
Kouzelný Dětský den Senior Taxi Nové Stromy života

2019 ČÍSLO 4 SRPEN DISTRIBUCE ZDARMA

Letošní Dětský den se nesl v duchu čar a kouzel. 
Dobrodružné odpoledne v parku Hlinek bylo motivováno knihami o čarodějném učni Harrym 

Potterovi. Více se dozvíte ve Společenské rubrice.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
je doba dovolených a  prázdnin. To 

však neplatí pro stavbu Vzdělávacího 
centra. V těchto prázdninových měsících 
se dokončí druhá etapa a celý objekt bude 
slavnostně otevřen žákům i  veřejnosti 
2.9.2019.

Bude tak dokončena největší investice 
do  základního školství, do  vzdělání, ale 
rovněž do celoživotního vzdělávání v naší 
obci za několik posledních desítek let.

Nevzhledná budova se mění 
v moderní centrum vzdělávání
Pamětníci možná vzpomenou 

na  dobu, kdy tato budova patřila paní 
Hrozínkové. V roce 1976 budovu získalo 
Vranovické JZD.

Obec Vranovice budovu koupila 
do svého majetku v r. 1995 a v roce 1996 
byla budova otevřena pro žáky prvního 
stupně ZŠ , rovněž zde byla otevřena 
družina a školní jídelna.

V r. 2007 byla budova U Floriánka č.p. 
57 zapsána do konkurzní podstaty úpadce 
Agrodružstvo Vranovice. Tímto úkonem 
fakticky obec Vranovice o  tuto budovu 
přišla. Právní nejistota trvala až do  roku 
2014, kdy Ústavní soud dal za  pravdu 
Obci Vranovice a  zrušil usnesení 
Krajského, Vrchního i  Nejvyššího 
soudu. Od roku 2014 je obec Vranovice 
nezpochybnitelným vlastníkem budovy.

To bylo prvním, ale naprosto 
nezbytným krokem k  tomu, abychom 
mohli veřejné peníze investovat 
do  vlastního. Druhým krokem bylo 

zadání a vypracování studie Vzdělávacího 
centra a jeho vyprojektování. Následovalo 
časové naplánování, které spočívalo 
zejména v  zajištění financování celé 
přestavby.

Uvedené jednotlivé kroky byly 
součástí dlouhodobého koncepčního 
řešení ve  využití budovy a  celé lokality 
za ní.

V srpnu bude celý projekt dokončen. 
Dokončena tak bude i  další etapa 
rozvoje středu naší obce. Po Náměstíčku 
dostává „nový kabát“ i  navazující ulice 
U  Floriánka. Projekt Vzdělávacího 
centra se tak stává realitou a  je součástí 
dlouhodobého koncepčního rozvoje obce.

Rozvoj obce není a  ani nesmí být 
odkázán na  jeden, byť sebelepší, projekt. 
Naopak jakýkoliv projekt může být 
úspěšný jen za předpokladu, že je součástí 
dlouhodobé koncepce.

Vzdělání a vzdělanost nepatří 
jenom do měst, ale i na venkov
Již v loňském roce byl otevřen dvorní 

trakt, který slouží dětem na  prvním 
stupni ZŠ, školní bazén a tělocvična.

Dokončení druhé etapy vytváří 
zázemí pro celoživotní vzdělávání 
v nově budované knihovně. V prostorách 
určených pro Základní uměleckou školu 
vytváří možnosti pro rozvoj zručnosti, 
nadání a společenské vyžití nejen pro děti 
z naší obce, ale i z okolí.

Nová, moderní knihovna má za  cíl 
oslovit, nejen své dosavadní čtenáře, 
ale zejména vytvořit podmínky pro 

rozvoj celoživotního vzdělávání (od těch 
nejmladších – ještě předškoláků, až 
po  seniory), zejména následujícími 
formami:
 � Cílová skupina - předškoláci: v rámci 

knihovny bude fungovat, mimo 
půjčování knih a časopisů, i půjčování 
hraček. Cílem je děti předškolního 
věku přivést hravou formou 
do knihovny.

 � Školáci – tak, jak známe dobře 
fungující knihovnu. Dobré zázemí 
pro půjčování knih, organizace 
společných tematicky zaměřených 
akcí se ZŠ.

 � Pro všechny věkové kategorie: 
knihovna bude poskytovat možnost 
samostudia pro středoškoláky, 
vysokoškoláky, případně bude vytvářet 
prostředí pro tzv. home office.

 � Pro seniory: v  prostorách knihovny 
bude probíhat výuka Univerzity 
třetího věku.

 � V  prostorách knihovny budou 
organizovány tematické přednášky 
pro všechny věkové kategorie.

Rozvoj služeb a  v  neposlední 
řadě rozvoj školství, celoživotního 
vzdělávání, sportu a  tradiční kulturní 
život v obci. To je to, co patří na moderní 
venkov To je to, za  co se stojí prát. 
Investice do školství a vzdělanosti jsou ty 
nejlepší a nejbezpečnější a navíc zajišťují 
rozvoj do budoucnosti.

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. 13/2019  
ze dne 24.6.2019

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

podmínky pro výběrové řízení 
na úpravu zahrady za budovou MŠ.

1.2. Rada obce schválila výběrovou 
komisi pro vyhodnocení nabídek při 

výběrovém řízení „MŠ Vranovice – 
sadové úpravy“.

1.3. Rada obce schválila plán jednání 
Rady obce na II. pol. 2019.

1.4. Rada obce schválila Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo se společností PSK 
Group, spol. s  r.o. na  „Zateplení 
vzdělávacího centra ve Vranovicích“

1.5. Rada obce schválila nabídku 
na pravidelnou roční kontrolu PBZ 
a PHP od společnosti Unifast s.r.o., 
Kmochova 135/40, Brno.

1.6. Rada obce schválila Zadávací 
dokumentaci pro výběrová 
řízení na  Založení prvků ÚSES, 
interakční prvky (aleje, větrolamy) 
– podlimitní zakázka a na Založení 
prvků ÚSES – biokoridory 
a  biocentra – výběrové řízení dle 
zákona.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje č. 
JMK059379/19/OKH.

1.8. Rada obce schválila Dodatek č. 1 
ke smlouvě o s spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou v  Praze, 
Kamýcká 129, Praha na  zajištění 
Virtuální Univerzity třetího věku.

1.9. Rada obce schválila Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o sdružených službách 
dodávky se společností X Energie, 
s.r.o., Na Poříčí 1046/24, Praha 1. 

1.10. Rada obce schválila Smlouvu 
o  nájmu s  nájemcem Kristýna 
Klemešová, Na  Sídlišti 959/3, 
Hustopeče školního bazénu 
za  účelem provozování plavecké 
školy.

1.11. Rada obce schválila Smlouvu 
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o  nájmu nebytových prostor 
a nájmu věcí movitých se společností 
SCOLAREST – zařízení školního 
stravování, spol, s  r.o. na pronájem 
školní kuchyně v  Domově pro 
seniory.

1.12. Rada obce schválila Smlouvu 
o  dílo č. 19016PB se společností 
A.B.N. Design s.r.o., Brněnská 
679, Modřice na dodávku interiéru 
knihovny.

1.13. Rada obce schválila prominutí 
poplatku za  dovoz obědů ve  výši 
100,-Kč. 

1.14. Rada obce schválila vybudování 
kanalizační přípojky na  pozemku 
p.č. 799/5 a  2549/9 pro výrobní 
areál společnosti BOTY BEDA 
s.r.o., Žerotínovo náměstí 756, 
Židlochovice

1.15. Rada obce schválila finanční 
příspěvek pro rok 2019 v  rámci 
projektu Podaná ruka.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá informovat 

společnost Vašstav s.r.o. 
o stanovisku obce Vranovice ve věci 
odstraňování vad v  bytovém domě 
Doliny.

 T: ihned, O: starosta 
2.2. Rada obce ukládá zadat změnu 

Územního plánu obce Vranovice.
 T: 30.8.2019, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá prověřit podněty 

pro změnu Územního plánu.
 T: 20.8.2019, O: všichni radní
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace ředitele ZŠ a  MŠ 
o  vyhodnocení školního roku 
2018 – 2019 a  připravenosti školy 
na další školní rok.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o  výstavbě II. etapy Vzdělávacího 
centra.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
z  jednání se zástupci Ministerstva 
dopravy.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení mimořádného jednání 
Rady obce dne 13.6.2019

Usnesení
Rada obce vybrala nájemce nebytových 
prostor - školní kuchyně v  Domě pro 
seniory, Náměstíčko 57, Vranovice

Usnesení Rady č. 12/2019 ze dne 
10.6.2019

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

jednání ZO dne 27.6.2019 v 18.00 
hod.

1.2. Rada obce schválila zadávací 
podmínky pro výběrové řízení 
na  opravu chodníků na  ul. 
Obchodní a Zahradní.

1.3. Rada obce schválila složení 
výběrové komise na  výběrové 
řízení na  opravu chodníků na  ul. 
Obchodní a Zahradní.

1.4. Rada obce stanovila zdroje požární 
vody pro účely požární ochrany.

1.5. Rada obce určila termín pro 
mimořádné jednání Rady obce 
na 13.6.2019 v 15.00 hod.

1.6. Rada obce schválila opravu fasády 
TIC.

1.7. Rada obce schválila podmínky pro 
ocenění životních výročí občanů.

1.8. Rada obce schválila umístění 
lavičky před budovu pošty.

1.8. Rada obce osvědčila, že členem 
Zastupitelstva Obce Vranovice 
se ke  dni 8.6.2019 je Ing.  Olga 
Audová.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá předložit 

Rozpočtové opatření č. 2/2019.
 T: 20.6.2019, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na  opravu chodníků na  ul. 
Obchodní a Zahradní.

 T: 20.6.2019, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá zaevidovat 

zdroje požární ochrany do aplikace 
„Zdroje vody“, která je součástí 
krizportu při JmKu.

 T: 20.6.2019, O: starosta
2.4. Rada obce ukládá zajistit 

klimatizační jednotku do přístavby 
MŠ.

 T: 15.8.2019, O: druhý 
místostarosta, L. Mrkvica

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

informace o čerpání rozpočtu obce 
k 30.5.2019.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o  výstavbě II. etapy Vzdělávacího 
centra.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o odstraňování reklamovaných vad 
v bytovém domě Doliny.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 
informace o plánovaných změnách 
jízdních řádů.

3.5. Rada obce vzala na  vědomí 
připravovanou smlouvu na  koupi 
části 1919/3.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 11/2019  
ze dne 27.5.2019

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila podmínky pro 

provozování služby SENIORTAXI
1.2. Rada obce schválila umístění 

a  stavbu zastřešené pergoly 
za Domem pro seniory.

1.3. Rada obce schválila podání žádosti 
o  dotaci z  MAS Podbrněnsko 
ve výši 2.747.048,50,-Kč na novou 
knihovnu a jejího vybavení.

1.4. Rada obce schválila vítěznou 
nabídku společnosti A.B.N. Design 
s.r.o., Purkyňova 2415/16, Brno 
na  dodávku interiéru do  nové 
knihovny

1.5. Rada obce schválila předložený 
projekt na  úpravu současného 
hřbitova.

1.6. Rada obce schválila projektovou 
dokumentaci Revitalizace říčky 
Šatavy.

1.7. Rada obce schválila kácení dřevin 
rostoucích mimo les dle projektové 
dokumentace Revitalizace říčky 
Šatavy.

1.8. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
JMK v  rámci dotačního 
programu Podpora udržování 
čistoty cyklistických komunikací 
v  Jihomoravském kraji v  r. 2019 
ve výši 35.000,-Kč

1.9. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje na  podporu 
TIC ve výši 33.830,-Kč

1.10. Rada obce schválila podmínky pro 
zveřejnění zájmu pronajmout školní 
kuchyň s jídelnou.

1.11. Rada obce rozhodla o  úhradě 
části dotace ve  výši 300.000,-Kč 
na projekt „43 TI Vranovice, lokalita 
Dolina“ dle Zprávy o  daňové 
kontrole č.j.: 2806421/19/3000-
31471-711617 ze dne 23.5.2019.

1.12. Rada obce schválila finanční 
spoluúčast na  výmalbě podchodu 
na zastávce ČD.

1.13. Rada obce schválila pronájem 
zahrádky č. 19.

1.14. Rada obce schválila pronájem části 
pozemků p.č. 4567 o výměře 1,6ha 
a  části p.č. 4543 a  4545 o  výměře 
0,45 ha.

1.15. Rasa obce schválila snížení stočného 
pro pekařství KESSI.
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2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit opravu 

venkovní omítky na TIC.
 T: 30.6.2019, O: první místostarosta
2.2. Rada obce ukládá zadat vypracování 

realizační projektu na  úpravu 
současného hřbitova.

 T: 30.6.2019, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o činnosti Kulturní komise a CVČ.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  výstavbě II. etapy Vzdělávacího 
centra.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o činnosti TIC.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 
Registraci akce a  rozhodnutí 
o  poskytnutí dotace Identifikační 
číslo 115D315030536 
z  Ministerstva životního prostředí 
ve  výši 25.493.509,80 Kč 
na  „Založení prvků ÚSES v  k.ú. 
Vranovice, vybrané interakční 
prvky – biokoridory a biocentra“.

3.5. Rada obce vzala na  vědomí 
Registraci akce a  rozhodnutí 
o  poskytnutí dotace Identifikační 
číslo 115D315030539 
z  Ministerstva životního 
prostředí ve  výši 1.131.748,24 Kč 
na  „Založení prvků ÚSES v  k.ú. 
Vranovice, vybrané interakční 
prvky – alej a větrolam“.

3.6. Rada obce vzala na  vědomí 
vyhodnocení programu „Sociální 
obec“ za rok 2018.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce

Usnesení ZO ze dne 28. 6. 2019

1. ZO schvaluje
1.1 ZO schvaluje program dnešního 

jednání.
1.2 ZO schvaluje členy Návrhové 

komise.
1.3 ZO schvaluje ověřovatele zápisu.
1.4 Zastupitelstvo obce schválilo dotaci 

pro Diecézní charitu Brno, Oblastní 
charita Břeclav, Svatoplukova 18, 
690 02 Břeclav ve výši 36.588,-Kč.

1.5 Zastupitelstvo obce schválilo dotaci 
pro Myslivecké sdružení Vranovice 
- Přibice, z.s. ve výši 25.000,-Kč.

1.6 ZO zvolilo za  předsedu FV 
Bc. Romana Svoru.

1.7 ZO schválilo Výroční zprávu za rok 
2018.

1.8. ZO schválilo směnnou smlouvu 
s  panem Zdeňkem Nohelem, 

bytem Rudé armády 875/70, 683 01 
Rousínov. Prostředky k  úhradě 
ve  výši 243.788 Kč budou dány 
před provedením zápisu změny 
vlastnického práva do  úschovy 
notáři a  k  jejich bezhotovostnímu 
převodu na  účet Obce Vranovice 
dojde po  zápisu změny v  katastru 
nemovitostí.

1.9 ZO schválilo Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene č. HO-
014330054357/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370  01 
České Budějovice.

1.10 ZO schválilo Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene č. HO-
014330054049/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370  01 
České Budějovice.

1.11 ZO schválilo Smlouvu o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
č. 1030049093/002 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370  01 
České Budějovice.

1.12 ZO schválilo Smlouva o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
č. 1030047814/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370  01 
České Budějovice.

1.13 ZO schválilo Rozpočtové opatření 
č. 2/2019 s  celkovými příjmy 
43.739.400,-Kč a  celkovými výdaji 
54.071.000,-Kč.

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

na vědomí.
3.2. ZO bere přednesenou zprávu 

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

o činnosti KV na vědomí.
3.4. ZO Zastupitelstvo obce bere 

na  vědomí zprávu o  výstavbě II. 
etapy Vzdělávacího centra.

Výstavba optické sítě
Vážení občané, od 20.8.2019 budou 

v  naší obci probíhat výkopové práce 
za  účelem zhotovení optických sítí 
firmou Onlinex, dceřinou společností 
Nové Moravy. Jedná se o nejmodernější 
technologii, díky které získáte přístup 
k  vysokorychlostnímu internetu 
s rychlostí až 1000 Mb/s (čteno megabitů 
za  sekundu), digitální televizi a  dalším 
službám sítě internet.

Výkopové práce budou probíhat 
převážně na pozemcích obce a vše bude 
následně uvedeno do původního stavu.

Zřízení optické přípojky do domu je 
během výkopových prací zdarma. Firma 
Onlinex doporučuje nechat si přípojku 
zřídit, i  když momentálně nebudete 
chtít využít nabízených služeb.

Zahájení prací bude na ulici Přibická 
a  následně bude pokračovat ulicemi: 
Polní, Nad Dolinami, U  Hájku, Doliny, 
Sklepní, Vinohrádky, Sadová, Ivaňská, 
U  Hliníku. O  dalším postupu ulicemi 
budete informováni. Pro případné 
dotazy můžete kontaktovat zástupce 
firmy pana Knitla na  telefonním 
čísle 608  565  069 a  pana Henricha 
na telefonním čísle 603 593 875.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční  

29. srpna 2019 v  19 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice.

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

srpen: 2. | 16. | 30.
září: 13. | 27.
říjen: 11. | 25.

Separovaný odpad
Plast -  srpen: 28.

 září: 25.
 říjen: 23.

Sklo -  srpen: 7.
 září: 4.
 říjen: 3. | 31.

Papír -  srpen: 14.
 září: 11.
 říjen: 9.

Bioodpad - srpen: 8. | 22.
 září: 5. | 19.
 říjen: 3. | 17. | 31.



5

Aktuality

Zrecyklovali jsme 
2,8 tun
Loni občané Vranovic odevzdali 

k  recyklaci 2  799,60 kilogramů starých 
spotřebičů Snaha obyvatel obce recyklovat 
staré a  nepoužívané elektrospotřebiče se 
již několik let vyplácí. Naše obec obdržela 
certifikát vypovídající o přínosech třídění 
a recyklace elektrozařízení. 

Získaný Certifikát za rok 2018

Díky environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o  kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o  jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií společnosti ASEKOL, 
která s  obcí dlouhodobě spolupracuje 
na  recyklaci vytříděných elektrozařízení. 
Z  Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v  loňském 
roce vyřadili 2 799,60 kilogramů elektra. 
Tím, že jsme ho následně předali 
k  recyklaci, jsme uspořili 39,89 MWh 
elektřiny, 2  320,31 litrů ropy, 170,91 
m3 vody a 1,32 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o  8,16 tun CO2 ekv., a  produkci 
nebezpečných odpadů o  35,24 tun. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i  těch 

nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na  životní prostředí. Když si 
uvědomíme, že recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných 
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to 
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 
uživatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku 
po  dobu necelých 5 let. Všichni ti, 
kteří tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.

-kva-

Vranovice mají 
SENIOR TAXI
Od  pondělí 1. července si vranovičtí 

občané ve  věku nad 65 let a  také 
držitelé průkazu ZTP a  ZTP/P mohou 
objednat pro převoz k  lékaři SENIOR 
TAXI. Služba je seniorům dostupná 
dva dny v  týdnu a pomůže jim s  cestou 
k  praktickému lékaři a  zpět. K  jejímu 
využití si senioři musí na Obecním úřadě 
před první cestou vyřídit Evidenční 
kartičku. „Péče o  seniory je jednou 
ze stěžejních oblastí sociální politiky 
obce. Senior taxi je tak dalším bodem 
k naplnění sociálního programu Vranovic, 
který má usnadnit život v obci skupinám 
obyvatel, kteří potřebují naši podporu“ 
uvedl novou službu starosta obce Jan 
Helikar.

O  nové službě byli všichni senioři 
informováni osobním dopisem a letáčkem 

s  uvedením dalších podrobností týkající 
se její dostupnosti a možnostech využití.

- kva-

Obec nepodceňuje 
boj se suchem
Celkem 10 zavlažovacích vaků 

používá obec již od  loňského roku, aby 
pomohla zmírnit dopady vysokých teplot 
a přetrvávajícího sucha na stromy a keře 
v obci. Nově vysazené dřeviny, stejně jako 
ty stávající, které se potýkají se současnými 
extrémními klimatickými podmínkami 
opakovaně, potřebují pravidelný přísun 
vláhy. Jen tak mohou přežít. „Je to 
jedno z dalších opatření, kterým se obec 
snaží již druhým rokem bojovat proti 
úhynu stromů a keřů v naší obci.“ uvedl 
starosta Jan Helikar. Zaměstnanci obce 
v  pravidelných intervalech připevňují 
vaky k jednotlivým stromům v intravilánu 
obce. Vaky fungují na principu uvolňování 
vody formou kapkové zálivky. Dva otvory 
ve  spodní části vaku uvolňují vodu 
do půdy po dobu až 9 hodin a množství 
dodávané vody je tak stále pod kontrolou. 
Každý vak pojme až 160 litrů vody. 
„Zalévání stromů pomocí vaků je šetrnější 
než běžné zalévání, nevyplýtvá se tolik 
vody a voda se postupným uvolňováním 
dostane přímo ke  kořenům.“ doplnil 
k  nastoleným opatřením radní Luboš 
Mrkvica. Cena pořízení jednoho vaku 
přišla obec zhruba na  tisíc korun včetně 
daně.

Kvapilová Dana

Zavlažovací vaky pomáhají v boji se suchem
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180. výročí 
železnice 
ve Vranovicích
V neděli 7. července si připomeneme 

180. výročí zahájení provozu pravidelné 
železniční dopravy na trase Brno – Břeclav 
– Vídeň. Se slavnostní první jízdou se 
pojí ovšem také první vlakové neštěstí 
a  zároveň první srážka vlaků ve  střední 
Evropě, která se stala v  železniční 
stanici Vranovice. Z  Vídně tehdy vyjely 
celkem čtyři vlaky s  poetickými jmény 
– Bruna, Herkules, Gigant a  Bucefalos. 
Lokomotivy táhly celkem 38 vozů se 1125 
cestujícími. Zájem o  jízdu byl obrovský 
nejen ze strany cestujících, ale i těch, kteří 
se na první jízdu přišli podívat do stanic 
či stáli podél trati. Byli jich tisíce. Jak by 
také ne, jednalo se totiž o  první jízdu 
vlaku na  parostrojní železnici v  českých 
zemích. Do  Brna dorazily před 11 
hodinou dopoledne v  půlhodinových 
intervalech. Po  slavnostním uvítání 
spojeném s hudbou, projevy a hostinami 
se v  odpoledních hodinách vlaky vydaly 
na  zpáteční cestu do  Vídně. Návrat již 
však tak úspěšný nebyl. Na zpáteční cestě 
měl vlak celkem tři zastávky – Rajhrad, 
Vranovice a  Zaječí. Ve  Vranovicích 
vlak zastavil, aby nabral vodu. I  přes 
8minutové rozestupy, které vlaky musely 
zachovávat, problém s  nabíráním 
vody způsobil, že strojvůdce dalšího 
přijíždějícího vlaku Angličan William 
Whalley neviděl kouř, vjel do  zatáčky 
a  na  brždění již bylo pozdě. Třetí vlak 
narazil do zadních vagonů druhého vlaku. 
Nedošlo naštěstí k  žádnému úmrtí, ale 
zraněno bylo osm cestujících. Strojvůdce 
byl nakonec zproštěn obvinění, protože se 
neprokázalo, že by jel vyšší než povolenou 
rychlostí. Vznik železnice v  českých 
zemích byl spojen s  potřebou přepravy 
těžkých nákladů. V  březnu roku 1836 
povolil císař Ferdinand výstavbu železnice 
z Vídně do Haliče, dnešního Malopolska. 
Proto vznikla akciová společnost 
Výhradně privilegovaná Severní dráha 
císaře Ferdinanda, a  i  přes potíže, 
které nastaly s  vykupováním pozemků, 
zdražováním kolejnic i  lokomotiv se 
výstavba roku 1839 dostala na  Moravu. 
První vlak z  Vídně do  Břeclavi vyjel 6. 
června 1839. Památného 7. července byl 
zahájen řádný provoz společnosti Severní 
dráha císaře Ferdinanda na trase Brno – 
Vídeň. Lokomotivy měly výkon 30 koní 
a  dosahovaly a  30kilometrové rychlosti. 
Trať z  Vídně do  Brna dlouhou 144 km 
zdolal vlak za  bezmála 4,5 hodiny. Při 

příležitosti 180. výročí zahájení provozu 
na trase Brno – Vídeň a vlakového neštěstí 
ve  stanici Vranovice uspořádá obec 12. 
září 2019 přednášku o  historii vlakové 
dopravy s  názvem „180 let železnice 
ve Vranovicích.“ Bližší informace budou 
zveřejněny během měsíce srpna.

Kvapilová Dana

Vzdělávací centrum 
otevírá v září
Stavební práce na  Vzdělávacím 

centru finišují. Zmizelo lešení a obyvatelé 
Vranovic mohli poprvé spatřit zářivý 
vzhled čelní budovy Vzdělávacího centra. 
Během léta se budou dokončovat stavební 
práce v  interiérech a  úpravy se dočká 
i  okolí budovy. Koncem léta ale bude 
hotovo. Na sobotu 31. srpna je plánováno 
slavnostnímu otevření II. etapy . 

Vzdělávací centrum je před dokončením
Obyvatelé Vranovic i  návštěvníci 

z  okolí budou moct poprvé spatřit 
prostory nové knihovny, dětské družiny, 
hudebního sálu, učeben Základní 
umělecké školy i  podkrovních místností 
určených k  vernisážím, výstavám 
a  dalším významným setkání. „Klíčem 
k  dlouhodobému prosperitě obce 
a  spokojenosti obyvatel je nejen rozvoj 
vzdělání a  snadná dostupnost informací, 
ale také hodnotné trávení volného času. 
A  to vše jsme chtěli dopřát občanům 
Vranovic přímo v místě, kde žijí.“ uvedl 
starosta Jan Helikar. Výstavba II. etapy 
Vzdělávacího centra navázala na výstavbu 
I. etapy, která byla zahájena v  září 2017 
a  ukončena v  srpnu následujícího roku. 
V průběhu I. etapy byla postavena budova 
pro I. stupeň Základní školy, zahrnující 
i  novou tělocvičnu. Stávající II. etapa 
byla zahájena v září roku 2018. Náklady 
na výstavbu Vzdělávacího centra přesáhly 
částku 70 milionů korun.

Kvapilová Dana

Projekt Sociální 
obec Vranovice
Sociální obec Vranovice je název 

rozsáhlého sociálního projektu, který 
vznikl v  roce 2013 a  je určen především 
seniorům, rodinám s dětmi či postiženým 
jedincům a rodinám pečující o postižené. 
V  rámci tohoto programu obec zajišťuje 
komplexní systém služeb, které dotčeným 
skupinám umožňují důstojný život 
i  přes všechna omezení. Soběstačným 
i  nesoběstačným seniorům nabízí Dům 
pro seniory ubytování, asistenční, sociální 
a do budoucna také zdravotní služby. Dům 
pro seniory je provozován soukromým 
subjektem, ale lidé s  trvalým bydlištěm 
ve  Vranovicích zde mají zajištěno 
přednostní právo i garantovanou, pevnou 
cenu za pobyt. Pro občany, kteří zůstávají 

v  domácím prostředí, 
ale potřebují občasnou 
výpomoc zajišťuje obec 
po  dohodě dovážky 
obědů nebo léků. 
V případě potřeby obec 
zajišťuje také bezplatné 
sociální poradenství. 
A  nezapomíná 
se ani na  aktivní 
společenský život 
starších spoluobčanů. 

V  Domově pro seniory byl zřízen Klub 
důchodců, který slouží aktivní klubové 
činnosti nejen seniorům, ale i maminkám 
na  mateřské dovolené. Na  provoz klubu 
a jejich aktivity obec pravidelně přispívá. 
Projekt Podaná ruka je samostatným 
projektem v  programu Sociální obec 
Vranovice. Spočívá v  jednorázové roční 
podpoře nezletilého jedince, který se kvůli 
závažným zdravotním nebo mentálním 
problémům ocitl v  tísni není schopen 
se ani omezeně začlenit do  sociálního 
a  vzdělávacího systému. Od  července 
letošního roku připravila obec pro seniory 
a  zdravotně postižené novou službu, 
kterou je tzv. SENIOR TAXI. Ten bude 
vozit občany v  rámci katastru obce 
Vranovice praktickému lékaři a zpět.

Kvapilová Dana

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

Fotbalisté 
vybojovali druhé 
místo
Cesta vranovických fotbalistů 

na  domácím okresním finále ve  velkém 
fotbale se opět po roce zadrhla až úplně 
na  konci. Loni žáci druhého stupně 
podlehli až po penaltách Ivančicím, letos 
se museli ve finále sklonit před Tišnovem. 
Stříbrné medaile i  tak znamenají pro 
náš tým, který se jen horko těžko dával 
dohromady, velký úspěch.

Za  horkého počasí se ve  čtvrtek 
13. června sjelo na  vranovický stadion 
Martina Záblackého šest týmů. Ty byly 
rozlosovány do  dvou skupin. Po  bojích 
ve skupinách následovalo play off, kde si 
to třetí družstva rozdala o konečné páté 
místo, druhé celky a třetí a první týmy ze 
skupin měly možnost utkat se o zlato.

V  prvním utkání nás čekaly silné 
Ivančice, kterým jsme z  loňska měli co 
vracet. Hned v první minutě jsme mohli 
jít do vedení, naši radost bohužel překazil 
ofsajd. Poté hráči na  obou stranách 
předváděli hlavně urputný boj ve  středu 
hřiště. Z něj vybočila až naše akce chvíli 
před koncem. Tomáš Kišš v dobré pozici 
pálil do břevna a odražený míč směřoval 
k Samu Nyirimu. Ten měl možnost buď 
vystřelit, nebo dát míč pod sebe. Zvolil 
první variantu a dopadl stejně jako Tomáš 
– jeho dorážka z voleje skončila na břevnu 
a zápas skončil 0:0.

Ivančice poté zdolaly 3:0 Modřice 
a my ve druhém zápase ve skupině proti 
stejnému soupeři museli k  prvnímu 
místu předvést vyšší výhru. Zdálo se to 
jako těžký úkol, jenže hráči se činili. Už 
v  poločase jsme vedli 3:0 a  k  postupu 
do finále nám scházel jen jeden gól. Ten 
se nám podařilo dát hned zkraje druhé 
půle a  mohli jsme mít klid. Jenže ten 
nepřišel a  soupeře jsme pustili do  dvou 
velkých šancí, které naštěstí neproměnil. 
Definitivní pojistku a velkou úlevu přinesl 
až třetí zásah Venky na konečných 5:0.

Ve  druhé skupině byl suverénní 
Tišnov, s  kterým jsme se tak utkali 
o nejvyšší příčku. Soupeř ze severu okresu 
hned od  začátku ukázal, že to s  ním 
bude velmi těžké. Zlobil nás hlavně hráč 
s číslem 14, který nám po velkém sólu dal 
také první gól. Nedlouho poté se soupeř 
po  skrumáži před naší brankou prosadil 
i podruhé a bylo hotovo. I když se kluci 
hodně snažili a měli jsme i pár náznaků 
šancí, soupeř nám nic většího nepovolil 
a po zásluze si odvezl pohár pro vítěze.

Kluky samozřejmě prohra mrzela, 
brzy však sami uznali, že i druhé místo je 

výborné. Všichni ve velkém vedru makali 
na sto procent a příkladně reprezentovali 
naši školu. Za to jim patří můj dík a třeba 
nám to vyjde do třetice!

Zápasy Vranovic
Skupina: Vranovice – Ivančice 0:0, 

Vranovice – Modřice 5:0 (naše branky: 
Venka 3x, Kišš 2x)

Finále: Vranovice – Tišnov 0:2
Sestava Vranovic: 
Celnar Vojta, Kišš Tomáš, Furch Jan 

(všichni 9.A), Pezlar Ríša, Fortelný Jan, 
Štěrba Dan (všichni 8.B), Venka Zdeněk, 
Kuchyňka Denis, Toncr Jakub (všichni 
7.A), Hájek David, Nyiri Sam, Fiedler 
Patrik (všichni 6.A)

Konečné pořadí turnaje:
1. Tišnov
2. Vranovice
3. Ivančice
4. Rajhrad
5. Bílovice nad Svitavou
6. Modřice

Jan Pařík

Štafetový pohár v Ořechově
Ve  čtvrtek 25. 4. 2019 se naše škola 

zúčastnila okresního kola štafetového 
poháru v  Ořechově. Jednalo se o  žáky 
1. -5. třídy. Celkem jelo 16 závodníků, 
které jsme pečlivě s  paní učitelkou 
Petrou Stejskalovou vybírali v  hodinách 
tělesné výchovy. Nominaci si vybojovali: 
Lukáš Mach (5.A.), Šimon Kužel 
(5.A.), Ondřej Stejskal (5.A.), Patrik 
Mikloš (4.B.), Viktorie Norková (5.A.), 
Kateřina Novotná (5.A.), Natálie Rosová 

(5.A.), Barbora Halfarová (4.A.), Vítek 
Klimeš (3.A.), Tobiáš Obdržálek (3.A.), 
Lukáš Novotný (2.A.), Filip Dubrovský 
(2.A.), Tereza Růžičková (3.A.), Simona 
Zugarová (3.A.), Anna Štulová (2.A.) 
a Barbora Komprdová (3.A.).

Soutěžilo se ve  dvou štafetových 
disciplínách na  8x100m a  8x200m. 
První disciplína 8x100m byla rozdělena 
do  dvou kategorií: 1. -3. třída a  4. -5. 
třída. Štafeta byla smíšená, startovali 

tedy 4 žákyně a 4 žáci. Do krajského kola 
mohl postoupit jen vítěz po sečtení časů 
z běhů na 8x100m mladší, 8x100m starší 
a  8x200m mladší + starší dohromady. 
K  úvodnímu běhu nastoupili naši 
mladší žáci proti štafetě Ořechovu 
v tomto složení: Filip Dubrovský, Tobiáš 
Obdržálek, Anna Štulová, Simona 
Zugarová, Lukáš Novotný, Barbora 
Komprdová, Tereza Růžičková a  Vítek 
Klimeš. Napínavý běh se nám podařil 

Úspěšné fotbalové mužstvo
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zvítězit v  čase 2:32, soupeř byl o  10 
vteřin pomalejší. Následoval druhý běh, 
ve  kterém nastoupili Prštice, Blažovice 
a  Ořechov B. Blažovice doběhli v  čase 
2:39, Ořechov B 2:48 a  Prštice 2:49. 
Drželi jsme tedy průběžnou první pozici.

Následoval souboj starších. Opět jsme 
začínali proti domácímu Ořechovu A. 
Nastoupili jsme v  tomto složení: Lukáš 
Mach, Viktorie Norková, Natálie Rosová, 
Šimon Kužel, Barbora Halfarová, Patrik 
Mikloš, Kateřina Novotná a  Ondřej 
Stejskal. Domácí byli favorité, jelikož 
v  jejich řadách nastoupili talentovaní 
atleti z  Moravské Slávie Brno – Tomáš 
Horák a  Martin Zeman. Od  samého 
startu bylo jasné, že tohle bude vyrovnaný 
souboj, ale i  druhý závod jsme vyhráli, 
tentokrát v čase 2:13. Po tomhle výsledku 
jsme cítili obrovskou šanci na postup.

Disciplína na 8x200m byla rozdělena 
následovně: kategorie 1. -5. třída, 
startovali 2 žáci a 2 žákyně z 1. -3. třídy 
a 2 žáci a 2 žákyně ze 4. -5. třídy. Vytvořili 
jsme tedy áčkovou a  béčkovou štafetu. 
Lepší štafeta se počítala do  celkového 
hodnocení.

V  prvním běhu nastoupilo všech 
5 štafet. Za  nás běželi Lukáš Mach, 
Viktorie Norková, Filip Dubrovský, 
Tobiáš Obdržálek, Anna Štulová, 
Simona Zugarová, Natálie Rosová 
a  Ondřej Stejskal. Opět to byl souboj 
mezi naší školou a domácím Ořechovem. 
Velice dobře rozběhl štafetu na  prvním 
úseku Lukáš Mach, mírnou ztrátu jsme 
zaznamenali na šestém úseku Simony, ale 
Natálie na  sedmém úseku opět náskok 
navyšovala a  Ondra už ho udržel až 
do cíle. Vypukla obrovská radost a euforie, 
postupujeme! Třetí závod a třetí vítězství 

v kapse, to vše v čase 5:01. Běžely se ještě 
béčkové štafety, ale tam už nás nikdo 
neohrozil, jelikož i zde jsme zvítězili.

O celkovém vítězi rozhodoval součet 
časů z  běhů 8x100m mladší, 8x100m 
starší a  smíšená štafeta 8x200m. Naše 
škola vyhrála všechny 4 běhy, o vítězi bylo 
tedy jasno.

1. Vranovice 9,46
2. Ořechov A 9,73
3. Blažovice 9,87
4. Ořechov B 10,15
5. Prštice 10,30

Díky vítězství jsme získali zlaté 
medaile, pohár a  postup do  krajského 
finále.

Následovaly ještě doplňkové disciplíny 
pro jednotlivce. Hod medicinbalem 

a  překážkový běh. I  zde jsme jasně 
dominovali a  získali 7 zlatých medailí 
z 8 možných. Vyhlašoval se vždy jen vítěz 
dané disciplíny. V  kategorii mladšího 
žactva jsme získali tři první místa ze čtyř. 
V běhu Barbora Komprdová v čase 3,54s 
a  Filip Dubrovský 3,97s, v  hodu pak 
Vítek Klimeš za 7,72m. Ve starším žactvu 
jsme získali všechna první místa. V běhu 
Barbora Halfarová 3,70s a  Ondřej 
Stejskal 3,31s, v  hodu opět Barbora 
Halfarová 6,18m a Šimon Kužel 7,72m.

Všem bych chtěl pogratulovat 
k  vítězství a  poděkovat za  výbornou 
reprezentaci naší školy a  předvedené 
atletické výkony.

Lukáš Galbavý

Krajské finále štafetového poháru 2019
Celkem 13 škol ze 48 se dostalo 

do finále v Jihomoravském kraji. Naše ZŠ 
Vranovice se kvalifikovala z  okresního 
kola pro Brno - venkov s časem 9:46,00. 
Finále se konalo v  Břeclavi dne 13. 
5. 2019. Opět jako v  kole okresním 
se závodilo na  8x100m (1.- 3.třída), 
8x100m (4.-5.třída) a  8x200m mladší + 
starší dohromady. Do celorepublikového 
finále mohl postoupit jen vítěz. Ten 
se vyhodnotil po  sečtení časů ze všech 
disciplín dohromady. Každá disciplína 
se běhala ve  dvou rozbězích podle 
kvalifikace.

Začínalo se mladší kategorií. 
Ve druhém rozběhu nastoupila naše škola 
v  tomto složení: Filip DUBROVSKÝ, 

Tobiáš OBDRŽÁLEK, Anna 
ŠTULOVÁ, Simona ZUGAROVÁ, 
Lukáš NOVOTNÝ, Barbora 
KOMPRDOVÁ, Tereza RŮŽIČKOVÁ 
a Vítek KLIMEŠ. Oproti kolu okresnímu, 
kde měřil ovál 200m, závodili naši 
žáci v  Břeclavi na  atletickém stadionu 
s  dráhou na  400m. Čekali nás tedy 
v  jednom kole 4 předávková území. To 
nás trošku rozhodilo a předávky se nám 
od  úvodu nedařily. Někteří i  zmatkovali 
a  bylo z  toho v  rozběhu jen 5. místo, 
celkově 10. místo s časem 2:29,66. Horší 
byl jen Moravský Krumlov za  2:32,28. 
Pro první místo si doběhla v čase 2:15,48 
ZŠ Břeclav Komenského.

 Ve  druhém rozběhu kategorie 4.-5. 

tříd jsme nastoupili v této sestavě: Lukáš 
MACH, Viktorie NORKOVÁ, Natálie 
ROSOVÁ, Šimon KUŽEL, Barbora 
HALFAROVÁ, Max GRUNA, Kateřina 
NOVOTNÁ a  Ondřej STEJSKAL. 
Po  skvělém výkonu jsme vyhráli 
způsobem start – cíl v  čase 2:05,62. 
Porazil nás jen jeden soupeř z  prvního 
rozběhu a  to ZŠ Břeclav Komenského 
časem 2:05,38. V  téhle kategorii jsme 
tedy skončili druzí a jen o pouhých 0,24s! 
V každé kategorii se ještě vyhlašoval vítěz 
zvlášť, zlaté medaile nám tedy utekly jen 
o vlásek. Šance na dobré celkové umístění 
ale ožily.

Následovala smíšená štafeta 8x200m. 
Zde jsme vytvořili dvě družstva A  a  B. 

Úspěšný štafetový tým
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Lepší štafeta se počítala do  celkového 
hodnocení. Štafeta ZŠ VRANOVICE 
A: Lukáš MACH, Viktorie NORKOVÁ, 
Filip DUBROVSKÝ, Tobiáš 
OBDRŽÁLEK, Anna ŠTULOVÁ, 
Simona ZUGAROVÁ, Natálie 
ROSOVÁ a Ondřej STEJSKAL, doběhla 
ve  druhém rozběhu na  1. pozici v  čase 
4:39,56. Celkově to stačilo na  4. místo. 
Nejrychlejší byla ZŠ Břeclav Slovácká 
s  časem 4:31,66. Štafeta B: Barbora 
HALFAROVÁ, Max GRUNA, Kateřina 
NOVOTNÁ, Šimon KUŽEL, Lukáš 
NOVOTNÝ, Barbora KOMPRDOVÁ, 
Tereza RUŽIČKOVÁ a Vítek KLIMEŠ. 
I  ,,béčková“ štafeta svůj rozběh vyhrála. 
V čase 4:50,31 a znamenalo to celkové 7. 
místo pro štafetu B na 8x200m.

Konečné pořadí (8x100m mladší + 
8x100m starší + 8x200m smíšená štafeta):

1. ZŠ Komenského Břeclav 8:56,44
2. ZŠ Břeclav Slovácká 8:59,17
3. ZŠ a MŠ Blansko 9:06,01
4. ZŠ a MŠ VRANOVICE 9:14,84
5. ZŠ Masarova Brno 9:16,63
6. ZŠ Nádražní Vyškov 9:21,29
7. ZŠ a MŠ Kupkova Břeclav 9:27,69
8. ZŠ U  Červených domků Hodonín 

9:28,87
9. ZŠ a MŠ Pustiměř 9:33,49
10. ZŠ Valtice 9:35,92
11. ZŠ Moravský Krumlov 9:58,35
12. ZŠ Slavkov u Brna DNS
13. ZŠ a MŠ Dolní Dubňany DNS

Všem zúčastněným děkuji za  jejich 
výborné sportovní výkony a paní učitelce 
Petře Stejskalové za  skvělý doprovod 
a  organizaci. Tenhle výsledek v  kraji je 
slibným odrazem do budoucna.

Galbavý Lukáš Čekání na předávku

Projektový den v MŠ
V rámci Malé technické university byl 10. 

června 2019 připraven pro předškolní děti 
dopolední program plný polytechniky pod 
vedením zkušeného lektora- odborníka z praxe 
s názvem „Malý zpracovatel odpadů“.

Dětem bylo vysvětleno, jakým způsobem 
a  proč se má třídit odpad, kam se ukládá, 
v  jakém stavu ho dáváme do  různě 
barevných kontejnerů. Ve  třídě děti pracovaly 
ve  skupinkách nebo samostatně společně 
s  učitelkou MŠ. Dozvěděly se, kde končí 
všechny odpadky, co je to recyklace, postavily 
si skládku s odvětráváním. Na  školní zahradě 
se učily společnými silami vyrábět ruční papír. 

Během činností si rozvíjely logicko-
matematické/ technické/ myšlení, 
komunikační dovednosti, prostorovou 
orientaci a představivost, tvoření podle vzoru/
součinnost oko-ruka/,procvičování hrubé 
a jemné motoriky.

Na závěr získaly diplom Malý zpracovatel 
odpadů, proběhlo hodnocení a sebehodnocení dětí. 

Pro velký úspěch se děti mohou v novém šk.roce těšit na projektový den Malý vodohospodář.
Yveta Šturmová

Děti se učily třídit odpad

Oznamujeme čtenářům 
a návštěvníkům Obecní knihovny 
termín jejího uzavření z důvodu 

stěhování do nových prostor:  
29. 7. - 31. 8. 2019

V nové knihovně se na Vás 
budeme těšit první školní den  

2. 9. 2019
Děkujeme za pochopení.
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Obecní knihovna

Pasování prvňáčků 
na čtenáře
V  parném úterním dopoledni dne 

11. 06. 2019 měla Obecní knihovna 
ve  Vranovicích tu čest přivítat děti, 
které úspěšně absolvovaly první třídu 
základní školy. Konal se zde ceremoniál 
jejich pasování na  čtenáře. Všechny 
děti po  úspěšném složení zkoušky 
z  poznávání písmen a  skládání slov, 
netrpělivě vyhlížely příchod krále 
Lexikona. Za  zvuku fanfáry na  počest 
příchodu pana krále, ceremoniál 
„Pasování prvňáčků na  čtenáře“ mohl 
začít. Prvňáčci před panem králem, 
společně složili slavnostní slib:

„Slibuji, že od  této chvíle se stanou 
knihy mými kamarády a jako rytíř Řádu 
čtenářského budu knížky opatrovat jako 
nejvzácnější poklady. Budu se k  nim 
chovat opatrně, s  úctou a  budu je mít 
rád.“

Slibem se děti panu králi zavázaly, 
že knihy se od  této chvíle stanou jejich 
kamarády a jako rytíři Řádu čtenářského 

je budou chránit před poškozením 
a  budou ctít vše dobré, co je v  nich 
napsáno. Děti jednotlivě přistupovaly 
k  panu králi, aby mohly být slavnostně 
pasovány. Král Lexikon XI., kterého 
zastoupil místostarosta ing.  Jaroslav 
Pezlar, každého z  nich pasoval mečem 
na  rytíře Řádu čtenářského a  byl jim 
předán památeční glejt. Všichni rytíři 
Řádu čtenářského převzali pozornost 
v  podobě průkazu do  Obecní knihovny 
ve  Vranovicích na  jeden rok zdarma 

a  knihu „Honzíkova cesta“ od  autora 
Bohumila Říhy. Pasování proběhlo 
pod pečlivým dohledem třídní učitelky 
prvňáčků Mgr. Romany Nečasové a paní 
asistentky Ireny Bobkové.

Všem prvňáčkům gratulujeme 
a těšíme se na jejich návštěvu v knihovně.

Miroslava Čápová – knihovnice

Noví rytíři Řádu čtenářského s panem králem.

Společenské dění

Dětský den plný čar 
a kouzel
„Až vyvolám Vaše jméno, 

vystoupíte, dám Vám na hlavu Moudrý 
klobouk a  budete zařazeni do  koleje,“ 
„Wingardium Leviosa,“ nebo třeba 
„Bertíkovy lentilky mají všechny možné 
příchutě – čokoládovou, mátovou, 
ale také špenátovou, játrovou nebo 
dršťkovou, George narazil na jednu…“ 
Všichni fanoušci Harryho Pottera vědí, 
o čem je řeč a těm, kteří do letošní první 
červnové soboty vůbec nic podobného 
neslyšeli, šla možná hlava kolem. 
Typické hlášky z  kouzelnické ságy 
bylo totiž slyšet i v tom nejodlehlejším 

koutě parku Hlinek. Ve Vranovicích se 
totiž 1. června 2019 konala oslava Dne 
dětí a  letošní ročník se stejně jako ty 
předchozí nesl v  pohádkovému duchu. 
Tentokrát se ovšem ke  slovu dostali 
čarodějové a  kouzelníci. Předlohou 
se stal první díl kouzelnickém série 
o Harry Potterovi s názvem Harry Potter 
a kámen Mudrců. A tak se v tohle sobotní 
odpoledne Hlinek i  přilehlý Hájek 
proměnili v kouzelný Branowitz, jak zní 
historické označení naší obce. U vstupní 
brány do parku čekal na malé kouzelníky 
proslulý obr Hagrid, každému dítku 
přidělil kouzelnickou knížku a  mohly 
směle vkročit do světa čar a kouzel. První 
zastavení na  ně čekalo v  Gringotově 
bance, kde si vyzvedly zlaťáky. Za  ty 
si mohly pořídit kouzelnickou hůlku. 

K placení ovšem stačil jen obal od zlaťáku. 
Čokoládovým obsahem se mohly posílit 
před namáhavou cestou. Na  nástupišti 
9a3/4 bylo nutné se správně trefit při 
průchodu zdí, Moudrý klobouku rozhodl 
o  zařazení do  koleje a  pak už začala 
cesta plná dobrodružství, krkolomných 
překážek, čarování, a  především pátrání 
po  Kameni Mudrců. Děti zdolávaly 
takové disciplíny jako je výroba lektvarů, 
výuka kouzel, chytání Zlatonky, Soví 
pošta, výuka létání na koštěti či poznávání 
přírodních medikamentů, ale také na ně 
číhalo nebezpečí v  podobě zlého Trolla 
nebo psa Chloupka. Tedy tříhlavého 
psa, kterého musely uspat, aby mohly 
pokračovat v  cestě. Hrůzostrašné bylo 
také setkání s  Lordem Voldemortem. 
Cestou ale mohly děti potkat také 
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Zájem o výsadu Stromu života se zvyšuje

Za splnění úkolu Bertíkova lentilka

ředitele bradavické školy Brumbála nebo 
samotného Harryho Pottera. A  když 
překonaly všechny nástrahy a konečně se 
před nimi zjevil kámen Mudrců, čekala 
na ně ještě odměna v podobě Bertíkových 
lentilek a Diplomu za úspěšné absolvování 
prvního ročníku vranovické kouzelné 
školy.

A protože při takovém studiu značně 
vytráví, u Děravého kotle dostaly kouzelný 
špekáček a  Máslový ležák. Čarodějný 
den vyvrcholil turnajem ve  Famfrpálu 
a  kouzelnou hudební produkcí 
ve  zmíněném hostinci U  Děravého 
kotle. První ročník studia na  vranovické 
čarodějné škole tedy skončil. Ať žije 
ročník druhý s  podtitulem Tajemná 
komnata. Vy, kteří čtete tyto řádky a vůbec 
nevíte o čem je řeč, nezoufejte, máte celý 
rok na  to, abyste danou problematiku 
dostudovali a  v  příštím roce při studiu 
druhého ročníku již jistě budete excelovat. 
Nová knihovna Vám k tomu bude v plné 
šíři všech sedmi dílů knihy o  Harrym 
Potterovi plně nápomocna. Opravdu 
velké poděkování za pomoc a organizaci 
tohoto krásného dne patří zejména 
všem obecním spolkům, dobrovolníkům, 
kulturní komisi i vedení obce Vranovice.

Kvapilová Dana

Strom života má dalších 19 dětí
Rodiny 19 dětí narozených v období 

od  července 2018 do  května 2018 
se sešly v  sobotu 8. června v  parku 
Hlinek, kde se konala již druhá výsadba 
STROMU ŽIVOTA pro nově narozené 
vranovické děti. Slavnostní odpoledne 
zahájil starosta obce Jan Helikar, který 
připomněl hlavní myšlenku celého 
projektu: „Strom života má dítěti i  jeho 
rodičům připomínat rodnou obec 
a  místo, kde se narodily a  vyrůstali.“ 
Na závěr popřál dětem i jejich rodinám 
spokojený život ve  Vranovicích. 
Následoval krátký kulturní program, 
po  kterém došlo k  samotné výsadbě 
stromů za  pomoci představitelů 
a pracovníků obce. Letos se stejně jako 
v minulém roce vysazoval Habr obecný. 
Kromě stromu rodiny od obce obdržely 
cedulku z dílny uměleckého kováře pana 
Valáška se jménem dítěte a datem jeho 
narození. Projekt Strom života vznikl 
v  roce 2018 a  letos se konal již druhý 

ročník. V  minulém roce se vysadilo 
dvanáct stromů. K dnešnímu dni tak má 
ve Vranovicích svůj strom již 31 dětí.

Kvapilová Dana

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



12

Z činnosti spolků a organizací

Taneční kroužek 
Čtyřlístek 

Úspěšný školní rok 
Čtyřlístku
První polovinu školního roku 

2018/2019 jsme věnovali především 
nácviku nových choreografií a  naučení 
základních country kroků nejnovějších 
tanečnic v  tomto kroužku. Letos se 
k nám připojily hned 3 nové členky, které 
se s  tancem rozhodly začít již od útlého 
věku.

Během roku jsme nacvičili několik 
choreografií, se kterými jsme vystupovali, 
jak na  akcích ve  Vranovicích, tak 
i  na  soutěžích. Na  vytvoření nové 
choreografie s  názvem Country nás 
baví nejvíc mají svou zásluhu i  samotné 
tanečnice, které přispěly svými nápady. 
Ve  Vranovicích jste nás mohli vidět 
na  Vánočním jarmarku a  Vranovickém 
jaru. V  květnu jsme se zúčastnili hned 
dvou tanečních soutěží. V  Brně jsme 
na  tradiční country taneční soutěži 
O Kohoutovickou slípku vyhráli dvakrát 
třetí místo a to v kategorii show a tradiční 
country. Na  soutěži Česko se hýbe 
2019, kde proti sobě soutěžily soubory 
s  nejrůznějšími tanečními styly, jsme 
se na  postupovém kole v  Brně dostali 

do  republikového finále. V  červnu jsme 
tedy měli možnost navštívit naše hlavní 
město Prahu. Byl to krásný výlet, kde jsme 
ve  velké konkurenci porazili i  některé 
soubory z  původního brněnského 
postupového kola a umístili se tak na 7. 
místě. Je vidět, že báječná atmosféra, 
nasvícený parket a  podporující rodiče 
v  publiku udělali své. A  kdo nemohl 
zavítat do Prahy, tak nás sledoval alespoň 
na  internetu, neboť celá soutěž byla živě 
vysílána.

Školní rok jsme uzavřeli tanečním 
pásmem na  Pohořelických slavnostech 
a  již tradičním spaním ve  škole. 
Děkujeme za  možnost užít si tajemný 
večer v tělocvičně plný her a tance. Velké 
poděkování patří také rodičům, kteří své 
děti doprovázeli na  soutěže a  pomáhali 
při chystání dětí na vystoupení. Už nyní 
se těším na další rok plný zážitků a tance.

Ilona Bednářová

Děvčata ze Čtyřlístku

ČZS – MS Vinaři 
Vranovice

Vinaři zvou na hody
Tradiční vranovické hody se 

uskuteční ve  dnech 17. až 19. srpna, 
všechny srdečně zvou pořadatelé z ČZS 
vinaři Vranovice. Předhodové stavění 
máje se uskuteční v pátek 16. 8. od pěti 
hodin večer na  sokolském hřišti, večer 
se koná předhodová diskotéka s  DJ 
Lucasem. K večerní sobotní zábavě bude 
hrát skupina Velvet. Nedělní průvod obcí 
začíná ve  tři hodiny odpoledne a  stárky 
doprovodí Miločanka, hrát bude i  večer. 
Hody zakončí pondělní zábava s kapelou 
Fantazie. Vstupné na  všechny večerní 
zábavy je sto korun.

-sed-

MRS, pobočný spolek Vranovice

Rybářské závody 
2019
První červnový víkend se tradičně 

na  rybníku Stříbrňák konaly rybářské 
závody. V  sobotu v  šest ráno je zahájili 
dospěláci. Sešlo se jich 122, místenky byly 
vyprodány již v  předprodeji. Předpověď 
počasí nahrávala na  dobrou chytačku. 
Proti loňskému roku bylo ráno podstatně 
chladněji, ale modrá obloha slibovala, že 
se víkend vydaří. O půl šesté se vylosovalo 
místo, kde začala jednička, rozdala se čísla 

a závodící si poté začali obsazovat místa 
k  lovu. Ryby braly hned po  zahájení. 
Kapr byl hlavní lovenou rybou, celkem 
se jich ulovilo 93. V  deset hodin se 
začaly vydávat okamžité výhry v tombole 
a  v  jedenáct hlavní výhry. Závody byly 
ukončeny v poledne, sečteno bylo za půl 
hodiny. Pro prvních pět umístěných byly 
nachystány ceny v  hodnotě 26  000 Kč. 
Vítězem a  novým majitelem kávovaru 
se stal člen našeho spolku Martin Reim 
ze Židlochovic s pěti kapry a 293 body, 
druhé místo se čtyřmi kapry a 220 body 
obhájil opět náš člen Tomáš Kocman 
z  Troskotovic, třetí místo obsadil 
Paluna Ludín z Vranovic také se čtyřmi 
kapry a  219 body, čtvrté místo patřilo 
za  čtyři kapry a  217 body Michalovi 
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Picmausovi z  Přibyslavic a  páté si 
odvezl do  Brna opět se čtyřmi kapry 
a 188 body Martin Staňko. Cena útěchy 
se s  úsměvem předala Janu Hortovi 
z Vranovic za deseticentimetrového cejna. 
Po předání cen se příznivci Petrova cechu 
přemístili pod slunečníky u  občerstvení, 
kde se klábosilo do  pozdních hodin ne 
jenom na téma rybaření. A co se všechno 
ulovilo? Mimo již zmíněných 93 kaprů, 
7 línů, 22 cejnů, 4 perlíni, 2 štiky a  3 
úhoři. Neděle patřila dětem, postupně si 
kartičky účastníka závodů vyzvedlo 96 
dětí. Odstartováno bylo v  sedm hodin. 
Soutěžilo se opět ve  dvou kategoriích, 
kde starší od 8 do 15 let musela zvládnout 
vylovení ryby samostatně a  hodnocení 
bylo podle bodů a  mladší kategorie 
mohla lovit za  pomocí rodičů a  ceny 
si pak losovali. Ceny byly přichystány 
pro všechny závodníky, ale poháry byly 
jen pro tři nejlepší. A  kdo to byl? Třetí 
místo Helenka Škamradová z  Vranovic 
se třemi kapry a  169 body, druhé místo 
David Dreveňák se čtyřmi kapry a  213 
body a  první místo Petr Smetana ze 
Syrovic se šesti kapry a  299 body. Obě 
kategorie tak z  vody vytáhli 50 kaprů, 
4 cejny, 2 karasy a  po  jednom kusu lín 
a perlín. Co závěrem, závody se vydařily 
nad očekávání a  kdo nebodoval, tak 
bude mít možnost to napravit příští rok. 
Samozřejmě poděkování patří všem co se 
na hladkém průběhu podíleli a především 
sponzorům a to ne jenom z Vranovic.

Klub důchodců

Obecní knihovna

Na  poslední předprázdninový 
pondělek jsme požádali paní Bc.  Danu 
Kvapilovou, zda by nám přišla popovídat 
o Obecní knihovně. Pozvání přijala jako 
vždy s ochotou a co navíc, přinesla nám 
i video a seznámila nás s připravovaným 
interiérem knihovny, která bude 
slavnostně otevřená koncem srpna 
2019 ve  Vzdělávacím centru Floriánek. 
Pozvala nás na  Den otevřených dveří. 
Vyzvala nás, aby jsme si v červenci přišli 
vypůjčit knihy, protože v  srpnu bude 
Obecní knihovna zavřená z  důvodu 
stěhování. Knihovna má doposud 8 000 
svazků a asi 450 svazků má z Výměnného 
fondu v  Břeclavi. Mimo knih nabízí 
vypůjčení časopisů, hraček, potřeby pro 
děti (postýlka, krosna, chodítko) ale také 
jsou v knihovně uloženy kroje (14 párů) 
včetně obuvi. Kroje ušila umělecká dílna 
paní Petráskové, obuv vyráběl obuvník 
pan Bábor. V  závěru paní Kvapilová 
poděkovala obětavým členkám Klubu, 
za  upečení cukroví pro účinkující děti 
na Vranovickém jaru. Předsedkyně Klubu 
paní Sedláčková popřála všem členům 
pěkné prožití prázdninových dnů.

Zdeňka Melová

ČESKÝ SVAZ 
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Sucho
V  neděli 23.6.2019 se u  nás 

ve Vranovicích konala přednáška na téma 
SUCHO V KRAJINĚ. Sešlo se nás téměř 
40 občanů. V první části přednášky jsme 
se od  bioklimatologa prof.  Ing.  Zdeňka 
Žaluda, Ph.D.  dozvěděli, proč se klima 
mění, jaké jsou prognózy, jak je to 
s  pěstováním neustále omílané řepky 
a byly nám vysvětleny výhody a zejména 
nevýhody sekání zelených ploch 
(trávníků). V druhé části nám soukromý 
zemědělec Dr.  Ing.  Petr Marada 
představil své realizované projekty v okolí 
Šardic a  poukázal na  ten fakt, že každý 
vlastník půdy může udělat velmi mnoho 
pro ochranu přírody a  naší krajiny. 
Přednášku jsme si velmi užili a dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavých informací. 
Tímto chceme poděkovat obci Vranovice 
za podporu, všem zúčastněným za zájem 
a  přednášejícím za  jejich poutavou 
přednášku. 

A  jak vlastně můžeme bojovat 
proti suchu v  naší obci? Samozřejmě 
zadržováním vody a  vláhy. Zabránit 
jejímu zbytečnému odtoku do kanalizací. 
Je ale ještě jeden způsob, jak snížit dopady 
sucha: stromy a zeleň. Zní to jednoduše, 
ale v praxi je to trochu složitější. Mnohým 
občanům vadí stromy, protože z  nich 
padá listí, pak že kvetou, stíní, zavazí... 
Vadí jim také vysoká tráva, působí přece 
tak nevzhledně a  můžou v  ní přebývat 
klíšťata. Jenže právě ta neposečená tráva 
nám velmi pomáhá. I  Ministerstvo 
životního prostředí ČR doporučilo 
na  začátku května tohoto roku omezit 
sečení. „Delší vegetace lépe zadržuje 
vláhu a  pomáhá biodiverzitě. Proto jak 
obcím, tak jednotlivcům doporučujeme 
omezit počet sečí a  nechat trávu růst,“ 
vyzývalo na  sociálních sítích. Likvidace 
dřevin a intenzivní péče o zelené plochy 
způsobily, že v  naší krajině, v  našich 
obcích a  městech chybí vláha, je horko. 
Nemluvě o  tom, že ubývá užitečného 
hmyzu (včel, čmeláků, motýlů aj.), ptáků 
a  dalších živočišných druhů, protože 
přichází o domov a potravu. 

Výsadba nových stromů a keřů v obci 
a blízkém okolí již probíhá a to je dobře, 

Nejlepší dětští rybáři
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ale co tedy s  tou trávou? Bylo by dobré, 
kdyby se v  obci na  vybraných plochách 
zavedla mozaiková seč, kdy se část poseče 
a  zbytek se se nechá růst.. Díky tomuto 
způsobu sečení má hmyz možnost se 
přemístit za potravou a úkrytem. Pak jsou 
místa jako svahy a  strouhy, která by se 
mohla sekat max. 2x do roka, samozřejmě 
s  přihlédnutím na  bezpečnost v  okolí 
silnic. Plochy, které jsou využívané např. 
dětmi pro různé hry či rekreaci, by se 
měly udržovat dle množství děšťových 
srážek. V  době sucha by výška pokosu 
měla být nad 10 cm, aby porost neuschl. 
A  nad 26°C by se sekat nemělo vůbec. 
A co z  těchto opatření budeme mít my, 
obyvatelé Vranovic? 

Neposečený porost:
1. zadrží více vláhy a  tím se stává 

přírodní klimatizací, kdy přirozeně 
ochlazuje naše okolí (mikroklima)

2. zachytává prachové částice a  tím 
zlepšuje ovzduší 

3. je domovem a  potravou mnoha 
živočišných druhů, které tak mohou 
pozorovat i naše děti

4. lahodí oku, je příjemnější koukat 
na  rozkvetlou plochu než vyprahlou 
“step”

5. nevyžaduje takové náklady, není třeba 
hnojit, zavlažovat a  klesají náklady 
na provoz sekaček

A  co ta obávaná klíšťata? Ta žijí 
i v pokosené trávě a v záhonech. Naopak 
ve vyšší zeleni mají i přirozené nepřátele, 
jako jsou mravenci, draví brouci, pavouci, 
žáby a ještěrky aj.

Výsadbu dřevin, zejména původních 
druhů stromů, na  vhodných plochách 
budeme v  obci podporovat i  nadále 
V naší obci opravdu chybí stín a je nutné 
kompenzovat výstavbu domů a budování 
parkovacích míst. Takový strom je 
vůbec nejlepší a  nejlevnější klimatizací. 
Mohla by vzniknout i místa s bylinnými 
trvalkami. Na  podzim se plánuje výsev 
luční směsi v  parku za  Domem pro 
seniory. 

Klimatická změna je tu a  je nutné 
změnit i  naše zaběhlé způsoby v  péči 
o  zahradu a  naši krajinu. Podpořme 
ve  změnách i  obec. Udělejme to pro 
přírodu, udělejme to pro sebe a  naši 
budoucnost. 

Líbí se vám naše návrhy nebo naopak 
nelíbí? Máte další nápady či připomínky? 
Napište nám na csopsatava@seznam.cz.

Klub maminek 
Vranovice

Jak zvládat vztek 
(nejen) u dětí
Mimo pravidelná čtvrteční 

setkání se v  Klubu maminek ve  středu 
19. 6. v  podvečer konala beseda 
s  dětskou psycholožkou Mgr.  Hanou 
Forejtníkovou. Paní Forejtníková pracuje 
jako školní psycholožka na  Základní 
škole Komenského v Hustopečích a sama 
je maminkou dvou dětí. Náš Klubík 
navštívila již potřetí. Tentokrát bylo 
tématem zvládání vzteku.

Na  úvod nám paní psycholožka 
poradila dětskou literaturu a  filmovou 
tvorbu pro děti o  našich pocitech a  jak 
s  nimi nakládat (jejich výčet najdete 
na  webu i  Fb profilu Klubu maminek 
Vranovice). Dále jsme probírali, jak by si 
s vlastním vztekem mělo umět poradit dítě 
v závislosti na věku, a jaké jsou techniky 
použitelné u nás, dospělých. Děti je třeba 
vést k  tomu, že negativní pocity, jako je 
právě vztek, nejsou špatné, ale je třeba se 
jimi nenechat ovládat. A  samozřejmě je 
na  nás, rodičích, abychom svým dětem 
ukázali, jak na to. 

Co tedy dělat v případě, že naše dítě 
z rozličných důvodů popadne vztek? Zde 
je pět nejdůležitějších kroků:
1.  zachovejte klid - pro mnohé z  nás 

krok nejtěžší, ale skutečně důležitý
2. buďte s  ním - prosím neodcházejte 

od  svého dítěte a  nezavírejte ho 
do  jiné místnosti, potřebuje ve  Vás 
oporu

3. uznejte jeho pocity - i  zlomená 
pastelka může být pro dítě důležitá

4. popište situaci - v případě, že se dítě 
již trochu zklidnilo a komunikuje, bez 
soudů a  emocí popište důvod jeho 
rozpoložení a popište jeho pocity

5. společně vyřešte situaci - je-li to 
možné, zapojte do  hledání řešení 
i dítě

(zdroj: Veronika Hurdová - 5 kroků, jak 
utišit svého malého vřeštícího paviána)

Děkuji všem příchozím, že se zapojili 
do diskuze a projevili zájem o  toto jistě 
obohacující téma. 

Za KMV Jitka Drbalová

MUDr.  Krchňavá oznamuje, 

že v  době od  22.7. - 2. 8. 2019 

bude z  důvodu plánované 

dovolené uzavřena gynekologická 

ambulance ve  Vranovicích 

i Židlochovicích. Zastupuje Ženská 

klinika Brno. 

Zrušení provozu 

gynekologické 

ambulance

MUDr.  Hana Krchňavá 

oznamuje, že od  1. 9. 2019 bude 

přerušen provoz gynekologické 

ambulance ve  Vranovicích. 

Zdravotní péče bude zabezpečena 

na  gynekologické ambulanci 

v  Židlochovicích, budova 

polikliniky, nám. Míru 149. 

V  případě, že budete chtít 

změnit svého ošetřujícího lékaře, 

informujte nás, prosím, telefonicky 

na  519  433  212 (547 231  022). 

Zdravotnickou dokumentaci si 

vyžádá nově registrující lékař. 

Aktuální informace: www.

poliklinika-zidlochovice.cz

Inzerujte ve Vranovickém 
zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc 
nákladem 900 výtisků

Distribuce do každé domácnosti 
ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce

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

Občanská řádková inzerce 
ZDARMA
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Sport

Vzpomínka
Dne 25. června 2019, týden před 

svými 85. narozeninami, zemřela 
významná občanka Vranovic, obětavá 
sokolská funkcionářka – sestra Milena 
Pezlarová. Mila, jak jsme jí v  Sokole 
ve  Vranovicích říkali, stála v  obci 
na  samém počátku znovuobnovení 
činnosti této ryze české tělovýchovně 
společenské organizace s dávnou tradicí 
a  pohnutou historii. S  neobyčejnou 
houževnatostí a  vytrvalostí dokázala 
pro sokolskou myšlenku ve Vranovicích 
znovu získat velký počet členů 
a příznivců a dovést naši jednotu mezi 
nejčinnější a  nejúspěšnější tělocvičné 

jednoty v  rámci kraje – župy Jana 
Máchala. Byla plná odhodlání a plánů, 
dopomohla získat zpět majetek Sokola 
a  zajistit tak pro chod jednotlivých 
oddílů to nejdůležitější – finance. 
Hlavně zpočátku se musela v  tomto 
ohledu vypořádávat i  s  nepřejícným 
přístupem ze strany některých 
funkcionářů dožívajícího ČSTV. 
Sokolskému poslání podřídila svůj 
veškerý volný čas a to již od roku 1991, 
kdy byla naše tělocvičná jednota právně 
obnovena až do  roku 2005, kdy se ze 
zdravotních důvodů vzdala vedoucí 
funkce. Pro funkci starostky se zcela 
obětovala a  téměř všechny činnosti 
spojené s  vedením a  chodem jednoty 
závisely více méně pouze na ní.

Nevíme, kolik sil ji stálo, když brzy 
ráno vstávala, aby zatopila v tělocvičně, 
či vydrátkovala podlahu. Kolik nocí 

strávila šitím, praním, škrobením 
a žehlením krojů pro dospělé a později 
i pro děti. Pro Sokol udělala sama tolik, 
co by mnoho lidí nezvládlo dohromady, 
často bez poděkování, bez uznání. Měla 
radost z toho, že se v tělocvičně cvičí a že 
se mohla v  roce 1994 osobně zúčastnit 
XII. Všesokolského sletu v Praze.

My, členové současného výboru 
jsme dostali šanci jít kousek cesty 
společně s ní. A již velmi brzy po jejím 
odchodu z  funkce jsme věděli, že tuto 
mezeru v  našich řadách nelze úplně 
zacelit. A  dnes, o  čtrnáct let později 
o  to více cítíme smutek nad odchodem 
naší nejobětavější sestry z  pozemského 
světa… 

Milo, díky za  vše, co jsi pro 
vranovický Sokol vykonala - čest Tvojí 
památce!

Výbor TJ Sokol Vranovice 

Historie Sokola  
- 10. část - Sokolské slety
 Sokolské slety neskončily XI.sletem 

v  Praze r. 1948, pokračovaly dál 
ve  svobodných a  demokratických 
zemích. Sokolské jednoty existovaly 
v  Evropě i  za  oceánem, byly zakládány 
již po založení Sokola ( 1862 ) českými 
a  slovenskými vlastenci, vesměs 
ekonomickými emigranty s cílem scházet 
se a uchovat pro další generace mateřský 
jazyk. Cvičili, zpívali, muzicírovali, 
tančili. Do  těchto jednot se zapojovali 
naši političtí emigranti před Hitlerem, 
po Únoru 1948 a pak po okupaci 1968. 
Brzy po  únorových událostech 1948 
se konala větší veřejná cvičení v  Itálii 
v Bagnoli a v Německu v Ludwigsburgu, 
další rok v  Eichstattu v  Německu. 
Politické události u  nás zaktivovaly 
sokolstvo v cizině. Mezi lety 1962 a 1990 
se konalo v  cizině 7 sletů pořádaných 
Ústředím československého sokolstva 
v  zahraničí. V  r. 1962 ve  Vídni I. slet, 
v  r. 1967 v  Montrealu II. slet, v  r. 1972 
ve Vídni III. slet, v r. 1976 v Curychu IV. 
slet, v  r. 1982 ve  Vídni V. slet, v  r.1986 
v Curychu VI. slet. Tehdy jsme o žádném 
z těchto sletů nečetli v Rudém právu ani 
neshlédli kratičký záběr ve zpravodajství 

československé televize. Teprve na  VII. 
slet do Paříže už mohli jet naši sokolové 
jako diváci, protože se konal po sametové 
revoluci v r. 1990. Na všech těchto sletech 
pomáhali političtí emigranti z naší vlasti: 
Antonín Hřebík, Marie Provazníková 
a řada dalších.

Nepočítaně župních sletů a veřejných 
cvičení se uskutečnilo po  celé 
demokratické Evropě i  na  americkém 
kontinentě. 

V období demokratizačního procesu, 
v  60-ých letech začali sokolové v  naší 
zemi uvažovat o  vyčlenění Sokola ze 
sjednocené tělovýchovy ČSTV. V  naší 
obci na  jaře 1968 obcházely sestry 
Oldřiška Šebelová a  Amálie Šrámová 
vytypované rodiny s  tímto cílem. Karel 
Lorenz upozorňoval na obtížnost obnovy 
Sokola po  20 letech, kdy mladí nebyli 
svými rodiči informováni, před dětmi 
se o  politice doma nemluvilo. Zmatek 
i v hlavách dospělých vznikl ponecháním 
názvu Sokol v naší obci a  zůstal dalších 
20 let.

V orelských rodinách by byla situace 
jednodušší, ale kdo ví. Z  členů Orla 
se do  sjednocené tělovýchovy moc 

nezapojilo. Vzali na vědomí, že jim byla 
znárodněna orlovna. Z  vynikajících 
cvičenců na nářadí nepokračoval žádný.

Nejdůležitější bude osvěta, začneme 
po  prázdninách, řekli si sokolové. 
21. srpna 1968 však přijely tanky 
a nebylo už nic. Tam, kde byly rychlejší, 
uvažovalo se i  o  uspořádání XII. 
všesokolského sletu v  Praze (1968, či 
1969 nebo 1970), byli iniciátoři náležitě 
„oceněni“ normalizačními komisemi . 
Ti nejiniciativnější emigrovali a  posílili 
sokolstvo v demokratickém zahraničí.

Zahraniční sokolské slety se konají 
dosud. .V Torontu byl r. 1992, ve Vídni 
1998, v  Philadelphii 1996. Cizinci mají 
hromadná cvičení rádi.

Obdivovali se na  všech sletech 
choreografii, barevným efektům při 
pohybu větších celků, oceňovali soulad 
cvičení s hudbou. Na všech sletech bývalo 
v Praze v hledišti dost cizinců a pak ani 
nepostřehli, že už nejezdí na Slet , že jezdí 
na Spartakiády. Naši vládnoucí se snažili 
Spartakiády uskutečňovat, protože každá 
valuta od cizinců se moc hodila.

Příště o Spartakiádách

Marie Duroňová
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SK Vranovice

Fotbalový rok v SK 
Vranovice
Uplynulý soutěžní ročník probíhal 

u  družstva mužů ve  znamení několika 
podstatných změn. Stávající kádr opustilo 
celkem dost hráčů, bohužel i odchovanců, 
jmenovitě pak Marek Tetur, Mirek Pezlar, 
Jenda Novák, Tomáš Veselý, Lubor Kaňa. 
Svou aktivní hráčskou činnost ukončil 
Petr Chmelík, a  z  rodinných důvodů 
omezil i  Tomáš Unger. To pro trenéra 
Jirku Vetra, který se chopil trenérské 

taktovky, znamenalo vhodně doplnit 
kádr, ve  všech směrech připravit tým 
do  soutěže. Nutno podotknout, že se 
mu to nadmíru podařilo, a  celkové třetí 
místo je skvělým vyjádřením jeho snažení 
v  premiérovém působení na  tomto 
postu. Věříme, že mu chuť a  nadšení, 
kterým dokáže ostatní strhnout, vydrží 
i v soutěžním ročníku 2019/2020.

Ze své pozice mu za  jeho práci 
upřímně děkuji, a  vážím si odhodlání 
a pracovitosti, kterou pro klub vykonává.

To samé musím pochopitelně 
vyzvednout i  u  trenérů mládeže, Jendy 
Stankoviče, Jirky Němečka, a  Tomáše 
Ungera. Jejich příkladná práce s mládeží 
je pozitivním motorem pro nás všechny, 
kteří svou dobrovolnou činnost klubu 
na úkor volného času obětujeme.

Nový ročník nám začíná o  víkendu 
11.8.-12.8. a rozpisy jednotlivých zápasů 
najdete na  našich FB stránkách, nebo 
přímo ve vývěsce sportovního klubu.

Hezký zbytek prázdnin za SK 
Vranovice Mirek Ježa 

Konec fotbalové sezóny
Právě nám skončila další fotbalová 

sezóna 2018/2019 a  já se v  krátkosti 
pokusím o  její zhodnocení.Tak jako 
v minulém ročníku jsme i  v  této sezóně 
úzce spolupracovali s ivaňským Sokolem. 
Do  soutěží jsme měli přihlášeny dvě 
společná družstva starší přípravky, jedno 
družstvo mladší přípravky a  družstvo 
starších žáků. Nově se nám podařilo 
vytvořit také družstvo předpřípravky. 
Družstva přípravek trénovala a své zápasy 
hrála pod vedení Ladě Lízala,Jirky 
Němečka a Jendy Stankoviče na domácím 
hřišti. Zápasy to byly vždy krásné,plné 
nasazení ,za  bouřlivé podpory rodičů. 
Ani v  zimním období naši nejmenší 
nezaháleli a od listopadu do března hráli 
zimní halovou ligu v Žabčicích. Družstvo 
starších žáků vedené Vlastou Tučkem 
a Mirkem Pezlarem trénovalo a své zápasy 
hrálo v Ivani. V konečné tabulce obsadili 
žáci krásné druhé místo se ziskem 47 
bodů. Krásný je také pohled na  tabulku 
střelců, kterou vyhrál Richard Pezlar 
s  53 góly. Pěknou, náročnou a  myslím, 
že i  úspěšnou sezónu jsme zakončili 
na  našem hřišti společnou dokopnou. 
Zde byli vyhlášeni nejlepší hráči z každé 
kategorie. Absolutně nejlepším hráčem 
mládeže a putovní pohár pro letošní rok 
získal Jenda Fortelný. Nejmenší si opět 
zahráli proti rodičům a zábava se protáhla 
až do  večerních hodin. Všechny děti 
obdrželi malé dárečky věnované našimi 
sponzory a  podporovateli. Na  závěr 
chci všem hráčům poděkovat za pěknou 
sezónu a  rodičům za podporu a  skvělou 
atmosféru na zápasech. 

Za trenéry mládeže Jan Stankovič 

Fotbalový tým mládeže Vranovice/Ivaň spolu s rodiči a příznivci

Fotbalový tým mládeže s trenéry
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Na slovíčko...
Jednou z  nejvýraznějších postav 

společenského a  sportovního dění 
ve  Vranovicích je bezesporu Pavel 
Pláteník. Téměř žádná obecní akce se 
neobejde bez jeho pomoci, ale také bez 
jeho aktivní účasti. Pokud se na  něj 
zeptáte jeho přátel, všechny odpovědi 
se shodují v  jasné charakteristice: „Kluk 
s  velkým srdcem na  dlani, nezištný, 
pracovitý a hustě lidský.“ Prostě kamarád 
do nepohody, který je pro každou srandu 
a  nikdy Vám neodmítne jakoukoliv 
pomoc. Neméně výrazné jsou ovšem jeho 
úspěchy na  poli sportovním. Za  oddíl 
silového trojboje TJ Sokol Vranovice 
pod vedením trenéra Ivana Karpíška 
vybojoval řadu významných ocenění. 
K  těm nejcennějším patří zlatá medaile 
na Mistrovství Moravy juniorů z let 1996 
a  1997, stříbrná medaile na  Mistrovství 
České republiky Masters z  roku 2016, 
zlaté medaile z let 96,97,99 a poté 2009, 
2010 a 2012 z Mistrovství Moravy mužů 
a také zlatá medaile z Mistrovství České 
republiky mužů z roku 2000. K největším 
úspěchům se rozhodně řadí jeho 
nominace a  účast na  Mistrovství světa 
Juniorů v roce 1997 v Bratislavě. Ale tím 
výčet jeho úspěchů rozhodně nekončí, 
jen místa pro výpis všech se nedostává. 
Za  tuto dlouholetou a  příkladnou 
reprezentaci Vranovic na  národních 
a mezinárodních soutěžích obdržel v roce 
2014 Motivační dotaci jako ocenění 
mimořádných úspěchů, kterých dosáhl 
v  Silovém trojboji. V  letošním roce 
oslavil tento vranovický rodák půlkulaté 
jubileum a  tak jsme se na  jeho život, 
rodinu a sportovní kariéru zeptali přímo 
Pavla.

1. Co tě přivedlo ke sportu a v kolika 
letech jsi se sportem začínal?

Vztah ke sportu jsem měl od malička. 
S  klukama na  ulici jsem hrál všechny 
možné míčové hry a  spoustu dalších 

tehdy běžných her a jako v každé vesnici 
samozřejmě fotbal, který mě opravdu 
pohltil. A  motivací byli starší bratři, 
kterým jsem se chtěl vyrovnat. Fotbal jsem 
hrál asi do 13 let a přestal jsem s ním až 
po zákazu lékařů. Pak jsem asi 3 tři roky 
nedělal aktivně žádný sport. Ale protože 
aktivní pohyb mám rád a sport je mi blízký, 
tak jsem i  přes zákazy lékařů neodolal 
a začal chodit do posilovny pod vedením 
pana Karpíška, která se ve  Vranovicích 
otvírala. A rodiče mě v tom podpořili. Tak 
jsem začal v 16 letech a cvičím do teď, ale 
poslední tři roky už jen kondičně. Opět se 
totiž ohlásily zdravotní problémy a  bylo 
potřeba přestat, abych mohl ještě aktivně 
sportovat alespoň se svými dětmi.

2. Jaký byl pro tebe největší sportovní 
úspěch a  jaké největší sportovní 
zklamání?

Největší sportovní úspěch byl každý, 
jelikož jsem vůbec mohl sportovat. Ale 
dobře, největší byl start na  Mistrovství 
světa juniorů v  silové trojboji a  zároveň 
to byl i  největší neúspěch, jelikož jsem 
přehnal základní pokus na dřep a závod 
jsem nedokončil. Na  druhou stranu to 
byla velká zkušenost a  z  ní plynoucí 
ponaučení, které jsem si vzal k  srdci. 
Dalšími neodmyslitelnými úspěchy byly 
starty na  Mistrovství Evropy juniorů 
a  mužů a  také republikových soutěžích. 
Za  to všechno také děkuji trenérovi 
Ivanu Karpíškovi.Za jeho skvělé rady 
a lidskost, kterou v sobě má. Je to takový 
můj druhý táta. No a  dík samozřejmě 
patří taky klukům z  posilovny, kteří mě 
hnali dopředu a  taky bráchům, kteří mě 
hecovali.

3. Co ti dal sport pro život?

Určitě fyzičku, vytrvalost a hlavně, že 
se člověk nesmí vzdát, když mu něco nejde 
nebo se mu něco nepovede, a to rozhodně 
platí nejen ve  sportu, ale v  celém životě. 

Jo a  taky jsem přestal potřebovat služby 
stěhovacích firem :-)

4. Jak se díváš na  dnešní děti, které 
tráví dětství u  počítače a  co bys jim 
vzkázal nebo doporučil?

Jak se říká, pokrok nezastavíš 
a k dnešní době tablety a počítače patří, ale 
nic se nemá přehánět a hodně také záleží 
na  rodičích co jsou ochotny tolerovat 
a  obětovat ze svého pohodlí pro děti. 
A především by je měly motivovat samy. 
Myslím od  malička, pak už vyrostou, 
nebudou nás potřebovat a  půjdou si 
svojí cestou. No a  vzkázat chci jen, že 
u  počítače a  tabletů skvělé kamarády 
nepoznají a  nezažijí spousty zážitků co 
můžou zažít jen venku, a  to Vám můžu 
potvrdit z vlastní zkušenosti :-)

5. Jaké další sporty máš rád, buď že je 
provozuješ nebo alespoň sleduješ?

Začal jsem hrát florbal a  jezdit 
na  kole, teda když mě to děti umožní. 
Na  sporty mohu sledovat skoro všechny. 
Nemám vyhraněný styl.

6. Co považuješ za  svůj největší 
životní úspěch?

Největší životní úspěch je samozřejmě 
moje rodina, která je mým hnacím 
motorem a nesmím zapomenout na moji 
mamču, která mě přivedla na svět a která 
mě do  teď hýčká :-) A  jak se říká bez 
rodiny a  kamarádů by byl život hodně 
smutný...

Děkuji za krásný rozhovor

Kvapilová Dana 

Bezplatná občanská 
inzerce

 � Koupím: SIMSON, JAWA, STADION, 
BABETA, PAŘEZ, PIONÝR, MUSTANG, 
ČZ aj. Tel.: 728 222 938
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Obětují se pro druhé,  
neziskovky hledají osobnosti
Jižní Morava – Pomáhají nemocným, starým 
lidem i  dětem, pracují s  mládeží, nebo se 
starají o společenský život svých spoluobyvatel. 
S  naprostou samozřejmostí a  mnozí už celý 
svůj život. Právě takové osobnosti teď hledá 
Asociace nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje. Na  podání návrhů mají 
lidé dva měsíce, o vítězích rozhodnou veřejným 
hlasováním.

Nominace osobností na  stránkách asociace 
neziskovek právě odstartovala. „Chceme ocenit 
práci lidí, kteří zcela nezištně pomáhají druhým 
nebo se angažují ve  společenském životě, či 
práci s  mládeží. Anketu pořádáme již pátým 
rokem. Mohou to být lidé na vedoucích postech, 
pečovatelky, ale také třeba někdo, kdo celý 
život například leští podlahu pro sportovce 
v  sokolovně,“ přiblížil za  organizátory Jaromír 
Hron, předseda výkonného výboru asociace.

Vítězové ankety převezmou ocenění na podzim 
v Sále zastupitelů Brno-střed. Tak jako například 
terénní zdravotní sestra v  důchodu Božena 
Bešterová z  křesťanské pomoci Betanie v  Brně. 
Právě jí totiž dali lidé v  loňské anketě nejvíce 
hlasů. „Téměř dvacet let pečuje o  klienty milým 
a vstřícným způsobem,  individuálně řeší každý 
problém, který může sama ovlivnit. Je vždy 
optimistická, přestože dlouholetá práce s  lidmi 
i  nelehká zdravotní rodinná situace by jí mohla 
sil spíše ubírat,“ ocenila ředitelka ústavu Jitka 
Bednářová.

Upozornit na podobné zásluhy lidí je právě cílem 
soutěže. „Je zcela klíčové vyzdvihnout vynikající 
a  obětavou práci lidí v  neziskovém sektoru 
Jihomoravského kraje. Mají nezastupitelné místo 
ve  službách pro ty, kteří to nejvíce potřebují,“ 
upozornil Hron.

Záštitu nad anketou převzal starosta městské 
části Brno - střed Vojtěch Mencl a dlouhodobě ji 
podporují firmy a umělci z jihomoravského kraje. 
Generálním sponzorem je společnost SIEMENS, 
dále MOSS Logistics a RENISHAW.

Anketa Osobnost nestátních neziskových 
organizací 2019:
- Cílem je ocenit práci lidí v neziskových 

organizacích
- Nominace lze podat pomocí formuláře 

na stránkách www.osobnostnnojmk.cz
- Podání nominací: 10. 7. - 10. 9. 2019

Hlasování: 15. 9. – 15. 10. 2019

Vyhlášení výsledků a  předání ocenění: 24. 10. 
2019

Pořadatelem ankety je Asociace nestátních 
neziskových organizací JMK

-sed-

Inzerujte 
ve Vranovickém 
zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc 
nákladem 900 výtisků

Distribuce do každé 
domácnosti ZDARMA

Trvale umístěn na webu 
obce

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

Občanská řádková inzerce 
ZDARMA
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Přivítali jsme malé občánky Vranovic
V první polovině roku 2019 obec přivítala malé občánky do života. K slavnostnímu 

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

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

Diakonie BETLÉM nabídne od září v Hustopečích novou 
sociální službu

Mladým a dospělým lidem se zdravotním postižením ve věku 16 – 
64 let nabídne BETLÉM spoustu zajímavých aktivit a činností formou 
„sociálně terapeutické dílny“ v CVČ Pavučina v Hustopečích:
1. Pracovní terapie – výroba svíček, mýdel a keramiky
2. Aktivizace a relaxace – jak se naučit soustředit a uvolnit, jak pracovat 

s emocemi a zvládat stres
3. Péče o vlastní osobu a domácnost – úklid, nakupování, příprava jídla, 

vycházky
4. Pomoc při zvládání běžných životních situací – cestování veřejnou 

dopravou, hospodaření s financemi, společenské chování
5. Poradenství a rozvoj sociálních dovedností – podpora v jednání 

s úřady, verbální a písemná komunikace, obsluha telefonu a PC, 
využívání internetu

Nabízíme smysluplné a aktivní trávení volného času, získávání nových 
dovedností, zkušeností a příležitost potkávat se s novými lidmi.

Provozní doba: po – pá 8 – 16 hod
Služba je poskytována zdarma na základě uzavřené smlouvy

V případě zájmu o poskytování služby se obraťte na vedoucí 
Mgr. Zlatu Čajanovou

cajanova@betlem.org; tel.: 739 221 390
www.betlem.org

Těšíme se na vás!




