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V tomto čísle najdete:

  V obci bude fungovat nová 

půjčovna kol

  Cyklisté budou mít nový bezpečný 

úsek cyklostezky

  Šikana Hantálů skončila

  Co nového ve Scolarestu?

  Jaro ve škole

  Maškarní ples trhal rekordy

ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE

46. ročník výstavy vín
Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích

Navzdory tomu, že sezóna 2014 vinařům moc nepřála a prognóza vzhledem ke kvalitě 
vína nebyla příliš pozitivní, bylo i  letos ve  Vranovicích co ochutnávat. 46. ročník tradiční 
výstavy vín nabídl ke  koštování 553 vzorků celkem čtyřiceti různých odrůd. Nechyběla 
ani nově zavedená kategorie přírodně sladkých vín. Akce se konala v  sobotu 14. března 
ve sportovní hale. 

Pohár starosty obce Jana Helikara i senátora Jana Hajdy za absolutního vítěze výstavy 
zůstal ve Vranovicích. Obě ocenění si letos odnesl vranovický vinař Petr Škamrada za Ryzlink 
Rýnský 2013. Hodnoceno bylo jako nejlepší bílé víno starších ročníků.

Z červených vín byl nejlépe ohodnocen Vavřinec 2014 od Rostislava Lachmana z Nosislavi 
a Portugal Modrý od Pavla Pekaříka z Ivaně.

Mezi vranovickými vinaři dále excelovali Lubomír Celnar za  nejlepší přírodně sladké 
víno, Josef Zekl za  Zweigeltrebe, dále pak Radek Mach a  Vladimír Procházka v  soutěži 
Zahrádkářské organizace Vranovice nebo Jan Vybíral za  nejlepší průměrné hodnocení vín 
starších ročníků.

Mimo ochutnávku vín nechyběla ani bohatá tombola nebo hudební doprovod cimbálové 
muziky.

Letošní ročník výstavy vín neunikl ani pozornosti zvídavých kamer. Reportéři Brněnské 
televize zpovídali místní vinaře i  návštěvníky výstavy vín. Záznam z  vysílání naleznete 
na tomto odkaze: http://www.b-tv.cz/zurnal.html?ep=3205://

Petra Klabusayová
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané, 
v  únorovém čísle Vranovického 

zpravodaje jsem Vás informoval 
o prioritách vedení obce  pro následující 
volební období a  zejména pro rok 2015 
a 2016. 

V  tomto vydání Vranovického 
zpravodaje se budu věnovat tématu, 
o kterém se málo píše, ale o to více mluví. 
Tématu, které nás všechny trápí, které 
však můžeme nejvíce ovlivnit sami. Je to 
téma největších nešvarů v naší obci. 

A co mezi největší nešvary patří, na co 
nejvíce upozorňujete:

-  vandalismus, chuligánství 

a drobná kriminalita

Každý den slyšíme: tam je zničený 
odpadkový koš, tam je posprejovaná 
fasáda, sousedovi někdo ukradl benzin 
z  auta, v  novostavbě někdo vytrhal 
elektrické vedení a tak dále.

A  kdo je pachatelem naprosto 
nevhodného chování, které často přechází 
do  kriminality a  ostatním způsobuje 
významnou újmu na  majetku? Ruku 
na  srdce. Nejsou to žádní Brňáci ani 
Pražáci, nebo přespolní. Jsou to naši 
spoluobčané a jejich kamarádi. 

Není to problém jenom naší obce. 
Narůstající vandalismus a  drobná 
kriminalita je celospolečenský jev. 

A jak proti němu bojovat?
Vedení obce úzce spolupracuje 

s Policií ČR. Obec zřídila přestupkovou 
komisi, v  obci byly instalovány kamery 
a  fotopasti. Je to málo? Nenarušují 
kamery naší svobodu? 

Není volání po represi pouze alibi nás 
všech? Nehledejme problém tam, kde 
není. Hledejme ho u  sebe. Osobnostní 
charakteristika každého z nás je utvářena 
v rodině, v prostředí ve kterém vyrůstá. 

Otevřenost, odpovědnost a  vlastní 
výchova musí být více než pouhé alibi 
a hledání viníka u někoho jiného.

-  černé skládky a nepořádek

Druhým nejčetnějším nešvarem, 
na  který veřejnost upozorňuje, jsou 
černé skládky a  nepořádek.  Kritika 
mnoha z  Vás často upozorňuje na  
neudržované  prostranství, na fůry dřeva 
před rodinnými domy. Na  stojící  auta 
na  chodnících nebo v  udržované zeleni. 
Není problém ponechat si dřevo před 
domem do  víkendu, kdy si ho následně 
majitel rozřeže a  uklidí. Nepříjemné je, 
když kupa dřeva je hned vedle chodníku 

dva týdny, měsíc a  stále se nic neděje. 
Zrovna tak je nepříjemné, když auto stojí 
každý den na  nevhodném místě a  o  30 
metrů dále je volné místo na parkovišti. 
Případně, když se po  chodníku nedá 
projít s  kočárkem jenom proto, že tam 
každý den stojí auto.

Další kapitolou jsou stále se opakující 
nové a nové černé skládky. Jakmile je černá 
skládka nahlášena, nebo ji sami objevíme, 
tak ji ihned uklidíme, aby neměla čas 
„nabobtnat“. Existuje totiž jedno železné 
pravidlo „každá černá skládka  bobtná 
geometrickou řadou v řádech dnů“.  

-  volně pobíhající psi

A  asi dalším nešvarem, na  který 
nejvíce upozorňují naší spoluobčané, jsou 
volně pobíhající psi. Majitelé psů, kteří 
chodí na  pravidelné procházky, často 
nechávají své psy volně pobíhat a  dělat 
potřebu na chodníku, na předzahrádkách 
atd. Většina z  Vás je disciplinovaná 
a svůj čtyřnohý doprovod má na vodítku 
a  v  případě potřeby po  něm uklidí. 
V platnosti je obecní vyhláška, která nám 
předepisuje, jak mít psa při procházce 
zabezpečeného.

Opět však platí, že jedna věc je 
vyhláška a  věc druhá je poctivost, 
slušnost, tolerance a  vzájemná úcta. 
Žádná (sebedokonalejší) vyhláška obce, 
ani jakýkoliv zákon nenahradí slušnost, 
toleranci a vzájemnou mezilidskou úctu.

Toto konstatování platí obecně pro 
každou mezilidskou činnost. A na vesnici 
by to mělo platit dvojnásob. Na  obci, 
kde zná každý svého souseda, kde se 
všichni navzájem potkávají, kde se nikdo 
neschová za  zeď anonymity, by to mělo 
být samozřejmostí. 

Přejme si a hlavně dělejme něco pro 
to, aby v  naší obci (a  nejen v  ní) opět 
platilo, že slušnost, tolerance, poctivost, 
odpovědnost a vzájemná mezilidská úcta, 
jsou více než alibi, více než psané předpisy 
a vyhlášky. 

Váš starosta Ing. Jan Helikar

Zajímají nás vaše 

postřehy

Každý z nás chce žít doma v pěkném 
a  čistém prostředí, kde se cítí dobře 
a kam se rád vrací. To samé platí o místě, 
kde žijeme společně, o  Vranovicích. Jak 
poukázal starosta obce ve svém příspěvku 
Starosti starosty, trápí nás mnohé 
problémy, které bychom rádi eliminovali 
na co nejnižší míru.

Od příštího čísla vám proto nabídneme 
novou rubriku Neušlo naší pozornosti, kde 
uvítáme vaše postřehy a podněty, ve kterých 
můžete upozornit na  nedostatky, kterých 
jste si třeba při procházce obcí všimli. 
Své postřehy můžete podávat v  písemné 
klasické i  elektronické podobě, případně 
je doložit fotografi í a  předat na  adresu 
Vranovického zpravodaje (v  sídle obecní 
knihovny ve  Vranovicích, Náves 89), 
nebo zaslat na  e-mailovou adresu www.
zpravodaj@vranovice.eu. Chceme, aby 
Vranovice byly přitažlivým místem pro své 
občany i pro návštěvníky, kteří by se k nám 
rádi opakovaně vraceli. Těšíme se na vaše 
postřehy.

redakce

Šikana Hantálů 

skončila.

Vranovice s ní 

pozbyly 125 tisíc 

a chtějí je zpět

Šikana naší obce od  společnosti 
HANTÁLY a.s. v souvislosti s napadáním 
výběrového řízení ohledně třídění 
odpadu je defi nitivně u  konce! Obec 
stála prokazatelně více než 125.000,-Kč 
a  škody ekologické, které se však dají 
velice těžko vyčíslit.

Úřad pro hospodářskou soutěž 
(ÚOHS) dne 16.1.2015 vydal 
Rozhodnutí č.j.: ÚOHS-R73/2014/VZ-
1619/2015/323/BRy, kterým dal naší 
obci ve všech vznesených pochybnostech 
za pravdu. Zamítl tak námitky Rozkladu 
společnosti Hantály a. s. podané dne 
7.3.2014.

V  loňském roce jsem informoval 
veřejnost o tom, že společnost HANTÁLY 
a. s. napadla u Úřadu pro hospodářskou 
soutěž výběrové řízení „Svoz a  třídění 
komunálního odpadu v obci Vranovice“. 
Tímto krokem společnost HANTÁLY 
a. s., reagovala na  výsledek výběrového 
řízení, ve kterém podala nejvyšší cenovou 
nabídku a skončila na posledním místě.
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Následně ÚOHS vyzval společnost 
Hantály ke  složení peněžité kauce. 
Ve  stanoveném termínu tak společnost 
Hantály neučinila a tím byla její námitka 
odložena a správní řízení bylo přerušeno.

Zdálo se tedy, že po  zdržovací 
taktice „Hantálů“, může Obec Vranovice 
uzavřít smlouvu s  vítězným uchazečem. 
Věřili jsme slovům tehdejšího předsedy 
představenstva společnosti HANTÁLY 
a.s. mediálně vyřčených dne 5.3.2014 
v Deníku Rovnost, kde uvedl, že budou 
respektovat rozhodnutí ÚOHS a  že je 
jejich snahou celý spor vyřešit co nejdříve. 
Věřili jsme, že konečně můžeme spustit 
realizaci projektu. Umožnit občanům 
důsledně třídit komunální odpad a  tím 
jim výrazně snížit náklady na svoz. 

Opak byl pravdou a  společnost 
HANTÁLY a. s. podala dne 7.3.2014 
rozklad a  ÚOHS zahájil správní řízení 
o rozkladu.

Důsledek obstrukcí stěžovatele 
byl zásadní. Třídění odpadu bylo naší 
obci opět znemožněno. Opět se odložily 
významné úspory obyvatel. Snahou 
Hantálů bylo zabránit uzavření smlouvy 
o  Svozu a  třídění odpadu s  vítěznou 
společností. 

Vedení obce si nechalo právní kanceláří 
zpracovat posouzení situace a  vzniku 
případných rizik. Na  základě tohoto 
posudku se na  jednání Zastupitelstva 
obce dne 24.4.2014 rozhodlo o uzavření 
smlouvy dle vysoutěžených podmínek. 
Nová smlouva tak nabyla účinnosti 
k  1.9.2014. Tedy o  5 měsíců později, 
než bylo plánováno. Původní termín pro 
zahájení svozu a  třídění komunálního 
odpadu, dle vypsaného výběrového řízení 
byl totiž určen na 1.4.2014. 

Jelikož nově vysoutěžená cena za svoz 
odpadu pro naši obec znamenala měsíční 
fi nanční úsporu ve  výši cca 25.000,-
Kč, tak to celkem stálo obecní kasu cca 
125.000,-Kč. Tuto částku považuje vedení 
obce za  způsobenou škodu, kterou bude 
požadovat po  společnosti HANTÁLY 
a.s. 

Výsledky třídění však ukazují, že 
způsobené škody jsou daleko větší. 
Zkušenost za čtyři měsíce třídění ukazuje, 
že došlo nejen k úsporám za cenu svozu 
odpadu, ale došlo také k  významnému 
snížení ekologické zátěže. Významně 
se snížil objem komunálního odpadu 
a  naopak došlo k  výraznému nárůstu 
objemu plastů a  papíru, to znamená 
odpadu, který nezatěžuje naší přírodu, ale 
naopak se dále ekonomicky zhodnocuje. 
Takto způsobené ekologické škody jsou 
však těžko vyčíslitelné, proto je nelze 
uplatnit jako fi nanční náhradu. 

Ing. Jan Helikar, starosta obce

V obci bude 

fungovat nová 

půjčovna kol

Ve  Vranovicích se střetává hned 
několik významných cyklistických 
stezek a  cyklokoridorů a  obec se tak 
stává strategickým místem pro zájemce 
o cykloturistiku. To je také jeden z důvodů, 
proč obec tolik usiluje o  možnost 
půjčování kol. Proto se v  letošním roce 
obec zapojila do projektu ČD bike, který 
funguje napříč celou Českou republikou 
již několik let a  zahájila vzájemnou 
spolupráci. V  rámci tohoto projektu 
v obci vznikne nová půjčovna kol.

Pro poznání přírodních krás, památek 
a  okolí Jižní Moravy přináší půjčovny 
kol nové možnosti pro ty, kteří k  nám 
přijíždí nejen za  poznáním, ale i  třeba 
na  dovolenou nebo za  vínem. Zájemci 
o  tuto službu se mohou rozhodnout ze 
dne na den, stačí si jen naplánovat trasu, 
dojet vlakem do některé ze stanic, kde je 
půjčovna k  dispozici, a  dál se vydat dle 
vlastního cíle.

Kdy a kde nová půjčovna vznikne?
V  současné době je projekt ve  fázi 

dokončování, vše by mělo začít fungovat 
již začátkem dubna ve  vyhrazených 
prostorách místního nádraží ČD.

Jak bude půjčovna fungovat?
Připraveno k  zapůjčení bude celkem 

11 kol, a  to 7 pánských, 2 dámská a  2 
dětská kola včetně příslušenství (přilby, 
servisní balíček, atp.). Vypůjčit si bude 
možné i sedačku pro dítě.

Kolo můžete vrátit do  stanice 
Vranovice, nebo na  jakékoliv jiné místo 
dle rozpisu stanic s možností vrácení kola. 
Můžete tak ujet desítky kilometrů po naší 
vlasti, aniž byste museli myslet na to, že se 
podobnou trasou budete muset vrátit zpět.

Pro vrácení kola lze využít také  
vlakovou dopravu zdarma. Během svého 
výletu si bezplatně můžete uschovat kolo 
i  v  některé z  úschoven ČD a  vydat se 
na část výletu pěšky.

Kontakt na půjčovnu
Pokud plánujete rodinný nebo 

hromadný cyklovýlet a chcete si být jisti, 
že v půjčovně bude dostatečný počet kol 
nebo si kolo raději zarezervovat dopředu, 
kontaktujte pracovníka půjčovny 
Vranovice na tel. č.: 725 885 932

Výhody projektu
  žádné starosti s přepravou kola 

na místo výletu 
  dostupné ceny půjčovného 
  uložení kol v úschovnách ČD 

zdarma 
  zajímavá kombinace cestování 

vlakem a cyklistiky 
  kvalitní trekingová kola odpovídající 

předpisům 
  bezplatná přeprava kol na vybraných 

tratích 
  možnost vrácení kol i v jiné půjčovně 

ČD 
Více informací na www.vranovice.eu

Petra Klabusayová

Cyklisté budou mít 

nový bezpečný úsek 

cyklostezky

Koncem března bude zahájena 
druhá etapa dostavby části bezpečné 
cyklostezky Brno – Vídeň označované 
jako Vranovice II na  úseku Vranovice – 
Přibice – Ivaň. Cílem projektu je zvýšení 
bezpečnosti cyklistů ve  vytipovaných 
zvláště exponovaných úsecích stávající 
cyklotrasy. 

A s f a l t o v ý 
povrch stezky 
zpříjemní jízdu 
nejen cyklistům, 
ale bude vhodný 
i  pro vyznavače 
k o l e č k o v é h o 
bruslení, tzv. inlinů. Stavbu asi 7 km 
dlouhého úseku provede konsorcium 
stavebních společností SWIETELSKY 
– OHL ŽS. 

Zhruba 85 % plánovaných nákladů 
pokryjí zdroje z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod, další zdroje 
ve  výši 7,5 % poskytne Jihomoravský 
kraj a  zbývající náklady uhradí obce 
podle místa stavby spolu s dobrovolným 
svazkem obcí Cyklistická stezka Brno 
– Vídeň. Stavba bezpečného úseku 
cyklostezky potrvá dva měsíce a  bude 
dokončena ještě na  začátku cyklistické 
sezóny.

Josef Horníček
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Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

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

Usnesení Rady č. 2/2015 

ze dne 14.1.2015

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

dokumentaci pro výběrové řízení 
na dodání klimatizace do jídelny DPS.

1.2. Rada obce schválila zpracovatele studie 
proveditelnosti, časový harmonogram 
a  předběžný rozpočet pro bezpečné 
propojení západní části obce (ul. 
Přibická, Polní, Doliny, Nad Dolinami, 
Sadová, U Hájku, U Hlinku) s centrem 
obce – Dopravní projektování s.r.o.

1.3. Rada obce schválila cenu za projekt pro  
vedení infrastruktury (komunikace, VO, 
izolační zeleň atd.) okolo bývalého areálu 
společnosti ATRAX (dříve VITANA) 

1.4. Rada obce schválila program Centra 
volného času na r. 2015

1.5. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytování služeb na  administraci 
a  technickou pomoc se správou 
webových stránek

1.6. Rada obce schvaluje licenční smlouvu 
s OSA – ochranný svaz autorský

1.7. Rada obce schválila nabídku společnosti 
INNOVA s.r.o. na  zpracování žádostí 
o dotaci pro vybudování Parku Hlinek.

1.8. Rada obce schválila za člena  Povodňové 
komise p.  Jana Rohrera nového člena 
pana Aleše Hanuše. 

1.9. Rada obce schválila dočasnou objízdnou 
trasu pro auta nad 3t, z  důvodu 
neprůjezdnosti obce Přísnotice.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat projekty 

na  Celoživotní vzdělávání, Půjčování 
hraček a Naučnou stezku.

 T:30.4.2015, O: Ing. Klabusayová
2.2. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 

na funkci vedoucí CVČ (zástup za MD).
 T: 15.2.2015, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá podat žádost o dotaci 

z  JmKú na  podporu TIC a  údržbu 
cyklistické stezky.

 T: 5.2.2015, O: starosta, Ing. Klabusayová
2.4. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 

na  vybudování „zóny 30“ a  pořízení 
klimatizace do jídelny budovy DPS.

 T: 15.2.2015. O: starosta

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

a celkové hodnocení. 8. Obecního plesu.

3.2. Rada obce bere zprávu o připravovaném 
školení Integrovaného záchranného 
sboru na vědomí.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí rezignaci 
pana Jana Rohrera na  funkci velitele 
zásahové jednotky sboru dobrovolných 
hasičů.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí informace 
o výtěžku z Tříkrálové sbírky.

Usnesení Rady č. 3/2015 

ze dne 2.2.2015

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

hospodaření za r. 2014.
1.2. Rada obce schválila vyhodnocení 

připravenosti Plánu investic a oprav na r. 
2015.

1.3. Rada obce schválila průběžné 
monitorování kvality poskytovaných 
služeb v DPS.

1.4. Rada obce podpořila realizaci (původní 
stavební varianta) podnikatelského 
záměru vybudování bytového domu 
v Dolinách.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit předložený 

časový harmonogram pro podnikatelský 
záměr vybudování bytového domu 
v Dolinách.

 T: 15.2.2015, O: všichni radní

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

o řešení reklamací na budově DPS.
3.2. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o připravenosti žádostí o dotace.

Usnesení Rady č. 4/2015 

ze dne 16.2.2015

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

vypracování studie pro využití  pozemku 
p.č. 2837/1 mezi ul. Pouzdřanská 
a Nádražní a opravy uličky.

1.2. Rada obce schválila úpravu četnosti 
svozu bioodpadu.

1.3. Rada obce schválila časový 
harmonogram pro výstavbu bytového 
domu v Dolinách.

1.4. Rada obce schválila program jednání 
ZO dne 26.2.2015

1.5. Rada obce rozhodla o  vítězné nabídce 
na  stavební práce „Zóna 30 a  chodník 
na  ul. Pouzdřanská“ - společnost 
STRABAG a.s.

1.6. Rada obce schválila dotaci pro Klub 
důchodců ve výši 18.000,-Kč

1.7. Rada obce schválila pokácení stromu 
před RD Ulička 144 a  dvou stromů 
(smrk a  borovice) v  zahradě za  RD ul. 
Ivaňská 305.

1.8. Rada obce neschválila žádost o pokácení 
ovocného stromu před RD ul. Obchodní 
263.

1.9. Rada obce schválila zpětný odběr 
světelných zdrojů (svítidla, zářivky, LED 
zdroje atd.) prostřednictvím společnosti 
EKOLAMP s.r.o.

1.10. Rada obce schválila licenční smlouvu 
o  veřejném provozování se společností 
OSA na  produkci hudebních děl při 
Obecním plese. 

1.11. Rada obce schválila dotaci pro Středisko 
volného času Domeček v  Pohořelicích 
ve výši 1.000,-Kč.

1.12. Rada obce schválila se společností 
Dopravní projektování s.r.o. Smlouvu 
o  dílo na  zpracování Studie 
proveditelnosti na  bezbariérové 
a bezpečné  propojení západní části obce 
s centrem obce.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá jednat o  možnosti 

koupě pozemků p.č. 1842/174, 
1842/180, 532/1 a 891.

 T: 15.3.2015, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá plnit časový 

harmonogram pro přípravu výstavby 
bytového domu v Dolinách.

 T: dle harmonogramu, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá prověřit 

administrativní ukončení činnosti 
SRPDŠ a  připravit vznik nástupnické 
organizace.

 T: 30.6.2015, O: předseda školské 
komise, ředitelka ZŠ a MŠ

2.4. Rada obce ukládá požádat Charitu 
Břeclav o  doložení potřebnosti dotace 
ze strany obce na  fi nancování svého 
provozu a služeb.

 T: 28.2.2015, O: starosta
2.5. Rada obce ukládá vypracovat dodatek 

k  obecně platné Vyhlášce o  místním 
poplatku ze psů.

 T: 30.6.2015, O: starosta
2.6. Rada obce ukládá získat souhlas majitelů 

pozemků k projektu Park Hlinek.
 T: 28.2.2015, O: starosta, L. Mrkvica

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala analýzu třídění odpadu 

na vědomí.
3.2. Rada obce vzala zprávu ředitelky ZŠ 

a MŠ na vědomí.
3.3. Rada obce bere na  vědomí kolaudaci 

penzionu Veritas.

Usnesení Rady č. 5/2015 

ze dne 2.3.2015

Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila nové dopravní 

značení pro ul. Sadová, U Hlinku a Nad 
Dolinami. Tyto ulice budou označeny 
jako „zóna 30“.

1.2. Rada obce schválila nové dopravní 
značení pro ul. Pinďulky - „zóna 30“ a ul. 
Ulička - „bytová zóna“. 
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1.3. Rada obce schválila cenu a  podmínky 
na  koupi pozemků p.č. 1842/174, 
1842/180, 532/1 a st. 891. 

1.4. Rada obce odmítla dodatek č. 4 
k  nájemní smlouvě č. 2937100810 ze 
dne 8.3.2010 se společností České dráhy 
a.s.

1.5. Rada obce vybrala ve  výběrovém řízení 
na  funkci vedoucího Centra volného 
času Ing. Josefa Horníčka.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o  dílo 
na  investiční akci „zóna 30 + chodník 
na ul. Pouzdřanská“

1.7. Rada obce schválila převod dosaženého 
hospodářského výsledku ve  výši 
5.805,19 Kč do  rezervního fondu ZŠ 
a MŠ.

1.8. Rada obce schválila Inventarizační 
zprávu za  inventury provedené v  ZŠ 
a MŠ k 31.12.2014

1.9. Rada obce schválila hospodaření ZŠ 
a MŠ k 31.12.2014.

1.10. Rada obce schválila vyřazení 
nepotřebného majetku z evidence obce.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zadat zpracování 

nového dopravního pasportu, který bude 
doplněn o aktuální změny a o schválené 
změny dopravního značení.

 Termín: 30.4.2015, O: starosta, 
Ing. Hladík

2.2. Rada obce ukládá připravit pro webové 
stránky a  Vranovický zpravodaj 
novou rubriku za  účelem zveřejňování 
nedodržování pořádku a  negativních 
jevů v naší obci.

 T: 31.3.2015, O: starosta, 
Ing. Klabusayová

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

o zajištění jarního úklidu.
3.2. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o  připravovaném projektu Půjčování 
hraček.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí Rozsudek 
ve  věci změny vylučovací žaloby 
na  Správce konkurzní podstaty úpadce 
Agrodružstvo Vranovice.

Usnesení Rady č. 6/2015 

ze dne 16.3.2015

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

s ČD na půjčování kol.    
1.2. Rada obce schválila nákup propagačních 

materiálů pro TIC.
1.3. Rada obce schválila udělení motivační 

odměny Obce Vranovice za  rok 2015. 
Termín předání 4.5.2015 v 18.00 hod.  

1.4. Rada obce schválila smlouvu o bezplatné 
údržbě části pozemku p.č. 2564/164.

1.5. Rada obce schválila výrobu mobilního 
pódia.

1.6. Rada obce schválila snížení poplatku 

za stočné společnosti Pekařství KESSI.
1.7. Rada obce schválila záměr pronajmout 

místnosti v budově DPS.
1.8. Rada obce schválila stanovení výpočtu 

tepla pro pronajímané místnosti 
v přízemí budovy DPS.

1.9. Rada obce schválila členy výběrové 
komise pro výběrové řízení 
na  „Klimatizace jídelny Dům pro 
seniory“.

1.10. Rada obce schválila vydání zámkové 
dlažby na  veřejný chodník před RD 
na ul. Hlavní 210.

1.11. Rada obce zamítla prodej pozemku p.č. 
220/1.

1.12. Rada obce schválila pořízení nových 
plastových dveří do domu Úzká 103.

1.13. Rada obce schválila fi nanční příspěvek 
na  vydání publikace „Po  stopách 
památníků osvobození na Břeclavsku“.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat 

Podnikatelský záměr na  bytový dům 
Doliny, předpokládaných nákladů 
a výnosů.

 T: 30.3.2015, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá ve  spolupráci 

s  právníkem uložit vlastníkům staveb 
povinnost připojit se na kanalizační řad.

 T: 31.5.2015, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vypracovat Plán 

odezvy orgánů obce na vznik mimořádné 
události.

 T: 30.3.2015, O: starosta
2.4. Rada obce ukládá prověřit možnosti 

spolupráce ZŠ a  MŠ Vranovice s  TJ 
SOKOL Přísnotice, oddíl lehké atletiky.

 T: 30.4.2015, O: starosta, ředitelka ZŠ 
a MŠ

2.5. Rada obce ukládá prověřit počet dětí 
zapojených do  TJ SOKOL Vranovice 
a SK Vranovice z okolních obcí.

 T: 30.4.2015, O: 1. místostarosta, 
předseda Sportovní komise

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

o  plánu Turistického informačního 
centra na rok 2015.

Usnesení ZO č. 1/2015 

ze dne 26. 2. 2015

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. ZO schvaluje výsledky inventarizace 

k  31.12.2014 dle přednesené zprávy 
HIK.

1.5. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 
1835/345 za  cenu 50,-Kč/m2 paní 
Miladě Klimešové, Kopečky 546, 
Vranovice.

1.6. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. 57597-1/VB se společností 
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad 
Labem, Klišská 940.

1.7. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. 57597-2B se společností 
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí 
nad Labem, Klišská 940 a  manžely 
Ludmilou a Kamilem Vargovými bytem 
Polní 644, Vranovice.

1.8. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemen – služebnosti inženýrské sítě 
č. j. E639-S-583/2015 se společností 
Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace.

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

na vědomí.
• ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

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

FV na vědomí.
• ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

KV na vědomí.
• ZO bere přednesenou zprávu 

o vyhodnocení projektu třídění odpadu 
na vědomí.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 

30. 4. 2015 v 19 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Vranovice

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 

odpadu

duben: 3., 17.

květen: 1., 15., 29.

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Plast -  duben 15.

 květen 13.

Sklo -  duben 23.

 květen 21.

Papír -  duben 1., 29.

 květen 27.

Bioodpad -  duben 23.

 květen 7., 21.
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Projekt obce Vranovice 

na třídění odpadu

Zahájení projektu 1. 9. 2014
Vyhodnocení projektu 

k 31.12.2014

Obyvatelé Vranovic se zhostili třídění 
z gruntu. Projevili, že životní prostředí si 
chtějí chránit a přitom ještě spoří peníze 
v  obecní kase i  ve  svých peněženkách. 
Dokazují to první čísla hodnocení 
projektu, který obec spustila v  září 
loňského roku. 

Zásadně se snížilo množství 
komunálního směsného odpadu, jehož 
likvidace je drahá a neekologická a zvýšil 
se objem tříděného odpadu.

Více jak 130 obyvatel dosáhlo za tak 
krátkou dobu na slevu 200 korun za svoz 
a téměř 500 obyvatel na slevu 100 korun. 
Je předpoklad, že fi nančních zvýhodnění 
bude přibývat, zvlášť se sezónním svozem 
bioodpadu.

Do třídění ve Vranovicích se postupně 
zapojilo 448 domácností, což představuje 
56 procent z celkového počtu domácností 
v naší obci. Celkem bylo vydáno 1.437 ks 
popelnic.

Objem svozu komunálního odpadu 
a  jednotlivých tříděných komodit je 
uveden v přiložené tabulce:

Dosažená čísla ukazují na jednoznačné 
snížení objemu komunálního odpadu 
a  naopak na  zvýšení objemu tříděných 

odpadů. Výsledky tak potvrzují správnost 
rozhodnutí o  zavedení třídění odpadů, 
zejména o způsobu třídění.

Třídění je nejen ekologické, ale 

i ekonomické

Třídění jistě potěší nejen ekology, ale 
i  Obec Vranovice, ale zejména každou 
rodinu, která se do  třídění zapojila 
a poctivě třídila.

Sleva na  poplatku za  svoz odpadu 
ve výši 100,-Kč na jednoho občana bude 
poskytnuta 162 rodinám, tj. 487 osobám. 
Sleva 100,-Kč je poskytnuta rodinám, 
které dosáhly třídění více než 35 procent.

Sleva na  poplatku za  svoz odpadu 
ve výši 200,-Kč na jednoho občana bude 
poskytnuta 50 rodinám, tj. 136 osobám. 
Sleva 200,-Kč je poskytnuta rodinám, 
které dosáhly třídění více než 55 procent.

Výsledky třídění za rok 2014 je nutno 
brát s určitou rezervou, zahájeno bylo až 
od 1.9.2015 a tak se do výsledků neodráží 
třídění bioodpadu. Bioodpad, díky svému 
objemu a váze, jistě významně dále sníží 
objem komunálního odpadu a  naopak 
zvýší počet rodin, které dosáhnou 
na poskytnuté slevy.

Všichni stále mějme na paměti:
Čím více třídíme, tím menší je objem 

směsného odpadu, tím více ušetříme 
ve  své kapse, tím více budeme šetrní 
k přírodě okolo nás.

Třídíme už doma. Za  přírodu, 
peněženku, pro sebe.

Projekt se stal vzorem pro další obce
Koncepce celého projektu se stala 

vzorem pro mnoho dalších obcí. Vzorem 
se stala ještě dříve, než jsme dokázali 
vyhodnotit skutečný efekt tříděni. 
Zástupci mnoha obcí a měst jezdí na radu, 
žádají o radu, ptají se na zkušenosti. 

Snad i  tento fakt dokresluje, že se 
jedná o zdařilý projekt, který přinese efekt 
všem – přírodě, obci i jejím občanům.

Ing. Jan Helikar
starosta obce

papír plast sklo bílé sklo bar. komunál bioodpad
IQ/2013 5,536 t 5,332 t 0,805 t 7,761 t 99,02 t
IIQ/2013 4,242 t 5,819 t 0,989 t 9,533 t 159,6 t
IIIQ/2013 3,918 t 7,730 t 0,947 t 9,125 t 182,7 t
IVQ/2013 3,579 t 7,379 t 1,132 t 8,682 t 155,9 t
2013 CELKEM 19,434 t 26,260 t 3,873 t 35,101 t 597,22 t

IQ/2014 4,286 t 6,387 t 1,987 t 12,01 t 119,5 t
IIQ/2014 4,581 t 5,818 t 1,787 t 8,478 t 136,4 t
IIIQ/2014 9,045 t 5,594 t 1,830 t 7,619 t 130,7 t
IVQ/2014 3,800 t 10,024 t 1,730 t 5,190 t 108,1 t 17,400 t
2014 CELKEM 26,712 t 27,823 t 7,334 t 33,297 t 494,7 t 17,400 t

Obec pomohla 

zútulnit prostředí 

v Klubu maminek

Nové vybavení přispělo ke  zútulnění 
společenských prostor v  Domě pro 
seniory, kde se pravidelně schází maminky 
se svými ratolestmi.

Dětský koutek v Klubu maminek nyní působí 
upraveným dojmem 
Foto: Gabriela Michálková

Na podlahu do dětského koutku přibyl 
nový koberec, na  kterém si děti mohou 
pohodlně hrát, nechybí ani uzavíratelné 
boxy pro přehledné třídění hraček.

Projekt, který si maminky navrhly 
proběhl za podpory Obce Vranovice. Ta 
nové vybavení zafi nancovala.

„Koutek pro naše nejmenší je nyní 
mnohem útulnější. Hračky máme 
rozděleny přehledně podle typu 
v  nových boxech, takže už neleží jen 
tak na  hromadě v  koutě. Bezpochyby 
to přispěje ke  zlepšení pořádku, čistoty 
i  bezpečnosti.“ říká vedoucí Klubu 
maminek Gabriela Michálková.

-kla-

Co nového 

ve Scolarestu?

Už druhým rokem zajišťujeme 
stravování pro ZŠ, MŠ a  ostatní „cizí“ 
strávníky  ve  Vranovicích. Zvyšování 
úrovně školní restaurace a  spokojenost 
klientů je pro nás stále na prvním místě.

V dnešní době používají rodiče školou 
povinných dětí téměř za  samozřejmé,že 
budou mít přehled a aktuální informace 
o jejich stravování.

-hel-
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Obecní knihovna

Březen – Měsíc 

čtenářů v naší 

knihovně

Po  mnoho let bývá měsíc březen 
spojován s knihou a čtenáři a v posledních 
letech také s  internetem. Naše knihovna 
připravila v tomto měsíci pro své čtenáře 
řadu zajímavých akcí pro různé skupiny 
svých návštěvníků od dětí až po seniory. 
Noví čtenáři, kteří přišli v  tomto měsíci 
do  knihovny, se mohli zaregistrovat 
zdarma a  pro ty zapomnětlivé platila 
po  celý březen „čtenářská amnestie” 
za pozdě vrácené knihy a časopisy.

Děti z MŠ darovaly knihovně obrázek s jarní 
tématikou
Foto: Petra Klabusayová

Foto: Josef Horníček

Vyhodnoceni a oceněni byli 

nejpilnější čtenáři za předchozí rok:

  Hamerníková Ludmila (čtenářka 
s největším počtem přečtených knih)

  Vrátná Veronika (v kategorii do 11-ti let)

  Soukupová Helena (nejstarší čtenářka 
knihovny)

  Hanušková Amálie (nejmladší čtenářka)

Foto: Josef Horníček

Pro nejmenší děti z  mateřské školky 
a  žáky první a  druhé třídy uspořádaly 
pracovnice knihovny besedy spojené 
s poslechem a kvízy.

V  letošním roce si připomínáme 
výročí narození dvou významných 
českých spisovatelů – 195 let uplynulo 
od  narození Boženy Němcové a  125. 
výročí narození Karla Čapka. Děti si 
připomněly nejkrásnější pohádky obou 
autorů a vyslechly ukázky z psího života 
Dášeňky, které patří ke  zlatému fondu 
české literatury.

Pondělní odpoledne byly naše počítače 
po celý březen vyhrazeny seniorům, kteří 
si mohli vyzkoušet práci s  internetem 
a  základními textovými a  tabulkovými 
editory. Nechyběla ani návštěva v Klubu 
důchodců. Knihovnice pro ně připravily 
povídání o  nejčtenějších knihách 
a představily elektronickou čtečku knih.

 Josef Horníček 

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

Díky našim webovým stránkám, které 
jsou určeny našim hostům /tedy žákům/ 
a  jejich rodičům, můžeme potřebné 
informace poskytnout. Po  přihlášení 
budete mít na výběr z několika možností. 
Můžete jednoduše zjistit fi nanční stav 
na účtu, získat přehled jaké jídlo si host 
odebral a kolik peněz utratil. Najdete tam 
jídelníček, dle kterého můžete objednat 
jídlo vašim dětem atd.

Co možná nevíte ?
  alergeny ve  školní jídelně, od 

13.12.2014 dle nařízení EP a  EU 
č.1169/2011 je povinností všech 
školních jídelen označovat alergeny 
ve všech potravinových výrobcích, ŠJ je 
povinna označit vyrobenou potravinu 
alergenní složkou,ale nebude brát 
zřetel na  přecitlivělost strávníků,tuto 
skutečnost si musí každý strávník, 
nebo jeho zákonný zástupce ohlídat 
sám. ŠJ má pouze funkci informační. 
Označení přítomnosti alergenů je 
vyznačeno na  Jídelním lístku číslem 
označením alergenu.
Seznam legislativně stanovených 
alergenů s označením čísla je vyvěšen 
u každého jídelního lístku

  novela vyhlášky č.17/2015 o školním 
stravování, umožňuje školním 
jídelnám realizaci dietního stravování 
a  zároveň stanovuje podmínky 
pro tuto realizaci. Cílem je otevřít 
možnost školního stravování také 
nezanedbatelné části žáků a studentů 
s chronickým onemocněním

Školní program ve Scolarestu

Máme každý den pro žáky školní 
program. Co to znamená? Ke  každému 
odebranému obědu si žák bere něco navíc 
např.jogurt,ovoce,zeleninový salát nebo 
moučník. Chceme docílit,aby děti byly 
spokojené a  zdravé. Zeleninové saláty 
považujeme za  důležitý doplněk stravy.
Školní program napomáhá i  k  plnění 
spotřebního koše. Receptury, podle 
kterých vaříme, jsou vyvinuty speciálně 
pro školství, pro dětský či dospívající 
organismus. Dávkování potravin je 
stanoveno podle věku strávníků.

Děti si u  nás ve  Scolarestu chodí 
přidávat. Paní kuchařky jim rády v rámci 
možností přidají, samozřejmě s výjimkou 
masa. Některé děti si přidávají i vícekrát. 
Přídavek jídla samozřejmě není účtován.

Na  závěr bych chtěla poděkovat 
všem našim stálým strávníkům  za jejich 
přízeň. Rádi uvítáme i nové hosty. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.

Eva Korčáková, vedoucí školní jídelny
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Okna školy dokořán

Jaro ve škole

Jaro jako obvykle zastihlo školu 

v  pilné práci. Jak se říká, „furt se něco 

děje“, a pro školu to platí dvojnásob.

Rozběhla se totiž řada soutěží 
a  olympiád, ve  kterých chceme 

co nejlépe uspět. Jsou to soutěže 

sportovní (gymnastika, přehazovaná, 

vybíjená, fl orbal aj.) , soutěže umělecké 

(recitační, taneční) nebo předmětové, 

zejména matematické (Pythagoriáda, 

Matematický klokan).

Žáci 2. a  3.třídy absolvují na  jaře 

plavecký výcvik.

Finišujeme s  projekty, které jsme 
započali.  Žáci 2.stupně naposledy 

navštíví Střední školu grafi ckou 

v  Brně, kde dokončí projekt Zvyšování 

přírodovědného a technického vzdělávání. 

V  projektu „Cloud je budoucnost 

vzdělávání” jsme ve  výběrovém řízení 

vysoutěžili nové konvertibilní tablety 
pro učitele, kteří se celé jaro pro práci 

na nich budou vzdělávat.

Škola se také míní účastnit 

dotačního řízení MŠMT na  podporu 

svého zabezpečení. První kroky již 

udělala. Na  základní školu instalovala 

zkušebně kamery, mateřskou školu 

zabezpečila čtečkou na  vstupní dveře. 

Rodiče dětí budou vybaveni čipy. Škola 

tak jasně deklaruje, že bezpečnost dětí 

a  zaměstnanců školy je vždy na  prvním 

místě.

Velký projekt, do  kterého se škola 

pouští je projekt „Škola podporující 
zdraví”. V  nejbližších dnech a  týdnech 

chceme s  dotazníkem, který následně 

vyhodnotí Státní zdravotní ústav v Praze, 

oslovit žáky, rodiče a  zaměstnance 

školy. Výsledky, které z  ankety získáme, 

zpracujeme v  projekt, který, pokud 

uspějeme ve  výběrovém řízení, budeme 

muset v Praze obhájit. V projektu chceme 

řešit vše, co se týká zdraví dětí – pohyb, 

stravu, školní prostředí, trávení přestávek 

atd. Pokud by se nám podařilo do  sítě 

škol podporujících zdraví dostat, stoupla 

by prestiž školy několikanásobně.

Žáky pátých a  devátých tříd čeká 

na  jaře velký krok pro budoucnost – 

přijímací řízení. Všichni doufáme, že 

uspějí a splní si svá osobní přání a ambice.

Česká školní inspekce si vybrala naši 

školu pro pokusné testování deváťáků 

k  budoucímu celoplošnému povinnému 

testování. Žáci tak budou v  květnu 

ověřovat, zda jejich znalosti z  oblasti 

humanitních i  přírodních věd jsou 

na  požadované úrovni. Škola navíc pro 

vlastní potřebu bude testovat žáky 5. a 8.

ročníku z  českého i  anglického jazyka 

a matematiky.

Máme za  sebou úspěšný zápis 
do  první třídy. Ještě čekáme, kolik 

dětí bude mít odklad školní docházky, 

abychom mohli co nejpřesněji stanovit, 

kolik volných míst bude pro příští rok 

v  mateřské škole. V  souvislosti s  tím 

uvažujeme i  o  zavedení přípravné třídy, 

kde by (pokud budou rodiče souhlasit) 

byly všechny děti, které dostaly odklad, 

byly shromážděny a  přípravu na  školní 

výuku by měly intenzivní a jednotnou.

Rozběhly se také exkurze žáků 
do  fi rem a  institucí, které zajišťovali 

aktivní rodiče školy. Tímto bych jim 

chtěla poděkovat.  Jedná se např. o  pí.

Černou, která zajistila exkurzi pro 

7.ročník v DHL Pohořelice.

Škola uspořádala Dětský maškarní 
karneval. Bez darů sponzorů by akce 

nemohla být uskutečněna, a  tak i  zde je 

na místě poděkování. 

Škola také připravuje program pro 
Vranovické jaro. Zpěváci, tanečníci, 

recitátoři, ti všichni se míní před širokou 

veřejnosti předvést a navnadit na příchod 

jara. 

V  dubnu nás čekají třídní schůzky 

a  s  nimi i  důležitý úkol. Pokusit se 

utvořit spolek, jehož členové by školu 

podporovali, řešili s vedením školy dobré 

i  zlé a  podněcovali je novými nápady. 

Pokud byste měli chuť ve spolku pracovat, 

přestože nemáte děti ve  škole, rádi vás 

mezi sebe přijmeme. 

Tak krásné jaro!

Mgr. Hana Pokorná 
ředitelka školy

Děti si užily 

maškarní bál

Princezny, kouzelníci, piráti a  další 
pohádkové postavy zaplnili v neděli 22.3. 
2015 vranovickou sportovní halu. 

Děti dováděly na parketu

Foto: Gabriela Michálková

Základní škola společně s mateřskou 
školou připravily pro své děti tradiční 
maškarní bál, na kterém si děti do sytosti 
užily odpoledne plné her, zábavy a tance. 
O  dobrou náladu se postarala skupina 
Koráb.

Josef Horníček

Opět vyhráváme 

a pomáháme

Soutěž „Mandala dětem“ je určena 
dětem z  mateřských, základních 
i  středních škol. V  letošním 4. ročníku 
bylo vybráno 53 výherních mandal z celé 
republiky a naše škola již podruhé vyhrála. 
Mandala naší žákyně Romany Pavelkové 
z  8. A  třídy je opět mezi vítěznými! 
GRATULUJEME! V  loňském roce 
vyhrála mandala Filipa Žákovského. 

Ze všech 53 výherních děl bude 
sestaven kalendář mandal pro rok 2016. 
Autoři mandal se již nyní mohou těšit 
na  jeho výtisk. V  květnu si i  vy můžete 
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přijít prohlédnout vybrané mandaly 
na  brněnskou výstavu.  Prodej originálů 
děl proběhne na vernisáži v Brně. 

Vítězná mandala Romany Pavelkové z 8.A
Foto: Andrea Lastomirská

Během následných putovních výstav 
bude možné zakoupit zbylé originály 
a kopie v prodejní on-line galerii. Výnos 
z  prodeje bude věnován na  konkrétní 
předem domluvené programy 
Občanského sdružení Janus věnujícímu 
se dětem, mládeži a  mladým dospělým, 
kteří vyrůstali, nebo stále vyrůstají, 
v náhradní péči.

Mgr. Andrea Lastomirská

Školní kolo recitační 

soutěže

Opět po  roce se sešli žáci 1. stupně 
ZŠ na recitační soutěži. Nejprve proběhla 
třídní kola a tři nejlepší recitátoři z každé 
třídy soutěžili ve  školním kole, které 
se uskutečnilo 13. února. Osmnáct 
nejlepších recitátorů přednášelo básničky 
různých autorů. Všichni se připravili 
velmi poctivě a porota měla těžký úkol – 
koho zvolit za vítěze.

Nejlepší recitátoři prvního stupně ZŠ
Foto: Eva Hnízdová

V 1. kategorii (1. třída) zvítězil Matěj 
Hochman, druhé místo obsadila Klára 
Čeledová, třetí byl David Fojtík.

Ve  2. kategorii (2., 3. třída) se stala 
vítězkou Kateřina Hochmanová, druhé 
místo obsadila Tereza Bubeníková 
a  na  třetím místě skončila Nikola 
Ruberová.

3. kategorii (4., 5. třídy) vyhrála 
Alexandra Lastomirská, druhé místo 
obsadila Štěpánka Horká a  třetí místo 
patřilo Richardu Pezlarovi.

Všem účastníkům recitační soutěže 
náleží pochvala za  pěkné výkony 
v  oblasti poezie a  taktéž poděkování 
za reprezentaci své třídy.

Eva Hnízdová

Soutěž recitátorů 

2. stupně ZŠ

Dne 17. února 2015 se na naší škole 
konala recitační soutěž, které se zúčastnilo 
devět žáků a  žákyň druhého stupně. 
Do okresního kola v Ivančicích postupují 
Kristýna Celnarová a  Anna Pezlarová, 
obě ze 6. A. Vítězkám gratulujeme a všem 
ostatním účinkujícím děkujeme za účast.

-pok-

Měsíc únor se nesl 

v naší mateřské 

škole v duchu 

Masopustu

Nejdříve jsme si s  dětmi povídali, 
že Masopust je období veselí, legrace 
i hostin. Na hostinách se jí maso, jitrnice, 
koláče, koblížky a  jiné dobroty. Lidé 
si připravují masky a  maškary, tancují 
a  zpívají. Je to období od  Tří králů až 
do začátku postní doby. Co asi znamená 
slovo maso – půst? Dokázali byste se 
zříct nějakých dobrot? Líbilo by se vám 
připravit si masky na  karneval, vyrobit 
jitrnice, vyzdobit školku, udělat si oslavu?

Ve  školce se postupně proháněly 
snad všechny možné pohádkové bytosti, 
šaškové, kovbojové, princezny, zajíčci 
a  jiná zvířátka, dokonce i  pavoučí muž. 
Děti si vyrobily 
hudební nástroj 
a  učily se 
spousty písniček 
a  básniček. Také 
si vyzkoušely 
vyrobit jitrnici, 
zahrály si 
p o h á d k u 
O  Koblížkovi 
a  koblížek si 
nakreslily.

N e j v ě t š í 
radost měly děti 
z  maškarního 

reje, kdy za doprovodu harmoniky pí uč. 
Hanky a hudebních nástrojů vlastnoručně 
vyrobených skotačily, tančily, zpívaly 
a radovaly se.

Na závěr nechyběla hostina, kterou si 
děti užily díky pí. kuchařce Kristýnce.

Těšíme se na další Masopust.

Monika Galbavá

Návštěva vozíčkářů 

v MŠ

Jak nejlépe poznat člověka se 
zdravotním postižením? Potkat se s ním 
a popovídat si.

Vozíčkáři přiblížili dětem život s handicapem
Foto: Monika Galbavá

Liga vozíčkářů dokázala našim dětem 
přiblížit život a  každodenní problémy 
lidí na vozíku. Děti odpovídaly na různé 
kvízové otázky, při kterých se dozvěděly, 
které zvíře je nejčastějším pomocníkem. 
Co dokáže pes - např. podat telefon, 
otevřít dveře, pomoci při svlékáni 
oblečení. K  čemu slouží bílá hůl a  kdo 
jsou to nevidomí. Ale největším zážitkem 
bylo pro děti vyzkoušet si přímo jízdu 
na  vozíku nebo si na  něj sednout. Ne 
všichni měli tu odvahu si přisednout a tak 
někteří raději nakreslili obrázek. Většinou 
sluníčko pro radost. Věříme, že v  tento 
den si děti odnesly nevšední zážitek 
a setkání s vozíčkáři jim v dalších letech 
nebude lhostejné.

Monika Galbavá

Děti z MŠ si připomněly tradici masopustní veselice 
Foto: z fotoarchivu MŠ Vranovice
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Římskokatolická farnost

Redukční dieta 

a Velikonoce

V těchto dnech, kdy se k Vám dostává 
nové číslo tohoto obecního zpravodaje 
opět končí postní doba – doba, které se 
lidově říká masopust, a v dobách dávných 
byla spojena s  hladověním po  uplynulé 
zimě. V  dnešní době bychom řekli, že 
se jedná o dobu, která v globalizovaném 
světě nemá své místo – a nebo, že by ano? 

Jako řada dnešních lidí sedím dnes 
v  kanceláři na  židli nebo u  počítače 
a  s  přibývajícími léty tloustnu.... Vždy, 
když si čtu email na  veřejném portálu, 
objevují se mi vedle pošty reklamy. V nich 
se kromě nových aut a  věcí pravidelně 
opakuje téma hubnutí. Jsou to samozřejmě 
zázračné přípravky, po kterých zhubnete, 
i  když každý večer vybílíte Vaši lednici 
nebo vyvážené preparáty, které vám zaručí 
účinnost jen při zachování přísné diety. 
Jejich účinnost ukazují známí lidé herci 
i  obyčejní lidé. My všichni rádi věříme 
reklamám.... Bohužel po  zakoupení 
takovéhoto přípravku se často uživateli 
stane, že mu sice pomůže zhubnout, ale 
vzápětí se jeho váha ještě zvýší. Proč? 
Ženy i muži znalí problému řeknou jojo-
efekt. Po  skončení diety je třeba dohnat 
to, co tělu chybělo a kila se vrátí... 

Foto: z rodinného alba Kukletovi

Jediným lékem na  obezitu je 
změna životního stylu, říkají odborníci, 
a  sebekázeň. Ale já a  většina lidí kolem 
mne je tak slabá... Proto je nejlepší 
buď začít polykat ty prášky pravidelně 
a  nebo si sehnat nutričního poradce či 
krabičkovou dietu. Ale bez vlastní vůle 
je to stejně k ničemu. Aspoň podle toho 
co moji známí říkají. A  tak jako celý 
národ pomalu spokojeně tloustneme, 
i  když odborníci bijí na  poplach, že 

tím dokonce kromě podlomení zdraví 
i  hloupneme (díky potížím krevního 
oběhu, spojenými s nadváhou nám umírá 
mozek). A do toho přichází těch 40 dní 
půstu, kdy se nemá jíst maso... Přiznám 
se Vám, že bych to ani já bez masa 40 
dní nevydržel, naštěstí i  moderní církev 
udělala ústupky a dny postu v postní době 
jsou jen dva – Popeleční středa a  Velký 
Pátek. Tím bych mohl tento článek 
skončit s  tím, že vlastně už ani ta doba 
postní není v křesťanství dobou skutečně 
postní. Ale není tomu tak. 

Doba postní má být hlavně dobou, 
kdy každý z nás zkusí vystoupit ze svého 
rozjetého vlaku, postavit se vedle něj 
a zamyslit se nad sebou – nejen vztaženo 
na jídlo a nadváhu, ale i na náš život – co 
dělám špatně, a o těchto věcech přemýšlet 
celých 40 dní. 

Velikonoce jsou pak vhodnou 
dobou změny. Tak jako se po  prvních 
velikonocích stal z proroka (kterého znalo 
pár lidí v  několika městech na  pobřeží 
Mrtvého moře) Ježíš Kristus, kvůli 
kterému již více než 2000 let řada lidí 
obrátila svůj život k  dobrému. A  nebo 
i  ke  zlému napadne hned řadu z  Vás – 
ano máte pravdu. Ale to u nás lidí po čase 
začíná fungovat ten známý jojo-efekt. 

Půst je tu naštěstí pro nás každý rok 
znovu a  zdarma, na  rozdíl od  redukční 
diety s  nutričním poradcem a  nebo 
zázračnými prášky, opravdu účinkuje. 
Stačí jen začít... 

Kostel ve Vranovicích 

otevře dveře 

Noci kostelů

V  pátek 29. 5. 2015 se již počtvrté 
bude také ve  Vranovickém kostele konat 
Noc kostelů. V rámci této akce bude řada 
těchto objektů otevřena od  pozdního 
odpoledne do  půlnoci pro všechny, kteří 
se chtějí zúčastnit programu, nebo se jen 
tak přijít podívat do  kostela. I  letos bude 
součástí programu ve Vranovicích část pro 
děti a mládež a samostatná část pro starší 
mládež a  dospělé – tentokrát bychom se 
chtěli zaměřit na  historii našeho kostela 
besedou s  pamětníky. Obě části propojí 
opět hudba. Prostor mezi body programu 
bude vyhrazen pro Vaše dotazy. 

Stejně jako loni se budete moci podívat 
do  sakristie a na kůr kostela a na některé 
předměty, které zůstávají jinak ukryty 
v zákoutích kostela a fary. Díky propagaci 
na  celostátních webových stránkách 
a v médiích se tak můžou do Vranovického 
kostela přijet podívat i lidé z okolních obcí.

Noc kostelů je ekumenický projekt, 
který nabízí setkání s  křesťanstvím a  je 
určen pro co nejširší veřejnost. Mottem 
letošního setkání je biblický citát „Žádná 
tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, 
temnota je jako světlo.“ (Srov. Ž 139,12). 
Informace, kam všude se o  letošní noci 
kostelů můžete podívat a co můžete prožít, 
najdete na webu www.nockostelu.cz 

Za vranovickou farnost
Pavel Kukleta

Děti v rámci noci kostelů 2014 vytvořily ze zapálených svíček obrázek. 
Foto: Pavel Kukleta
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Společenské dění

Na výbornou. 

Hodnotili návštěvníci letošní 

maškarní ples

Plesovou sezónu ve Vranovicích tradičně zakončuje maškarní 
ples. Na letošní jubilejní 15. ročník budou příchozí ještě dlouho 
vzpomínat. Přes dvě stovky lidí si užilo skvělou zábavu.

Výjimečná byla i promenáda masek. Na place se sešlo přes 
sto účastníků v přestrojení, což byl rekordní počet. Nechyběli 
legomani  – fotbaloví fanoušci v  převleku vranovického „áčka“, 
Mimoni, biatlonisté, Simpsonovi, missky, mravenci, cyklisté, ani 
další nápadité masky. 

Propracovaná maska se mimoňům vyplatila, odnesli si první cenu

Fanouškovská podpora našeho áčka nezklamala

Oceněno bylo pět nejlepších masek, podle počtu získaných 
hlasů přítomných návštěvníků. Cenu za  nejlepší masku si 
odnesli Mimoni, kteří v  konečném součtu jen těsně porazili 
lego tým. Na třetím místě se umístili biatlonisté. Jako čtvrtou 
nejoriginálnější masku návštěvníci zvolili Simpsonovi, štangli 
salámu a lahev šampaňského si odnesli i mravenci za páté místo.

Čeští biatlonisté slavili úspěch i ve Vranovicích
Foto: Petra Klabusayová

V losování o hlavní ceny – televizi, horské kolo nebo tablet, 
měli štěstí návštěvníci z  Vranovic, takže to s  plnýma rukama 
neměli daleko.

Hudebního doprovodu se brilantně zhostila skupina Větry 
z Jihu, a to ve speciálním složení COOL band.

Letošní ročník maškarního plesu měl úspěch. Příchozí ho 
hodnotili na jedničku a radost neskrývali ani organizátoři.

Nezbývá, než se těšit zase za rok. A už teď můžete přemýšlet, 
jakou maskou příště zaujmete třeba vy.

Petra Klabusayová

Snaží se udržet starou tradici

Masopustní průvod letos čítal na dvacet masek

Masopust – tuto starou lidovou slavnost se v dnešní době snaží 
obnovit na mnoha místech naší republiky. Slavnostní hodování 
a  veselí průvodu masek ani letos nechybělo ve  Vranovicích. 
O  udržení této tradice se zasloužil spolek Vranovických bab, 
k  nimž se přidala řada dalších zájemců z  řad dobrovolníků. 
Průvod letos čítal bezmála dvacet masek.
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Masky putovaly dědinou od  15.00 
hodin, z  ulice Ivaňské směrem 
na Náměstíčko, Náves a na ulici Květnou. 
Na  každé zastávce je čekalo bohaté 
občerstvení. Masopustní průvod zakončil 
v  restauraci Sportbar, kde bylo opravdu 
veselo.

„Jsme rádi, že průvod byl početný, 
všem, kteří se zapojili do  tohoto veselí 
děkujeme a  doufáme, že tato tradice 
do  budoucna nebude lidem lhostejná 
a i ti, kteří se třeba do průvodu nezapojí, 
podpoří tradici třeba jen svou účastí 
na  některé ze zmiňovaných zastávek.“ 
přeje si Gabriela Vinická, vedoucí spolku 
Vranovických bab.

Petra Klabusayová

Masopustní maškary táhly Vranovicemi
Foto: Gabriela Vinická

Z historie obce

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

Naše eldorádo bývalo v hlínku.
Sem jezdili hospodáři pro hlínu 

na  stavby (domy se stavěly ještě 
z kotovic), kousek výš u Hájku byl bílý 
hlínek, tam se brala hlína na líčení. 

Původně byl hlínek mrchovištěm, 
kam zakopávali mršiny prasat, 
uhynulých na  červenku, krav a  snad 
i koní. Prý je dřív vykopávali a pojídali 
cikáni. To já ale nepamatuju. 

Byla tam taky skládka zgarbů, takové 
velké obecní mrchoviště. Časem, jak 
jsem dorůstal, všechen ten bordel zmizel 
a  celá zatravněná plocha patřila nám 
z Lapačova. Pásávali jsme tam housata 
a  kozy, ale taky hráli kopanou. Místa 
pro všechno a pro všechny bylo dost, jen 
hajný Klimeš nás párkrát prohnal, když 
jsme se fotbalu věnovali víc než kozám, 
které zaběhly do Hájku na mladé lupení. 

V hlínku byla taky zvěř a ptáci. Zvěř 
byli sysli, které strýc Vybíral dovedně 
chytal do  drátěných ok, za  každou 
kožku dostal na  obci 40 halířů. Ptáci 
byly břehule. Ve  stěnách žlutého hlínku 
si vyzobaly díry, ve  kterých hnízdily. 
Do  žádné z  nich jsme se nikdy 
nedostali. Byly tak nepřístupné, hluboké 
a zahnuté, že jsme k hnízdu nedosáhli. 

U těch břehulí mi vrtal hlavou jeden 
jev. Párkrát jsme stříleli šicgumama, 
nikdy nikdo jedinou netrefi l. Buď byly 
tak šikovné, nebo my špatní střelci. 
A  dobře tak, dnes jsou i  ty břehule 
v přírodě vzácné. 

Jakmile se na  jaře vylíhla první 
housata, měli jsme do  zimy o  zábavu 
postaráno. Housata jsme nesli v  košině, 
husy gágaly a klusaly za nimi, na pantě 
uvázané kozy – a šlo se, a paste se. Doma 
nás bylo víc, tak jsme se v pasení střídali, 
ale většinou jsme to odskákali my dva 
se Slávou. Když pak i on odešel z domu 
do  učení, zůstal jsem nekorunovaným 
králem já sám. Jednou jsme měli pěkný 
průšvih. 

Bylo nedělní dopoledne a  po  kostele 
na  Ivaňské silnici prodávali třešně. 
Byla to obecní silnice a  náš tatínek – 
jako radní – byl u  toho. Byl tam taky 
obecní pokladník Šťastný, řečený mošňa, 
Havel Suchánek a pohrabáč Josef Pezlar 
– kulhavý bošna. Zájemců o  třešně byla 
plná silnic. Prim mezi nimi hrála stará 
Julie Tománková, ona co mohla vykoupila 
a prodala na Zelném rynku v Brně. 

Vybírala si ty nejlepší stromy, 
přihazovala, ani chlapi si na  ni 
netroufali. Pamatuju, jak sjela bednáře 
Krutinu z Lapačova: „ Di do háje, Ignác, 
a hleď si svéch beček. Ten strom je můj…“ 
A byl. 

Nám pasákům nesměla podívaná při 
prodeji třešní ujít. U koz v hlínku jsme 
nechali Toníka Pucových a pletli jsme se 
mezi davem. Za kapličkou u Kamenských 
se nám i  kupujícím a  prodávajícím 
naskytla krásná podívaná. Uprostřed 
polí se na  mladé jetelině páslo stádo 
našich koz, pasák Toník nikde. Tatínkovi 
nezbylo, než kozy ze škody zavrátit. 
V  černých listrových šatech, klobouku, 
s motýlkem na štajfkrágnu pod krkem se 
uprostřed koz náramně vyjímal. Pěkně 
se proběhl, packal přes hrudy, vrátil se 
celý zchvácený a zaprášený. Vyhledal nás 
provinilce pohledem a mezi zuby procedil: 
„Počkéte, vy fagásci, téch po  čuni…“. 
Kupodivu ale z  té bouřky nepršelo. 
Radní šli dobrý výdělek z prodeje zapít 
k Fialům, tatínek tam na kozy a na nás 
asi zapomněl. 

My Lapačáci jsme měli na  Ivaňské 
jako deputát strom, o  který nikdo 
nestál. Vydal za  tři jiné, tak byl velký. 
Rostl hned na kraji naproti Šromovým 
a  kapličky. Byla to pláňka, třešně 
dozrávaly až po žních a my jsme obírali 
při pasení husí na  strnisku u  Černého 
kříže. V hromádkách, které jsme po sobě 
zanechali, bylo víc pecek než všeho 
ostatního, přesto jsme však na naše broky, 
jak jsme jim říkali, nedali dopustit. 

Přepis: Lenka Jančová
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Z činnosti spolků

Sbor dobrovolných 
hasičů Vranovice
Ocenění dlouholeté 

práce pro Sbor 

dobrovolných hasičů

Bývalý velitel jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Vranovice pan 
Jan Rohrer, obdržel za  svoje zásluhy 
na  úseku požární ochrany Bronzovou 
medaili Jihomoravského kraje. Pan 
Jan Rohrer působí v  naší jednotce 
sboru dobrovolných hasičů Vranovice 
již čtyřicet let z  toho 20 let jako velitel 
jednotky. Během jeho působení byla 
jednotka mimo jiné vybavena novou 
zásahovou technikou, věcnými prostředky 
a  ochranným vybavením. Také proběhla 
řada stavebních úprav hasičské zbrojnice. 

Jako poděkování obdržel pan Rohrer náramkové 
hodinky

Dlouholetou práci v hasičském sboru ocenil 
i starosta obce
Foto: Pavel Kukleta

Chceme mu ještě jednou také 

my, řadoví členové jednotky sboru 

dobrovolných hasičů, poděkovat za  jeho 

obětavou celoživotní práci a  starost 

o naši jednotku a tím i za péči o požární 

ochranu celé naší obce. Své poděkování 

připojili kromě starosty obce Vranovice 

pana ing.  Jan Helikara také nový velitel 

jednotky SDH Vranovice pan Aleš 

Hanuš, který předal našemu bývalému 

veliteli jako pozornost náramkové 

hodinky.

Pavel Kukleta

Novinky ze sboru

Rádi bychom Vás informovali 

o aktuálním dění ve Sboru dobrovolných 

hasičů obce Vranovice a  v  její zásahové 

jednotce. Nový velitel jednotky Aleš 

Hanuš se v  současné době připravuje 

na získání odborné způsobilosti k výkonu 

této funkce. Zároveň bylo ukončeno 

vstupní školení pro našeho nového člena 

Ladislava Ševčíka st.   

V  měsíci únoru jsme museli – 

z  důvodu technické závady na  vytápění 

společenských prostor hasičské zbrojnice 

– přesunout konání členské schůze 

do salonku ve Sportbaru. 

V  měsíci březnu se uskutečnila 

brigáda na  úklid společenských prostor 

a šatny členů zásahové jednotky. Údržba 

výstroje a osobních ochranných pomůcek 

je povinností každého člena zásahové 

jednotky. 

Během měsíce dubna nás čeká 

velmi mnoho důležitých událostí. Hned 

na úvod se zúčastníme pravidelné odborné 

přípravy strojníků, velitelů jednotek 

a  družstev. Následovat bude taktické 

cvičení na spolupráci s vrtulníkem Policie 

ČR – zdolávání rozsáhlých požárů 

pomocí hašení z  podvěsného „bambi 

vaku“. Členy zásahové jednotky čeká 

školení, při kterém budou prověřeny věcné 

prostředky technické, strojní a chemické 

služby. Na konci dubna budeme provádět, 

tak jako každé jaro, sběr železného šrotu. 

-aug-

Těžko na cvičišti...

Náš člen Láďa Ševčík „junior“  se 
v  současné době připravuje na  výkon 
povolání profesionálního hasiče u  HZS 
ČR. 

Již během studií se navíc účastnil 
několika náročných soutěží TFA. Pokud 
chcete o  těchto soutěžích vědět více, 
navštivte naše stránky hasicivranovice.
webnode.cz / ZAJÍMAVOSTI / Soutěže 
TFA. 

-aug-

Zásah výjezdové 

jednotky 

Dne 16.2.2015 v 17:12 h byl jednotce 
vyhlášen výjezd na požár staré nepoužívané 
maringotky v  polích za  obcí Vranovice. 
Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem 
CAS K  25 Liaz v  počtu 1+4 ve  složení 
Hanuš Aleš, Augustin Marek, Veselský 
Miroslav, Ševčík Ladislav st. a  Kukleta 
Pavel. Na likvidaci požáru byly nasazeny 
2 vysokotlaké proudy a  pracovní nářadí, 
kterým byla konstrukce maringotky 
postupně rozebírána. Na místě zasahovala 
též jednotka HZS z  PS Pohořelice 
a vyšetřovatel Policie ČR.

Za SDH Vranovice
Marek Augustin
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Klub maminek
Co se dělo v klubu 

maminek v měsících 

leden až březen? 

V  lednu jsme tvořily dárkové 
tašky z  obálek, svícny a  také velmi 
praktické peněženky, každý podle své 
představivosti. Únor byl věnován dětem 
a  jejich zručnosti v  malování a  také 
nemohu zapomenout na  první turnaj 
v  pexesu, kterého se zúčastnilo 10 
maminek. Tyto maminky pak bojovaly 
o nejlepší umístění. Na krásné třetí místo 
se probojovala Šárka Novotná a odnesla 
si bronzovou medaili, druhé místo patří 
Majce Melkové, která získala stříbrnou 
medaili a  nejlepší hráčkou se stala Eva 
Poukarová, která si odnesla pohár pro 
vítěze. 

Pohár za výhru v turnaji pexesa si odnesla Eva 
Poukarová

Foto: Gabriela Michálková

Doufám, že to nebyl poslední turnaj 
a  budeme v  této tradici pokračovat. 
Březen je už věnován příchodu jara, 
nejkrásnějšího ročního období. 

Těšíme se na  všechny maminky 
a jejich děti.

Za klub maminek 
Gabriela Michálková

Klub důchodců
V klubu důchodců 

se konaly volby

Na  své členské schůzi 21.1.2015 
si členové zvolili nový rozšířený výbor. 
Dosavadní předseda p. Ivan Bednář, který 
zastával tuto funkci řadu let, požádal 
výbor o  uvolnění z  funkce. V  době 
konání členské schůze byl hospitalizován 
v nemocnici. Děkujeme mu za dosavadní 
činnost a  přejeme mu dobré zdraví. 
Předsedkyní byla nově zvoleným výborem 
navržena a schválena p. Vlasta Novotná. 
Členům byl předložen plán činnosti na 1. 
pol. r. 2015. 

Na zlepšení a zpestření činnosti klubu 
jsme požádali Obecní úřad o  dotaci, 
kterou nám OÚ každým rokem poskytuje, 
za což vyslovujeme velké DÍKY.

-mel-

Vzpomínání 

o Vranovicích

Při pondělním posezení 2.2.2015 
jsme pokračovali ve vzpomínání o historii 
Vranovic. Paní uč. L. Drápalová si 
velmi pečlivě připravila tuto besedu. 
Vzpomínalo se na  vranovické nádraží, 
které mělo nesmírný význam v  dopravě, 
také na  postavenou dvoutřídní školu 
měšťanku, kam jezdili žáci z okolí z 16-ti 
obcí, dále jsme vzpomínali na vranovické 
svatby, jejich přípravy. Paní Dvořáková M. 
nám četla z Občasníku z r. 2005 povídání 
p.  Václava Celnara o  průběhu svateb. 
Bylo toho mnohem víc na vzpomínání… 
snad zase příště! 

Foto: Zdeňka Melová

Paní učitelka Drápalová byla 
odměněna potleskem všech přítomných. 
Děkujeme.

-mel-

Poděkování 

p. Svatavě Pitkové

Členky KD navštěvují pravidelně 
úterní cvičení pod vedením p.  Svatavy 
Pitkové, která se velmi obětavě již několik 
let věnuje cvičení žen, ale i mužů. 

Svatava Pitková se sportu věnuje už od mládí
Foto: Zdeňka Melová

Mezi členy klubu se zvýšil zájem 
o  toto cvičení, za  což patří p.  Svatavě 
poděkování.

-mel-

Březen – měsíc 

knihy

Na  březnové schůzi 2.3.2015 
jsme pozvali mezi nás do  klubu 
p.  Ing.  Mgr.  P.  Klabusayovou spolu 
s p. Papežovou a I. Blechovou. Povídání 
bylo o  novinkách v  naší knihovně.  
Z břeclavské knihovny pro nás zapůjčily 
čtečku knih a  MP 3 a  seznámily nás 
s  jejich používáním. My starší ale 
zůstaneme věrni knihám. Knihovna má 
asi 300 čtenářů, kterým nabízí 8-9 tisíc 
knih. 

Knihovnice v březnu zavítaly také mezi seniory
Foto: Petra Klabusayová

Paní Klabusayová nás seznámila 
s  termínem pořádání „Vranovického 
jara“, které bude 18.4.2015 a  požádala 
nás již tradičně o součinnost. Naše členky 
každoročně pomáhají při organizaci této 
akce. 

Děkujeme vám za příjemné zpestření 
našeho pondělního posezení u čaje a kávy. 

Za klub důchodců 
Zdeňka Melová
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Sport

TJ SOKOL Vranovice 
Z činnosti oddílu 

všestrannosti

Stalo se již tradicí, že v  období 
mezi slety připravují Brněnské župy 
sportovní sokolské setkání pro všechny 
věkové kategorie  - Sokolské Brno,  a to 
v  termínu 5.-7.června 2015. Zároveň 
to bude i  oslava 25 let znovuobnovení  
České obce sokolské. Budou předvedeny 
hromadné stadionové skladby, pódiové 
skladby. Vzdělavatelský odbor připravuje 
pro účastníky kulturní program a  různé 
soutěže. Součástí bude také Olympijský 
šplh v Olympii.

Ženy z vranovického oddílu si na sokolské 
setkání připravily skladbu „Pro radost”
Foto: Jana Hladká

Ženy naší TJ se také zapojily. 
Vybraly si nácvik hromadné skladby „Pro 
radost“ zkušené autorky sestry Frantové 
z  T.J.Tišnov.  Skladba trvá asi 7 minut 
a  skládá se ze tří oddílů na  taneční 
hudbu.  Jednotlivé prvky a  choreografi e 
jsou voleny se zaměřením na  celkové 
protažení a  rozcvičení . Je zde kladen 
důraz na  správné držení těla a  uvolnění 
krční páteře.  Vedoucí  cvičitelkou je 
J.Hladká, která se dle harmonogramu 
účastní spolu s  ostatními cvičitelkami 
z jiných jednot nácvičných srazů v Brně. 
Zde  autorka skladby všechny učí  správné 

provedení. V červnu  přijede do Brna tuto 
skladbu cvičit cca 700 cvičenek z  celé 
republiky. Z  Vranovic deset , a  máme 
takou kuriozitku. Dvě z  nich jsou 
takzvané „dálkové studentky“. Jedna žije 
v  Litomyšli a  druhá ve  Slavkově. Mají 
do  nácviku chuť, ale u  nich neprobíhá. 
Tuto formu  dle videa,  tištěného popisu 
a  občasných setkání si již s  úspěchem  
vyzkoušely při sletu v  roce 2012. Prostě, 
cvičíme pro radost.

Jana Hladká

Silový trojboj
Siloví trojbojaři 

slaví úspěchy

11. Mistrovství České republiky 
v  benčpresu (tlak na  lavici) dorostu, 
juniorů a masters proběhlo 14. února 2015 
ve Zbýšově. Tohoto mistrovství se mohli 
zúčastnit jen ti závodníci, kteří již zvládli 
minimálně výkon třetí výkonnostní třídy.

V  dorostu náš oddíl neměl své 
zástupce.

V juniorské kategorii do 120 kg získal 
mistrovský titul závodník z vranovického 
oddílu Michael Čech. Výkonem 180 kg 
předčil své soupeře o 20 kg.

Foto: Ronnie.cz

V kategorii masters (tj. nad 40let) se 
umístil Jiří Furch na  bronzové příčce 
za  výkon 150 kg v  hmotnostní kategorii 
do 83 kg.

Foto: Ronnie.cz

Oldřich Halfar se umístil na sedmém 

místě v  kategorii do  105 kg výkonem 

152,5 kg.

Leden byl úspěšný pro naše 
dorostence

Za  zmínku ještě stojí výsledky 

dorostenců, kteří poslední lednový den 

soutěžili ve Frýdlantu v Čechách na 23. 

Mistrovství České republiky v  silovém 

trojboji dorostu. Vranovický oddíl měl 

nominované dva závodníky Věroslava 

Průdka a Filipa Kurku.

V  Kategorii do  83 kg se umístil 

Věroslav Průdek na  čtvrtém místě 

celkovým trojbojem 382,5 kg.

Filip Kurka ve  sloučené kategorii 

do  105 kg se umístil na  třetím místě 

za celkový výkon 345 kg.

Oba dorostenci v  tlaku na  lavici 

zvládli 90 kg.

Za oddíl silového trojboje 
Ivan Karpíšek

SK Vranovice

Jubilejní ples trhal 

rekordy

Letošní 15. maškarní ples, již tradičně 

pořádaný naším SK, překonal většinu 

historických rekordů a určitě se tak zapíše 

mezi nejzdařilejší kulturní akce právě 

ukončené plesové sezóny. Nejde jen o náš 

osobní názor, podstatnějším měřítkem 

tohoto tvrzení je ohlas návštěvníků plesu. 

Vesměs se k nám hrnula samá pozitiva, 

z  nichž někteří nešetřili superlativy 

na adresu hudebního tělesa, které si u nás 

odbylo svou premiéru. Kapela COOL 

band, (v rekordním počtu 8 účinkujících) 

jež úžasným způsobem po  celý večer 

bavila plný sál. 



16

Organizátoři měli z letošní návštěvnosti radost
Foto: Petra Klabusayová

Dalším rekordním zápisem byl počet 

všech hostů, který se šplhal až k  číslu 

270..!! A z tohoto jich celých 110 přišlo 

v  karnevalovém přestrojení, což je další 

rekord. 

SK Vranovice děkuje všem maskám 

za kreativitu, dobrovolníkům za přípravu 

a  zdárný průběh plesu a  zároveň zve 

na příští ročník. 

Za SK Vranovice 
Miroslav Ježa -jež-

Rozlosování zápasů na jarní část sezóny

Vranovičtí lékaři mají nový web

Praktický lékař Petr Bartl a dětská lékařka Ludmila Bartlová 

mají nové společné webové stránky www.lekarivranovice.cz.

Na těch občané najdou veškeré informace o ordinační době 

a  o  plánovaných dovolených, novinky a  zprávy z  lékařského 

prostředí, ceník lékařských výkonů, které nehradí zdravotní 

pojišťovna a další důležité kontakty a aktuality.

-kla-
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Pozvánka

V neděli 12. dubna od 14.00 hodin do 18.00 hodin 

proběhne v penzionu VERITAS Den otevřených dveří.

Přijděte se podívat do nově otevřeného penzionu. 

Ke zpříjemnění vaší návštěvy Vám zahraje cimbálová 

muzika LÁLIA. Občerstvení zajištěno.

 Provozní doba: 00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

veritas@penzionveritas.cz
více informací na www.penzionveritas.cz

Bezplatná občanská inzerce

  Hledáme ke koupi RD se zahradou ve Vranovicích. Za nabídku 
děkujeme.Tel.: 603 790 142. 

Uzavírka silnice

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a  silničního 

hospodářství, oznamuje podle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích přechodnou úpravu provozu na dobu od 9.3.2015 
do  15.5.2015. Z  důvodu uzavření silnice III/46121 v  obci 

Přísnotice v  rámci akce budování nové kanalizace je vedena 

objízdná trasa přes Pohořelice.

-hor-

Pozor na změny v přihlašování 

a odhlašování vozidel

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

1) Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, 

který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2) Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu 

společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz.

3) Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. 

Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným 

podpisem toho, kdo na  úřad půjde (v  případě podání žádosti 

elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). 

Ověření je nejsnazší vyřídit na  Czechpointu (obecní úřady, 

pošty, notáři). Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci 

třetí osobu.

DŮLEŽITÉ!!!

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

Pokud vlastníte vozidlo, které je v  Centrálním registru 

vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte 

podat na  úřad do  30. června 2015 žádost o  zápis vlastníka 

a  provozovatele do  registru silničních vozidel. Pokud žádost 

nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a  už nepůjde 

přihlásit.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla 

do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu 
před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce 
roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. 

Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už 

nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení 

(po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje 

o  vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž 

fi nanční sankce.

Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem 
a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad 
žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující 

je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).

Další informace o  změnách v  převodech a  přihlašování 

silničních vozidel na www.mdcr.cz 

Zdroj: MěÚ Pohořelice, Odbor dopravy – registr vozidel

Josef Horníček
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O pohár Vranovického 
divočáka 

„5. ročník recesistického závodu na běžkách”
So 23.5.2015, Náves Vranovice

prezence závodníků ve 13,30 hodin

Začátek ve 14,00 hodin

Pořádá Domácí pivovar Vranovické divočák

Pravidla:

Startují malí (děti a dorost) a velcí závodníci na 

běžkách v žertovných převlecích, nebo v zimní 

výbavě.

Soutěží se v kategoriích: nejlepší maska, 

nejrychlejší běžec.

Pálení čarodějnic
Čt 30.4.2015

začátek v 17:00 hodin

Hřiště SK (fotbalové)

pořádají Vranovické baby

Májová zábava
So 2.5.2015

Hřiště za sportovní halou

Pořádají vranovičtí stárci

Zahájení 
sezóny ve 
Vinotéce
So 25.4.2015 ve 
vinotéce za OÚ

začátek v 19:00 h.
pořádá ČZS MS – 
vinaři Vranovice

Pohádkový 
les – Den 

dětí
So 30.5.2015

Začátek ve 14:00 h.
Lesík Hájek
Pořádá CVČ 
Vranovice

Vranovické 
jaro 2015

So 18.4.2015 
10:00 – 16:00

Hřiště za halou 
(Lipová, Sokolská)
Centrum volného 

času

Pozvánky na nejbližší akce
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Životní jubilea

Blahopřejeme…

Květen
Věra Dreslerová ............................. 81

Rudolf Hanuš ............................... 88

Josef Šťastný .................................. 60

Miroslav Bombela ......................... 88

Božena Mahovská ......................... 87

Pavel Šulc ...................................... 65

Jan Veselý ...................................... 65

Milada Posoldová .......................... 81

Zdeňka Hanušová ......................... 60

Zdeněk Pezlar ............................... 75

Olga Němečková .......................... 82

Jaroslav Mazuch ............................ 82

Anna Březinová ............................ 80

František Čipera............................ 70

Františka Dvořáková ..................... 81

Červen
Emilie Kaplanová .......................... 90

Josef Toncr .................................... 65

Marie Pražáková ........................... 82

Jindřiška Krutinová ....................... 80

Jarmila Němcová ........................... 82

Ludmila Drápalová ....................... 83

Anna Václavíková .......................... 84

Zdenka Maciejovská ..................... 81

František Pražák............................ 75

Oldřiška Šromová ......................... 93

Jiřina Vrátná .................................. 75

Narození
Natálie Soukopová

Jonáš Rychlý

Úmrtí
Rostislav Ňorek

Helena Říčková

Počet obyvatel ke dni 24.03.2015
Muži ......................................... 1097

Ženy .......................................... 1121

Celkem...................................... 2218

 z toho dospělí .......................... 1791 

 děti ............................................ 427

Zdroj: matrika OÚ, 

připravila Zuzana Škamradová

Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 

Obec slavnostně přivítala nové občánky

Narození miminka je v každé rodině významnou událostí. V sobotu 14. února naše 

obec přivítala v obřadní síni Obecního úřadu ve Vranovicích osm nových občánků. 

Novorozená miminka:

Patrik Pláteník, Natálie Olaszová, Marek Najt, Adéla Urbánková, 

Jan Klimeš, Karel Mlčák, Karel Salus, Teodor Střešinka

Foto: Petra Klabusayová

Program připravila Zuzana Škamradová, za hudebního doprovodu Mgr. Pavly 

Pantákové zazpíval Sboreček ZŠ. Děti z mateřské školky přednesly básničku pod 

vedením paní uč. Hladíkové a předaly rodičům malý dáreček.

Slavnostní projev pronesl místostarosta obce Ing. Jaroslav Pezlar, verše zarecitovala 

slečna Anna Richterová. Na závěr se všichni účastníci podepsali do Pamětní knihy.

-kla-
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