nich měla 
nejvíce Tereza Lastomirská 
(14 bodů).

Barevného dne se 
zúčastnili také učitelé. 
Nejlepšího výsledku 
dosáhla paní učitelka 
Sedláčková, která měla 12 
bodů, na druhém místě byly paní ředitelka 
Pokorná a  paní učitelka Lastomirská se 
sedmi body. Jako třetí se umístila paní 
učitelka Vágovszká se 6 body.

Tereza Lastomirská, Gabriela Fojtíková 
– 9.B

Svatomartinské 

pondělí

Na pondělí 11. 11. jsme se my děti z 3. 

A, B a 4. A moc těšily. Měl totiž přijet sv. 

Martin na bílém koni a  taky nás čekalo 

projektové vyučování. 

Do  školy jsme všichni přišli plni 

zvědavosti a  v  bílém oblečení, abychom 

sv. Martina podpořili.

Vše začalo scénkou o  sv. Martinovi 

a  žebrákovi, kterou si pro nás připravili 

naši spolužáci. Následovaly hry, soutěže, 

vybarvování, plnění úkolů z  matematiky 

i  českého jazyka. Nechybělo ani pečení 

svatomartinských rohlíčků, které nám 

moc chutnaly, a výroba koníků.

Svatý Martin sice na  bílém koni 

nepřijel, avšak přesto jsme si dopoledne 

všichni krásně užili.

Společná slohová práce žáků 3. A

Scénka o sv. Martinovi 
Foto: Y. Lásková

Žáci se svými výrobky koníků
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Legenda o svatém 

Martinovi

Svatý Martin se narodil v  roce 316. 

Jako dítě se chtěl stát poustevníkem. 

Otcovo přání však bylo, aby se stal 

vojákem. Od  15 let tedy vstoupil 

do  jízdního pluku, který byl odvelen 

do Galie. Protože byl Martin spolehlivý 

a odvážný, povýšili ho na důstojníka. 

Jednou, když se vracel do vojenského 

tábora v  Amiens, spatřil u  městské 

brány polonahého chudáka, který se 

třásl zimou. Prosil kolemjdoucí, aby mu 

podarovali peníze nebo jídlo. Nikdo si 

jej však nevšímal. Martin k  němu přijel 

a  řekl: „Čím bych tě obdaroval, když 

u sebe nic nemám?“ Rozetnul mečem svůj 

důstojnický plášť a půl daroval chudákovi. 

Ten za něj poděkoval.

V noci, když Martin spal, se mu zdál 

sen, že vidí Ježíše, který v  ruce drží půl 

jeho pláště a říká: „Tento plášť mi daroval 

Martin, který ještě nebyl ani pokřtěn.“

Po  tomto zážitku se dal Martin 

pokřtít a odešel z  vojska. Později se stal 

biskupem. Zemřel roku 397.

Kromě toho, že je Martinovi 

zasvěceno několik tisíc kostelů a klášterů 

po  celém světě, jmenují se podle něj 

města, hrady a ostrovy.  

Žáci 4. A

Svatomartinské 
rohlíčky 
Ke  svátku svatého Martina 

neodmyslitelně patří také řada tradičních 
pokrmů. Děti měly možnost vyzkoušet si 
pečení svatomartinského pečiva - rohlíčků. 
Tyto rohlíčky symbolizují podkovy  koně, 
na kterém podle legendy jezdil sv. Martin.

Pro  milovníky všeho sladkého uvádíme 
recept na výrobu této dobroty. Příprava těsta 
je velmi snadná. 

Připravte si tyto suroviny:
400 g hladké mouky
1 Heru  nebo máslo 
1 smetanu ke šlehání 
moučkový a  vanilkový cukr na obalení 

rohlíčků
Na  plnění rohlíčků budete potřebovat  

povidla, makovou nebo ořechovou nádivku.
Z mouky, Hery a smetany vypracujeme 

těsto. Necháme ho  v  lednici odpočinout 
(minimálně dvě hodiny).

Foto: Petra Stejskalová, Irena Machová

Těsto rozdělíme na  4 díly. Každý díl  
těsta rozválíme  do kruhu. Kruh rozdělíme  
na osm trojúhelníků. Jednotlivé díly potřeme 
nádivkou a  od  silnějšího okraje zabalíme 
do  tvaru rohlíčku. Pečeme asi 20 minut 
v  troubě vyhřáté na  250°C. Ještě horké 
rohlíčky obalíme v  cukru. 

Přejeme dobrou chuť.

COCA-COLA 

ŠKOLSKÝ POHÁR 

(12. ročník)

Letos jsme se opět zúčastnili 
celonárodní fotbalové soutěže COCA-
COLA ŠKOLSKÝ POHÁR.

Naši žáci  postoupili z  nultého 

kvalifi kačního kola do kola prvního.

Zápasy 1. kola proběhly 31.10.2013 

ve Velkých Pavlovicích.

V  konečném pořadí jsme se umístili 

na krásném 2. místě.

O. Dostalík

Den jazyků poprvé 

ve Vranovicích

V  pátek 27. 9. 2013 se naší škole 

uskutečnil první ročník Dne jazyků. Žáci 

prvního i druhého stupně měli možnost 

setkat se netradičně s cizími jazyky, zahrát 

si hry, poznat odlišné kulturní prostředí.

Žáci prvního stupně plnili hravé úkoly, 

které pro ně připravila paní učitelka Irena 

Machová a které jim  přiblížily anglický 

jazyk ve  formě her, soutěží pro skupiny 

nebo dramatizace klasické pohádky 

O řepě.

Žáci druhého stupně měli možnost 

setkat se s  cizinci-dobrovolníky, kteří 

působí v  Ekologickém volnočasovém 

centru Švýcárna v Moravském krasu, kde 

pomáhají s výukovými programy pro děti 

a kde se také učí český jazyk a poznávají 

naši kulturu. 

Celkem na  sedmi stanovištích pod 

vedením paní učitelek Lastomirské 

a Říhovské a dále pod vedením Myléne, 

Marie, Margo, Francesca a  Artyoma se 

naši žáci v 25minutových blocích krátce 

seznámili s jazykem a kulturou Maďarska, 

Ruska, Francie, Ukrajiny, Gruzie, Itálie 

a  Arménie. Zatancovali si ukrajinský 

tanec, poslechli si francouzské písně, 

pokoušeli se vyslovit gruzínsky „Dobrý 

den“, luštili ruskou azbuku nebo pomocí 

interaktivní tabule nahlédli do  tajů 

maďarské kuchyně. 

Podle bezprostředních reakcí žáků, 

učitelů i  dobrovolníků se zdá, že se 

akce vydařila a že by tedy i příští ročník 

mohl proběhnout ve  spolupráci s  EVC 

Švýcárna. 

Mgr. Alena Rubášová

Společné pečení rohlíčků
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Školní parlament

V měsíci září probíhaly v jednotlivých 
třídách volby do školního parlamentu.

V letošním školním roce pracuje školní 
parlament pod vedením paní učitelky 
Mgr. Zdeňky Říhovské ve složení:

9.A Kristýna Svobodová

 Patrik Ohera

9.B Tereza Lastomirská

 Andrea Toncrová

8.A Viola Richterová

 David Helešic

7.A Josefína Petrášová

 Filip Zedníček

6.A Karolína Tesařová

 Vladimír Kohout

5.A Lenka Augustinová

 Eliška Kadlíčková

Karolína Tesařová z 6.A

Prevence 

kriminality

V  úterý 22. 10. jsme se třídou 
6.A  navštívili přednášku Emeritního 
policejního rady plk.  JUDr.  Miloslava 
Dočekala. Přednášející nás nezklamal, 
svoje zkušenosti předával tak vtipně, jak ho 
známe z televize. Informoval o současném 
nepěkném stavu kriminality mladistvých 
v  Brně, promluvil o  okolnostech šetření 
vražd, které se zde nedávno staly. 
Vysvětlil, že pervitin není česká droga, 
ale že ji vynalezli Japonci už v roce 1888. 
Dostali jsme užitečné informace, jak 
se bránit při napadení ve  výtahu nebo 
při únosu autem. Do  budoucna se jistě 
budou hodit rady o  sexuálním chování 
nezletilých. Úspěch sklidilo předvedení 
paralyzéru, ale před užitím slzného plynu 
jsme raději místnost opustili.  (vtip autora 
článku na závěr)

Foto: Radek Bedřich

Za 6. A zapsala třídní učitelka 
Mgr. Jana Masaříková

Adaptační program 

6. třídy

Abychom se ve třídě mezi sebou lépe 
poznali a pobavili se společnými zážitky, 
jeli jsme koncem září na  dvoudenní 
program do  Čučic u  Ivančic. Instruktor 
Ondra pro nás připravil tolik her, že 
jsme ani chvilku nenudili. Měl spoustu 
nápadů, jak si procvičit paměť, logiku 
a  týmovou spolupráci. Nejvíce se nám 
líbila hra Obři, čarodějnice a  trpaslíci. 
Večerní hledání detailů podle fotek 
nemělo chybu. Užili jsme si sportování 
v  krásné přírodě u  řeky. Jídlo chutnalo 
snad každému a táborák i špekáčky byly 
super. Někteří byli rozdovádění tak, že 
ani nemohli usnout. Stálo to za to! 

Za třídu Mgr. Jana Masaříková

Návštěva hasičské 

zbrojnice

V úterý 12.11. jsme s dětmi  navštívili 
místní hasičskou zbrojnici. Velmi srdečně 
nás přivítal pan Aleš Hanuš a  velitel 
jednotky pan Jan Rohrer. Vyprávěli nám 
o hasičském sboru, o práci dobrovolných 
hasičů a  o  zásazích při dopravních 
nehodách. Také nám ukázali celou 
hasičskou zbrojnici. Nejvíce se dětem 
líbila prohlídka auta a zkoušení hasičské 
výstroje. 

V hasičském voze. Foto: Monika Galbavá

Děkujeme tímto panu Hanušovi 
a  panu Rohrerovi, že nám věnovali 
svůj volný čas a  měli s  dětmi trpělivost 
a  doufáme, že si tuto akci někdy 
zopakujeme.

Učitelky MŠ

Kloboučkové 

tvoření

Na podzimních vycházkách se učíme 

všímat si změn v  přírodě, sbíráme šišky, 

lístečky, šípky… A  tyto přírodniny jsme 

využili při společném tvoření dětí s rodiči 

nazvaném „Kloboučkové tvoření“. 

Ve  středu 16. 10. 2013 odpoledne 

za  námi do  tříd přišli tatínci, maminky, 

babičky a  pomáhali svým dětem 

ve vyrábění podzimních kloboučků. Děti 

malovaly, vystřihovaly, obkreslovaly, lepily, 

experimentovaly a domlouvaly si s rodiči, 

jak udělat, aby se jim klobouček vydařil. 

A věřte, bylo nač se dívat! Všichni rodiče, 

kteří přišli, přinesli spoustu přírodnin, 

předchystané kloboučky z  látky, papíru, 

kartonu a začali s dětmi zdobit. Hotové 

kloboučky (každý jinak krásný) jsme si 

nechali ve  školce do  druhého dne, aby 

nám všechno pěkně zaschlo, a  hlavně 

jsme se těšili, až se v nich projdeme naší 

vesnicí a  přivítáme podzim. Děkujeme 

rodičům za  čas, který věnovali svým 

dětem a za krásné výrobky, které bychom 

bez jejich pomoci nevymysleli.

Učitelky MŠ

Foto: Monika Galbavá
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Římskokatolická farnost

Přijďte oslavit 

Vánoce také 

do kostela

Každý z nás prožívá vánoce po svém. 
Je zvykem dnešní doby, že mnozí dospělí 
lidé prožívají vánoce jako zdroj stresu 
a shánění dárků, přípravy dobrot a cukroví 
a  v  očekávání toho jak se jejich dárky 
a jídlo budou nebo nebudou líbit. Pro jiné 
– učitele a kulturní pracovníky - je to zdroj 
radosti a starostí kvůli organizaci různých 
vystoupení a  besídek. Mám kamaráda, 
který vyrábí dárkové zboží, takže pro něj 
stejně jako pro ostatní obchodníky jsou 
Vánoce jedním z hlavních zdrojů příjmů. 
Pro děti je to čas očekávání na  příchod 
Ježíška a dárků. 

V naší republice, která už dávno není 
křesťanskou zemí, ale spíše misijním 
územím, pak v  čase vánočním také 
stoupá o půlnoci 24. prosince návštěvnost 
v  kostelích. Hádáte správně, že se jedná 
o  pravidelné půlnoční bohoslužby, kdy 
si lidé přijdou poslechnout nádherné 
písně a  texty radostné zvěsti – evangelia 
o narození malého děťátka, které se stalo 
nadějí pro lidstvo. Kromě zpěvu také 
lidé obdivují výzdobu kostela.  Návštěva 
kostela v čase adventním a vánočním má 
přinést něco jiného – čas. Čas k  tomu 
jen tak se dívat po  výzdobě a  také čas 
k  zastavení se a  k  zamyšlení nad naším 
vlastním životem – zda přinášíme 
druhým radost. Jedním z  důležitých 
poselství vánoc je touha dělat druhým 
radost. Touha po tom, aby se to, co není 
mezi námi a  našimi blízkými úplně 

v  pořádku změnilo v  něco lepšího. 
Stejnou radost přineslo pastýřům ve  své 
době narození dítěte, o němž věřili, že je 
to jejich budoucí král a zachránce. Dalším 
důležitým poselstvím vánoc je rodina, 
rodina, která jako svatá rodina v příběhu 
o  putování do  Betléma a  hledání místa 
na  nocleh drží pohromadě a  společně 
snáší dobré i zlé. A nakonec je tu čekání. 
Tou dobou očekávání je advent, který 
nyní prožíváme, krátící se dobu do vánoc 
symbolizují rozžaté svíce na  adventním 
věnci a  průvod dětí při mši průvod dětí 
s lucerničkami (tzv. roráty). 

V závěru tohoto článku bych rád vyřídil 
všem vranovickým občanům opětovné 
pozvání od pana faráře k návštěvě tradiční 
půlnoční mše svaté se zpěvy na  Štědrý 
den ve  24:00 hodin a  také na  ostatní 
bohoslužby. Pokusíme se zajistit také 
otevření kostela v  době štědrovečerního 
zpívání u Vánočního stromu. Během mší 
o vánočních svátcích si také budou moci 
občané zapálit betlémské světlo, které 
na bohoslužby donesou skauti z místního 
oddílu. Podrobný rozpis akcí ve  farnosti 
a  bohoslužeb najdete na  webu http://
vranovice.farnost.cz/. 

Mimo pravidlené bohoslužby také 
požehná pan farář vranovickým vinařům 
již tradičně 29.12. v  salonku u  Fialů 
mladé víno.

Pavel Kukleta

V kostele zazpíval 

smíšený pěvecký 

sbor z Hustopečí 

spolu se Sborečkem 

ZŠ ve Vranovicích

Nedělní mše svatá v kostele Navštívení 
Panny Marie ve Vranovicích byla věnována 
vzpomínce na  pedagoga, varhaníka 
a sbormistra, p. Antonína Šmardu, který 
ve Vranovicích řadu let působil jako učitel 
ZUŠ. Na jeho památku zazpíval Smíšený 
pěvecký sbor z  Hustopečí u  Brna 
společně se Sborečkem Základní školy 
ve Vranovicích pod vedením Mgr. Pavly 
Pantákové, za  varhanního doprovodu 
Mgr. Hany Vechetové.

Sboreček ZŠ v kostele

Foto: Petra Holásková

Zazněly skladby jako Zvonům 
(hudba: A. Šmarda, text: František Žák), 
Duch Páně (text i  hudba: A. Šmarda), 
Ave Maria, aj., zarecitoval pan J. Dofek.

Další koncert proběhne 15.12. 
v  kostele ve  Starovicích, na  který vás 
pěvecký sbor srdečně zve.

-hol-



11

Společenské dění

Archivní vína 

ve Vranovicích 

koštovalo dvě stě 

návštěvníků

V  sobotu 9. listopadu hostil 
společenský sál nově vybudovaného 
Domu pro seniory ve Vranovicích první 
větší společenskou akci. Konala se zde 
výstava archivních vín, kterou již pátým 
rokem pořádá vranovické sdružení vinařů.

Foto: Drahomír Dofek

Dvoustovka návštěvníků přišla 
ochutnat archivní vína, která byla 
ohodnocena ve  dvou kategoriích - vína 
ročníků 2011 – 2010 a vína ročníků 2009 
a starší.  V kategorii 2011-2010 zvítězilo 
bílé víno – RR 2010 p.s.  Skúpý Jaroslav – 
Velké Němčice, 2011-2010 červené – CM 
2011 Růžička Václav – Velké Němčice, 
2009 a starší bílé – NG 2007 Faron Josef 
– Vranovice, 2009 a starší červené – AN 
2009 p.s. Lacina Pavel – Velké Pavlovice. 
Na  celé hodnocení dohlížela odborná 
subkomise ve  složení: předseda Jiří 
Šilinek z Pavlova a dále Stanislav Charvát 
z Klobouk a Aleš Urbánek z Hustopečí. 
Vítězové si v sobotu na Výstavě archivních 
vín převzali diplomy a  věcné ceny pro 
šampiony výstavy z  rukou starosty obce 
Ing.  Jana Helikara a  místostarosty 
a předsedy vinařů Drahomíra Dofka.

„Letošní výstava nabídla 217 vzorků 
vín v  celkovém množství 320 litrů. 
Koštovalo se do  posledního doušku.  
Tento ročník byl výjimečný zejména 
změnou místa konání akce, hostinec 
U  Fialů totiž vystřídaly nové prostory 
v DPS. Tato změna byla jak organizátory, 
tak i  návštěvníky vnímána velmi 
pozitivně“, zhodnotil místostarosta obce 
a předseda vinařů Drahomír Dofek.

Košt vín hostům zpříjemňovala 
cimbálová muzika KATRÁN z  Velkých 
Bílovic.

Petra Holásková

V Domě pro seniory 

otevřel masážní 

salón a kadeřnictví

Dne 22.10.2013 proběhl Den 
otevřených dveří v  masážním salónu 
Kopretina, v  přízemí domu pro seniory 
ve  Vranovicích. Vedoucí salónu je paní 

Marie Korčáková, kontakt 723 077 699. 
„Příchozí byli blíže seznámeni 
s  nabízenými službami masážního 
a  rekondičního salónu, obdrželi ceník 
a  dárek energetizovanou mandalu. 
V  podvečer proběhlo pro zájemce bližší 
seznámení s  japonskou alternativní 
léčebnou metodou REIKI, která je také 
v nabídce masážního salónu Kopretina.” 
přiblížila Korčáková. 

Od  26. listopadu 2013 zde můžete 
navštívit také kadeřnictví Michaela.

-hol-

Vranovické baby 

pořádaly hody

Sobotní hody v  podání spolku 

Vranovických bab se vydařily. Byl 

připravený bohatý program.

Baby při hodové mši svaté v kostele

Celé dopoledne probíhalo tradiční 

zvaní místních obyvatel na  večerní 

zábavu. Před odpoledním průvodem se 

všechny krojované baby sešly v  kostele, 

kde se uskutečnila hodová mše, kterou 

připravil pan farář Grzegorz Zych.

Následoval veselý průvod obcí, 

který doprovázela dechová hudba 

HORENKA. Letos vedl po ulici Dlouhá 

přes Náměstíčko až na tradiční zastávku, 

která byla před obecní knihovnou. Zde už 

na všechny, kteří se přišli pobavit, čekalo 

občerstvení v  podobě koláčků, horkého 

svařáku nebo čaje.
Foto: Marie Korčáková

Vítězové spolu se starostou a místostarostou obce
Foto: Petra Holásková
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Foto: Petra Holásková

Ve 20.00 hodin začala večerní zábava 

se skupinou Stone. Stárky překvapily 

vystoupením jako šikovné cheerleaders, 

o  nezapomenutelný zážitek se postarala 

také parta mužů z  Vranovic, kteří si 

připravili ladné představení Labutí jezero, 

které v jejich podání nemělo chybu.

Vranovickým babám je nutno poděkovat 

za skvěle připravenou akci a popřát, aby se 

i v dalším ročníku sešly v tak hojném počtu.

-hol-

Obec slavnostně 

přivítala nové 

občánky

Protože narození miminka je v každé 

rodině významnou událostí, i  naše obec 

k této příležitosti přistupuje zodpovědně 

a každoročně přivítá desítky novorozených 

dětí. V sobotu 12. října na tuto tradici opět 

navázala a v obřadní síni Obecního úřadu 

ve Vranovicích se uskutečnilo slavnostní 

vítání nových občánků, které proběhlo 

ve  třech skupinkách. Od desíti hodin se 

vítání zúčastnila Vendula Janíková, Hana 

Melková, Adriana Klinková a  Veronika 

Jandásková, o  půl jedenácté začalo 

vítání s  miminky Adamem Klimešem, 

Markétou Procházkovou a  Nelou 

Skalníkovou, od jedenácti hodin s Janou 

Švábíkovou, Annou Rohrerovou a Amálií 

Biedermannovou .

Program připravila Zuzana 

Škamradová, obohatilo ho vystoupení 

Sborečku, který zazpíval za  doprovodu 

hry na  varhany paní Mgr.  Pavlou 

Pantákovou. Krásnou básničku přednesla 

přítomným Markétka Fiemová z  MŠ 

Vranovice a následně předala s Matýskem 

Hochmanem a  s  paní učitelkou Yvetou 

Šturmovou za  Obec Vranovice malé 

dárečky pro děti jako vzpomínku na tuto 

událost.

Slavnostní projev pronesl radní 

Ing.  Jaroslav Pezlar, verše zarecitovala 

slečna Vybíralová. Na  závěr se všichni 

účastníci podepsali do Pamětní knihy.

-hol-
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Ceny si odnesli Karpíškovi, kteří se 
jako nejpočetnější rodina dostavili v počtu 
14-ti členů, nejmladším účastníkem se 
stal teprve třináctidenní Robert Dofek 
a  jako nejstarší účastnice jarmarku byla 
odměněna paní Ryšavá (ročník 1936). 

Návštěvníci mohli využít svůj čas také 
k  prohlídce kostela. Jeho zpřístupnění 
zajistil pan farář Grzegorz Zych, který 
spolu se starostou obce Ing.  Janem 
Helikarem pronesl své vánoční přání 
občanům. Tříhodinový program završila 
v  17 hodin za  přítomnosti početného 
publika žonglérská a  kejklířská show 
v podání Martina Hostinského. 

Společně jsme tak nasáli vánoční 
atmosféru a  přivítali jsme jedny 
z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce.

Akci pořádala Obec Vranovice. 
Organizaci zajistilo CVČ ve  spolupráci 
s  kulturní komisí, dobrovolníky 
a  zaměstnanci obce, kterým na  tomto 
místě patří poděkování za  jejich čas 
a ochotu. 

Za spolupráci děkuji také ředitelce ZŠ 
a všem učitelkám.

» ...pokračování ze str. 1

Advent jsme přivítali 

rozsvěcením stromu, jarmarkem 

i žonglérskou show

Společné vypouštění balónků
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Bezplatná občanská 

inzerce

  Prodám velmi pěkný manažerský 
notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, 
WiFi, Windows XP Professional, 
výborný stav, jen 3900 Kč. I na 
dobírku.T: 604961249

  Prodám asi 200 různých mincí, 
Evropa a svět 20. stol., pouze 
dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. 
T: 723509549

  Klasický silný dalekohled 16x50 
za výhodnou cenu ! Prodám zcela 
nový kvalitní německý dalekohled, 
je určen zejména pro myslivce a k 
pozorování přírody. Cena jen 1900 
Kč. Na dobírku. Vhodné i jako pěkný 
dárek.T: 723509549

  Prodám zachovalé dámské kolo 
značky Liberta. Cena 2000 Kč, 
případně dohodou. T: 775200624

  Elektrický paralyzér - vzhled 
mobilu - - výkon 1200000V - 
nepostradatelný ochránce na 
večerních procházkách, na cestě 
z práce apod. Nový, nepoužitý, s 
vestavěnou svítilnou. Orig. balení, 
cena 390 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: 
723509549

  Hvězdářský dalekohled - teleskop 
pro začínající astronomy, kompletní 
souprava včetně hledáčku, 
kompasu, stativu, nový v orig. 
balení, cena pouze 800 Kč. Mohu 
zaslat i na dobírku. T: 604961269

  NOKIA 6070, barevný displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, 
infraport, organizér, java, hry, s 
novou nab., stříbrný, jako nový, 
ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na 
dobírku. T: 604961269

  Prodám nepromokavou plachtu 
na auto, lehká, pevná, odolná proti 
slunci i mrazu, na všechny typy os. 
aut, zesílený okraj s kovovými oky, 
nová v orig. balení, cena jen 390 Kč. 
Zašlu i na dobírku. T: 776168887

  Prodám asi 200 různých mincí, 
Evropa a svět 20. stol., pouze 
dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. 
T: 776168887

  Nový dětský notebook, mnoho 
výukových programů, Ideální dárek 
pro každé předškolní dítě! Cena 990 
Kč. I na dobírku. T: 776168887

Z historie obce

Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922) 
seriál - díl XVI.

Rok na dědině - zima
Ještě se pár řádky vrátím k Vánocům.

Na  Štěpána jsme chodili na  koledu. 
Maminka nám svázala šátek do uzle, tam 
se toho vešlo. Když byl příhodný a štědrý 
rok, museli jsme zajít i  dvakrát domů 
a šátku ulehčit.

V  ulici jsme to vzali šmahem dům 
od domu, v dědině jsme šli ke známým, 
ke  kmotříčkům a  tam, kde hodně 
dávali. V  krámu Cyrila Trojana, který 
později zkrachoval, jsme si mohli vybrat 
čokoládové fi gurky ze stromečku. Oni 
se počítali mezi bohaté, měli stromek až 
ke  stropu a  nás měli rádi. Vždyť u  nich 
tatínek i maminka zamlada – to ještě byli 
sedláci a měli statek u Floriánku naproti 
tetičky Komendové – sloužili. 

Koledy jsme volili jak kde. Někde se 
to odbylo skromným: „Koleda, koleda 
Štěpáne, co to neseš ve  džbáně…, nebo 
Svatý Štěpán koledoval, byl od  Židů 
kamenován, v  oudolí, v  oudolí pod 
Jeruzalémem..“,  tu nás naučil strýček 
Vybíral. S  písničkou „Koleda, koleda 
dědku, vem na  bábu štětku, podrbé 
jí záda, ona bude ráda…“ nás někde 
vyhodili a nedali ani pěťák.

Naopak – pěknou koledu, kterou 
zpívávala sestřička Josefka (za malička se 
jí Joža neříkalo),si všude rádi poslechli. 
Tu ale zpívala jen u  Zouharů, Trojanů, 
na  Lapačově u  Rorerů a  v  dědině 
u bohatých a štědrých:

„Já su panna maličká, nesu vám novinku,
co se stalo v Betlémě nyní v tuto chvilku.

Stal se div veliký, že Panna Maria
krásné pacholátko na svět porodila.

Osli na ně dýchají, na dudy mu hrají,
Honzíček to uslyšel, dal se do cupání.

Já jsem stála po straně, jen jsem se koukala,
Honzíček mne popadl – šup se mnou do kola.

A tak se mnou zatočil co mohl nejvíce,
a já jsem si roztrhla oba dva střevíce.

Panímámo zlatičká, poníženě prosím,
darujte mi koledu, neb já domů nesmím.

Tatíček by broukal, že střevíce nemám,
a já domů nepůjdu, až si jiné sjednám. 

Po  Třech králích, kteří se u  nás 
neslavili, skončily vánoční svátky 
a  radovánky, ale život na  vsi neutichal. 
Po  Novém roce, mnohdy až do  jara, se 
drávalo peří.

Přepis: Lenka Jančová
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Z činnosti spolků

Klub maminek
Podzim máme v  plném proudu 

a  tak i  náš klubík využil krásy tohoto 
ročního období. Na  konci září jsme se 
zapojily do  Vranovického dýňování 
s  naší sestavou “maminky a  dětí kolem 
ní“, který charakterizuje právě nás a náš 
klub maminek. Bohužel jsme nemohly 
konkurovat sestavě naší vranovické 
MŠ, ale je to pro nás veliká motivace 
do příštího roku. K výrobě naší sestavy nám 

poskytnutím 
dýní pomohl 
pan Koráb, 
k t e r é m u 
bych chtěla 
touto cestou 

velice poděkovat. Program v  klubíku 
máme stále pestrý. V říjnu jsme malovaly 
na porcelán, vyráběly podzimní dekoraci 
na  dveře, na  stůl a  k  blížícímu svátku 
všech zesnulých i  dekorace na  hřbitov. 
V listopadu nás pak čekala výroba šperků, 
malování s  dětmi i  předvánoční výroba 
věnců. 

Maminky při společném tvoření

Teď nás čeká krásný a dětmi milovaný 
prosinec, kdy i  klub maminek bude mít 
příjemný program. Můžete si přijít 
vyrobit šperk z  korálků, vánoční přání 
pro své milované, nebo jen tak posedět 
a  předvánočně se naladit. Chtěla bych 
za  klub maminek všem popřát krásné 
a klidné Vánoce a do Nového roku 2014 
hodně pracovních i soukromých úspěchů.

Za klub maminek Gabriela Michálková

Klub důchodců
Výlety, 

dobročinnost 

i vzdělávání

Dne 21.9. 2013 jsme uskutečnili výlet 
do  nedalekých Těšan, kde je kulturní 
památka KOVÁRNA. Po shlédnutí jsme 
pokračovali do  Slavkova na  zámek, kde 
na  nás čekalo překvapení v  dobových 
kostýmech - „Zásnuby na  zámku“. Moc 
se nám tam líbilo a  na  cestu domů nás 
pozdravila z okna zámku Bílá paní.

Další velmi zdařilou akcí jako již 
každoročně byla ve  dnech 16. - 19. 
října 2013 sbírka použi-tého ošacení 
pro DIAKONII Broumov. 17 velmi 
obětavých členech KD se vystřídalo 
při službách na  této sbírce v  bývalém 
klubu na  Úzké 103, který byl zcela 
sbírkou zaplněn.Všem těmto členkám 
a  organizátorce celé akce p.  Bauchové 
patří velký dík.

Obecní úřad nám nabídl účast 
na  grantovém projektu nadačního 
fondu manželů Klausových „SENIOŘI 
KOMUNIKUJÍ“. Kurzu ovládání 
a užívání osobních počítačů a základních 
bankovních služeb se zúčastnilo dne 
14. - 18.10. 2013 – 9 členů KD, kteří 
byli spokojení a  tímto obecnímu úřadu 
zároveň děkují.

Dne 11.11. 2013 nás navštívila 
na naší schůzi paní Šlancarová, květinářka 
a  aranžerka, která nám předvedla 
vánoční suchou vazbu a  seznámila nás 
s  nejnovějšími trendy vánočních vazeb. 
Některé z  členek využily možnost 
vyzkoušet si vytvoření malých vazeb, ze 
kterých měly radost. Byla to velmi pěkná 
akce a p. Šlancarové děkujeme za její čas, 
který nám věnovala.

Zdeňka Melová

Skautský oddíl
Skautská výprava 

do Adamova

V tyto blátivé dny málokoho napadne, 
že by si mohl vyrazit na výlet do přírody. 
Nicméně my skauti jsme si opět objednali 
skvělé počasí a v sobotu 16. listopadu jsme 
poctili svou návštěvou kopcovité okolí 
Adamova.  Ráno jsme se sešli na nádraží 
v  celkem hojném počtu sedmnácti dětí 
a  pěti vedoucích, a  tak mohla výprava 
začít.

Když jsme dorazili do  Adamova, 

děti byly seznámeny s  tématem našeho 

výletu, kterým bylo odhalování záhad 

tamních jeskyní. Prvním cílem však 

nebyly tajuplné podzemní chodby, ale 

Alexandrova rozhledna. Cesta by sama 

o  sobě netrvala moc dlouho, my jsme si Vánoční tvoření s paní Šlancarovou
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ji však prodloužili hraním všelijakých her 

a ověřováním znalostí, které jsme nabyli 

v  našich skautských družinách. Největší 

úspěch však sklidilo válení sudů, jež strhlo 

i nás vedoucí. Když jsme pak stanuli pod 

rozhlednou, nebylo tedy divu, že jsme si 

udělali delší odpočinek, při kterém jsme 

zahnali hlad a  rozdělili se o  nějakou tu 

sladkost.

Foto: Lucie Šaňáková

Nahoře na  rozhledně nebyl výhled 

díky podzimnímu oparu sice ideální, za tu 

cestu to však stálo. Nám odchovancům 

podpálavské roviny se takový pohled 

nenaskytne každý den. Až jsme se 

dostatečně nabažili „panoramat“ vyrazili 

jsme vstříc Býčí skále. Po  pár metrech 

pohodlné štěrkové cesty jsme odbočili 

na  úzkou lesní cestičku, která nás vedla 

kolem malých jeskyní a  holých skalních 

stěn vsazených do lesní krajiny. 

U Býčí skály jsme pak seznámili děti 

s její historií, a připravili pro ně tajuplné 

setkání s  pohanskými „příšerami“. Děti 

tak musely prokázat odvahu a  vydat se 

do  jednoho z  temných zákoutí skály. 

Poté co se všichni ukázali, jako praví 

hrdinové, jsme se ještě podívali k vývěru 

Jedovnického potoka, který teče pod 

zemí a právě zde vyvěrá. 

To však bylo to poslední, co 

jsme z  okolí Adamova prozkoumali. 

Následovala už jen cesta autobusem 

na nádraží, kde jsme přestoupili na vlak. 

Po  cestě domu jsme pak ještě probírali 

zážitky z  uplynulého dne, hráli karty 

a dojídali poslední zbytky svačin.

Domů jsme se všichni vrátili jaksepatří 

špinaví a unavení. Dá se tedy říct, že se 

nám výlet podařil.

Richard Bielko

Výzva k provozování TIC a vinotéky
Obec Vranovice a Vinaři Vranovice
vypisují výzvu pro zájemce společného provozování Turistického 
informačního centra a vinotéky

Turistické informační centrum (TIC):
  Základní vybavení: PC s napojením na internet, propagační materiály obce, 

propagační materiály cyklistických stezek atd. 
  Základní požadavky: odpovědnost, schopnost komunikace s turisty, počítačová 

gramotnost, vlastní iniciativa vedoucí k rozvoji služeb pro turisty 
  Sezonní provoz: od 1.5. do 30.10. každého roku
  Provozní doba: bude upřesněna
  Poskytované služby TIC:

  veřejný přístup na internet
  přehled o ubytování a stravování
  turistické informace a propagační materiály o obci a regionu
  prodej turistických map, pohlednic a regionální literatury
  předprodej vstupenek na kulturní akce
  informace o fi rmách, institucích a úřadech v obci a okolí
  informace o kulturních, společenských a sportovních akcích v obci a regionu
  vyhledávání dopravního spojení
  nabídka a prodej vín vranovických vinařů
  dárkové obaly na víno

Vinotéka vranovických vinařů:
  Vybavení: klimatizovaný sklep, výčep s chlazením na sudové víno, lednice, mrazící 

pult
  Základní požadavky: odpovědnost, schopnost komunikace s turisty, základní 

přehled o víně, organizační schopnosti, živnostenské oprávnění obchodní činnost, 
případně hostinská činnost (výhodou).

  Sezónní provoz: od 1.5. do 30.10. nebo po indiv. dohodě jindy
  Provozní doba: víkendově dle dohody
  Poskytované služby vinotéky: nabídka lahvových a sudových vín místních vinařů, 

další sortiment nealko nápojů dle vlastního uvážení, jiný sortiment mimo alkohol po 
dohodě, pořádání pravidelných kulturních akcí.

Finanční příspěvek na provoz TIC 3.000,– Kč/měs. + rabat z prodeje ve vinotéce.

Bližší podrobnosti ohledně podmínek: 
Ing. Jan Helikar – starosta tel: 602 265 641, nebo Drahomír Dofek – místostarosta 

a předseda vinařů, tel: 739 051 137

Nabídky podávejte ihned, nejpozději do 28.2.2014 na Obecní úřad 
Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

Tříkrálová sbírka 2014
v sobotu 4. 1. 2014 v dopoledních hodinách

Skupinky koledníků – vždy alespoň tři osoby
ve skupince vždy jedna osoba starší 15-ti let

s průkazem koledníka Charity ČR a OP

Pozn. V průběhu prosince by měly být do schránek rozeslány 
letáčky s informacemi, jak byl výtěžek ze sbírky využit v loňském 

roce a kam půjde ten příští.
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Sport

Silový trojboj
Dorostenci a junioři bodovali 

na Slovensku

19.10.2013 proběhla mezinárodní 
soutěž GRAND PRIX SLOVAKIA 
dorostu a juniorů v silovém trojboji 
v Časté. Umístění našich siláků bylo 
následující:

DOROSTENCI

Věroslav Průdek 
  v kategorii do 74 kg se umístil 

na pátém místě za celkový výkon 

305 kg (dřep 110kg, tlak na lavici 

65 kg, pozved 140 kg) 

Filip Kurka
  v kategorii do 93 kg se umístil 

na čtvrtém místě za celkový výkon 

300 kg (107,5 tlak na lavici, pozved 

122,5 kg) 

Tito dva dorostenci předvedli své 

nejlepší výkony, i když v oddíle netrénují 

ani půl roku.

JUNIOŘI

Michael Čech
  v kategorii do 120 kg si odvezl pěkné 

třetí místo za celkový výkon 630 kg 

(dřep 215 kg, tlak na lavici 165 kg, 

pozved 250 kg) 
Michael si zlepšil osobní celkový 

výkon o 5 kg a v pozvedu předvedl 250 kg 
a  je to nejlepší vranovický výkon, neboť 
ještě nikdo z našeho oddílu tuto váhu ze 
závodu nepokořil, i když pokusů bylo dost 
za třiadvacet let kariéry našeho oddílu.

Za oddíl silového trojboje Ivan Karpíšek

Mistrovství Moravy zažilo 

nové rekordy. Naši jsou devátí

V  sobotu 5.10.2013 proběhl 
ve  Vranovicích 4. ročník národní ligy 
Moravy 4čl. družstev v silovém trojboji.

Zúčastnilo se celkem 15 kompletních 
družstev a  to: Viktorie Bohumín, KST 
Jihlava, KST Kuřim, GYM Olomouc, 
Sokol Pohořelice, Sokol Rosice, Zlobr 
Sedlčany z  Čech družstvo „A“ a  „B“, 
OST Svitavy družstvo „A“ a „B“, Colbert 
Vítkovice družstvo „A“ a  „B“ a  Sokol 
Vranovice družstvo „A“ a „B“.

Nejlepší výkon podal tým Colbertu 
SSK Vítkovice, jehož členové získali 
po přepočtu koefi cientu „Wilks“ celkem 

1797,33 bodů. Druhou příčku obsadili 
trojbojaři KST Jihlava s  1683,32 bodů 
a  bronz za  získaných 1633,18 bodů 
si odvezli borci ze Sokola Pohořelice. 
Na těchto závodech byly překonány čtyři 
nové české rekordy (Martina Koutňáková 
ze Sokola Pohořelice zlepšila nový 
juniorský rekord o 5,- kg a tento rekord 
má hodnotu rovných 200,- kg v kategorii 
do 84,-kg. Tomáš Juříček z TJ Lokomotiva 
Krnov, jako junior v kategorii do 66,-kg 
v  tlaku na  lavici přidal 2,5 kg a hodnota 
nového rekordu je 152,5 kg,a vylepšil 
v  této kategorii celkový výkon v  trojboji 
na 582,5 kg. Milan Selinger z KST Jihlava 
jako muž v  kategorii do  105,-kg zlepšil 
tlak na  lavici na  255,-kg. Za  zmínku 
jistě stojí, že největší platný dřep byl 
300,-kg,tlak na  lavici 280,-kg a  největší 
pozved byl 300,-kg).

A  jak si vedli zástupci Sokola 

Vranovice? Družstvo „A“ se umístilo 

na  deváté příčce za  1458,39 bodů. 

Soutěžili Pavel Pláteník, Michael Čech, 

Jiří Furch a Jan Bohunický. Výkony Pavla 

Pláteníka jsou na  vysoké úrovni a  jeho 

výkon byl 670,-kg v  přepočtu 443,80 

bodů. Michael Čech se zlepšuje každým 

závodem a  dosáhl celkem 359,93 bodů 

za  celkový výkon 625,-kg. Jiří Furch je 

naší stálicí a získal 344,90  bodů za výkon 

522,5kg. Čtvrtým byl Jan Bohunický 

a získal 309,75 bodů za výkon 420,-kg.

Družstvo „B“ bylo poslední t.j. 

na  patnáctém místě ve  složení Lukáš 

Soukup, který dorostencům vypomohl, 

Richard Čech, Věroslav Průdek a  Filip 

Kurka. Přesto, že se umístili poslední, 

patří jim pochvala za předvedené výkony, 

protože nazvedali víc než se očekávalo 

a hlavně to byly jejich první závody.

Soutěž se líbila, měla hladký 

a  bezproblémový průběh díky dobré 

organizaci a nakladačům. Všem, kteří se 

na akci podíleli patří velké poděkování.

Za oddíl silového trojboje Ivan Karpíšek

Dorostenci a junioři závodili 

ve Zbýšově

5. ročník poháru města Zbýšova  
dorostu a juniorů v silovém trojboji 
proběhl 5.10.2013 v Hornickém domě ve 
Zbýšově.

I vranovičtí mladí siláci se této soutěže 
zúčastnili a rozhodně se neztratili.

V soutěžní kategorii dorostu do 66,-
kg se umístil Věroslav Průdek na pátém 
místě za celkový výkon 312,5kg

V kategorii dorostu do 83,-kg se 
umístil David Dubský na třetím místě za 
celkový výkon 365,-kg.

Nejvíce obsazené kategorii dorostu do 
93,-kg se umístil Filip Kurka na šestém 
místě za celkový výkon 302,5kg

Všichni tři dorostenci si opět zlepšili 
svoje osobní výkony v trojboji.

V soutěžní kategorii juniorů nad 
120,- kg – sloučená obsadil Michael 
Čech čtvrté místo celkovým výkonem 
625,-kg.Michael Čech ukázal, že jeho 
fyzický fond je na dobré cestě a udržuje si 
stabilní výkony.

Za oddíl silového trojboje Ivan Karpíšek

Foto: Petra Holásková
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Termíny svozu 
komunálního odpadu
prosinec: 13., 27.

leden: 10., 24.

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Plast -  prosinec: 16., 23.

 leden: 6., 20. 

Papír - prosinec: 6., 19.

 leden: 3., 16., 31.

Sklo -  leden 2., 30.

TJ Sokol
Cvičení rodiče 

s dětmi

Cvičíme každé pondělí od  16 hodin 
do 17 hodin. Vedoucí: Jana Hanušová tel:  
607220063. Zastupující vedoucí: Ivana 
Galiová, tel: 605433964

Cvičení je určené pro děti, které už 
umí samostatně chodit (od 1 – 2 let). 

Maminky a jejich ratolesti

Cíl cvičení: rozvoj pohybu 
a společné spolupráce. Cvičení je vedeno 
za doprovodu dětských říkanek a písniček, 
které motivují k určitým cvikům. Cvičení 
je zaměřeno na  správné držení těla, 
šikovnost, obratnost, vede k rozvoji hrubé 
i jemné motoriky. Během cvičení měníme 
polohy těla, sedíme, lezeme, chodíme, 
běháme atd. 

Cvičíme s náčiním: fi tbally, overbally, 
švihadla, obruče, padák… Cvičíme 
s  nářadím: lavičky, trampolína, švédská 
bedna…

Skladba hodiny: 
1)  nástup – pozdravení
2)  zahřátí, rozběhání
3)  rozcvička – pohyby těla a  končetin, 

změny polohy těla
4)  říkanky, písničky
5)  hry, překážková dráha
6)  nástup – rozloučení

Z fotoarchivu TJ Sokol

Těšíme se na Vás, přijďte si s námi zacvičit.

Jana Němcová

Z činnosti oddílů:

Oddíl všestrannosti

Dne 19.10.2013 se cvičenky Veronika 
Hochmanová a  Tereza Bubeníková 
zúčastnily srazu mladšího a  staršího 
žactva v Brně na v tělocvičně Sokola Brno 
I na Kounicově ulici.

Z fotoarchivu TJ Sokol, oddil všestrannosti

Děvčata si pod vedením profesora 
tělesné výchovy Petra Hedvábného 
prošla celkovou gymnastickou průpravou  
od gymnastického koberce, přes přeskok, 
kladiny až po  hrazdu. Tento sraz byl 
přínosem nejen pro ně samotné, ale 
především pro mě, jako vedoucí cvičení.

Oddíl nohejbalu

Oddíl nohejbalu uspořádal dne 
17.11.2013 v  sokolovně 5. ročník 
turnaje tříčlenných družstev v nohejbalu. 
Zúčastnilo se jej  celkem 8 týmů. 
Vranovice – jako domácí, sestavili tři 
týmy. Dále přijeli hráči z Brna, Němčic, 
Žabčic a z Telnic. Z Telnic přijely týmy 
děvčat a  mužů. 1. místo si vybojovalo 
družstvo z Vranovic – ve složení Zdenek 
Hochman, Korčák Ivo a Soukal Roman. 
Druhé místo obsadili hráči z  Němčic 
a  na  třetím místě se umístilo družstvo 
z Těšan. Naše dvě zbylá družstva obsadila 
4 a 5. místo. 

Pro účastníky i  diváky zajistil 
občerstvení Mirek Novotný. 

Z fotoarchivu TJ Sokol, oddíl nohejbalu

Co dodat na  závěr? Že po dlouhých 
pěti letech zůstaly poháry pro vítěze u nás 
a my budeme doufat, že tomu bude tak 
i za rok.

Děkujeme fi rmě Nová Morava 
za sponzorství tohoto turnaje. 

PF 2014

Konec roku je před námi a  jak bývá 
zvykem hodnotíme uplynulý rok i my. 

V  letošním roce jsme zvládli udělat 
to, co jsme si pro rok 2013 naplánovali. 
Díky podpoře obci jsme se i  my mohli 
zúčastnit Sletu pod Ještědem v Roudnici 
nad Labem a  nainstalovat  cvičební 
nářadí v naší tělocvičně, které jak doufám  
prospěje všem cvičícím  k jejich tělesnému 
rozvoji.

Jménem výboru T.J.Sokol Vranovice 
bych chtěla touto cestou poděkovat 
Českému svazu silového trojboje, fi rmě 
Rychter company, s.r.o. - převoz spec.
silniční nákladní dopravy a fi rmě Vision 
Nutrition – sportovní výživa. Vedoucímu  
Smíšeného  zboží panu  Toncrovi a paní 
Renatě Měřinské a paní Haně Celnarové  
za  spolupráci a  sponzorské dary při 
konání mistrovství Moravy silového 
trojboje u nás v tělocvičně.

Taktéž děkuji všem členům naší T.J. 
za jejich ochotu a čas při utěsňování oken 
v celé sokolovně.

Výbor T.J. Sokol Vranovice přeje všem 
svým členům a  nejenom jim, vše nejlepší 
do nového roku,  hodně zdraví a štěstí. Život 
bez stresu, plný  pohody a zdravého pohybu 
a dovoluje si Vás pozvat do naší tělocvičny, 
kde pod vedením proškolených cvičitelů 
můžete udělat něco pro svoje zdraví. 

Za TJ Sokol Marta Goliášová
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SK Vranovice
…pěkně zpátky 

na zem…

V  srpnovém čísle zpravodaje jsem 

při hodnocení uplynulé sezóny psal 

o  potenciálu mužstva, a  o  odhodlání 

porvat se o  postup hned od  prvního 

zápasu sezóny nadcházející, čili té, která 

se právě nachází za svou polovinou. Tyto 

atributy jsme navíc podpořili doplněním 

realizačního týmu o  p.  Radka Klimeše, 

který tak spolu s již u mužstva působícím 

Zdeňkem Pospíškem, vytvořil trenérský 

tandem. Kádr se doplnil o  odchovance 

a navrátilce Mirka Horáka, k tomu přibyly 

tři mladé pušky z dorostu, a ono to hned 

od začátku šlo, ne že ne. Taky se nebylo 

čemu až tak divit, ona totiž velká část 

hráčů z řad soupeřů v této soutěži chodí 

na hřiště přímo z restauračních zařízení či 

jiných „kulturních“ víkendových aktivit, 

a slovo zápasová morálka je jim naprosto 

cizí. Jinak řečeno prvních 7 zápasů = 

7 vítězství = 7 bodů náskoku na  čele 

tabulky (že by až moc šťastných sedmiček 

najednou?). 

A tím však veškeré kouzlo magických 

čísel skončilo. Tak jako ve  všech jiných 

soutěžích, tak i  v  té pralesní se totiž 

najdou i  jiná mužstva, která mají touhu 

postoupit, a  disponují stejně jako ten 

náš poměrně slušným kádrem. A  právě 

s  těmito jsme měřili síly v  posledních 

dvou zápasech podzimní části. A  to že 

jsme v obou prohráli, nebylo až tak dílem 

náhody. Až dosud jsme totiž (vyjma 

zápasu v  Březí, který jsme měli pod 

kontrolou) nebyli v  situaci, že bychom 

v  zápase prohrávali a  museli nepříznivý 

vývoj otáčet. Pro nás úplně nový, bohužel 

negativní faktor tak nelibě prověřoval sílu 

a  charakter celého týmu. Ten charakter 

Dům pro seniory má 

vlastní web

Chcete se dozvědět kompletní 
informace o Domě pro seniory? 
Podívat se na fotografi e, či služby, které 
nabízí? Potřebujete se na něco zeptat?

Vše najdete nově na webových 
stránkách www.dpsvranovice.cz

zmiňuji obzvlášť, protože jsme tato utkání 

dohrávali v celkové křeči, jež byla příčinou 

zbytečných hádek, které kolektivnímu 

pojetí rozhodně neprospívají. 

Nerad bych střílel do  vlastních 

řad, ale pánové každý ruku na  srdce 

a „hlavně nohama pěkně zpátky na zem“. 

I porážky mají ve  sportu své místo a  to, 

jak ji kdo dokáže přijmout, ukazuje 

opravdovou sílu jednotlivce, hlavně však 

již zmiňovaný charakter celého týmu. 

Takže hlavu vzhůru, podstatné je, že jsme 

s minimálním náskokem v čele a všichni 

se nám dívají na  záda. Je jen potřeba si 

ty hlavy přes zimu vyčistit, udělat kvalitní 

přípravu a do jarní části trochu víc pokory 

na úkor důležitosti cíle, který máme před 

sebou a tím je přece… POSTUP!!!

Za SK Vranovice Miroslav Ježa
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Drahomír Dráb  ............................ 60
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Blažena Hanáčková  ...................... 70
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Marie Sochorová  .......................... 81
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Blanka Papežová  .......................... 65
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Hermína Komprdová  ................... 65
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Milada Klimešová  ........................ 88
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Anna Saitlová  ............................... 82
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Anežka Valášková  ........................ 90

Narození
Veronika Jandásková

Markéta Procházková

Miriam Kučáková

Eliška Čapková

Emily Kacafírková

Robert Dofek

Úmrtí
Růžena Jandásková

Marie Bednářová

Jitka Dvořáková

Marie Bombelová

Jaromír Řehoř
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Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 

Čertovská zábava
7. 12. 2013 ve 20.00 hodin

hraje Pekelně dobrej BAREL ROCK
Sportovní hala Vranovice

Vstupné: 150 Kč
na uvítanou tekutý čertík

občerstvení a bar k dispozici
čerty a čertice v maskách vítáme, civilisty tolerujeme

pořadatel: Sami sobě, o.s.

V. Tekutý kapřík
23. 12. 2013 od 18 hodin

v hospodě Na Hale ve Vranovicíh
Vstupné: 50,- Kč

Vystoupí:
• Dívčí rocková kapela Do zdi z Mikulova

• Nevers - alternative big beat z Hustopečí
• Never jam – rock Vranovice

• Barfl  y – rock Vranovice
U výčepu:

15° Kvasar, originální speciál ze Sentic
10° Divočák, nefi  ltrované světlé výčepní pivo

Betlémské světlo 2013
roznáší skauti z Vranovic

kdo má zájem - zapište se prosím do seznamu
(seznam je k dispozici v lékárně, obchodě U Toncrů, pekárně,

na OÚ a v kostele)
Roznos navečer v po 23.12.2013

Štědrovečerní zpívání
24.12.2013 v 15 hodin

U kostela pod vánočním stromem
Příjemná vánoční atmosféra a punč na zahřátí

Svěcení mladých vín
za účasti faráře

Ne 29. 12. 2013, začátek v 18 hodin
pořádá ČZS MS – vinaři Vranovice
Společenský sál Domu pro seniory

Sňatky
Gabriela Kubíková a David Vogel  

Vladimíra Toncrová a Vladislav Frais 

Eliška Klašková a Pavel Zajíc

Lenka Hrabalová a Jan Vybíral

Jitka Krchňavá a Miroslav Drbal

Lenka Hrabcová a Nikola Havlát

Počet obyvatel  ke dni 18.11.2013
muži  ......................................... 1074
ženy  .......................................... 1087
celkem  ...................................... 2161
z toho dospělí  ........................... 1812
děti  ............................................. 349

Zdroj: matrika OÚ, 
připravila Zuzana Škamradová


