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V tomto čísle najdete:

  Nový projekt „Sociální obec“

   Grzegorz Zych – ohlédnutí za 

uplynulým rokem

  Co nového ve škole

   Premiéra tradičních hodů v režii 

vinařů

   Plán společenských akcí

ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda
Opět po roce jste měli možnost zapojit se do dýňové výzdoby naší obce. Druhý 

ročník Vranovického dýňování byl letos zakončen cyklojízdou Vranovicemi, 
během které jste mohli spatřit nejzajímavěji vyřezané dýně, dýňové postavy, 
sestavy a  tvary i  největší dýni. Rozhodování o  tom, kdo zvítězí v  jednotlivých 
kategoriích nebylo jednoduché, každý si zaslouží pochvalu, byť se zúčastnil třeba 
jen jednou dýní. 

Slavnostní ukončení akce s  vyhlášením vítězů proběhlo v  sobotu 28. září 
v  místní vinotéce s  infocentrem za  OÚ. Po  cyklistické jízdě Vranovicemi zde 
návštěvníky čekala ochutnávka dýňových specialit, které pro ně připravily místní 
šikovné kuchařky paní Dvořáková, Pláteníková, Suchánková a  Nevědělová, 
kterým patří velké poděkování. Děti se mohly zúčastnit vyřezávání dýní, které 
na závěr společně rozsvítily. Na své si přišli i milovníci burčáku.

Nejlepší dýňové kreace byly vybrány ze čtyř kategorií:
• Sestavy a tvary
• Postavy a jiné objekty
• Největší dýně
• Řezbářské kreace Více na str. 10
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
jsou témata, která by se dala 

opakovat stále dokola, jako přes kopírák. 
Jedno z  těchto témat je i  vandalismus 
a kriminalita v naší obci.

Jistě máme všichni v  paměti 
spoušť, kterou zanechali pachatelé 
na místním hřbitově v noci z osmnáctého 
na  devatenáctého října loňského 
roku. Zdemolovaná čtvrtina místního 
hřbitova dvanáct dnů před svátkem 
Památky zesnulých byla výsledkem 
nepochopitelného chování dvou mladíků 
pod vlivem alkoholu. Smutek, který tento 
čin zanechal v nás všech byl nepopsatelný.

Proč se k tomuto hrůznému a naprosto 
nepochopitelnému činu vracím?

Tak, jako každý rok v letních měsících, 
dochází ke  zvýšení četnosti vandalismu 
a drobné trestné kriminality. Letos tomu 
není jinak, naopak.

Došlo k  odcizení několika popelnic, 
několika bicyklů, běžné jsou krádeže 
železa ze zahrad a další drobná kriminalita. 
V letošním roce k tomu přibylo pytláctví 
na řece Svratce. Moravský rybářský svaz 
MO Vranovice zaznamenal zvýšený počet 
pytláků, kteří rabují jejich revíry. Jedná 
se zejména o  nelegální lov na  Šutrovně. 
Podle nejčerstvějších informací se pytláci 
objevili i na Svratce pod splavem.

Došlo i ke dvěma činům, nad kterými 
opět zůstává rozum stát.

V  sobotu 7.9.2013 čekal hrůzný 
pohled na  návštěvníky dětského 
hřiště u  cukrárny. Oblíbené hřiště pro 
ty nejmenší se stalo útokem smyslu 
zbavených vandalů, kteří za sebou nechali 
rozbité hračky a  skluzavku poleptanou 
lidskými výkaly. Co k tomu dodat? Opět 
se jedná o vandalismus nejhrubšího zrna. 
Jsou činy, které nelze vůbec pochopit, 
které nelze nijak omluvit. Kdo může 
takto nesmyslnou a  hloupou spoušť 
udělat? Jedná se o  kombinaci hojně 
zkonzumovaného alkoholu nebo jiné 
omamné látky a  přízemní inteligence. 
Jinak si počínání na dětském hřišti nelze 
vysvětlit, vandalismus tohoto typu je 
nutné razantně odmítnout. Policie tento 
čin již šetří.

Vedení obce se vandalismem 
a  drobnou kriminalitou dlouhodobě 
velice důsledně zabývá. Již v  červnu r. 
2011 byla zřízena Přestupková komise 
a bylo v ní řešeno 6 případů. V roce 2012 
bylo v přestupkové komisi řešeno celkem 
22 případů a v letošním roce k 31.8.2013 
bylo nahlášeno celkem 12 případů.

V  letošním roce došlo k  instalaci 
jedné bezpečnostní kamery a  tří kusů 
fotopastí. Boj s  vandalismem a  drobnou 
kriminalitou nelze vyhrát bez pomoci 
veřejnosti. Ke  svému okolí musíme 
být všichni na  jednu stranu tolerantní, 
na  stranu druhou však velice přísní 
a  důslední. K  jakémukoliv druhu 
vandalismu musíme být nesmiřitelní 
a ihned ho hlásit Policii ČR nebo na OÚ. 

Druhý případ je úplně z jiné kategorie. 
Na  ulici U  Floriánka, před rodinným 
domem č. p.  181 došlo k  úmyslnému 
neodbornému ořezu zdravé vzrostlé 
borovice. Zásah byl tak neodborný a tak 
výrazný, že muselo dojít k  následnému 
odstranění celého stromu. Vedení obce 
důsledně dbá na  to, aby nedocházelo 
ke  kácení stromů, které není důvodné, 
které není z důvodu špatného zdravotního 
stavu a  které není vyvoláno z  důvodu 
nebezpečí pro kolem jdoucí chodce, 
případně nebezpečím způsobení škody 
na  majetku třetích osob. Před každým 
vydáním Rozhodnutí o odstranění stromu 
je provedeno dendrologické posouzení. 
Vedení obce zná osobu, která úmyslný, 
neodborný řez provedla, paradoxem je, že 
se jedná o veřejného ochránce přírody.

Je zcela nepřijatelné a  do  budoucna 
nebezpečné vynucovat si tímto způsobem 
rozhodování obce.

Starosti starosty jsem tentokrát 
věnoval tématu, které je negativní, někdy 
i  deprimující. V  žádném případě však 
není převažující. Naopak.

Život v  naší obci je plný optimismu 
a  naděje. K  optimismu a  naději patří 
rovněž činnost místního pana faráře 
Grzegorze Zycha, který v  těchto dnech 
„slaví“ roční výročí působení v  naší 
farnosti. Za  toto krátké období se 
podařilo farnost otevřít celé veřejnosti. 
Za nelehkou práci patří panu faráři velké 
poděkování a úcta.

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. 15/2013 

ze dne 22.7.2013

Rada:
1. schvaluje:
1.1.  Rada obce zrušila usnesení č. 2.3. 

z jednání rady Obce Vranovice č. 
9/2013 ze dne 29.4.2013.

1.2.  Rada obce schválila vypracování 
a podání Ústavní stížnosti ve věci 
budovy školní jídelny U Floriánka č. 
p. 57.

1.3.  Rada obce vybrala dodavatele 
samosběrného vozidla pro obec 

Vranovice - nabídku uchazeče SAP. 
spol. s r. o., Snět 24, 257 68 Dolní 
Kralovice, IČ 47543442.

1.4. Rada obce schválila vícenáklady 
na práce spojené s přestupním 
terminálem.

1.5. Rada obce schválila prodej 
nepotřebného a nefunkčního zařízení 
ze školní kuchyně společnosti Chevron 
Mikulov.

1.6.  Rada obce schválila ukončení nájemní 
smlouvy budovy na ul. Hlavní č. p. 190, 
Vranovice k datu 31.7.2013.

1.7.  Rada obce schválila pronájem zahrádky 
p. č. 2240/24 paní Heleně Blahové, 
Přísnotická 345, Vranovice.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá připravit Rozpočtové 

opatření č. 3/2013.
 T: 20.8.2013 O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá prověřit zůstatkovou 

hodnotu technického zhodnocení 
budovy na ul. Hlavní č. p. 190, 
Vranovice.

 T: 5.8.2013 O: Ing. Pezlar
2.3.  Rada obce ukládá prověřit možnost 

uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
na pronájem pozemků se společností 
SUIGAL CZ s. r. o. 

 T: ihned O: starosta
2.4.  Rada obce ukládá prověřit možnost 

prodeje nebo likvidace U-rampy 
umístěné na Sokolském hřišti.

 T: 15.8.2013 O: Ing. Hladík

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

rozpočtu za I. pololetí 2013 na vědomí.
3.2.  Rada obce bere na vědomí zprávu 

o činnosti Školské komise za I. pololetí 
2013.

Usnesení Rady č. 16/2013 

ze dne 5.8.2013

Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila členy výběrové 

komise pro výběrové řízení: starosta, 
Ing. Simona Kodýtková, Ing. Jaroslav 
Pezlar.

1.2.  Rada obce schválila úhradu zhodnocení 
budovy na ul. Hlavní č. p. 190 ve výši 
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135.000,– Kč. 
1.3.  Rada obce schválila dodatek Smlouvy 

o nájmu se společností SUIGAL CZ s. 
r. o. 

1.4.  Rada obce schválila program jednání 
ZO dne 29.8.2013

1.5.  Rada obce schválila projekt Sociální 
Obec Vranovice a předloží jej 
ke schválení v ZO. 

1.6.  Rada obce schválila Kupní smlouvu 
na samosběrné vozidlo STIGA 
BELOS 3440 se společností SAP spol. 
s r. o.

1.7.  Rada obce schválila hospodaření 
Základní školy a Mateřské školy 
Vranovice k 30.6.2013.

1.8.  Rada obce schválila Smlouvu 
o spolupráci se společností Raiff eisen 
Agro Morava s. r. o. 

1.9.  Rada obce schválila vstup do Nezávislé 
burčákové unie založené Městem 
Hustopeče.

1.10.  Rada obce schválila záměr pronajmout 
budovu č. p. 190 na ul. Hlavní, 
Vranovice. Účel pronájmu služby 
veřejnosti s výjimku herny.

1.11.  Rada obce schválila dočasné 
(do 30.9.2013) využití prostor v budově 
č. p. 190 na ul. Hlavní, Vranovice pro 
prodej zmrzliny.

1.12.  Rada obce schválila se společností 
M-Silnice a. s. Smlouvu o dílo 
na vybudování chodníku na ul. 
U Floriánka.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá prověřit stížnost 

na propadlý kanalizační kryt na ul. 
Lipová.

 T: ihned O: místostarosta

Usnesení Rady č. 17/2013 

ze dne 19.8.2013

Rada:
1. schvaluje:
1.1.  Rada obce vybrala za vítěznou nabídku 

výběrového řízení na Sadové úpravy 
– lokalita Doliny nabídku uchazeče 
Ing. Jiří Vrbas – KVĚT, Nádražní 155, 
Blažovice.

1.2.  Rada obce považuje požadavek Jednoty 
Mikulov na úhradu třetiny nákladů 
za vypracování studie pro výstavbu 
supermarketu na ul. Pouzdřanská 
za neopodstatněný a úhradu odmítla.

1.3.  Rada obce schválila nabídky 
na pronájem místností v Domě pro 
seniory uchazeči Korčáková Marie, 
Nová 625, Vranovice za účelem 
provozování masáží a rekondičních 
služeb a uchazeči Michaela Bačová, 
Pohořelice za účelem provozování 
kadeřnictví.

1.4.  Rada obce souhlasí s prováděním 
leteckých služeb společností LPS, 
letecké práce a služby s. r. o. dne 
25.8.2013 v areálu Nábytek Mikulík.

2. Ukládá:
3. Rada vzala na vědomí:

3.1.  Rada obce vzala zprávu 
o developerském projektu Doliny 
na vědomí.

Usnesení Rady č. 18/2013 

ze dne 2.9.2013

Rada:
1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila projekt adresného 

třídění odpadu.
1.2.  Rada obce stanovila výši nájmu 

za pronájem Klubu důchodců pro účely 
soukromých a komerčních akcí.

1.3.  Rada obce vybrala nájemce domu ul. 
Hlavní 190, Vranovice paní Růženu 
Iránkovou, Valtice.

1.4.  Rada obce schválila bezúplatný převod 
zařízení školní kuchyně na zřizovatele – 
Obec Vranovice.

1.5.  Rada obce schválila záměr koupi části 
pozemku p. č. 2565/66 od Českých 
drah.

1.6.  Rada obce schválila vypsání výběrového 
řízení na rekonstrukci dopravní 
infrastruktury na ul. Masarykova.

1.7.  Rada obce jmenovala členy výběrové 
komise na rekonstrukci dopravní 
infrastruktury na ul. Masarykova: 
Drahomír Dofek, Ing. Kodýtková, 
Ing. Hladík.

1.8.  Rada obce rozhodla o zrušení 
facebooku při TIC.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá připravit výběrové 

řízení na výběr likvidace tříděného 
odpadu.

 T: 30.9.2013 O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá projednat s SK 

kompletní opravu a údržbu laviček.
 T: 30.9.2013 O: Ing. Pezlar
2.3.  Rada obce ukládá dodržet 

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby 
do Poslanecké sněmovny.

 T: 26.10.2013 O: starosta

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

zprávu k připravenosti nového školního 
roku.

3.2.  Rada obce vzala na vědomí Protokol č. 
1293/13/773 o kontrole OSSZ.

Usnesení Rady č. 19/2013 

ze dne 2.9.2013

Rada:
1. schvaluje:
1.1.  Rada obce vybrala za vítěznou nabídku 

výběrového řízení na „Rekonstrukce 
dopravní infrastruktury v ul. 
Masarykova“ nabídku uchazeče VHS 
Břeclav s. r. o., Fügnerova 1161/1, 
Břeclav.

1.2.  Rada obce schválila vybavení jídelny 
v DPS, fi nancované společností 
Scolarest pro 80 dětí.

1.3.  Rada obce schválila dokoupení vybavení 
do kuchyně v DPS.

1.4.  Rada obce schválila nabídky společnosti 
Eurovision na zajištění výběrových 
řízení na: Svoz komunálního odpadu 

a na Odborné sledování provozu ČOV.
1.5.  Rada obce schválila pokračování 

ve spolupráci s Diakonií Broumov při 
sběru použitého šatstva.

1.6.  Rada obce schválila návrh změny ÚP 
a doporučila ho zapracovat do právě 
připravovaného nového Územního 
plánu.

1.7.  Rada obce odsuzuje projevy 
vandalismus a vyzývá veřejnost, aby 
jakýkoliv vandalismus okamžitě hlásila 
Policii ČR, případně na OÚ. 

1.8.  Rada obce rozhodla o zrušení 
facebooku při TIC.

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

na pronájem k bydlení nemovitost ul. 
Úzká 103, Vranovice.

 T: 30.9.2013 O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá zajistit opravu 

oplocení kolem dětského hřiště 
u cukrárny.

 T: 30.9.2013 O: starosta
2.3.  Rada obce ukládá předložit MAS 

Podbrněnsko soupis oblastí, které mají 
být zahrnuty do strategického plánu.

 T: ihned O: starosta

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

o provozu ČOV.
3.2.  Rada obce vzala na vědomí informace 

o dokončení chodníku u Floriánka.
3.3.  Rada obce vzala na vědomí informace 

o kontrole stavby přestupního terminálu 
Úřadem Regionální rady.

Usnesení Zastupitelstva obce 

č. 4/2013 ze dne 29.8.2013

ZO schvaluje
1.1.  ZO schvaluje program dnešního 

jednání
1.2.  ZO schvaluje členy Návrhové komise
1.3.  ZO schvaluje ověřovatele zápisu
1.4.  ZO schvaluje Výsledky hospodaření 

Obce Vranovice za I. pololetí r. 2013.
1.5.  Zastupitelstvo obce schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 2/2013 
s celkovým příjmy 63.050.800,– Kč 
a s celkovými výdaji 51.588.000,– Kč

1.6.  ZO schvaluje koupi pozemku p. č. 
2565/197 o výměře 6 m2 za celkovou 
cenu 5.400,– Kč. 

1.7.  ZO schvaluje koupi pozemků p. č. 
1849/2, 1849/1 a 1820/3 za cenu 40,– 
Kč/m2.

1.8.  ZO schvaluje Program Sociální Obec 
Vranovice.

ZO ukládá:
2.1.  ZO ukládá vyhodnocení Programu 

Sociální Obec Vranovice k 31.03. 
následujícího kalendářního roku, 1. 
vyhodnocení proběhne k 31.03.2015

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 zprávu o vyhodnocení Plánu 

investic a oprav na vědomí.
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
24. 10. 2013 v  19 hodin v  zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice.

Termíny svozu 
komunálního odpadu
říjen: 4., 18.
listopad: 1., 15., 29.
Termíny svozu separovaného 

odpadu
Plast -  říjen: 14., 21.
 listopad: 4., 11., 25. 
Papír - říjen: 11., 24. 
 listopad: 8., 21.
Sklo -  říjen: 10.
 listopad: 7.

MUDr. Petr Bartl 

informuje

Vážení pacienti, naše ordinace je 
akreditovaným školicím pracovištěm 
pro přípravu praktických lékařů. Díky 
tomu jste se mohli v  uplynulých třech 
letech u nás setkávat s MUDr. Martinou 
Veselou. Paní doktorka nyní dokončila 
předatestační přípravu a  po  atestaci už 
bude pracovat ve  své vlastní ambulanci, 
proto se s ní už u nás bohužel nesetkáte. 
Dovolte mi, abych jí touto formou 
poděkoval za její práci a pomoc a popřál 
jí hodně úspěchů v její praxi.

MUDr. Jana Múčková

Nicméně i letos jsme vyhráli výběrové 
řízení na  školicí místo pro jednoho 
praktického lékaře. Proto od  října bude 
u  nás pracovat MUDr.  Jana Múčková 
(viz foto). Doufám, že se jí u  nás bude 
líbit a že bude pro nás stejným přínosem, 
jako MUDr. Martina Veselá.

MUDr. Petr Bartl

Očkování proti 

chřipce

Vážení pacienti, v  naší ordinaci se 
od  1.10.2013 můžete nechat očkovat 
proti chřipce.

Na  rozdíl od  běžných nachlazení 
je chřipka potenciálně nebezpečným 
onemocněním s  poměrně těžkým 
průběhem (vysoké horečky, bolesti hlavy 
a kloubů), které může mít vážné následky. 

Proto je očkování zdarma pro osoby 
nad 65 let a pro osoby, které mají závažné 
chronické onemocnění srdce, cév, plic, 
pro diabetiky na insulinu apod.

Ostatní pacienti platí vakcínu 
v lékárně (160 Kč) a aplikační  poplatek  v  
ordinaci  (100 Kč).

Očkování je vhodné provést během 
října, účinnost nastupuje zhruba za 14 dní 
po naočkování a trvá 1 rok.

Naočkovaný jedinec chrání nejen sebe, 
ale i své blízké, protože nemůže chřipkou 
onemocnět ani ji přenášet. Očkování 
proto doporučuji všem, zejména těm, 
kteří se v  práci setkávají s  více lidmi 
(prodavačky, učitelky apod.).

MUDr. Petr Bartl

Přeregistrace 

u dětské lékařky

Vážení rodiče, pokud jsou vaše 
děti pojištěny u  Všeobecné zdravotní 
pojišťovny a  chcete, aby chodily do  naší 
ordinace, je potřeba vyplnit registrační 
lístky.

Pokud jste tak dosud neučinili, je 
potřeba tak učinit co nejdříve – registrační 
lístky jsou k dispozici na obecním úřadě 
nebo přímo v naší ordinaci. 

Pokud nemáte možnost dostavit 
se osobně, je možné přeregistraci 
v  ojedinělých případech vyřídit 
i telefonicky.

Děti, které jsou pojištěny 
u  jiných zdravotních pojišťoven, byly 
přeregistrovány automaticky.

MUDr. Ludmila Bartlová

Vranovice podpoří 

novým projektem 

rozvoj sociálních 

služeb v obci

„Sociální obec“, to je název nového 
projektu sociálních služeb, který bude 
realizován pod záštitou Obce Vranovice.

Koncepce celého projektu byla 
připravována několik let a  reaguje tak 
na demografi cký vývoj obyvatelstva v naší 
obci. Posledním stavebním kamenem 
vznikajícího programu bylo dokončení 
stavby Domu pro seniory.

Mimo ubytovacích, zdravotních 
a  sociálních služeb, poskytovaných 
proškoleným personálem pro méně 
soběstačné osoby, nabídne nový prostor 
i  další možnosti sociálních služeb, 
osvěty, poradenství a  tematicky podobně 
zaměřených činností. Své zázemí 
zde najde také Klub maminek nebo 
Klub důchodců. Jedním z  hlavních 
cílů Obce Vranovice je ve  spolupráci 
s  provozovatelem Domu pro seniory 
zřídit v  této budově i  denní stacionář, 
který nabídne možnost krátkodobého 
umístění a  péči o  seniora v  případě 
dovolené, pracovního a  jiného vytížení 
opatrovnické rodiny.

Mezi prioritní sociální skupiny 
obyvatel, na  které se projekt zaměřuje 
patří:

• senioři
• rodiny s dětmi
• pomoc postiženým rodinám, 

jedincům v  rámci projektu „Podaná 
ruka“, který spočívá v  jednorázové roční 
podpoře nezletilého jedince, který se kvůli 
závažným zdravotním, či mentálním 
problémům ocitl v tísni a stupeň postižení 
je tak výrazný, že handicapovaný jedinec 
není schopen se začlenit do  běžného 
nebo alespoň omezeného sociálního 
a vzdělávacího systému.

Mezi navrženými body jsou 
i  další sociální služby jako bezplatné 
poradenství sociální podpory, donáška 
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Kariérní 

poradenství 

Jihomoravského 

kraje

Bezplatně se poradit o  svém profesním 
směřování - takovou službu nabízí JMK 
svým občanům v  brněnském Centru 
vzdělávání všem. Projekt je fi nancován 
JMK a EU. Jak takové kariérní poradenství 
vypadá a  k  čemu je dobré, odpovídá 
poradkyně Martina Ježková. 

Co kariérní poradenství je a  komu je 
určeno? 

Kariérní poradenství je určeno všem. 
Kariérou rozumíme profesní život a snahu 
každého z  nás o  dobré uplatnění, díky 
kterému něco vytváříme a  vyděláváme 
peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku 
událostí, necítíme se šťastni v zaměstnání, 
práce nás nebaví nebo chceme změnu. 
V takovém případě je potřeba se zastavit 
a zmapovat si, co vlastně chceme v životě 
dělat. A  s  tím vám mohou pomoci naši 
školení konzultanti. 

Proč bych ho měl potřebovat zrovna já? 
Radit se k nám chodí lidé různých 

oborů – od maminek po mateřské 
dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. 

Lidé k  nám chodí konzultovat 
nejrůznější pracovní otázky – když 
nemohou dlouho najít práci, když neví, 
zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává 
se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší 
u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí..   

léků, pomoc při úklidu domu či bytu, 
a  také doprovodné služby poskytované 
soukromými poskytovateli jako pedikúra, 
masáže, kadeřnictví, atp.

„Projekt Sociální obec udává základní 
směr vývoje sociálních služeb pro 
obyvatele do dalších let,“ potvrdil starosta 
Vranovic Ing.  Jan Helikar, který spolu 
s  Mgr.  Ivou Rapcovou, zastupitelkou 
Obce Vranovice, projekt vypracoval.

Ing. Mgr. Petra Holásková

Obec Vranovice 

vydala nové 

pohlednice

Obec Vranovice vydala nové 
pohlednice ve  třech různých variantách. 
Dominuje fotografi e naší obce při 
východu slunce, rybník „Stříbrňák“ nebo 
socha sv. Floriána.

Nové pohledy je možné zakoupit 
na těchto místech:
• na OÚ ve Vranovicích
• v místní knihovně
• v  místním infocentru s  vinotékou 

za OÚ
• v Trafi ce U Pekárny

Cena malé pohlednice je 7 Kč, velká 
pohlednice stojí 9 Kč. 

-hol-

Rekonstrukce 

dopravní 

infrastruktury 

v ulici Masarykova

V  měsících říjnu a  listopadu 
dojde ke  komplexní opravě dopravní 
infrastruktury v  jedné z  nejdůležitějších 
ulic – v ulici Masarykova. Dojde k opravě 
komunikace, k  vybudování podélných 
parkovacích stání a  k  vybudování 
chodníků po obou stranách ulice.

Oprava si vyžádá úplné uzavření 
komunikace. Doprava bude řešena 
značenou objížďkou. Dostupnost občanů 
bydlících na  ulici Masarykova bude 
řešena individuálně fi rmou, která bude 
provádět stavební práce.

Po  dobu stavebních prací žádám 
všechny spoluobčany o  trpělivost 
a zejména o opatrnost.

Ing. Jan Helikar

Práce započaty. 

V obci vznikne nová 

relaxační zóna

V naší obci začala další etapa úpravy 
a  tvorby zelených ploch. Tentokrát se 
jedná o  sanaci prostor kolem železnice 
(zde výjezd na  silnici II/381). Jde 
o  pozemek, který byl doposud zcela 
neprostupný, zarostlý bujnou křovinnou 
vegetací, kde na  několika místech byl 
nalezen komunální odpad. Nyní již 
proběhly zemní práce na úpravě terénu.

Hlavním cílem a  mottem celého 
projektu je „zvýšit atraktivitu další 
neudržované lokality, která láká 
k zakládání černých skládek. ”

Lokalita bude dle projektu řešena jako 
parkově upravená plocha. Ze stávajících 
stromů již byly odstraněny ty, které 
byly ve  špatném zdravotním stavu nebo 
měly sníženou stabilitu a  mohly by tak 
ohrozit bezpečnost provozu na železniční 
trati nebo pěší a  cyklisty na  přilehlé 
komunikaci.

Dle projektu, bude vysazeno podél 
asfaltové komunikace jednostranné 
stromořadí jeřábu ptačího, které doplní 
stávající ořešáky, podél sjezdu z  hlavní 

silnice vznikne nově oboustranné 
stromořadí jabloní. Dominantou budou 
dva duby, pod nimiž vznikne prostor 
s  lavičkou. Z  dalších stromů zde bude 
vysazena například lípa nebo javor babyka. 
Prostředí bude doplněno podsadbou keřů, 
vysetý bude luční trávník. Z  mobiliáře 
přibudou lavičky a odpadkové koše.

Úprava přinese návrat k  původním 
krajinným prvkům a  stane se místem 
k  relaxaci a  odpočinku. Regenerace 
prostředí také zvýší atraktivitu naší obce 
vzhledem k  turistům. Ti k  nám přijíždí 
po cyklostezce, která zde prochází.

Náhled projektu naleznete 
na internetových stránkách naší obce.

-hol-
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Obecní knihovna

K  příležitosti celorepublikové akce 
Týden knihoven, který v  ČR proběhl 
od  30.9. 2013 do  6.10.2013, připravila 
místní knihovna pro své návštěvníky 
zajímavý program. V  pondělí seznámily 
knihovnice čtenáře se životopisem 

autorky Věry Fojtové 
a představily zájemcům 
její knižní tituly, které 
je možno si zapůjčit 
v naší knihovně. Středa 
patřila dětem. Ti, kteří 

odevzdali správně vyluštěnou křížovku, 
se mohli zúčastnit slavnostního slosování 
o zajímavé ceny. 

Celý týden byla zároveň vyhlášena 
amnestie od poplatků a registrace zdarma 
pro nové čtenáře.

V  následujících měsících se můžete 
těšit na novou zásilku knih zapůjčených 
z výměnného knižního fondu.

-hol-

Půjčovní doba knihovny

Pondělí ................. 15 – 19 hodin

Úterý ................................ zavřeno

Středa ................... 08 – 12 hodin

Čtvrtek .................. 15 – 19 hodin

Pátek ..................... 16 – 19 hodin

e-mail: knihovna@vranovice.eu

tel.: 519 433 307

Dokážete lidem pomoci i  s  praktickou 
stránkou věci? 

Můžeme samozřejmě pomoci 
se sepsáním životopisu, motivačním 
dopisem nebo s  praktickou přípravou 
na pohovor.

Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat 

a  domluvit si termín. Na  první schůzce 
vlastně zmapujeme, čeho chcete 
dosáhnout, jaká je vaše představa 
o  profesním životě. Pak si stanovujeme 
jednotlivé kroky, které se klient snaží 
s naší pomocí uskutečňovat – ať už během 
jednoho setkání nebo dlouhodobého 
poradenství. 

Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
Kariérní poradenství
Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
Zprostředkování zahraničních stáží pro 
absolventy SOU   

Centrum vzdělávání všem: 
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Do „Domu pro 

seniory“ se 

nastěhovala první 

obyvatelka

Paní Vlasta Holásková z Brna se stala 
první obyvatelkou nově zbudovaného 
Domu pro seniory. Poslední červencový 
den, kolem dvanácté hodiny, jí byly 
ofi ciálně předány klíče od nového bydlení.

Moderní stavba, která se stala 
chloubou obce, byla vybudována na místě 
bývalého zemědělského družstva. Její 

slavnostní otevření za  přítomnosti 
významných hostů proběhlo 4. května 
letošního roku.

„Je to neuvěřitelné, během výstavby 
jsem se sem jezdila dívat, jak budova 
roste. Okolí bylo zanedbané, nedokázala 
jsem si představit, co vše se tu za  rok 
změní. Dnes nemohu uvěřit svým očím, 
jsem nadšená z  celé realizace projektu. 
Opravdu je zde vidět velký kus práce, 
oceňuji přístup starosty obce a  jeho vůli 
zde něco takového zbudovat. Původně 
jsem žádala o  bydlení v  DPS v  Brně, 
když jsem se od  kamarádky dozvěděla 
o projektu ve Vranovicích, neváhala jsem, 
Vranovice jsem si zamilovala napoprvé 
a  moje okamžité rozhodnutí usadit se 
zde, mne rozhodně nezklamalo,” svěřila 
se nám se svými prvními dojmy z nového 
bydlení paní Holásková. 

Pan Kvapil předává klíče od nového 
bydlení

A  co novou obyvatelku na  životě 
ve  Vranovicích nejvíce láká? Zejména 
jsou to místní občané, kteří na  ni 
působí příjemným a  vstřícným dojmem, 
vranovická kultura a pěkné okolí. 

„Vše je nové, moderní a  odlišné 
od  podobných zařízení. Jedním slovem 
„POVEDENÉ”,“ završila příjemný 
rozhovor, při procházce nově vysazeným 
parčíkem za budovou Domu pro seniory, 
paní Holásková.

-hol-

Od července 

se vranovičtí 

stravují v nových 

prostorách

Od  1. července navštěvují vranovičtí 
nové prostory pro stravování. Výdej 
obědů probíhá v nově vybudované jídelně 
v prostorách Domova pro seniory, kam se 
přesunul z budovy od Floriánka.

Prostředí je zde velmi moderní, 
příjemné a upravené. Svůj koutek na hraní 
tady mají i  děti, což ocení zejména 
maminky na  mateřské dovolené, které 
místní stravování také využívají. Od září 
sem zasedli k jídlu také místní školáci.

Na  internetových stránkách www.
skoly.scolarest.cz můžete sledovat jídelní 
lístky na  celý týden. Nutná je však 
registrace.

-hol-

První kroky paní Holáskové do nového 
bydlení
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Římskokatolická farnost

Grzegorz Zych, rok 

první: opravená 

fara a plný kostel

Je tomu 
zhruba jeden 
rok, kdy farář 
Grzegorz Zych 
nastoupil svou 
pastorační službu 
ve  Vranovicích. 
Přesně 10. září 
2012. Za  tu 
dobu stačil 
zrekonstruovat 

budovu fary a  vnesl do  života farníků 
osvěžení. Z  dříve poněkud rezervované 
instituce vytvořil otevřené společenství, 
které je dnes součástí veřejného života 
v  obci. To vše se událo nenásilným 
a přirozeným způsobem. 

Gzegorz Zych si tak plní svůj 
pastorační sen. „Není možné, aby 
všichni lidé byli katolíci. Chtěl bych 
ale, aby byli ke  křesťanství nakloněni,“ 
říká.  Bohoslužby jsou podle něj určeny 
nejen věřícím, ale i  všem ostatním. Má 
prý vždycky radost, když uvidí v lavicích 
novou tvář. „Chci, aby lidé věděli, že je 
vítaný každý. A  může v  kostele hledat 
třeba jen duchovní zdroj, uklidnění, 
či inspiraci. Nemusí se obávat, že mu 
budu hned věšet řetěz na  krk,“ dodává 
s  úsměvem. Zřejmě také díky tomuto 
přístupu pozoruje pastor výraznou změnu 
v  návštěvnosti bohoslužeb. Lavice se 
zaplnily a na mše chodí stále více lidí. 

Kázání musí být jako dým z cigarety
Velké překvapení prý potkalo otce 

Grzegorze bezprostředně po  jeho 
příchodu do  farnosti. Během zhruba 
jednoho měsíce se přihlásilo ke  křtu 
na třicet dětí. Malých i velkých a dokonce 
několik dospělých. „S  tím jsem se ještě 
nikdy nesetkal. Cítil jsem, že je v  lidech 
jakási touha. Možná zjistili, že křest není 
žádný problém. Z  toho zájmu jsem měl 
opravdu velkou radost,“ přiznává. 

Snaží se, aby kázání v kostele zaujala. 
„Kázání by mělo zapůsobit jako dým 
z cigarety. Tak, aby lidé zaznamenali, že se 
něco děje a zpozorněli. Posluchač v lavici 
by rozhodně neměl usnout.  V tom horším 
případě by neměl usnout ani samotný 
kazatel,“ směje se Zych. Podle něj, ale 

udělá farář pro obec víc, když například 
pojede na kole a v kraťasech do obchodu 
pro rohlíky. Jako kdokoliv jiný. „Je to víc, 
než deset sebelepších kázání,“ tvrdí.

Kolo, knihy a nocování na podlaze
Když před rokem přijel do Vranovic, 

spal první noci na  podlaze. Fara byla 
zanedbaná a bez vybavení. Pak si sehnal 
podnájem a začal shánět peníze na opravu 
církevního majetku. Dnes už je dům 
znovu obyvatelný. Všech sedm místností 
je zařízeno moderním nábytkem. Zatím 
bez kuchyňské linky. V nejbližších dnech 
rozsvítí faru i nová fasáda. 

„Velmi pomohla fi nanční pomoc 
starostů obcí i  biskupství. A  také sbírky 
farníků. Nečekal jsem tak velkou 
podporu. Všem patří poděkování,“ říká 
farář. Oceňuje i vstřícnost řemeslnických 
fi rem a  dobrovolných brigádníků. Sám 
si také pořídil montérky a  pomáhal při 
zednických pracích, či úklidu zahrady. 
Podotýká, že veškerá obnova fary, včetně 
vybavení, zůstává beze zbytku v majetku 
církve. „Já jsem si sem přivezl kolo 
a  knížky. A  to bude také všechno, co si 
odtud zase odvezu,“ zdůrazňuje. 

Na  kompletní rekultivaci čeká 
i  zahrada. Zatím je na  ní ale skládka 
stavební suti a materiálu. V budoucnu by 
měla sloužit k setkávání nejen farníků, ale 
i všem ostatním.

Do  života farnosti zavedl například 
žehnání školních pomůcek, úrody nebo 
vína. A postupně se zařazuje mezi místní 
obyvatele. Potěší ho, když mu někdo 
zavolá a  zeptá se, jestli potřebuje cibuli 

nebo ho pozve na kávu. Lidé se na něho 
obrací i  s  prosbou o  pomoc v  těžkých 
životních situacích. Sám však říká, že 
může poskytnout jen duševní útěchu 
a podporu. 

Cizinec, kterého lidi přijali
Pohledem člověka zvenčí, který může 

srovnávat, vnímá Vranovice jako mladou 
dědinu, která žije. „Nikde jinde jsem 
neviděl tolik dětí v kostele, je tu spousta 
ministrantů. Oceňuji ale například 
i  výstavbu Domu pro seniory. Velkou 
předností podle mě je, že se nachází 
uprostřed obce. Lidé na  sklonku života 
nejsou odstrčeni někam na  okraj, ale 
jsou přímo v  centru dění,“ zamýšlí se.  
Do budoucna počítá s tím, že by v Domě 
pro seniory pořádal i bohoslužby. Pro ty, 
jenž by nemohli docházet do kostela. 

Podle Zycha má na život v obci vliv 
skutečnost, že lidé odjíždí za prací jinam. 
Nejsou tak úzce spjati se zdejší půdou 
a  přírodou. „Setkávají se jen občas a  to 
si nese negativa. Pramení z  nedostatku 
času pro společné činnosti a  utužování 
vztahů,“ myslí si. 

Co Grzegorze Zycha netěší? Že 
se pro nedostatek času, způsobeného 
rekonstrukcí fary, nemohl naplno 
věnovat pastorační činnosti, tak jak by si 
představoval. 

Co ho nejvíc těší? „Že mě zdejší 
lidé přijali, i když jsem cizinec. Chci jim 
všem poděkovat za každou pomoc, kterou 
projevili,“ zakončil.

Dagmar Humpolíková

Grzegorz Zych učinil z farnosti otevřenou instituci. V přátelském duchu se odvíjí i spolupráce se 
starostou Janem Helikarem. Oba muži neradi pózují před fotoaparátem, společně do toho však 
tentokrát šli. Foto: Dagmar Humpolíková
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Okna školy dokořán

Co nového ve škole

Začal nám nový školní rok a  ráda 
bych vás informovala o  aktuálním dění 
ve škole.

Základní školu letos navštěvuje 225 
žáků, z toho na 1.stupni 108 a na 2.stupni 
117 žáků.

Školní družinu navštěvuje 60 žáků.

Mateřskou školu navštěvuje prozatím 
89 dětí. Z tohoto počtu je 27 předškoláků, 
23 dětí je nových. 77 dětí chodí do školky 
na  celý den, 12 dětí je přihlášeno 
na polodenní docházku, z toho 6 se jich 
střídá na dopoledne a odpoledne.

Personálně je škola zajištěna téměř 
stejně jako loni, do důchodu odcházející 
paní učitelku Říhovou z  MŠ nahradila 
paní učitelka Manková. Ve  škole máme 
dvě nové paní asistentky.

V  MŠ pokračujeme ve  výuce 
angličtiny, výuku již nezajišťuje cizí fi rma, 
nýbrž naše paní učitelka. Angličtinu jsme 
zavedli taktéž v  1.třídě, a  to na  jednu 
hodinu týdně.

Máme zpracován a  schválen nový 
školní vzdělávací program, který reaguje 
na  všechny změny požadované MŠMT. 
Velkou změnou je zavedení povinného 
druhého cizího jazyka na  2.stupni. 
Vyučujeme němčinu a ruštinu.

MŠ a  ZŠ budou i  letos pokračovat 
v přípravě předškoláků na školu a povedou 
edukativně stimulační skupiny.

Pro nové žáky, tedy pro prvňáčky 
a  šesťáky jsme zajistili adaptační pobyt 
tak, aby se děti sžily a utvořily co nejlepší 
kolektiv. Prvňáci jej trávili ve škole i mimo 
ni hraním her, výlety do okolí školy atd. 
Šesťáci pojedou na  dvoudenní pobyt 
do  Ivančic, pobyt jim částečně uhradilo 
i SRPDŠ.

Vznikají nové kroužky. Svůj zájem 
jsme více rozšířili na  děti na  1.stupni, 
pro které moc kroužků v  minulosti 
nebylo. Nově jim nabízíme např.

kroužky sportovní, matematicko-logické, 
folklorního tance aj.

Ve škole pokračuje projekt z peněz EU. 
Slabším žákům nabízíme pomoc formou 
individualizace výuky v  přírodovědných 
předmětech, matematice a jazyce českém. 
Pod vedením asistenta pracují v  malých 
skupinkách.

Dokončujeme projekt Les ve  škole. 
Kromě již zbudované naučné stezky 
přibude venkovní učebna, kterou 
plánujeme v prostoru „koupaliště“.

V  MŠ začínáme projekt „Podpora 
logopedické péče u dětí předškolního 
věku“. Logopedky pí.Sedláčková 
a Manková povedou děti při individuální 
péči, zároveň naučí rodiče, jak s  dětmi 
doma pracovat. Do  MŠ nakoupíme 2 
nové počítače a jiné vybavení a pomůcky 
pro tuto výuku. Logopedická péče bude 
následně pokračovat i ve škole, logopedii 
jsme nově zavedli jako nepovinný 
předmět.

Nově se chodíme stravovat do  DPS. 
Stravování zajišťuje fi rma Scolarest. Nové, 
moderní prostředí a  výběr z  několika 
jídel se žákům líbí. Věříme, že drobné 
nedostatky, se po čase vychytají a jídelna 
bude pracovat ke spokojenosti nás všech.

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy

Soutěžíme 

o 30.000 Kč – 

sbírejte vypsaná 

tornáda

Naše škola se zapojila do  soutěže 
pořádané společností Centropen. 
Principem soutěže je nasbírat do  31. 
1. 2014 co největší počet vypsaných 
popisovačů označených „TORNÁDO“. 

Soutěž se vztahuje na použité výrobky 
CENTROPEN s označením:

• TORNADO COOL (art. 4775),
• TORNADO blue (art. 2675),
• TORNADO fruity (art. 2675),
• TORNADO (art. 2675).
Soutěžit mohou všechny třídy naší 

školy, děti odevzdají vypsané pero ve škole 
své tř. učitelce.

Soutěží se celkem o  ceny v  hodnotě 
75 000 Kč (první cena 30.000 Kč).

Úplná pravidla jsou k  dispozici 
na www.centropen.cz/soutez.

-pok-

Stodola za školou 

U Floriánka

V  průběhu měsíce října se bude 
vyklízet stodola, která stojí ve  dvoře 
za školou U Floriánka. 

Škola vyzvala všechny ty, kteří 
ve  stodole uskladňovali jakékoli věci 
k  vyklizení, což je již většinou splněno. 
Přesto je stodola plná nejrůznějších 
starých věcí, od židliček a  lavic počínaje 
po  staré a  nepotřebné školní pomůcky 
konče. 

Proto bychom rádi veřejnost 
vyzvali k tomu, aby:

- si za směšný obnos přišla vybrat 
cokoli, co by se jí mohlo hodit. 
Stodola bude zpřístupněna ve dnech 
7.-8.října od 13 do 17h. Peníze, které 
vybereme, budou sloužit k  nákupu 
pomůcek nových.

- nám přišla pomoci na  veřejné 
brigádě s  vyklizením zbylých věcí 
kovového charakteru. Rádi bychom 
kov odvezli do  sběrných surovin 
a  za  získaný obnos také nakoupili 
nové pomůcky. 

Brigáda bude v  sobotu 19. října 
od  9 do  12h. S  sebou si vezměte 
rukavice, popř. ruční nářadí, kterým 
se kov dá řezat, se kterým lze lehce 
odnýtovat sedák židličky apod.

Za podporu a pomoc předem moc 
děkujeme!

-pok-
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Noční spaní 

prvňáčků v MŠ

V  pátek 6.9. jsme se sešly (všechny 
paní učitelky) s  našimi bývalými 
předškoláky, nyní už žáčky 1.A, abychom 
splnily slib daný v červnu. Jaký? No přece 
spaní ve školce, které se muselo v červnu 
zrušit z důvodu epidemie neštovic. 

Sraz jsme si dali všichni v  18 hod. 
v  naší MŠ. Dorazilo celkem 10 školáků 
s batůžky, spacáky a karimatkami. Někdo 
měl s  sebou i  polštářek, aby se mu lépe 
spalo. 

Na  začátku jsme se pěkně přivítali 
a zhodnotili prožité prázdniny. A pak se 
vyrazilo na  tajemný výlet. Skoro celou 
cestu děti hádaly, kam to asi vlastně 
jdeme. Na známých místech plnily 
úkoly, které již znaly z  předškoláckých 
čtvrtečních vycházek. Byla to hračka. 
Došlo na  zopakování toho, co jsme si 
říkali o  solárních panelech, o  Pálavě, 
o rozcestí, o stínech, o vinohradech a také 
o  bažantích slepicích. Na  konci cesty 

na  nás ale čekalo nemilé překvapení. 
Posed, na  který jsme si při jedné 
předškolácké vycházce vylezli, zmizel. Je 
to velká škoda…. 

Aspoň, že sladké švestky na stromech 
kolem cesty nám zpříjemnily cestu zpátky 
do školky. Tam už na nás čekaly vynikající 
buchty od paní učitelky Hanky a vánočka. 
A k tomu velmi dobrý čaj s citrónem. 

Za  okny už byla skoro tma a  tak 
došlo i  na  chystání našich provizorních 
„postýlek“. Ale co to? Že by další 
nečekané překvapení? Jupííííí, budeme 
mít ještě stezku odvahy. A  koukáme, že 
tu odvahu budeme opravdu potřebovat. 
Na  zahradě už byla tma jako v  ranci, 
uprostřed svítila svíčka a  vedle ní byla 
miska s kamínky. A kdo byl odvážný, tak 
si pro jeden kamínek mohl dojít. 

A  jak to dopadlo? 
Představte si, že všechny 
děti byly „za  hrdiny“ 
a  každý se vrátil 
s  kamínkem. Ten večer 
byla jasná obloha a  my 
se mohli také kouknout, 
jak vypadá obloha v noci. 
A  že bylo na  co koukat, 
to bylo hvězdiček. Jedna 
vedle druhé, byla to 
opravdu krása. Sice se 
nám ze zahrady moc 
nechtělo, ale už bylo 
opravdu hodně hodin 
a  naše pelíšky na  nás 

čekaly. Ještě vyčistit zuby, umýt ruce a pak 
šup do spacáků. 

Všichni usnuli, jako když je do vody 
hodí. Děti i paní učitelky. Ale co to? Noc 
tak rychle utekla, najednou je tu ráno 
a tak rychle udělat ranní hygienu, zabalit 
spacáky, poklidit a  pak už se jen čekalo 
na příchod rodičů. Akce byla super a moc 
se nám všem líbila.

Děkujeme všem rodičům, že nám 
umožnili se sejít s  našimi bývalými 

dětmi, nyní již prvňáčky 
a  děkujeme prvňáčkům, 
našim bývalým 
předškoláčkům, že se 
za  námi v  pátek rádi 
vrátili aspoň na  malou 
návštěvu a  že jsme si 
noční spaní ve  školce 
mohli všichni báječně 
užít i  když s  menším 
zpožděním. Děti, byly 
jste prostě báječné 
a  budeme na  Vás 
s  láskou vzpomínat…
Vaše paní učitelky a taky 
Váš Barbánek…

Učitelky MŠ Barbánek

Letní škola

Ačkoli letní měsíce patřily spíše 
odpočinku, poskytla o prázdninách naše 
škola útočiště učitelům z  celé České 
republiky. Program letní školy se věnoval 
různým námětům, které obohatily 
znalosti i dovednosti učitelů. 

Zkušení i  začínající lektoři nabídli 
inspiraci k  tématům Wordpress, 
infografi ka v  zeměpise, Sketchup, 
Ubuntu, čtenářská gramotnost, činnostní 
učení a  další. Několikadenní maratón 
přednášek zpestřily i  výlety do  blízkého 
okolí. 

Celou akci zaštítil Metodický portál 
RVP a  skupina GEG Učte s  námi. 
Za pomoc při organizaci děkuji zejména 
Mgr. P. Pantákové a p. Hanuškovi, kteří 
se postarali o technické zázemí.

Mgr. Ludmila Kovaříková

Foto: Monika Galbavá, DiS.
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Společenské dění

Vranovické dýňování
...pokračování ze strany 1

Porota vybrala následující vítěze:

1. Mateřská škola Vranovice obhájila 
své vítězství z loňského ročníku v kategorii 
sestavy a  tvary. Vodník s  rybníkem 
a  další objekty, které vytvořily děti se 
svými učitelkami, neměli konkurenci. 
Mezi zdařilá díla však patřila například 
i sestava ve tvaru draka na Obchodní ulici, 
dýňové kreace před budouvou ZŠ na ulici 
U  Floriánka nebo sestavy na  ulicích 
Školní 357 a  Přísnotická 345. Se svou 
sestavou vítězům také konkurovala 
tvorba Klubu maminek, kterou vystavily 
u Domu pro seniory na ulici Náměstíčko.

2. Těžké rozhodování poroty opět 
nastalo mezi rozsáhlou kompozicí 
dýňových postav na  Ivaňské ulici, 
tentokrát byly k  vidění propracované 
postavy cyklistů nebo tremp. Výzdoba zde 
byla tak detailní, že přímo na  zahrádce 
rostly čerstvé dýně. Nakonec se sousedky 

a  kamarádky Saša Mlčáková a  Marcela 
Pryclová o  cenu rozdělily. Pěkná 
čarodějnice, kterou vytvořili Odvářkovi 
se usadila u jejich vchodu před domem č. 
p. 438.

3. Cenu za  největší dýni před 
domem, ale letos také za velice originální 
a zajímavou tvorbu, si  zasloužili Korábovi 
před domem č. 263 na  Obchodní ulici. 
Obrovská dýně ve tvaru zvířecí hlavy byla 
i před domem Charvátových, č.p. 55.  

4. V řezbářském umění se nejzdatněji 
projevila rodina Hochmanova z Přibické 
ulice č. 325. K  potěšení kolemjdoucích 
společně vytvořila krásně vyřezanou 
housenku.

5. Speciální cenu poroty si za své dílo 
odnesl pan Kubík. V Uličce u jeho domu 
v nabouraném automobilu seděla dýňová 
postava řidiče a pod autem ležel opravář.

To jsou jména letošních vítězů. Ceny 
v podobě originálních keramických dýní 
s  nápisem Vranovické dýňování 2013 
předal starosta obce Ing.  Jan Helikar, 
který také neodešel s  prázdnou. Děti si 

pro něj připravily vyřezané dýně, které 
mu darovaly jako poděkování za  akci 
a také na ozdobu jeho zahrádky.

Akci pro Vás připravila Obec 
Vranovice – Centrum volného času 
ve spolupráci s kulturní komisí.

Poděkování ale zaslouží všichni, 
kdo se zúčastnili a  ti, kteří jakýmkoliv 
způsobem pomohli při organizaci. Už 
teď se těšíme jaké dýňové kreace budou 
zdobit vaše zahrádky v příštím roce.

Petra Holásková

Premiéra tradičních 

hodů v režii vinařů

Ve  dnech 17. – 19.8.2013 se konaly 
ve Vranovicích tradiční hody. V letošním 
roce se organizace této akce ujalo místní 
sdružení vinařů. Důvodem změny 
pořadatele bylo oznámení zástupců 
SK Vranovice (tradičního pořadatele), 
že v  letošním roce nejsou schopni 
organizačně tuto akci zvládnout. Aby 
zůstala tato tradice v naší obci zachována, 
rozhodli se místní vinaři uspořádat akci 
ve své režii. 

Vše probíhalo dle plánu, komplikace 
nastala až s obsazením krojovaných stárků. 
Po dlouhém a vyčerpávajícím vyjednávání 
se nakonec podařilo přesvědčit alespoň 6 
párů a  2 sklepníky, aby se tohoto úkolu 
zhostili. Je však velice smutné, že to, co 
by jinde považovali za samozřejmost, bylo 
v naší obci největším problémem. Tímto 
bych chtěl poděkovat Ivetě Blechové, 
která krojované páry sestavila a nejvíce se 
podílela na přípravách. 

Hody zaznamenaly několik změn. 
Rozhodli jsme se, že dřevěný taneční 
parket, který je již ve  velmi špatném 
stavu, nahradíme asfaltovou plochou 
a raději postavíme pódium pro muzikanty 
na  opačné straně, než bylo zvykem. 

»
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Hrubší asfaltový povrch zajisté není 
nejvhodnějším povrchem na  tancování, 
ale oprava dřevěného parketu by byla 
komplikovaná. 

Další změnou v  programu bylo 
nedělní hodové posezení u  cimbálu. 
I když účast nebyla veliká, ohlasy na tuto 
akci byly převážně kladné.

V pondělí nás překvapilo počasí, které 
nám i letos připomnělo, že na vranovické 
hody prostě zapršet musí!! Tento den se 
zábava přesunula do haly, ale kdo přišel, 
tak nemusel ničeho litovat. Nálada byla 
veselá i tam. 

Dovolím si touto cestou poděkovat 
všem členům našeho Sdružení vinařů 
ve  Vranovicích, kteří se na  přípravách 
a  organizaci podíleli a  zasloužili se tak 
o  hladký průběh celé akce. Celkový 
počet návštěvníků za  všechny 3 dny byl 
necelých 800. 

Seznam stárků:
1. Jana Zajícová - Lubomír Bílek
2. Aneta Vašulková - Jan Vybíral
3. Nikola Francová - Richard Čech
4. Eva Blahová - Jiří Plíšek
5. Monika Furchová - Milan Drábík
6. Simona Mikulíková - Tomáš Hrdlička
7. Iveta Blechová - František Mahovský 

Drahomír Dofek 
předseda sdružení vinařů

Recesistní 

závodníky traktůrků 

a fréz neodradilo ani 

deštivé počasí

V sobotu 14.9. proběhl ve Vranovicích 
již čtvrtý ročník závodu traktůrků a  fréz 
„Vranovické Hlinek“, který pořádal 
místní domácí pivovar Vranovické 
divočák. 

Společné foto závodníků
Počasí pořadatelům moc nepřálo, 

i přesto se však dočkali divácké podpory. 
Akce proběhla ve zcela recesistním duchu, 
odměny v  podobě pohárů si nakonec 
odnesly dvě zástupkyně ženského pohlaví, 
které se nebály závodu zúčastnit. Jedna 
z  nich, Lucie Kollárová, byla zároveň 
nejmladší účastnicí závodu, kterou jsme 
mohli vidět v  žertovném převleku už 
i v květnovém závodu v běhu na lyžích.

-hol-

Foto: Petra Holásková
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Z činnosti spolků

Klub maminek
Nové zázemí máme 

v DPS

Prázdniny nám skončily a s tím i letní 
provoz klubu maminek na dětském hřišti 
u  cukrárny. Poslední den prázdnin byl 
využitý ke  stěhování veškerých hraček 
a  výrobního materiálu z  prostoru OÚ 
do nových prostor Domu pro seniory. 

Díky dobrovolné pomoci maminek 
i  některých dětiček, stěhování proběhlo 
velmi rychle a  bez problémů. První 
zářijový klubík se maminky i  děti 
seznámily s novým prostředím a tento čas 
využily také k úklidu všech hraček. 

I  nadále se budeme scházet každé 
úterý od  9:30 do  11:30 a  těšíme se 
na všechny maminky a jejich ratolesti. 

V  říjnu se můžete těšit na  již 
připravený program.   

PROGRAM NA ŘÍJEN 2013

1.10. Výroba protiskluzových 
ponožek (každý si prosím 
přineste ponožky)

8.10. Prezentace fi rmy AMWAY
 téma: životní styl a péče 

o domácnost s výrobky Amway
15.10. Malujeme na porcelán 
22.10. Podzimní tvoření - dekorace
29.10. Cvičení s dětmi

Najdete nás v  Domě pro seniory  
na ulici Náměstíčko ve Vranovicích a také 
na webu: www. klubmaminek.tode.cz

Za klub maminek Gabriela Michálková

Klub důchodců
Dlouho očekávané se stalo skutečností
V  pondělí 2. září 2013 jsme měli 

členskou schůzi již v  nových prostorách 
v Domě pro seniory. Sešlo se nás celkem 
30 členů.

Navštívila nás a  představila se nám 
naše milá redaktorka Vranovického 
zpravodaje Ing.  Mgr.  Petra Holásková. 
Pohovořila o  své práci a  plánech, které 
má do budoucna. 

Všichni jsme pak společně popřáli 
a  připili skleničkou vína našemu 
nejstaršímu členovi KD p.  Josefu 
Dvořáčkovi, který se v srpnu dožil v plné 
svěžesti 94 let.

Závěrem mého příspěvku chci 
poděkovat za  všechny členy KD vedení 
naší obce za  velmi pěkné prostředí, 
ve kterém se budeme rádi scházet.

Zdeňka Melová

MRS Vranovice
Upozornění 

k pořádaným 

kurzům

Moravský rybářský svaz místní 

organizace Vranovice upozorňuje 

zájemce o  sportovní  rybaření. Budou 

zahájeny kurzy pro mládež a dospělé. 

Kurz pro mládež bude zahájen 

začátkem listopadu (přesné datum bude 

upřesněno na  plakátech ve  školách, 

na  internetových stránkách obce 

Vranovice a  webu místní rybářské 

organizace Vranovice www.movranovice.

cz). Tohoto kurzu se mohou účastnit děti, 

které v  roce 2014 dovrší věku nejméně 

od 8 a nejvýše do 15-ti let. 

Jednodenní kurz pro dospělé bude 

zahájen v  měsíci  únoru. Přesné datum 

bude opět upřesněno na  webových 

stránkách obce a  místní rybářské 

organizace. 

Přihlášku si můžete vyzvednout 

u  pana Mrkvici na  adrese Dlouhá 28, 

Vranovice.  Kontakt: 723065667. V tomto 

případě budou zájemci o zahájení kurzu 

informováni telefonicky. 

Vyplněnou přihlášku do  kurzu 

pro mládež odevzdejte do  31.10.2013 

a  do  kurzu pro dospělé do  31.1.2014 

na  adresu Dlouhá 28, Vranovice 

nebo elektronickou poštou 

na  mrsmovranovice@seznam.cz. 

Přihlášku je možné také stáhnout  

na www.movranovice.cz  

Je nutné upozornit, že tento kurz, 

zakončený testem a  vystaveným 

osvědčením, je předpokladem pro  vydání 

rybářského lístku, který je povinnou 

součástí povolení k rybolovu na revírech 

Českého a Moravského rybářského svazu. 

Za MRS Vranovice Luboš Mrkvica
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Skautský oddíl

Nábor žáků 

do skautského 

oddílu

Dne 6.9. dopoledne bylo na  prvním 

stupni ZŠ Vranovice rušno. Žáky přišli 

navštívit Skauti z  místního oddílu 

za  účelem náboru děvčat a  chlapců 

z první a druhé třídy. Akce proběhla před 

školou v  parčíku za  krásného slunného 

dne. Každý si zde přišel na své. 

Dětem nejdříve bylo představeno, co 

to Skaut vůbec je, co děláme a jaké máme 

zájmy. Po  krátkém úvodu byly dětem 

také připraveny zajímavosti ze světa 

Skautu typu oddílové vlajky, odznáčky, 

symboly, fotografi e z  táborů a  mnoho 

dalšího. V  neposlední řadě nesmělo 

chybět to hlavní - hry, které děti ihned 

upoutaly a  s  chutí si je zahrály. Kluci si 

zkusili bojovku a zastříleli si z luku, holky 

zase měly možnost stát se princeznami 

a zahrát si na tichou poštu. 

Celá akce se zdařila, děti byly spokojené 

a  odcházely do  tříd s  úsměvem. Tímto 

bych také chtěl poděkovat učitelkám 

Mgr.  Hnízdové a  Mgr.  Nečasové 

za vynikající spolupráci a především také 

pani ředitelce Mgr. Pokorné, že nám tuto 

akci dovolila uspořádat. 

Radek Šťastný (Drn) 
vedoucí skautského oddílu

Z historie obce

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

První dny a týdny ve škole jsme mívali 

rádi. Žádné vědomosti po  nás zatím 

nikdo nechtěl, povídali jsme si, kdo kde 

a jak prožil prázdniny, co nás v další třídě 

čeká, kdo bude naším třídním a  kteří 

učitelé nás budou vyučovat jednotlivým 

předmětům. 

Když jsme u těch učitelů. Na obecné 

škole byl řídícím po  celých pět let 

František Zimolka, učiteli Alfred Kružík, 

Marie Vaňková a Anna Zweigenthalová. 

Na  měšťance byl ředitelem Antonín 

Marcelli, třídními Jan Peškař z Rajhradu 

a  Anna Mahovská, učiteli Chmela, 

Sochor, Vaněk, Laudátová, později 

Florián, Veleba a  Sekený. Náboženství 

nás učil farář Pěnčík.

Škola nás zatím nijak nezatěžovala, ale 

museli jsme pomáhat doma. Někde pod 

návratím se ještě mlátilo, ale strniska byla 

už zoraná a znovu osetá. Na sklizeň čekalo 

všechno, co se na  polích a  zahradách 

urodilo. Dozrávaly hrušky, jabka, blumy, 

kadlátky a  damastilky, na  polích čekala 

řepa, brambory a turkyň. U sklizně toho 

všeho jsme my děti nesměly chybět. 

Na podzim začala taky hlavní sezóna 

na  zpracování čekanky. V  těch dobách 

jezdily Lapačovem a po silnici podél zdi 

starého cukrovaru vozy, tažené koňmi 

nebo párem kravek a z cest a silnic dělaly 

blátivou kalvárii, ve které nejeden povoz 

uvízl.

Hospodáři z Ivaně, Pouzdřan a okolí 

sváželi čekanku na skládku ve Franckovce. 

Tam se řepa čistila a  zpracovávala 

na  polotovar, který pak po  dráze vozili 

ke  konečnému zpracování na  cigorku 

a  meltu do  Pardubic. Tehdy se nad 

fabrikou, nádražím a Lapačovem vznášela 

bílá, voňavá pára – znamení, že práce 

v  cikorce neustává. Odpad vypouštěli 

za ohradu do „dolin“ pod Vinohrádkem, 

specielně k  tomu vybagrovaných. My 

Lapačáci jsme tam v létě hrávali kopanou, 

v zimě utvořil odpad pěkné kluziště. Jenže 

jsme neměli brusle a  tak nám kluziště 

bylo houby platné. Ani led se nedal cucat, 

byl po čekance hořký.

Přepis: Lenka Jančová

Z redakční pošty

Poděkování za pomoc při umístění 
dítěte do mateřské školy

V letošním roce se několik dětí nepodařilo 
umístit do mateřské školy.  Pro rodiče je to 
velká rána.

Jeden z  rodičů musí zůstat doma 
s  dítětem, což v  praxi znamená výpadek 
příjmu a  tím i  snížení životní úrovně 
rodiny. Dobrých 7600 kč rodičovského 
příspěvku. Teď nebude nic ....

Pro školní rok 2013/2014 černý Petr 
padl na  nás. Při převzetí odůvodnění 
o  nepřijetí dítěte do  MŠ se nám zamlžilo 
před očima. Naše dítě nebylo přijato. 
Nevychází věk … Hlavou se nám honily 
různé myšlenky. Kam dáme dítě? Soukromá 
školka, či zůstat doma? Babičky a  dědečci 
jsou již v požehnaném věku. S jejich pomocí 
nemůžeme počítat.

Kontaktovali jsme vedení obce 
a  požádali o  řešení situace. Pan starosta 
svolal rodiče všech nepřijatých dětí 
a  přednesl návrh ze strany obce. Zřízení 
dětské skupiny nebo možnost umístění 
dítěte do  mateřské školky v  Uherčicích. 
Většina rodičů souhlasila s  umístěním 
dětí do MŠ v Uherčicích. Dopravu do a ze 
školky v  Uherčicích bude zajišťovat obec 
Vranovice.

Tímto bych chtěl poděkovat vedení obce 
Vranovice. Mohlo nás nechat na  pospas 
dané situaci. 

Nebylo tomu tak. Situace byla vyřešena 
ku prospěchu rodičů i dětí.

Marek Sieklík

-in
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Sport

TJ SOKOL 
Vranovice 
Přijďte si zacvičit 

Pokud cítíte, že máte málo pohybu 
a  marně se snažíte sami cvičit doma, 
přijďte za námi do naší tělocvičny.

Přehled cvičebních hodin:

Bezplatná občanská inzerce

  Prodám dětskou tříkolku (na 2-3-leté dítě) za 500 Kč 
a zachovalé dětské kolo na 6-8 let za 800 Kč. 
T: 602 892 550.

  Prodám velmi pěkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 
36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, výborný stav, 
jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku.T: 604961269

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

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

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

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

Silový trojboj

Pozvánka na mistrovství Moravy 

v silovém trojboji 4 členných družstev 

konané dne 5.10.2013
Začátek v 10.00 hodin v místní sokolovně.

Zúčastní se: TJ Sokol Rosice, TJ Sokol Pohořelice, 

TJ KST Jihlava, TJ Olympia Zlín, TJ Lokomotiva Krnov, 

TJ Viktorie Bohumín, TJ Sokol Těškovice, TJ Colbert SSK 

Vítkovice, TJ Svitavy, TJ SK Zlobr Sedlčany, TJ KST Kuřim, 

TJ Sokol Lanžhot, TJ Sokol Vranovice „A“  a  „B“. 

Přijďte nás povzbudit.
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Životní jubilea
Listopad 
Růžena Bauchová .......................... 81
Radomír Klimeš ............................ 60
Alžběta Šťastná ............................. 80
Jaroslav Březina ............................. 75
Valeria Pezlarová ........................... 70
Jana Nečasová ............................... 70
Marie Pláteníková ......................... 65
Ladislav Prokop ............................ 60
Bohumil Pražák ............................ 83
Marie Kadlecová ........................... 84
Růžena Srncová ............................ 65
Marie Faměrová ............................ 89

Prosinec
Františka Dvořáková ..................... 75
Jan Tománek ................................. 75
Vlasta Kadlčíková.......................... 70
Marie Soukalová ........................... 85
Marie Pražáková ........................... 70
Josef Furch .................................... 86
Marie Kubíková ............................ 88
Josef Walter ................................... 60
Josef Furch .................................... 81
Zdenka  Kotačková ....................... 82
Jaroslav Václavík ............................ 60
Václav Dofek ................................. 65
František Mikulík ......................... 70
František Melo .............................. 70
Tomáš Nečas ................................. 75
Jaroslav Pezlar ............................... 60
Pavlína Zajícová ............................ 60
Vladislav Jungr .............................. 60
Marie Klouparová ......................... 83
Vlasta Králová ............................... 60
Jan Němec ..................................... 85
Anna Trojanová ............................. 87
Vlasta Kozlová .............................. 87
Karel Vrátný .................................. 75
Anna Pecková ............................... 83
Miluše Braunová ........................... 70
Marie Dofková .............................. 83

Narození
Vojtěch Helikar
Adam Klimeš
Sofi e Vašová
Nela Skalníková
Jana Švábíková
Anna Rohrerová

Úmrtí
Libor Kalina

Babské hody
Sobota 19.10.2013

Program:
13.30 mše svatá i pro veřejnost

14.00 – 16.00 zpívání pod májou u knihovny, hraje HORENKA
svařák, čaj i občerstvení zdarma 

ve 20.00 - Hodová zábava se skupinou STONE 
tombola a večer plný překvapení 

Srdečně zvou Vranovické Baby

5. ročník výstavy archivních vín
sobota 9.11.2013, ve 14,00 hodin 

Místo konání: Dům pro seniory na Náměstíčku
Pořadatel: ČZS MS - vinaři Vranovice 

• prezentace vín ročníku 2011 a starších od vinařů z Vranovic i okolí
• Hraje cimbálová muzika

Hodnocení vín za odborného dohledu proběhne v pátek 1.11. od 18 hodin v DPS

Vánoční jarmark a rozsvěcení stromu
Neděle 1.12.2013 od 14 hodin

U kostela
• koledy, vystoupení dětí,

• nákup dárků a vánoční výzdoby,
• občerstvení …

Na závěr společné rozsvěcení vánočního stromu.

Mikulášská nadílka
Čtvrtek 5.12.2013 od 16,30

U kostela pod vánočním stromem

Tekutý kapřík
Pondělí 23.12.2013 v 18 hodin

V restauraci Na Hale ve Vranovicích
• degustace domácího piva

Vystoupí: 
• Dívčí rocková kapela Do zdi z Mikulova
• Nevers- alternative big beat z Hustopeč

• Never jam – rock Vranovice
• Barfl y – rock Vranovice

Srdečně zve pořadatel Domácí pivovar Vranovické divočák

Štědrovečerní zpívání
úterý 24.12.2013 v 15:00 hodin

U kostela pod vánočním stromem
• společné zpívání koled

• prskavky pro děti 
• horký punč na zahřátí

Počet obyvatel ke dni 16.09.2013
Muži ......................................... 1072
Ženy .......................................... 1082
celkem ....................................... 2154

z toho dospělí ............................ 1808
děti .............................................. 346

Zdroj: matrika OÚ, připravila Zuzana 
Škamradová


