
Vánoční jarmark My třídíme nejlépe Prodej vstupenek 
na ples zahájen

2018 ČÍSLO 6 PROSINEC DISTRIBUCE ZDARMA

Vánoční jarmark 2018 
Vánoční jarmark zahájilo divadelní představení.  

Celé odpoledne probíhal kulturní program na dvou pódiích. Vranovičtí obyvatelé podpořili 
dobročinnost. Večer zakončil slavnostní ohňostroj.  

Více se dozvíte ve společenské rubrice.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem si dovolím Vám všem 

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

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 nezůstalo pouze u  předvolebních 
slibů, ale aby rozvoj obce pokračoval.

Již na  jednání ustavujícího 
Zastupitelstva obce jsem zřetelně 
a nahlas vyslovil přesvědčení a přání, aby 
se jednotlivé kandidující strany společně 
podílely na  rozvoji naší obce. Cílem 
vedení obce je společná cesta rozvoje, 
na které se budou podílet všichni zvolení 
zastupitelé.

Vranovice jsou obec, kde nikdy 
nevznikala žádná koalice a  opozice. 
Diskuse byla vždy vítána a  různé 
názory se říkaly nahlas a  byly vždy 

prodiskutovány na jednáních Rady obce 
nebo na  jednáních Zastupitelstva obce. 
Věřím, že tomu bude i nadále.

Nyní je před vedením obce úkol 
sestavit Plán rozvoje na  celé čtyřleté 
období. Přáním nově zvoleného vedení 
obce je, aby do  Plánu investic a  oprav 
na  jednotlivé roky byla zahrnuta 
i  předvolební předsevzetí zbývajících 
kandidujících stran. 

Proto jsem již vyzval jejich zástupce, 
aby svá předvolební předsevzetí 
konkretizovali a  převzali za  ně osobní 
odpovědnost. 

Všichni mají k  dispozici potřebné 
podklady a dokumenty a otevřené dveře 
ke konstruktivní komunikaci a názorové 
debatě, která povede k  prospěchu 
a rozvoji Vranovic

Společně jsme na  začátku dalšího 
čtyřletého volebního období. Udělejme 
všichni vše pro to, aby toto období bylo 
pro celou naši obec úspěšné. 

Ing. Jan Helikar, Váš starosta 

Z činnosti rady 
a zastupitelstva 
obce
Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 

upravena ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
zákon o ochraně osobních údajů.

Usnesení Rady č. 19/2018  
ze dne 1.10.2018

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

č. 5 smlouvy o  dílo na  stavbu 
„Vzdělávací centrum U  Floriánka 
57 Vranovice 1. etapa“ se společností 
PSK Groupn, spol. s r.o.

1.2.  Rada obce v  souladu s  usnesením 
§102 odst. 2 písm b) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích, ve  znění 
pozdějších předpisů, s ustanovením 
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve  znění pozdějších 
předpisů, § 122 odst. 2 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve  znění pozdějších předpisů, 
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců 
ve  veřejných službách a  správě, 
a  nařízením vlády č. 222/2010 
Sb., o  katalogu prací ve  veřejných 
službách a  správě, ve  znění 
pozdějších předpisů,
a) bere na vědomí zápis z 2. jednání 
konkursní komise pro konkurzní 
řízení na  obsazení pracovního 
místa ředitele/ky Základní školy 
a  Mateřské školy Vranovice 
příspěvkové organizace ze dne 
26.9.2018,
b) jmenuje s účinností od 1.12.2018 
Mgr.  Jiřího Sliackého, Ph.D., 
na pracovní místo ředitele Základní 
školy a  Mateřské školy Vranovice 
příspěvkové organizace,
c) stanovuje s  účinností 
od  1.12.2018 řediteli Základní 
školy a  Mateřské školy Vranovice 
příspěvkové organizace Mgr. Jiřímu 
Sliackému Ph.D. plat dle platového 
výměru.
d) schvaluje podání žádosti 
o  zápis změny v  údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení 
pro mateřskou školu, základní školu 
(školní družinu, školní jídelnu) 
jejíž činnost vykonává příspěvková 

organizace Základní škola 
a  Mateřská škola Vranovice, která 
se týká zápisu nového pana ředitele 
příspěvkové organizace Mgr. Jiřího 
Sliackého Ph.D.
e) ukládá starostovi obce podat 
výše uvedenou žádost Krajskému 
úřadu Jihomoravského kraje, odbor 
školství.

1.3.  Rada obce schválila Dodatek č. 1 
ke  smlouvě č. 1/2018 na  stavební 
akci „Stavební úprava a  přístavba 
MŠ Vranovice“ se společností 
STAMA s.r.o.

1.4.  Rada obce schválila koupi 
robotického vysavače bazénů 
DOLPHIN S 200.

1.5.  Rada obce vybrala nejnižší 
nabídku na  technický dozor pro 
stavbu „Zateplení vzdělávacího 
centra ve  Vranovicích“ - nabídku 
Ing. Jaroslava Pezlara.

1.6. Rada obce schválila nabídku Ivo 
Brychty na  výkon BOZP pro 
stavbu „Zateplení vzdělávacího 
centra ve Vranovicích“.

1.7.  Rada obce schválila smlouvu 
o převodu stavby před dokončením 
na  stavbu – prodloužení 
vodovodního řadu na ul. Sokolská.

1.8.  Rada obce schválila vyřazovací 
protokol knih pro knihovnu.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá výzvu 

k odstranění vad od Mgr. Vladimíra 
Dvořáčka a  znalecký posudek č. 
029-013/2018 předložit k vyjádření 
Ing. arch. Tupé a dodavateli stavby 
společnosti Vašstav s.r.o.

 T: ihned O: starosta, 1. místostarosta
2.2.  Rada obce ukládá vyzvat dotčené 

majitele staveb sklepů ve  sklepní 
uličce k  okamžité opravě 
komunikace na ul. Vinohrádky.

 T: ihned O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o přípravě voleb do ZO a do senátu.
3.2.  Rada obce vzala na vědomí Protokol 

č. P990-71435/18 pro předmět 
kontroly „dodržování povinností 
při uvádění potravin na  trh“ 
vypracovaný Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekcí v Brně.

Usnesení č. 1.5. bylo schváleno 3 hlasy, 
Ing.  Jaroslav Pezlar se neúčasnil tohoto 
hlasování.
Zbývající usnesení schválili všichni 
zúčastnění členové Rady obce.
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Usnesení Rady č. 20/2018  
ze dne 15.10.2018

Rada:
1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila přípojku NN 

formou průtlaku pod komunikací 
k  plánované výstavbě RD 
na pozemku parc. č. 4794.

1.2.  Rada obce schválila projektovou 
dokumentaci pro stavbu RD na ul. 
Hlavní, parc. č. 4803.

1.3.  Rada obce schválila Smlouvu 
na  výkon autorského dozoru 
a  technické pomoci č. 011018 se 
společností PROST Hodonín s.r.o.

1.4.  Rada obce schválila Pojistnou 
smlouvu na  pojištění jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce 
pro případ úrazu a  pojištění 
odpovědnosti za újmu.

1.5.  Rada obce schválila vypsání 
výběrového řízení na  pracovníka 
TIC.

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

o stavbě Vzdělávacího centra.

Usnesení Rady č. 21/2018  
ze dne 22.10.2018

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

a  program ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva Obce Vranovice dne 
1.11.2018 v 19.00 hod.

1.2.  Rada obce schválila nejvhodnější 
nabídku společnosti VZD INVEST 
s.r.o., se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 
Pardubice na  veřejnou zakázku 
„Výběr zpracovatele žádosti 
o  finanční podporu z  Operačního 
programu životní prostředí 
a  administraci dotací k  projektům 
Říčka – Šatava IDVT 101 194 78, 
revitalizace v  km 0,00 – 1,01 
a  Založení prvků ÚSES v  k.ú. 
Vranovice“

1.3.  Rada obce schválila navýšení ceny 
pro společnost SETRA spol. s.r.o. 
za likvidaci kalu z ČOV.

1.4.  Rada obce schválila Dohodu 
o  provedení práce - roznos 
volebních lístků.

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

o  stavbě II. etapy Vzdělávacího 
centra.

Usnesení Rady č. 22/2018  
ze dne 5.11.2018

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

od  Ing.  arch Haralda Čadílka 
na  vypracování projektové 
dokumentace stávajícího hřbitova.

1.2.  Rada obce schválila rozdělení 
kompetencí pro jednotlivé 
místostarosty a radní.

1.3.  Rada obce rozhodla o  zřízení 
Komise stavební a  životního 
prostředí, Komise kulturní, Komise 
školské, Komise sociální a  Komise 
sportovní.

1.4.  Rada obce schválila předsedkyní 
Komise stavební a  životního 
prostředí Ing.  arch. Simonu 
Kodýtkovou.

1.5.  Rada obce schválila předsedkyní 
Komise kulturní Bc.  Danu 
Kvapilovou.

1.6.  Rada obce schválila předsedkyní 
Komise sociální Mgr. Ivu Rapcovou

1.7.  Rada obce schválila předsedkyní 
Komise sportovní Mgr.  Renatu 
Karpíškovou.

1.8.  Rada obce schválila dodatek č. 
3 smlouvy o  poskytnutí služeb – 
změna počtu obyvatel se společností 
FCC Česká republika, s.r.o.

1.9.  Rada obce schválila hospodaření 
Základní školy a  Mateřská školy 
Vranovice příspěvkové organizace 
k 30.9.2018.

1.10. Rada obce schválila Dohodu 
o provedení práce na vedení kroniky 
obce za rok 2019.

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

informace o  řešení reklamací 
v bytovém domě Doliny.

Usnesení z jednání ZO č. 5  
ze dne 10.9.2018
1.1 ZO schvaluje program dnešního 

jednání
1.2  ZO schvaluje členy Návrhové 

komise
1.3  ZO schvaluje ověřovatele zápisu
1.4 ZO schválilo vítěznou nabídku 

společnosti PSK Group s.r.o. 
s  cenou 22.889.847,-Kč bez DPH 
na  veřejnou zakázku „Zateplení 
vzdělávacího centra ve Vranovicích 
(II. etapa Vzdělávacího centra)

1.5 ZO schvaluje Smlouvu o  úvěru 

– investiční úvěr KA1810032 
od Sberbank CZ a.s.

1.6 ZO schvaluje mimořádnou dotaci 
pro SK Vranovice, z.s. ve  výši 
50.000,-Kč na opravu závlahového 
systému sportovní plochy v  areálu 
sportovního klubu.

1.7. ZO schvaluje Smlouvu č. 
1030045303/001 o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
se společností E.ON Distribuce, 
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.8.  ZO schvaluje Smlouvu 
o  zřízení věcného břemene 
č. HO-014330048529/002 
ve  prospěch E.ON Distribuce, 
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.9 ZO schvaluje Smlouvu o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
ve  prospěch GasNet s.r.o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400  01 Ústí nad 
Labem.

1.10  ZO schvaluje Veřejnoprávní 
smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu obce Vranovice v  roce 
2018 pro Diecésní charitu Brno, 
Oblastní charitu Břeclav.

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

na vědomí
3.2. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí
3.3. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti FV na vědomí
3.4. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti KV na vědomí
3.5. ZO vzalo na  vědomí zprávu 

o hospodaření obce za 1-7/2018
3.6. ZO bere přednesenou zprávu 

dokončení přístavby MŠ a I. etapy 
Vzdělávacího centra na vědomí.

Usnesení z Ustavujícího zasedání 
ZO Vranovice ze dne 1.11.2018
ZO schvaluje:
1.1. Zastupitelstvo obce Vranovice 

určuje ověřovateli zápisu 
Ing.  Simonu Kodýtkovou 
a Vladimíra Bendu, zapisovatelkou 
Lenku Jančovou.

1.2. Zastupitelstvo obce Vranovice 
schvaluje program ustavujícího 
zasedání.

1.3. Zastupitelstvo obce Vranovice 
schválilo volební komisi ve složení: 
předseda Ing.  Jiří Hladík, členové 
Mgr.  Oldřich Vybíral a  Martin 
Hochman.
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Aktuality

TIC má certifikaci 
na další dva roky
Vranovické turistické informační 

centrum v  letošním roce opět prokázalo, 
že splňuje všechny požadované 
podmínky Jednotné klasifikace 
turistických informačních center České 
republiky a opětovaně obhájilo Certifikát 
klasifikační třídy C. Jednotný certifikát 
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 není možné.

Žehnání vín - 
pozvánka
Vinaři Vranovice srdečně zvou na 

tradiční Žehnání mladých vín, které se 
uskuteční ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 18 h 
v sále Domu pro seniory.

Vínům požehná farář Jaroslav Sojka, 
následuje volná degustace. Vstupné jsou  
3 vzorky vína nebo 100 korun.

Stříbrné Vranovice
Vranovice se v  letošním roce opět 

umístily na  jedné z  předních příček 
v  prestižní soutěži ve  třídění odpadu 
- MY TŘÍDÍME NEJLÉPE. V  akci, 

1.4.  Zastupitelstvo obce Vranovice 
schválilo návrhovou komisi 
ve  složení: předseda: Mgr.  Iva 
Rapcová, člen: Bc.  Roman Svora 
a Rostislav Trojan.

1.5. Zastupitelstvo obce Vranovice 
schválilo zřízení dvou funkcí 
neuvolněných místostarostů.

1.6. Zastupitelstvo obce Vranovice 
v  souladu s  § 84 odst. 2 písm. k) 
Zákona o  obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn.

1.7.  Zastupitelstvo obce Vranovice volí 
starostou obce Ing. Jana Helikara.

1.8.  Zastupitelstvo obce Vranovice 
volí prvního místostarostu obce 
Ing. Jaroslava Pezlara.

1.9.  Zastupitelstvo obce Vranovice 
volí druhého místostarostu obce 
Drahomíra Dofka.

1.10.  Zastupitelstvo obce Vranovice 
schválilo zvolení dvou členů Rady 
obce (2+ starosta + 2x místostarosta).

1.11.  Zastupitelstvo obce Vranovice volí 
člena Rady obce Luboše Mrkvicu.

1.12.  Zastupitelstvo obce Vranovice 
volí člena Rady obce Ing.  Jiřího 
Hladíka.

1.13.  Zastupitelstvo obce Vranovice 
zřizuje Finanční výbor a Kontrolní 
výbor. Oba výbory budou 
pětičlenné.

1.14.  Zastupitelstvo obce Vranovice volí 
předsedu Finančního výboru pana 
Martina Hochmana.

1.15. Zastupitelstvo obce Vranovice 
schvaluje volbu členů FV a  KV 
odložit na  první jednání nového 
ZO.

1.15.  Zastupitelstvo obce Vranovice volí 
předsedu Kontrolního výboru pana 
Mgr. OldřichaVybírala

1.16. Zastupitelstvo obce Vranovice 
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o obcích stanoví odměnu 
za výkon funkce místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve  výši 27.613,-Kč měsíčně, 
stanoví odměnu za  výkon funkce 
radního jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve  výši 
6.136,-Kč měsíčně, stanoví 
odměnu za výkon funkce předsedy 
Finančního výboru a  Kontrolního 
výboru a komisí jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve  výši 
3.068,-Kč měsíčně, stanoví odměnu 
členům výborů a  komisí, kteří 
jsou členy ZO, ve  výši 2.557,-Kč 

a členům zastupitelstva obce ve výši 
1.534,-Kč. Odměna bude vyplácena 
od okamžiku přijetí tohoto usnesení, 
pokud by však došlo ke  složení 
slibu příslušného zastupitele obce 
později, vzniká nárok na  tuto 
odměnu až od  okamžiku řádného 
složení slibu zastupitele. V případě 
náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se 
zúčastnil.

1.17  Zastupitelstvo obce Vranovice 
v  souladu s  § 77 odst. 3 písm. b) 
zákona o  obcích stanoví, že při 
souběhu výkonu několika funkcí 
se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne pouze 
za  výkon funkce, za  níž podle 
rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna.

1.18  Zastupitelstvo obce Vranovice 
pověřuje místostarostu obce 
Ing.  Jaroslava Pezlara provádět 
Prohlášení o uzavření manželství.

Úřední hodiny na OÚ Vranovice:
Pondělí: 7:30 - 19:00 h
Středa: 7:30 - 17:00 h

Plán redakčních uzávěrek Vranovické 
zpravodaje roku 2019

Číslo - uzávěrka - vychází:
1/2019 20.1. 2019 .........pá 1. 2. 2019
2/2019 20. 3. 2019 ........pá 5. 4. 2019
3/2019 20. 5. 2019 ........pá 7. 6. 2019
4/2019 12. 7. 2019 ........pá 2. 8. 2019
5/2019 20. 9. 2019 ..... pá 4. 10. 2019
6/2019 20. 11. 2019 ... pá 6. 12. 2019

Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční  

20. prosince 2018 v 19 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice.

V neděli 2. prosince byl zahájen 

prodej vranovických stolních kalendářů. 

Zakoupit si je můžete na Obecním 

úřadě, v Obecní knihovně nebo pekárně 

KESI. Cena je 140 Kč.
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kterou pořádá Autorizovaná obalová 
společnost EKO – KOM a Jihomoravský 
kraj ve  spolupráci s  kolektivními 
systémy sběru elektrozařízení ASEKOL 
a  Elektrowin se naše obec pravidelně 
umísťuje na předních místech. Proto byli 
zástupci naší obce pozváni na slavnostní 
předávání ocenění, které se uskutečnilo 
ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v prostorách 
brněnského hradu Špilberk. „Věřili jsme, 
že i v letošním roce bude naše obec v této 
soutěži úspěšná a  získáné ocenění je 
odměnou všem vranovickým občanům, 
kterým není lhostejné prostředí ve kterém 
žijí.“ uvedl k soutěži starosta Jan Helikar.

Kvapilová Dana

Vážení spoluobčané, sousedé 
a příznivci našeho sdružení,

přesto, že od skončení komunálních 
voleb uběhly již dva měsíce, dovolte mi 
prostřednictvím obecního zpravodaje 
Vám jménem celého našeho sdružení 
VRANOVICE PRO VŠECHNY 
poděkovat za  Vaši podporu, kterou 
jste nám dali při letošních volbách 
do  zastupitelstva obce. Naše sdružení 
díky Vám získalo z  celkových šesti 
kandidujících subjektů krásné  
2. místo a  získalo celkem 4 mandáty 
pro Martina Hochmana, Vladimíra 
Bendu, Mgr.  Renatu Karpíškovu 
a Bc. Romana Svoru. Chci Vás ubezpečit, 
že Vás nezklameme a  svým přístupem 
a  zkušenostmi z  komunální politiky 
pomůžeme v zastupitelstvu obce vytvořit 
atmosféru založenou na  principech 
společné spolupráce a vzájemné podpory 
těch věcí, které budou pro obec přínosem. 
Mimo uvedeného, jsme otevřeni jednat 
s  každým ze zastupitelů, kdo to myslí 
s budoucností naší obce dobře a poctivě. 

Současně mi dovolte vážení 
spoluobčané s ohledem na adventní dny 
a konec roku Vám všem popřát příjemné 
a  klidné prožití vánočních svátků 
v kruhu rodinném a s blízkými přáteli, 
a  v  novém roce všem hodně zdraví, 
štěstí, úspěchů a spokojený život v obci.

Roman Svora

Kam zmizela obecní 
lavička?
Pojevy vandalismu a krádeží obecního 

majetku se navyhýbají ani Vranovicím. 
Není to ještě ani pět měsíců, co obec 
instalovala 10 nových parkových laviček 

v  centru obce i přilehlém okolí zejména 
na  žádost seniorů, aby měli při svých 
procházkách příjemná místa k odpočinku. 
Jednou z nich byla i ta v ulici Vinohrádky. 
Našim občanům sloužila celé léto. 
Nyní už by jste lavičku na  tomto místě 
hledali marně. Zbyly po  ní jen prázdné 
díry v  betonu. Kam asi obecní lavička 
zmizela, hodila se snad na něčí zahradu? 
Zkuste se porozhlédnout. Celková škoda 
odcizeného obecního majetku přesahuje 
částku 10 000 Kč.

Tak kdepak ji máme?

Obecní knihovna

Knihovna nabízí 
216 nových titulů 
z výměnného fondu 
Břeclav
Obecní knihovna Vranovice nabízí 

svým čtenářům 216 nových knižních 
titulů zapůjčených z VF v Břeclavi. Jedná 
se zejména o  beletrii pro dospělé a  pro 
děti, včetně obměněného fondu literatury 
naučné. 

Nové knihy z výměnného fondu Břeclav

Zároveň budeme mít od příštího týdne 
připraveny pro čtenáře nově zakoupené 
knihy, např. Nejlepší víkend od  Patrika 
Hartla, Sama sebou od  Jojo Moyesové, 
Díky za  fíky od  Haliny Pawlovské, 
kuchařka Sladká první republika a  31 
dalších lákavých titulů. Těšíme se na vás.

Monika Kotlánová

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

Leden: 4. | 18.
Únor: 1. | 15.
Březen: 1. | 15. | 29.

Separovaný odpad
Plast -  Leden: 16.

 Únor: 13.
 Březen: 13.

Sklo -  Leden: 23.
 Únor: 20.
 Březen: 20.

Papír -  Leden: 2. | 30.
 Únor: 27.
 Březen: 27.

Bioodpad - Leden: 24.
 Únor: 21.
 Březen: 7. | 21.

Vstupenky na 12. Obecní 
ples jsou v prodeji

Od  středy 5. prosince jsou v  prodeji 
vstupenky na tradiční vranovický Obecní 
ples s  Mistříňankou, který se uskuteční 
v sobotu 12. ledna 2019 v sále sportovní 
haly ve Vranovicích. Zakoupit si je můžete 
v  době úředních hodin na  Obecním 
úřadě. Cena vstupenky s  místenkou je 
250 Kč. Můžete se těšit na  příjemný 
večer s  bohatou tombolou, výtečným 
občerstvením a  skvělou Mistříňankou. 
Využijte nákupu vstupenek jako milého 
dárku pro vaše nejbližší. 
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Okna školy dokořán

Broučkiáda
„Copak se to před školkou děje? Proč 

tu svítí tolik světýlek?“ - ptal se brouček 
maminky. „Ale, to je přece Broučkiáda, 
broučku. Děti se světýlky, lucerničkami 
a  lampionky nám ukáží cestu do  domečku, 
kde budeme spát celou zimu.“

Tak si nějak mohl povídat brouček 
s  maminkou dne 6. listopadu. Právě 
tento den doprovodily děti z  mateřské 
školy všechny broučky do jejich domečků 
a postýlek na školní zahradu. Kde se tam 
domečky vzaly? Šikovné děti je vytvořily! 
Celý týden před Broučkiádou se věnovaly 
sbírání přírodnin a  pečlivému vystýlání 
postýlek v domečku.

Připravený „Hmyzí domeček“ 
přenesly na  školní zahradu, vedle 
rozsvítily vytvořenou lucerničku a  těšily 
se, až do  domečku přivedou, průvodem 
po  vesnici, „Vranovické broučky“. 
Na  školní zahradě byli večer překvapeni 
nejen broučci, ale bylo připraveno 
i  překvapení pro děti. Po  zazpívání 
ukolébavky pro broučky děti dostaly 
perníček a  jablíčko a  zhlédly ohnivé 
představení Yufiho Žongléra.

Velké poděkování za  pomoc při 
přípravě této akce patří firmě Pila Vacek 
Vranovice za poskytnutí dřeva na výrobu 
domečků, paní Procházkové za  upečení 
perníčků, firmě Scolarest za  jablíčka 
a  paní Škamradové za  obstarání 
hudebního doprovodu k průvodu.

Děti a paní učitelky

Domeček pro broučky

Ping-pongisté 
dostali v Rajhradě 
lekci od závodních 
hráčů
O  podobných výsledcích se nepíše 

zrovna lehce. Přesto si myslím, že 
i  prohry mají svůj smysl. Vranovičtí 
ping-pongisté dostali v  okresním 
finále základních škol pořádně na  frak, 
zklamaní však neodcházeli. Proti nim 
totiž stanuli samí závodní hráči, kterým 
naše sestava nemohla zdatně konkurovat. 
Mezi třemi školami jsme tak v  pondělí 
22. října v  rajhradské sokolovně obsadili 
bronzovou pozici.

Všechna utkání se hrála na  čtyři 
vítězné zápasy, s  tím, že každé družstvo 
tvořila trojice hráčů, kteří nejprve 
absolvovali dvouhry na  dva vítězné sety 
do  jedenácti. Poté následovala čtyřhra, 
a  když nerozhodla, přišla na  řadu opět 
další série singlů.

Hned při rozpinkávání bylo všem 
jasné, že pro Vranovice bude znamenat 
úspěch i pouhý zisk setu. V prvním utkání 
jsme změřili síly se Zbýšovem. Kluci byli 
nejprve hodně nervózní, i když postupem 
času ze sebe nervozitu setřásli, na soupeře 
jednoduše neměli a padli jednoznačně 0:4 
na zápasy.

Vranovičtí reprezentanti v ping - pongu

Poté nás čekal Tišnov. Kdybychom 
jeho zástupce potkali v  civilu, asi se jen 
usmějeme a řekneme si, že máme vítězství 
v  kapse. Tišnovskou sestavu totiž tvořili 
tři malí kluci – dvojčata ze šesté třídy 
a  jeden sedmák. Jenže jak se vysvlékli 
a vzali pálku do ruky, bylo zle. Jednalo se 
totiž o zástupce jednoho klubu, kteří hrají 
opravdu na vysoké úrovni.

Náš nejzkušenější hráč Honza Furch 
byl sice překvapivě blízko zisku setu, 
jenže hbitý tišnovský klučina nám tuto 
radost nedopřál a i on proti nám svůj duel 
vyhrál 2:0 na sety.

Ani ve druhém klání jsme tak nezískali 
ani set a  nesplnili tak náš základní cíl. 
I  když jsme skončili jasně poslední, 
ostudu jsme neudělali. Jedna ze středních 
škol, jejichž soutěž probíhala souběžně 
s naší, na tom byla o poznání hůř. Dva ze 
tří hráčů už naši školu příští rok opustí, 
proto se zřejmě na  delší dobu jednalo 
o  poslední návštěvu turnaje ve  stolním 
tenise.

Klukům děkuji za  reprezentaci školy 
a i prohrami se člověk učí!

Výsledky:
Vranovice - Zbýšov 0:4
Vranovice – Tišnov 0:4.

Jan Pařík

Florbalisty zradila 
skupina smrti 
a skončili pátí
Sport je krásný, ale umí být i  pěkně 

krutý. O  tom se přesvědčili vranovičtí 
florbalisté ze čtvrtých a  páté třídy 
na okrskovém kole v Žabčicích. Ze čtyř 
duelů prohráli jen jednou, jako jediní 
sebrali body vítězi z  Moravan, přesto 
skončili až na  pátém místě z  osmi 
účastníků. Stačilo málo a  mohli jsme 
klidně hrát i  finále a  bojovat o  postup 
do dalšího kola…

Ale pěkně popořadě. V  úterý 20. 
listopadu se do  Žabčic sjelo osm týmů, 
které pořadatel nalosoval do  dvou 
čtyřčlenných skupin. Už zde se stal, jak 
se později ukázalo, první zádrhel. Z naší 
skupiny se totiž vyklubala skupina smrti. 
Vedle Židlochovic na  nás totiž čekal 
silný domácí výběr a Moravany, kde se to 
na první pohled hemžilo šikovnými hráči.
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Vranovičtí florbalisté

Rozehřátí nám obstaraly slabé 
Židlochovice, které jsme bez problémů 
přehráli 3:0. Pak už však přišly těžké 
bitvy. Nakonec klíčový zápas s Žabčicemi 
rozhodla naše hrubka v  obraně, z  níž 
soupeř vstřelil jediný gól utkání. 
S  domácím sokem jsme se bili srdnatě 
a  měli i  pár nadějných šancí. Matyáš 
Klimus dokonce orazítkoval břevno 
soupeřovy brány. Bohužel nám branka 
nebyla souzena.

Do  utkání s  dosud suverénními 
Moravany jsme pak šli zdravě nažhavení. 
Kluci hráli na  hranici svých možností 
a  jejich snaha byla odměněna cennou 
remízou, když na 2:2 srovnával biatlonista 
s dvojemi plícemi Lukáš Mach.

Ostatní výsledky nás bohužel 
odsoudily až ke třetímu místu ve skupině, 
což nám zaručilo jen slabou náplast 
v  podobě boje o  konečné páté místo. 
V  něm se nám do  cesty postavily 
Modřice a  bylo vidět, že druhá skupina 
byla o poznání slabší. Soupeře jsme totiž 
pohodlně zdolali 3:0.

Konečné umístění podle mého názoru 
neodpovídá předvedené hře. Tou bychom 
se mohli směle řadit do  první trojky. 
Jenže zápasy rozhodují hlavně góly a tam 
to hlavně v  zápase se Žabčicemi vázlo. 
Všem klukům děkuji i  tak za  výbornou 

reprezentaci školy a  vedle zkušených 
páťáků mám radost i z toho, že se v týmu 
rozhodně neztratili ani tři žáci ze čtvrté 
třídy.

Výsledky Vranovic
Ve skupině:

Vranovice – Židlochovice .................. 3:0
Branky Vranovic: Klimus, Mach, Dofek
Vranovice – Žabčice .......................... 0:1
Vranovice – Moravany ....................... 2:2
Branky Vranovic: Klimus, Mach

O konečné 5. místo:
Vranovice – Modřice ......................... 3:0
Branky Vranovic: Mach, Dofek, Klimus

Utrápená výhra 
a dál nic. Mladí 
fotbalisté berou 
čtvrté místo
Úvodní zápas naznačil, jak bude 

vypadat celý turnaj. Vranovice s  k  první 
výhře 2:1 nad papírově slabšími Velkými 
Němčicemi protrápily až díky gólu pár 
vteřin před koncem, v dalším pokračování 
se pak zdálo, že je úvodní nervové vypjetí 
vyčerpalo. Ze zbylých tří duelů už pak 
fotbalisté ze čtvrtých a páté třídy žádný 
zápas nevyhráli a  v  hale v  Žabčicích 
skončili na předposlední čtvrté pozici.

Škoda, že první protrápené vítězství 
nemělo ve  středu 14. listopadu na hráče 
opačný efekt. Herně totiž za  zbylými 
soupeři příliš nezaostávali. Jediný sok, 
který byl na hřišti znatelně lepší a triumf 
si zasloužil, byly Židlochovice, jež nás 
zdolaly ve druhém utkání 4:1.

Stejným výsledkem pak skončilo 

i  klání s  domácím výběrem, který 
nakonec celý turnaj opanoval. Žabčice 
nás však rozhodně výrazně nepřevyšovaly. 
Dostávali jsme se do  šancí a  Matěj 
Kaláb dokonce po úvodní domácí brance 
vyrovnal na 1:1. Pak však už skóroval jen 
soupeř, jenž minulý rok ovládl venkovní 
okrskové kolo McDonald Cupu.

V  závěrečném boji se Vranovicím 
do  cesty postavil celek Hrušovan. 
Na  přední umístění už jsme nemohli 
pomýšlet, výhra na  závěr by nám však 
náladu vylepšila. To však rival v modrých 
dresech odmítl a ujal se vedení 2:0. Tomáš 
Benda pak sice snížil, na víc už jsme se ale 
nezmohli a padli jsme 1:2.

Po  těsném druhém místě 
na  McDonald Cupu jsme tak mírně 
vyklidili pozice, doufám však, že šlo 
jen o  souhru náhod a  v  jarní odvetě 
na venkovním hřišti to všem protivníkům 
vrátíme i s úroky!

Výsledky Vranovic
Vranovice – Velké Němčice ............... 2:1
Branky Vranovic: Svora, Kužel.
Vranovice – Židlochovice  ................. 1:4
Branka: Brychta.
Vranovice – Žabčice .......................... 1:4
Branka: Kaláb.
Vranovice – Hrušovany u Brna .......... 1:2
Branka: Benda.

Sportovní sezonu 
načli fotbalisté 
třetím místem
Už předem bylo jasné, že s  takovou 

sestavou díru do  světa neuděláme. 
Předtuchy se sice naplnily, ale zas tak zle 
nebylo. Vranovičtí fotbalisti už na  28. 
ročníku turnaje O  Pohár ZŠ Velké 
Němčice jednou remizovali a  jednou 
prohráli, což stačilo jen na poslední třetí 
místo. Za předvedenou hru se však stydět 
nemuseli. Ani domácí Velké Němčice, 
ani Nikolčice náš celek nějak zvlášť 
nepřehrávali a  při shodě okolností jsme 
klidně mohli pomýšlet i na výhru.

V chladném ránu nás ve středu 26. září 
přivítal orosený trávník a  jako první se 
nám do cesty postavili domácí „kopačky“. 
Turnaj pro nás začal přímo katastrofálně. 
Hned v první minutě totiž soupeř udeřil. 
Improvizovanému gólmanovi Honzovi 
Furchovi proklouzla mezi nohama první 
střela a my hned od úvodu prohrávali.

Následně se na  hřišti odehrával 
vyrovnaný souboj. My jsme byli jistější Florbalové mužstvo Vranovic
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v  kombinaci, 
soupeř zase hrozil 
z  brejků. Naše 
snahy o vyrovnání 
byly dlouho 
marné, i  když 
pár příležitostí 
k  vyrovnání 
jsme měli. 
Zaradovali jsme 
se až pět minut 
před koncem 
duelu. Tomáš 

Kišš po  rohovém kopu přiťukl míč našemu nejstaršímu hráči 
a kapitánovi Vojtovi Celnarovi a  ten propálil vše, co mu stálo 
v cestě. Poté jsme se snažili o vedoucí gól a byli k němu rozhodně 
blíž než soupeř, na stavu 1:1 se však už nic nezměnilo.

Kluci si chvíli oddechli a  hned je čekal druhý zápas proti 
Nikolčicím. Sok v  růžových dresech na  nás vlétl s  velkým 
elánem. První nebezpečná střela sice patřila nám, pak už nás 
však protivník viditelně přehrával. Po  propadnutí jednoho 
z obránců šly Nikolčice do vedení a nedlouho poté byla k vidění 
obdivuhodná trefa. Stoper Nikolčic trefil zhruba za  čtyřiceti 
metrů šibenici naší brány a my prohrávali už 0:2. Nepovedený 
úsek hry pak završil další zkrat v obraně a třetí míč v naší síti.

Po  změně stran jsme se zmátořili a  vyrovnali hru. Celnar 
a po něm i Zdeněk Venka však pálili jen do gólmana. Zasloužený 
úspěch však nakonec přece jen přišel. Po rohovém kopu se dostal 
balon až k  Denisovi Kuchyňkovi, který už měl jednoduchou 
práci a snížil na konečných 1:3.

V závěrečném utkání si Nikolčice zajistily prvenství v turnaji 
díky vydřené remíze 2:2 s domácím týmem a na nás tak zbyla 
konečná třetí příčka. Na  to, že jsme sestavu kvůli nedostatku 
fotbalistů na  naší škole dávali dohromady jen stěží, nebyl 
výsledek vůbec špatný. Kluci makali ze všech sil a  v  nižších 
ročnících nám už dorůstá silná fotbalová generace. Máme se 
tedy snad na co těšit!

Výsledky zápasů:
Vranovice – Velké Němčice ............... 1:1
Branka Vranovic: Celnar
Vranovice – Nikolčice ........................ 1:3
Branka Vranovic: Kuchyňka
Velké Němčice – Nikolčice ................ 2:2

Jan Pařík

Z redakční pošty

100 let od založení Sokola 
v naší obci - 6.část

Konec Protektorátu a osvobození
V  Protektorátě platily různé příkazy a  zákazy, nařízení 

přibývalo. Nesvítila pouliční světla, po  setmění se nesmělo 
vycházet, v  oknech musely být tmavé rolety, nesměl se 
poslouchat zahraniční rozhlas. Náletů přibývalo, blížila se fronta. 
Zásobování základními potravinami bylo ovlivněno, všichni se 
těšili na osvoboditele. My, děti jsme už neměly vyučování.

Osvoboditelé přijeli do obce 17. dubna 1945 ráno. Zemědělci 
vyjeli do polí provést opožděné setí a sadbu. Ve škole byl zřízen 
vojenský lazaret, takže už do prázdnin žádné vyučování nezačalo.

Sokolové zkontrolovali svůj majetek a  bylo jim smutno. 
V kronice obce je uvedeno: Oplocení a brány sokolského hřiště 
byly poškozeny, ztratilo se 15 pětimetrových fošen, které při 
akcích sloužily jako lavice pro diváky. Zmizela zásoba stropnic 
a  cihel, sad byl poničen. Odcizeny byly lampy, stožáry, žebře, 
pumpa s motorem.

Tělocvičné nářadí zabavil plukovník pro Rudou armádu, 
vojáci naložili na vagon a vlak odvezl do Břeclavi 25. 6. 1945. 
Zástupci Sokola tam jeli protestovat. Nebylo to nic platné, 
vojenský transport 1417 byl připraven k odjezdu. Stejně bylo vše 
poškozené, z  bradel zůstal podstavec, z hrazdy znehodnocené 
žerdě, na  koni i  koze vyřezán kožený obal, švédské lavičky, 
žíněnky a náčiní - vše ztraceno. Jednota ohlásila válečné škody, 
v kronice je výsledné číslo, které nám dnes už nic neřekne. Sokol 
žádnou náhradu nedostal. Vše se muselo obstarávat znovu. 
Nepoškozený klavír sokolům vrátil protektorátní starosta Vilém 
Dvořáček.

Obdivuji se tehdejšímu výboru, všem činovníkům, že pro 
nás, děti, udělali v  tělovýchově maximum. V červnu na schůzi 
byli potvrzeni ve  funkcích všichni ti, které jsem vyjmenovala 
v minulém Zpravodaji v 5. části seriálu O historii Sokola. Žactvu 
se začali věnovat další cvičitelé František Venyš, Antonín Pelej, 
Antonín Bóhm, Draha Kolářová, Alena Mahovská a  Jozinek 
Pešina, kterým radila Amálie Šrámová. Pustili se do  nácviku 
a už 12. srpna se konalo veřejné cvičení. V průvodu obcí šlo 270 
osob, následoval bohatý program na sokolském hřišti.

Po úspěšném zahájení sportovní činnosti se po prázdninách 
začalo i  s  činnosti kulturní nácvikem divadelních her s dětmi 
i dospělými.

V  Praze už bylo rozhodnuto, že bude uspořádán XI. 
všesokolský slet. Zatím se shromažďovaly údaje o  členech 
Sokola, kteří položili za vlast život, kteří byli vězněni, zúčastnili 
se povstání v Praze či na Slovensku.

V Moravském zemském archivu v  sokolských materiálech 
- Činnost za  okupace a  perzekuce - jsou údaje o  iniciátorovi 
založení Sokola ve  Vranovicích: Čeněk Krejčí, učitel, starosta 
jednoty Sokola z Hrušovan byl vězněn 8 měsíců ( od září 1939 
do června 1940), v říjnu 1941 4 týdny a v prosinci 1941 3 dny 
na gestapu.

Marie DuroňováHráči turnaje O Pohár ZŠ Velké Němčice

Školní fotbalové mužstvo
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Římskokatolická farnost
V  neděli 14.10.2018 naše farnost 

poděkovala za  úrodu. Mši svatou sloužil 
otec Vladimír Sommer. Slavnostní výzdobu 
připravila rodina Machova a Stejskalova.

Misijní neděle 2018
Misijní neděli v  našem kostele 

21.10.2018 kromě sbírky zpestřilo 
tématické zpívání Scholy Vranovice pod 
vedením Klárky Hladíkové a  animace 
dětí, které zorganizovala paní učitelka 
Stejskalová. Sbírka, vybraná tuto neděli 
poslouží na  potřeby misijí. Z  myšlenek 
papeže Františka pro letošní misijní 
neděli vybíráme text Život je poslání:

Každý muž a  každá žena jsou 
posláním, a  to je také důvod, proč 
žijeme na  této zemi. Být přitahován 
a být pozván: tato dvě hnutí naše srdce, 
a  zvláště srdce mladé věkem, cítí jako 
vnitřní síly lásky, skrývající příslib 
budoucnosti a  posouvající nás vpřed. 
Mladí lidé víc než kdokoli jiný vnímají, 
jak na ně život dopadá a jak je přitahuje. 
Žít svou odpovědnost za svět radostně je 
veliký úkol. Znám dobře světlé i  temné 
stránky toho, když je člověk mladý, a když 
si vzpomenu na  vlastní mládí a  na  svou 
rodinu, vybavuji si, jak silnou naději jsem 
měl v  lepší budoucnost. Skutečnost, že 
jsme se na tomto světě ocitli ne z vlastního 
rozhodnutí, nás vede k úvaze o iniciativě, 
která nás předchází a  z  níž se naše bytí 
odvozuje. Každý z nás je povolán zamyslet 
se nad tímto faktem: „Já jsem posláním 
na této zemi, a proto jsem na tomto světě“ 
(Evangelii gaudium,č. 273).

Svatá mše

Mši svatou 28. října jsme slavili 
slavnost zasvěcení kostela a  současně 
svátek 100. let naší republiky. Po  mši 
svaté účastníci bohoslužby šli společně 
k pomníku za kostelem, zde otec Jaroslav 

zapálil svíčku a  společně jsme zazpívali 
státní hymnu. Při založení republiky 
skauti a  skautky roznášeli poštu. Letos, 
u příležitosti oslav 100 let, roznášeli malí 
skauti slavnostní náladu - symbolicky 
přede mší rozdali lidem trikolory 
(bohužel se na každého nedostalo). Skauti 
se zapojují do  oslav výročí republiky 
na mnoha místech naší vlasti.

Adventní čas 
nás má připravit 
na radostné oslavy 
vánočních svátků
V každém kostele nás na první pohled 

zaujme adventní věnec se svícemi, který 
je oblíbeným symbolem adventního 
času. Světlo čtyř svící, které se postupně 
zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, 
nese poselství Božího světla a  každý 
týden, s  další zapálenou svící, tohoto 
světla přibývá. Zelený adventní věnec 
symbolizuje život a  společenství a  je 
znamením naděje. Adventní věnec má 
v tradiční podobě tvar kruhu, a tak nemá 
ani začátek ani konec, je tedy symbolem 
nekonečnosti Boha, který je věčný. Na 1. 
neděli adventní si může kdokoliv nechat 
svůj adventní věnec požehnat. Toto 
požehnání má význam pro posílení víry 
a duchovního života v rodinách, které se 
u  adventního věnce po čas následujících 
čtyř týdnů scházejí. Smyslem obřadu 
žehnání je oslavování Boha a  potlačení 
moci zla ve  světě, kdy Bohu děkujeme 
za milost nového začátku, prosíme o  to, 
aby s  novým světlem další neděle rostla 
v  průběhu adventní doby naše radost, 
naděje a láska, a aby tak byl náš život stále 
více prozářen světlem Boží milosti. Také 
průvod dětí s lucernami každou neděli při 

zahájení bohoslužby je spojen se stejnou 
symbolikou. Jako jeden plamen prozáří 
jen malý kousek tmy, tak více malých 
světel umí udělat z noci témeř den. V této 
době máme proto více než kdy jindy 
hledat v  našich srdcích plameny dobra. 
(upraveno podle textů z ohlášek farnosti 
Ořechov)

Vánoce ve farnosti 
Vranovice
Jako každý rok přijměte srdečné osobní 

pozvání k  návštěvě vánočních obřadů, 
nebo prohlídce slavnostně vyzdobeného 
kostela. V  době vánoční bude v  kostele 
ve Vranovicích sloužena na Štědrý večer 
24. 12. půlnoční mše svatá. Pozor, oproti 
minulým rokům půlnoční mše začne již 
v 11 hodin. Od 25. prosince budete mít 
možnost vidět vyřezávaný betlém v zadní 
části kostela a vpředu u oltáře zase betlém 
perníkový. Při mších také vystoupí děti 
s  pásmem koled a  vánočních zpěvů. 
Informace k  dění ve  farnosti naleznete 
na webu - vranovice.farnost.cz. Na webu 
projektu www.krestanskevanoce.cz je 
možno najít inspiraci na návštěvu dalších 
církevních objektů a  zajímavých akcí 
v celé republice.

Pavel Kukleta

Perníkový betlém
Už jste někdy přemýšleli, kdo všechno 

se přišel poklonit Ježíškovi do Betléma? 
Srdečně vás zveme k  tvorbě betléma 
z perníku, kde může Ježíška přivítat úplně 
kdokoliv. Stačí upéct figurky vysoké asi 
10-20 cm a natolik silné, aby do nich šla 
zapíchnout špejle, které můžete přinést 
po  domluvě (608680370) nebo na  třetí 
adventní neděli (16. prosince) před půl 
desátou do  kostela (vzadu do  sakristie), 
kde už na ně bude čekat perníkový Ježíšek 
a další koledníci, zvířátka a stavby.

Nejen nadšené pekaře, zveme 
k  návštěvě kostela během vánočních 
svátků. Bývá otevřený už půl hodiny před 
začátkem bohoslužeb, jejichž seznam 
najdete na  vývěsce před kostelem nebo 
na stránkách www.vranovice.farnost.cz.

Magdalena Vybíralová

Shromáždění u pomníku
Foto: Oldřich Vybíral st.
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Společenské dění

Tradované omyly českých 
dějin aneb naše historie zajímá 
všechny generace
V úterý 13. listopadu se v jídelně Scolarest konala přednáška 

pana Mgr.  Pavla Kotlána, která přilákala téměř tři desítky 
zájemců o zajímavá fakta týkající se naší historie. Při více než 
hodinové přednášce byl účastníkům předestřen autorův pohled 
na  události, které ovlivnily naši minulost, a  jejichž průběh 
dodnes některé historiky i  laiky nutí k  diskuzi, zda se věci 
opravdu udály tak, jak nám jsou po  dlouhá léta předkládány. 
Nelze nezmínit zajímavost, kdy věkový rozdíl mezi nejmladší 
a nejstarší účastnící této přednášky činil 77 let.

Mgr. Kotlán svou přednáškou posluchače zaujal

V  dohledné době připravujeme další zajímavé přednášky 
a besedy. Sledujte webové stránky a informační panely obce, vše 
bude včas oznámeno.

Za Centrum volného času a Obecní knihovnu 
Dana Kvapilová a Monika Kotlánová

Vítězové projektu vrány 
Krákorky
V minulém školním roce vyhlásilo Centrum volného času 

ve  spolupráci se Základní školou Vranovice projekt Naučné 
stezky vrány Krákorky. Projekt měl 
tři kategorie. Literární, kde děti byly 
osloveny výzvou, aby vytvořily legendu 
o vráně Krákorce, výtvarnou, kde měly 
ztvárnit podobu vrány Krákorky a třetí 
kategorii tvořily návrhy zábavných 
her a  kvízů, které by měly děti řešit 
cestou po  naučné stezce. Projektu se 
zúčastilo celkem 42 žáků. Vítězné 
práce v kategorii literární a výtvarné si 
Vám dovolujeme představit.

2. místo výtvarné kategorie Aneta Nohelová

3. místo výtvarné kategorie Lucie Michálková

1. místo literární kategorie  Michaela LízalováI. místo výtvarné kategorie Václav Kukleta
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3. místo literární kategorie Natálie Rosová

2. místo literární kategorie Lucie Michálková

Mikulášská besídka potěšila 
i naše seniory
Kouzelné zimní odpoledne si pro vranovické děti připravilo 

v sobotu 1. prosince Centrum volného času a členové kulturní 
komise. Na Mikulášskou besídku se ve školní jídelně Scolarestu 
sešlo více než 70 vranovických dětí. Besídku zahájilo kouzelnické 
představení kouzelníka Magica R, který dětem předvedl 
kouzelnické triky s kartami, kouzlo s létajícím stolečkem nebo 
iluzi s barevnými stužkami. V závěru kouzelník s dětmi vyráběl 
zvířátka z  nafukovacích balónků a  každé dítko si svůj výtvor 
mohlo odnést domů. Potom si děti před hodným čertíkem 
a andělem mohly v předpremiéře vyzkoušet básničky a písničky, 
které budou ve středu již naostro recitovat „skutečným“ čertům, 
andělům a Mikuláši. Za krásná vystoupení anděl děti odměnil 
a odměnil samozřejmě i děti, které se vystoupit styděly, protože 
je to přeci anděl a nechce žádné dítě vidět smutné. V další části 
programu se děti vyřádily při veselých písničkách, které čas 
od času přerušila veselá čertice, která měla pro děti přichystané 
zábavné hry. Děti hrála například dotýkanou, mumifikovaly 
mumie nebo lovily hrochy. Při diskohrátkách nechyběly takové 
pecky jako Mašinka, se kterou děti objely celou jídelnu nebo 
Šmoulí branný den. Děti přišel pozdravit i Mikuláš, který slíbil, 
že se uvidí 5. prosince a určitě k nim bude hodný a shovívavý. 
V  závěru si děti posedaly na  připravené deky, aby již v  klidu 
mohly zhlédnout pohádku o ovečce Shaun.

Letošní dětská Mikulášské besídka byla pilotním projektem, 
který se bude dále rozvíjet a  modifikovat a  spolu s  větším 
projeveným zájmem rodičů se můžeme napříště přesunout 
i  do  větších prostor, aby si tento kouzelný začátek vánočního 
času mohly užít všechny děti.

Výtěžek ze vstupného přesahující částku 2000 Kč věnovala 
obec na projekt Ježíškovy vnoučata.

Vánoční jarmark a rozsvěcení 
Vánočního stromu

Již od  ranních hodin v  sobotu  
2. prosince se ulice Masarykova 
začala zaplňovat prodejními stánky 
a dalšími atrakcemi. Vše se připravovalo 
na  zahájení tradičního Vánočního 
jarmarku, kterým se ve  Vranovicích 
zahajuje adventní čas. Veškeré přípravy 
vyvrcholily v  pravé poledne, kdy nad 
Betlémem vyšla hvězda, tedy dětské 
divadlo Emillion sehrálo stejnojmenné 
divadelní představení a  tím Vánoční 
jarmark zahájilo. Následovala vystoupení 

dětí ze základní a mateřské školy, školního sboru a  tanečních 
skupin Crazy a Čtyřlístek. O krásný hudební a pěvecký zážitek 
se zasloužila také Schola Vranovice, která nejen zazpívala 
a  hudebně doprovodila děti ze čtvrtých tříd, ale také sama 
interpretovala několik písní. S  padajícím soumrakem se část 
obyvatel přesunula do  prostor základní školy, kde souběžně 
probíhal školní Vánoční jarmark a rodiče si zde mohli zakoupit 
nejen výrobky svých dětí, ale i další podařená vánoční dílka. Před 
pátou hodinou se všichni již zase začali scházet před kostelem, 
kde zazněla vánoční poselství starosty Jana Helikara a  faráře 
Jaroslava Sojky. A potom již nastal čas na odpočet páté hodiny, 
po němž se ve Vranovicích opět 
rozzářil Vánoční strom. Zažitek 
začátku adventního období 
na konci ještě umocnil závěrečný 
ohňostroj. Tak krásný Advent 
vranovičtí obyvatelé.

Kvapilová Dana
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Logistická společnost PST CLC, a.s. 
(člen mezinárodní skupiny Mitsui-Soko), 

působící na českém i evropském trhu od roku 1991 
jako spolehlivý dodavatel skladovacích, celních  
a přepravních služeb nejvyšší kvality, hledá pro své 
logistické centrum v POHOŘELICÍCH nové kolegy 
na pozici: 

• SKLADNÍK  
    (MZDA AŽ 54.000 KČ ZA 2 MĚSÍCE)  

• VEDOUCÍ SMĚNY  
 (MZDA AŽ 62.000 KČ ZA 2 MĚSÍCE) 

 

Prémie vypláceny měsíčně dle osobního výkonu. Práce 
na hlavní pracovní poměr, ve třísměnném provozu, 
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK až 6 000 Kč, příspěvek na 
stravování, 5 týdnů dovolené. VÍKENDY VOLNÉ.  

Pozice Skladníka je vhodná pro absolventy bez 
zkušeností! 
 
Místo výkonu: CTPark Pohořelice, Hala P06, 
Průmyslová 1502, Pohořelice.  
 
V případě zájmu nám napište hr@pst-clc.cz nebo volejte 
na 724 821 959.  
 

Nabízím vedení 
účetnictví. 

Telefonní 
kontakt: 

724 221 741

Rozšířili jsme řady Ježíškových 
vnoučat
Tělová kosmetika, knihy, drobné pochutiny nebo 

třeba plyšové zvířátko - to jsou drobná přání  našich 
spoluobčanů z vranovického domu pro seniory, o které 
si napsali v rámci projektu Ježíškova vnoučata.

Projekt Ježíškova vnoučata vznikl v roce 2016 
z podnětu novinářky Evy Štrejbarová. Při jedné ze 
svých reportáží si uvědomila, že až třetinu domovů pro 
seniory tvoří opuštění lidé. V roce 2017 se do projektu 
zapojil i Český rozhlas a výsledkem bylo 13 084 
doručených dárků. Nejčastěji se jednalo o drobné věci, 
ale také počítače, rádia nebo televize až po elektrické 
vozíky. K dárkům patřila i přání, někdy snadno 
splnitelná, jindy trochu „bláznivá“, ale dohromady se 
jich splnilo přes tisícovku. Od výletů do krajů dětství 
až po seskoky padákem. Do projektu se zapojila i řada 
známých osobností a přes 14 000 seniorů mělo hezčí 
Vánoce.

V letošním roce po dohodě se zástupci Domova 
pro seniory se obec k projektu připojila také, a to hned 
v několika liniích. Během Vánočního jarmarku jsme 
oslovili jeho návštěvníky a členové kulturní komise 
rozdali více než stovku obálek s vánočními přáními 
seniorů mezi vranovické obyvatele. „Velmi nás těší, že 
naši občané nejsou lhostejní ke stáří.“ uvedl k projektu 
Ježíškových vnoučat starosta Vranovic Jan Helikar.

 Jedna speciální obálka byla určena i pro obec. 
Bylo v ní přání na rozšíření vybavení společenských 
a aktivizačních místností. A nakonec obec věnovala 
výtěžek ze vstupného Mikulášské besídky na nákup 
dárků a potřeb i pro seniory, kteří možná již Vánoce 
příliš nevnímají, přesto je řadu let intenzívně prožívali 
a ani oni by neměli v čase vánočních svátků zůstat 
nepovšimnuti.

 K výzvě představitelů Domova pro seniory se 
připojují nejen soukromé osoby, ale i zájmové skupiny. 
Jako například taneční skupina Crazy pod vedením 
paní Miroslavy Čápové.

Kvapilová Dana
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Z činnosti spolků a organizací

Klub důchodců

Pondělní siesta 
5.11.2018
Blíží se vánoční svátky. A jaké by byly 

bez dárečků pod stromečkem. Vždycky je 
nějak zabalíme, ale proč se nenaučit balit 
zajímavěji. Protože to naše předsedkyně 
umí, rozhodla se nám balení předvést. 
Byla radost se na ni dívat. Kdo chtěl, snad 
se i přiučil.

Nálada v  klubu byla příjemná, vždyť 
pět členů slavilo narozeniny a  přinesli 
napečené zákusky ke  kávičce a  čaji. 
Dokonce byly „mňam, mňam,“ grilované 
minipárečky.

Nechyběla ani sklenička vína 
a  písnička „živijó“ s  přáním dobrého 
zdraví.

Úprava parku
Parku u  Pomníku osvobození obce 

si všimly oči, kterým se zželelo, jak toto 
pietní místo vypadá. Vždyť je přímo 
u  hlavní silnice, kterou projíždí spousta 
aut. Děvčata z  klubu se postarala o  to, 
aby park byl upravený, růže ostříhaly 
a okopaly.

Na jaře se tu sejdeme opět.

Na  závěr mě dovolte popřát, mnoho 
šťastných chvil v kouzelné atmosféře Vánoc, 
hodně zdraví, štěstí, lásky a  spokojenosti 
v nastávajícím Novém roce 2019.

Za Klub důchodců Zdeňka Melová

Junák – Svaz 
skautů a skautek

Stříbrná výprava
Ve  dnech oslav výročí 17. listopadu 

jsme se rozhodli navštívit historické 
město Kutná Hora, proslulé těžbou 
stříbra. Svoji výpravu jsme hlavně 
směřovali do  přírody k  nedaleké říčce 
Vrchlici. Tam jsme mohli dokonale 
vychutnat romantickou podzimní krajinu 
s  pozůstatky bývalých štol a  tajemnými 
ruinami starých mlýnů. Dobrodružství 
jsme si také užili i při hledání tzv. kešek, 
při kterém jsme byli svědky otužileckého 
koupání jednoho z  vedoucích (nutno 
podotknout že ne dobrovolného). 
K  večeru došlo i  na  prohlídku města 
s chrámem sv. Barbory, ovšem pouze pro 
zájemce, protože rozpustilá dětská duše 
více ocení zážitky z her a dobrodružných 
zážitků. Výpravu si tak všichni plně užili 
a to byl její hlavní smysl.

Jirka Mazuch

Ája si našla 
kamaráda
Družina Benjamínků se jednoho 

krásného říjnového nedělního odpoledne 
netradičně potkala u kapličky na Ivaňské. 
Cílem krátkého výletu měla být 
procházka krásnou podzimní krajinou 
po okolí Vranovic. Hned u kapličky jsme 
ale potkali smutnou holčičku v červených 
šatech a  modrou mašlí, která by moc 
chtěla nějaké zvířátko – nejlépe pejska 
- jako kamaráda. Rádi jsme jí pomohli 
nového psího kamaráda najít. Holčička se 
jmenovala Ája a ten její psí kamarád Fík si 
s námi pěkně zadováděl. Tatínkovi od Áji 
se sice tak velké zvířátko moc nelíbilo, 
ale nakonec se nám s dětmi podařilo ho 
přesvědčit, že Fík je pro Áju opravdu 
nejlepší kamarád, který si ví rady v každé 
situaci. Na konci výpravy jsme u Hlinku 

společně pouštěli draky. Ája, Fík i tatínek 
nám slíbili, že nás budou doprovázet 
celým letošním rokem a  zatím to 
dodržují. Když na čtvrtečních schůzkách 
hrajeme hry a plníme různé úkoly nebo 
si povídáme o přírodě, někdy se na nich 
objeví některá z  postaviček z  naší 
podzimní výpravy. Nyní v předvánočním 
čase jsou naše schůzky tajemnější, neboť 
začínají a  končí ve  tmě. Předvánoční 
program tak máme více tvořivý a  jsme 
hodně v klubovně, kde společně vyrábíme 
zajímavé věci a povídáme si o tom, co by 
měli znát správní kluci a holky

Pavel Kukleta

Klub maminek 
Vranovice

Co nám podzim dal 
a vzal
Podzimní čas strávený v Klubíku jsme 

věnovaly mimo jiné úklidu, pořizovaly 
jsme nové hračky, obohatily klubíkovou 
knihovnu o nové tituly a rozloučily jsme 
se s jednou z našich dlouholetých „členek” 
a  od  loňského září také programovou 
koordinátorkou Klárou Macháčkovou, 
která nyní zasvětila své působení Klubu 
maminek v  Přibicích. Klára nám bude 
chybět.

S  příchodem měsíce listopadu došlo 
k významné změně - scházíme se namísto 
v  úterý ve  čtvrtky, místo a  čas zůstávají 
stejné, tedy v  Domově pro seniory 
od 9.30 hod.

Cestou do  Klubu a  z  Klubu jsme 
si užívaly babího léta, které se až 

Výpravy do přírody se dětem líbí
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nebezpečně protáhlo. Pro většinu z  nás 
je toto počasí ideální, nejenže se dají 
dny trávit na  zahradě a  na  výletech, 
ale ušetříme i  za  vytápění, ale… Měli 
bychom si uvědomit, že takové počasí 
v  našich podmínkách není normální. 
Nejde jen o teploty, ale také o minimum 
srážek. Klimatická změna je jednoznačně 
tu a každý z nás může něco udělat, aby se 
následky v naší obci zmírnily. Např. vysadit 
strom, keř, nechat vyrůst trávu v místech, 
kudy nepotřebujeme chodit, nebo trávu 
v lepším případě nahradit lučním kvítím. 
A  proč vlastně? Zeleň prokazatelně 
příznivě ovlivňuje mikroklima, zadržuje 

vláhu, ochlazuje okolí, poskytuje domov 
nejen hmyzu a nabízí stín a potravu nám 
i zvířatům. Naštěstí si mnoho lidí začíná 
uvědomovat, že jsme součástí přírody a ne 
jejím pánem. Ničením přírody ničíme 
i sebe, to vědí už děti ve školce, ale je třeba 
si to stále připomínat. S  tímto tématem 
také úzce souvisí minimalistický styl, 
o kterém nám přišel do Klubu popovídat 
Alvin Korčák. Čím méně věcí vlastníme, 
tím více šetříme životní prostředí. 
Dostaly jsme několik tipů, jak se naučit 
myslet minimalisticky a být tak šťastnější. 
Prakticky bychom si rády v  rámci 
Klubíku v  prosinci vyzkoušely swap 

neboli výměnnou burzu, kdy každá z nás 
přinese pro ni již přebytečné věci nebo 
jen např. něco dobrého na zub z vlastních 
zásob a na oplátku si bude moci odnést 
zcela zdarma třeba i dárek pod stromeček. 
A o tom to je, ke štěstí někdy stačí málo. 
Pamatujte na  to zejména při přípravách 
na  vánoční svátky. Méně je někdy více. 
Zkuste přestat řešit kvantitu dárků 
a  zejména pak hraček. Důležité je být 
spolu, zdraví a šťastní a svátky si opravdu 
užít!

Za KMV Markéta Sekaninová

Na slovíčko...

Mgr. Jiří Sliacký PhD.
Od 1. 12. 2018 má naše škola nového 

pana ředitele Mgr. Jiřího Sliackého PhD. 
Nabízíme vám proto krátký rozhovor 
jako příležitost k seznámení.

Můžete se nám prosím v krátkosti 
představit a  říci našim občanům  
něco o svém profesním či soukromém 
životě?

Pocházím z  jihu Čech, z  krásného 
historického města Tábor. Do  Brna jsem 
původně vyrazil pouze za  studiem, ale 
pracovní nabídka to před dvanácti lety 
změnila a na jihu Moravy jsem již zůstal. 
Dnes jsou mým domovem Hustopeče, kde 
jsme si s rodinou vybudovali svůj vysněný 
dům. Vzdělání mi poskytla Fakulta 
sportovních studií Masarykovy univerzity 
v  oboru Učitelství tělesné výchovy pro 
základní a střední školy a dále pak v oboru 
Kinantropologie. Po  svém příchodu 
do Brna jsem profesně působil nejprve jako 
školitel v  soukromé obchodní společnosti, 
posléze krátce jako administrativní 
pracovník pojišťovny a  nakonec, abych 
naplnil svůj záměr daný studiem, jako 
učitel základní školy ve Velkých Němčicích. 
Zároveň jsem nezapomněl ani na  svou 
alma mater a  jako externí vyučující se 
podílel na přípravě a vzdělávání budoucích 
učitelů.

Víme o Vás, že k nám přicházíte ze 
Základní školy ve Velkých Němčicích. 
Co si odnášíte z předešlého působiště 
na nové pracoviště?

Dá se říci, že vlastně všechno, protože 
na  škole ve  Velkých Němčicích jsem 
strávil celou svou dosavadní učitelskou 
kariéru a vše, co o učení a práci ve  škole 
vím, jsem se naučil právě tam. Je to pro 
mě deset nezapomenutelných let, za které 
jsem všem kolegyním a  kolegům, kteří 
tam svoji profesní cestu překřížili s  mojí, 
vděčný. Díky nim si odnáším nejen spoustu 
cenných zkušeností, ale především jsem 
pochopil, že školu dělají lidé, a že právě oni 
jsou jejím největším bohatstvím.

Jaké jsou Vaše vize, předsevzetí 
a plány v řízení vranovické školy?

Pokud budu parafrázovat svůj úvod 
koncepce pro potřeby konkurzního řízení, 
je mojí hlavní vizí pracovat s  pedagogy 
na  tom, aby vzdělání, které žákům bude 
naše škola poskytovat, mělo svoji patřičnou 
hodnotu a vážnost. Základem pro to bude 
průběžná práce se školním vzdělávacím 
programem, abychom dokázali 
do vzdělávacího procesu přinášet aktuální 
témata a  výzvy, které žákům přinesou 
nové zkušenosti. Budu se snažit pracovat 
na  otevřenosti školy, aby to nebyl prostor 
jen pro žáky a  pedagogy, ale samozřejmě 
i  pro rodiče, absolventy a  vůbec všechny, 
kteří jsou ochotni ke  vzdělávání něčím 
přispět. A v neposlední řadě chci vést školu 
k  tomu, aby byla sebevědomou a platnou 
součástí svého regionu a  obyvatelé ji 
vnímali jako partnera, na  kterého se 
mohou obrátit.

Je něco, co už Vás na  naší škole 
zaujalo, na co byste rád navázal a co 
naopak změnil?

Moji předchůdci na  tomto postu 
nepochybně odvedli spoustu dobré práce, 
takže určitě mám na  co navazovat. 
Projekty, mimoškolní akce jako exkurze, 
návštěvy kulturních a  sportovních akcí, 
spolupráce s jinými školami a sdruženími, 
ale i  pedagogická péče o  děti a  žáky 
v  mateřské i  základní škole nad běžný 
rámec, to vše budu samozřejmě dále 
podporovat i  rozvíjet. Posílit chci 
komunikaci a  to nejen uvnitř školy, ale 
také vně. A  změny nepochybně také 
přijdou, bude mě v tomto ohledu zajímat 
názor pedagogů, pracovníků školy, žáků, 
rodičů, občanů...

Co děláte ve  svém volném čase 
a jak nejraději odpočíváte?

Volný čas se snažím věnovat svojí 
rodině. Nemají, a  při práci ředitele ani 
nebudou, to se mnou mít jednoduché, 
tak chci, abychom si volné chvíle užívali 
pokud možno společně. A  jak budou 
děti postupně odrůstat, třeba se i  vrátím 
k nějakým osobním koníčkům, jako sport, 
kytara a  zpěv, psaní... Ostatně rád bych 
jim samozřejmě něco z  toho i  předal. 
Odpočinek bohužel často zanedbávám, 
takže obvykle odpočívám tak, jak mě 
únava právě přemůže. V  tomto ohledu 
na  sobě budu muset zapracovat, jednak 
abych tím přestal zlobit manželku a jednak 
proto, že unavený ředitel nemůže být 
produktivní ředitel. A to rozhodně nechci.

Děkuji Vám za  rozhovor, přeji 
Vám hodně zdraví a elánu k naplnění 
všech Vašich plánů a naší škole přeji 
samé šťastné děti a spokojené rodiče.
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Sport

Zprávy z T.J. 
SOKOL Vranovice

Turnaj v nohejbalu
Oddíl všestrannosti – nohejbal 

uspořádal dne 17.11.2018 v  sokolovně 
turnaj tříčlenných družstev v nohejbalu.

Borci v akci

Zúčastnilo se jej celkem 8 týmů: 
z  toho 6 týmů z  Vranovic, jeden 
tým z  Těšan a  ženský tým ze Sokola 
Útěchov. Na  prvním a  druhém místě 
se umístily týmy z  Vranovic, na  třetím 

pak tým z  Těšan. A  protože mezi hráči 
byl jediný celek žen, mužské týmy se 
rozhodly, přenechat prvenství jemu, což si 
zasluhuje veliké uznání a i obdiv, protože 
není důležitá úroveň tohoto turnaje, ale 
rivalita mezi jednotlivými týmy a  jejich 
odhodlání vyhrát.

Děkuji všem sponzorům, díky jimž se 
zakoupily poháry a věcné ceny.

PF 2019
Konec roku se blíží a  jako 

v předchozích letech hodnotíme končící 
rok i my.

Rok oslav 100. výročí založení 
republiky je za námi. Mezi nejvýraznější 
a  největší akcí Obce sokolské k  tomuto 
výročí patřil samozřejmě XVI. 
Všesokolský slet v Praze, kterého jsme se 
zúčastnili i my .

A  nebyl to pouze slet v  Praze, kde 
vystupovaly cvičenky skladby Siluety 
a  V  peřině, ale také oblastní slety 
a krajský slet, kde vystupovali navíc i naši 
nejmilejší – rodiče s  dětmi, ve  skladbě 
Méďové (všem – vedoucím i  cvičenkám 
a  cvičenci touto cestou děkuji za  jejich 
nasazení, snahu a  čas). Současně bych 
chtěla poděkovat i obci Vranovice, která 
téměř ve  100% výši uhradila náklady 
žákyním za slet v Praze.

Přestože byl letošní rok „sletový“, 
nezaznamenali jsme nárůst „dětských“ 
členů. Žákům nabízíme „jen“ florbal. Ano, 
je to JEN, protože Sokol je především 
všestrannost a  tady máme velké rezervy 
– nemáme bohužel vedoucího, který by se 
hochům věnoval. 

Jménem výboru T.J. Sokol Vranovice 
bych chtěla ještě jednou poděkovat Obci 
Vranovice a  všem sponzorům, kteří 
podporují činnost naší tělocvičné jednoty. 
Díky jejich podpoře a  sponzorským 
darům můžeme jednotlivým oddílům 
hradit 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.

Marta Goliášová

Soutěže žen 
zahájeny
Již po  páté zahájily jihomoravské 

stolní tenistky svoji nejnižší soutěž 
družstev, krajskou divizi, ve Vranovicích. 
Konkrétně 13. října se do  prosluněné 
sokolovny dostavilo šest družstev 
(Hodonín, M.S. Brno, Sokol Brno, 
Řeznovice, Jevišovka, Mikulov - 
omluvila se Břeclav a způsobila tak hned 
od počátku nepořádek v tabulce), aby zde 
sehrála prvních osm (resp. šest) zápasů 
z celkových 56 této dlouhodobé soutěže. 
Naše hráčky mohly být se svými dvěma 
vysokými výhrami 9:1 a  8:2 maximálně 
spokojené, i když je pravdou, že číslovky 
ve  sportovním výsledku někdy pěkně 
klamou. Konkrétně za  prvně uvedenou 
výhrou se skrývají tři těsné výhry Nely 
Dvořáčkové v  poměru 3:2 na  sety. 
Pětisetové výhry jsou v soutěžích družstev 
obvykle těmi, na nichž se lámou výsledky 
celého zápasu. Emočně vypjaté nerváky, 
v nichž se štěstí obvykle přikloní na stranu 
psychicky momentálně odolnější hráčky 
(hráče). O některých hráčích v okresních 
soutěžích je ostatně známo, že jsou to 
„notoričtí prohrávači“ pátých setů… 
Do  uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje 
stihly stolní tenistky o  měsíc později 
odehrát v  Brně na  stolech Moravské 
Slavie i  druhé soustředění. Naše hráčky 
vyrazily ke  stolům Moravské Slavie 
ve  stejném sestavě a  shodou okolností Turnaj v plném proudu
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zaznamenaly i  dvě zcela totožné výhry. 
Poměrem 8:2 s  „béčkem“ Břeclavi a  9:1 
s „E“ týmem Hodonína. I tentokrát se stala 
„pětisetovou“ hráčkou Nela Dvořáčková, 
tentokrát ovšem pouze s  bilancí jedna 
výhra/2 prohry. Po  čtyřech kolech patří 
tedy našim děvčatům s  plným počtem 
bodů druhá příčka v osmičlenné tabulce 
a  zápasy s  nejtěžšími soupeřkami na  ně 
teprve čekají...

Stoprocentního výsledku z  obou 
soustředění (12 výher/žádná porážka) 
dosáhla z našich hráček v průběžné bilanci 
Tereza Škňouřilová. Kapitánka Pavlína 
Veselá a  Nela Dvořáčková prozatím 
odešly od stolů se shodným skóre 9 výher 
a tři porážky.

Soutěžní stolní tenis se ve Vranovicích 
hraje už 46 roků, samostatné družstvo 
žen se však do soutěží družstev zapojuje 
teprve pátým rokem. Tento sport není 
všeobecně pokládán za  čistě mužský 
jako např. fotbal nebo hokej, a  na  Jižní 
Moravě má navíc silnou tradici. Dá se 
dokonce konstatovat, že zatím co bašty 
českého mužského stolního tenisu se 
nacházejí v  Praze a  na  Severní Moravě, 
Hodonín a  Břeclav hrají naopak prim 
v  tom ženském. Aby se i  vranovický 
ženský stolní tenis mohl posunout 
na  kvalitativně vyšší úroveň, potřeboval 
by nutně rozšířit svoji základnu. Oddíl by 
proto ve svých řadách velmi uvítal mladé 
zájemkyně o  tuto hru. Děvčata, přijďte 
některé úterý v 18.00 hodin zkusit zahrát 
si ping-pong! Tato hra vás určitě zaujme. 
Pálku vám pro začátek zapůjčíme….

Pavel Šťastný

Turnaj naší 
volejbalové 
základny
Tak máme za sebou první volejbalový 

turnaj neregistrovaných žákovských 
smíšených družstev. Jako první se 
pořádání ujal T. K. Sokol Hrušovany, 
který dal v létě impuls ke vzniku této naší 
„oblastní soutěže“. Do  série turnajů se 
kromě našeho týmu ze Sokola Vranovice 
přihlásil tým ze SVČ Pohořelice, 
Hustopečí a  Břeclavi. V  sobotu 10. 11. 
se sešly 3 týmy – Vranovice, Pohořelice 

a  domácí Hrušovany. Družstva mezi 
sebou odehrála dvojzápasy. Zahráli jsme 
si tak, myslím si, dostatečně. O konečném 
pořadí rozhodovaly vzájemné zápasy 
a  výsledek byl jasný. Naši volejbalisté 
v  obou zápasech porazili Hrušovany 
a v dalších dvou s Pohořelicemi prohráli. 
Ovšem určitě ne jednoznačně. Jak dětem 
říkávám: „Místy to již někdy vypadá 
jako volejbal“ Věřím, že i  hráči byli 
spokojeni. Umístili jsme se tedy na  2. 
místě a obdrželi krásné ceny, mimo jiné 
nový volejbalový míč Gala. Příští turnaj 
budeme pořádat koncem ledna my. Tak 
věříme, že nás přijdete podpořit!

Vranovice, divize ženy, 13.10.2019 zleva: Nela Dvořáčková, Pavlína Veselá, Tereza Škňouřilová

Mladí vranovičtí volejbalisté
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SK VRANOVICE

Podzimní část sezóny mají naše 
mužstva úspěšně za sebou a nyní nás čeká 
zimní přestávka. Nebudeme zahálet, ale 
pečlivě se připravíme a  nabereme sílu 
na  novou sezónu, a  to nejen hráči, ale 
i  všichni členové klubu, kteří se podílejí 
na jeho chodu. Nyní se podívejme, jak vidí 
uplynulou část sezóny ti nejpovolanější: 
předseda klubu Miroslav Ježa, trenér 
mládeže Jan Stankovič, trenér mužstva 
Jiří Vetr a kapitán mužstva Radek Klaiba.

Miroslav Ježa, předseda klubu
1) Je za  námi podzimní část sezóny, 

mohl bys krátce zhodnotit jednotlivé 
kategorie SK Vranovic?
Začal bych u  mládeže, kterou 

celkem pravidelně sleduji při trénincích 
a  domácích zápasech, a  je radost vidět 
s jakou chutí a zapálením ke hře přistupují. 
U většiny lze pozorovat výkonnostní růst, 
a i když jsou výsledky až druhořadé, patří 
ve svých kategoriích ke štikám soutěží. To 
vše je pochopitelně podmíněno trpělivou 
prací trenérů, kterým musím za  jejich 
záslužnou činnost vyseknout hlubokou 
poklonu.

Družstvo mužů patří po  podzimu 
k  jednomu z  adeptů na  postupové 
příčky. Při nezvykle vyrovnané soutěži, 
to však nebude pro nikoho jednoduché, 
a  očekávám boj až do  posledního 
zápasu jarní sezóny. Chuť po  úspěchu 
je poznat, jak z  nasazení všech hráčů, 
tak i  realizačního týmu. Podstatná bude 
kvalitní zimní příprava a vhodné doplnění 
kádru. Rozhodně se chceme po  všech 
stránkách na jaro řádně připravit.
2) Jak moc je složité vést jako předseda 

SK Vranovice?
Především je pro mě ctí vykonávat 

tuto významnou funkci. Co do složitosti, 
se to možná dá přirovnat k vedení firmy. 
Člověk v  sobě neustále cítí obrovský díl 
zodpovědnosti za  správné fungování 
klubu. Nese v  sobě odkaz svých 

předchůdců a  je tak i  svým způsobem 
zodpovědný za podporu sportu, tělesnou 
výchovu mládeže a reprezentaci obce. To 
se samozřejmě neobejde bez vzájemné 
spolupráce týmu lidí, naladěných 
na stejnou notu. Těm patří obrovský dík 
za  jejich volnočasovou aktivitu, kterou 
jsou pro SK ochotni obětovat. Odměnou 
nám pak je viditelný výkonnostní růst dětí, 
úspěšné sportovní výsledky a poděkování 
ze strany jejich rodičů. 

Pro mne největší díl náročnosti 
spočívá v  psychické odolnosti, protože 
se ke všemu stavím možná až moc vážně, 
a  zapomínám na  základní myšlenku - 
„hrajme fotbal pro radost“.
3) Co čeká SK Vranovice v  zimní 

přestávce?
Rád bych odpověděl, že zasloužený 

odpočinek. Až tak v  nečinnosti být ale 
nemůžeme. Mládež je, mimo tréninkové 
jednotky, přihlášena do  halové ligy, 
která potrvá až do  března. Mužstvo, 
pokud počasí umožní, využívá pronájmu 
umělého hřiště Pouzdřanské školy. 
A výbor spolu se správcem mají za úkol 
důkladně zabezpečit a  zazimovat areál 
SK. Dále je potřeba naplánovat a připravit 
podklady pro výroční členskou schůzi 
a  s  předstihem o  termínu informovat 
členskou základnu SK.

Touto cestou bych na závěr velice rád 
všem poděkoval za  aktivitu, kterou pro 
klub v  letošním roce vyvíjeli, a  popřál 
klidné a  pohodové prožití vánočních 
svátků, a úspěšný vstup do roku 2019.

Jan Stankovič, trenér mládeže

1) Honzo skončila polovina sezóny, jak ji 
jako trenér mládeže hodnotíš?
Podzimní část sezóny hodnotím jako 

vydařenou. Jak po  stránce tréninkové, 
(na trénincích se nám nejednou sešlo i víc 
jak 30 dětí), tak i po stránce výsledkové. 
Hráči přípravky i  starších žáků odehráli 
porci více či méně vydařených zápasů. 
U přípravek se tabulky nedělají a žáci jsou 
v tabulce na krásném třetím místě. Pěkný 
je také pohled na  žákovskou tabulku 
střelců, kterou vede Ríša Pezlar s  33 
brankami. Určitě je co zlepšovat a je před 
námi hodně práce, ale zatím převládá 
spokojenost.
2) Objevilo se v sezóně něco, co tě potěšilo, 

z čeho jsi těžil a naopak?
Určitě nás trenéry nejvíce těší 

vzrůstající zájem dětí, ale i  rodičů 
o  fotbal. Z  toho důvodu jsme přihlásili 
do  soutěže dvě družstva starší a  jedno 
mladší přípravky. Byl to trochu krok 

do neznáma, hlavně co se týká organizace 
zápasů. S odhodláním hráčů a podporou 
rodičů se nám to však podařilo dobře 
zvládnout. Velkou radost máme ze 
založení družstva předpřípravky, což je 
myslím ve Vranovicích poprvé. Vedení se 
ujal Tomáš Unger a někteří z hráčů si už 
okusili i atmosféru zápasu.
3) Na  co se mládež může těšit v  zimní 

přestávce, jak bude probíhat zimní 
příprava?
Po  posledním mistráku jsme si dali 

krátkou pauzu a od začátku listopadu jsme 
tréninkové jednotky přesunuli do  haly 
místního Sokola, předpřípravka pak 
do nové tělocvičny ve škole U Floriánka. 
Družstvům přípravek ihned v  listopadu 
začala halová liga mládeže v  Žabčicích, 
která končí až začátkem března. Pro nás 
tak o zimní přestávce určitě nemůže být 
řeč.

Jiří Vetr,  
trenér mužstva dospělých

1) S jakými cíli jsi vstupoval jako trenér 
do podzimní části sezóny a jak se ti je 
podařilo naplnit?
Cíl byl jasný, a  to stabilizovat kádr, 

a  hlavně ho doplnit o  kvalitní hráče, 
což se nám povedlo. Jen škoda, že před 
podzimní části sezóny bylo málo času, 
proto jsme kádr doplňovali i  v  průběhu 
sezóny.
2) Objevilo se v sezóně něco, co tě potěšilo, 

z čeho jsi těžil a naopak, na čem bys chtěl 
více zapracovat v zimní přípravě?
Potěšila mě docházka na  tréninky, 

i  když to někdy skřípalo, hlavně úterní 
tréninky, s  pátečními tréninky jsem byl 
velmi spokojen. Hlavní úkol přes zimní 
pauzu bude zapracování na  taktické 
připravenosti mužstva a doladění fyzické 
kondice hráčů.
3) Objevily se nějaké individuální, nebo 

týmové úspěchy v polovině sezóny?
Velmi mě potěšil narůstající týmový 

duch, jehož důkazem jsou společné 
hráčské akce (bowling a  společná večeře 
po televizním utkání).
4) Jak bude vypadat zimní příprava?

Zimní příprava bude zejména 
o  nabrání a  doladění fyzické kondice 
hráčů. Zapracování nových taktických 
pokynů nejen v  trénincích, ale také 
v přípravných zápasech. Hráči se mohou 
těšit na  čtyřdenní soustředění a  věříme 
také, že se nám podaří doplnit kvalitně 
kádr o nové hráče.
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Ordinační doba o Vánocích

Ordinace pro dospělé i  pro děti budou ve  dnech 27. a  28. 12. 
v provozu od 8.00 do 12.00.

Dne 31. 12. budou ordinace uzavřeny, akutní případy ošetří 
MUDr. Urbánková v Pohořelicích (dospělí pacienti) a MUDr. Nentvich 
ve  Velkých Němčicích (dětští pacienti), v  obou případech v  čase  
7.00 – 10.00.

Děkujeme za pochopení, MUDr. Ludmila Bartlová a MUDr. Petr Bartl

Do ordinace vezměte kartičku zdravotní 
pojišťovny

Vážení pacienti, v ordinaci praktického lékaře pro dospělé jsme přišli 
s novinkou, která vám přinese větší klid a pohodlí do čekárny. Jedná se 
o čtečku kartiček zdravotních pojišťoven, která se příhodně jmenuje 
„NEKLEPAT“ - protože díky ní už opravdu nebudete muset klepat na 
dveře naší ordinace. Stačí tři snadné kroky: na displeji přístroje si 
vyberete účel vaší návštěvy, pak vložíte do čtečky kartičku zdravotní 
pojišťovny a můžete se posadit do čekárny – víme o vás a sami vás 
pozveme do ordinace.

Pokud jdete jen na odběry krve, na displeji zvolíte možnost ODBĚRY, 
pokud jdete jen pro recept, něco předat nebo vyzvednout, zvolíte 
možnost SESTRA, pokud potřebujete mluvit přímo s lékařem, zvolíte 
možnost LÉKAŘ.

Věříme, že se vám tato novinka bude líbit.
MUDr. Petr Bartl

Radek Klaiba,  
kapitán mužstva dospělých

1) U týmu zastáváš důležitou roli kapitána. Jak 
se v této roli cítíš a co to pro tebe znamená?
Nevím, jestli je to úplně důležitá role v naší 

soutěži, ale určitě mě dělá zodpovědnějším, než 
jsou někteří moji spoluhráči. Mám více úkolů 
a  starostí. Ať už při tréninku či komunikaci 
s trenérem. Ale s tím se počítá :-) S roli kapitána 
nemám problém a nedělám ho první sezonu. Už 
v  žákovské či dorostenecké soutěži jsem si to 
zkusil.
2) Kdo je tahounem v kabině a kdo na hřišti? 

Tahounem v kabině je určitě Luděk Koubek 
(Puyol) dost radí a  pomáhá mladším borcům 
a  na  hřišti jednoznačně Michal Tesařík (Muf ) 
každý zápas chce urvat a vyhrát. Tihle oba borci 
jsou velkým přínosem do mužstva, ale srandičky 
dělá většina, je dobrá parta.
3) Jak hodnotíš jako kapitán podzimní část 

sezóny? 
Podzimní část sezony hodnotím úspěšně, 

ztrácíme 6 bodů na  prvního. Kdybychom 
neztratili zbytečné body se slabším soupeřem, tak 
si dovolím říct, že jsme první. Jediný tým, který 
byl podle mě lepší, byla Nosislav. Na to že se to 
tady mělo pomalu rozpadnout anebo s  někým 
spojit, tak jsme na  tom velmi dobře, trénuje se. 
Za to obrovský dík a kus dobře odvedené práce 
trenérovi Vetrovi a  Michalu Nevědělovi, který 
nás dokáže vždy vyhecovat a  nabudit. Tým se 
doplnil o kvalitní hráče a když se přivedou ještě 
dva, tři borci věřím v postup.

Přestože byl letošní rok „sletový“ , nezaznamenali jsme nárůst „dětských“ členů. Žákům nabízíme „jen“ florbal. Ano, je 
to JEN, protože Sokol je především všestrannost a tady máme velké rezervy – nemáme bohužel vedoucího, který by se 
hochům věnoval.    
 
Jménem výboru T.J. Sokol Vranovice bych chtěla ještě jednou poděkovat Obci Vranovice a všem sponzorům, kteří 
podporují činnost naší tělocvičné jednoty. Díky  jejich podpoře a sponzorským darům můžeme jednotlivým oddílům 
hradit 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. 
 
den 16: 00 17: 00 18: 00 19: 00 20: 00 21: 00   

PONDĚLÍ volejbal              
Karpíšková 

ml. žákyně     
Hanušová 

nohejbal                    
Korčák Ivo 

volejbal              
Klimešová Marie   

ÚTERÝ   SK Vranovice* 
stolní tenis - zápasy 
žáci/dorost     Petr 

Goliáš 

stolní tenis - muži      
Petr Goliáš     

STŘEDA   ZŠ basket RD+D 
Zeklová Hana badminton - Darina Kotačková nohejbal 

Procházka 

ČTVRTEK   volejbal Karpíšková florbal - ml. žáci       
Libor Macháček 

ženy        
Goliášová, 

Hladká 

Florbal - muži  
Macháček     

PÁTEK   TJ Ivaň* stolní tenis - žáci       
Petr Goliáš 

stolní tenis - zápasy 
družstvo B            
Petr Goliáš 

    

SOBOTA               badminton - Kotačková     

NEDĚLE               sálová kopaná        
Nepomucký     

 
  
Marta Goliášová 
 
Turnaj naší volejbalové základny 
Tak máme za sebou první volejbalový turnaj neregistrovaných žákovských smíšených družstev. 
Jako první se pořádání ujal T. K. Sokol Hrušovany, který dal v létě impuls ke vzniku této naší 
„oblastní soutěže“. Do série turnajů se kromě našeho týmu ze Sokolu Vranovice přihlásil tým že 
SVČ Pohořelice, Hustopečí a Břeclavi. V sobotu 10. 11. se sešly 3 týmy – Vranovice, Pohořelice a 
domácí Hrušovany. Družstva mezi sebou odehrála dvojzápasy. Zahráli jsme si tak, myslím si, 
dostatečně. O konečném pořadí rozhodovaly vzájemné zápasy a výsledek byl jasný. Naši 
volejbalisté v obou zápasech porazili Hrušovany a v dalších dvou s Pohořelicemi prohráli. Ovšem 
určitě ne jednoznačně.  Jak dětem říkávám: „Místy to již někdy vypadá jako volejbal“  Věřím, že i 
hráči byli spokojeni. Umístili jsme se tedy na 2. místě a obdrželi krásné ceny, mimo jiné nový 
volejbalový míč Gala. Příští turnaj budeme pořádat koncem ledna my. Tak věříme, že nás přijdete 
podpořit! 
Foto_volejbal_1 Popisek: Mladí vranovičtí volejbalisté 
 

Soutěže žen zahájeny. 
Již po páté zahájily jihomoravské stolní tenistky svoji nejnižší soutěž družstev, krajskou divizi, ve 
Vranovicích. Konkrétně 13. října se do prosluněné sokolovny dostavilo šest družstev (Hodonín, 
M.S. Brno, Sokol Brno, Řeznovice, Jevišovka, Mikulov - omluvila se Břeclav a způsobila tak hned 
od počátku nepořádek v tabulce), aby zde sehrála prvních osm (resp. šest) zápasů z celkových 56 
této dlouhodobé soutěže. Naše hráčky mohly být se svými dvěma vysokými výhrami 9:1 a 8:2 

Cvičení v tělocvičně sokolovny



Blahopřejeme…

Leden
Jaroslava Neveselá ......................... 80
Marie Šťastná ................................ 83
František Faron ............................. 86
Soběslav Ondrášek ........................ 84
Karel Bauch .................................. 87
Vlasta Galiová ............................... 87
Drahomír Dráb ............................. 65
Ladislav Hochman ........................ 65
Zdeněk Macháček......................... 60
Josef Novotný ................................ 84
Jaroslava Pourová .......................... 70
Dagmar Jurčeková ......................... 81
Věra Hrušková .............................. 60
Marie Divišová.............................. 70
Božena Skoupá ............................. 65
Únor
Věra Němcová ............................... 82
Rostislav Drla ............................... 60
Aleš Novotný ................................ 60
Marie Sochorová ........................... 86
Jan Hladký .................................... 82
Blanka Papežová ........................... 70
Jaromír Fric ................................... 60
Anna Klimešová ............................ 88
Marie Kneblová ............................ 80
Hermína Komprdová .................... 70
Julie Berková ................................. 93
Anna Saitlová ................................ 87
Marta Kellnerová .......................... 70
Narození
David Blažek
Nikolas Válek
Úmrtí
Jindřich Hochman
Vlastimil Rosa
Počet obyvatel ke dni 23. 11. 2018
Muži ......................................... 1181
Ženy .......................................... 1188
Celkem...................................... 2369
- z toho dospělí ......................... 1878
 - muži ...................................... 935
 - ženy ...................................... 943
- děti ........................................... 491
 - chlapci .................................. 246
 - dívky ..................................... 245

Zuzana Škamradová, matrikářka
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Vítání malých občánků
Obec slavnostně přivítala malé občánky do života. S upřímnou radostí jsme poznali 

nové děti, kterými jsou Miranda Mia Studená, Alžběta Hirschová, Antonín Rujzl, Jan 
Loučka a Lenka Mahovská. Dětem přejeme, aby vyrostly do síly, do krásy a především 
k  radosti rodičů, kteří si zaslouží, aby jejich starost a  odpovědnost byla odměněna 
dětskou láskou, radostí a úsměvem.

Poděkování patří všem, kteří se podílí na krásném programu naší malé slavnosti, 
ale také rodinám vítaných dětí za jejich účast.

Pozvánka
Dne 25. listopadu uplyne 

přesně 100 let ode dne kdy byl 

v naší obci založen Sokol.  

Při této příležitosti je v obecní 

knihovně instalovaná výstava 

archiválií a fotografií z činnosti 

naší tělocvičné jednoty.  

Výbor Sokola společně 

s centrem volného času a obecní 

knihovnou zve všechny občany 

naší obce k prohlídce.  

Výstavu můžete navštívit 

během celého listopadu vždy 

v otvírací době knihovny.

Starosta obce Vranovice vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení místa 

Matrikářky. Podrobnější informace 

naleznete na úřední desce. Přihlášku 

do výběrového řízení včetně všech 

příloh zasílejte na adresu Obecního 

úřadu ve Vranovicích nejpozději do 

17. 12. 2018. Termín nástupu ihned 

po ukončení výběrového řízení nebo 

dle dohody.

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




