
Rozvojový plán  
2019 - 2022

Barbánkův veselý 
Masopust

Pronájem výukového 
bazénu

2019 ČÍSLO 2 DUBEN DISTRIBUCE ZDARMA

50. jubilejní výstava vín

Na letošní jubilejní výstavě vín, která se uskutečnila 9. března, se sešel nejen rekordní počet vzorků, 

ale i rekordní počet návštěvníků. O tom jak probíhala padesátá jubilejní výstav vín ve Vranovicích  

se dočtete ve Společenské rubrice.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
tak nám ten rok 2019 začal pěkně 

v rytmu kvapíku. Máme za sebou necelé 
tři měsíce a během nich jsme stihli dvě 
veřejná zasedání Zastupitelstva obce, 
zpracovat a  schválit Strategický plán 
rozvoje naší obce, zpracovat sedm žádosti 
o dotace a další.

Strategický plán rozvoje obce 
Vranovice na  roky 2019 – 2022 
schválilo Zastupitelstvo obce na  svém 
zasedání dne 27. 2. 2019. Strategický 
plán rozvoje doprovází hlavní motto: 
„Školství, celoživotní vzdělávání, sport 
a volnočasové aktivity, ale i péče o seniory 
je to, za co se stojí postavit a prosazovat 
další rozvoj. Ten, kdo do  školství 
a  vzdělanosti trvale neinvestuje, tak 
vytváří společenský dluh, který je navždy 
nesplatitelný“.

Základními kameny budoucího 
rozvoje obce je v první řadě pokračující 
podpora vzdělávání. Jedná se zejména 
o  dokončení II. Etapy Vzdělávacího 
centra, vybudování školních zahrad 
s  mnoha hracími prvky za  budovou 
MŠ a  za  budovou Vzdělávacího centra. 
Vybudování nové moderní knihovny 
a  zcela nových prostor pro Základní 
uměleckou školu.

Druhým nosným kamenem rozvoje 
obce jsou sportovní a  mimoškolské 
aktivity. Školní plavecký bazén je 
již v  provozu, projekčně je připraven 
Sportovně společenský areál Sokolské 
hřiště a  sportovní areál na  místě 
tréninkového fotbalového hřiště. 

Realizace těchto aktivit bude závislá 
na  zajištění finančního krytí formou 
dotací.

A  třetím základním kamenem 
rozvojového dokumentu je péče 
o  krajinu a  zeleň. V  této oblasti 
dojde k  nejvýznamnějším investicím 
za  posledních několik desetiletí. 
Realizovat se budou projekty dle již 
schválené Komplexní pozemkové úpravy. 
Celkové náklady budou ve výši přesahující 
40 mil Kč a  budou hrazeny výhradně 
z  dotačních titulů. Realizované projekty 
zajišťují zejména opatření protierozní 
a vodohospodářské a opatření k ochraně 
a  tvorbě životního prostředí a  zvýšení 
ekologické stability.

Plán rozvoje se rovněž zabývá 
pravidelnou údržbou a opravou obecního 
mobiliáře, komunikacemi a chodníky, ale 
i pořádkem a bezpečností v obci. 

Pro zajištění financování plánovaných 
rozvojových aktivit vedení obce 
zpracovalo celkem 7 žádostí o  dotace 
z  programů ministerských i  krajských. 
Největší žádost o  dotaci byla již 
zpracována v  loňském roce. Jedná se 
o  žádost o  dotaci z  Evropské unie, 
organizační program Životní prostředí, 
prioritní osa 4, ve výši 25.493.509,84 Kč. 
Dotace je určena na  vybudování 
biokoridoru a  biocentra dle schválených 
Komplexních pozemkových úprav. Ze 
stejného programu byla zpracována 
žádost o  dotaci ve  výši 1.183.894,10 Kč 
na  založení interaktivních prvků – alej 
a větrolam.

Na  Ministerstvo pro místní rozvoj 
byla podána žádost o dotaci na regeneraci 
zahrady MŠ a  za  Floriánkem. 
Projekt obsahuje vybudování nových 
interaktivních prvků, venkovní učebnu 
a  výsadbu nových stromů a  keřů. 
Položkový rozpočet: MŠ – 1.500.644,-
Kč včetně DPH, ZŠ: 995.476,-Kč včetně 
DPH. Celkem: 2.496.120,-Kč včetně 
DPH. Možná výše dotace: 70%, tj. cca 
1.750 tis. Kč.

Z  rozpočtu Jihomoravského 
kraje bylo podáno celkem pět žádosti 
o  dotace. Jedná se o  dotace na  údržbu 
cyklostezky, na  provoz TIC, na  provoz 
knihovny, příspěvek na  nákup traktoru 
a  na  technické dovybavení pro místní 
hasiče. 

Mimořádné jednání Zastupitelstva 
obce, které se konalo dne 20.3.2019 
bylo věnováno historii nově budovaného 
Vzdělávacího centra. Budova 
u  Floriánka a  její „obecní“ historie 
je jako na  houpačce. Dlouhá právní 
nejistota, zlomová soudní rozhodnutí 
i významné investice do školství a celkové 
vzdělanosti vzbuzují stále mnohé emoce. 
Základní fakta historie této budovy jsou 
uvedena na  jiném místě tohoto vydání 
Vranovického zpravodaje.

Vzdělávací centrum je investicí 
do  budoucnosti naší obce, je investicí 
do vzdělání a vzdělanosti. A to je více než 
investice do čehokoliv jiného.

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. 6/2019  
ze dne 18.3.2019

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

odměnu pro rok 2019.
1.2. Rada obce schválila program 

ocenění významných životních 

jubilei. 
1.3. Rada obce schválila Mysliveckému 

sdružení Vranovice – Přibice, 
z.s. a  ZO ČSV Vranovice  osetí 
pozemků p.č. 4375, 3981, 4131 
a 4471. 

1.4. Rada obce schválila Dodatek 
ke  smlouvě Smlouva o  spolupráci 
ČD BIKE – půjčovna kol  č. 
56322/2015-016.

1.5. Rada obce schválila podmínky 
pronájmu zahrádek.

1.6. Rada obce schválila termín 
a program pro Vranovické jaro.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá realizovat výsadbu 

stromů a umístění laviček v lokalitě 
Kopečky a podél cyklistické stezky 
Vranovice – Přibice.

 T: 30.4.2019 O: L. Mrkvica
2.2.  Rada obce ukládá připravit 

podmínky programu Seniortaxi 
 T: 30.5.2019 O: starosta, 

předsedkyně Sociální komise
2.3. Rada obce ukládá připravit provozní 

a  stavební podmínky pro umístění 
sběrného dvora na ul. Ivaňská.

 T: 30.4.2019 O: starosta
2.4.  Rada obce ukládá zadat přípravu 

pro jednoduchou pergolu za budovu 
DPS.

 T: 30.4.2019 O: 2. místostarosta
2.5.  Rada obce ukládá zahájit jednání 

s  MěÚ Pohořelice o  možnosti 
zahájení měření rychlosti na  ul. 
Lipová

 T: 15.4.2019 O: starosta
2.6. Rada obce ukládá oslovit dopravní 
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projektanty na možnost zpracování 
projektové dokumentace na úpravu 
řešení dopravní bezpečnosti na  ul. 
Lipová.

 T: 15.4.2019 O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  výstavbě II: etapy 
Vzdělávacího centra.

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

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
z  jednání o  bezpečnosti provozu 
na ul. Lipová

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce

Usnesení Rady č. 5/2019  
ze dne 4.3.2019

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce rozhodla o  svolání 

mimořádného jednání ZO 
s  termínem konání 20.3.2019 
v 17.00 hod.

1.2. Rada obce souhlasí s vybudováním 
parkovacího místa na  vlastní 
náklady před RD č.p. 435 na  ul. 
Sokolská

1.3. Rada obce schválila vybudování 
dočasného sjezdu ze stavby 
„Revitalizace mokřiny“ přes 
pozemky p.č. 4586 a 4427.

1.4.  Rada obce souhlasí se změnou 
projektové dokumentace v  rámci 
stavby „ Vjezd pro stavební parcelu 
par. č. 1641/6, parc. č. 1641/9 a parc. 
č. 1641/4“.

1.5. Rada obce schválila nabídku 
Ing.  Tauchmana na  projektovou 
dokumentaci na  opravu chodníku 
na  ul. Zahradní a  opravu 
komunikace na ul. Přibická.

1.6. Rada obce schválila Inventarizační 
zprávu Základní školy a  Mateřské 
školy Vranovice, p.o. k 31.12.2018.

1.7.  Rada obce schválila převod výsledku 
hospodaření za  rok 2018 ve  výši 
8.379,97,-Kč do  rezervního fondu 
Základní školy a  Mateřské školy 
Vranovice, p.o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit analýzu 

jednotlivých reklamací a odstranění 
závad v bytovém domě Doliny.

  T: 20.3.2019 O: místostarostové
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

zprávu o  činnosti komise Stavební 
a životního prostředí.

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

3.3.  Rada obce vzala na  vědomí 
zprávu o  podání žádostí o  dotace 
z rozpočtu JmK.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 4/2019  
ze dne 18.2.2019

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce doporučuje 

Zastupitelstvu obce schválit 
Inventarizační zprávu za rok 2018.

1.2.  Rada obce schválila program 
jednání Zastupitelstva obce dne 
27.2.2019

1.3.  Rada obce schválila podání žádostí 
o dotace z JmK pro rok 2019.

1.4.  Rada obce doporučuje ZO schválit 
žádost o dotaci z MMR z programu 
podpora obnovy venkova na sadové 
úpravy a hrací prvky v zahradě MŠ 
a ZŠ u Floriánka.

1.5. Rada obce schválila Strategický 
plán rozvoje obce Vranovice na  r. 
2019 – 2022. Současně Strategický 
plán předloží k  projednání 
v Zastupitelstvu obce.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit pravidla 

pro evidenci podrozvahových 
položek mejetku a  majetku 
neevidovaného v účetnictví.

  T: 30.3.2019 O: starosta, 2. 
místostarosta, účetní

2.2.  Rada obce ukládá zprovoznit 
a  udržovat technické zázemí 
na místním hřbitově:

  T: 28.2.2019 O: starosta
2.3. Rada obce ukládá opravit odpočívku 

na ul. Hlavní (naproti pekárny).
  T: 31.3.2019 O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

připravenost zahájení turistické 
sezony v TIC.

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

3.3.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o  zajišťování bezpečnosti na  ul. 
Lipová.

3.4.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o  reklamačních řízení na  bytovém 
domě v Dolinách.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 3/2019  
ze dne 4.2.2019

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila za člena Sociální 

komise Dagmar Stehlíkovou.
1.2.  Rada obce schválila Dodatek č. 

1 smlouvy o  dílo se společností 
PSK Group, spol. s r.o. na realizaci 
stavební zakázky „Zateplení 
vzdělávacího centra ve Vranovicích“

1.3.  Rada obce schválila Komplexní 
systém údržby zeleně a  stromů 
v intravilánu obce.

1.4.  Rada obce zamítla nabídku 
na  koupi pozemků p.č. 359 a  p.č. 
4661 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

1.5.  Rada obce vzala na  vědomí 
zprávu o  zpracování projektů 
na  využití školních zahrad za  MŠ 
a u Floriánka.

1.6.  Rada obce rozhodla o  novém 
termínu jednání ZO dne 27.2.2019.

1.7.  Rada obce schválila Smlouvu 
o zpracování projektu se společností 
Centrum Dopravní Podpory s.r.o., 
Zlín – žádost o dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj – na vybudování 
školní zahrady za  budovou MŠ 
a u Floriánka.

1.8.  Rada obce schválila Dodatek č. 2 
ke  Smlouvě o  poskytnutí právní 
pomocí s kanceláří Mach & Mrázik, 
advokátní kancelář s.r.o.

1.9.  Rada obce schválila změnu 
dočasného využití pozemku p.č. 
7742 na  „Park se vzorkovou 
prodejnou“

1.10. Rada obce schválila Licenční 
smlouvu o veřejném provozování č. 
VP-2019-6674 se společností OSA 
– Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, z.s.

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

Základní školy a  Mateřské školy 
Vranovice na vědomí.

3.2.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o činnosti Školské komise. 

3.3.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o činnosti Sociální komise.

3.4.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o činnosti Sportovní komise.

3.5.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o  odstraňování závad z  reklamací 
v bytovém domě Doliny.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.
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Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční  

25. dubna 2019 v  19 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice.

Usnesení Rady č. 2/2019  
ze dne 21.1.2019

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

elektronické knihy závad.
1.2. Rada obce pověřila zprávou 

elektronické knihy závad starostu 
obce a Ing. Jiřího Hladíka.

1.3. Rada obce schválila Rozpočtové 
opatření č. 4/2018 s  celkovými 
příjmy 47.996.700,-Kč a  výdaji 
91.958.400,-Kč.

1.4. Rada obce schválila Zprávu 
o činnosti knihovny v roce 2018.

1.5. Rada obce schválila Vyřazovací 
protokol knih z knižního fondu.

1.6. Rada obce schválila za člena Sociální 
komise paní Ladu Zajícovou.

1.7. Rada obce schválila na  místo 
sekretářky starosty obce paní 
Dagmar Kocmánkovou.

1.8. Rada obce schválila pokácení 5 ks 
stromů – akátů v zahradě RD na ul. 
Školní 264.

1.9.  Rada obce schválila Zápis likvidační 
komise při Základní a  Mateřské 
škole Vranovice dle příkazu ředitele 
č.j. 554/2018.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá seznámit dotčené 

osoby s  projektovou dokumentací 
na  opravu chodníku na  ul. 
Obchodní.

  T: 31.3.2019 O: I. místostarosta
2.2.  Rada obce ukládá provést poptávku 

na projekční práce na  rekonstrukci 
ul. Přibická.

  T: 28.2.2019 O: starosta
2.3. Rada obce ukládá provést poptávku 

na  projekční práce na  opravu 
chodníku na ul. Zahradní.

  T: 28.2.2019 O: starosta
2.4.  Rada obce ukládá předložit návrh 

Strategického plánu rozvoje obce 
na roky 2019 – 2022.

  T: 15.2.2019 O: starosta
2.5.  Rada obce ukládá zajistit ukončení 

a vyhodnocení zkušebního provozu 
školního bazénu.

  T: 31.1.2019 O: 2. místostarosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

předběžné výsledky hospodaření 
za rok 2018.

3.2.  Rada obce vzala na  vědomí 
hodnocení činnosti CVČ 
a  organizační připravenosti 
společenských a  kulturních akcí 

na I. pololetí 2019.
3.3.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  průběhu stavby Vzdělávacího 
centra, II. etapy.

3.4.  Rada obce vzala na vědomí Situační 
zprávu Policie ČR v  oblasti 
veřejného pořádku za rok 2018.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 1/2019 
ze dne 27.2.2019

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 schvaluje výsledky inventarizace 

k  31.12.2018 dle přednesené 
inventarizační zprávy.

1.5  ZO schvaluje Směrnici stanovující 
postup při porušení zabezpečení 
osobních údajů.

1.6  ZO schválilo Strategický plán 
rozvoje obce Vranovice na rok 2019 
– 2022.

1.7  ZO schválilo Smlouva o  smlouvě 
budoucí o  zřízení služebnosti 
mezi Obcí Vranovice a  Ing.  Jiřím 
Sklenářem, Turgeněvova 22, Brno.

1.8  ZO schválilo Smlouva o  zřízení 
věcného břemene č.: HO-
014330052755/001 se společností 
E.ON Distribuce , a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.9  ZO schválilo Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene a vzdání se práva 
na náhradu škody na pozemcích dle 
smlouvy č.j. E 639-S-3461/2018 se 
Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1.

1.10 ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
Vranovice na  rok 2019 žadateli 
Junák- český skaut, středisko 
Vranovice ve výši 39.000,-Kč.

1.11  ZO schválilo dotaci z  rozpočtu 
obce Vranovice na  rok 2019 
žadateli Český svaz včelařů, z.s. ZO 
Vranovice ve výši 10.000,-Kč.

1.12  ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
Vranovice na rok 2019 žadateli SK 
Vranovice , z.s. ve výši 120.000,-Kč.

1.13  ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
Vranovice na  rok 2019 žadateli 
TJ SOKOL Vranovice ve  výši 
125.000,-Kč.

1.14 ZO schvaluje odměny členům 

Stavební komise a  životního 
prostředí a  Kulturní komise 
za  činnost v  r. 2018. odměny 
členům FV a  KV a  to těm, kteří 
nebyli v 2018 členy ZO

1.15  Zastupitelstvo obce schvaluje 
podání žádosti o  dotaci a  realizaci 
projektu v  rámci dotačního titulu 
117d8210H Podpora budování 
a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku v  programu MMR 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2019.

1.16  ZO pověřilo Radu obce k uzavření 
Smlouvy o  právu k  provedení 
stavby „Rozvod optické sítě v obci 
Vranovice se společností Inlinex 
NM s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 
Brno.

1.17  ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové finanční výpomoci 
Základní škole a  Mateřské Škole 
Vranovice, příspěvkové organizace, 
Masarykova 178, Vranovice ve výši 
2.400.000,-Kč za  účelem realizace 
projektu „Multifunkční učebny“.

2. ZO ukládá
2.1  ZO ukládá KV ZO vypracovat 

návrh nového Jednacího řádu ZO.
2.2  ZO ukládá všem členům ZO zaslat 

předsedovi KV náměty do  nového 
Jednacího řádu ZO.

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

na vědomí
3.2 ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí
3.3 ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti FV na vědomí.
3.4 ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti KV na vědomí.
3.5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

zprávu o  výstavbě II. etapy 
Vzdělávacího centra.
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Aktuality

Historie 
Vzdělávacího centra
Zastupitelstvo obce se dne 20.3.2019 

sešlo na  mimořádném jednáním 
s  jediným bodem programu – Historie 
Vzdělávacího centra. Jelikož se jedná 
majetkoprávní historií, ale i  finančním 
objemem, o  ojedinělý projekt řešící 
problematiku školství a  vzdělanosti, 
dovoluji si tímto celou historii 
připomenout v krátké časové chronologii. 
Celý dokument je uveden jako příloha 
k zápisu z jednání ZO ze dne 20.3.2019.
1. Historie budovy U Floriánka  

č.p. 57
 � Obec koupila nemovitost v r. 1995 

od manželů Koštuříkových
 � Obec v letech 1996 – 1997 

investovala do rekonstrukce budovy.
 � V r. 2007 byla budova U Floriánka 

č.p. 57 zapsána do konkurzní 
podstaty úpadce Agro-družstvo 
Vranovice (původní vlastník). Tímto 
úkonem fakticky obec Vranovice 
přišla o tuto budovu.

 � Od této doby se vedly soudní spory 
o tuto budovu:
Výsledek soudních sporů:

- R. 2010 – Krajský soud zamítl 
vylučovací žalobu obce

- R. 2011 – Vrchní soud v  Olomouci 
zamítl odvolání obce. Obec podala 
proti tomuto roz-hodnutí dovolání 
k Nejvyššímu soudu. 

- R. 2013 – Nejvyšší soud potvrdil 
usnesení Krajského soudu i Vrchního 
soudu. Obec se nesmířila ani s tímto 
rozhodnutím a  podala stížnost 
k Ústavnímu soudu.

- R. 2014 – nález Ústavního soudu dal 
za  pravdu Obci Vranovice a  zrušil 
usnesení Krajského, Vrchního 
i Nejvyššího soudu.

2. Vliv vývoje soudních sporů 
o budovu U Floriánka č.p. 57 
na školství a sociální služby 
v obci Vranovice
Ztráta vlastnictví budovy v  r. 2007 

vyvolala základní nejistotu obce v zajištění 
základního školství a  v  poskytování 
základních sociálních služeb (obědy pro 
žáky ZŠ a pro seniory).

Tato skutečnost se stala zásadním 

impulsem pro komplexní řízení obce 
v  oblasti školství a  sociálních služeb 
v obci. 
3. Rekonstrukce budovy 

U Floriánka č.p. 57 – komplexní 
řešení školství a vzdělanosti 
V měsíci červenci 2013 byla definována 

základní představa o plánovaném využití 
celého objektu:

Pod „jednu střechu“ soustředit první 
stupeň ZŠ a  vytvořit podmínky pro 
kvalitní mimoškolní aktivity pro všechny 
generace – pro vzdělávání všech generací, 
moderní pojetí knihovny a ZUŠ. Dvorní 
trakt a celou nezastavěnou plochu využít 
pro relaxaci (menší hřiště s  umělým 
povrchem, pískoviště, parková úprava 
s lavičkami a prvky pro aktivní odpočinek 
dětí).

Původní budova Vzdělávacího centra – vnitřní 
trakt

4. Komplexní řešení školství 
a vzdělanosti v obci Vranovice
Kritéria pro konečné řešení zadání 

pro projektovou dokumentaci byla:
 � komplexnost řešení s provázáním 

na celkový rozvoj obce
 � komplexnost z pohledu 

nedostatečného zajištění sportovišť 
pro mládež v obci

 � požadavek, aby celý objekt se stal, 
nejen školou pro první stupeň ZŠ, 
ale aby se stal budoucím střediskem 
umožňujícím celoživotní vzdělávání 
a celkovou vzdělanost 

 � určitá nadčasovost a využití 
moderních prvků pro výuku 

5. Projektová dokumentace
Obec Vranovice vypsala dne 

14.2.2014 výběrové řízení na zhotovitele 
veřejné zakázky „Zhotovení projektové 
dokumentace pro Vzdělávací centrum 
U Floriánka 57, Vranovice“.

Výběrové řízení na  zpracování 
projektové dokumentace vyhrála 
společnost PROST Hodonín s.r.o. 

za cenu 535.610,-Kč bez DPH. 
Nová studie byla zpracována 

na  základě geodetického zaměření, 
na  základě konzultace se zpracovatelem 
požárně bezpečnostního řešení a  se 
zpracovatelem bazénové technologie 
a  také s  ohledem na  hodnotu úrovně 
hladiny stoleté vody. 
6. Plán investic a oprav na rok 2015

V  plánu investic a  oprav na  rok 
2015 byla realizace Vzdělávacího centra 
rozdělena do 3 etap:
 � Demolice objektů určených 

k odstranění
 � Získat stavební povolení na I. Etapu 

Vzdělávacího centra
 � Vytvořit Vizi vzdělávání, ve které 

bude zakomponována výstavba 
Vzdělávací centra

7. Plán rozvoje Obce Vranovice na r. 
2015 – 2018
Plán rozvoje na  4 roky byl sestaven 

zejména z  důvodů koncepčních 
a  plánované investice do  Vzdělávacího 
centra.

Plán rozvoje řešil jako nejzákladnější 
bod – podporu vzdělávání v obci.

Již zde byla definována obsahová 
náplň nově připravovaného Vzdělávacího 
centra.
8.  Demolice objektů určených 

k odstranění
 � Vypsáno výběrové řízení 

na provedení demolice: 19.5.2015
 � Vyhodnocení výběrového řízení: 

10.6.2015
Demolice byla realizována společností 

Zajíc – Zborovský, s.r.o. za cenu 508.006,-
Kč, včetně DPH
9.  Vize vzdělávání

Vzdělávací centrum se stalo základem 
pro vznik Vize vzdělávání na  roky 2015 
- 2020.

Zahrada dříve
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10. Stavební povolení, organizace 
a příprava stavby
Stavební povolení bylo vydáno zvlášť 

na první a druhou etapu výstavby.
 � Stavební povolení na první etapu 

vydáno dne 18.6.2015, nabytí právní 
moci dne 21.7.2015.

 � Stavební povolení na druhou etapu 
vydáno dne 19.6.2015, nabytí právní 
moci dne 21.7.2015.

Čelní budova vzdělávacího centra – dříve

11. Výběrové řízení na I. etapu 
Vzdělávacího centra
Předpokládaná hodnota stavby 

(položkový rozpočet): 50.051.000,-Kč 
mil Kč bez DPH.

Výběrová komise vybrala vítěznou 
nabídku PSK Grop spol. s r.o.

Vysoutěžená cena byla o 7.076.401,-
Kč nižší než cena rozpočtovaná. 
Vysoutěženo na  úrovni 85,9% z  ceny 
rozpočtované.
12.  Historie výstavby I. etapy 

Vzdělávacího centra
Dosažená celková cena: 45.809.832,-

Kč bez DPH, 55.429.897,-Kč s DPH
Celkové vyhodnocení:
Celkové navýšení ceny: 2.835.233,-

Kč bez DPH 
Z  toho navýšení ceny z  důvodu 

zvýšení rozsahu prací: 1.961.765,-Kč 
(práce z II. Etapy – spojovací krček mezi 
budovami.

Navýšení ceny s  vyloučením změny 
rozsahu prací: 873.468,-Kč bez DPH
13. Výběrové řízení na II. etapu 

Vzdělávacího centra
- Předpokládaná hodnota stavby 

(položkový rozpočet): 24.586.000,-
Kč mil Kč bez DPH
Vysoutěžená cena byla o 1.696.153,-

Kč nižší než cena rozpočtovaná. 
Vysoutěženo na  úrovni 93,1% z  ceny 
rozpočtované.

Dokončení II. Etapy Vzdělávacího 
centra, přestěhování knihovny, družiny 
a  ZUŠ je plánováno na  srpen letošního 
roku.

14. Doprovodné náklady
Doprovodné náklady jsou náklady 

nejen za  stavbu ale i  např.: Veškeré 
poplatky (stavební povolení, geometrická 
zaměření atd.), Studie, Projektová 
dokumentace, Stavební dozor, Autorský 
dozor, Bezpečnost práce atd.
15. Celkové posouzení vynaložených 

nákladů
Vysoutěžené ceny stavby, ale i konečné 

ceny za stavbu jsou výrazně nižší než cena 
projektovaná.

Zahrada a nová budova Vzdělávacího centra 
dnes

16. Celkové hodnocení komplexního 
řešení problematiky budovy 
U Floriánka 57

a) Existenční posouzení
Před cca 12 lety jsme zdědili průšvih 

v majetkoprávním vztahu celé budovy.
Z právní nejistoty budova dlouhodobě 

chátrala.
b) Koncepční řešení

Po  nabytí právní jistoty bylo 
připraveno koncepční řešení v návaznosti 
na celkový rozvoj obce s důrazem:
 � Na zajištění sociálních služeb
 � Na vzdělání a vzdělanost všech 

věkových a zájmových skupin
 � Na pohybový rozvoj 
 � Na začlenění celé budovy 

do komplexního stavebního rozvoje 
obce (Náměstíčko, Floriánek, 
plánovaná naučná stezka atd.)
Druhá etapa Vzdělávacího centra 

bude dokončena v  měsíci srpnu 
letošního roku. Nový školní rok zahájí 
knihovna, družina i žáci ZUŠ v novém 
prostředí. Po  více než dvanácti letech 
bude dokončena největší investice 
do školství a vzdělanosti v naší obci.

Za  vybudování komplexu 
Vzdělávacího centra patří poděkování 
všem zastupitelům, kteří tento 
projekt podporovali od  jeho vzniku až 
po současnost. 

Poděkování, v  neposlední řadě, patří 
advokátní kanceláři JUDr. Radka Macha 
za  důslednost a  zejména za  odborné 
právní řešení majetkoprávních vztahů. 

Vypracoval: Ing. Jan Helikar

Mapa závad již 
v provozu
Od  března je již na  webových 

stránkách obce zprovozněna interaktivní 
novinka Mapa závad. Aplikace má sloužit 
veřejnosti k  upozornění na  technické 
závady v  obci, na  problémy spojené 
s životním prostředí, dopravou a dalšími. 
Pracovníci obce budou aktuálně 
informováni o závadách a mohou rychleji 
reagovat při jejich řešení. Oznamovatel 
i  celá veřejnost bude mít od  nynějška 
aktuální přehled o nahlášených závadách 
a také o jejich řešení až do jejich vyřešení. 
Věříme, že touto cestou bude možné 
rychleji reagovat na  Vaše podněty 
a upozornění.

-kva-

Plán rozvoje  
je schválen
Školství, celoživotní vzdělávání, 

sport, volnočasové aktivity, ale i  péče 
o  seniory, bezpečnost v  obci či údržba 
zeleně jsou oblasti na  které se zaměřuje 
Strategický plán rozvoje Vranovic pro 
období 2019–2022. Nový strategický 
dokument aktualizuje a  doplňuje 
předchozí rozvojový plán, který se 
zaměřoval především na růst vzdělanosti 
a  společenský život v návaznosti na  růst 
infrastruktury obce. Nový plán schválilo 
Zastupitelstvo na  svém posledním 
zasedání.

„Předpokladem úspěšného rozvoje 
obce je stanovení strategických cílů 
a  priorit, které následně pomáhají 
v  realizaci plánovaných aktivit a  jejich 
efektivnímu řízení. Pokud tomu tak 
není je budoucnost obce velmi nejistá.“ 
okomentoval schválený dokument 
starosta obce Jan Helikar

K  hlavním záměrům stávajícího 
období patří dokončení Vzdělávacího 
centra Floriánek, vybudování sportovně 
společenského areálu na  Sokolském 
hřišti stejně jako sportovního areálu 
na  místě tréninkového fotbalového 
hřiště. Z  důvodu klimatických změn se 
pozornost zaměří i  na  péči a  ochranu 
krajiny. Cílem je vytvoření takových 
podmínek života v  obci, které budou 
srovnatelné s okolními městy a obyvatelé 
Vranovic nebudou nuceni cestovat 
za  vzděláním, zábavou či sportem 
do okolních měst a obcí.

Kvapilová Dana
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Floriánek Stavbou 
roku?
V  úterý 5. března navštívili školní 

budovu U  Floriánka členové hodnotící 
poroty soutěže Stavba Jihomoravského 
kraje pro rok 2018. Společnost PSK 
Group, která stavbu realizovala, ji 
přihlásili do  kategorie Staveb občanské 
vybavenosti. Zástupci vyhlašovatele 
v  doprovodu starosty Jana Helikara 
a  místostarosty Drahomíra Dofka 
se seznámili s  historií stavby, jejím 
interiérem, vybaveností a  navštívili také 
zahradu za  školní budovou. Ze všech 
prostor byla pořízena fotodokumentace 
a nyní již nezbývá než čekat na vyhlášení 
výsledků.

„Školní budova U Floriánka je největší 
investiční akcí roku 2018 a  největší 
investicí do vzdělání v historii Vranovic. 
Nová škola je nejen moderní a vzhledná, 
ale i  účelná. Jsme rádi, že právě tento 
objekt byl nominována na  prestižní 
ocenění, jakým je Stavba roku.“ vyjádřil 
se k nominaci starosta Vranovic.

Soutěž Stavba Jihomoravského 
kraje vyhlašuje Svaz podnikatelů 
ve  stavebnictví pod záštitou Jihomorav-
ského kraje. Letos se soutěž uskuteční 
již posedmnácté. Posláním soutěže 
je prezentace a  propagace kvalitních 
výstavbových projektů v  Jihomoravském 
kraji a  přiblížení nejlepších stavebních 
děl a  jejich tvůrců širší laické i  odborné 
veřejnosti.

Kvapilová Dana

Pozemkové úpravy 
skončily
Vyvážený rozvoj Vranovic, trvalé 

zkvalitňování životního prostředí 

a  péče o  krajinu 
jsou priority, 
které vedení 
obce formulovalo 
v  Územním plánu 
a následně i v Plánu 
rozvoje obce 
definovaném pro 
léta 2014 – 2018. 
P ř e d p o k l a d e m 
k  jeho naplnění 
v  oblasti ochrany 
životního prostředí 
byly komplexní 
pozemkové úpravy. 
Tyto spočívaly 

v  jasném vymezení vlastnických práv, 
hranic a přístupových cest u jednotlivých 
pozemků v nezastavěných částech obce.

„Komplexní pozemkové úpravy byly 
ukončeny v loňském roce a díky tomu se 
může začít naplňovat Plán společných 
zařízení, který řeší komplexní síť cest, 
biokoridorů, biocenter a jejich propojení.“ 
upřesnil starosta obce Jan Helikar

Mezi léty 2012 – 2014 formovaly 
Vranovice za  podpory veřejnosti i  všech 
dotčených orgánů Územní plán, který 
si klade za  cíl najít vyvážený stav mezi 
zájmy obyvatelstva žijícím na  daném 
území, hospodářstvím a  životním 
prostředím a  tím umožnit kvalitní život 
současné generace i  generací příštích. 
Na  jeho základě byl vypracován Plán 
společných zařízení, který mimo jiné 
spočívá ve zpevnění hlavních i vedlejších 
cest a  pamatuje i  na  větrné eroze. Mělo 
by dojít k  vysazení větrolamu ze strany 
od  Pohořelic z  důvodu zamezení větrné 
eroze.

Kvapilová Dana

Akční plán údržby 
zeleně
Zálivky stromů pomocí zavlažovacích 

vaků, údržba zatravněných ploch, 
odborná údržba dřevin menšího vzrůstu, 
ale i výsadba dřevin nových jsou opatření, 
která schválila Rada obce z důvodu změn 
klimatických podmínek, extrémního 
sucha a  zajištění zadržování vody 
v krajině.

„Z  důvodu extrémních podnebních 
podmínek, které zasáhly naši obec 
v  posledních letech jsme přistoupili 
k  vypracování akčního plánu, který by 
měl zajistit komplexní údržbu zeleně 
v  naší obci.“ uvedl k  této problematice 
starosta Jan Helikar.

V  této souvislosti dojde v  letošním 
roce i k nákupu nové komunální techniky. 
Obec má v plánu pořídit nový malotraktor 
s příslušenstvím.

Kvapilová Dana

Ve Floriánku najde 
zázemí každý
Ke kolaudaci se pomalu blíží výstavba 

II. etapy Vzdělávacího centra Floriánek. 
Již v  létě bude zahájen provoz nové 
knihovny, k níž bude náležet i interaktivní 
studovna. Ta bude sloužit nejen jako místo 
ke studiu či práci, ale její prostory umožní 
pořádání přednášek a  vzdělávacích akcí 
určených široké veřejnosti. Mimo jiné zde 
najde zázemí i  Univerzita třetího věku. 
V knihovně se nově objeví čtečky knih či 
nabídka audioknih na CD a Mp3 nosičích 
pro občany se zhoršenou možností čtení 
tištěných knih. Návštěvníci studovny 
a  knihovny si svůj pobyt budou moci 
zpříjemnit kávou, čajem či drobným 
občerstvením. Svůj koutek v  knihovně 
najdou také děti, které si budou moci 
vybrat nejen ze široké nabídky knih, ale 
i z rozšířené nabídky hraček a sportovních 
pomůcek v  rámci projektu Půjčování 
hraček. Prostory dětského oddělení svým 
vybavením umožní do  budoucna také 
vznik divadelního a čtenářského kroužku. 
Kromě toho bude součástí centra i školní 
družina, koncertní sál, učebny Základní 
umělecké školy nebo místo pro pořádání 
vernisáží.

„Záměrem je vytvořit novodobý 
koncept vzdělávání postavený 
na  moderním prostředí i  technologiích 
pro občany Vranovic přímo v  místě, 
kde žijí. Jedná se o  dosud největší 
investici do rozvoje školství a vzdělávání 
ve Vranovicích“ vysvětlil starosta obce Jan 
Helikar.

Rekonstrukce budovy Vzdělávacího 
centra Floriánek byla zahájena v září roku 
2018. Předcházela jí výstavba moderní 
školní budovy s  bazénem ve  vnitřním 
traktu Vzdělávacího centra Floriánek. 
S ukončením výstavby II. etapy se počítá 
letos v létě.

Kvapilová Dana

Hodnotící komise si přišla prohlédnout Floriánka

Úřední hodiny na OÚ Vranovice:
Pondělí: 7:30 - 19:00 h
Středa: 7:30 - 17:00 h
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Jak neztratit psa
Běhat po  dědině a  nahánět 

zatoulaného psa … po  tom netouží 
nikdo z  nás. Jaké preventivní kroky, 
kromě vysokého a nezdolatelného plotu, 
můžeme podniknout? Nejjednodušším 
je určitě psí známka umístěná na obojku. 
Tu získá každý majitel psa, který svého 
čtyřnohého miláčka na  obecním úřadu 
nahlásí (stejně je to povinné) a  uhradí 
poplatek, který činí 200 Kč a  platí se 
každý rok za  každého psa. Známka má 
své číslo a  poté lze snadno dohledat, 
k jakému číslu popisnému pejsek patří.

O  krok lepším řešením je nechat 
si na  zakázku vyrobit přívěsek přímo 
s telefonním číslem na majitele. Nálezce 
může kontaktovat rovnou majitele a celá 
situace se velmi urychlí. Je to vlastně 
taková druhá psí známka na  obojku. 
Na internetu nebo v některých zvířecích 
potřebách nabízí nepřeberné množství – 
ve tvaru kolečka, kostičky, kytičky.

Úplně nejlepší, avšak nejnákladnější, 
možností je nechat pejska u  veterináře 
očipovat a  čip následně zaregistrovat 
na  internetu. To se osvědčí v  případě, 
kdy pejsek obojek nenosí nebo pokud 
by se toulal delší dobu a  obojek ztratil. 
V případě nálezu pejska si veterinář (již 
mívají i některé útulky) speciální čtečkou 
zjistí číslo čipu a poté v registru majitele 
dohledá – proto je nutná ta registrace 
čipu na internetu.

V  každém případě platí povinnost 
pejska na obecním úřadu nahlásit a platit 
poplatek ve výši: 200 Kč/rok/pes.

A  naopak při úmrtí pejska či 
odstěhování se z Vranovic tato povinnost 
zaniká, takže se opět zastavte na obecním 
úřadu a pejska odhlásíme.

Přejeme všem pejskařům co nejvíce 
společné radosti a zážitků.

Michaela Knytlová

Okna školy dokořán

Tajemství 
Šibeničního vrchu
Rubíny z  pravé krve - to je název 

příběhu, jehož autorkou je žákyně 
naší školy Aneta Zugarová. Soutěžila 
ve  starší kategorii literární soutěže 
vypsané slavkovským zámkem společně 
se středními školami, překonala svou 
plachost a  výsledkem bylo první místo 
v  rámci celé České republiky. My jí 
všichni moc gratulujeme a přejeme jí další 
úspěchy na poli literárním i v budoucnu.

Mgr. Dagmar Černá

Vítězka soutěže Aneta Zugarová (druhá 
zprava)

Své dojmy z předávání cen na zámku 
ve Slavkově u Brna dne 21. března popsala 
Aneta takto:

Po  příjezdu do  Slavkova u  Brna jsme 
se odebrali rovnou na  zámek. Předávání 
cen mělo proběhnout v historickém sále, což 
byla poměrně rozlehlá místnost, s  krásným 
malováním stropu a  snad ještě krásnějšími 
lustry. Pro tuto příležitost byly v  sále 
přichystány židle a klavír. Celá akce začala 
nádhernou hrou na  housle žáků místní 
základní umělecké školy. 

Po  krátkém přivítání ředitelky zámku 
a  paní místostarostky Marie Jedličkové, 
si vzal slovo muž v  dobovém kostýmu 
vojáka a  předčítal z  knihy o  Napoleonovi. 
Poté jsme se od  ředitelky zámku dozvěděli 
něco o  programu na  celý rok a  o  akcích, 
které na  zámku budou konat. Následovalo 
hudební vystoupení, kde hráli na  kytary, 
housle a  svým krásným hlasem je 
doprovázela mladá zpěvačka. Poté se před 

námi objevila žena v  dobovém kostýmu 
sopránové zpěvačky z dob, kdy Napoleon žil. 
I  ona předčítala ze stejné knihy jako muž 
před ní. 

Dále si vzala slovo žena, která šije 
dobové šaty. Řekla nám něco o  předlohách, 
materiálu a  času, který tomuto koníčku 
věnuje. Poděkovala za možnost vystavovat 
je na zámku a vrátila slovo ředitelce zámku. 
Ta nám opět přiblížila některé z akcí, které 
se na zámku budou konat. 

Program dne zakončilo samotné 
předávání cen. Vítězové první (mladší) 
kategorie se bohužel nedostavili, protože 
jsou z  opravdu velké dálky. Z  kategorie 
druhé se ale dostavily všechny dívky, které 
se umístily. Po  vyhlášení jména a  krátkém 
přiblížení příběhu pro všechny přítomné, jim 
poblahopřála jak paní místostarostka, tak 
ředitelka zámku. Předaly nám diplom spolu 
s cenami a vyčkaly na fotografa, až zhotoví 
pár fotek. Byl to krásně strávený den a jsem 
velmi vděčná paní učitelce Černé, která mi 
dodala odvahu se této soutěže zúčastnit.

Aneta Zugarová

Dvě výhry stačily 
na třetí místo
Z  dobrého losu vranovičtí fotbalisté 

vytěžili bronz. Před Židlochovicemi 
a  domácími Pohořelicemi se museli 
žáci druhého stupně základní školy 
na  okrskovém kole turnaje v  halovém 
fotbale po  právu sklonit. Naši fotbalisté 
v  úterý 12. března dvakrát porazili 
jasně Želešice, což jim vyneslo třetí 
místo. K  lepšímu výsledku museli uspět 
v  semifinále, které bohužel s  domácím 
celkem nezvládli.

Do pohořelické haly se sjelo pět týmů 
a  los nás poslal do  dvoučlenné skupiny, 
což nám už před startem turnaje zaručilo 
postup do  semifinále. Do  prvního klání 
s jediným soupeřem ze základní skupiny 
Želešicemi jsme tak mohli vstoupit 
s klidem, což se také projevilo. Obě naše 

 
 
Milí předškoláci, 

vážení rodiče, 
  
přijďte za mnou ve středu 10. 4. 2019 od  

14.30 do 17.00 hod. na 

 

zápis do 1. třídy  

ZŠ a MŠ Vranovice 
 

Najdete mě v nové budově I. stupně, na ulici 

U Floriánka v 1. patře. Moc se na vás všechny 

těším! 
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čtyřky soka v modrobílém jasně přehrávaly 
a dokázaly to vyjádřit i střelecky. 

Po  uklidňující první trefě Honzy 
Fortelného přišly hvězdné okamžiky 
mrštného Denise Kuchyňky. Za  jedno 
střídání hned dvakrát rozvlnil želešickou 
síť a  zvýšil už na  3:0. Náš gólový účet 
završil pěkným gólem po  hbité otočce 
a ráně do šibenice kapitán Vojta Celnar.

V  semifinále šlo o  jinou kávu. 
Pohořelice, které ve  skupině nestačily 
na  Židlochovice, se ukázaly jako 
mnohem vyspělejší soupeř. Naši hráči 
sice herně příliš nezaostávali, soupeř však 
byl mnohem efektivnější. My jsme se 
snažili tvořit a soupeř nás zkušeně trestal 
za chyby. Vzhledem k faktu, že jsme měli 
řadu brankových příležitostí, je výsledek 
0:5 až moc krutý.

Po  jasné porážce na  nás zbyl boj 
o  třetí příčku, ve  kterém se nám opět 
postavily Želešice. Do  duelu jsme však 
vstoupili mnohem nervózněji než 
v  prvním případě. Soupeř několikrát 
zahrozil a my se nemohli dostat do tempa. 
Vysvobozující trefa přišla z kopačky Vojty 
Celnara, po laxně zahraném míči v obraně 
jsme však protivníka nechali srovnat. 
Do  akce musel vstoupit opět náš žolík 
Denis Kuchyňka. Nejprve naservíroval 
míč před prázdnou branku skórujícímu 
Zdeňku Venkovi, poté se znovu trefil 
dvakrát po  sobě a  přinesl do  našich řad 
klid. Gólový účet vytouženou brankou 
uzavřel Patrik Rusek a po výhře 5:1 nám 
v rukou přistál diplom za třetí pozici.

Výsledek asi odpovídá rozložení sil. 

Pokud jsme chtěli pomýšlet výš, musel 
by se stát malý zázrak. Židlochovice 
i vítězné Pohořelice byly zkrátka nad naše 
síly. Už za  rok však může být vše jinak. 
Čtyři zástupci sedmé třídy již nyní patřili 
mezi tahouny a  turnaje se tak mohou 
účastnit další dva roky. Věřím tedy, že 
může být líp! Klukům děkuji za výbornou 
reprezentaci školy, díru do světa jsme sice 
neudělali, ale ostudu rozhodně také ne… 

Výsledky turnaje
1. Pohořelice
2. Židlochovice
3. Vranovice
4. Želešice
5. Modřice

Sestava Vranovic
Jan Furch, Vojta Celnar, Tomáš Kišš 

(všichni 9.A), Jan Fortelný, Richard 
Pezlar (oba 8.B), Denis Kuchyňka, Patrik 
Rusek, Jakub Toncr, Zdeněk Venka 
(všichni 7.A)

Zápasy Vranovic
Základní skupina:

Vranovice – Želešice .......................... 4:1
Branky Vranovic: 2x Kuchyňka, Fortelný, 
Celnar

Semifinále:
Vranovice – Pohořelice ...................... 0:5

O třetí místo:
Vranovice – Želešice .......................... 5:1
Branky Vranovic: 2x Kuchyňka, Celnar, 
Venka, Rusek

Jan Pařík

Zlato je doma
Každý rok pořádá ZŠ Hrušovany 

turnaj ve  vybíjené. Letos se jednalo již 
o 11. ročník. A právě tento ročník byl pro 
žáky naší školy ten šťastný, přivezli jsme 
domů zlato!

Žáci 4. a  5. třídy se na  tento turnaj 
pečlivě připravovali v  kroužku vybíjené 
v  nové budově školy na  Floriánku. Již 
od  začátku školního roku jsme mohli 
pečlivě trénovat každý týden díky 
kvalitnímu zázemí nové tělocvičny, 
kde máme přesně vyznačené hřiště 
na vybíjenou.

Dne 28.2. jsme vyjeli vlakem 
do  Hrušovan. Po  rozlosování do  skupin 
jsme zjistili, že na nás ve skupině B čekají 
žáci z  Rajhradu a  favorité z  Hrušovan, 
kteří tuto soutěž pravidelně vyhrávají. 
Každý zápas se hrál vždy 2 x 7 minut. Žáci 
naší školy si však v prvním utkání vedli 
skvěle. Míče svištěly vzduchem a  našim 
se podařilo vybít 15 hráčů. Výsledek 
skončil 15:9 pro nás. Ve skupině A vládlo 
družstvo Žabčic, které přijelo jako vždy 
skvěle připraveno, nemělo tedy problém 
porazit Židlochovice a Modřice. Poslední 
zápas ve skupinách čekal Vranovice proti 
Hrušovanům. Byl pro nás daleko těžší. 
Jednou nám byl odebrán míč, protože 
hráč neodhodil horní nahrávkou, druhé 
odebrání nás čekalo, když jeden z našich 
šlápl do  soupeřova hřiště. Nakonec 
nám nebylo uznáno vybití protihráče 
opět kvůli hodu míče bokem. Napětí 
stoupalo, mnoho hráčů vybito nebylo. 
Mrštnost a sílu přihrávek bychom mohli 
dětem jen závidět. Konečný výsledek 
byl 8:6 pro Vranovice. Po výhře jsme již 
věděli, že jdeme do  finále, kde na  nás 
čekaly Žabčice. Boj o  5. místo nakonec 
vybojoval Rajhrad nad Modřicemi, 
3. místo obsadily domácí Hrušovany 
výhrou nad Židlochovicemi. Finálový 
zápas byl opravdu velmi napínavý. Obě 
družstva byla výborná! V první části byli 
naši úspěšnější, poslední vybitý protihráč 
„padl“ zároveň s hvizdem píšťalky. Žáci 
Žabčic stále protestovali proti našim 
přihrávkám, které však byly hrány přesně. 
Hlavní rozhodčí musel žabčické důrazně 
napomenout pro jejich ústní napadání 
našeho družstva. V  druhé polovině se 
nám již tolik nedařilo vybíjet, bohužel 
jsme o hodně hráčů v poli přišli my. Při 
součtu výsledků obou částí utkání jsme 
však jásali, u některých tekly dokonce slzy 
štěstí. Žabčice jsme porazili 11:9.

Vranovické družstvo halového fotbalu
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Bylo to velmi napínavé dopoledne. 
Žákům naší školy patří velká pochvala 
za  krásný výkon! Nejlepší výkony 
předvedli páťáci, ale čtvrťáci rozhodně 
tým také podrželi. Doufám, že od svých 
starších “kolegů“ do  příštího roku 
přeberou jejich zkušenosti. Děkujeme!

Žáci 5. třídy: Max Gruna, Šimon 
Kužel, Lukáš Mach, Ondřej Stejskal, 
Roman Suchánek, Natálie Rosová 
a Kateřina Novotná

Žáci 4. třídy: Michal Frohlich, Radim 
Holešinský, Patrik Mikloš, Daniel Sieklík, 
František Svora

Petra Stejskalová

Dětský maškarní 
ples
Třetí únorovou neděli odpoledne se 

vranovická Sokolovna rozezněla nejen 
hudbou, ale také dětským smíchem 
a  jásotem. Proběhl tu již tradiční dětský 
maškarní ples. K  vidění byl nespočet 
masek, od  princezen a  známých hrdinů 
až po  zvířátka všeho druhu. Po  sále 
poletovaly víly i  berušky, ukázal se také 
králíček, orientální tanečnice nebo 
muchomůrky. 

Do maškarního veselí se zapojili i rodiče

O zábavu se postaralo divadlo Koráb, 
které pro děti připravilo soutěže, drobné 
odměny a známé hudební hity. Krásnou 
vsuvkou bylo taneční vystoupení dětí ze 
skupiny Crazy. Žádné z dětí neodcházelo 
s  prázdnou, o  což se postarala bohatá 
tombola. Letošní ročník se opravdu 
povedl, už teď se těšíme na  ten příští. 
Organizátorům patří veliké díky!

Kristýna Kuráňová

Lyžařský výcvik 
Němčičky
Předvánoční atmosféra vrcholí, 

venku je nad nulou a  zvědavé děti ze 
4. tříd odjíždějí v  pondělí 10.12. auto-
busem směrem na  Hustopeče. Tam ale 
není jejich cílová stanice, pokračují až 
do  Němčiček, kde na  ně čekají skvělí 
instruktoři lyžování a  mírně zasněžený 
kopec. Po  krátkém rozdělení do  skupin 
již první skupina vyjíždí na vleku nahoru 
a ostatní statečně nastupují na pás, který 
je vyveze na malý kopeček. Čeká je první 
sjezd dolů. Ten však většinou skončil 
různými pády na zem.

„Kdo se naučí lyžovat v Němčičkách, 
sjede již každý kopec v  Evropě.“ To 
jsou slova instruktora Oty, kterými nás 
povzbuzoval, když jsme sbírali děti ze 
zmrzlého povrchu. Po  svačině dochází 
k  velkým změnám. Stále více malých 
lyžařů získává na  lyžích pevnější postoj 
a  jistotu. Nám učitelům kazila radost 
jedna zlomená ruka. Naštěstí to byl první 
a poslední úraz za celý týden. I toto se však 
při sportu stává. Lyžařský výcvik trval 
celkem 5 dní. Každý den byl na  všech 

dětech vidět obrovský pokrok! Ve čtvrtek 
již všichni statečně vyjeli na vleku úplně 
nahoru a s pomocí instruktorů sjeli celou 
sjezdovku dolů. 

Tak jak vše na  světě někdy končí, 
končil i náš bezva týden. Přišel poslední 
den našeho zápolení s  lyžemi. V  pátek 
ráno jsme již z  autobusu viděli po  celé 
sjezdovce vytyčenou dráhu na  závod 
ve  slalomu. Trošku jsem zapochybovala, 
zda takový těžký sjezd mohou děti 
zvládnout. Výhodu samozřejmě měli 
sjezdaři z 1. a 2. skupiny, kteří již lyžovali 
v předešlých letech. Tito se také podělili 
v soupeření o umístění na prvních místech 
a  byli odměněni medailí. Že však tuto 
dráhu dokáže sjet i 8 žáků, kteří na lyžích 
stáli v pondělí poprvé, to bylo pro všechny 
velkým překvapením! Spokojenost byla 
vidět i u rodičů, kteří přijeli svoje ratolesti 
ve sjezdu povzbudit!

1. místo obsadili Michal Frohlich 
a Barča Halfarová, 2. místo patřilo Tomáši 
Brychtovi a Julince Nohelové a z 3. místa 
se radoval Patrik Mikloš a  jeho sestra 
Terezka.

Celý kurz jsme zakončili slavnostním 
vyhlášením nejrychlejších lyžařů, kterého 
se zúčastnil náš pan ředitel Jiří Sliacky. 
Konečnou fotografií to ale neskončilo, 
nadšené děti si vyběhly na  sjezdovku 
a  zpět už to bral každý dle svých 
možností… 

Poděkování patří i  panu řidiči 
autobusu Vranešicovi, který nás každý 
den do  Němčiček vozil, ale také nás 
na myšlenku lyžování školáků navedl.

Petra Stejskalová

Výcvik lyžařů začíná na pásu.Vítězné vranovické družstvo
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Nevšední zážitek
Přímo v  centru Brna, v  malebném 

parku Kraví hory, leží Hvězdárna 
a  planetárium. Po  celý rok nabízí jedno 
z největších planetárií v České republice 
pro veřejnost i  školní výpravy širokou 
paletu komponovaných představení 
doplněných projekcí umělé hvězdné 
oblohy.

Návštěva planetária byla nevšedním zážitkem

Starší děti z  mateřské školy tento 
„chrám vědy“ v  měsíci únoru navštívily. 
V  pololeže, ve  velkých pohodlných 
křeslech, se přímo nad hlavami dětí 
setmělo a  v  sedmnáct metrů široké 
kopuli, která nabízí obrovskou promítací 
plochu, se objevila noční 
obloha. Celou úvodní 
projekci, která byla součástí 
představení, provázel lektor 
planetária. Děti seznámil 
se Sluneční soustavou, 
planetami a  Měsícem. 
Dále pak následoval 
samotný pohádkový příběh 
„Se zvířátky o  vesmíru“. 
Představení kombinovalo 
záběry několika klasických 
loutek s  virtuálními 
animacemi. Loutky byly vyrobeny 
v  dílnách Divadla Radost, jehož herci 
loutky také vodili. Hlas hrdinům příběhu 
propůjčili herci Městského divadla Brno.

Těšíme se na další návštěvu planetária 
a nový příběh.

Renata Popelová

Barbánkův veselý 
Masopust
Předposlední únorový týden jsme se 

rozhodli dětem opět zpestřit školkové 
činnosti. K tomu se přímo nabízela jedna 
z  lidových tradic – Masopust. Za  úkol 
jsme si však dali nejen seznámení nebo 
prohloubení znalostí o  tomto lidovém 
obyčeji, ale rovnou jeho veselé prožití. 

Každý den jsme se krůček po krůčku 
pídili po  jejím bližším poznávání. Proč 
tento svátek lidé slavili a jak? Co všechno 
patřilo k  masopustní veselici? Jaké byly 
dříve tradiční kostýmy? Nebo jaké 
dobroty si připravovali?

Ve  třídě jsme tvořili pestrobarevné 
papírové masky, veselá hrkadla 
a  štěrchadla. Hráli nejrůznější zábavné 
hry, zpívali si masopustní písně, vyráběli 
zaručeně nezávadné jitrnice :-), uspořádali 
ples masek a stále více se těšili na páteční 
veselici.

Velký podíl na  zdařilém zábavném 
zakončení a  radostném zážitku dětí 
z  pátečního průvodu vesnicí měli 
také jejich rodiče nebo i  jiní příbuzní. 
Nejen že jste nás masopustní cestičkou 
provázeli, připravili jste dětem právě ony 
veselé kostýmy, bez kterých by se správná 
veselice neobešla. 

Velmi nás těší váš zájem a  chuť se 
zapojit do  těchto aktivit. Zde se naše 
cesty opět propojují a je jistě naší největší 
společnou odměnou vidět rozzářená 
dětská očka či slyšet jejich veselé výskání. 

A to se nám společně za doprovodu pana 
harmonikáře (kterému rovněž velmi 
děkujeme) v pátek 22. února jistě povedlo. 

Kateřina Uhlíková

Obecní knihovna

Nové knihy 
v knihovně
Obecní knihovna nabízí svým 

čtenářům nově zakoupené tituly. 
Jmenujme např. Deníky malého 
minecrafťáka, pohádkové knihy od  D.
Krolupperové – Jde sem lesem, Taje 
olivového háje, knihy s  recepty – Je to 
tak snadné: recepty na každý den pro ty, 
kdo nestíhají, Máma v kuchyni, thrillery 
Nad propastí, Nenech to být, Příliš 
tenkej led a mnohé další. Přijďte si vybrat 
do knihovny, těšíme se na vás.

Monika Kotlánová

Nové tituly v nabídce

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

duben: 13. | 27.
květen: 11. | 25.
červen: 8. | 22.

Separovaný odpad
Plast -  duben: 11.

 květen: 9.
 červen: 6.

Sklo -  duben: 18.
  květen: 16.
 červen: 13.

Papír -  duben: 25.
  květen: 23.
 červen: 20.

Bioodpad - duben: 5. | 19.
  květen: 3. | 31.
 červen: 14. | 28

Děti oblékly masopustní kostýmy a vyrazily 
na průvod
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Římskokatolická farnost

Představení 
prvokomunikantů
V  neděli 2. března bylo vranovické 

farnosti představeno sedm dětí z  našich 
farností Ivaň, Pouzdřany a  Vranovice, 
které letos poprvé přijmou dvě velmi 
důležité svátosti – svátost smíření a svaté 
přijímání. Děti se na  své velké setkání 
s  milosrdnou Boží Láskou ve  svátosti 
smíření a  s Panem Ježíšem v  eucharistii 
připravují od podzimu pod vedením otce 
Jaroslava. Představením dětí farnosti 
začíná intenzivnější fáze přípravy, kdy 
se děti s  otcem Jaroslavem setkávají při 
vyučování v  týdnu a  v  neděli po  mši 
svaté. Poprvé děti přijmou Tělo Kristovo 
v neděli 26. května. 

-kuk-

Letošní prvokomunikanti

Putování postní 
dobou s Mojžíšem
O  nedělních večerech v  době postní 

probíhají na  faře setkání otce Jaroslava 
s farníky na téma putování postní dobou 
s  Mojžíšem. Osoba Mojžíše poskytuje 
věřícím inspiraci po  staletí právě v  tom, 
jak Bůh vedl jeho život k  tomu, aby 
dokázal veliké věci. Na  nedělních 
setkáních si účastníci připomínají 
Mojžíšovo narození, povolání k  tomu 
aby se stal vůdcem, který vyvedl 
izraelský národ z egyptského otroctví až 
do zalíbené země. V rámci večerů slavili 
účastníci v neděli 24.3. na faře sederovou 
večeři – tradiční židovský obřad, který 
je právě připomínkou vyvedení Izraele 
z egyptského otroctví.

-kuk-

Noc kostelů 2019
Noc kostelů je každoročně pořádaná 

akce v  jejímž rámci jsou ve  večerních 
a  nočních hodinách zpřístupněny 
některé kostely a  modlitebny různých 
církví a  vyznání, ve  kterých se rovněž 
zdarma konají koncerty, komentované 
prohlídky, workshopy či divadelní 
představení. V  pátek 24. května 2019 
proto přijměte pozvání do Vranovického 
kostela na  program, který bude začínat 
blokem pro děti a pokračovat aktivitami 
pro dospělé. Letošním námětem je 
biblický verš „Dáte se do  zpěvu jako 
v  tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“ (Iz 
30,29) Naše farnost se do akce zapojuje 
od roku 2012. Těšíme se na Vaši návštěvu 
a  dopručujeme web www.nockostelu.cz 
pro další informace.

-kuk-

Pouť k Panně 
Marii
Již třetí ročník pouti 

do  našeho farního kostela 
podél železniční trati se 
uskuteční v  pátek 31. května 
kdy si připomeneme svátek 
zasvěcní Vranovického kostela 
- Navštívení panny Marie. 
Poutníci vyrazí asi v  17 hodin 

ze železniční zastávky v  Žabčicích 
do  farního kostela ve  Vranovicích, kde 
poutníky přivítají zvony a  pouť zakončí 
otec Jaroslav bohoslužbou kolem 19 
hodiny. Pro bližší informace, sledujte 
farní stránky.

-kuk-

Vepřové hody
V  sobotu 2.března 

uspořádala farnost Vranovice 
nejen pro farníky a  ostatní 
občany z  uvedené farnosti, 
ale i  ostatních spravovaných 
farností Ivaň, Přibice 
a Pouzdřany, vepřové hody.

Na  akci se dobrovolníci 
připravovali již několik 
týdnů předem. Ten, kdo byl 
ochoten přiložit ruku k  dílu, 
byl pověřen svým specifickým 

úkolem. Hlavním organizátorem byl jako 
v  loňském roce“ řeznický mistr“ p.  Jan 
Čábelka pod záštitou otce Jaroslava. 

V pátek podvečer se sešli ve dvorním 
traktu hasičské zbrojnice k  přípravám 
p.  Čábelka, otec Jaroslav, Rosťa 
Leinveber, Radek Mach, Petr Procházka 
a  Bohumil Janík. Někteří se bohužel 
z  důvodů nemoci nebo pracovních 
povinností nemohli zúčastnit.

Nastalo sobotní ráno a  mohlo se 
začít. Připravit vodu, maso, zeleninu 
do  kotlů, nakrájet maso, cibuli na  guláš. 
Zbývá rozdělat oheň pod kotli a pořádně 
přikládat. Zanedlouho je vidět „utíkat“ 
páru z kotlů.

Když se vše vaří, připraví se lavice 
a stoly pro návštěvníky.

Odbila 11 hodina a  objeví se první 
hosté. Jsou pěkně přivítáni samotným“ 
řeznickým mistrem“. Jeho osobité 
charisma přispělo k pohodě a zdárnému 
průběhu akce. Každému z  příchozích 
nabízí: „ Je libo ovárek, ouško, polívečka 
nebo gulášek?“ Do  připravených misek 
dostanou vybrané kousky, usedají na lavice 
a  pochutnávají si na  zabijačkových 
specialitách. Podle výrazů ve  tvářích 
přítomných bylo zřejmé, že se i výborně 
baví.

Nechybělo točené pivečko nebo 
svařené víno na zahřátí. 

Odpoledne rychle ubíhalo, dobrot 
z  vařících kotlů ubývalo a  organizátoři 
měli radost, že hostům chutná. Mnozí 
si odnášeli zabijačkové lahůdky 
v přinesených nádobkách domů.

Děkujeme organizátorům za dobroty 
a příjemně strávený víkendový den.

Velký dík patří hasičům za propůjčení 
jejich pěkně upravených venkovních 
prostor.

A.Machová

Ovárek se vydařil
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Společenské dění

Jubilejní výstava vín
Rekordní počet vzorků vín i návštěvníků. To byla padesátá 

jubilejní výstav vín ve  Vranovicích. Uskutečnila se devátého 
března.

Konala se ve  slavnostním duchu. Výstavu zahájila sabráž 
vína a  společný přípitek, nově byl návštěvníkům k  dispozici 
i  venkovní prostor ve  dvoře ve  vytápěných stanech. Tam 
mohli ochutnávat vína regionálních vinařů, vinných delikates 
i zabijačkové speciality.

Poprvé byla udělena cena Oldřicha Bednáře, který se 
zasloužil o  rozvoj vinařství ve  Vranovicích a  okolí. Hosty 
výstavy byli ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav Machovec 
a  senátor Rostislav Koštial. K  jubileu vydali vranovičtí vinaři 
také publikaci o padesátileté historii spolku a pořádání výstav. 
Hodnotné ceny rozdala i tombola, například vyřezávaný dubový 
sud nebo horské kolo.

Výstavy se zúčastnilo na osm set lidí, kteří mohli ochutnávat 
z více než osmi set vzorků vín.

Z domácích vinařů získali titul Šampiona výstavy:
 � Jiří Kozel za RV 2017, v kategorii nejlepší bílé víno 

starších ročníků
 � Jaromír Ondroušek za Vavřinecké Rosé 2018, v kategorii 

nejlepší růžové víno
 � Drahomír Dofek za Dornfelder 2018, v kategorii nejlepší 

červené, mladé víno
Pohár senátora za nejlepší přírodně sladké víno převzal:

 � Drahomír Dofek za ledové víno 2016,
za které převzal i Pohár starosty obce Vranovice
Cenu za kolekci pěti nejlepších vín získal:

 � Petr Škamrada za mladá vína ročníku 2018
 � Lubomír Celnar za vína starších ročníků

Premiérovou cenu RNDr. Oldřicha Bednáře získali:
 � Josef a Zdeněk Měřínští za RV 2018 p.s.

Cenu předsedy místní organizace si odnesl:
 � Jaroslav Pezlar za PM 2018

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Premiérovou cenu RNDr. Oldřicha Bednáře převzali z rukou jeho syna 
bratři Měřínští.

Maškarní ples 2019 
Třetí březnová sobota každoročně uzavírá plesovou sezónu 

ve  Vranovicích. Ta letošní byla opět ve  znamení maškarního 
veselí pro dospělé, tradičně pořádaného naším spolkem. Akce 
se jako vždy, nesla v  duchu dobré zábavy, krásných masek, 
pohodové atmosféry a zajímavých cen v tombole.

2. místo Perníková chaloupka

Kapela Wind band opět prokázala vysokou úroveň svého 
hudebního umění, a  s  bravurou sobě vlastní celý večer skvěle 
doprovázela. 

Masky letos nasadily vysokou laťku, zejména pak ty, které se 
umístily na pomyslných stupních vítězů. Rozdíly v hlasech byly 
mezi prvními třemi opravdu minimální. Celkové pořadí pak 
vypadalo následovně :

1. Zabíjačka
2. Kosmonauti + mimozemšťan
3. Perníková chaloupka
4. Ovečky a vlk
5. Shodně Ježíš a Gremlins
Ples navštívilo celkem 200 hostů a 88 masek.
Ze strany pořadatele zbývá už jen vyslovit velký dík … 

zúčastněným za  skvělou úroveň plesu, maskám za  ztvárnění 
a kreativitu svých přestrojení, a všem přispěvovatelům za krásné 
ceny v  tombole. Z  našich řad pak vyzvednout aktivitu všech 
dobrovolníků s  přípravou a  bezproblémovým zabezpečením 
této krásné akce. 

Za rok na maškarním opět na viděnou. 
Za SK Mirek Ježa

Vítězná maska - Zabíjačka



14

Z činnosti spolků a organizací

SDH Vranovice
Na úvod našeho dnešního příspěvku 

do  občasníku bychom rádi poděkovali 
všem, kteří se přišli pobavit na  náš 
hasičský ples a  vyjádřili nám takto svoji 
náklonost a podporu. Velmi si Vaší přízně 
vážíme. Letošní účast z  řad veřejnosti 
byla opravdu velmi hojná a  již brzy 
po  začátku byla téměř všechna místa 
k sezení obsazená.

Děkujeme taktéž jak všem 
soukromým, tak i  podnikatelským 
subjektům za zajímavé a hodnotné ceny 
do naší tomboly.

Od počátku měsíce března začal náš 
člen Ladislav Ševčík pracovat pro HZS 
na stanici v Židlochovicích. Po několika 
letech strávených ve  službách „drážních 
hasičů“ tak povýšil svůj profesní život 
o  další stupeň. Tímto mu ještě jednou 
přejeme hodně pracovních úspěchů při 
výkonu tohoto náročného povolání.

V  roce 2018 byla naše jednotka 
povolána k celkem 25 výjezdům. Z toho 
se jednalo 14x o požár, 10x o technickou 
pomoc a 1x taktické cvičení. Celkem 14 
událostí bylo přímo v  naší obci, ostatní 
v blízkém okolí.

Do  našich řad jsme přijali dva nové 
členy, a  to Tomáše Gaju a  Kryštofa 
Hošpese. Oba se stávají členy sboru 
a současně i výjezdové jednotky. Přejeme 
jim hodně zdaru a  věříme, že budou 
platnou posilou našeho kolektivu.

V letošním roce byla již naše jednotka 
vyslána na čtyři události.

27. února – požár trávy na Lázeňské 
ulici v Pohořelicích

28. února – požár papírového 
odpadu na  balkóně panelového domu 
v Pohořelicích na nám. Svobody

5. března – požár dřevěného odpadu 
a klestí v Přibicích

7. března – požár dodávky za  obcí 
Popice

Každý měsíc je pro členy výjezdové 
jednotky pořádáno školení nejrůznějších 
témat dle zpracovaného plánu odborné 
přípravy, Všechna školení se provádějí 
prakticky, aby každý zúčastněný člen měl 
možnost si vyzkoušet, co to skutečně 
obnáší. Stále častěji se daří jednotlivá 
školení připravovat tak, aby chlapci 
neměli až do poslední chvíle tušení, co je 
ten den čeká a nemine.

Letecké hašení
Ve  druhé polovině měsíce března 

se naše jednotka zúčastní výcviku 
součinnosti při leteckém hašení, které 
je pořádáno ve  spolupráci s  vrtulníkem 
PČR. Vzhledem k velkému počtu požárů 
trávy a polních porostů velkých rozsahů je 
příprava i v tomto směru velmi důležitá. 
Plnit mohutnými proudy vody bambivak 
zavěšený jen pár metrů pod hřmící 
helikoptérou je skutečná adrenalinová 
výzva.

Jednotku bude čekat také prověřovací 
cvičení a  stáž u  HZS a  na  podzim 
(polovina měsíce záři) plánujeme 
uspořádat mezi okolními sbory přátelskou 
soutěž v hasičských dovednostech zvanou 
TFA. O přesném termínu a místě konání 
Vás budeme včas informovat.

Marek Augustin

Klub důchodců

Historie naší vlajky
Na  pondělí 4. února 2019 nám paní 

učitelka Marie Duroňová připravila 
přednášku s  promítáním ke  100.výročí 
založení Československé republiky.

Věnovala se době, ve  které se 
začínala vytvářet státní vlajka. To bylo 
v  letech 1918-1920. Zmínila se také 
o proměnách a prosazení československé 
vlajky za  vlajku České republiky v  době 
rozdělení státu. Tuto vlajku si pak Česká 
republika v roce 1993 ponechala.

Na promítacím plátně jsme sledovali 
vyobrazení československé vlajky 
(složení z  dvou vodorovných pruhů – 
bílého a  rudého, do  něhož byl vložen 
modrý klín), která se v dobách minulých 
v návrzích několikrát měnila.

Poděkování patří paní učitelce 
za  přípravu této přednášky a  paní 
Bc. Daně Kvapilové za promítání.

Paní Duroňová vypráví o české vlajce.

Jak nepřijít 
k finanční úhoně
Finanční gramotnost nám pomáhá 

orientovat se v dnešní době ve světě peněz 
a  v  nabízených finančních produktech, 
vědět u nás starší generace, co podepisovat 
a na co si dávat pozor.

Senioři se dozvěděli, jak si dát pozor na finance.

Požádali jsme paní Bc.  Danu 
Kvapilovou, se kterou má KD velmi 
dobrou spolupráci a  ta nám na  4.3. 
2019 domluvila přednášku s  panem 
Mgr.  Pavlem Kotlánem, který nás 
seznámil:
•	 s uzavíráním smlouvy
•	 s  ochranou spotřebitele (občanský 

zákoník, trestní zákoník)
•	 na  koho se obrátit při nepoctivých 

praktikách – (česká obchodní 
inspekce)

•	 jak si počínat při nákupech 
na  internetu a  na  co si dát pozor 
(rejstřík – justice.cz)

•	 o  nebezpečí „výhodných investic“ 
při prezentačních akcích (šmejdi), 
odstoupení od smlouvy do 14 -ti dnů 
bez udání důvodu

•	 o podomním prodeji energií
•	 phishing – podvodné vylákání 
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přístupových údajů k  bankovnímu 
účtu

•	 půjčky – vždy písemně i  v  rodině, 
promlčení pohledávky je 3 roky

•	 převod majetku na blízké, nemovitosti 
- darování, odvolání daru pro nouzi 
(nevděk)

Byla to úžasně poučná přednáška 
v  podání odborníka a  velmi příjemného 
člověka, pana Mgr. Kotlána, kterému moc 
děkujeme.

Cvičení pro členy KD
Každé úterý od 18,00 – 19,00 hodin 

probíhá pro členy KD, cvičení se Svatavou 
Pitkovou v tělocvičně ZŠ.

Každé úterý od 13,50 do 15,00 hod., je 
vyhrazeno pro členy KD, cvičení a plavání 
ve výukovém bazénu, vzdělávacího centra 
Floriánek s Mgr. Janou Šarounovou.

Za Klub důchodců Zdeňka Melová

Český svaz 
ochránců přírody
Český svaz ochránců přírody (dále jen 

ČSOP) je spolek, který ve  Vranovicích 
funguje od  roku 1996. Spolek sdružuje 
lidi, kteří se aktivně zajímají a  starají 
o  ochranu přírody a  krajiny. Naši 
členskou základnu nyní tvoří 7 členů, 
včetně 3 nových. Touto cestou mezi sebe 
chceme přizvat další nadšence do přírody, 
protože těch není nikdy dost a  témat, 
která bychom mohli řešit, je také dosti. 
Předsedou zůstává nadále pan Luboš 
Mrkvica. Ze začátku bychom se chtěli 
zaměřit na osvětu spoluobčanů v ochraně 
přírody. První z  plánovaných přednášek 
bude na  téma SUCHO V  KRAJINĚ 
a již brzy se můžete těšit na podrobnější 
informace. Dále plánujeme sázet stromy 
a keře a vracet tak původní druhy do naší 
krajiny. V  neposlední řadě chceme 
pořádat procházky/výlety do  přírodních 
rezervací a krás našeho okolí s odborníky 
na faunu a floru, aby nás naučili, čeho si 
všímat a co v přírodě skutečně chránit. 

Ukliďme Vranovice - 
Ukliďme Česko
Rok se s  rokem sešel a  opět se 

uskuteční dobrovolnická akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko. Organizátoři 
projektu letos evidují přes 1300 uklízecích 

akcí. Kampaň chce letos upozornit 
na  problematiku pneumatik v  přírodě. 
Minulý ročník byl zaměřen na  plasty 
v  přírodě, kdy organizátoři odhadují, že 
bylo v  rámci akce vysbíráno přes 29 tun 
jen PET lahví. Proto se opět všichni 
zamysleme nad zbytečným nadužíváním 
plastů.

Termín letošní celorepublikové 
akce je stanoven na  6. 4. 2019. I  my 
ve Vranovicích budeme uklízet a sejdeme 
se v  sobotu 6. 4. v  9.00 před Obecním 
úřadem. Všichni dobrovolníci jsou vítáni. 

Je pravda, že k  takovému úklidu 
bychom nepotřebovali žádnou organizaci. 
Mnoho z  nás chodí uklízet kdykoliv 
během roku. Škoda, že někteří ale stále 
nedokáží pochopit, kam odpad patří, 
nevědí, co takové odpadky v  přírodě 
mohou způsobit, a netuší, jak dlouho se 
např. taková PET lahev rozkládá. Vždyť 
mikročástice plastů v půdě stále zůstávají 
a  dostávají se potom do  potravin, které 
konzumujeme. A  dokud to společnost 
nepochopí, budeme stále chodit 
na procházky s rukavicemi a stále budeme 
organizovat takovéto akce, protože si 
přejeme žít v krásném, čistém a zdravém 
prostředí. 

Na  závěr děkujeme obci Vranovice 
za přislíbenou likvidaci odpadu. Rukavice, 
pytle na  vysbíraný odpad i  špekáčky 
zajistíme. Stačí jen přijít v  plné síle 
a s úsměvem.

Za ČSOP Veronika Sedláček Rychtová

Junák – Svaz 
skautů a skautek

Den zamyšlení 2019
Den zamyšlení je mezinárodní svátek 

přátelství, který slaví skautky a  skauti 
celého světa 22. února. Toho dne se 
narodili zakladatel skautingu, sir Robert 
Baden-Powell (22. února 1857) a  jeho 
žena Olave Baden-Powell (22. února 
1889). Proto toho dne skauti přemýšlí 
o  sobě, vzájemně si přejí, organizují 
různé hry v  terénu nebo se setkávají 

u  ohňů. V  našem středisku je rozdělen 
na  část pro děvčata a  část pro kluky. 
Kluci z oddílů střediska Vranovice – letos 
z obcí Hustopeče, Pohořelice, Vranovice 
a Uherčice se setkali v podvečer ve čtvrtek 
po  hře a  zamyšleních na  téma svoboda, 
protože letos si připomínáme 100 let 
mezinárodního uznání naší republiky 
jako  nezávislého evropského státu 
na  pařížské mírové konferenci v  roce 
1919. Po  programu byl zakončovací 
táborový oheň kde Bart Rokyta, Víťa 
Klimeš a Toník Kukleta složili slib vlčete 
do rukou vůdce oddílu Marka Mazucha.

-kuk-

Jarní činnosti 
do prázdnin
Všechny věkové kategorie dětí 

si užívají konec zimy výpravami 
do probouzející se přírody.

Šťastný návrat domů
V  březnu se tak benjamínci vypravili 

na  výpravu, kde osvobozovali Maxipsa 
Fíka uneseného na expedici za hledáním 
ztraceného bájného stromu buřtovníku. 
Starší věkové kategorie zamířily 
na  víkendovou výpravu do  Zábřehu 
na  Moravě. Na  začátku března jsme 
také společně s dobrovolníky z naší obce 
zasadili pár stromků. Čeká nás také bohatý 
jarní a  raně letní program, kdy budou 
závody, výpravy, jarní úklidy, pomoc na Dni 
dětí a příprava na tábory. Děkujeme všem 
rodičům a  lidem, kteří ochotně pomáhají 
se zajištěním akcí ať už materiálně nebo 
osobní pomocí. Také děkujeme obecnímu 
zastupitelstvu za schválení provozní dotace 
na letošní rok.

-kuk-

Setkání u ohně
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Klub maminek 
Vranovice
Co nového v  Klubu vranovických 

maminek? Zvolnily jsme a  vždy jedno 
setkání v  měsíci ponecháváme bez 
programu. Pokud by si některá z maminek 
přece jen chtěla například něco vyrobit 
a využít široké zásoby výtvarných potřeb, 
jsou jí samozřejmě k  dispozici. I  přes 
tuto změnu jsme toho v průběhu měsíců 
února a  března dost stihly. Maminky 
si s  dětmi mohly vyrobit masopustní 
masku z papírových talířů, zazpívali jsme 
si písničky na  přání a  vyzkoušeli nové 
hudební nástroje od Ježíška, předaly jsme 
si recepty na šetrné a levné domácí čisticí 
prostředky i tipy, jak na jaře připravit naši 
zahradu. Domovy jsme si s  příchodem 
jara ozdobily ptáčky z  papíru. Jarní 
počasí nás vylákalo také ven, vycházkou 
na Starou Pouzdřanskou.

Nad rámec čtvrtečních setkání Klubík 
uspořádal v  sobotu 16. března jarní 
bazar oblečení, již tradičně v  prostorách 
jídelny Scolarestu v Domově pro seniory. 
Kromě dětského a  dámského oblečení 
se prodávaly také hračky, potřeby pro 
miminka, obuv a  sportovní potřeby. 
Počet prodávajících se nám vyšplhal 
až na 35 (oproti 26 na podzim) a počet 
nakupujících odhadujeme ke  stovce. 
Tento zájem nás těší a utvrzuje nás v tom, 
že námi vynaložené úsilí i obětovaný čas 
měly svůj smysl. Děkujeme paní Zdence 
Šiškové, manželům Dofkovým a  paní 
Kamile Rokytové.

V  dubnu nás taky čeká pestrý 
program. S dětmi budeme zpívat a užívat 
jarního slunce, a hlavně vysévat semínka 
lučního kvítí v  parku za  Domem pro 
seniory. Je možné, že většina z  nich 
louku ještě neviděla. V  našem kraji jsou 
louky spíše raritou, a  to chceme změnit. 
O zakládání a významu lučního porostu 
se více dozvíte v  našem dalším článku 
v tomto zpravodaji. 

Za KMV Jitka Drbalová

Jsme na suchu...
a  to nemyslíme, že by nám došly 

zásoby něčeho ostřejšího. Většina z  vás 
určitě slyšela o  změně klimatu, že nejen 
naši republiku trápí sucho. Škoda, že 
to nejsou jen nějaké poplašné zprávy. 
Taková louka nebo dobře vedený trávník 
je skvělým bojovníkem proti suchu. Má 
protierozní účinek, zvyšuje vzdušnou 
vlhkost, při teplotách nad 35°C ochlazuje 

prostředí až o  8°C, poskytuje domov 
hmyzu, zachytává prach a škodlivé plyny 
a svou roli hraje i při snižování hlučnosti.

Zmínily jsme DOBŘE VEDENÝ 
TRÁVNÍK. Co to vlastně znamená? 
Dnešní obvyklý TRÁVNÍK, tzv. 
„ANGLICKÝ“ je monokulturou (porost 
z  jednoho typu rostliny). To je v  našich 
zeměpisných podmínkách nepřirozené. 
Příroda vytváří pestrou skladbu rostlin, 
které se vzájemně podporují. Trávník, 
jak ho známe, není trvale udržitelný bez 
hnojiv, herbicidů, zahradní a zavlažovací 
techniky. Trávník je v  podstatě zelená 
poušť. Nejsou v  něm žádné květy, takže 
zahrada je sterilní a  nepoužitelná pro 
včely, čmeláky a  další užitečný hmyz. 
Což je špatná zpráva, vzhledem k tomu, 
že z naší krajiny hmyz mizí a díky němu 
i  ptáci, pro které je hmyz potravou. 
Albert Einstein prý kdysi prohlásil, že až 
vymřou včely, lidstvo bude mít před sebou 
poslední čtyři roky života. 

Máme několik možností, co udělat 
s  trávníkem, jakmile se rozhodneme 
zahradničit neškodně. Buďto ho 
zachováme, ale budeme o  něj pečovat 
organicky, tzn. vyloučíme veškerou 
chemii. Tím omezíme škodlivost, ale stále 
je to poměrně neužitečná monokultura 
a  boj s  přírodou. My doporučujeme 
vícedruhový „trávník“ nebo právě louku. 
Jak na  to? Mnohdy stačí jen dělat opak 
pravidel pro klasický trávník. Nepoužívat 
hnojiva, herbicidy, nekosit příliš často 
a  nízko. Mnoho nových druhů rostlin 
se v porostu zabydlí samo a  ty zbývající 
dosadíme/dosejeme. Nebo je možné vysít 
na místě původního trávníku luční směs, 
kterou si můžete zakoupit např. od Planta 
Naturalis (www.plantanaturalis.cz). 
Různé směsi např. pro včely, motýly 
najdete i  v  hobby marketech. Pozemek 
stačí pouze porýt a semínka mělce vysít, 
žádná hnojiva a herbicidy. Kosit louku je 
nutné max. 3 za rok.

Ale chápeme, že jsou místa, která je 
lepší mít posečená. V tomto případě byste 
měli dodržovat pár pravidel. S  prvním 
jarním sekáním bychom měli začít teprve 
tehdy, až bude tráva dostatečně silná. 
Doporučená výška je min. 10 centimetrů. 
Přičemž platí zásada, že bychom měli 
odsekávat nejvýše 1/3 celkové délky stébla. 
Pokud je sušší léto, stačí sekat trávník 
jednou za tři týdny na vyšší výšku, alespoň 
5 centimetrů. Pokud sečeme intenzivně, 
nezavlažujeme a k tomu neprší, tak tráva 
usychá, žloutne a odumírá. 

Jdeme příkladem, a tak i my maminky 
máme na našich zahradách louku nebo se 
ji chystáme založit. Zkuste i Vy část své 
zahrady, stačí i jen pár m2, věnovat právě 
lučnímu kvítí. Je to nenáročné, krásné 
a užitečné.

Za KMV Markéta Sekaninová 
a Ludmila Búdová

Lesní klub
Od dubna se opět uskuteční setkávání 

LESŇAT v Lesním klubu. Klub je určen 
rodičům a  jejich dětem od  jednoho 
do  tři let. Základním principem lesního 
klubu je trávení času v přírodě se svými 
dětmi, růst a  rozvoj s přírodou. Budeme 
se společně učit mít oči otevřené, 
vnímat přírodu a  naslouchat jí. Děti 
budou motivovány k  aktivnímu pobytu 
v  přírodě a  k  získávání dovedností 
vlastním prožitkem a  zkušeností. To 
vše se zachováním respektujícího 
a individuálního přístupu. Letošní klubík 
budou provázet Veronika a  nová posila 
Jitka Drbalová, která nás všechny obohatí 
o montessori praxi.

Opět se tedy budeme vídávat 
v  pondělky od  9.30 – 12 hodin během 
měsíců duben, květen a  červen. Pří-
spěvek na jeden měsíc je 300 Kč. Zájemci 
se, prosím, nahlaste na  email: veronika.
rychtova@gmail.com nebo se na  nás 
přijďte podívat.

POPLATKY ZA POPELNICE A PSY

se vybírají v době pokladních hodin:

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Z organizačních důvodů žádáme o dodržování pokladní doby.

Děkujeme za pochopení.
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Sport

Nový výbor  
TJ Sokol Vranovice
Na  Valné hromadě T.J.Sokol 

Vranovice dne 22. 3. 2019 byl zvolen 
nový výbor a to:

Duroňová Marie, Galia René, 
Goliáš Petr, Hladká Jana, Karpíšek Ivan, 
Karpíšková Renata, Pláteník Pavel, 
Šťastný Pavel, Veselá Pavlína, Vetrová 
Bohumila, Zajícová Lada.

Novým starostou, který byl na  valné 
hromadě zvolen, se stal René Galia.

Marta Goliášová

2. turnaj mladých 
volejbalistů
Tak jak jsem avizovala v prosincovém 

čísle Vranovického zpravodaje, druhý 
volejbalový turnaj neregistrovaných 
žákovských smíšených družstev 
proběhl tentokrát v  naší sokolovně. 
Z  organizačních důvodů jsme pořádání 
museli posunout až na  začátek března, 
konkrétně na  sobotu 3. 3. 2019. 
Ve  Vranovicích se opět sešla družstva 
ze Sokolu Hrušovany, SVČ Pohořelice 
a  domácí. Naši mladí volejbalisté mě 
mile překvapili zájmem a hojnou účastí, 
a  tak jsme postavili dokonce 2 družstva. 
Podobně na  tom byl i  tým z  Pohořelic, 
který přivezl družstvo žáků a dorostenců. 
Do turnaje bylo tedy zapsáno 5 týmů. 

Hrálo se systémem každý s  každým, 
celkem 10 zápasů. Vranovice A  porazili 
Vranovice B a Hrušovany. S Pohořelicemi 
B remizovali 1:1 a  s  Pohořelicemi 
A  prohráli 0:2 na  sety. Vranovice B 
bohužel nezískali ani jeden set, ale proti 
Pohořelicím A, nejsilnějšímu soupeři, 
uhráli nejvíc bodů. Bylo to jedno 
z  nejnapínavějších utkání. Co se týká 
samotné hry, podrželo nás podání, což 
je základ hry. Největší rezervy spatřuji 
v pohybu hráčů tzv. pod míč, kdy nejsou 
včas na místě a nejsou pak schopni míč 
odbít technicky správně.

Konečné 2. místo mě samozřejmě těší, 
ale největší radost mám, když vidím, že 

mládež volejbal baví, že chodí na tréninky 
rádi, a že jsou dobrá parta.

Další turnaj nás čeká koncem dubna 
v Pohořelicích.

Pořadí turnaje: 
1. SVČ Pohořelice A
2. Sokol Vranovice A
3. Sokol Hrušovany
4. SVČ Pohořelice B
5. Sokol Vranovice B

Renata Karpíšková

Stolní tenis
Úplně každý, kdo má něco společného 

se sportem (aktivní účastník, bafuňář, 
fanoušek) to zná. V  záplavě běžných 
zápasů reprezentace, extraligy či 
okresního přeboru se vždycky vyskytne 
nějaký, který se této homogenní splývající 
šedi nějakým způsobem vymyká. 
Významem, okolnostmi, bizarním 
průběhem… Kdo z  pamětníků by 
například zapomněl na právě padesátileté 
dvojnásobné „pookupační“ vítězství 
československých hokejistů nad „Rusáky“ 
na MS ve Stockholmu? Patnáct let už také 
uplyne od  ME v  kopané v  Portugalsku, 
kde česká reprezentace otočila nepříznivý 
stav 0:2 na 3:2 v zápase s Nizozemskem, 
aby potom ve  smolném semifinále 
prohrála 0:1 s Řeckem?

Krajské a  okresní soutěže družstev 
ve  stolním tenisu se železnou 
pravidelností končí týden po  uzávěrce 

jarního čísla Zpravodaje, statistické údaje 
nejsou tedy konečné. V  jejich průběhu 
by se však daly také najít zápasy, které 
splňují výše popsaná kritéria. Družstvu 
„A“ se například v 15. kole podařil velmi 
neobvyklý obrat v  zápase s  hostujícími 
Klobouky. Za stavu 4:8 malověrní fanoušci 
odešli na  oběd s  pocitem – vyřízeno, 
aby byli ochuzeni o  zázračné vzepětí 
v podobě šesti výher za sebou a konečné 
vítězství domácích 10:8. Paní Štěstěna 
si v  uplynulé sezóně pěkným způsobem 
pohrála i s družstvem „B“. To ve 12. kole 
zaznamenalo v  Brumovicích vítězství 
14:4. Na  první pohled jednoznačný 
výsledek, za  kterým se ovšem skrývá 9 
nejtěsnějších výher v poměru 3:2. Stačilo 
malé vychýlení oka zmíněné patronky 
úspěchu a  výsledek mohl být úplně jiný. 
Ale právě v tom spočívá kouzlo sportu…

Průběžné pořadí a  výsledky 
jednotlivců v  soutěžích družstev sezóny 
2018/2019: 

Vranovice A  – OPI – 4. místo (12 
družstev, 22 kol), 13 výher, 1 remíza, 
7 proher, skóre 213:165. R. Zouhar 
53 výher /25 porážek, S. Tetur 50/27, 
J. Křivka 47/27, A. Mrkvica 26/45, 
M.Hanuš 10/10. 

4. místo v  tabulce kolo před koncem 
je konečné. Družstvo „A“ tak postoupilo 
do  čtyřčlenného play-off o  postup ho 
krajské soutěže.

Vranovice B – OPII – 5. místo, (12 
dr., 22 kol), 11 /3 / 7 – 197:181

M. Hanuš 47/14, D. Ponížil 43/15, 

Volejbalové družstvo Vranovic
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P.  Goliáš 49/22, P.  Šťastný 14/22, 
P. Zmrzlík 10/39, P. Veselá 3/17,

Rovněž na  5. místě družstva „B“ 
nemůže poslední kolo už nic změnit.

Ženy – divize – 2. místo, (8 dr., 14 
kol), 11 / 0 /2 – 96:33

P. Ondrušíková 14/3, T. Škňouřilová 
31/6, P.  Veselá 26/11, N. Dvořáčková 
10/8. 

2. místo v tabulce patří družstvu žen 
zcela přesvědčivým způsobem, ovšem 
k  postupovým ambicím bylo daleko. 
Vzájemná utkání s prvním Sokolem Brno 
skončila poměrem 0:10, odveta pak 3:7.

Dorost – okresní přebor – 7. místo (13 
dr.), 5 / 0 / 5 – 51:49

M. Mazuch 16/10, J. Furch 10/13, M. 
Stejskal 6/12, I. Klimeš 3/6, O. Stejskal 
0/2.

Pavel Šťastný

15. Mistrovství 
České republiky 
Masters 
v benchpressu
Dne 2.3.2019 v  Ostravě proběhlo 

15.Mistrovství České republiky masters 
v  benčpresu. Tohoto mistrovství se 
zúčastnili i  naši závodníci, ale uspěl 
jen Jiří Furch.V kategorii do  93,-kg 
obsadil lichotivé čtvrté místo Výkonem 
157,5kg. Jiří Furch se také zúčastnil 
i  27.Otevřeného Mistrovství České 
republiky mužů a  žen v  benčpresu,které 
se uskutečnilo 16.3.2019 v  Jihlavě. Zde 
obsadil šesté místo v kategorii do 93,-kg 
výkonem 157, 5kg. Zde mezi specialisty, 
kde bylo 54 závodníků se umístil podle 
bodů na  38. místě. V  této kategorii 
do  93,-kg si vítěz zapsal, pro srovnání, 
platných 240,-kg.

Za oddíl silového trojboje  
Ivan Karpíšek

Historie Sokola  
- 8. část  
- XI. všesokolský 
slet 1948 v Praze
Brzy po  událostech tzv. Vítězného 

února začaly pracovat akční výbory 
Národní fronty = AV NF s cílem sjednotit 
po  sovětském vzoru tělovýchovu. Moc 
se nedařilo. V  naší obci AV NF dal 
úkol jednotě Orel provést přehled 
o hospodaření a soupis majetku. Sokolům 
dal zatím pokoj. Měli starosti s přípravou 
sletu. V  domě sestry Mahovské se 
shromažďovaly cvičební úbory, my jsme 
jim říkali kroje. Bylo rozhodnuto, že se 
využijí pro žactvo úbory ze sletů z let 1932 
a  1938 i  pro XI. všesokolský slet. Tedy 
jsme dědili, bylo to po válce hospodárné.

Všude v  okolí i  u  nás se konala 
veřejná cvičení. Na jedno vystoupení nás 
žactvo vezli na vyzdobeném mandelňáku 
taženém párem koní. To byl zážitek! My, 
pamětnice, se nemůžeme dohodnout, 
kam to bylo.

Pak jsme jeli na  slet do  Prahy, 
ve  vagonu dobytčáku, seděli jsme 
na zemi, pod zadečkem deku či polštářek. 
Odcvičili jednou skladbu, shlédli některé 
památky a  jeli domů. Plánovaný průvod 
žactva se nekonal pro pošmourné počasí. 
Při vystoupení byl vždy stejný sled 
skladeb, vždy začínali muži skladbou 
„Věrni zůstaneme“, pak žactvo, dorost, 
závěr vždy náročná skladba žen s kuželi. 
Žactvo z  celé republiky, ostatní z  Prahy 
a okolí – na dojezd. To byla 2 vystoupení 
sletu žactva.

Další víkend se konal slet dorostu, 
dorost z  celé republiky, každý cvičenec 
cvičil aspoň v  jednom ze tří programů. 
Průvod se konal i  přes slabý déšť. 
Na  Staroměstském náměstí na  tribuně 
stál Klement Gottwald s  paní Martou, 
ale žádné provolávání slávy se nedočkal. 

Někde se volalo Ať žije prezident Beneš! 
a hlavně Nazdar!

Nejslavnější byl slet dospělých 3. 
až 6. 7. Opět tři vystoupení v  tomtéž 
sledu skladeb. Při jednom vystoupení 
při poslední skladbě žen s  kuželi se 
spustil déšť, ženy cvičily dál, už neviděly 
značky, zapadaly do  žlutého bláta, 
smělé diagonály a  půlkruhy se odrážely 
v  kalužích jako v  zrcadlech. Déšť ustal 
s posledním tónem a cvikem a z tribuny 
se ozvala náčelnice s  otázkou: ,,Chcete 
opakovat?“ ,,Ano“!! Potlesk 200 tisíc 
diváků pak nebral konce.

Sletový průvod Prahou se stal 
velkou událostí, která se probírala 
dlouho v  nejvyšších stranických 
kruzích. Provolávala se sláva prezidentu 
Benešovi a před Gottwaldovou tribunou 
se procházelo mlčky. „ Nedáme si 
diktovat, koho máme milovat“ a  další 
podobná hesla zněla Prahou. Několik 
desítek sokolů zatkla policie na  místě. 
Pochodující vytlačovali „tajné“ z průvodu 
a  bránili zásahům policie. Pouliční 
tlampače přehlušovaly volání vyhráváním 
budovatelských pochodů. V  pohotovosti 
byly milice i SNB.

O  několik týdnů později získaly 
sokolské gymnastky pro ČSR zlaté 
medaile na Olympiádě v Londýně. Jejich 
vedoucí Marie Provazníková se do vlasti 
nevrátila, emigrovala. Na podzim r.1948 
vyloučily akční výbory asi 11 tisíc členů 
ze Sokola. Mnozí z nich neušli perzekuci.

Účastnice XI. sletu: Květa 
Dostoupilová, Lida Dobešová, Květa 
Novotná, Joza Effenbergerová, Eva 
Košíčková, Věra Minaříková, Zdena 
Žílová, Marie Kodýtková, Jiřina 
Kostrhounová, Mila Rujzlová, Máňa 
Trávníková, Joza Tománková, Máňa 
Kuželová, Lida Kozlíková, Jiřka Měřínská, 
Alena Mahovská a Květa Šťastná.

Mužům se omlouvám, už není koho 
se ptát. 

Marie Duroňová

Sledujte aktuální dění 
v obci  
na www.vranovice.eu
Facebook Vranovice 
Obec
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3. ročník  
příměstských táborů

Lesní školka Vranovice, z.s.
5 turnusů (cena 1800,- Kč/dítě, 
sourozenec 50%):
1. 15. až 19. července
2. 22. až 26. července
3. 29 července až 2. srpna
4. 5. až 9. srpna
5. 12. až 16. srpna
Bližší info:
• od pondělí do pátku, každý den 

od 8 do 16 hod
• turnus otevřeme při minimálním 

počtu 5 přihlášených dětí, 
maximum v turnusu je 10 dětí

• svačiny si děti nosí vlastní. 
Domácí oběd, ovoce, zeleninu 
a pitný režim zajistí školka

• děti mohou spát 1 i více nocí 
v jurtě (dobrovolně, není 
podmínkou)

• minimálně 1x půjdeme 
na celodenní výšlap zakončený 
opékáním špekáčků

• tábor je vhodný pro předškolní 
i školní děti (sledujte www.
lsvranovice.cz, jak staré děti se 
do turnusů přihlašují a vybírejte 
si)

• pro přihlášení pošlete e-mail 
na martin.trinacty@seznam.cz, 
kde napíšete jméno dítěte a věk

• pro jakékoliv dotazy volejte 
Martina Třináctého na tel. 
722 949 563 či pište na výše 
uvedený e-mail

Nabídka pronájmu výukového bazénu 
ve Vranovicích
Obec Vranovice nabízí zájmovým 

organizacím, obecním spolkům, 
tělovýchovným jednotám a  dalším 
skupinám pronájem výukového 
plaveckého bazénu.

O bazénu
Velikost bazénu: 12 x7 m
Hloubka : 1, 20 m
Teplota vody: 28°C
Bazén je vybaven nejmodernější 

bazénovou technologií. Pro čistotu 
bazénové vody je použita úprava 
chlornanem sodným. Voda je zdravotně 
nezávadná a neštípe děti do očí. Bazén 
je opatřen precizní dlažbou a obkladem 
tak, aby bylo dosaženo maximální 
bezpečnosti návštěvníků. Po  celé delší 
straně bazénu je umístěna 11 m dlouhá 
vyhřívaná odpočívací lavice, která slouží 
k  odpočinku během návštěvy bazénu. 
Návštěvníkům jsou k  dispozici šatny 
s  uzamykatelnými skříňkami, sociální 
zařízení a  také místnost s  výkonnými 
sušiči vlasů.

Do  bazénu je zakázán vstup 
v  šortkách nebo kraťasech! Současně 
Vás chceme informovat, že náš bazén 
není vybaven ve  smyslu vyhlášky č. 
238/2011 §22 - pro návštěvy dětí od 0 
do 3 let věku.

Před vstupem do  bazénu je každý 
návštěvník povinen seznámit se 
s  návštěvním řádem, jehož plné znění 
naleznete ZDE

Velikost skupin
Minimální jednorázový počet 

návštěvníků:  1 osob
Maximální jednorázový počet 

návštěvníků: 15 osob
Cena pronájmu a způsob 
platby:
Cena za 1 hodinu pronájmu bazénu 

je 700 Kč pro skupinu.
Cena 10 vstupů v  délce 1 hodiny 

sleva 10% tj. 6300 Kč. Nutno uhradit 
předem.

Doba pronájmu je počítána na  60 
minut, na převlečení má návštěvník 15 
minut.

Objednávky pronájmu:
V  případě zájmu o  poskytnutí 

informací či dotazů na  volné kapacity 
volejte prosím CVČ Vranovice telefon: 
734 375 735

Objednávky zasílejte na  email: 
kultura@vranovice.eu. Vaši objednávku 
Vám zpětně potvrdíme.

Způsob úhrady:
•	 platba	předem	v hotovosti	v otvírací	

době knihovny
•	 převodem	 na  základě	 vystavené	

faktury
Volné kapacity bazénu :
Rospis volných plaveckých hodin 

bude od  příštího týdne umístěn 
na webových stránkách obce.
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Na slovíčko...
V dnešní rubrice Na slovíčko s… jsem 

si dovolila vyzpovídat doc. MUDr. Igora 
Penku, CSc. oceněného v  loňském roce 
Motivační dotací, která je udělována 
občanům Vranovic za  mimořádné 
zásluhy a  šíření dobrého jména obce. 
Nejen spoluobčané, ale i kolegové o něm 
hovoří jako o  člověku s  vysoce lidským 
a  vstřícným přístupem, erudovaném 
odborníkovi, který si přes všechny 
své kvality zachovává mimořádnou 
skromnost. 

Pane docente, obyvatelé Vranovic 
Vás asi většinou znají, ale přesto mohu 
Vás poprosit krátce říci něco o sobě? 

Narodil jsem se v  Brně a  zde jsem 
prožil dětství, chodil do  školy, studoval 
na  gymnáziu a  poté na  lékařské fakultě. 
Po  studiu jsem nastoupil do  Úrazové 
nemocnice na  chirurgickou kliniku jako 
mladší lékař chirurg. Přechodně jsem 
pracoval na  Oddělení kardiovaskulární 
a  transplantační chirurgie u  svaté Anny 
a po roce 1990 jsem přešel na Žlutý kopec – 
nejdříve na všeobecnou chirurgii, tam jsem 
se také seznámil se svoji manželkou a  poté 
na Masarykův onkologický ústav. Od  roku 
2007 doposud pracuji na  Chirurgické 
klinice FN Brno Bohunice s  krátkou roční 
pauzou, kdy jsem vedl chirurgické pracoviště 
v  Ostravě. Mám dvě děti – již dospělého 
syna a jedenáctiletou dcerku, s kterou společně 
s manželkou Lenkou žijeme ve Vranovicích. 

 Jak jsem o Vás zjistila, Vaším oborem 
je chirurgie, která má ovšem ještě další 
specializace. Která je ta Vaše?

Já mám ještě to štěstí patřit ke  staré 
chirurgické škole, kdy každý chirurg musel 
projít poměrně širokou základní erudicí. 
Specializace byla možná až po  jejím 
zvládnutí. A  tak po absolvování všeobecné 
chirurgie jsem si udělal další specializaci 
na úrazovou chirurgii, cévní chirurgii a poté 
onkologickou chirurgii. V  poslední době se 
nejvíce věnuji chirurgii zažívacího traktu 
s  nádorovým postižením, vyučuji studenty 
na  lékařské fakultě a  předávám svoje 
zkušenosti mladým a  mladším chirurgům. 
Nejvíce mě baví operační výkony, u kterých 
rozsah přesahuje hranice chirurgie do jiných 
specializačních oborů jako je hrudní 
chirurgie, urologie, gynekologie, ortopedie 

a  další, protože jejich zvládnutí kdysi 
do oboru všeobecné chirurgie patřilo.

Čemu se rád věnujete ve  volném 
čase, pokud Vám při Vaší profesi nějaký 
zbývá?

Tak pochopitelně se věnuji rodině. 
V mládí mě hodně bavil sport – především 
fotbal, hokej, tenis. Takovou moji druhou 
láskou byla hudba – aktivně jsem hrál 
na klavír. Docela mě bavilo také výtvarné 
umění a  rád jsem kreslil a  maloval. Vše 
ve mně zůstalo samozřejmě dodnes. I  když 
na fotbal se už jen dívám a trošku aktivně 
jdu občas na  tenis, na  bruslení s  dcerkou. 
Někdy si ještě rád zahraji na klavír. Moc rádi 
vyjíždíme s  rodinou na kole, navštěvujeme 
krásné okolí Vranovic a  radujeme se 
z našeho běžného společného života. Docela 
si užíváme letní večery s našimi kamarády 
a přáteli ve Vranovicích a v okolí. 

Žijete ve  vinařské obci, jaký je Váš 
vztah k  vínu? Případně kterou odrůdu 
preferujete? 

Můj vztah k  vínu je velmi kladný 
a  vlivem mé rodiny ve  Vranovicích se 
neustále zlepšuje. Moc si vážím všech 
vinařů u nás ve Vranovicích a samozřejmě 
i  v  blízkých obcích. Obdivuji se jejich 
pracovitosti a lásce, kterou vínu věnují. Rád 
pak ochutnávám jejich vzorky a  vážím si 
i těch, které se úplně nezdařily, protože vím, 
co za  tím všechno stojí. Neuvěřitelná práce 
a mnoho času. Nemám nějakou vyhraněnou 
oblíbenou odrůdu – ale určitě se mi líbí 
ve  Vranovicích Ryzlink vlašský, Veltlínské 
zelené, ale mám moc rád i Müller Thurgau. 
Asi nejvíce zbožňuji Cabernet Moravia, 
protože to je víno, které mi nalila moje žena, 
když jsem k  ní poprvé přijel do  Vranovic 
na  návštěvu a  vůbec mi nechutnalo. Teď 
se mi zdá naprosto dokonalé a každý rok si 
přeji, aby se povedlo.

Vaši spoluobčané Vás loni navrhli 
na  prestižní ocenění Motivační dotaci, 
která se uděluje za  zásluhy a  šíření 
dobrého jména obce. Co jste na to říkal? 

Pochopitelně jsem byl rád, ale hlavně 
překvapen. Vůbec jsem nevěděl, že se něco 
takového ve  Vranovicích děje. Také jsem si 
říkal, že mě za tu poměrně krátkou dobu co 
tady žiji ani nikdo moc nezná a nebyl jsem 
si jistý, jestli jsem já ta pravá osoba, která 

má tuto cenu přebírat. Nicméně mě to určitě 
potěšilo a moc děkuji nejen navrhovatelům, 
ale i  schvalovatelům. Určitě je to pro mě 
nejen čest, ale i velká výzva.

Jak vnímáte život ve  Vranovicích? 
Proč jste si vybral k  životu právě 
Vranovice? 

Mně se ve Vranovicích moc líbí. Myslím 
si, že jsme zde našli klid a rodinnou pohodu, 
kterou všichni potřebujeme a  vážíme si jí. 
Samotná obec se stává krásnější, vyrostly 
zde krásné rodinné domy a  satelitní 
městečka, bytovky, pension pro seniory, 
krásně zrekonstruovaná škola, pension pro 
turisty, základ vinných sklepů, krásné letní 
vinárničky a  pizzerie, chodníky, dětské 
hřiště a mnoho mnoho dalšího. Alespoň tak to 
vnímám já. A proč jsem si vybral Vranovice? 
U  mě byla ta volba úplně jednoduchá. 
Manželka je rodačka a  mně se na  jižní 
Moravě líbí. Vždycky mě fascinovaly 
obrazy na zámcích s motivy lovu v lužních 
lesích s  majestátnými listnatými stromy 
a  teď když přijíždím každý den z  práce 
k  Vranovicím a  vidím tu krásnou krajinu 
kolem s  dominující nádhernou Palavou, 
tak mám hned lepší náladu a moc se těším 
domů. Když se nám naskytla koupě domku 
k  rekonstrukci od  naší tety, hned jsme byli 
rozhodnutí – navíc s vědomím, že se jedná 
o  pokračování rodinné tradice a  tradice já 
ctím a vážím si jich.

A co máte v nejbližší době před sebou, 
na co se těšíte?

Já jsem si nikdy nekladl velké cíle ani 
jsem netoužil po velkých metách. Nikdy jsem 
nesnil a ani neuvažoval být reprezentantem 
ve  sportu, světovým klavírním virtuózem 
nebo se někam hnát a  zviditelnit. Vždy 
jsem se snažil práci a  věci, které mi byly 
svěřeny zvládnout a  provést co nejlépe 
jsem uměl. Spíše jsem vždycky čekal, až mě 
budou lidé potřebovat a až mě budou chtít. 
V  této filozofii bych chtěl pokračovat. Chtěl 
bych, aby mi osud dopřál být ještě nějaký čas 
ve  zdraví se svými nejmilejšími a  lidmi, 
které mám rád a kterých si vážím. To bych si 
opravdu přál a na to bych se chtěl těšit. 

Děkuji Vám za  velice milý rozhovor 
a  velice si vážím toho, že jste si na  něj 
ve svém nabitém programu našel chvilku. 

Kvapilová Dana
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Z redakční pošty

Lidé mohou přispět 
k ochraně ovzduší

Kraj přispěje lidem na nové kotle
Vedení Jihomoravského kraje 

oznámilo vyhlášení třetí vlny žádostí 
o kotlíkové dotace na září 2019. I v naší 
obci si tak lidé mohou zažádat o dotaci 
na  nový kotel a  otopnou soustavu. 
Samotný sběr žádostí pak bude zahájen 
v  říjnu 2019. „Konkrétní podrobnosti 
nejsou v  této chvíli známé, zatím se ví 
pouze to, že automatické kotle spalující 
uhlí i  biomasu nebudou v  nové výzvě 
podporovány,“ uvedla tisková mluvčí 
hejtmanství Monika Brindzáková.

Každý, kdo plánuje vyměnit svůj 
starý kotel za  nový ekologičtější model, 
může od kraje získat až 120 000 korun. 
„Jedná se o skvělou možnost, jak mohou 
lidé vlastním dílem přispět k  ochraně 
ovzduší v kraji. Od roku 2022 bude navíc 
za používání kotle na tuhá paliva s emisní 
třídou horší než 3 hrozit pokuta až 50 000 
korun,“ uvedla pádné argumenty krajská 

zastupitelka za Zelené Jana Drápalová. 
Ministerstvo životního prostředí 

plánuje, že všem krajům poskytne 
na  kotlíkové dotace celkem 3,125 
miliardy korun. Po  celé republice by se 
tak do roku 2019 mělo vyměnit přes 35 
tisíc kotlů. 

Zájemci by s podáním žádosti neměli 
otálet, v první vlně byly vyčleněné peníze 
vyčerpány během několika dní. Stejně tak 
tomu bylo i ve druhé vlně, kde ovšem stále 
pokračuje sběr žádostí do  takzvaného 
zásobníku, odkud budou postupně 
předávány Radě Jihomoravského kraje 
s  doporučením ke  schválení v  případě 
uvolnění finančních prostředků. Sběr 
žádostí ve druhé vlně bude ukončen 31. 
března 2019.

Podání žádosti je poměrně snadné. 
Půjde podávat přes dotační portál 
Jihomoravského kraje na  adrese http://
dotace.kr-jihomoravsky.cz/. Následně 
je potřeba její doložení i  v  listinné 
verzi. Kraj rovněž umožní těm, kteří 
nevlastní výpočetní techniku, aby si 
na  krajském úřadě v  Brně po  předchozí 
domluvě, a za asistence pracovníků kraje 
žádost přímo elektronicky vyplnili. Je 

ovšem nutno dodat, že z  kapacitních 
důvodů může dojít k delšímu čekání při 
vyplňování jednotlivých žádostí.

Lidé mohou čerpat dotace na tepelné 
čerpadlo (až 120  000 Kč), na  kotel 
na  biomasu se samočinnou dodávkou 
paliva (až 120  000 Kč), na  kotel 
na biomasu s  ruční dodávkou paliva (až 
100  000 Kč) a  na  plynový kondenzační 
kotel (až 95  000 Kč). Sami se podílejí 
minimálně 20% podílem způsobilých 
výdajů. Z  dotace je přitom možné 
uhradit jak samotný nový kotel, včetně 
nákladů na instalaci, tak i novou otopnou 
soustavu, případně její rekonstrukci 
a  dále i  projektovou dokumentaci. 
Finanční bonus čeká na ty žadatele, kteří 
se rozhodnou spolu s  výměnou kotle 
i pro další energeticky úsporná opatření, 
např. vyměnit okna či částečně zateplit 
dům. „Pokud se majitel rodinného domu 
rozhodne, že provede i některé z dílčích 
opatření z  programu Nová zelená 
úsporám bonus ve  výši 20  000 korun,“ 
uvedl ředitel Státního fondu životního 
prostředí ČR Petr Valdman.

Alvin Korčák
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