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Vranovice rozzářil vánoční strom a ohňová show. 
Začal advent

Zima je obdobím, kdy lidé oslavují jedny z  nejkrásnějších svátků v  roce – 
Vánoce. Ve Vranovicích jsme přivítali advent tradičním jarmarkem a rozsvícením 
vánočního stromu v neděli 30. listopadu.

Nasát vánoční atmosféru přišly i  přes mrazivé počasí stovky lidí. Ti mohli 
zhlédnout vánoční vystoupení žáků z místní mateřské a základní školy, taneční 
vystoupení, sólový zpěv Lenky Augustinové a  spolu se Sborečkem si zazpívat 
koledy a  být u  rozsvícení vánočního stromu. Ten kolem sedmnácté hodiny 
rozzářil Vranovice.

Novinkou byl vánoční jarmark a  ruční dílničky dětí ZŠ, který se konal 
v  tělocvičně. Zde se mohli příchozí nejen ohřát, ale dozvědět se také více 
o vánočních tradicích a zvycích a odnést si na památku některý z výrobků.

Nechybělo vypouštění balónků s přáním Ježíškovi ani vánoční přání starosty 
Jana Helikara a  otce Grzegorze Zycha, který po  celou dobu akce nechal pro 
veřejnost otevřeny dveře místního kostela.

Kulturní program zakončila po 17,00 hodině fakírská a ohňová show. Umění 
práce s ohněm, chůze na střepech, leh na hřebíky nebo rozseknuté jablko šavlí 
na těle – toto fakírské umění zaujalo nejednoho z diváků a bylo na obdiv.

Začal advent. Obec Vranovice vám přeje příjemné a  klidné prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do nového roku 2015.

-kla-
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
je mojí milou povinností, poděkovat 

za  Vaši účast v  komunálních volbách 
a za důvěru, kterou jste svými hlasy dali 
celé vítězné kandidátce. Důvěry si velice 
vážíme. 

Výrazné vítězství ve  volbách celé 
kandidátky Občanské demokratické 
strany je oceněním pro každého 
kandidujícího jedince. Současně to je 
pro nás všechny závazek do  budoucna, 
závazek k  tomu, aby byl předložený 
předvolební program zcela naplněn.

Předvolební program se proto stane 
závazným Plánem rozvoje na  roky 
2015 -2018. Přáním nově zvoleného 
vedení obce je, aby do  Plánu investic 
a oprav na jednotlivé roky byly zahrnuty 
i předvolební předsevzetí zbývajících 
kandidujících stran.  Proto jsem již vyzval, 
jejich zástupce, aby svá předvolební 
předsevzetí konkretizovali a  převzali 
za ně osobní odpovědnost.  

Společně jsme na  začátku dalšího 
čtyřletého volebního období. Udělejme 
všichni vše pro to, abychom se mohli 
za čtyři roky podívat do zpětného zrcátka 
a tam viděli další kus společné cesty pro 
celou naší obec.  

Závěrem si dovolím Vám všem 
popřát klidné prožití Vánočních svátků, 
rodinnou pohodu a  do  Nového roku 
hodně zdraví, plno sil a radosti. Hledejme 
okolo sebe optimismus, vzájemnou 
toleranci a „dobrou náladu“ i v roce 2015.

Váš starosta Ing. Jan Helikar

Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

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

Usnesení Rady č. 22/2014 

ze dne 24.11.2014

Rada:

1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila za  předsedu 

Sportovní komise Petra Škamradu.
1.2.  Rada obce schválila za předsedu Školské 

komise Mgr. Oldřicha Vybírala.
1.3.  Rada obce schválila Plán investic a oprav 

na r. 2015 – 2016.
1.4.  Rada obce schválila plán jednání Rady 

obce do  konce r. 2014 a  termín pro 
jednání Zastupitelstva Obce Vranovice 
(18.12.2014).

1.5.  Rada obce schválila Plán rozvoje obce 

na r. 2015 – 2018.

1.6.  Rada obce schválila prezentaci Obce 

Vranovice v připravované knize „Česká 

republika – města a obce“ v  rozsahu ½ 

strany A4.

1.7.  Rada obce schválila Smlouvu č. 027574 

s  Jihomoravským krajem o  poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

na  zabezpečení akceschopnosti JSDH 

na r. 2014 ve výši 2.117,– Kč. 

1.8.  Rada obce bere na  vědomí program 

a  zajištěnost rozsvěcení Vánočního 

stromu dne 30.11.2014.

1.9. Rada obce schválila členy Kulturní komise 

a Komise stavební a životního prostředí.

2. Ukládá:

2.1.  Rada obce ukládá získat souhlasy 

zbývajících majitelů pozemků k realizaci 

komunikací, chodníků a  parkovacích 

míst v lokalitě Kopečky:

 T: 15.1.2015 O: Drahomír Dofek

2.2.  Rada obce ukládá zadat vypracování 

studie pro využití pozemku p. č. 2837/1 

mezi ul. Pouzdřanská a  Nádražní 

a opravy uličky.

 T: 30.1.2015 O: starosta

2.3.  Rada obce ukládá zadat vypracování 

studie proveditelnosti, časový harmo-

nogram a  předběžný rozpočet pro 

bezpečné propojení západní části 

obce (ul. Přibická, Polní, Doliny, Nad 

Dolinami, Sadová, U Hájku, U Hlinku) 

s centrem obce.

 T: 30.1.2015 O: starosta

2.4.  Rada obce ukládá zadat vypracování 

projektové studie pro vedení 

infrastruktury (komunikace, VO, 

izolační zeleň atd.) okolo bývalého areálu 

společnosti ATRAX (dříve VITANA)

 T: 15.2.2015 O: starosta

2.5.  Rada obce ukládá připravit návrh 

Rozpočtu na rok 2015.

 T: 1.12.2014 O: starosta

2.6.  Rada obce ukládá projednat aktivitu 

společenských organizací a spolků.

 T: 15.2.2015 O: Ing. Jaroslav Pezlar

2.7.  Rada obce ukládá připravit vyhlášku 

O  místním poplatku za  provoz 

systému shromažďování, sběru, třídění 

a odstraňování komunálního odpadu.

 T: 10.12.2014 O: starosta, D. Dofek

3. Rada vzala na vědomí:

3.1.  Rada obce bere na  vědomí rozšíření 

třídění odpadu o  možnost odevzdání 

elektrospotřebičů ve dvoře OÚ. 

3.2.  Rada obce bere na  vědomí program 

a  zajištěnost rozsvěcení Vánočního 

stromu dne 30.11.2014.

Usnesení Rady č. 21/2014 

ze dne 10.11.2014

Rada:

1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila zřízení komisí 

Rady obce: Komise stavební a životního 
prostředí, Školská komise, Kulturní 
komise a Sportovní komise.

1.2.  Rada obce schválila předsedkyni 
Komise stavební a životního prostředí – 
Ing. Arch. Simona Kodýtková.

1.3.  Rada obce schválila předsedkyni Komise 
kulturní: Ing., Mgr. Petra Klabusayová.

1.4.  Rada obce schválila rozdělení 
kompetencí členů Rady obce.

1.5.  Rada obce schválila Plán rozvoje obce 
na r. 2015 – 2018.

1.6.  Rada obce schválila prodloužení záboru 
veřejného prostranství (chodník) na  ul. 
Masarykova, č. p. 17.

1.7.  Rada obce schválila ve  spolupráci se 
společností ELEKTROWIN a. s. zřídit 
ve  dvoře OÚ sběrné místo pro zpětný 
odběr elektrozařízení.

1.8.  Rada obce schválila podmínky 
a  Smlouvu o  zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení se společností 
ELEKTROWIN a. s.

1.9.  Rada obce schválila výsledky 
hospodaření ZŠ a MŠ k 30.9.2014.

1.10. Rada obce nemá připomínek 
k Rozhodnutí Drážního úřadu o změně 
zabezpečení přejezdu kolejí na  vlečce 
do Pohořelic.

1.11.  Rada obce schválila pronájem zahrádky 
- pozemků 2239/16 a  2239/17 p.  Janu 
Ruberovi, Doliny 782, Vranovice.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá předložit návrh 

na předsedu Komise sportovní a Komise 
školní.

 T: 24.11.2014 O: starosta, I. místostarosta
2.2.  Rada obce ukládá předložit Plán 

jednání Rady obce a Zastupitelstva obce 
na  zbývající část r. 2014 a  I. pololetí 
2015.

 T: 24.11.2014 O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vyzvat lídry 

jednotlivých kandidujících stran do ZO, 
aby konkretizovali jejich předvolební 
program, včetně určení odpovědností, 
za  účelem vypracování návrhu Plánu 
investic a oprav na r. 2015 -2016.

 T: 15.11.2014 O: starosta
2.4. Rada obce ukládá společně řešit 

vybudování vodovodního řadu k  p.  č. 
282/5 a 285/3 určeným k zástavbě RD. 

 T: 15.12.2014 O: starosta
2.5.  Rada obce ukládá zajistit mimořádný 

svoz bioodpadu v  posledním týdnu 
v listopadu.

 T: 30.11.2014 O: starosta
2.6.  Rada obce ukládá připravit zadání pro 

výběrové řízení na  dodání klimatizace 
do jídelny budovy DPS.

 T: 15.12.2014 O: starosta
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Údržbu chodníků 

v zimě ztěžují 

parkující auta 

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. Za  ohleduplnost, shovívavost 
a opatrnost, všem spoluobčanům předem 
děkuji.

Ing. Jan Helikar
starosta obce

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

č. 189/2013 Sb, změna 222/2014 Sb 
O  ochraně dřevin a povolení jejich 
kácení.

3.2.  Rada obce vzala zprávu o třídění odpadu 
na vědomí.

3.3.  Rada obce vzala na  vědomí zvýšení 
základních platů zaměstnanců OÚ 
od 1.11.2014.

3.4. Rada obce ber na  vědomí zprávu 
o kontrole HZS JMK v budově Domu 
pro seniory.

3.5. Rada obce vzala na  vědomý výsledky 
provedených zkoušek na  rozbor sedlin 
dna říčky Šatavy v toku v celém katastru 
Obce Vranovice

Usnesení z mimořádného 

jednání Rady obce 

ze dne 27.10.2014

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

ustavujícího jednání Zastupitelstva 
Obce Vranovice.

Usnesení z mimořádného 

jednání Rady obce 

ze dne 7.10.2014

Rada:

1. Schvaluje
1.1. Rozhodnutí Ministerstva životního 

prostředí o  poskytnutí dotace ze dne 
24.9.2014, č. j. 115D242002409.

1.2.  Ukončení nájmu domu ul. Hlavní 190, 
Vranovice, ze zdravotních důvodů 
k datu 31.10.2014.

1.3.  Nájemní smlouvu na pronájem domu ul. 
Hlavní 190, Vranovice, druhému v pořadí 
ve  výběrovém řízení – p.  Rostislav 
Trojan, s účinností od 1.12.2014.

Usnesení Rady č. 19/2014 

ze dne 29.9.2014

Rada:

1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schvaluje umístění vodovodní 

šachty na  pozemku obce před RD, ul. 
Úzká 508

1.2. Rada obce schvaluje dotaci SDH 
Vranovice ve  výši do  10.000,– Kč, dle 
skutečných nákladů.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá řešit odstranění 

zjištěných závad dle výsledků kontroly 
HZS na budově DPS.

 T: ihned O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere zprávu o  hodnocení 

volebního období 2011 – 2014 

na vědomí.
3.2. Rada obce bere zprávu o  průběhu 

jednání ohledně reklamací vad na DPS 
na vědomí.

3.3.  Rada obce bere na  vědomí výsledky 
kontroly JmKu na agendu matriky.

Usnesení z ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva obce Vranovice 

konaného dne 6.11.2014 

v 19.00 hodin

ZO schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Ing.  Simonu 

Kodýtkovou a Martina Hochmana.
2.  Program dnešního ustavujícího zasedání.
3. Volební komisi ve  složení: Dagmar 

Sedláčková, Květuše Procházková 
a Mgr. Oldřich Vybíral.

4.  Zvolení dvou místostarostů
5.  Funkci starosty jako uvolněnou.
6.  Zvolení starosty Ing. Jana Helikara.
7.  Zvolení místostarosty Ing.  Jaroslava 

Pezlara
8.  Zvolení místostarosty Drahomíra 

Dofka.
9.  Zvolení dalších 2 členů Rady obce (+ 

starosta a místostarosta, celkem 5 členů).
10.  Zvolení člena Rady obce Ing.  Jiřího 

Hladíka.
11.  Zvolení člena Rady obce Luboše 

Mrkvicu.
12.  Zřízení Finančního a  Kontrolního 

výboru. Oba výbory budou pětičlenné.
13.  Zvolení předsedy FV pana Martina 

Hochmana.
14.  Zvolení předsedkyně KV paní Miluši 

Sedláčkovou.
15.  V  souladu s  § 72 a  § 84 odst. 2 písm. 

n) Zákona o  obcích odměnu za  výkon 
funkce místostarosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve  výši 
11.000,– Kč měsíčně, odměnu za výkon 
funkce radního jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve  výši 
1.480,– Kč měsíčně, odměnu za  výkon 
funkce předsedy Finančního výboru 
a  Kontrolního výboru a  komisí jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve  výši 1.300,– Kč měsíčně, odměnu 
členům výborů a  komisí, kteří jsou 
členy ZO, ve výši 1.060,– Kč a členům 
zastupitelstva obce ve  výši 540,– Kč. 
Odměna bude poskytována od  přijetí 
tohoto usnesení a v případě náhradníka 
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, 
jehož se zúčastnil.

16.  Při souběhu výkonu několika funkcí 
se odměna členovi ZO (v  souladu s  § 
77 odst. 3 písm. b) Zákona o  obcích) 
poskytne pouze za výkon funkce, za níž 
podle rozhodnutí ZO náleží nejvyšší 
odměna.

17. Místostarostu Ing.  Pezlara k  úkonu 
provádění Prohlášení o  uzavření 
manželství.

Termíny svozu 
komunálního odpadu

prosinec: 12., 26.

leden: 9., 23.

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Plast -  prosinec 24.

 leden 21.

Papír -  prosinec 10.

 leden 7.

 únor 4.

Sklo -  leden 1., 29.
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Ordinační doba dětské 

lékařky MUDr. Bartlové 

o vánočních svátcích:

23.12. 8.00-13.30
24.12. ZAVŘENO
25.12. ZAVŘENO
26.12. ZAVŘENO
29.12. 7.00-15.00
30.12. 8.00-13.30
31.12. ZAVŘENO - ZÁSTUP

MUDr. Nentvich, Velké Němčice - 
Ordinační doba od 7.00-10.00

2.1.2014 8.00-12.00

Ordinační doba 

praktického lékaře 

o vánočních svátcích

MUDr.  Petr Bartl oznamuje, že 
během vánočních svátků bude 
ordinovat v  běžných ordinačních 
hodinách mimo 31.12. – dovolená, 
zástup MUDr. Macků Popice.

Výzva k podávání návrhů 

na udělení jednorázové 

motivační dotace

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 2014 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 1 stranu A4

Návrhy můžete zasílat do 28. února 2015 

na adresu:

OÚ ve Vranovicích
Školní 1
691 25 VRANOVICE
nebo e-mailem na: kultura@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.

-kla-

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
18. 12. 2014 v 19 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice

Obec Vranovice 

vydala kalendáře 

na rok 2015

Téma kalendáře jsou kroje

Obec Vranovice vydala nové 
kalendáře na  rok 2015. Hlavním 
tématem kalendářů jsou originální 
vranovické kroje, které obec nechala 
zhotovit dle původních vzorů. K dostání 
jsou dva druhy kalendáře, a  to menší 
stolní kalendář ve  formátu stejném jako 
vycházel v minulých letech a novinkou je 
velký nástěnný měsíční kalendář. Stolní 
kalendář je sestaven z  více než padesáti 
exkluzivních fotografi í, které představují 
tvorbu vranovického kroje od  jeho 
počátku až do  letošních krojovaných 
hodů. Velký nástěnný kalendář zobrazuje 
ve 12 měsících jednotlivé varianty kroje, 
které oblékli letošní stárci.

V  týdenním 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 stolního i nástěnného kalendáře 
činí 130 Kč, což odpovídá nákladům 
na  vydání. Kalendář je možné zakoupit 
na  OÚ, v  místní knihovně, v  trafi ce 
U Pekárny nebo v obchodě U Toncrů. 

-kla-

Odběr vysloužilého 

elektra bude přímo 

v obci

Od  1. prosince bude za  budovou 
obecního úřadu zřízeno nové 
místo zpětného odběru použitých 
elektrozařízení.

Nemusíte tak přemýšlet, kam 
s  vysloužilými spotřebiči. Nové sběrné 
místo vám umožní zbavit se tohoto druhu 
odpadu ekologickým způsobem. Zpětný 
odběr a následná recyklace odevzdaných 
spotřebičů je významným krokem 
k ochraně životního prostředí.

Ke  zpětnému odběru lze odevzdat 
jen kompletní a  nerozebrané 
elektrospotřebiče.

Kdy můžete odpad odevzdat?
Odpad můžete odevzdat vždy 

v úředních hodinách obecního úřadu:
Pondělí 07:30 – 19:00 h
Středa 07:30 – 17:00 h
Druhy elektroodpadu, které lze 

odevzdat:
• Velké domácí spotřebiče (např. 

ledničky, mrazáky, myčky, sporáky, 
pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, el. 
topidla, el. sekačky apod. 

• Malé domácí spotřebiče (např. 
vysavače, žehličky, toastovače, 
sendvičovače, elektrické nože, varné 
konvice, kuchyňské roboty, apod. 

• Elektrické nástroje a  nářadí(např. 
vrtačky, pily, řezačky, obráběcí stroje, 
brusky, aku a el. šroubováky, nástroje 
pro pájení, svářečky, apod. 

• Trubicové a úsporné zářivky a výbojky 
• Televizory a PC monitory 
• Výpočetní a  telekomunikační 

technika 
• Spotřební elektronika 
• Hračky, vybavení pro volný čas a sport 

-kla-

Štědrovečerní 
zpívání

středa 24.12.2014
v 15 hodin

U kostela pod vánočním 
stromem

Příjemná vánoční atmosféra 
a punč na zahřátí, 
Betlémské světlo
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Komunální volby 2014

Kdo získal důvěru občanů 

na další čtyři roky?

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly 
volby do  zastupitelstev. Občané měli 
možnost zvolit si své zástupce do vedení 
obce.

Koho ve  volbách Vranovičtí 
upřednostnili? Jaká byla volební účast 
a jaké je nové složení zastupitelstva obce?

V celkovém součtu hlasů si v naší obci 
nejlépe vedla strana č. 3 – ODS, která 
od  občanů získala 5730 hlasů. Druhý 
nevyšší počet hlasů získala strana č. 1- 
KDU-ČSL a  to 2529, za  ní se umístila 
strana č. 4 – Zelená pro Vranovice 
s  počtem 1800 hlasů a  strana č. 2 – 
KSČM získala od vranovických obyvatel 
1351 hlasů.

K urnám přišlo volit 843 voličů.
Ve  Vranovicích byly pro občany 

připraveny dvě volební místnosti. 
První zůstala stejně jako v  minulých 
letech v  budově obecního úřadu a  již 
podruhé mohli obyvatelé, kteří bydlí 
na č.p. 401 a výše volit ve společenských 
a  reprezentačních prostorách Domu pro 
seniory.

Známe nové složení zastupitelstva, 
důvěru na  další čtyři roky získali 
od  voličů tito kandidáti (pořadí dle 
stran): 

Oldřich Vybíral, Mgr. (KDU-ČSL) 336 hlasů

Miluše Sedláčková (KDU-ČSL) 255 hlasů

Pavel Kukleta, Mgr. (KDU-ČSL) 235 hlasů

Martin Hochman (KSČM) 241 hlasů

Květuše Procházková (KSČM) 118 hlasů

Iva Rapcová, Mgr. (ODS) 484 hlasů

Jaroslav Pezlar, Ing. (ODS) 462 hlasů

Luboš Mrkvica (ODS) 443 hlasů

Jan Helikar, Ing. (ODS) 442 hlasů

Jiří Hladík, Ing. (ODS) 422 hlasů

Drahomír Dofek (ODS) 386 hlasů

Simona Kodýtková, Ing. Arch. (ODS) 388 hlasů

Dagmar Sedláčková (ODS) 315 hlasů

Petr Škamrada (Zelená pro Vranovice 212 hlasů

Růžena Jedličková (Zelená pro Vranovice) 174 hlasů

Obec má nově dva místostarosty 

Ve  čtvrtek 6. listopadu proběhlo 
ustavující zasedání Zastupitelstva obce 
Vranovice. Na programu mělo  zejména 
volby do vedení naší obce. Starostou byl 
již potřetí v řadě zvolen Ing. Jan Helikar 
(ODS).

Nově bude mít obec dva místostarosty 
– 1. místostarostou byl zvolen Ing. Jaroslav 
Pezlar (ODS), 2. místostarostou 
Drahomír Dofek (ODS), který obhájil 
post z minulého volebního období.

V Radě obce dále zasednou Ing.  Jiří 
Hladík (ODS) a Luboš Mrkvica (ODS). 

Předsedou Finančního výboru byl 
zvolen Martin Hochman (KSČM) 
a  předsedkyní Kontrolního výboru 
Miluše Sedláčková (KDU-ČSL).

Nově tak má vedení obce dva 
místostarosty, oba jsou ve svých funkcích 
neuvolnění.

A proč dva místostarosty?
Naše obec je svojí velikostí na rozhraní 

mezi městysem a městem.
Již od  r. 2005 se ve  vedení obce 

opakuje debata o zřízení funkčního místa 
tajemníka.

Od r. 2005 se průměrné roční příjmy 
obce více než zdvojnásobily. Personální 
obsazení je stále stejné. 

Možná byla dvě řešení:
Zřízení funkce tajemníka

• převezme řízení agendy, která je 
vykonávána pro státní agendu 
(matrika, účetnictví)

• roční náklady: cca 700 tis. Kč (plat, 
soc + zdravotní pojištění, vybavení 
kanceláře, počítač, mobil, režijní 
náklady) 

• těžko by se tato funkce následně rušila
Zřízení dvou místostarostů

• jedná se o  operativní řešení (dá se 
změnit kdykoliv rozhodnutím ZO)

• náklady: 11 tis odměna – celkové 
náklady včetně odvodů cca 180.000,-
Kč/rok
Praxe ukázala, že důsledná práce 

místostarosty obci přináší značné 
fi nanční úspory. Příklad DPS – kontrola 
a omezení vícenákladů za stavbu. 

-kla-, -hel-

Volební účast ve Vranovicích

Okrsky 
celkem

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy

2 1 775 843 47,35 843 833

-jan-

Volební „dozvuky“

Je více než měsíc po  komunálních 
volbách, po volbách do vedení naší obce. 
Je to snad již dostatečný čas na to, aby se 
volby daly zhodnotit s určitým odstupem 
a nadhledem.

Pokusím se o to z pohledu osobního, 
i  když si jsem samozřejmě vědom toho, 
že můj osobní pohled je „deformován“ 
funkcí starosty.

Letošní předvolební čas (kampaň) 
byl proti minulým letům výrazně odlišný. 
Přiblížili jsme se té České „vrcholové 
politice“ a ještě se ji podařilo zdokonalit. 
Vznikla nám zcela nová kandidátka 
„Zelená pro Vranovice“, která byla 
řízena lidmi, kteří ani nekandidovali. 
Do předvolebního klání se nám vloudila 
i trochu osobní rovina, trochu účelovosti 
a falešných argumentů, které však mohou 
být pro každou společnost nebezpečné. 
O co jde?

a) Komunikace OÚ s  veřejností 
a naopak. 

Cílem bylo vzbudit ve  veřejnosti 
dojem, že vedení obce a  celý OÚ 
dostatečně nekomunikuje s veřejností, že 
informace nejsou objektivní atd.

K  uvedenému si dovolím pouze tři 
poznámky:

Za  nedostatečnou komunikaci 
s  veřejností se často a  zcela záměrně 
zneužívá situace, kdy vedení obce nevyhoví 
požadavkům jednotlivců (či zájmové 
skupině), kteří žádají výhody na  úkor 
někoho jiného. Nesouhlasné stanovisko 
obce vůči osobním zájmům jednotlivců 
nelze podsouvat ostatní veřejnosti 
jako nedostatečnou komunikaci úřadu 
s obyvateli.

Informovanost veřejnosti o dění v naší 
obci je oproti jiným obcím nadstandardní 
– denní aktualizace webových stránek 
(webové stránky několikrát po  sobě 
získaly krajská ocenění), Vranovický 
zpravodaj (obsahově je dáván za  vzor 
při různých školení) je na  profesionální 
úrovni. Jakékoliv dotazy a vyjádření jsou 
vyřizovány neprodleně.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou 
každé pondělí až do 19.00 hod., jakékoliv 
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informace lze získat telefonicky nebo osobně na  OÚ, 
elektronickou poštou, veřejné dotazy na  starostu je možné 
podávat i prostřednictvím webových stránek (odkaz „Zeptejte 
se starosty“), kde je zveřejněna i  odpověď. Na  veřejných 
jednáních Zastupitelstva obce, která se konají každé dva 
měsíce, je možné získat ucelené informace o projednávaných 
aktivitách obce.

b) Zajištění bezpečnosti občanů a  ochrany majetku, 
boj proti kriminalitě, bezpečnost na komunikacích atd.

Snahou takovýchto předvolebních slibů bylo vyvolat 
ve veřejnosti přesvědčení, že starosta, či vedení obce je více 
než vlastní odpovědnost, vlastní výchova a vice než Policie 
ČR. Není tomu tak nejen v naší obci, ale také v žádné jiné. 
Jedná se pouze o  falešné hledání viníka za  vlastní selhání. 
Za selhání konkrétního jedince, či jedinců.  

Co je na  uvedených případech společensky 
nebezpečné? Povrchnost, faleš a účelovost. Oba případy se 
snaží hledat viníky za svá osobní selhání. Současně se snaží 
veřejnosti podsouvat vědomí, že starosta může zařídit vše. 
Není tomu tak, a je to tak dobře. 

Doba, kdy existovali jedinci, kteří mohli vše, je dávno 
pryč.

Jsem nesmírně rád a  vážím si toho, že výrazná většina 
našich spoluobčanů dokáže ocenit, kam se rozvoj naší krásné 
obce za poslední léta ubírá, že nepodlehla populismu. 

Volby ukázaly, že populistů a prospěchářů v naší obci je 
výrazně méně, než poctivých a  pracovitých lidí. Věřím, že 
tomu tak bude i v budoucnu.

Jeden případ za všechny.
Nikdy jsem se anonymy nezabýval z  toho důvodu, 

že někdo v  sobě nenajde ani ten poslední zbytek odvahy 
a slušnosti, aby se pod svůj názor podepsal. 

Poprvé a naposledy udělám výjimku. A to jen proto, že 
je uvedený anonym nejen ohavný, tak jako každý jiný, který 
není podepsán, ale hlavně z důvodu, že je nebezpečný.

V  tomto daném případě se anonymní pisatel vydává 
za  mluvčího nějaké skupiny. V  době, kdy proběhly volby 
do  zastupitelstva obce, se tato skupina lidí nechce smířit 
s  výsledky voleb. Jak je to velká skupina lidí? Dvou, pěti, 
dvaceti občanů? Každé volby i  volby v  naší obci jsou 
referendem o  tom, kterou z  kandidujících stran občané 
vyberou. To znamená, že vyberou i  program a  starostu, 
kterého kandidující strana představila.

Anonym svými otázkami vyvolává neopodstatněná 
a neuskutečnitelná očekávání. Vyvolává mezi občany určitou 
nervozitu a napětí. 

Proč jsou požadavky v anonymu neuskutečnitelné?
V  anonymu jsou z  drtivé většiny vznášeny požadavky 

na potírání chuligánství, výtržností a kriminality. K tomu je 
nutné uvést, že pravomoci státu jsou rovnoměrně rozloženy 
do několika rovin a institucí.

Samospráva, tj. obce a  města, mají své kompetence 
zahrnuty v  Zákoně o  obcích. Nemají naprosto žádné 
pravomoci k zajišťování bezpečnosti a odhalování kriminality. 
Tyto pravomoci má v  právním státu výhradně Policie 
ČR. Fotopasti a  kamery mají pouze dvě funkce. Prevenci 

ANONYM
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a  případné podpůrné důkazní podklady 
pro Policii ČR. 

Kriminalita a  chuligánství nejsou 
vedení obce lhostejné. Přestože, dle 
policejní statistiky, je kriminalita v  naší 
obci podstatně nižší, než ve srovnatelných 
městech v našem okolí.

Zásadní odpovědí na  to, jak 
předcházet chuligánství a výtržnostem, je 
výchova v rodinách. Rodiče musí přijmout 
odpovědnost za výchovu svých dětí. 

Nesmyslné pokuty cyklistům:
Starosta není nadřízeným Policie 

ČR, která pokuty vybírá. Osobně jsem 
o  tomto problému jednal jak na  Policii 
ČR v Pohořelicích, tak na krajské úrovni. 
Vždy jsem obdržel stejnou odpověď: 
cyklisté jsou častými oběťmi dopravních 
nehod. Proto tato prevence. V  lednu 
tohoto roku se stal smrtelný úraz 
cyklistovi z Přibic u našeho hřbitova. 

Jednosměrky v naší obci: 
Jednosměrky mají jediný účel – 

zvýšení bezpečnosti občanů. Za poslední 
dvě volební období byla v  obci zřízena 
jediná jednosměrka – ul. Školní (od pošty 
k ul. Masarykova). Jedná se o úsek dlouhý 
cca 100 m. Důvod? Zajištění bezpečnosti 
zejména pro žáky ZŠ. 

Anonymní pisatelé dopisu 
na  jedné straně se domáhají zajištění 
bezpečnosti v naší obci, na  straně druhé 
zlehčují práci Policie ČR. Dovolím 
si zde odkázat na  internetové video 
(bylo zveřejněno na  všech televizích 
v hlavních zprávách): http://video.idnes.
cz/?c=A141126_094518_brno-zpravy_
daj&idvideo=V141126_093124_tv-
zpravy_krr

Pisatelům anonymu touto cestou 
odpovídám na položené otázky. 

Nehledejme stále nějaké výmluvy 
za  nevhodné pokutování cyklistů. 
Nehledejme stále nějaké výmluvy 
a  omluvy pro naše porušování předpisů 
a výstražných zařízení.

Jde o  zdraví nás všech a našich dětí. 
Buďme příkladem pro naše děti a dbejme 
na zdraví nás i našich sousedů.

Závěrem snad jediné: za  svoji práci, 
a  dovolím si tvrdit, že i  za  práci všech 
zastupitelů, se nemusím stydět. Vždy se 
k ní budu veřejně hlásit. 

Nevyvolávejme v  sobě a  ve  svém 
okolí špatnou náladu. Naopak, hledejme 
optimismus a porozumění. 

Ing. Jan Helikar

Zajímá vás dění 

v obci nebo plány 

do budoucna? 

Máte dotazy?

Zeptejte se starosty

Začalo nové volební období, a  to 

s sebou přináší i spoustu změn a zejména 

plánů do  budoucna. S  příchodem 

nových záměrů a  projektů tak mohou 

vznikat i  nové otázky, na  které chcete 

znát odpovědi. Zajímá Vás něco ze 

současného dění v  naší obci nebo plány 

obce do  budoucna? Zeptejte se starosty. 

Jednoduše, na webu.

Jak to funguje?

Můžete položit dotaz starostovi obce 

Ing. Janu Helikarovi.

Mnozí z  Vás tuto sekci už znají, 

stránka funguje již několik let. Ti, kteří 

o této možnosti doposud nevěděli, mohou 

jí využít třeba nyní.

Pro Vaše dotazy je na  webových 

stránkách naší obce www.vranovice.

eu připravena zvláštní sekce s  názvem 

„Zeptejte se starosty”.

-kla-

Poděkování 

kandidátů „Zelená 

pro Vranovice”

Jménem všech 15 kandidátů 

a kandidátek volební kand. listiny „Zelená 

pro Vranovice“ děkujeme všem voličům 

za  projevenou důvěru. Jako zvolení 

kandidáti uděláme vše, co je v  našich 

silách, abychom tuto důvěru nezklamali.

Růžena Jedličková, Petr Škamrada

Poděkování 

za volební podporu

Děkuji Vám všem voličům, kteří jste 

přišli podpořit ke  komunálním volbám 

nejen stranu KDU-ČSL. I  když se 

v  dnešní době může zdát, že Váš hlas 

nemá smysl, doufám, že jako Vámi zvolení 

zastupitelé naplníme alespoň trochu Vaše 

očekávání. Já se o to budu snažit také. 

Pavel Kukleta

Obec vydala nový 

Územní plán

Jeho základním předpokladem je 

zajistit udržitelný rozvoj území

Více než dva roky trvaly práce 

na  přípravě nového Územního plánu. 

V  tomto období byl připravovaný 

Územní plán několikrát projednáván 

s  veřejností, byly do  něj zapracovány 

připomínky všech dotčených orgánů 

a  Krajského úřadu v  Brně. Konečnou 

podobu Územního plánu schválilo 

Zastupitelstvo obce na  svém veřejném 

zasedání dne 28.8.2014, právní účinnosti 

nabyl dne 16.9.2014.

Byl tak dokončen jeden 

z  nejdůležitějších dokumentů, který 

ovlivňuje rozvoj naší obce na několik let.

Podle slov starosty obce Jana Helikara 

bylo hlavním cílem celé koncepce 

územního plánu vytvořit předpoklady pro 

dlouhodobě vyvážený rozvoj naší obce. 

Územní plán tak zajišťuje podmínky pro 

trvalé zkvalitňování životního prostředí 

v rovnováze s vytvořením podmínek pro 

komplexní rozvoj rodinného bydlení 

venkovského typu, zařízení pro výrobu 

a  zemědělství, pro sport, rekreaci 

a cestovní ruch.

V  návaznosti na  nový Územní plán 

jsou dlouhodobě připravovány Komplexní 

pozemkové úpravy, které jednoznačně 

defi nují vlastnická práva k  jednotlivým 

pozemkům a vymezují hranice a přístup 

k pozemkům v extravilánu obce.

Všechny dokumenty jsou k  na-

hlédnutí na  webových stránkách obce 

www.vranovice.eu.

-kla-
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Nahlížejte 

do evidence 

tříděného odpadu

Svozová společnost A.S.A. spustila 
On-line přehled třídění. Přístup 
do  systému získáte na  OÚ. Kvůli 
zachování soukromí na internetu je nutná 
osobní návštěva.

Každá domácnost má možnost 
sledovat a  kontrolovat vlastní třídění 
odpadu. Od  pondělí 24.11.2014 se 
na  sekretariátě OÚ vydávají zájemcům 
přístupová hesla k  vlastnímu účtu přes 
dálkový internetový přístup.

Přístupová hesla se budou vydávat 
pouze v úřední hodiny sekretariátu, tj.:
• sudé týdny – pondělí 7,00 – 19,00 h / 

středa 7,00 – 15,30 h 
• liché týdny – pondělí 7,00 – 15,30 h / 

středa 7,00 – 17,00 h 
Více informací získáte v sekci Projekt 

Třídíme už doma

-jan-

Voda i sediment 

v Šatavě jsou bez 

závad

Potvrdily to provedené 

laboratorní testy

Obec nechala testovat sediment 
v říčce Šatavě. Laboratorní rozbor proběhl 
20. října 2014. A závěr? Voda i sediment 
v Šatavě jsou bez závad.

Vzorky sedimentu byly odebrány 
na  několika různých místech toku 
a  následně byla provedena jejich 
hloubková analýza.

Byly tak vyvráceny všechny spekulace 
ohledně špatné kvality sedimentu a vody 
tohoto vodního toku. Čistička nemá 
na kvalitu vody žádný negativní vliv.

Laboratorní výsledky jsou 
k nahlédnutí na webových stránkách obce 
pod následujícím odkazem:

http://www.vranovice.eu/voda-v-
satave-je-bez-zavad/

Vranovické 

infocentrum získalo 

certifi kaci

Ta je klíčem k dotacím

Vranovické TICko splňuje nastavený 
standard služeb dle Jednotné klasifi kace 
turistických informačních center České 
republiky.

Po  úspěšné kontrole kvality 
podmínek a nabízených služeb, rozhodla 
Asociace turistických informačních 
center (A.T.I.C.) přidělit vranovickému 
infocentru Certifi kát klasifi kační třídy 
C. Jednotný certifi kát je nejen dokladem 
o  splnění základního standardu 
poskytovaných služeb, ale zejména klíčem 
k  získávání dotací na  rozvoj a  podporu 
činnosti TIC, což bez tohoto dokladu 
nebylo možné.

Certifi kace 
je rozdělena 
celkem do tří 
tříd A, B a C. 
Důležitou 
roli v získání 
jednotlivých 
klasifi kačních 
certifi kátů 
hraje mimo 
jiné např. 
provozní 
doba, 
komunikace 
pracovníků 
v cizích jazycích, možnost přístupu 
na internet, atp. Tato jednotná 
klasifi kace informačních center má být 
základním předpokladem k trvalému 
udržování a zvyšování kvality 
nabízených služeb.

Jak poznáte certifi kované infocentrum? 
Každé takové TIC musí být 

na  viditelném místě označené samolep-
kou s logem získaného certifi kátu. Taková 
samolepka už je vylepena i na  venkovní 
nástěnce před vranovickým infocentrem.

Více informací o  certifi kaci získáte 
na stránkách A.T.I.C. ČR: www.aticcr.cz.

Základní podmínky získání 
certifi kátu kl. tř. C:
• splňuje minimální standard služeb 
• otevřeno je sezónně nebo celoročně 

minimálně 5 dní v  týdnu, min. 30 
hodin týdně 

• poskytuje informace min. v 1 světovém 
jazyce 

Petra Klabusayová

AKTUALITY NA WWW
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Dům pro seniory – 

nejlepší stavba roku 

2014 učená pro 

bydlení

„Moderní budova jako sociální 

zázemí“

Jeden rok po dokončení sklízí Stavba 
Domu pro seniory ve  Vranovicích 
úspěchy. Nejprestižnějšího ocenění se 
dočkala ve  22. ročníku soutěže Stavba 
roku 2014. Budova Domu pro seniory 
uspěla navzdory velké konkurenci. 
Přihlášeno bylo přes šedesát staveb. 
Cenu za  nejlepší stavbu určenou pro 
bydlení udělil vranovickému DPS Státní 
fond rozvoje bydlení. Z  rukou ředitelky 
Fondu Evy Helclové ji na  slavnostním 
galavečeru dne 4. září převzal starosta 
obce Jan Helikar.

„Ocenění si velmi vážíme. Je pro 
nás výsledkem dobře odvedené práce 
a  zároveň motivací pro další projekty, 
které chceme v  budoucnu realizovat.“ 
těšil se z ceny starosta.

S oceněním společně Ing. arch. Leona Tupá 
a Ing. Jan Helikar
Foto: Petra Klabusayová

Odborná porota budovu hodnotila 
podle celé řady kritérií od  kvality 
architektonického řešení a  použitých 
materiálů, přes funkční a  prostorové 
řešení stavby a její začlenění do okolního 
prostředí, až po  celkovou účelnost 
a  originalitu stavby. Pozitivně byla 
hodnocena zejména účelně provedená 
rekonstrukce rozsáhlého objektu, jejíž 
výsledkem je moderně pojaté bydlení pro 
chráněnou skupinu obyvatel – seniory. 
Mezi klíčové faktory patřila také výhodná 
poloha nedaleko centra, která nahrává 
přirozenému kontaktu klientů domu 
pro seniory s  ostatními obyvateli. To je 
podpořeno i  plánovanou využitelností 
prostor a  přilehlého okolí pro jejich 
aktivity.

Prestižní soutěž každoročně 
vypisuje Nadace pro rozvoj stavitelství 
a  architektury. Přihlášený projekt je 
automaticky zařazen i  do  veškerých 
výstupů této soutěže. A  to do  putovní 
výstavy, která byla zahájena 
na  nominačním večeru, následně 
bude vystavena na  veletrhu ForArch, 
na festivalu Architectureweek, v zahradě 
Senátu Parlamentu ČR a celý následující 
rok bude putovat po  významných 
veletrzích v oboru. Krom výstavy bude náš 
projekt uveden také v  katalogu výstavy. 
Stavba je také k vidění v databázi staveb 
na webu Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství.

Počátky projektu sahají až do  roku 
2005

Když se před téměř sedmi lety 
rozhodovalo o  přestavbě zchátralého 
zemědělského družstva na  moderní 
víceúčelový dům pro seniory (DPS), jen 
málokdo věřil, že se velkolepý projekt 
podaří dotáhnout do  úspěšného konce. 
Obavy se týkaly zejména fi nancování 
celého projektu. Jednalo se totiž o jednu 
z  největších investičních akcí v  historii 
naší obce.

„Hlavním podnětem k výstavbě byla 
změna věkové struktury obyvatelstva. 
V obci se projevilo demografi cké stárnutí 
populace a vzrostl počet seniorů. Pro tuto 
skupinu obyvatel však nebylo připraveno 
kvalitní sociální prostředí. Zcela chybělo 
ubytovací zařízení i pečovatelské služby.“ 
vysvětlil starosta Jan Helikar, který stál 
u  zrodu myšlenky vybudovat v  obci 
domov pro seniory. I  přes neúspěšné 
pokusy o  získání dotací se mu podařilo 
vyhledat optimální zdroj fi nancování 
a projekt za 55 milionů zdárně dokončit.

Úskalí celého projektu
Úspěch projektu spočíval ve vyřešení 

dvou základních otázek:
• Jak bude fi nancována výstavba 

budovy Domu pro seniory? 
• Jak bude fi nancován následný 

provoz? 
Poctivé zodpovězení obou otázek 

bylo důležité pro budoucnost celé 
obce. Neuvážený krok mohl negativně 
ovlivnit hospodaření obce na  několik 
následujících desítek let.

Na  obě otázky se podařilo najít 
uspokojivou odpověď v  podobě PPP 
projektu, který představuje partnerství 
veřejného a  soukromého sektoru. 
Tento modelový projekt umožnil Obci 
Vranovice realizovat historicky nejvyšší 
investici, aniž by významně zatížil 
budoucí rozpočty obce.

Budova Domu pro seniory se stala 
základním pilířem pro sociální program 
obce

Dnes už je stavba plně funkční 
a poskytuje zázemí nejen seniorům, ale celé 
řadě sociálních skupin obyvatelstva. Své 
místo zde má například Klub maminek 
nebo Klub důchodců, nová jídelna vydá 
denně stovky obědů a zajišťuje celodenní 
stravování ubytovaným seniorům. 
Provoz stravování už nepatří pod ZŠ, 
ale zajišťuje ho soukromá společnost. 
Rozšířila se nabídka jídel i  poskytování 
doprovodných služeb. Na  obědy sem 
chodí žáci ze základní školy i  široká 
veřejnost. V  přízemí budovy se nachází 
kadeřnictví a  masážní salon, nechybí 
ani lékárna. Společenské prostory se 
staly příjemným útočištěm pro kulturní 
a reprezentativní akce.

Kvalitní bydlení v zařízených bytových 
jednotkách zde najdou jak senioři, kteří 
jsou soběstační, tak i  lidé se zdravotním 
omezením, kteří potřebují pravidelnou 
pomoc druhé osoby. Celodenní péči o tyto 
pacienty zajišťuje odborný zdravotnický 
personál.

Koncepce stavby byla navržena 
tak, aby byla budova vhodně začleněna 
do  okolního prostředí. Z  obou stran je 
nemovitost obklopena zelení. Ve dvorním 
traktu vznikl nový park, který vybízí 
k  procházkám i  příjemnému odpočinku 
na čerstvém vzduchu.

Základní informace
Typologický druh stavby: Stavba pro 

bydlení 
Projektant: Ing.  arch. Leona Tupá , 

Ing. Jaroslav Muller
Dodavatel stavby: VAŠSTAV s.r.o.
Investor: obec Vranovice
Historie stavby:

• 2005 Vznikla prvotní myšlenka 
vytvořit zázemí pro seniory 

• 2007 Vedení obce rozhodlo o přestavbě 
bývalého zemědělského družstva na dům 
pro seniory 

• 2008/2009 Příprava projektu 
• 2010 Obec získala stavební povolení 
• 2010/2011 Hledání optimálního 

fi nancování stavby 
• 03/2012 Zahájení stavby 
• 03/2013 Den otevřených dveří pro 

veřejnost 
• 04/2013 Dokončení stavby 
• 05/2013 Kolaudace a  slavnostní 

otevření 
• 09/2013 Ofi ciální slavnostní zahá-

jení provozu školní jídelny 
• 2014 Cena Státního fondu rozvoje 

bydlení v soutěži Stavba roku 2014 

Petra Klabusayová
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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.

-kla-

Vranovická 

knihovna zahájila 

výstavu

Svoji tvorbu zde vystavují 

nevidomí lidé

Navzdory svému zrakovému 
handicapu malují, tvoří šperky, pletou 
a dělají další činnosti jako zdraví jedinci. 
Nevidomí a  slabozrací lidé vystavují své 
výtvory ve vranovické knihovně.

Výstava byla zahájena vernisáží 
v  pátek 7. listopadu 2014 a  měla velký 
úspěch. Ti kteří nestihli přijít, nemusí 
zoufat, mají totiž možnost výstavu 
navštívit až do 9. ledna 2015. Otevřeno je 
v provozní době knihovny.

Výstava potrvá až do 9. ledna 2015
Foto: Petra Klabusayová

Na  vernisáži nechyběli sami 
vystavovatelé, kteří zájemcům ochotně 
popsali metody své tvorby. K  vidění je 
tvorba metodami krep – pastel, lavírovaná 
perokresba, grafi ka, bodové písmo, 
enkaustika, batika, košíky, origami, aj. 

O  hudební doprovod se po  celou dobu 
vernisáže starala jedna z  vystavovatelek 
– paní Irena Kratochvílová, která hrála 
na harmoniku.

Vystavované předměty je možné také 
zakoupit.

Všichni vystavovatelé jsou 
členy Organizace nevidomých. Jde 
o  sdružení, které poskytuje osobám se 
zrakovým postižením takové služby, 
aby bylo dosaženo maximální možné 
rovnocennosti těchto osob se zdravou 
veřejností.

Vystavovatelé:
Drahomíra Kadlecová
Irena Kratochvílová
Eva Moravcová
Martin Hodek
Ivona Pospíšilová
Veronika Knaurková
Iveta Ďuricová
Jaroslava Saitlová

Petra Klabusayová

Skřítek Čteníčko 

putoval 

Vranovicemi

… a s ním i desítky natěšených 

dětí

S  lucerničkami a  světýlky v  rukách 
putovaly Vranovicemi v říjnový podvečer 
19. 10. 2014 desítky dětí. Vydaly se 
ve  stopách skřítka Čteníčka. Měly tak 
možnost poznat knihovnu jinak, než jako 
místnost plnou knih.

Cestou předvedly své čtenářské 
dovednosti a  pomohly popletenému 
skřítkovi zorientovat se v  pohádkovém 
světě. Potkaly kouzelné babičky 
i  vílu, která podle starodávné legendy 
na  rybníku Stříbrňáku střežila dávno 
ukrytý poklad. Truhlu plnou zlaťáků 
a  kamenů si za  odměnu rozdělily mezi 
sebou.

Tím však světýlkový průvod neskončil, 
ale pokračoval směrem do kostela. Tady se 
o  program postarali manželé Kukletovi. 
Všichni účastníci si poslechli úryvek 
z  nejčtenější knihy světa – Bible. V  té 
také sami zalistovali. Atmosféra, kterou 
dotvářely planoucí svíčky, děti uchvátila 
natolik, že se jim odsud nechtělo ani ven.

Světýlkový průvod jsme zakončili 
teplým čajem v místní knihovně a odebrali 
jsme se zpět ke svým domovům.

První ročník akce byl vydařený, 
organizátory velmi potěšila vysoká 
účast dětí, a  proto už teď přemýšlí, jaké 
překvapení  pro ně vymyslí na příští rok.

Celou fotogalerii naleznete na: http://
vranovice-hollca.rajce.idnes.cz/-

-kla-

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

Se světýlky v rukách se děti vydaly vstříc 
dobrodružství 

Foto: Petra Klabusayová



11

Okna školy dokořán

Slovo ředitelky

Rok se sešel s  rokem, uteklo to jako 
voda, a je čas ohlédnout se a zhodnotit, co 
se nám ve škole povedlo a co se nepovedlo.

Hodnotíme-li lidský faktor, podařilo 
se nám udržet a mírně navýšit počet žáků, 
a to i přesto, že máme o jednu třídu méně. 
Učitelský sbor byl posílen o  zkušenou 
tělocvikářku paní Karpíškovou, která 
přišla po  mateřské přestávce. Přišel také 
informatik a  správce sítě pan Kuřímský. 
Přibylo jedno oddělení školní družiny, 
vychovatelem se stal pan učitel Dostalík. 
Přibyl jeden asistent pedagoga, takže 
v současné době máme tři.

Pedagogický sbor je sice menší, ale 
věkově i profesně vyvážený.

Hodnotíme-li výuku, začali jsme 
pracovat podle nově přepracovaného 
školního vzdělávacího programu. Ten byl 
navíc doplněn o přílohu pro výuku žáku 
s lehkým mentálním postižením, protože 
vzděláváme i dva takové žáky.

Letos jsme výuku zaměřili na použití 
moderních technologií a  na  rozvoj 
sebehodnocení žáků. Učitelé ve  svých 
hodinách využívají nejen počítačů 
a  notebooků, ale i  tabletů a  mobilních 
telefonů a  aplikací, kterých tak žáci 
mohou využívat nejen ve škole, ale i doma.

Hodnotíme-li materiální vybavení 
školy a  školky, došlo k  modernizaci 
a obměně zastaralého nábytku a vybavení 
ve třídách, odděleních i chodbách.

Po  nedávném žďárském neštěstí 
vedení školy řeší zajištění bezpečnosti dětí 
a žáků. Přestože jsme si vědomi, že žádné 
z  opatření nemůže být stoprocentní, 
chceme posílit bezpečnost ve  škole 
kamerovým systémem při vchodech 
a čipovým systémem v mateřské škole.

Máme velkou radost, že školství si 
dalo vedení obce jako svou prioritu pro 
příští volební období. Přesto, že již letos 
byla obec ve  výdajích do  školy štědrá, 
nepovedly se nám zatím realizovat další 
plány. Především tedy již mnohokrát 
avizovaná přestavba budovy u Floriánku 
na  vzdělávací centrum, oprava podlahy 
v  tělocvičně, rekonstrukce stávajícího 

hygienického zázemí školy nebo zateplení 
části fasády mateřské školy.

Radost nám také udělalo vstřícné 
jednání vedení fotbalového klubu 
s  vedením obce, při kterém jsme mohli 
být přítomni. Výsledkem je tak možnost 
vybudování školního atletického stadionu 
ze stávajícího tréninkového hřiště 
(„štěrkáče“) fotbalistů. Hurá! Budeme 
mít kde běhat, skákat, házet… Ještě 
jednou fotbalistům děkujeme.

Čeká nás advent. Běh školy bychom 
rádi zpomalili, ale nejde to. Máme nové 
nápady, nové závazky a  povinnosti a  ty 
nás motivují a ženou dál. Rádi vás s nimi 
seznámíme.

Přeji i vám v novém roce nové nápady, 
přeji vám nadšení a elán. A hlavně zdraví, 
abyste měli sílu to vše splnit!

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka ZŠ

Škola spolupracuje 

s Masarykovou 

univerzitou

Dne 10.11.2014 podepsala ředitelka 
školy Mgr.  Hana Pokorná dohodu 
s  Pedagogickou fakultou Masarykovy 
univerzity, zastoupenou děkanem fakulty 
doc.  RNDr.  Josefem Trnou, CSc., 
o odborné praxi studentů.

Škola se tak stane místem, kde budou 
ověřovány, upevňovány a  prohlubovány 
teoretické vědomosti a  praktické 
dovednosti studentů v  navazujícím 
magisterském studiu Pedagogické fakulty.

Dohoda je sepsána do října 2018.

-pok-

Škola se zapojila 

do systému Dobrý 

anděl

Letos poprvé se ZŠ Vranovice 
zapojila do  podpory vážně nemocných 
dětí z  projektu Dobrý anděl. Škola tak 
stanula po  boku známých osobností, 
herců, zpěváků, moderátorů, vědců, ale 
i  těch pro nás zcela neznámých dárců, 
kteří se na  fi nančních příspěvcích pro 
rodiny s dětmi podílejí.

Jak lze vyčíst z  webových stránek 

Dobrého anděla, systém se stará o to, aby 
se navýšil měsíční příjem rodin s dětmi, 
které přivedla těžká nemoc do  fi nanční 
tísně, v  průměru o  20 %. U  všech typů 
onemocnění platí podmínky, že pacient 
je léčen ve  zdravotnickém zařízení 
na  území ČR, rodina má alespoň jedno 
nezaopatřené dítě a  rodina se vlivem 
onemocnění ocitla ve  fi nanční tísni. 
Příjemce fi nanční pomoci vyhledává 
společně s odbornými lékaři a sociálními 
sestrami v nemocnicích. Závěrečný výběr 
příjemců provádí pouze lékař. Finanční 
pomoc rodiny s  dětmi dostávají již 
měsíc poté, co doručí vyplněnou žádost 
potvrzenou lékařem.

Děti, kterým chceme pomoci, trpí 
různými typy onkologických onemocnění, 
cystickou fi brózou, svalovou dystrofi í, 
nemocí motýlích křídel nebo závažnými 
metabolickými poruchami. Jedná se tedy 
o nejtěžší formy onemocnění, které děti 
vyřazují z  běžného života na  dlouhou 
dobu nebo i na celý život.

Jelikož škola získala svůj Andělský 
účet, může přesně sledovat, komu 
příspěvek pomohl. Samozřejmě, že se 
s vámi o tyto poznatky podělí.

S  nadačním fondem Dobrého 
anděla jsme se dohodli, že škola bude 
přispívat pouze jednou za  rok. S  radostí 
musím konstatovat, že se ve  škole našlo 
spousta dobrých andělů, spousta dětí, 
rodičů, učitelů, zaměstnanců školy, kteří 
se malými i  většími částkami podíleli 
na  podpoře. Celkově se tak vybralo 
13 314,– Kč. 

Za  všechny, kteří jsme sbírku 
iniciovali, všem podporovatelům moc 
děkuji a  slibuji, že vás o  tom, jak bylo 
s penězi naloženo, budeme informovat.

Mgr. Hana Pokorná, ŘŠ

Škola vyhodnotila 

dotazníky od rodičů

U těch převládá spokojenost

V měsíci září byli osloveni rodiče 2.-9. 
ročníku s dotazníkem.

Graf znázorňuje odpovědi respon-
dentů na otázky:

1. Jste spokojeni s  informovaností 
ze strany školy?

2. Jste spokojeni s  množstvím 
mimoškolních činností, které 
škola nabízí?
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3. Jste spokojeni s množstvím akcí, 
které škola pořádá?

4. Byli byste ochotni se sami ujmout 
činností s dětmi?

5. Byli byste ochotni se účastnit 
brigády, zajistit nějaké vybavení 
nebo školu fi nančně podpořit?

Dotazníky byly anonymní, 
rodiče, kteří chtějí aktivně se školou 
spolupracovat napsali na sebe kontakt.

Škola celkem:

Závěry: Dotazník odevzdalo celkem 
153 respondentů, tj. asi 74% z celkového 
počtu.

Z  tohoto počtu 96% je spokojeno 
s  informovaností ze strany školy, 4% 
s informovaností spokojeno není, nebo se 
nevyjádřilo.

87% rodičů je spokojeno s množstvím 
mimoškolních činností, 13% není s tímto 
spokojeno, nebo se nevyjádřilo.

92% rodičů je spokojeno s množstvím 
akcí školy, 8% spokojeno není, nebo se 
nevyjádřilo.

86% rodičů nechce není ochotno nebo 
nemůže se ujmout práce s dětmi, ochotno 
je 22% rodičů.

74% rodičů není ochotno nebo 
nemůže se účastnit brigád školy nebo ji 
fi nančně podpořit, 26% rodičů je v tomto 
ochotných

Značná část rodičů je se službami, 
které škola nabízí spokojena. Připomínky 
byly ojedinělé a týkaly se:
• činnosti ŠD
• množství, ceny a výběru kroužků
• množství akcí letošní 9. A 
• informovanosti rodičů (zvážení 

možnosti informací přes mobil, 
informace ohledně závažných 
prohřešků)
Škola se bude připomínkami zabývat.
Škole se podařilo získat 15 rodičů 

ochotných škole pomoci při práci s dětmi 
a  40 rodičů, kteří jsou ochotni pomoci 
prací či fi nančně. Za  vyplnění všem 
děkujeme.

Mgr. Hana Pokorná, ŘŠ

Crazy tanečnice 

uspěly v Ostravě

Domů přivezly medaile a pohár 

za druhé místo

Po  prvních trénincích v  tomto roce 
čekala Crazy tanečnice z  Vranovic 16. 
listopadu soutěž v  Ostravě v  rámci 
projektu „Česko se hýbe“. V  pátek se 
děvčata sešla doladit poslední potřebné 
informace a v sobotu ráno vyrazila vstříc 
dobrodružství. Po  dlouhé cestě na  ně 
čekala tělocvična SOŠ Zd. Matějčka 
v Ostravě. Sešla se zde spousta tanečníků 
a  cvičenců aerobiku. Celé odpoledne se 
střídal aerobik s tancem.

Děvčatům se vystoupení velice 
vydařilo a  domů dovezla krásné druhé 
místo. Vystoupila s  choreografi í Shrek 
ve  složení Němečková Klára, Teturová 
Soňa, Soukopová Lucie, Lišková 

Michaela, Köhlerová Kristýna, Veselá 
Zuzana, Furchová Lenka, Tanačová 
Kristýna, Michálková Lucie, Tesařová 
Daniela, Kuglerová Veronika, Längerová 
Romana, Koplíková Kristýna.

Gratulujeme.

M. Čápová, vedoucí kroužku

„Uspávání broučků“

Blížící se zima volá všechna zvířátka, 
medvědy, ježky, broučky, a  ostatní, 
k  dlouhému zimnímu spánku. Děti 
a  paní učitelky z  MŠ se rozhodly, že 
broučky uloží společně. Připravily pro 
ně překvapení a  pro nás, lidi, kouzelný 
podvečer.

Děti, rodiče, prarodiče, paní 
učitelky a  zvířátka se sešli před školkou 
ve  velice hojném počtu, aby se vydali 
za  doprovodu více, či méně kouzelných 

Děti uspaly 
broučky 

k zimnímu 
spánku

Foto: Jana 
Hajdová

Foto: Miroslava Čápová
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světýlek pozvat všechny broučky ze vsi 
do  pelíšků na  zahradu školky. Některé 
děti se rozhodly jako lákadlo pro broučky 
použít rafi novaných převleků, to kdyby 
někdo z  broučků zapomněl kdo je a  co 
je na podzim potřeba udělat. Průvod byl 
dlouhý a světýlek tolik, že lákaly i broučky 
z okolí. Bylo to nutné, protože do všech 
uliček obce naše kroky nevedly.

Když průvod dorazil na  zahradu 
školky už se setmělo a na všechny čekal 
špalír z  lucerniček, které děti vytvořily 
ve  školce. Zahrada zářila a  lákala 
broučky i  lidi, aby vstoupili. Přítomní 
zpěváčci za  doprovodu kytary paní 
učitelky Naděnky zazpívali broučkům 
ukolébavku. Na děti čekal čaj a  jablíčka. 
Všichni se radovali z  pěkného večera. 
Jakmile jsme odešly a paní učitelky a paní 
školnice uklidily a  zamkly zahradu, 
broučci si našli svoje skulinky a uložili se 
spokojení ke spánku. Proto pozor! Když 
půjdete kolem zahrady školky, buďte tiše, 
ať mohou spát až do jara.

Blanka Pezlarová

Škola využívá 

moderní 

technologie: Školní 

informační kanál

Od  1.9. škola využívá moderní 
technologie – Školního informačního 
kanálu. Obrazovka je umístěna na chodbě 
školy, žáci zde během přestávek mohou 
sledovat aktuální informace ze školy, 
z  domova i  ze zahraničí, umísťujeme 
zde fotky a  videa, stahujeme QR kódy 
a naučné spoty, které jim připravuje fi rma, 
která celý kanál spravuje. Zároveň ŠIK 
využívají učitelé ve  své výuce použitím 
naučných videí.

Informace na  obrazovce běží vždy 
od  7,30h do  14h. Příjemnou zprávou 
je, v  rámci ČR se škola ve  Vranovicích 
ve  využití tohoto multimédia umístila 
v  měsíci září na  1. místě jako škola 
nejaktivnější. Využili jsme totiž všech 
nabízených nástrojů k  prezentaci naší 
práce.

Tímto vyzýváme i  rodiče a  přátele 
školy, pokud mají zájem, aby ředitelce 
školy do  e-mailu zasílali upoutávky 
na akce pro žáky školy (výstavy, vernisáže, 
besedy, akce aj.). Mohou to být fotky, 
videa, QR kódy i prostý text.

Rádi je zveřejníme.

-pok-

Římskokatolická farnost

Připravujeme se 

na oslavu Vánoc

Jako každý rok jsou čtyři týdny 
před Vánoci dobou adventní, kdy se 
společně máme připravovat na  oslavu 
druhého největšího svátku křesťanského 
liturgického roku. Naplno u většiny z nás 
propuká nervozita a s ní spojený ještě větší 
stres a shon, aby vše o největších svátcích 
v roce proběhlo perfektně a aby naši blízcí 
byli spokojeni s  tím, čím je obdarujeme, 
jakou nachystáme Vánoční oslavu, či 
jak překvapíme prarodiče perfektně 
naučenou koledou své ratolesti. Také 
všude kolem nás panuje stres a napětí.

Foto: Pavel Kukleta

Obchody nás lákají svými reklamami, 
poštovní služby přestávají stíhat 
dodávat zásilky včas a  lidé se předhánějí 
v  nakupování dárků a  shánění stromků. 
Celá tahle věc pak končí 24. prosince 
navečer nebo na druhý den. Na lékařské 
pohotovosti skončí pár lidí se žlučníkovým 
záchvatem a popelnice na papír a plasty 
v  naší obci i  v  celé Evropě se naplní. 
Na internetu a v novinách se znovu objeví 
inzeráty Prodám … Zn. Nevhodný dárek.

Děti si tři dny pohrají s hračkami a pak 
je založí do poliček, kde se na nich začne 
usazovat prach. Pracovníci zajištující 
úklid obce zametou smetí po  vánočním 
jarmarku. A všichni si oddechnou: „Zase 
máme na  rok klid.“ To je jeden obraz 
těchto svátků. Ten druhý je také trochu 
stresující a  můžeme jej vidět v  dnešním 
světě stále stejně: Chudé rodině kdesi 
v  provincii tehdejšího světa se narodilo 
Dítě. Neměli kam by je dali a protože byli 
cizinci v tom městě, tak místo babyboxu 

je položili do  jeslí mezi dobytek, aby ho 
zahřál… Tím by mohl příběh končit 
a  všichni by si oddechli… dítě neumře 
zimou. Ale ten příběh tímto nekončí, ale 
začíná…

Stejně by to mělo být o  Vánocích 
s  námi. Náš příběh bude i  po  Vánocích 
pokračovat a tak se snažme zůstat v klidu 
alespoň uvnitř. Klidné a radostné Vánoce 
Vám přeje

Pavel Kukleta

Program akcí 

ve farnosti

• Každou neděli adventní - Průvod 
dětí s lucerničkami

• 4. neděli adventní skauti přinesou 
do kostela Betlémské světlo

• 24.12.2014 Štědrý den – 24:00 
půlnoční mše svatá

• V  době Vánoční (od  24.12) jste 
srdečně zváni na  prohlídku betléma 
– kostel bývá otevřen 30 minut před 
bohoslužbou a asi 15 minut po mši.
Další aktivity sledujte na webu http: 

//www.krestanskevanoce.cz/? pg = 
kost1543, kde naleznete nejen informace 
o  akcích v  naší farnosti, ale v  celé ČR. 
Naše farnost se zde zapojuje již druhým 
rokem.

Za vranovickou farnost
Pavel Kukleta

Betlémské světlo
I letos budou skauti 

ve Vranovicích roznášet 
Betlémské světlo. 

Máte-li o tento symbol Vánoc 
zájem, zapište se prosím 

do seznamu.
Ten je k dispozici v lékárně, 

v obchodě U Toncrů, v knihovně, 
v pekárně, na obecním úřadě 

a v kostele
• Roznos proběhne 23.12.

• odnést si ho můžete 
také 24.12. v 15. hodin 
z vánočního zpívání

Tříkrálová sbírka 2015
v sobotu 10.1.2015
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Společenské dění

Vranovice rozzářil 

vánoční strom 

a ohňová show.

Začal advent

… pokračování ze str. 1

Více foto naleznete na:
http://vranovice-hollca.rajce.idnes.cz/

Vanocni_jarmark_a_rozsveceni_stromu_2014 

Na Babských 

hodech bylo veselo

Sobota 18. října 2014 – pro mnohé 
jen obyčejný den. Ve  Vranovicích však 
tato sobota byla v režii Vranovických Bab. 
Ty opět po roce pořádaly hody.

Ráno brzký budíček, připravit a obléct 
kroj, oběhnout dědinu při tradičním 
zvaní, mše svatá v  kostele, průvod obcí, 
tancování pod májou a  večerní zábava. 
Tento celodenní maraton absolvovalo 
celkem 36 stárek letošních vranovických 
Babských hodů.

Foto: Pavel Skoupý

Nechybělo půlnoční taneční 
překvapení v  podání Vranovických bab, 
které si střihly společný tanec na současný 
hit „Ai Se Eu Te Pego“ od  brazilského 
zpěváka Michela Teló.

Velký úspěch sklidilo pánské 
vystoupení skotských tanců.

Na  Babských hodech bylo veselo, 
hrálo se a  tancovalo až do  brzkých 
ranních hodin.

-kla-

Závod traktůrků 

a fréz se vydařil

„Vranovické Hlinek 2014“

Zvuk traktůrků a  fréz se rozléhal 
Vranovicemi v sobotu 4. října. Vranovický 
Hlinek zaplnili závodníci v  maskách. 
Na  startu nechyběla závodnická čísla 
s  názvem Hospoda, Babka s  dědkem 
Saroléa, do jedné z fréz zasedli strašidelní 
Vřískoti, závodili také Husité nebo 
Turisté. Nejmladší účastnicí byla 
muchomůrka Vendulka, která měla 
připraveno speciální vozítko – peřinami 
vycpanou káru.

Nejmladší účastnicí byla Verunka alias 
muchomůrka. Foto: Petra Klabusayová

Recesistický závod se letos těšil nejen 
velkému závodnickému zastoupení, 
ale přilákal také velkou fanouškovskou 
podporu.

V  nejrychlejší jízdě si nejlépe vedli 
Marek Obdržálek s  Pavlem Pláteníkem 
a jejich Hospodou, kteří se do cíle dostali 
za 11 minut a 17 sekund.

Cenu za  nejlepší masku získali Petr 
Mlčák a Pavel Zajíc jako Husité.

-kla-

Společné foto závodníků
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Z činnosti spolků

ČZS – Vinaři 
Vranovice
Milovníci dobrého 

vína zaplnili 

společenský sál DPS

Ochutnávali archivní vína

Již pošesté se sešli milovníci dobrého 
vína, aby ochutnali archivní vína od vinařů 
z  Vranovic a  okolí. Konala se tradiční 
a velmi oblíbená Výstava archivních vín. 
Tu každoročně pořádá místní sdružení 
vinařů a  oblíbenost této akce každým 
rokem stoupá.

Atmosféru zpestřil cimbál
Foto: Petra Klabusayová

Více než 200 návštěvníků z odborné 
i  laické veřejnosti mohlo v  sobotu 8. 
listopadu ochutnat z  nabídky 205-ti 
vzorků vín starších ročníků. Všechny 
vystavené vzorky se vypily do posledního 
doušku, což svědčí o  tom, že vína 
chutnala. Nejstarší z  vystavených vín 
mělo úctyhodných 20 let. Od  14,00 
hodin se živě diskutovalo nad pohárky 
s  jednotlivými víny. Odpoledne potom 
zpříjemnila atmosféru v  sále cimbálová 
muzika Katrán z Velkých Bílovic.

Šampiony výstavy se stali Petr 
Škamrada z  Vranovic, Richter Jaromír 
z  Velkých Němčic, Josef Faron 
z  Vranovic a  Trčka Michal ze Starovic. 

Všichni vyhodnocení vítězové si odnesli 
skleněnou cenu s věnováním a diplom.

Debata o  vínech a  zpěv u  cimbálu 
utichl v pozdních večerních hodinách.

Za ČZS Vinaři Vranovice
Drahomír Dofek

Pozvánka na 
svěcení vín

Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Vinaři 

Vranovice vás srdečně zvou na 
tradiční svěcení mladých vín za 

účasti místního pana faráře. 
Akce se uskuteční v sobotu 

27.12.2014 v sále Domu pro seniory. 
Začátek je v 18,00 hodin. 

Vstupné 100,- Kč nebo 2 vzorky 
mladého vína po 1 lahvi.

Moravský 
rybářský svaz MO 
Vranovice

Podzimní výlovy 

ve Vranovicích

Podzim je pro rybáře obdobím 
výlovů. Ani letošní rok nebyl pro místní 
rybářskou organizaci výjimkou. Po dvou 

letech se lovil rybník a jako každý rok také 
betonová nádrž vedle něj. Letošní výlovy 
se obzvlášť vydařily, ztráty byly minimální 
a přírůstky na běžném průměru.

Vylovenou obsádkou se zarybňují 
přidělené revíry Ministerstvem 
zemědělství, které naše organizace 
obhospodařuje. Spodní úsek řeky Svratky, 
říčka Šatava, rybníky Jordán a Stříbrňák 
a  slepá ramena Hakle a Rohlík. Nejvíce 
zastoupenou rybou je kapr, dalšími jsou 
lín, amur, candát a štika.

Betonová nádrž se lovila 11. října. 
Vylovilo se 475 kg kaprů a 310 kg amurů.

Týden předtím se zatahoval rybník. 
Výsledkem bylo 1350 kg kaprů, 143 kg 
amurů, 10 kg línů, 16 štik, 5 candátů, 
10 kg bílé ryby a jeden sumec.

Výlovy se zdařily, ryba se vysazovala v dobré 
zdravotní kondici
Foto: Petra Klabusayová

Toto není zdaleka vše. Naše organizace 
musí větší část ryb na zarybnění nakoupit. 
Celkem se letos vysadí za  280  000 Kč. 
Mimo jmenované ryby to jsou: mník, 
ostroretka, podoustev, parma, jelec tloušť, 
jesen a pstruh.

Šampiony výstavy se stali Petr Škamrada 
z Vranovic, Richter Jaromír z Velkých Němčic, 
Josef Faron z Vranovic a Trčka Michal ze 
Starovic. Foto: Drahomír Dofek
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Výlovy se zdařily, ryba se vysazovala 
v  dobré zdravotní kondici a  teď už si 
můžeme jenom přát, ať třeba zaberou 
na udici těm novým nejmladším rybářům, 
kterých je letos v kroužku bezmála třicet.

Kurz pro nové rybáře

Pro ty, kdo mají zájem rozšířit naše 
rybářské řady, proběhne v  únoru 2015 
v naší organizaci rybářský kurz pro dospělé. 
Podat přihlášku je nutné do  31.1.2015, 
tu lze stáhnout na  www.movranovice.cz 
nebo je k vyzvednutí u p. Mrkvici, Dlouhá 
28, Vranovice. Podrobnější informace 
na tel.č. 723 065 667

Za MRS, MO Vranovice
Luboš Mrkvica

Včelaři v roce 2014

Základní organizace ČSV 
Vranovice, o.s. je součástí Českého 
svazu včelařů, o.s., jehož členy jsou 
chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) 
a  příznivci včelařství. Tento obor lidské 
činnosti patří mezi nejstarší na  Zemi. 
Trocha statistiky:

Český svaz včelařů má více než 51 
tisíc členů a  136 včelařských kroužků 
mládeže. Toto množství představuje 98 
procent všech včelařů v  naší republice. 
Česká republika tak patří mezi státy 
s  nejvyšší organizovaností chovatelů 
včel na  světě. Čeští organizovaní včelaři 
chovají 567.057 včelstev (i s oddělky). To 
je 97 procent celkového počtu včelstev 
evidovaných na území České republiky. 

Mezi hlavní úkoly Českého svazu 
včelařů patří péče o růst odborné a spole-
čenské úrovně členů, působení na mládež 
a její získávání pro chovatelskou činnost, 
spolupráce se zákonodárnými a výkonný-
mi státními orgány, vládními institucemi 

a  nevládními organizacemi za  účelem 
zajišťování legislativních kroků a dalších 
aktivit vedoucích k  podpoře oboru vče-
lařství, výzkumu, dobrého zdravotního 
stavu včelstev, opylovací funkce včel jako 
nenahraditelné přírodní aktivity a ochra-
ny zdrojů snůšky. Veškerá činnost svazu se 
řídí stanovami, které jsou jeho základním 
programovým dokumentem. 

Český svaz včelařů je ve  světě 
velmi uznáván za  vynikající výsledky 
dosažené v  oblasti zajišťování zdraví 
včelstev a  za  propracovanou metodiku 
jednotného preventivního postupu proti 
šíření nemocí včel. Český svaz včelařů je 
členem dvou mezinárodních sdružení. 
Jsou jimi Apimondia (světová federace 
včelařských organizací) a  Apislavia 
(federace evropských včelařských 
organizací z  východoevropských 
a  podunajských zemí). ČSV vydává 
časopis VČELAŘSTVÍ, který dostávají 
jen členové svazu. 

Rok 2013

Počet včelstev Včelařů Včelstev

1 – 5 včelstev 18 725 65 188

6 – 10 včelstev 13 844 106 613

11 – 15 včelstev 5 820 75 073

16 – 30 včelstev 6 185 133 524

31 – 100 včelstev 2 707 115 036

101 – 150 včelstev 118 14 599

nad 150 včelstev 106 27 104

Celkem včelařů 
a včelstev

47 505 537 137

V  letošním roce došlo k  mírnému 
nárůstu členů i počtu chovaných včelstev.

Z  tabulky je zřejmé, že největší je 
skupina včelařů, kteří se starají o  1 – 5 
včelstev.

I v naší organizaci se zvýšil za poslední 
rok počet členů. V  současné době má 
organizace  

36 členů a  881 včelstev. Vranovičtí 
včelaři ( v závorce počet včelstev): Bartoš 
Z. (62), Dráb D. (4), Hořák J. (0), Klimeš 
Z. (6), Maciejovský M. (1), Nečasová 
R. (5), Pirochtová L. (33), Vacek V. 
(60), Vacková M. (42), Vybíral O. (10), 
Hochman Z. (1). Ve  Vranovicích  je 
tedy 11 chovatelů (10 členů ČSV) s 224 
včelstvy. Noví členové jsou většinou z řad 
rodinných příslušníků a nebo přistěhovaní 
členové od jinud. Rok 2014 nebyl na med 
moc bohatý. Průměrný výnos na včelstvo 
byl 15 kg . V celé organizaci pak 13 tun. 
Velká většina medu se prodá tzv. ze dvora, 
tj. přímo od včelaře ke spotřebiteli v obci 
či okolí. Používají se svazové sklenice 
(s včelou) a několik druhů pěkných víček. 
Někteří včelaři vyrábí i medovinu. 

V  letošním roce v  květnu, jsme byli 
na návštěvě v Nasavrkách, kde je  Střední 
odborné učiliště včelařské - Včelařské 
vzdělávací centrum, o. p.  s. Učiliště 
vzdělává nové včelaře jen tzv. dálkově 
– vyučování probíhá o  víkendech.
Po příjezdu jsme byli seznámení 
s  programem návštěvy. Dopolední část 
byla věnována pracovním postupům 
od  jara do  zimy, včelí pastvě. Po  obědě 
pak výrobě medoviny, prohlídka a ukázka 
šlechtitelské práce ( praktická ukázka 
chovu matek) a návštěva blízkého včelaře, 
zlepšovatele, kde jsme se přesvědčili, že se 
dá včelařit i v pokročilém věku za pomoci 
různých technických zařízení. Na  závěr 
prohlídka místního arboreta, kde se 
věnují hlavně rostlinám prospěšným 

Foto: Odřich Vybíral, st.
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včelám. Zájezdu se zúčastnilo celkem 27 
členů a rodinných příslušníků. Nejmladší 
účastník byl Adámek Klimeš (8 měsíců).

Při  MDD jsme na stanovišti připravili 
skleněný úl, kde si mohli návštěvníci 
prohlédnout „provoz“ v  úlu - jednotlivé 
zástupce včelího společenství – matku 
(královnu), trubce a  včely dělnice. Dále 
byly k vidění včelařské pomůcky, možnost 
ochutnat čerstvý med a  medový perník. 

Děkujeme tímto zastupitelstvům obcí 
Vranovice, Přibice, Ivaň a Pouzdřany, že 
ve  svých rozpočtech  vyčlenily položky 
na  podporu naší  organizace -  formou 
dotací. Včely svojí činností prospívají 
všem. Prostředky byly využity na  nákup 
pomůcek potřebných pro činnost se 
včelami. 

Oldřich Vybíral, st.

Klub maminek
Konec léta a podzim 

v Klubu maminek

Letošní léto jsme ukončily akcí pro 
všechny rodiče i děti, kteří si chtěli zpestřit 
konec prázdnin a  začátek školního 
i  klubíkového roku a  to táborákem 
s opékáním špekáčků.

V  září nám začal Klub maminek 
opět s programem. Věnovaly jsme se teď 
velice oblíbeným náramkům z  gumiček, 
malování a  tištění na  textil. Také jsme 
tento rok nezapomněly na  Vranovické 
dýňování a  velice rády jsme se zapojily 
do  soutěže o  nejlepší dýňovou výzdobu. 
Letos jsme se snažily být velice kreativní 
a  výsledek se povedl. Odměnou nám 
byla cena v  této soutěži za  řezbářskou 
kategorii. Opět bych chtěla touto cestou 
poděkovat panu Korábovi za poskytnutí 
dýní. Podzim nám už začal klepat 
na dveře a tak jsme využily krásy tohoto 
ročního období k  různému tvoření 
společně s dětmi. 

Chtěla bych opět pozvat všechny 
maminky k nám do klubu, rády přivítáme 
každou novou maminku i s její ratolestí. 

A  na  co se můžete těšit v  prosinci? 
Čeká nás výroba dárkových tašek, zdobení 
perníčků i oblíbené předvánoční posezení 
s ochutnávkou cukroví. 

Foto: Gabriela Michálková

Na  závěr bych chtěla za  Klub 
maminek popřát všem krásné Vánoce 
a Šťastný Nový Rok 2015. 

Za klub maminek Gabriela Michálková

Klub důchodců
Místní pan farář 

mezi námi

Na  naši schůzi 7.10.2014 přijal 
pozvání pan farář Grzegorz Zych. 

V  příjemném posezení u  šálku 
kávy a  čaje nám vyprávěl o  jeho cestě 
za kněžstvím. Nejdříve nám vyprávěl, že 

se vyučil kuchařem a teprve pak studoval 
v  rodném Polsku na  kněze. Když přišel 
do  Vranovic byl v  rozpacích, zda má 
zůstat. Víme, co ho čekalo na místní faře. 
Ale rozhodl se zůstat a dnešní fara je díky 
němu k nepoznání. 

Foto: Zdeňka Melová

Odpovídal nám na dotazy a nechyběl 

mu humor jemu vlastní. Bylo to příjemné 

posezení za které mu děkujeme. 

-mel-

Beseda o sociálních 

příspěvcích 3.11.2014 

Na pondělní schůzi KD byly přítomny 

sociální pracovnice p.  Kožňárková, 

která je vedoucí úřadu práce na  MěÚ 

Pohořelice a  p.  Chválová. Formou 

besedy seznámily naše členy s  tématy, 

která je nejvíc zajímala: kdo má nárok 

na  příspěvek na  péči, na  mobilitu, 

na  bydlení a  na  průkaz se zdravotním 

postižením. Beseda byla přínosem pro 

přítomné členy.

-mel- 

Noc divadel

Divadelní soubor Hustopeče uvedl 

v Boleradicích hru Tlustý prase a  tak se 

spolu s  námi diváky, zúčastnil poprvé 

v  historii boleradického divadla Noci 

divadel v  rámci Evropy. Autobus 

do divadla byl zaplněn, přestože začátek 

představení byl až ve 20.30 hod., a vrátili 

jsme se před půlnocí.

-mel- 
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ŽIVOT JE DAR – 

oslava 95 -tých 

narozenin

V  klubu důchodců byla 1. září 2014 
slavnostní schůze. Čím byla slavnostní?

Nejstarší člen KD pan Josef Dvořáček 
slavil se všemi členy své 95 -té narozeniny. 
Členky klubu napekly koláče, udělaly 
chlebíčky, uvařily kávu a čaj, nalilo se víno 
a začala oslava.

Pan Josef Dvořáček oslavil úctyhodných 95 let

Všichni mu zazpívali za  doprovodu 
kytary jeho oblíbenou píseň Akropolis. 
Následovalo velmi pěkné, zveršované 
blahopřání, které připravil a  přednesl 
předseda klubu pan Ivan Bednář.

Předal slovo panu starostovi  
ing.  Helikarovi, který blahopřál 
jménem svými za  obec Vranovice panu 
Dvořáčkovi, jako nejstaršímu občanovi 
a předal mu kytici květů.

Za obec nejstaršímu občanovi Vranovic 
pogratuloval starosta. Foto: Zdeňka Melová

Zazpívali jsme píseň Josef má 
narozeniny, my máme přání jediný, zdraví, 
štěstí, zdraví štěstí – hlavně to zdraví. 

Zvedli jsme skleničky a  připili 
na zdraví po písni Živijó, živijó. Pak jsme 
zpívali písničky při kytaře na kterou hrála 
paní Lidka Lazarová. 

Bylo to pěkné posezení, našemu 
jubilantovi to vehnalo i  slzičky do  očí. 
Jen je škoda, že nebylo místo na taneček, 
oslavenec si vzal za  tím účelem taneční 
boty.

Tak až při další oslavě!
Přejeme pohodu a zdraví, spokojenost 

a  štěstí, samou radost jen, dnes i  každý 
další den. 

Zdeňka Melová

Besedovali jsme se 

zástupci silového 

trojboje

Po oslavě narozenin pana J. Dvořáčka 
jsme měli besedu s  panem Pavlem 
Pláteníkem, který se zúčastnil ME 
v silovém trojboji. Doprovázel ho na naší 
schůzi jeho trenér pan Ivan Karpíšek. 
Popřáli našemu oslavenci a  seznámili 
nás s počátky, kdy se začali věnovat oba 
sportu. Ukázali nám získané medaile 
z jejich reprezentací na ME a MS. 

Silový trojbojař Pavel Pláteník a trenér Ivan 
Karpíšek besedovali se seniory
Foto: Zdeňka Melová

Pan Pavel Pláteník se věnuje tomuto 
sportu 24 let. Přejeme jim oběma aby 
byli i nadále úspěšní a dělali dobré jméno 
Vranovicím. 

-mel-

Zájezd na Hanou 

skončil tvarůžkovým 

opojením

Tentokrát se zcela zaplněný autobus 
vydal na  Hanou. Paní Marie Dvořáková 
zorganizovala velmi pěkný zájezd na hrad 
Bouzov, do  Loštic a  Olomouce. První 
zastávka byla na  romantickém hradě 
Bouzov, který je vyhledávaným skvostem. 
Dozvěděli jsme se, že se zde od  r. 1959 
– 2011 natočilo 27 pohádek, fi lmů 
a  televizních pořadů. Mezi nejznámější 
patří:O princezně Jasněnce a  létajícím 
ševci, Arabela se vrací, O poklad Anežky 
České, Kluci v akci atd. 

Po  prohlídce hradu Bouzov jsme jeli 
do  blízkých Loštic, kde jsme poobědvali 
a  navštívili Muzeum tvarůžků, pak 
prodejnu a  také Tvarůžkovou cukrárnu. 
V  muzeu tvarůžků jsme shlédli fi lm 
o rodinné tradici a začátcích ruční výroby 
až po  moderní strojovou. Loštice jsou 
největší továrnou tvarůžků v ČR. 

Odpoledne byla návštěva Olomouce 
a  společně jsme se vydali na  náměstí, 
kde stojí morový sloup Nejsvětější trojice 
zapsaný na  seznamu světového dědictví 
Unesco. Pokračovali jsme k olomouckému 
orloji, který je ukázkou hodinářské 
a stavební práce, dovednosti našich předků. 

Po  zhlédnutí jsme měli rozchod 
s  volnou prohlídkou Olomouce. Domů 
do Vranovic jsme odjížděli s pocitem, že se 
nám zájezd vydařil a že i počasí nám přálo. 

A  něco úsměvného nakonec. 
Ve  Vranovicích nám řidič otevřel 
zavazadlový prostor abychom si vyzvedli 
tašky naplněné tvarůžky. Povalil nás 
tvarůžkový odér, který jsme přivezli 
až do  Vranovic a  pan řidič do  garáží 
Pohořelice :-) 

Zdeňka Melová 
Společné foto na Bouzově
Foto: Zdeňka Melová
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Z historie obce

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

Rok na dědině - zima
Když se všechno peří dodralo, byl fédrhón 

– dodraná. To se každá hospodyňka nechala 
vidět, i  kdyby druhý den na  chleba nebylo. 
Podával se čaj s rumem, byla stopečka nebo 
dvě kontušovky, někde svařené jabkové 
víno. K tomu bábovka, koblihy, někdy boží 
milosti. Bylo-li po  zabíjačce, přišel na  stůl 
plátek laloku nebo talířek škvarků. Tetky 
jedly, pily, povídaly a zpívaly. Teď už žádné 
balady a nerváky, ale písničky pěkně veselé 
a  všelijak lechtivé. Fédrhonu se zúčastnil 
i  tatínek a  některý chlap z  ulice, to pak 
bylo tuplem veselo. V  tom nejlepším nás 
ale maminka hnala do  seknice „na hnízdo“ 
spát, ale ani tam nám nic neušlo, zejména 
ne ty dvojsmyslné písničkové taje. Spát nám 
nedala třeba písnička „Za  tou naší garáží 
Anča na mne doráží, má takové divné chutě, 
že mě to až zaráží…“ – proč z  toho dělají 
takový problém, když garáž ve Vranovicích 
má jen pan rada Dufek? Nebo „Pepíčku 
začni, mé srdce lační, mé tělo touží s  tebou 
si hrát… ta chvilka už je tu, Pepíčku zavři 
okno, stáhnu roletu…“ – co je to za  blbost 
hrát si potmě a v létě zavírat okno? 

Drat peří k  nám chodívala i  tetička 
Pešinová, taková zobečka, a  její dcera 
Andula, stejně stará jako naše Máňa nebo 
Fanda, věčně rozesmátá a  veselá. Pešinovi 
bydleli v  takové chaloupce vzadu ve  dvoře 
u  Rorerů. Andulu si tatínek obzvlášť rád 
dobíral. Podával jí třeba hrnek čaje: „Anča, 
pi čaj!““, a Andula se zubila na celé kolo. 

Po  večeři tetky hospodyni svorně 
poděkovaly: „Zaplať vám to pánbů, teti, bylo 
to dobrý…“ a  rozešly se do  svých domovů. 
Příští večer už ale zase seděly všechny 
pohromadě u některé z nich, draly, povídaly, 
zpívaly – a ani nepozorovaly, že čas letí.

Přešel leden a únor, zimy ubývalo, tepla 
přibývalo, hlásilo se jaro.

Na silnicích se leskly kaluže rozbředlého 
sněhu, přes den kapalo ze střech – tálo. 
Havrani, kteří každé ráno přilétali 
od  Židlochovic, kde nocovali na  topolech 
na březích Svratky, se houfovali před odletem 
do svých severských sídlišť, na tajícím sněhu 
v polích se honili ramlíci, na střešni za naší 
zahrádkou vyzpěvoval kos.

Na  lískách a  vrbách vyrašily první 
jehnědy a  kočičky, zpod sněhu v  lese 
vykukovaly sněženky a  bledule, na  březích 
potoků se objevily žluté květy podbělu. 

Skončil čas plesů a  bálů, železničáři 
po  ostatkové muzice v  hostinci u  Fialů 

pochovali basu, utichly veselé zpěvy a  reje 
medvědů a maškarádů. 

V  kostele zahalili oltář fi alovým 
závěsem na  znamení pokání, farář Pěnčík 
udílel svatoblažejské požehnání proti bolení 
v  krku, veselé a  radostné vánoční písně 
a  koledy vystřídala tklivá a  pokorná: „Již 
jsem dost pracoval člověče pro tebe, třicettři 
léta jsem volal tě do nebe…“, nastala doba 
půstu a pokory.

Hospodáři rubali v  lese pařezy, 
vysekávali roští a  osekávali vrby podél 
potoka. Brousili obušky a  sekerky, chystali 
povřísla na vázání otýpek: po celý rok bude 
zase čím zatápět. 

Ženy přebíraly ve  sklepích naklíčené 
sadbové brambory, barvou značkovaly husy 
a vyháněly je do houfů na pastvisku.

I naše dračky už byly myšlenkami daleko 
vpředu. Přemýšlely co a  jak, aby na  jaře 
a pak po celý rok bylo doma všechno jak má 
být. A  tak, když dodraly poslední hrst peří 
a uklidily ze stolu, daly si s Bohem a rozešly 
se s  přáním, aby se za  rok zase všechny 
ve zdraví sešly a pověděly si, co jim ten rok 
přinesl. Aby si radost i stesk zase vyzpívaly 
v písních a baladách, na které v tom žňovém 
a podzimním čase nebyl čas.

Přepis: Lenka Jančová

INSTALATÉR 
Jiří Kavalíř

• veškeré instalatérské 
práce: voda, topení, 
kanalizace, plyn

• běžné opravy i havárie
• montáž a výměna kotlů, 

radiátorů, sanitární 
techniky

• ústřední a podlahové 
vytápění

• rekonstrukce koupelen 
(i fi rmou na klíč)

• cenová nabídka zdarma
Sportovní 885, Židlochovice, 
tel.: 608 861 806

• Elektroinstalace
• Rozvaděče, revize
• EZS – zabezpečovací 

systémy
• CCTV – kamerové 

systémy
• LAN – počítačové 

sítě
• STA – televizní 

rozvody

info@elektromontaze-
brabec.cz

tel.: 603 254 455

Dřevovýroba
Perná
nabízí

• levné palivové 
dřevo

• nařezané na 
malé kousky

• dovoz zajištěn

Tel.: 603 20 39 20
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Sport

TJ Sokol
Oddíl nohejbalu 

pořádal turnaj

Dne 17.11.2014 pořádal oddíl 
všestrannosti – nohejbalu tradiční listo-
padový turnaj v nohejbalu. Zúčastnila se 
tato družstva – z Vranovic dvě družstva, 
z  Těšan, Žabčic, Blanska, Suchdolu 
u  Blanska. Vítězný pohár si odvezl tým 
ze Suchdola. Vranovice obsadily 3. a  5. 
místo. 

-gol-

Přehled cvičebních hodin 

v tělocvičně (aktuální rozvrh)

Výlet parníkem

4.10.2014 se oddíl všestrannosti 
zúčastnil akce Brno – zdravé město, 
jejichž součástí byly různé pohybové 
hry, ale především plavba parníkem 
po Brněnské přehradě, na kterou se děti 
moc těšily. Župa Jana Máchala totiž 
zajistila jen pro svoje členy parník, který 
udělal okružní jízdu po přehradě ke hradu 
Veveří a  ukončil plavbu v  přístavišti 
pod „Sokolákem“, kde na  členy Sokola 

a  i  ostatní návštěvníky této akce čekaly 
připravené různé hry – jako např. krmení 
veverky, skládání zvířátek, sbírání kytek aj. 
– to pro mladší účastníky  a pro ty větší 
pak sportovní soutěže, jako např. střelba, 
opičí dráha, šerm. Taktéž jste se mohli 
projet na kajaku. Prostě program na celý 
den.

My jsme samozřejmě absolvovali 
všechny pohybové hry a vyzkoušeli jsme 
i šerm.

Opravdu vydařený den.

-gol-

PF 2015

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

V letošní roce jsme především museli 
zvládnout přepis naší T.J. do Spolkového 
rejstříku. Tento přechod si pak vynutil 
novou pojistnou smlouvu jak na majetek, 
tak i  na  samotné cvičence. Museli jsme 
zajistit provedení veškerých revizí 
a samozřejmě odstranit zjištěné závady. 

Foto: Marta Goliášová
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Jménem výboru T.J.Sokol Vranovice 
bych chtěla touto cestou poděkovat 
Obci Vranovice a všem sponzorům, kteří 
podporují činnost naší tělocvičné jednoty 
a  díky  jejich podpoře a  sponzorským 
darům můžeme jednotlivým oddílům 
uhradit jejich cvičební a  tréninkové 
pomůcky a  neustále doplňovat cvičební 
nářadí v tělocvičně.

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 Vranovice
Marta Goliášová

Děti soutěžily 

v atletice

V  sobotu 4.10.2014 se konalo 
na  fotbalovém hřišti ve  Vranovicích 
Dětské atletické odpoledne. Závody byly 
pořádané oddílem cvičení rodičů s dětmi 
a oddílem volejbalu Sokola Vranovice. 

Soutěžilo se ve 3 disciplínách:
• Skok z místa
• Hod tenisovým míčkem
• Běh na 20, 50 nebo 100 metrů

Děti byly zařazeny podle věku (roku 
narození) do 6 kategorií, v rámci kterých 
se dále dělily na chlapce a dívky:
• 2011 a mladší
• 2010, 2009
• 2008, 2007
• 2006, 2005
• 2004, 2003
• 2002 a starší

Na  hřiště dorazilo 55 soutěžících 
se svými rodiči, prarodiči a  fanoušky. 

Soutěžilo celkem 24 dívek a 31 chlapců. 
Při příchodu na  hřiště dostaly děti 
startovní číslo a  kartičku k  zapsání 
výsledků. Zahájení závodů bylo v  16 
hodin, kdy závodníci nastoupili a  byli 
seznámeni s jednotlivými stanovišti. Poté 
se děti pod vedením Renaty Karpíškové 
rozcvičily, protáhly a  nachystaly 
k samotnému soutěžení.

Hlavními disciplínami byl běh, hod míčkem 
a skok z místa. Foto: Petra Klabusayová

Všichni soutěžící závodili s  chutí, 
radostí a  nadšením. Přišli se pobavit, 
zasportovat si a  hlavně si to užít. A  to 
se jim povedlo. Každý účastník dostal 
za svoji snahu diplom a medaili.

Děkujeme všem závodníkům 
i fanouškům za účast. Bylo to fajn aktivní 
odpoledne strávené s  kamarády a  lidmi, 
kteří mají rádi pohyb. 

Organizační stránku zajistil oddíl 
volejbalu, občerstvení zajistili paní Ježová 
a pan Mikula. Děkujeme.

Těšíme se na další závody. 

Vítězům i všem ostatním soutěžícím 
MOC GRATULUJEME!

Jana Hanušová a kol.

Výsledky soutěžících, kteří se 

umístili na stupních vítězů: 

Zpracovala: Jan Hanušová

1. místo 2. místo 3. místo

Kategorie I. chlapci Ondřej Srnec Vít Galia Vojtěch střelec

dívky Magdalena Košíčková Hana Pavlíková Sára Skalníková

Kategorie II. chlapci Marek Hradil Patrik Mikloš Vít Klimeš

dívky Tereza Miklošová Lucie Galiová Adéla Střelcová

Kategorie III. chlapci Lukáš Mach Ondřej Stejskal Jan Wech, 
Alexandros Fanta

dívky Ellen Skalníková Alžběta Košíčková Adéla Bedřichová

Kategorie IV. chlapci Filip Mach Martin Ježa Ivan Klimeš

dívky - - -

Kategorie V. chlapci Richard Pezlar Michal Mazuch Jakub Kadlíček

dívky Natálie Furchová Lenka Furchová Anna Pezlarová

Kategorie VI. chlapci Vojtěch Kříž - -
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Soutěže družstev 

začaly

Nová soutěžní sezóna zaklepala 
stolním tenistům na  dveře (po  letní 
přestávce) tradičně začátkem října. 

Oddíl st. tenisu Sokola Vranovice 
přihlásil do  letošního ročníku soutěží 
družstev  po  loňské veleúspěšné sezóně 
celkem 6 družstev. 4  družstva dospělých, 
jedno dorostenecké a  poprvé ve  své 
více než 40-ti leté historii i  samostatné 
družstvo žen. A  právě 1. listopadu se 
v místní sokolovně konalo 2. soustředění 
JM divize žen, nejnižší krajské ženské 
soutěže (jinak jsou ženy běžně zapojeny 
v soutěžích mužů). 

Domácí hráčky přivítaly svoje 
soupeřky z  Bošovic, Břeclavi, Dubňan 
a  Řeznovic. I  přes skutečnost, že 
vranovickým juniorkám patří po 4 kolech 

v  tabulce zatím poslední místo, výsledky 
některých zápasů byly na vážkách a těsné 
prohry jsou příslibem do  budoucnosti. 
Při troše tréninkové píle by se výsledky 
nepochybně velmi rychle mohly změnit 
k lepšímu.....

Pavel Šťastný

Silový trojboj
Začínající 

dorostenci soutěžili 

na Slovensku

Dne 18.10.2014 proběhla v  Časté 

na  Slovensku soutěž v  silovém trojboji 

dorostu „GRAND PRIX SLOVAKIA“ 

za  účasti rakouských,slovenských 

i českých dorostenců.

Oddíl silového trojboje Sokola 

Vranovice měl v  této kategorii také 

zastoupení. Vranovice reprezentovali 

Filip Kurka a Marek Suchánek.

Marek Suchánek se umístil na pátém 

místě za  celkový výkon 267,5 kg. Byl to 

jeho první start na takové soutěži.

Filip Kurka se umístil na  čtvrtém 

místě s celkovým výkonem 337,5 kg.

Škoda jen, že oddíl postihla velká 

marodka, která bránila dalším v účasti.

Ivan Karpíšek

Do Vranovic se sjeli 

siloví trojbojaři

Soutěžili na Mistrovství Jižní 

Moravy bez podpůrných dresů 

(RAW)

Oddíl silového trojboje Sokola 
Vranovice uspořádal 1.Mistrovství oblasti 
Jižní Moravy v  silovém trojboji mužů, 
žen, juniorů a  dorostu bez podpůrných 
dresů (RAW) pro rok 2014/2015, který 
se konal 25.10.2014.

Soutěže se zúčastnilo celkem 32 
závodníků z deseti oddílů z Jižní Moravy.

Na  tomto mistrovství bylo 
překonáno celkem 9 českých rekordů.

Soutěž žen byla zastoupena 
závodnicemi Sokola Lanžhot, Sokola 
Pohořelice a Royal Arena Ivančice.

V  kategorii žen byla nejlepší 
dorostenka Nikol Barkociová 
z  Lanžhota, která zlepšila dorostenecké 
rekordy v  dřepu 85 kg, v  tlaku 57,5 kg, 
v  pozvedu 112,5 kg a  celkový výkon byl 
255 kg v kategorii do 52,5 kg dorostenek. 
Na  druhém místě se umístila Helena 
Nucová ze Sokola Pohořelice,která jako 
juniorka zlepšila český rekord v  dřepu 
a  má hodnotu 102,5 kg v  kategorii 
do  72 kg. Třetí příčku obsadila Eva 
Chaloupková z Ivančic.

V  soutěžní kategorii dorostenci byl 
první Jan Pavlíček z Krnova. Druhé místo 
patřilo Filipu Kurkovi z  domácího 
oddílu za celkový výkon 345 kg. Marek 
Suchánek se umístil na  čtvrtém místě 
celkovým výkonem 267,5 kg.

Škoda jen, že z  důvodu nemoci 
nemohli soutěžit další dorostenci.

V  juniorské kategorii bylo celkem 
deset soutěžících. Vítězství si odvezl Petr 
Sadovský z  Lanžhota. Michael Čech, 
jako jediný junior našeho oddílu, obsadil 
páté místo za celkový výkon 587,5 kg.

V  soutěžní kategorii muži soutěžilo 
celkem čtrnáct mužů a Sokol Vranovice 
měl jen jedno zastoupení, a  to Lukáše 
Soukupa, který se umístil na  třináctém 
místě. Všechny výsledky byly hodnoceny 
a přepočteny podle Wilksových bodů.

Poděkování patří všem, kteří 
napomohli k  hladkému organizačnímu 
průběhu celé soutěže a  sponzorům, bez 
kterých by se realizace závodů neobešla.

Za oddíl Silového trojboje
Ivan Karpíšek

Nástup před utkáním Vranovice - Řeznovice (2:8) - domácí hráčky vlevo:  zleva Kristýna 
Sedláčková, Pavlína Veselá a Nela Dvořáčková

Čtyřhra Dvořáčková, Veselá
Foto: Pavel Šťastný
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SK Vranovice

SK po podzimní 

části sezóny

Nový soutěžní ročník 2014/15 byl 
a  bude pro všechny zainteresované 
Vranovickou kopanou určitě průlomový. 
Konečně důstojnější soutěž, rozhodně 
s  vyšším puncem kvality, noví či 
staronoví soupeři, ale hlavně několik 
prestižních duelů s  týmy z  okolních 
vesnic dodávajících zápasům potřebný 
náboj, ke  hře zvané kopaná zcela jistě 
nezbytný. Všichni žili v očekávání, jakým 
způsobem se naše mužstvo dokáže 
ve  III. třídě začlenit, a  hlavně jakými 
výsledky se bude prezentovat. Obrovská 
euforie po postupu nás totiž zavazovala, 
a rozhodně jsme si svou herní tvář chtěli 
zachovat i  v  o  stupeň vyšší soutěži. 
A  po  krátké letní přípravě zakončené 
týden před začátkem nového ročníku 
víkendovým soustředěním v  areálu SK, 
přišel den D. 

Po  třech letech nás konečně opět 
čekal zápas v  „lepší společnosti“ 
a hned na úvod derby jako hrom, jelikož 
k  nám zavítal soupeř  z  vedlejší  Ivaně. 
To znamenalo automatickou motivaci 
pro hráče a  samozřejmě velký magnet 
a  lákadlo pro oko diváka. Podstatné 
číslovky z tohoto mače jsou dvě, výsledek 
3:0 a  počet diváků, tím mám na  mysli 
zápasu přihlížejících. Ten se zastavil 
na  neuvěřitelné cifře ...207..., co dodat, 
snad jen to, že šlo o  návštěvu hodnou 
soutěže divizní úrovně!! Lepší začátek 
a  pozvánku na  další zápasy jsme si 
ani nemohli přát. A  na  této vítězné 
vlně, podpořené úžasným kotlem 
„vranovických ultras“ (klobouk dolů 
před jejich tvořivostí a nápady při výrobě 
jednotlivých choreí vyvěšených na tribuně 
u  všech domácích zápasů, o  jejich 
bojovných chorálech a frenetickém 
skandování a  fandění nemluvě), jsme se 
vezli až do  devátého zápasu, kdy jsme 
utrpěli první porážku. Ta pochopitelně 
musela jednou zákonitě přijít, ale že jich 
nakonec nasbíráme hned šest v  řadě, 
nás však ani v  tom nejčernějším snu 
nenapadlo. 

Výmluvy rozhodně nejsou na místě, 
ale faktorů a důvodů proč se vše zlomilo 

v  náš neprospěch bylo hned několik. 
Nechci je všechny vyjmenovávat, žel 
některých jsme se mohli sami vyvarovat. 
Tím mám na  mysli nedisciplinovanost 
některých hráčů nebo určité podcenění 
soupeře z naší strany. To co jsme bohužel 
ovlivnit nedokázali, bylo zranění klíčových 
hráčů, či nepřítomnost nejlepšího střelce 
v posledních pěti zápasech. 

Ke  smůle či štěstí se vyjadřovat 
nechci, to by zavánělo oněmi výmluvami. 
Rázem jsme se tak bohužel z  černého 
koně soutěže stali kulhajícím poníkem. 
Jako nováček jsme na  druhou stranu 
zjistili, že důstojnou partii se dá hrát se 
všemi soupeři této skupiny, (podmíněno 
zdravím nezdecimovaným kádrem), díky 
čemuž přezimováváme na velmi pěkném 
čtvrtém místě, za což bych chtěl hráčům 
a realizačnímu týmu poděkovat. 

Vzhledem k vyrovnanosti soutěže nás 
však  čeká spousta společné práce, která 
nám jak věřím  pomůže získat ztracené 
sebevědomí, důvěru sami v sebe a hlavně 
opětovnou podporu našeho fanklubu. 
Tou nejjednodušší cestou není nic jiného, 
než vítězství v  prvním jarním zápase 
příštího roku. 

SK – mládež

Žáci a  přípravka jsou v  této sezóně 
spojeni s  dětmi se sousedních Přibic. 
Hlavním pozitivem je, že realizační týmy 
bezproblémově spolupracují a zdárně tak 
vytvářejí podmínky pro jejich fotbalový 
růst. Trenérům za  to patří obrovský 
dík, jelikož tak činí s  vlastní iniciativy, 
bezplatně a  hlavně jsou ze svého 
volného času ochotni podpořit celkovou 
tělesnou zdatnost naší mládeže. Pro 
jarní část soutěže se oba kluby dohodly, 
že si prohodí pořadatelské povinnosti 
zápasů. To znamená, že žáci budou hrát 
své domácí zápasy na  hřišti v  Přibicích, 
a  přípravka naopak v  našem areálu SK. 
Přes zimní přípravu máme vyhrazenu 
tréninkovou část v hale místního Sokola. 
V  úterý dvouhodinovku od  16 -18 h, 
a v pátek jednu hodinu od 17:30 – 18:30. 

Závěrem bych moc rád popřál 
všem hráčům, trenérům, fanouškům, 
příznivcům a  sponzorům pohodové 
a  klidné prožití vánočních svátků 
a  do  Nového roku spoustu splněných 
přání.

Té naší vranovické kopané přeji nejen 
hodně úspěchů na  sportovním poli, ale 
hlavně optimismus a všeobecnou podporu 
zdejší veřejnosti.

Za SK a všechny fotbalisty
Mirek Ježa

Tradiční Tekutý 
kapřík

úterý 23.12.2014
v 18.00 hod

Hospoda U Andulky
18.00 Táborákové písničky … 

hraje celá dědina
21.00 Rockový pecky ... 

s překvapením
22.00 Československé hity … až 

do rána
Hudební nástroje s sebou
Na rožni zlaté prasátko

VI. Tekutý kapřík
sobota 20.12.2014

Hospoda Na Hale ve Vranovicíh
Začátek v 18.00 h 

Vystoupí: Barbar Punk (Brno), 
Barfl y (Vranovice) a další dvě 

skupiny

8. Obecní ples 
s Mistříňankou
sobota 10. 1. 2015

20:00 sportovní hala
Občerstvení na stolech

Lákavá tombola
Plesové noviny
Ukázka tance

večeře, bar k dispozici
nekuřácké prostředí

Předprodej místenek od 
2.12.2014 na OÚ Vranovice

Vstupenka 250,- Kč
Pořadatel: Obec Vranovice

Bezplatná občanská 

inzerce

  Prodám dvě topná tělesa (radiátory) 
o rozměrech 110 cm x 50 cm a 60 cm x 
50 cm. Šířka obou těles je 8 cm. Velmi 
dobrý stav. Cena levně, na  domluvě. 
T: 604961249

  Hledáme dlouhodobý pronájem 
v  rodinném domku 2-3+1 s  dvorkem 
či zahrádkou, lokalita Vranovice, 
Pohořelice, Přibice + blízké okolí 
k  nastěhování březen až duben. 
Případné nabídky na email: habka7@
seznam.cz, nebo T:.733 300 720. 
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Narození
Anděla Jančíková
Petr Mrázik
Miroslav Drbal
Karla Tomková
Adéla Urbánková
Andrea Tulisová
Marek Najt
Th eodor Střešinka
Karel Mlčák
Patrik Pláteník
Matyáš Klimeš

Sňatky
Roman Michalski a Martina Vrátná
Viktor Sedlák a Šárka Dobešová

Úmrtí
Václav Valihrach
Eliška Vybíralová
Josef Šťastný

Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 

Obec slavnostně přivítala nové občánky

Narození miminka je v každé rodině významnou událostí. V sobotu 4. října naše 
obec přivítala v obřadní síni Obecního úřadu ve Vranovicích šest nových občánků. 

Novorozená miminka:

Sofi e Kertészová, Marek Sekanina, Zuzana Střelcová

Zdeněk Josef Macháček, Apolena Rokytová, Jan Pekařík

Foto: Petra Klabusayová

Program připravila Zuzana Škamradová, za hudebního doprovodu Mgr. Pavly 
Pantákové zazpíval Sboreček. Děti z mateřské školy přednesly básničku pod vedením 
paní uč. Hladíkové a předaly rodičům malý dáreček.

Slavnostní projev pronesl Ing. Jaroslav Pezlar, verše zarecitovala slečna Anna 
Richterová. Na závěr se všichni účastníci podepsali do Pamětní knihy.

-kla-

Vranovický zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku,  vydává Obec Vranovice, Školní 1, 691 25, IČO: 00283720. 
Redakční rada: odpovědná redaktorka – Ing. Mgr. Petra Klabusayová, Dagmar Sedláčková, Marta Goliášová, Mirek Ježa. Korektor: Josef Varmužka. Vychází od června 1993. 

Registrováno ref. reg. Rozvoje Ok.ú. Břeclav. Reg.č. 370010197. Od č. 01/2007 vychází 6x do roka, každý sudý měsíc. Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, od února 2012 
vychází nákladem 780 výtisků, od října 2013 vychází nákladem 800 výtisků, distribuce zdarma. 

Č. 06/2014 vychází  5.12.2014, uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2015, vychází 6. 2. 2015. Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice

Počet obyvatel  ke dni 24.11.2014
Muži ......................................... 1090
Ženy .......................................... 1115

Celkem...................................... 2205
 z toho dospělí ........................ 1778 
 děti .......................................... 427

Zdroj: matrika OÚ, připravila Zuzana Škamradová


