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Mapa závad

2019  ČÍSLO 1 ÚNOR  DISTRIBUCE ZDARMA

Obecní ples s Mistříňankou

Již 12. Obecní ples otevíral letošní vranovickou plesovou sezónu. O nejzajímavějších momentech 
z celého plesu se dočtete ve Společenské rubrice.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do  rukou první 

Vranovický zpravodaj v  letošním roce. 
Úvodem si proto dovolím Vám všem ještě 
jednou popřát v roce 2019 vše dobré, aby 
se Vám  splnila veškerá přání a  abyste 
naplnili svá předsevzetí.

A jaký byl rok předcházející?
Byl to rok voleb do  Zastupitelstva 

obce a  byl to rok historicky největší 
investice do základní školy.

Výsledky voleb všichni již dobře 
znají. Není úkolem starosty hodnotit 
výsledky voleb, to je úkolem Vás všech, 
spoluobčanů. V Zastupitelstvu obce došlo 
k obměně více než třetiny zastupitelů a je 
zde zastoupen, historicky asi největší 
počet kandidujících stran a  uskupení – 
celkem 6 stran a uskupení.

A jaký byl rok 2018 z pohledu 
hospodaření obce?
Rok uplynulý byl z  pohledu 

hospodaření obce rekordní. A to zejména 
ve dvou ukazatelích. Rekordní byl zejména 
pro podporu školství a  modernizaci 
školního zařízení. V  roce 2018 bylo 
do  modernizace budov Mateřské školy 
a Základní školy investováno více než 58 
mil. Kč, do  rozšíření kapacity MŠ více 
než 5mil Kč, Floriánek I. Etapa, zahájení 
druhé etapy výstavby budovy u Floriánka, 
vybavení učeben atd. vyšlo na dalších cca 
52 mil Kč.

Hospodaření obce bylo v  důsledku 
dlouhodobě plánovaných investic 
do školství v roce 2018 schodkové ve výši 
cca 43 mil. Kč. Plánovaný schodek 
v hospodaření byl finančně pokryt jednak 
z  přebytku hospodaření v  roce 2017 
ve výši cca 23 mil Kč a z dlouhodobého 

bankovního úvěru ve výši cca 26 mil. Kč.
Jaký bude rok 2019 pro 
naši obec, co nás společně 
ve Vranovicích čeká?
V prosinci loňského roku zastupitelé 

schválili rozpočet na letošní rok, z kterého 
vyplývá několik zásadních informací pro 
každého z nás.

Ze schváleného rozpočtu pro rok 
2019 je pro každého z  našich občanů 
nejdůležitější informace: zdražování se 
nekoná - veškeré poplatky hrazené obci 
zůstávají beze změny!

Ačkoliv dochází k výraznému zvýšení 
cen za energie a za služby, tak nedochází 
ke zvýšení žádných poplatků, naopak pro 
některé z Vás může dojít i ke snížení.

Poplatek za  svoz a  likvidaci 
komunálního odpadu pro rok 2019 
zůstává stále stejný, tj. 450,- Kč/
osoba/rok. Beze změny rovněž zůstává 
motivující program pro třídění odpadu.

Stočné zůstává nezměněné již 
dvanáctý rok
Každý z  nás platí spotřebovanou 

vodu ve formě vodného a stočného. Cenu 
za  vodné i  stočné stanovují vlastníci 
nebo provozovatelé vodovodních 
a kanalizačních řadů. V případě Vranovic 
všichni platí vodné společnosti Vodovody 
a kanalizace, a.s.

Stočné se platí obci paušální částkou 
77,-Kč/osoba/měsíc, tj. 924,-Kč/osoba/
rok. Při průměrné spotřebě 35 m3 vody 
za rok na jednoho občana je cena stočného 
26,40,-Kč  za 1 m3. Za zmínku jistě stojí 
porovnání s  cenou stočného v  obcích 
a  městech, kde kanalizaci a  čističku 
odpadních vod provozuje společnost 
Vodovody a  kanalizace Břeclav. Občané 

zde platí stočné ve výši 49,45,-Kč/m3. Při 
průměrné spotřebě 35 m3 vody je roční 
cena stočného 1.730,75,-Kč/osoba/rok. 
Každý občan žijící v naší obci, tak ročně 
uspoří částku 806,75,-Kč. U  čtyřčlenné 
rodiny je roční úspora ve výši 3.227,-Kč.

Cílem vedení obce i  pro rok 2019 
stále zůstává zajistit pro občany Vranovic 
poskytované služby na standardně vysoké 
úrovni bez jakéhokoliv navýšení poplatků.

A co nás čeká v roce 2019 
v oblasti investic a oprav?
Budou pokračovat investice 

do  základního školství a  do  zkvalitnění 
podmínek pro zvýšení celoživotního 
vzdělávání.

Dokončena bude II. Etapa 
Vzdělávacího centra. Rekonstruována tak 
bude budova, která se do vlastnictví obce 
vrátila po více než dvanáctiletém soudním 
sporu, a která byla na hraně bezpečného 
užívání. Nových prostor se tak dočká 
družina pro 60 dětí, zcela nové učebny 
vzniknou pro žáky Základní a umělecké 
školy a do moderních prostor bude nově 
umístěna místní knihovna.

Rekonstrukcí projde zahrada 
za budovou Mateřské školy a v zahradním 
traktu za Vzdělávacím centrem Floriánek 
budou umístěny hrací prvky, včetně nové 
zahradní učebny.

Je toho mnoho, co nás v  roce 2019 
čeká, nezapomeneme ani na pravidelnou 
opravu chodníků a  úklid a  údržbu 
společenských zařízení.   

Společně si přejme, aby byl rok 2019 
pro nás všechny a pro celou naší krásnou 
obec úspěšný.

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. 23/2018  
ze dne 19.11.2018

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

Ing.  Jiřího Vrbase na  projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby: 
“Úprava zahrady – MŠ Vranovice, 
Úprava zahrady  - ZŠ Vranovice 
a Lesopark Vranovice“.

1.2. Rada obce schválila členy Komise 
stavební a životního prostředí.

1.3. Rada obce schválila členy Komise 
kulturní.

1.4. Rada obce schválila členy Komise 
sociální.

1.5. Rada obce schválila za  předsedu 
Komise školské Mgr.  Oldřicha 
Vybírala.

1.6. Rada obce schválila plán jednání 
Rady obce na měsíc prosinec 2018.

1.7. Rada obce schválila žádost České 
pošty, s.p. o  udělení souhlasu 
s technickým zhodnocením budovy.

1.8. Rada obce schválila kompletní 
nabídku od  Ing.  arch Haralda 
Čadílka na  vypracování projektové 
dokumentace stávajícího hřbitova, 
včetně provedení geodetických 
prací.

1.9. Rada obce schválila Smlouvu 
o poskytnutí práv k užívání software 
č. SML-01281/18 se společností 
ALIS spol. s r.o.

1.10. Rada obce schválila Smlouvy 
o  sdružených službách dodávky 
plynu se společností EP ENERGY 
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TRADING a.s., Klimentská 
14 110 02 Praha, IČ 27386643.

1.11. Rada obce schválila dodatky č. 2 
ke Smlouvám o sdružených službách 
dodávky číslo: 4002262,4002263, 
4002264 a  4002265 se společností 
X Energie s.r.o., Na Poříčí 1046/24, 
Praha 1, IČ 24817822.

1.12. Rada obce schválila podání žádosti 
o  dotaci na  realizaci společných 
zařízení dle KPÚ - realizace 
společných zařízení (biokoridory 
a  interakční prvky) v  celkové výši 
27.008.132,35,-Kč.

1.13. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí služeb na  zimní 
údržbu komunikací s  Pavlem 
Alexou Přísnotická 450, Vranovice.

1.14. Rada obce schválila objednávku 
na  dokoupení výbavy pro místní 
jednotku dobrovolných hasičů.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá předložit konečný 

návrh Rozpočtu na rok 2019.
 T: 28.11.2019 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá předložit konečný 

Plán investic a oprav na rok 2019-
2020.

 T: 29.11.2018 O: starosta, první 
místostarosta

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

informace o  průběhu výstavby II. 
etapy Vzdělávacího centra.

Usnesení Rady č. 25/2018  
ze dne 17.12.2018

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

jednání Rady obce na  I. Pololetí 
2019

1.2. Rada obce doporučuje ZO 
ke  schválení návrh Rozpočtového 
výhled na rok 2020 – 2021.

1.3. Rada obce doporučuje ZO 
ke schválení Rozpočtové opatření č. 
3/2018.

1.4. Rada obce schválila rozpočet 
a  střednědobý výhled ZŠ a  MŠ 
Vranovice.

1.5. Rada obce schválila dodatek č. 1 
ke  smlouvě o  dílo na  vypracování 
projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a  provádění 
stavby revitalizace říčky Šatavy se 
společnosti Agroprojekt PSO s.r.o..

1.6. Rada obce schválila Dodatek č. 2 
k pojistné smlouvě č. 7721033286 se 
společností Kooperativa pojišťovna.

1.7. Rada obce schválila Rámcovou 
smlouvu o elektronických službách 
se společností T-mobil Czech 
Republic, a.s.

1.8. Rada obce souhlasí s  umístěním 
přístřešku ve  dvorním traktu 
provozovny na  ul, Hlavní 190. 
Přístřešek bez pevných základů.

1.9. Rada obce souhlasí s  dočasným 
umístění veřejně dostupného parku 
s  ukázkou zahradní architektury 
na ul. Přibická na pozemku parc. č. 
3417.

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

o  průběhu II. Etapy výstavby 
Vzdělávacího centra.

Usnesení Rady č. 1/2019  
ze dne 7.1.2019
Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila nástup paní 

Magdy Stehlíkové na  místo 
matrikářky.

1.2. Rada obce schválila navýšení ceny 
oběda pro cizí strávníky z  60,-Kč 
na 65,-Kč/oběd.

1.3. Rada obce děkuje všem sponzorům 
za  podporu tradičního Obecního 
plesu s Mistříňankou.

1.4. Rada obce schválila sídlo spolku 
Klub maminek Vranovice v budově 
Domu pro seniory, Náměstíčko 53, 
Vranovice.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá ve  spolupráci 

s  FV zpracovat směrnici 
k  předkládání a  schvalování 
rozpočtů obce, rozpočtových 
opatření a rozpočtových výhledů:

 T: 31.3.2019 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá prověřit možnosti 

realizace zavedení elektronické 
knihy závad.

 T: 30.1.2019 O: Ing. Hladík
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí výpověď 

z  pracovního poměru paní Lenky 
Jančové a vypsání výběrového řízení 
na místo sekretářky.

3.2. Rada obce vzala na vědomí konání 
Galavečera okresního fotbalového 
svazu dne 9.2.2019.

Usnesení Rady č. 24/2018  
ze dne 3.12.2018

Rada:
1. schvaluje:

1.1. Rada obce schválila členy Komise 
sportovní.

1.2. Rada obce schválila členy Komise 
školské.

1.3. Rada obce schválila návrh 
Rozpočtu na  rok 2019 a  předloží 
ho k projednání v ZO.

1.4. Rada obce schválila Plán investic 
a oprav na rok 2019-2020 a předloží 
ho k projednání v ZO.

1.5. Rada obce schválila pozvánku 
na jednání Zastupitelstva obce dne 
20.12.2018.

1.6. Rada obce schválila pokácení 
stromu Jilm v  zahradě rodinného 
domu.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
č. 03112018 s Ing. Arch Čadílkem 
na úpravu stávajícího hřbitova.

1.8. Rada obce vybrala na  funkci 
pracovník vztahů k  veřejnosti 
(vedoucí TIC) pana Lukáše 
Picmause.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá návrh Rozpočtu 

na  rok 2019 zveřejnit na  úřední 
desce obce Vranovice.

 T: 5.12.2016 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá vyzvat všechny 

strany a sdružení zastoupené v ZO, 
aby předložily návrh náměty pro 
Strategický plán rozvoje obce 
na roky 2019 – 2022.

 T: ihned O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vystavit 

společnosti DISTR penále 
za  pozdní dodání vybavení 
Vzdělávacího centra a  přístavby 
MŠ.

 T: 15.12.2018 O: starosta
2.4. Rada obce ukládá zajistit odstranění 

vad v bytě č. 5 Nad Dolinami 798.
 T: 28.2.2018 O: první a  druhý 

místostarosta
2.5. Rada obce ukládá sledovat 

odstraňování vad a  evidenci 
reklamací v bytovém domě Doliny.

 T: průběžně O: druhý místostarosta
2.6. Rada obce ukládá projednat 

případnou změnu Smlouvy 
o  smlouvě budoucí na  směnu 
pozemku p.č. 4375.

 T: 30.1.2019 O: druhý místostarosta
3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  průběhu výstavby II. 
etapy Vzdělávacího centra.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
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Aktuality

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

Mapa závad

Novinka na internetových 
stránkách obce Vranovice bude 
aktivována během února
Interaktivní novinka internetových 

stránek obce Vranovice nazvaná MAPA 
ZÁVAD bude jako aplikace internetových 
stránek města především pro občany 
Vranovic, ale přístup k  využívání budou 
mít i návštěvníci naší obce.

A  oč vlastně jde? Veřejnost 
po  přihlášení do  aplikace může 
upozornit na  technické závady v  naší 
obci a  v  obcích v  našem správním 
obvodu a  také na  problémy spojené se 
životním prostředím, dopravou a dalšími, 
které zjistí, nebo na  ně chce upozornit. 
V  nabídce má k  výběru předepsané 
závady, ale může samozřejmě uvést i jiné, 
jež nejsou tak běžné.

Pracovníci obce tak budou aktuálně 
informováni o závadách a mohou rychleji 
reagovat při jejich řešení. Oznamovatel 
i  celá veřejnost budou mít aktuální 
přehled o  nahlášených závadách a  také 
o jejich řešení až do jejich vyřešení.

A nyní k jednoduchému postupu.
Příklad: Nesvítí v  ulici světlo. Díra 

v  komunikaci. Poškozená lavička. 
Přeplněný koš na odpad. Černá skládka. 
Překážka na komunikaci.

Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční  

28. února 2019 v  19 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice.

Vranovické kalendáře na  rok 2019 
si stále můžete zakoupit na  Obecním 
úřadě nebo v  knihovně. Cena jednoho 
kalendáře je 140 Kč. Při pořízení 
vranovického kalendáře získáte nejen 
přehled všech kulturních, sportovních 
a společenských událostí ve Vranovicích, 
ale i  kompletní termíny svozů odpadů.

informace o  poskytnutí informací, 
dle žádostí pěti zastupitelů 
obce Vranovice, dle Zákona 
106/1999 o  svobodném přístupu 
k informacím.

3.3. Rada obce vzala na vědomí ocenění 
za 2 místo v soutěži Jihomoravského 
kraje „My třídíme nejlépe“ a získání 
motivační odměny ve výši 20.000,-
Kč.

Usnesení z jednání ZO č. 6/2018 
ze dne 20.12.2018

1. ZO schvaluje
1.1. ZO schvaluje členy Návrhové 

komise.
1.2. ZO schvaluje ověřovatele zápisu.
1.3. ZO schvaluje program dnešního 

jednání.
1.4. ZO schválilo členy Finančního 

výboru: Eduard Bielko, Martin 
Třináctý, Olga Audová, Mgr. Pavel 
Kukleta.

1.5. ZO schválilo členy Kontrolního  
výboru: Vladimír Benda, Libor 
Dofek, Drahomír Dráb, Alvin 
Korčák.

1.6. ZO schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 3/2018 s celkovými příjmy ve výši 
46.441.700,-Kč, výdaji ve  výši 
90.743.400,-Kč, financováním 
schodku ve  výši 26.000.000,-Kč 
z poskytnutého úvěru SBERBANK 
CZ, a.s.

1.7. ZO pověřuje Radu obce k provedení 
případného Rozpočtového opatření  
č. 4/2018.

1.8. ZO schválilo Smlouva o  smlouvě 
budoucí č. 1030045972/001 
o  zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce a.s., 
F.A Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.9. ZO schválilo Smlouva o  zřízení 
služebnosti se společností, Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
Olšanská 6, 130 00 Praha 3.

1.10. ZO schvaluje rozpočet na  rok 
2019 s  celkovými příjmy ve  výši  
43.387.000,- Kč a  výdaji ve  výši 
57.318.000,-Kč.

1.11. ZO schválilo plán investic a oprav 
na roky 2019 a 2020.

1.12. ZO schvaluje Rozpočtový výhled 
na roky 2020 a 2021.

1.13. ZO schvaluje plán jednání ZO 
na rok 2019.

1.14. ZO schvaluje ponechání odměn 
za výkon neuvolněných zastupitelů  
v současné výši.

1.15. ZO schvaluje Obecně závaznou 

vyhlášku o  místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání, 
a  odstraňování komunálních 
odpadů.

1.16. ZO schválilo přílohy č. 1/18 
a  2/18 ke  směrnici o  provedení 
inventarizace.

2. ZO ukládá
2.1. ZO ukládá Radě obce podrobně 

rozpracovat informace u  všech 
změnových § při dalších 
Rozpočtových opatřeních.

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. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

zprávu o  výstavbě II. etapy 
Vzdělávacího centra.
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Na levé straně domovské internetové 
stránky obce budete moci zvolit 
aplikaci MAPA ZÁVAD a  v  tabulce 
provedete zápis nové závady vyplněním 
jednoduchého formuláře. Místo závady 
označíte na mapě posuvnou značkou a tím 
se do  formuláře automaticky vloží GPS 
souřadnice daného místa a  jeho adresa. 
Následně vyberete kategorii závady, 
pojmenujete ji a  jednoduše popíšete. 
Zdatnější mohou přiložit i  fotografii 
popsaného problému. Formulář požaduje 
vyplnění jména a  buď e-mailové adresy 
nebo telefonního čísla. To proto, že při 
každé změně stavu řešeného problému 
Vám přijde zpráva o řešení.

Ihned po  zapsání do  tabulky 
se informace o  problému dostane 
k  pověřeným pracovníkům. Pověřený 
pracovník obecního úřadu zaznamená 
přijetí informace o  závadě, zaznamená 
do  aplikace průběh řešení a  postupně 
upraví i  stav řešení. Ihned po  úpravě 
oznamovatel i  veřejnost mohou řešení 
sledovat na  internetu. Zda se podařilo 
závadu vyřešit, jaký byl zvolený postup 
a kdy k nápravě došlo či dojde, to vše bude 
aktuálně na mapě znázorněno barevnými 
praporky a  s  komentářem v  přiložené 
tabulce. Každý stav řešení má svoji barvu 
písma i praporku.

Pomocí pole HLEDAT je možné 
filtrovat závady dle různých hledisek, 
kategorií i stavu řešení.

Chybně či nesmyslně nahlášené 
závady budou umístěny do  kategorie 
SPAM, která zůstane uložena v databázi 
aplikace, ale nebude zobrazována 
v přehledu závad.

Vážení občané, věřím, že budete rádi 
využívat nabízenou možnost komunikace 
s naším úřadem a my budeme moci touto 
cestou rychleji reagovat na Vaše podněty 
a upozornění. Tak jako každá nová snaha 
i tato bude v začátcích možná s drobnými 
chybami, ale věříme ve  Vaše pochopení. 
Společně to určitě zvládneme.

Ing. Jiří Hladík, člen rady obce

Vranovice vsadily 
na školství 
a vzdělanost
Zastupitelstvo obce na  svém 

posledním zasedání v roce 2018 schválilo 
základní dokumenty, které zásadně 
ovlivní hospodaření a investiční činnost 
v roce 2019.

Schváleny byly Rozpočet obce na rok 
2019 a Rozpočtový výhled na roky 2020 
– 2021. Současně byl schválen Plán 

investic a  oprav na  rok 2019. Rozpočet 
a Plán investic na rok 2019 je navzájem 
úzce provázán a dominuje zde investice 
do školství a do vzdělávání.

Částka 28 mil Kč tvoří investici 
do dokončení druhé etapy Vzdělávacího 
centra; částka 2,1 mil. Kč je určena 
do modernizace počítačové třídy v budově 
ZŠ (částka bude následně vrácena ze 
získané dotace), jeden milion korun je 
určen na obnovu zahrady a hracích prvků 
v  zahradě MŠ a  vybudování venkovní 
učebny a  úpravy zahrady za  areálem 
Vzdělávacího centra u  Floriánka. Jeden 
milion korun je určen na  modernizaci 
knihovny, která bude sloužit rovněž pro 
celoživotní vzdělávání a  jako studovna 
pro všechny věkové kategorie.

Celková investice (bez provozních 
nákladů) do  školství a  vzdělávání v  roce 
2019 přesahuje částku 32 mil Kč, což je 
z  celkově plánovaných výdajů obce více 
než 56%.

V  roce 2018 bylo do  školství 
investováno více než 55 mil Kč. Rozšíření 
kapacity MŠ o 24 žáků stálo více než 5 
mil Kč, I. Etapa Vzdělávacího centra 
U  Floriánka, včetně školního bazénu 
a  tělocvičny – cca 49 mil Kč a vybavení 
nových tříd přišlo na  více než jeden 
milion korun.

To vše je jedna strana mince.
Investice do  školství a  vzdělanosti si 

vyžádají schodkové hospodaření obce 
v  roce 2018 a  v  roce letošním v  celkové 
výši cca 55 mil. Kč. Zde nesmíme 
zaměňovat: schodek v hospodaření není 
totéž jako zadluženost.

Schodek v hospodaření je financován 
jednak z  peněz uspořených a  dále 
prostřednictvím dlouhodobého úvěru. 
Dlouhodobě je hospodaření obce 
rozpočtově vyrovnané. Pro opravy 
a investice je každoročně v rozpočtu obce 
vyčleněna částka přesahující 15 mil Kč.

Financování investic obcí, či měst musí 
být zajišťováno dlouhodobě a koncepčně, 
jako každé zodpovědné rodiny. Založení 
rodiny, zajištění vzdělání svých dětí 
a  bydlení je pro každou zodpovědnou 
rodinu tím nejdůležitějším rozhodnutím. 
A  většina začínajících zodpovědných 
rodin financuje své základní potřeby – 
bydlení a vzdělání, rovněž dlouhodobě – 
hypotékami.

V naší obci to je stejné!
Stanovili jsme si priority: investice 

do  školství a  vzdělanosti našich 
spoluobčanů. A  financování je 
naplánováno v  souladu s  dlouhodobě 
vyrovnaným hospodařením.

Takto vysoké investice do  školství 
a vzdělanosti v obci naší velikosti nejsou 
obvyklé a  mohou vyvolávat některé 
dotazy a otazník:

 � Byla tato investice do  školství 
nutná? Kdo znal historii budovy 
u Floriánka, soudní spor o  tuto budovu, 
který jsme vyhráli po více než 12 letech 
až u Ústavního soudu, tak ví, že budova 
byla naprosto v havarijním stavu. ANO, 
investice byla nutná.

 � Byla nutná investice do  nové 
školní tělocvičny a do školního bazénu? 
Kdo zná možnosti a stav sportovišť v naší 
obci, tak ví, že tato investice byla rovněž 
nutná. Pro ty, kteří školní bazén považují 
za  vyhozené peníze a  rozmařilost, 
tak je třeba připomenout, že bazén 
využívají všechny věkové skupiny včetně 
seniorů. Je investice do  pohybu všech 
věkových skupin, zejména dětí a seniorů 
rozmařilost??

 � Byla nutná investice 
do  knihovny a  prostor pro Základní 
uměleckou školu? Kdo zná prostory 
a  vybavení knihovny a  ZUŠ, tak zná 
i odpověď. Ano, i tato investice je nutná.

Školství, celoživotní vzdělávání, ale 
i péče o seniory, je to, za co se stojí postavit 
a  prosazovat. Nevytváříme tím žádný 
dluh, který bude za  nás někdo splácet. 
Jak se to snažila zcela účelově podsouvat 
ve své reportáži ze dne 21.12.2018 Česká 
televize. Obec dlouhodobě pracuje 
s vyrovnaným rozpočtem.

Opak je pravdou! Kdybychom nyní 
do školství a vzdělanosti neinvestovali, 
tak bychom vytvářeli společenský dluh, 
který by byl už navždy nesplatitelný.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Tříkrálová sbírka 
2019
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně 

Charita Česká republika a  jedná se 
o  největší dobrovolnickou akci v  České 
republice. V naší obci se letos Tříkrálová 
sbírka uskutečnila v sobotu 5. ledna 2019 
v dopoledních hodinách.

Koledníci vybrali v naší obci rekordní 
částku 65.036,-Kč. V  loňském roce to 
byla částka 62. 302,-Kč, v  předloňském 
roce se vybralo 59.097,-Kč. Biskupství 
brněnské děkuje všem za  dobrou vůli 
pomáhat lidem v nouzi.

Kvapilová Dana

Dasha
Přeškrtnutí
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Cestovatel zavítal 
do Vranovic. Jeho 
návštěva pomohla 
dětem.
Na  sklonku minulého roku se díky 

výraznému přispění pana Tomáše 
Kolbaby uskutečnila cestopisná 
přednáška asi nejznámějšího českého 
cestovatele a  fotografa pana Jiřího 
Kolbaby.

V  neděli 9. prosince 2018 se sešlo 
ve  vranovické Sokolovně více než 250 
návštěvníků, aby si vyslechli poutavé 
vyprávění o  pozoruhodných cestách 
napříč kontinenty. V přednášce s názvem 
FOTOGRAF NA  CESTÁCH mohli 
všichni přítomní zhlédnout fascinující 
fotografie doplněné o  poutavé příběhy 
z  míst, které cestovatel během svých 
cest navštívil. Vyprávění o  exotických 
zemích a zajímavých místech bylo nejen 
atraktivní, ale i  obohacující. Není proto 
překvapením, že ho návštěvníci odměnili 
dlouhým závěrečným potleskem. 
S  mnohými z  nich se pak cestovatel 
i ochotně fotografoval.

Během přednášky byl patrný i  silný 
vztah pan Kolbaby k  Vranovicím. Proto 
také jeho návštěva byla spojena s finanční 
podporou mateřské školy. Výtěžek ze 
vstupného i  z  dobrovolných příspěvků 
návštěvníků byl toiž věnován vranovické 
mateřské škole na  nákup interaktivní 
tabule.

..a vedoucí mateřské školy paní 
Monika Galbavá k tomu dodala:

„Děkujeme za  besedu s  cestovatelem 
Jiřím Kolbabou, který se podělil o  své 
nevšední zážitky a výtěžek ze vstupného 
12  750,- Kč věnoval dětem z  mateřské 
školy Vranovice.“

ZŠ a MŠ Vranovice

Vranovický bazén 
se rozjede naplno. 
Zkušební provoz je 
u konce.
Školní bazén, který byl ve Vranovicích 

otevřen letos v  září, se na  konci ledna 
dočká ukončení zkušebního provozu. 

Užívat jej proto mohl jen omezený 
počet školních skupin a  organizací. 
Od následujícího období se nabídka jeho 
služeb již může rozšířit i na další školská 
zařízení z blízkého či vzdálenějšího okolí, 
ale také zájmové organizace, organizované 
skupiny nebo plavecké školy.

Součástí Vzdělávacího centra, jehož 
první etapa výstavby byla ukončena 
v srpnu loňského roku, je i výukový bazén. 
Velikost bazénu je 12,5 x 6 m a hloubka 
1,5 m. V  současné době slouží bazén 
nejen vranovickým školákům, ale také 
dětem z  mateřské školy. V  odpoledních 
hodinách jsou pořádány kurzy aquafitness, 
plavání pro rodiče s  dětmi nebo kurzy 
zdravotního cvičení.

„Po  ukončení zkušebního provozu 
bychom chtěli bazén nabídnout 
zájmovým organizacím a organizovaným 
skupinám nejen z  Vranovic, ale i  z  obcí 
a  měst v  okolí. Rádi bychom zde 
do budoucna otevřeli i plaveckou školu ať 
už jako zastoupení nějaké stávající školy 
či svoji vlastní.“ uvedl starosta Vranovic 
Jan Helikar.

V  nejbližší době se nabídka volných 
plaveckých hodin objeví i  na  webových 
stránkách obce a zájemci o organizované 
plavání si budou moci hodiny plavání 
rezervovat na Centru volného času.

Text a foto: Kvapilová Dana

Začátek turistické 
sezóny se blíží
Pomalým, ale jistým krokem se 

nám blíží jaro a  s  ním i  začátek letní 
turistické sezóny. Jak už je ve Vranovicích 
v  posledních letech zvykem i  letos 
dojde v  dubnu k  otevření Turistického 
informačního centra s  vinotékou. 
Turistům kteří do  naší obce zavítají 
budeme opět s  radostí poskytovat 

aktuální informace 
o akcích u nás i v našem 
okolí. Nově budeme 
moci lidem nabídnout 
putování po  Naučné 
stezce vrány Krákorky, 
která bude právě na  jaře 
již definitivně připravena 
na  návštěvu široké 
veřejnosti a  jejíž první 
etapa je určena zejména 
pro rodiny s  dětmi. 
Za  pomoci vinotéky 
a  občerstvení, které 

budeme během teplých dnů nabízet, 
chceme vytvořit prostředí, které budou 
s radostí navštěvovat i obyvatelé Vranovic. 
Naši nabídku máme v  plánu rozšířit 
například o  domácí limonády, dobrou 
kávu, nebo nejrůznější pochutiny hodící 
se k výborným vínům místních vinařů. 

Obzvlášť rádi Vás přivítáme na akcích 
pořádaných právě informačním centrem. 
Ať už se jedná o  Večery s  cimbálkou, 
které se budou konat každý druhý 
pátek v měsíci od května do srpna nebo 
pravidelných týmových vědomostních 
kvízech, kde kromě poměření znalostí 
jde zejména o  zábavu. Tento formát je 
ve  větších městech velmi populární pod 
názvem Pubquiz a  na  jeho pravidelném 
pořádání pracujeme, stejně jako na dalších 
akcích včetně již tradičního podzimního 
Dýňování. Věříme, že až dáme zimě 
sbohem, potkáme se v co největším počtu 
právě na TIC u pohárku vína, nebo dobré 
limonády. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lukáš Picmaus

Provozní doba: duben až říjen
Pondělí zavřeno
Úterý  15.00 – 19.00
Středa  15.00 – 19.00
Čtvrtek  15.00 – 19.00
Pátek 10.00 – 12.00 13.00 – 21.00
Sobota 10.00 – 12.00 13.00 – 21.00
Neděle 10.00 – 12.00 13.00 – 19.00

Více na webových stránkách obce a FB. 

Bazén u Floriánka
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Okna školy dokořán

Lyžařský kurz 
v Ludvíkově? 
Překážky, ale hlavně 
sníh a zábava
Mráz minus patnáct, ledovatá 

sjezdovka i  chřipková epidemie. 
S  takovými nástrahami jsme se museli 
vypořádat, přesto si troufnu tvrdit, že se 
takřka všichni vrátili domů spokojení. 
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky ZŠ 
a  MŠ Vranovice se totiž i  letos vydařil 
a dojem z něj nepokazily ani výše zmíněné 
překážky.

Na  tradiční místo pobytu na  Chatě 
U  Sovy v  Ludvíkově v  Jeseníkách jsme 
odjížděli v  sobotu 19. ledna a  vedle tří 
instruktorů a zdravotnice se ho zúčastnilo 
33 žáků. Čtyři z  nich byli zástupci 
osmáků, zbytek tvořilo osazenstvo 
sedmých tříd. Po  bezproblémové jízdě 
nás přivítaly vedle zasněžených hor i milí 
majitelé chaty, se kterými se dá vždy 
příjemně vyjít.

Hned odpoledne po  příjezdu 
jsme vyrazili na  sníh, abychom děti 
rozřadili do  jednotlivých skupin. Čtyři 
snowboarďáci a čtyři lyžaři přitom zkusili 
své umění poprvé v  životě, ale ukázali 
velké odhodlání. Hned druhý den totiž 
všichni vyzkoušeli s úspěchem vlek.

Žáci postupně zdokonalovali své 
umění a  na  některých byl na  konci 
znát obrovský pokrok. Konkrétně byli 
za  „skokany kurzu“ vyhlášeni Nicol 
Kosseková za lyžaře a Tereza Pospíšková 
za  snowboardisty. Výcvik jsme si 
zpestřili odpočinkovým pěším výletem 
do  nedaleké lázeňské obce Karlova 
Studánka, kde jsme nakoupili domů 
oplatky a další suvenýry. Každý večer pak 
žákům vyplňovaly volný čas tematické 
přednášky, videa z  výcviku a  zábava 
v postupné režii jednotlivých pokojů.

Od  začátku pobytu panovalo 
v  Jeseníkách pravé zimní počasí, které 
bylo chvílemi skoro až moc zimní. 
Ve středu dopoledne totiž rtuť teploměru 
ukazovala minus patnáct, tudíž jsme 

raději o něco zkrátili pobyt na sjezdovce. 
Hlavně v  první polovině týdne se nám 
však pravidelně ukazovalo sluníčko, což 
kurzu dodalo alpský nádech.

Jedinou větší kaňku představuje 
chřipková epidemie, která neušetřila ani 
instruktory a  zdravotnici. Některé děti 
to odnesly víc, jiné byly za den relativně 
v  klidu. Jednalo se přitom o  jediný 
závažnější zdravotní problém, vážnější 
zranění se nám naštěstí vyhnula.

Kurz vyvrcholil čtvrtečním 
slalomem a  závěrečným vyhlašováním 
a  zhodnocením a  nám už nezbývá nic 
jiného, než se těšit na příští zimu.

Foto a text: Mgr. Jan Pařík

Vánoční tvořivé 
dílničky v MŠ
Ve  středu 19. 12. 2018 jsme uvítali 

všechny rodiče, kteří si v  předvánočním 
shonu našli čas užít si pár společných 
chvil se svými dětmi v  MŠ. Paní 
učitelky si pro děti připravily tři vánoční 
výrobky, které nebyly náročné na čas ani 
na  zručnost a navíc, s  pomocí rodičů, je 
zvládly vyrobit i nejmenší děti. Při tvoření 

si rozvíjely jemnou motoriku, učily se 
soustředit na jednu činnost a podporovaly 
tak i  svoji fantazii. Všichni si tak mohli 
odnést drobnosti v  podobě svícínku či 
stromečku, nebo dáreček pro kamarády- 
záložku do  knížky. Děkujeme všem 
za vytvoření příjemné vánoční atmosféry.

Učitelky MŠ

Jak děti tvořily
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Obecní knihovna

Statistické údaje z knihovny 
za rok 2018
Bývá zvykem, že v  novém roce dochází k  bilancování 

a  zhodnocování roku předchozího. Co se týče knihovních 
statistik, porovnávají se především údaje návštěvnosti, počty 
výpůjček, množství zakoupených a  odepsaných knih a  jiná, 
především pro vedoucí knihovníky zajímavá data, díky 
nimž lze určit či změnit směr, jakým se budou knihovnické 
služby ubírat v  dalším období. Pro naši knihovnu je stěžejní 
stálé a  dlouhodobé obměňování knihovního fondu a  snaha 
disponovat aktuálními bestsellery a knihami, které jsou k vidění 
ve výkladech knihkupectví.

Vranovická knihovna nabízí uživatelům výpůjční dobu 22 
hodin/týdně. Kromě úterý je knihovna otevřena každý den, 
v pondělí a v pátek má otevřeno v dopoledních i odpoledních 
hodinách. V  pondělí je knihovna otevřena dokonce až do  19 
hodin, což je v dalekém i blízkém okolí na tak malou knihovnu 
velice přívětivý a  ojedinělý provozní čas. Bohužel, málokterý 
čtenář tuto pozdní hodinu využívá.

Knihovna aktuálně disponuje cca 6850 knižními tituly 
(nepočítána periodika a  hračky). V  roce minulém bylo toto 
číslo téměř o  500 kusů vyšší – ke  konci roku 2017 nabízela 
knihovna 7315 knižních jednotek. V  loňském roce bylo 
zakoupeno 494 knižních titulů, ubylo 959 knih. Proč došlo 
k  takovému razantnímu úbytku knih? V  únoru 2018 roku 
proběhla v  knihovně pravidelná, každé 4 roky se opakující 
revize knihovního fondu, při níž došlo k  překontrolování 
každé knihy a  zhodnocení jejího stavu. Jestliže byla kniha 
svým obsahem zastaralá, ušpiněná či nepoužívaná tzv. „ležák“ 
v regálu, který si nikdo víc jak 10 let nepůjčil, byla vyřazena. I to 
je práce knihovníka, vyřazovat knihy nevzhledné, neatraktivní 
svým obsahem a dokupovat knihy nové, které čtenáře zaujmou 
a do knihovny opakovaně přivedou.

Loni knihovnu pravidelně navštěvovalo 199 čtenářů, z toho 
dětí do 15 let bylo 84, zbytek tvořili dospělí. Oproti předchozímu 
roku došlo k významnému navýšení dětských čtenářů a lehkému 
navýšení počtu čtenářů dospělých. Viz statistika níže.

Výpůjček za  celý loňský rok bylo 8816, prolongací 
(prodloužení doby již zapůjčených knih) 3594 - toto číslo je 
téměř dvojnásobné oproti roku 2017.

Z  výměnného fondu Břeclav si knihovna v  roce 2018 
vypůjčila 3 soubory čítající 508 svazků, kterými obohatila 
stávající knihovní fond.

Na  podzim letošního roku by mělo dojít ke  stěhování 
knihovny do nových, modernizovaných prostor ve Vzdělávacím 
centru u  Floriánka. Díky této příjemné změně dojde 
ke zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb čtenářům i ostatním 
zájemcům o kulturní dění.

Statistika - souhrn
Počet knižních titulů k 31.12.2017 .............................. 7315
Počet knižních titulů k 31.12.2018 .............................. 6850
Výpůjčky k 31.12.2017 ................................................. 6878
Výpůjčky k 31.12.2018 ................................................. 8816

Počet čtenářů v roce 2017 ..............................................169

z toho čtenářů
do 15 let ...........................................................................58
dospělí ............................................................................111

Počet čtenářů v roce 2018 ..............................................199
z toho čtenářů
do 15 let ...........................................................................84
dospělí ............................................................................115

Foto a text: Monika Kotlánová

Novinky v knihovně
Až 26 knižních novinek si nyní můžete zapůjčit v  obecní 

knihovně. Opět jsme pro naše čtenáře vybírali nejlepší tituly, 
které zdobí výklady nejednoho knihkupectví. Navíc jsme se 
nechali inspirovat tipy čtenářů na knihy, které by si rádi přečetli. 
Můžete se těšit na  knihy, které vás - pokud jste dospívali 
v  90tých letech - vrátí do  dob mládí, konkrétně s  knihou 
od  Marie Doležalové „Jeden kopeček šmoulový“. Tato kniha 
je stejně jako přechozí autorčino dílo, dílo graficky povedené 
a jedná se o milé, vzpomínkové vyprávění, ideální do mrazivých 
dní. Pokud byste měli chuť připomenout si dobu prázdnin, vůni 
čerstvé kávy a žár letního slunce s oddechovou knihou v ruce, 
sáhněte po  „Hotýlku v  údolí Loiry“od Helen Pollardové. Pro 
milovníky napětí a thrilleru můžeme doporučit knihu „Nadobro 
ztracený“ od  Harlana Cobena či další případ šéfinspektorky 
Eriky Fosterové v  knize „Chladnokrevně“ od  populárního 
spisovatele Roberta Bryndzy. „Lazar“ nadchne všechny ty, 
kteří propadli kouzlu manželů Ahndorilových píšících pod 
pseudonymem Lars Kepler. Pro děti jsou připraveny logopedické 
knihy s říkankami pro upěvnění problematických hlásek. Máme 
v nabídce ještě mnohé jiné, zajímavé a pěkné knihy. Neváhejte. 
Budeme se na vás těšit.

Monika Kotlánová
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Římskokatolická farnost

Vánoční doba v naší 
farnosti
Prožívání doby adventní a  vánoční 

v  naší farnosti bylo letos velmi klidné 
a  radostné. V  době adventní chodily 
průvodem před začátkem nedělní 
bohoslužby děti s  rozsvícenými 
lucerničkami jako předzvěst Vánoc - oslav 
narození Pana Ježíše. Poslední víkend 
před Štědrým dnem pak muži z farnosti 
s ministranty postavili pod kůrem betlém 
a umístili stromky do podstavců v kostele. 

Odpoledne na  4. neděli adventní 
stromky ozdobila rodina Stejskalova 
a Machova s ministranty. Paní Vybíralová 
s členkami klubu maminek z donesených 
perníčků od rodin sestavila u oltáře betlém 
perníkový. Při štědrovečerním zpívání 
tak mohli návštěvníci kostela obdivovat 
nejen sváteční výzdobu, ale i krásnou vůni 
perníčků. Stejně jako v uplynulých letech 
skauti roznesli do  rodin ve  Vranovicích, 
Pouzdřanech Ivani a Přibicích betlémské 
světlo a  přinesli jej i  na  stědrovečerní 
zpívání. 

Také zpěváci a  muzikanti 
nezaháleli. Pod vedením paní Klárky 
Bartlové nacvičili krásné zpěvy 
ke  mši s  doprovodem houslí a  violy, 
které vytvořily na  půlnoční mši svaté 
nádhernou atmosféru. Otec Jaroslav 
v  závěru vánočních bohoslužeb popřál 
všem návštěvníkům bohoslužeb 
požehnané a  radostné Vánoční svátky 
a  pokojný nový rok. Na  svátek svatého 
Štěpána pak na  mši svaté zazpívaly 
koledy a  vánoční písně děti z  farnosti, 

opět za  doprovodu houslí a  violy. Děti 
a  mládež pak zahráli a  zazpívali koledy 
ještě 27.12. na  bohoslužbě v  domově 
pro seniory. Vánoční svátky tak přinesly 
do  srdcí lidí v  naší obci opět trochu 
naděje a radosti.

Foto a text: Pavel Kukleta

Novoroční koncert
Začátek nového roku k  nám přijela 

zpestřit koncertem hudební skupina 
Soumrak ze Zbraslavi pod vedením 
Luďka Strašáka. Kapelník sám je více 
znám svým autorstvím několika muzikálů, 
kde v  textech i  písních s  laskavým 
humorem vypráví o biblických tématech. 
Na koncertě v neděli 13. ledna v kostele 
ve  Vranovicích tak mohli posluchači 
netradičním způsobem nahlédnout 
do Bible a jejích příběhů. I když koncert 
svou rytmikou v  některých chvílích 
oslovoval hlavně mladší ročníky, mohutný 
potlesk na  konci svědčil o  tom, že si 
muzikanti získali srdce publika ve  všech 
věkových kategoriích.

Foto a text: Pavel Kukleta

Žijeme ve složitém 
světě...
Projevila se Boží dobrota, která přináší 

spásu všem lidem. Žijme proto v  tomto 
nynějším věku rozvážně, spravedlivě 
a zbožně. A očekávejme v blažené naději 
slavný příchod našeho velikého Boha 
a spasitele Ježíše Krista. (srov. Tit 2, 11-
13). Toto je text, který se čte 25. prosince 

ráno kdy slavíme Narození Páně.
Žijeme ve  složitém světě. Na  jedné 

straně je pohádkově bohatý, na  straně 
druhé je plný lokálních válek, napětí, 
devastace, chudoby. Jak do  něj vnášet 
naději?

Papež František ve  svém poselství 
„Radujte se a  jásejte“ upozorňuje na pět 
významných charakteristik, pět projevů 
lásky k Bohu a bližnímu, které jsou pro 
dnešní svět důležité:

1. Snášenlivost, trpělivost a  tichost, 
abychom nepropadali agresivitě, 
pomstychtivosti a ubližování druhým..

2. Radost a  smysl pro humor, 
abychom, aniž ztrácíme smysl pro realitu, 
rozjasňovali druhé pozitivním duchem, 
plným naděje.

3. Odvaha a  nadšení, abychom 
v důvěře, že Bůh je s námi, šli až za to, co 
je nám známé, na periferie, kde je lidstvo 
nejvíce zraněné a  kde lidé za  zdáním 
povrchnosti a  konformismu hledají 
odpověď na otázku po smyslu života.

4. Život ve  společenství, abychom 
se mnoha maličkými každodenními 
drobnostmi starali jeden o  druhého 
a bránili tak izolaci od druhých.

5. Ustavičná modlitba, abychom 
se nechali vést Božím slovem, které je 
„svítilnou našim krokům, světlem na naší 
cestě“ (srov. Ž 119, 105).

Každý z nás je originál, každý může 
vtisknout do  tohoto světa své jedinečné 
znamení naděje. Naděje, že život v tomto, 
i když složitém světě, má smysl. Vím že 
naděje z nás křesťanů vždy nevyzařuje, ale 
vánoce jsou tu od toho aby mohla znovu 
začít :). Připraveno podle www.vira.cz

Pavel Kukleta
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Společenské dění

Bohatá plesová tombola lákala. 
Lístky se vyprodaly ještě před 
zahájením.
Tombola letošního Obecního plesu byla opět pestrá a ceny 

pro návštěvníky lákavé. Kromě těch tradičních, jakými jsou 
kazety s  vínem nebo zvěřina si letos šťastní výherci mohli 
odnést, jako hlavní výhru, plně automatického podlahového 
robota. I  přes velké množství lístků do  tomboly byly všechny 
vyprodány ještě před zahájením plesu.

Výzdoba v barvách dozrávající vinné révy přivítala v sobotu 
12. ledna návštěvníky Obecního plesu, který se letos konal již 
po dvanácté. O zábavu a veselou atmosféru se jako každoročně 
postarala dechová hudba Mistříňanka, která kromě klasických 
lidových hitů z  vlastní i  klasické lidové tvorby, zahrála také 
skladby populární hudby, což se setkalo s  velmi pozitivní 
odezvou obecenstva.

V  průběhu večera vystoupila taneční škola Danza, která 
měla pro Obecní ples připravena dvě vystoupení. Plesovou 
formaci „SHOW MAN“, se kterou vyhrála Mistrovství 
republiky a taneční pár Kateřina s Davidem předvedli ukázku 
latinskoamerických tanců. V  jedenáct hodin přišla dlouho 
očekávaná tombola, ve které se tentokrát losovalo o devatenáct 
hlavních výher, mezi kterými nechyběl kromě již zmiňovaného 
robota třeba kávovar nebo televize. Velký dík za  bohatou 
tombolu patří všem sponzorům a poděkování patří také všem 
organizátorům. Dvanáctý obecní ples je již minulostí, ale 
plesová sezóna je teprve před námi, tak se pojďme protančit 
letošní zimou a zase za rok na Obecním plese na shledanou.

Foto a text: Kvapilová Dana

Vranovičtí „dárečci“ se ve Vídni 
líbili
S choreografií DÁREČCI vystoupila v neděli 16. 12. 2018 

taneční skupina CRAZY z Vranovic na MIA Festivalu ve Vídni. 
Na  festival odjelo v  neděli ráno 24 malých tanečnic skupiny 
Crazy spolu s  jejich vedoucími Mirkou Čápovou a Kateřinou 
Procházkovou. Doprovod skupiny tvořili i někteří rodiče.

Věkově smíšená skupina děvčat soutěžila ve zvláštní vánoční 
kategorii, která sestávala z choreografií zaměřených na vánoce 
a  vánoční tématiku. Malé tanečnice z  Vranovic předvedly 
bravurní vystoupení, které bylo původně secvičené pro 
vystoupení na  Vánočním jarmarku. I  přes velkou konkurenci, 
v  mnoha případech profesionálních tanečních škol a  velmi 
zdařilé taneční výkony ostatních účastníků, si naše děvčata vedla 
velice dobře. Odměnou jim bylo krásné 3. místo ve své kategorii. 
Největší radostí pro děvčata nebyly jen medaile a drobné dárky, 
ale zejména radost z tance a motivace pro další výkony a soutěže.

Všichni „dárečci“ pohromadě

Mia festival pořádá neziskové občanské sdružení „Děti 
fitness aneb sportem proti drogám“®, z.s., které se již od roku 
1999 snaží budovat v dětech vztah ke sportu, správně vyplňovat 
jejich volný čas a tím předcházet negativním jevům současnosti, 
jako je např. zneužívání drog. Sdružení je zakladatelem 
a pořadatelem mezinárodní postupové soutěže ve  sportovních 
tanečních sestavách různých hudebních stylů.

Foto a text: Kvapilová Dana

Crazy jede
Další úspěch vranovické taneční skupiny Crazy na  sebe 

nenechal dlouho čekat. 
Tentokrát děvčata z  taneční 
skupiny, konkrétně její 
nejstarší skupinka 14ti děvčat 
získala na  první soutěži 
roku 2019 zlaté medaile 
na  soutěži Mia Dance 
festival v  Otrokovicích 
za  choreografii „Addams 
family“!

Holkám moc gratu-
lujeme a  přejeme ať pro ně 
platí pranostika „Jak na nový 
rok, tak po celý rok.“

Ocenění z Otrokovic
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Z činnosti spolků a organizací

Klub důchodců
Mikuláši, Mikuláši,
neber s sebou čerta radši,
vezmi si jen anděly,
ti nám něco nadělí.

Mikuláš, čert a  anděl, to je trojice, 
která náš Klub důchodců navštěvuje 
každý rok, než starý rok odejde a přihlásí 
se půlnocí rok nový.

Snažíme si Mikuláše užít i  když se 
nám už nějaký ten rok počítá. Těšíme 
se, že naše známá a  obětavá trojice: 
Mikuláš – Lidka Lounková, čert – Marie 
Kneblová a anděl – Cyril Jebavý, přijdou 
mezi nás a  vytvoří nám příjemné chvíle 
našeho posezení.

V jídelně DPS se nás sešlo 3.12.2018 
pobavit 53 členů, kterým hrál a  zpíval 
pro pohodovou náladu pan Josef Dofek. 
Zazpívali jsme si, popovídali a  také 
popřáli několika členům klubu, kteří 
slavili své narozeniny a  připravili nám 
malé občerstvení.

Za Klub důchodců Zdeňka Melová

Klub maminek 
Vranovice
Na sklonku roku 2018 jsme si v Klubu 

maminek nadělily Skutečný dárek. 
Tak se jmenuje projekt nadace Člověk 
v tísni, který již 10. rokem pomáhá ať už 
nákupem školních pomůcek dětem, nebo 
třeba organizací školení pro porodní 
asistentky především v Africe. Vranovické 
maminky v  anketě odhlasovaly, že náš 
příspěvek poputuje na  nákup kuřat 
a  sazenic stromků. Odměnou nám bude 
hřejivý pocit na  srdci a  certifikát, který 
si samozřejmě vystavíme v  prostorách 
Klubu. 

Lednová setkání se nesla v  duchu 
respektujících výchovných směrů (viz 
příspěvek Veroniky Sedláček Rychtové), 
v rytmu písní a tanců s dětmi oblíbeným 
padákem, nad sněhuláky z  papíru 
a  kartonu od  vajec i  nad relaxačními 
omalovánkami pro dospělé. Také 
v  následujících měsících roku 2019 nás 
čeká tvoření pro děti i maminky, potažmo 
rodiče (tatínci vítáni), hra, zpěv, předávání 
zkušeností, výlety a  hlavně příjemně 
strávený čas ve  společnosti podobně 
naladěných lidí.

Jako v  posledních letech, tak i  letos 
se pustíme do  organizace hadrového 
bazárku, který se bude konat v  sobotu 
16. 3. 2019 v prostorách školní restaurace 
Scolarest. V  nabídce bude opět dětské 
oblečení, doplňky, hračky a  sportovní 
potřeby a  také oblečení s  doplňky pro 
dospělé. Připraveno bude i  drobné 
pohoštění a  samozřejmostí bude 
dětský koutek. Novinkou bude, že ceny 
nabízených věcí už budou vč. provize, 
již nebudeme nic přičítat. Podrobnější 
informace získáte z plakátu, který najdete 
v tomto Zpravodaji.

Za KMV Jitka Drbalová a Markéta 
Sekaninová

Respektující 
přístupy ve výchově 
K  výchově svých dětí přistupuje 

většina rodičů intuitivně. Někdy se 
nevyhneme tomu, že vědomě či nevědomě 
kopírujeme výchovné praktiky svých 
rodičů. Pokud jsme spokojeni s  tím, jak 
své dítě vychováváme, je vše v  pořádku, 
ale pokud dojde k nějaké krizové situaci 
s dítětem a my se po jejím řešení cítíme 
špatně a  někdy i  provinile vůči dítěti, 
můžeme se podívat, jak krizové situace 
řeší respektující výchovné směry.

Respektující výchovné směry jsou 
opakem liberálních přístupů - dělej 
si co chceš, však jsi dítě. Vedou děti 
k  ohleduplnosti, ochotě a  lásce k  sobě 
samému a ostatním. Respektující přístup 
pomáhá vychovávat zdravě sebevědomé 
a silné děti.

Většinu respektujících výchovných 
směrů spojují tyto hlavní myšlenky:

 � vést dítě k  tomu, aby bylo 
ochotné se ukáznit z  ohleduplnosti 
k  ostatním lidem a  okolí, bez použití 
strachu z  trestů či odebrání nějakého 
privilegia (např. “Pohádka po  obědě 
nebude, zlobíš.” či odmítnutí sladkosti) 
- dítě se většinou ani nezamyslí, proč se 
rodič zlobí, ale upne se k výhrůžce; navíc 
dítě často podléhá pocitu, že ho rodič 
najednou nemá rád, když křičí a zakazuje 
jeho oblíbené věci

 � v  krizových situacích uznávat 
pocity dítěte, ale zároveň upřímně 
vyjadřovat i  své pocity, např. “Já chápu, 
že se zlobíš, maminka nedovolila to a to, 
protože…“, „Potřebuješ křičet, když budeš 
křičet pomůže ti to? Dobře, tak křič.”, ale 
když už přeroste únosná mez pro rodiče, 
ozvat se, např. „Chápu, že potřebuješ 
křičet, ale mně už se to nelíbí, jak nahlas 
křičíš, bolí mě z toho hlava. Běž do jiného 
pokoje a  tam se vykřič, nebo mám jít já 
pryč?”

 � u starších dětí (cca nad 2 roky) 
podporovat vlastní řešení problémů - 
rodič pasivnější, méně řídící, ale působící 
na dítě, aby bylo ohleduplné, např. “Chápu, 
že se zlobíš, ale já už nevím, co s  tebou. 
Nemůžu ti dovolit např. abys bouchal 
do bratra. Můžeš mi s tím pomoci? Sám 
vymysli, co by ti pomohlo. Jak bychom to 
mohli udělat, aby nám bylo všem dobře, 
tobě, bratrovi i mně. Poradíš mi s  tím?”; 
když dítě neví, hledat řešení společně

 � naslouchat dítěti bez 
přerušování, hodnocení, a  když skončí, 
zformulovat po něm jeho slova, abychom 
mu opravdu dobře porozuměli

Jsme jen lidé, často unavení, dělající 
mnoho činností najednou. Někdy 
zapomínáme na vlastní omezení a chyby. 
To vše může ovlivňovat náš vztah s dětmi. 
Starejme se i o sebe, aby nám bylo dobře, 
a  tím můžeme pomoci k  fungujícímu, 
naplněnému a blízkému vztahu s dětmi.

Knihy, které stojí za to si přečíst:
Vychováváme děti a  rosteme s  nimi: 

Od neshod a  kárání ke  svobodě, rozvoji 
a radosti. Naomi Aldort.

Výchova bez poražených. Thomas 
Gordon.

Za KMV Veronika Sedláček Rychtová
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Výroční členská 
schůze Českého 
svazu včelařů
Ve  středu 23.1.2019 se uskutečnila 

již 114. výroční členská schůze Českého 
svazu včelařů, ZO Vranovice. Organizace 
sdružuje včelaře nejen z  obcí Vranovice 
(15), Přibice (11), Ivaň (5) a  Pouzdřany 
(9), katastry na  kterých má působnost, 
ale i z blízkého a dalekého okolí. Krátká 
statistika za  rok 2018. V  současné době 
má organizace 39 členů a zazimovali jsme 
617 včelstev. Průměrný medný výnos 
na  včelstvo byl necelých 15 kg, celkově 
více jak 9 tun. Prodejem tzv. ze dvora mají 
spoluobčané možnost získávat med, který 
včely sesbíraly z  rostlin z  našeho okolí. 
Poděkování patří zastupitelstvům všech 
shora uvedených obcí za finanční podporu, 
kterou jsme využili na  zkvalitnění 
a  modernizaci chovu, získání včelích 
matek ze šlechtitelských chovů, návštěvu 
výrobny mezistěn z  vlastního 
vosku. Podařilo se nám 
získat grant z  dotačních 
titulů Jihomoravského kraje 
na  výsadbu medonosných 
rostlin a  dřevin. V  loňském 
roce na  pozemcích 
ve  vlastnictví obce Vranovice, 
více jak 1,8 ha. Částečně 
jsme obnovili švestkovu alej 
na  Staré Pouzdřanské. Letos 
bychom chtěli pokračovat 
i  na  území zbývajících obcí. 
Jen je třeba vyhledat vhodné 
pozemky. Ukázku z  včelaření 
bylo možno vidět při dětském 
dni (skleněný úl). Jedno 
ze zastavení naučné stezky 
vrány Krákorky je věnováno 
včeličkám, Produkty včelařů 
bylo možno zakoupit 
na  Vranovickém jaru a  při 
Rozžíhání vánočního stromu, 
na  začátku adventu. V  těchto 
dnech včely odpočívají. Těšíme 
se spolu s nimi na začátek jara 
a přejeme všem spoluobčanům 
jen to nejlepší v roce 2019.

Vybíral Oldřich,  
předseda ZO

Sport

Zprávy z T.J. 
SOKOL Vranovice

Oblastní soutěž 
v silovém trojboji
V  září minulého roku se Vranovice 

staly hostiteli oblastní soutěže Jižní 
Moravy v  silovém trojboji. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 8 oddílů z  Jižní 
Moravy a  také 5 závodníků z  Prahy.  
Vranovický oddíl v soutěži reprezentoval  
Lukáš Soukup v  kategorii do  74 kg, 
který si za  svůj výkon po zásluze odnesl 
bronzovou medaili a  velmi dobrý výkon 
předvedl i  Tomáš Karásek v  kategorii 
do 105 kg. 

Ostatní členové oddílu se potom 
starali o nakládání a další nezbytný servis. 
Stejně dobře bylo postaráno i o žaludky 
všech soutěžících. Tento servis bravurně 
zajišťovala paní Hanka Celnarová s paní 
Vetrovou.

Kvapilová Dana

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

únor: 1. | 15.

březen: 1. | 15. | 22.

duben: 12. | 26.

Separovaný odpad

Plast -  únor: 10.

 březen: 13.

 duben: 10.

Sklo -  únor: 20.

  březen: 20.

 duben: 17.

Papír -  únor: 27.

  březen: 27.

 duben: 24.

Bioodpad - únor: 21.

  březen: 7. | 21.

 duben: 4. | 18.
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Na slovíčko...
Silový trojboj se skládá ze tří disciplín 

– dřepu, tlaku v  lehu na  lavici zvaného 
bench press a  mrtvého tahu označovaném 
jako deadlift. Jedná se o nejtypičtější silový 
sport, ve kterém rozhodují především silové 
dispozice závodníků a až na druhém místě 
technika prováděného cviku. Sportovec 
věnující se silovému trojboji se nazývá lifter 
nebo také powerlifter.

Historie silového trojboje ve Vranovicích 
se datuje od října roku 1990. Oddíl založil 
pan Ivan Karpíšek a u zrodu stáli zejména 
bratři Pláteníkové, Jiří Furch nebo Petr 
Richter. V  příštím roce oslaví oddíl již 30 
let svého působení. Pod vedením pana Ivana 
Karpíška a  s  přispěním všech, kteří stáli 
u zrodu nebo v oddíle působili se oddíl může 
pochlubit řadou úspěchů ve  výkonnostním 
a  vrcholovém sportu. To by mohlo být 
vzorem a příkladem pro generaci aktivních 
mladých lidí a sportovců.

Proto je nasnadě, že tentokrát jsem 
se na  slovíčko nebo spíše na  velmi milé 
povídání sešla s panem Ivanem Karpíškem.

Proč zrovna silový trojboj?
Býval jsem aktivním gymnastou. 

V roce 1964 jsem na veřejném vystoupení 
sokolů ve Vranovicích utrpěl úraz a musel 
jsem s aktivní gymnastikou skončit. V roce 
1969 jsem začal se silovým trojbojem 
v Sokolu Modřice a stal se i členem výboru 
silového trojboje.

Jak vlastně vznikl nápad založit 
ve Vranovicích oddíl silového trojboje?

Bylo to kolem roku 1990, bydlel 
jsem v  té době v  Brně a  působil v  oddíle 
v  Modřicích. S  nápadem založit oddíl 
ve  Vranovicích za  mnou přišli kluci, 
Drahoš Dofek, Pláteníci a další, kteří měli 
chuť, elán a  nadšení pustit se do  řádné 
sportovní přípravy.

Jak byly začátky tohoto sportu 
ve Vranovicích.

Na  začátku bylo pouze nadšení, 
obětavost, a  hlavně vytrvalost z  nichž 
se rodily první cenné zkušenosti a  dílčí 
úspěchy, které silový trojboj v  TJ Sokol 
Vranovice zařazovaly na  úroveň sportů 
s  dlouhodobou tradicí. Bylo to období 
naplněné průkopnickým nadšením 
a snahou prosadit silový trojboj na úroveň 
ostatních silových odvětví.

Jakých největších úspěchů dosáhl 
vranovický silový trojboj pod Vaším 
vedením.

Těch velkých úspěchů bylo za  ta 

léta více než čtyři desítky. Za  všechny 
jmenujme třeba vítězství Pavla Pláteníka 
na  Mistrovství České republiky masters 
v  kategorii do  83 kg. To bylo v  Praze 
v  roce 2016 nebo 1. místo Radka Bučka 
na  Mistrovství světa dorostu 2007 
v  Českých Budějovicích v  kategorii 
do 67,5 kg a vítězství Petra Synka na stejné 
soutěži, ale v  kategorii do  82,5 kg.Také 
musím zmínit, že v  roce 1996 jsme byli 
oceněni jako nejlepší oddíl silového 
trojboje v  okrese Břeclav a  stejné ocenění 
jsme získali v roce 1997.

Také jste se stal mezinárodním 
rozhodčím a  byl jste zván i  na  
mezinárodní soutěže. Které země jste 
díky tomu navštívil?

V  roce 1999 bylo Mistrovství Evropy 
v  Ústí nad Labem a  zde jsem si udělal 
zkoušky mezinárodního rozhodčího 
II. třídy. Od  té doby jsem začal jezdit 
i  na  zahraniční soutěže silového trojboje. 
V roce 2000 jsem se jako rozhodčí poprvé 
zúčastnil mezinárodní soutěže a  bylo to 
v  Lucembursku. Soutěžil jsem v  kategorii 
do 75 kg a skončil jsem na krásném čtvrtém 
místě. A  v  roce 2002 jsem byl na  soutěži 
v americkém Killeen.

Koncem minulého roku jste byl 
pozván Mezinárodní slepeckou asociací 
IBSA, abyste předsedal jako hlavní 
rozhodčí na  Mistrovství světa zrakově 
postižených v  Egyptské Hurgádě. To 
považuji za  velké ocenění Vašeho 
působení na poli silového trojboje?

Mezinárodní slepecká asociace si mě 
vyžádala již potřetí. V  minulých letech 
jsem předsedal závodům v brazilském Sao 
Paulu a také v Miami na Floridě.

A jaká byla cesta do Egypta?
Docela dlouhá a náročná. Dohromady 

trvala 27 hodin. Dlouhá přestávka mě 
čekala v  Istanbulu, další přestup byl 
v  Káhiře a  potom ještě jeden přestup 
do  Luxoru. Ale nemohu si stěžovat, 
letenku mi hradila právě IBSA a  vybírali 
lety ekonomicky dostupné.

Jak probíhaly závody v Hurgádě?
Závodu se zúčastnilo celkem 85 slepých 

a  zrakově postižených závodníků, mužů 
i  žen, z  celého světa. Veškeré náklady 
hradila egyptská federace pod záštitou 
Íránské islámské republiky. Soutěž trvala 
tři dny. Soutěžilo se v  10 váhových 
kategoriích. Celkovým vítězem se stal český 
závodník Martin Biháry.

Jaký program pro Vás Egypští 
hostitelé připravili za  program mimo 
samotné soutěže?

Čekala nás návštěva Luxoru i Karnaku, 
navštívili jsme Údolí Králů a  královen, 
plavili jsme se plachetnicí po Nilu. Byly to 
opravdu krásné zážitky.

A co bezpečnostní situace v Egyptě?
Na  všech cestách nás doprovázela 

turistická policie a  vzorně dbali na  naši 
bezpečnost. Dokonce při odletu vítězného 
závodníka nepovolili jeho odjezd na letiště, 
protože během dopoledne nedokázali 
zajistit jeho bezpečnost na  cestě. Proto 
přiletěl do  Prahy asi s  jednodenním 
zpoždění.

Když se vrátíme zpět k vranovickému 
oddílu silového trojboje. Jak to 
vypadá se zájmem o  tento sport mezi 
mládeží. Budou mít Vranovice další 
pokračovatele?

Několik zájemců o silový trojboj máme, 
ale hodně z  těch, kteří si příjdou silový 
trojboj vyzkoušet to v  krátké době vzdá. 
Je to sport, který vyžaduje nejen fyzičku 
a  sílu, ale také disciplínu a  řád a  to jsou 
vlastnosti, které mnohým mladým dnes 
chybí. Přesto bych byl velice rád, kdyby 
oddíl silového trojboje ve Vranovicích měl 
své pokračovatele. Budu rád pokud mezi 
nás mladí sportovci zavítají a  nemusí to 
být jen hoši. Za  ta léta prošla oddílem 
i řada žen a rozhodně si vedly velmi dobře.

Ať se silovému trojboji ve Vranovicích 
daří a děkuji za krásný rozhovor.

Kvapilová Dana

Hlavní rozhodčí Ivan Karpíšek
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Z redakční pošty

Není značka jako 
značka!
Všichni, nejen motoristé znají značku 

„Zákaz vjezdu všech vozidel“. V  naší 
obci jich mnoho není, ale její dodržování 
je velice sledováno na  spojnici mezi 
ulicemi Přibickou a Masarykovou. Jedná 
se o  přechod přes trať, kde projede jen 
jednostopé vozidlo, většinou kolo. 

Další značka je u Domu pro seniory. 
Byla posunuta na  začátek komunikace, 
ale nikdo z uživatelů si tohoto posunutí 
nevšimnul, nebo ji vědomě nerespektuje. 
Řešení? V  prvním případě vyměnit 
za  značku „Zákaz vjezdu motorových 
vozidel“, ve  druhém případě opatřit 
dodatkovou tabulkou nebo ji vrátit 
na původní místo.

Foto a text: Oldřich Vybíral st.

Historie Sokola  
- 7. část
V roce 1945 skončila nejstrašnější válka 

dějin, v  níž bylo popraveno 1212 sokolů, 
dalších 10  400 bylo vězněno a  mučeno. 
Uspořádat Slet tak brzy po válce bylo velmi 
odvážné rozhodnutí. Trval nedostatek 
potravin, textilu, obuvi, pohonných 
hmot, dopravních prostředků. Náčelnice 
ČOS (československé obce sokolské) 
Marie Provazníková prohlásila, že žádný 
z  dosavadních sletů nebyl tak bolestivě 
vytoužen a  žádný nebyl připravován 
s takovou láskou. Nadšení poněkud pohaslo 
po  únorovém puči 1948, po  záhadné smrti 

ministra Jana Masaryka a  po  abdikaci 
prezidenta Beneše.

1. ledna 1946 byla obnovena ČOS, 
když nikam nevedlo zdlouhavé a  nátlakové 
jednání, směřující k  vytvoření sjednocené 
tělovýchovy po vzoru SSSR.

Existovaly akční výbory v  jednotách, 
župách i  v  Tyršově domě (sídle ČOS), jež 
byly vytvořeny jmenováním, nikoli volbou. 
Zasahovaly do  činnosti místo volených 
výborů.

Sletové odbory se mohly opřít o přízeň 
řady orgánů včetně armády. Ne tak 
příznivé byly postoje k  Sokolu ze strany 
levicových kruhů. „Vstupem do  Národní 
fronty zanikl Sokol založený Tyršem, 
zahynula demokracie“, prohlásila Marie 
Provazníková. Člen předsednictva ČOS, 
komunista dr. Bláha, usiloval o  její sesazení  
z  postu náčelnice. Proti se postavily ženy 
s prohlášením, že přestanou s nácvikem, slet 
budou ignorovat. Ministr Alexej Čepička 
vytvořil při Národní frontě sokolskou komisi 
pro dohled. Stačilo pár dní nové vlády a bylo 
jasné, že nic už nebude jako dřív. Nová vláda 
si však přála slet uskutečnit jako důkaz 
„úspěchu“ sjednocené tělovýchovy. Má smysl 
dělat slet? Všechno vynaložené úsilí by bylo 
zmařeno. Ne!

I  kdybychom 
se sešli jen pro 
rozloučení, slet 
bude. Sokolové jako 
šetrní hospodáři 
rozhodli využít 
cvičební úbory 
z  minulého sletu, 
náčiní jako kužely, 
tyče ve  skladech 
sokoloven také 
byly, materiál 
na plastové kroužky 
pro dorostenky 
obstarala sestra 
P r o v a z n í k o v á 
z USA. Problémem 
bude jen stravování 
cvičenců. Přídělový 
systém zavedený 
Němci trval. 
Sedláci lístky 
nedostávali, byli 
naopak povinni 
z e m ě d ě l s k é 
p r o d u k t y 
odevzdávat (sádlo, 
mléko, vejce, 
okurky a  jiné) tak 
zvaný kontigent 
podle vlastnictví 
hektarů, počtu 
krav atd. Obyvatelé 

dostávali lístky prostřednictvím MNV a  to 
podle věku i  pohlaví, děti 100 g cukroví 
na měsíc, lístky na tabák jen muži.

Začalo sokolské střádání potravinových 
lístků. 8 měsíců před termínem sletu 
byl v  každé jednotě určen zodpovědný 
a pečlivý stravovatel. Sbíral ústřižky na 200 g 
chleba, 100 g bílého pečiva a  10 g tuku, 
ústřižky lepil, zapisoval do  tiskopisů, kdo 
co odevzdal, archy do  7. dne měsíce musel 
orazítkované odnést na  MNV, kde za  ně 
dostal Odběrné listy. Ty se posílaly do  15. 
dne měsíce župnímu stravovateli. Župní 
stravovatel je orazítkované odnesl na  ONV 
a  obdržel Hromadné odběrní listy a  ty 
musel doporučeně odeslat na  stravovací 
odbor XI. sletu do  Prahy do  konce měsíce. 
Cvičencům ze zemědělských rodin se 
vydávala potvrzení pro úpravu kontigentu, 
nedali jste lístky, protože je nedostáváte, oběd 
v Praze dostanete. Asi po 3 měsících se začaly 
sbírat i ústřižky na maso a cukr. Sokolové vše 
v termínech plnili a na slet pilně nacvičovali.

Můj obdiv patří všem činovníkům 
Sokola, že to všechno zvládli.

O  průběhu Sletu se dočtete v  příštím čísle 
Zpravodaje. 

Marie Duroňová
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Ordinační doba v době jarních prázdnin

Vážení pacienti, v době jarních prázdnin bude ordinační doba upravena takto:
11. 2. 8.00 - 12.00 - ve Vranovicích
12. 2. 7.30 - 12.30 - zastupuje MUDr. Urbánková, Pohořelice tel.: 519 424 352
13. 2. 8.00 - 12.00 - ve Vranovicích
14. 2. 12.00 - 18.00
15. 2. 7.30 - 13.00
Děkuji za pochopení, MUDr. Petr Bartl
Více zde: https://www.lekarivranovice.cz/news/dovolena1/






