
Nová knihovna se 
otevře v srpnu

Vranovice budou mít 
SENIOR TAXI

Žáci postoupili 
do krajského kola

2019 ČÍSLO 3 ČERVEN DISTRIBUCE ZDARMA

Motivační dotace

V pondělí 6. května se uskutečnil již 6. ročník vyhlášení Motivační dotace za rok 2018. Vítězka získala 

ocenění za záchranu lidského života.

Více informací najdete ve společenské rubrice.



2

Starosti starosty
Vážení spoluobčané,

pravidelně Vás informuji o  tom, 
že v  naší obci proběhla Komplexní 
pozemková úprava (KPÚ), jaký má 
význam pro každého z  Vás a  co přináší 
naší obci.

Komplexní pozemková úprava byla 
zahájena v  roce 2013 a  dokončena byla 
v  roce 2017. Komplexní pozemková 
úprava (KPÚ) byla plně hrazena ze 
státního rozpočtu a  řídila se Zákonem 
č.  139/2002 Sb., ve  znění pozdějších 
předpisů o  pozemkových úpravách 
a  pozemkových úřadech a  Vyhláškou č. 
545/2002 Sb o  postupu při provádění 
pozemkových úprav a  náležitostech 
návrhu pozemkových úprav.

Realizací Komplexních pozemkových 
úprav došlo k  naprosto zásadnímu 
novému uspořádání pozemků mimo 
zastavitelné území (extravilán).

Jak velký význam měla KPÚ 
pro každého, kdo vlastní pozemky 
v extravilánu naší obce již každý poznal. 
Každý vlastník má svůj pozemek přesně 
definován. Jistě mnozí z Vás využili KPÚ 
ke  zcelení svých pozemků, případně 
k dohodě o vypořádání spoluvlastnických 
podílů.

Nové uspořádání pozemků rovněž 
zajišťuje jejich zpřístupnění, to znamená, 
že každý pozemek je přístupný z obecní 
cesty.

Investice do životního prostředí, 
do přírody a krajiny přesáhnou 
27 mil Kč
Komplexní pozemková úprava má 

však velký význam i  pro celou krajinu 
v našem katastrálním území.

V  rámci tzv. „společných zařízení“ 
bude realizováno pět biokoridorů, dva 
větrolamy, aleje a biocentrum.

Projekt je zpracován tak, aby 
v maximální míře využíval trasy stávajících 
polních cest a zabývá se zlepšením jejich 
technických parametrů. V ploše stávající 
orné půdy vznikne několik nových prvků, 
které společně budou plnit významnou 
primární protierozní funkci. V  ploše 
nynější orné půdy bude doplňována 
dřevinná i  bylinná vegetace odpovídající 
místním přírodním podmínkám. 
Na pozemcích určených k nové výsadbě 
bude založen trávobylinný podrost.

Celkem tak bude nově osázena 
a upravena plocha o rozloze větší než 130 
tisíc m2.

Realizace celého projektu nabývá 
na  své důležitosti zejména v  současné 
době, kdy změna klimatu a podmínky pro 
současné hospodaření s ornou půdou jsou 
největšími strašáky pro budoucí generace.

Realizace projektu nezatíží 
obecní rozpočet
Vedení obce, na  realizaci celého 

záměru, podalo již v  loňském roce 
žádost o finanční podporu z Operačního 
programu Životní prostředí. 
Předpokládané náklady jsou ve  výši cca 
27 mil. Kč.

Se žádostí o  finanční podporu byla 
obec úspěšná a  v  květnu letošního 
roku jsme obdrželi Registraci akce 
a rozhodnutí o poskytnuté dotaci. Dotace 
kryje vynaložené náklady v plné výši.

V  současné době se připravuje 
výběrové řízení na  dodavatele všech 
naprojektovaných prací. Snahou je, aby 
realizace byla zahájena v  podzimních 
měsících letošního roku. Včasné zahájení 
prací však záleží na úspěšném dokončení 
výběrového řízení.

Připravuje se revitalizace Šatavy
V  současné době se projekčně 

dokončuje další etapa společných zařízení 
dle KPU – tou je revitalizace říčky Šatavy.

Vyčištěním koridoru a  břehu říčky 
Šatavy tak vznikne další krajinné 
opatření pro zlepšení životních podmínek 
v katastru naší obce.

Výše investic a rozsah 
naprojektovaných a  dále připravovaných 
projektů je zcela zásadní pro budoucí 
generace a  mají zásadní vliv na  tvorbu 
krajiny a  další vývoj dřevinné a  bylinné 
vegetace na celém území naší obce.

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. 10/2019  
ze dne 13.5.2019

Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila podání žádosti 

dotaci z MAS Podbrněnsko – Výzva 
IRPO č.5 – Podpora zájmového 
a celoživotního vzdělávání

1.2. Rada obce schválila prázdninový 
provoz v MŠ v termínu od 1.7.2019 
do 19.7.2019.

1.3. Rada obce schválila Zprávu 
o  hospodaření Základní školy 
a Mateřské školy Vranovice za rok 
2018.

1.4. Rada obce schválila zřízení 
přípravné třídy při Základní škole 
a Mateřské škole Vranovice p.o. pro 
školní rok 2019 – 2020.

1.5. Rada obce schválila pořízení 
Informační brožury Aqualand 
Moravia.

1.6. Rada obce schválila zámkovou 
dlažbu na  rekonstrukci nájezdu 
a  parkovací místo na  ul. Dlouhá, 
č.p. 24

1.7. Rada obce schválila finanční 
náklady na  zajištění přednášky 
„Intersucho“ pořádané ČSOP.

1.8. Rada obce schválila vyřazovací 
protokoly z  účetní evidence 
v  celkové pořizovací hodnotě 
344.969,50 Kč

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat soupis 

chybějícího dopravního značení.
 T: 30.5.2019, O: Ing. Jiří Hladík
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  výstavbě II. etapy Vzdělávacího 
centra.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
připravovaný program ZUŠ 
Pohořelice v  nově připravovaných 
prostorách ZUŠ ve  Vzdělávacím 
centru.

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

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 
provedenou opravu kanalizačního 
řadu u Koupaliště.
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Usnesení Rady č. 9/2019 ze dne 
29.4.2019

Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce souhlasí s  výměnou 

aretačního zařízení v  technologii 
ČOV.

1.2. Rada obce schválila dohody 
č. 2010759-0/00002, 
2010760-0/00002, 2010758-
0/00002 a  2010755-0/00002 
s  provozovatelem vodovodu VaK 
Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 
Břeclav.

1.3. Rada obce souhlasí se záměrem 
pronajmout část pozemku p.č. 4567 
o  výměře 1,6 ha a  části pozemků 
p.č. 4543 a 4545 o společné výměře 
0,45ha za  účelem provozování 
ekologického hospodářství 
za nejvyšší cenu.

1.4. Rada obce schválila zadávací 
podmínky pro vypsání výběrového 
řízení pro dodávku „Interiéru 
knihovny“.

1.5. Rada obce schválila členy 
a  náhradníky pro výběrové řízení 
pro dodávku „Interiéru knihovny“.

1.6. Rada obce schválila hromadnou 
licenční smlouvu o  veřejném 
provozování hudebních děl 
č. VP_2019_72844 s  OSA- 
Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, z.s. Čs. Armády 
20, 160 56 Praha 6.

1.7. Rada obce schválila Dohodu 
o  provedení práce na  zajištění 
kompletace a distribuci hlasovacích 
lístků k  volbám do  Evropského 
parlamentu

1.8. Rada obce schválila výsledky 
hospodaření Základní školy 
a  Mateřské školy Vranovice p.o. 
k 31.3.2019.

1.9. Rada obce schválila Smlouva 
o  připojení elektrické požární 
signalizace na pult centrální ochrany 
pomocí dálkového přenosu č. 62-
3-519/2019 s  Českou republikou 
– Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje, Zubatého 
685/1, 614 00 Brno.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zadat vypracování 

studie na  plochu na  ul. Dlouhá 
za  poslední zástavbou (před 
Konírnou).

 T: 30.5.2019, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá provést 

bezpečnostní úpravy na  zábradlí 

za  železničním přechodem na  ul. 
Přibická.

 T: 30.6.2019, O: starosta, 2. 
místostarosta

2.3. Rada obce ukládá připravit 
ekonomické vyhodnocení provozu 
bazénu k datu 30.6.2019.

 T: 30.7.2019, O: starosta
2.4. Rada obce ukládá upřesnit údaje 

k  organizaci zapůjčení parkouru, 
včetně prověření zájmu veřejnosti.

 T: 20.5.2018, O: předsedkyně 
Sportovní komise

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

o  zajištění Plánu investic a  oprav 
na rok 2019

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

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
informace předsedkyně Sportovní 
komise.

3.4. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o  připravovaných projektech pro 
Vzdělávání státní správy v  rámci 
správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Pohořelice.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 8/2019  
ze dne 15.4.2019

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

usnesení č. 2.1. z  Rady obce č. 
1/2019.  

1.2. Rada obce schválila Závěrečný 
účet za  rok 2018 a  předloží jej 
k projednání v Zastupitelstvu obce.

1.3. Rada obce schválila program 
jednání Zastupitelstva obce, které 
se uskuteční dne 25.4.2019 v 19.00 
hod.

1.4. Rada obce schválila Rozpočtové 
opatření č 1/2019 a  předloží jej 
k projednání v ZO.

1.5. Rada obce schválila způsob měření 
rychlosti (radarové měření) na  ul. 
Lipová.

1.6. Rada obce schválila podmínky pro 
uzavření smlouvy o měření rychlosti 
na ul. Lipová s MěÚ Pohořelice.

1.7. Rada obce schvaluje vydání 
Rozhodnutí o  dočasné (6.5. – 
17.5.2019) uzavírce komunikace 
mezi Náměstíčkem a ul. Hlavní.

1.8. Rada obce schvaluje v  souladu 
s  Obecně závaznou vyhláškou 

obce č. 1/2008 dočasný zábor části 
pozemku parc. č. 2564/19 za účelem 
uložení stavebního materiálu pro 
stavbu RD.

1.9. Rada obce schválila studii pro novou 
výsadbu stromů a keřů v Hlinku.

1. 10. Rada obce schválila pronájem 
zahrádek

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit právní 

stanovisko pro reklamace bytového 
domu ze dne 15.4.2019

 T: 10.5.2019, O: 1. místostarosta
2.2. Rada obce ukládá předložit návrhy 

změn pro Jednací řád Rady obce.
 T: 30.5.2019, O: všichni členové 

Rady obce
2.3. Rada obce ukládá zajistit zpracování 

odborného rozboru a posudku vody 
z vodovodního řadu.

 T: 30.6.2019, O: 2. místostarosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  výstavbě II. etapy 
Vzdělávacího centra.

Usnesení Rady č. 7/2019  
ze dne 1.4.2019

Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila Zprávu auditora 

o  výsledku hospodaření Obce 
Vranovice za rok 2018, zpráva bude 
předložena k projednání v ZO.

1.2. Rada obce doporučí Zastupitelstvu 
obce Vranovice pro rozpočet 
na  rok 2020 schválit dotaci pro 
Farnost Vranovice ve výši 1 mil Kč 
na výměnu střešní krytiny

1.3. Rada obce schválila odměnu pro 
plavčíky za  výkon odborného 
dozoru při pronájmu školního 
bazénu.

1.4. Rada obce schválila podmínky 
pronájmu školního bazénu.

1.5. Rada obce schválila studii interiéru 
knihovny.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu 
se společností KUBE s.r.o. 
na  vypracování projektové 
dokumentace interiéru knihovny, 
včetně položkového rozpočtu.

1.7. Rada obce schválila dotaci ve  výši 
18.400,-Kč pro rok 2019 pro 
Diecézní charitu Brno, Oblastní 
charita Rajhrad.

1.8. Rada obce schválila vydání 
Závazného stanoviska a  udělení 
souhlasu s  pokácením dřevin 
v  rámci projektu „Revitalizace 
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mokřiny v  k.ú. Vranovice nad 
Svratkou“, investor je Český svaz 
ochránců přírody.

1.9. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
– Servis výtahů se společností 
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá realizovat 

modernizaci přečerpávacích stanic 
kanalizačního řadu.

 T: 30.9.2019, O: první místostarosta, 
druhý místostarosta

2.2. Rada obce ukládá dodržet 
harmonogram úkolů a  lhůt pro 
volby do  Evropského parlamentu 
24. a 25.5.2019.

 T: 25.5.2019, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o činnosti ČOV.
3.2. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o údržbě zeleně.
3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  výstavbě II. Etapy Vzdělávacího 
centra.

Usnesení z jednání ZO č. 2/2019 
ze dne 25.04.2019
1.1. ZO schvaluje program dnešního 

jednání
1.2. ZO schvaluje členy Návrhové 

komise
1.3. ZO schvaluje ověřovatele zápisu
1.4. ZO schválilo Rozpočtové opatření 

č. 1/2019 s  celkovými příjmy 
43.485.400,-Kč a  celkovými výdaji 
53.579.000,-Kč

1.5. ZO schválilo Smlouva o  zřízení 
věcného břemene č. HO-
014330053795/001 se společností 
E.ON Distribuce a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370  01 České 
Budějovice, IČO 28085400.

1.6. ZO ZO schválilo zrušení usnesení 
č. 1.12. z  jednání ZO ze dne 
14.12.2017 – směnná smlouva 
s panem Nohelem.

1.7. ZO schválilo návrh na  zveřejnění 
záměru na  směnu pozemků 
ve vlastnictví obce: 1919/4 o rozloze 
3815 m2, 1919/86 o  rozloze 205 
m2 a  1919/87 o  rozloze 438 m2  
za  pozemky 1842/80 o  výměře 
31 m2, 1842/84 o  výměře 15 m2, 
1842/89 o výměře 7 m2, 1842/178 
o  výměře 947 m2, 1842/193 
o  výměře 443 m2, 1842/197 
o  výměře 1047 m2, 1842/202 
o výměře 180 m2.

1.8. ZO schválilo Smlouva o  zřízení 
věcného břemene č. HO-
014330054047/002 se společností 
E.ON Distribuce a.s., F.A. 
Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370  01 České 
Budějovice, IČO 28085400.

1.9. ZO schválilo dotaci z  rozpočtu 
Obce Vranovice na  rok 2019 pro  
ZO ČZS místní sdružení vinaři 
ve výši 20.000,-Kč.

1.10. ZO schválilo dotaci z  rozpočtu 
Obce Vranovice na  rok 2019 pro 
Moravský rybářský svaz, pobočný 
spolek Vranovice ve  výši 22.000,-
Kč.

1.11. ZO schvaluje Závěrečný účet 
za  r. 2018 a  účetní závěrku 
k rozvahovému dni 31.12.2018 bez 
výhrad.

1.12. ZO souhlasí s výsledky hospodaření 
Obce Vranovice v roce 2018.

1.13. ZO schvaluje převod výsledku 
hospodaření za  rok 2018 ve  výši 
17.268.538,30 Kč z  účtu 431.300 
na účet 432.0318 nerozdělený zisk 
z minulých let.

1.14. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace pro Český svaz 
včelařů, z.s. Základní organizace 
Vranovice, Příční 111, Vranovice, 
IČO 67009018.

1.15. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu 
o  poskytnutí individuální dotace 
pro SK Vranovice, z.s. Dlouhá 808, 
Vranovice, IČO 18511651.

1.16. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu 
o  poskytnutí individuální dotace 
pro Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu místní 
sdružení vinaři Vranovice, Náves 
678, Vranovice IČO 70962286.

1.17. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu 
o  poskytnutí individuální dotace 
pro TJ Sokol Vranovice, Lipová 
573, Vranovice IČO 42324293.

1.18. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu 
o  poskytnutí individuální dotace 
pro Moravský rybářský svaz, 
z.s. pobočný spolek Vranovice, 
U  Koupaliště 7, Vranovice, IČO 
00546984.

1.19. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu 
o  poskytnutí individuální dotace 
pro Junák – český skaut, středisko 

Vranovice z.s. U  Koupaliště 113, 
Vranovice IČO 71196293.

1.20. Zastupitelstvo obce schválilo 
Směrnici stanovující postup při 
uplatňování práv subjektů údajů.

2. ZO ukládá
2.1. ZO ukládá radě obce zpracovat 

ekonomické hodnocení provozu 
bazénu za 1. – 6. měsíc 2019.

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. ZO bere na  vědomí zprávu 

auditora o  výsledku přezkoumání 
hospodaření za r. 2018.

3.6. ZO Zastupitelstvo obce bere 
na  vědomí zprávu o  výstavbě II. 
etapy Vzdělávacího centra.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 11/2019  
ze dne 27.5.2019

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

provozování služby SENIORTAXI
1.2. Rada obce schválila umístění 

a  stavbu zastřešené pergoly 
za Domem pro seniory.

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

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

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

1.6. Rada obce schválila projektovou 
dokumentaci Revitalizace říčky 
Šatavy.

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

1.8. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
JMK v  rámci dotačního 
programu Podpora udržování 
čistoty cyklistických komunikací 
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Aktuality

Nová knihovna 
bude modrozelená
Výstavba nové knihovny se dostává 

do  finále. Interiér celé knihovny bude 
laděn do modré, což je barva dominující 
znaku knihovny. Na  první návštěvu se 
mohou obyvatelé Vranovic těšit v srpnu, 
kdy bude den otevřených dveří.

„Cílem projektu bylo vybudovat 
ve Vranovicích novou moderní knihovnu, 
která se stane centrem celoživotního 
vzdělávání“ doplnil k  vrcholící výstavbě 
starosta Jan Helikar.

Knihovna bude mít k  dispozici 
daleko větší prostory. Návštěvníci zde 
najdou k  zapůjčení a  přečtení více než 
osm tisíc svazků, rozšíří se i  nabídka 
časopisů a  dalších periodik. Nová bude 
nabídka audioknih. Nejmenší návštěvníci 
se mohou těšit na  rozšířenou nabídku 
půjčovaných hraček.

Součástí knihovny bude i  studovna, 
která kromě vybavení moderní technikou 
nabídne komfortní posezení, praktickou 
kuchyňku či wi-fi připojení k  internetu. 
Kapacita knihovny se studovnou bude 
více než 60 míst. Zázemí zde najdou nejen 
žáci, studenti či posluchači univerzity 
třetího věku, ale místo bude vhodné i pro 
pracující, kteří si zde budou moct vyřídit 
své pracovní záležitosti.

„Knihovna se studovnou je 

koncipována hlavně na  praktickou 
přípravu jejich návštěvníků při uplatnění 
na  trhu práce. Knihovna sama o  sobě 
nabízí praktickou přípravu na  všechny 
pracovní obory a  umožňuje i  přípravu 
na home office.“ Vysvětlil předpokládané 
cíle projektu starosta Helikar.

Výstavba II. etapy vzdělávacího 
centra zahrnuje kromě knihovny i školní 
družinu, třídy Základní umělecké školy, 
hudební sál a  také prostory pro výstavy 
a vernisáže.

Kvapilová Dana

Vranovice ví, proč 
třídí
Vranovicím se v  třídění odpadu 

opravdu daří. Od  roku 2014, kdy 
s  tříděním začaly, se vytřídilo více než 3 
tisíce tun odpadu. Komunálního odpadu 
více než 2 tisíce tun a  biologického 
odpadu bylo 506 tun. Poplatky na rodinu 
za svoz a  likvidaci odpadu se v průměru 
snížily o  20 %. V  současné době třídí 

v  Jihomoravském kraji v r. 2019 
ve výši 35.000,-Kč

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

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

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

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

1.13. Rada obce schválila pronájem 
zahrádky č. 19.

1.14. Rada obce schválila pronájem části 
pozemků p.č. 4567 o výměře 1,6ha 

a  části p.č. 4543 a 4545 o  výměře 
0,45 ha.

1.15. Rada obce schválila snížení 
stočného pro pekařství KESSI.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit opravu 

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

realizační projektu na  úpravu 
současného hřbitova.

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

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

o  výstavbě II. etapy Vzdělávacího 
centra.

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

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 

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

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

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

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Barvy knihovny ladí s jejím znakem
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ve Vranovicích již více než 340 rodin.
Jak dobře si naše obec ve  třídění 

odpadu vede dokládá i  skutečnost, že 
jsme se třikrát umístili na  medailových 
pozicích v  soutěži My třídíme nejlépe, 
kterou pořádá společnost EKO-KOM.

„Když obec v  roce 2014 začínala 
s  projektem třídění odpadu, hlavním 
záměrem bylo zlepšení životního 
prostředí a  snížení celkových nákladů, 
motivací pro obyvatele bylo i  snížení 
poplatků za  svoz a  likvidaci odpadu.“ 
Uvedl starosta Jan Helikar

Obec v  tomto roce zakoupila 2000 
kusů sběrných nádob o  objemu 120 l. 
Náklady na nákup byly ze 78 % hrazeny 
z  dotace Státního fondu životního 
prostředí a  z  prostředků Evropské unie, 
zbývající částku zaplatila obec. Nádoby 
byly bezplatně zapůjčeny a  následně 
distribuovány do domácností.

Zájem o  třídění postupem let 
natolik vzrostl, že se zásoba bezplatných 
plastových nádob vyčerpala. Proto 
budou nové nádoby, které obec zakoupí, 
již zpoplatněny. Nádoba o  objemu 120 
litrů přijde domácnost na  600 Kč a  ta 
s  objemem 240 litrů na  800 korun. 
Občanům ale zůstanou již natrvalo.

Za  dobu trvání projektu Třídíme už 
doma jsme se mohli přesvědčit, že třídění 
má skutečně smysl. Nejen z  důvodu 
ekologického, ale i  ekonomického. 
V  současné době je totiž velmi aktuální 
otázka zvýšení poplatků za  skládkování 
směsného odpadu pro obce ze současných 
500 korun na 2000 korun.

A od roku 2024 má v České republice 
začít platit úplný zákaz skládkování 
směsného odpadu.

Kvapilová Dana

SENIOR TAXI 
ve Vranovicích
Vedení obce rozhodlo o  rozšíření 

sociálních služeb nabízených vranovickým 
občanům. Od měsíce července letošního 
roku zavádí službu pro seniory, tzv. 
SENIOR TAXI.

Služba bude určena pro seniory 
a  držitele průkazu „ZTP“ a  „ZTP/P“ 
s  trvalým pobytem ve  Vranovicích. 
Cílem bude doprava občana se sníženou 
pohyblivostí k praktickému lékaři . Služba 
bude částečně hrazena z  rozpočtu obce 
a  bude poskytována výhradně na  území 
katastru naší obce. 

Všichni senioři starší 65 let obdrží 
v  měsíci červnu informativní leták, kde 

najdou podrobné informace, zejména:
 � Cena za službu
 � Kde a jak si SENIOR TAXI 

objednat
Jedná se o  službu novou, která se 

bude snažit nabídnout našim seniorům 
zvýšenou dostupnost zdravotních služeb.

Mgr. Iva Rapcová, Ing. Jan Helikar

Vandalové zničili 
Informační centrum
Další vandalské výtržnosti tentokráte 

neuniklo Turistické informační centrum. 
V  noci z  úterý na  středu výtržníci 
znehodnotili černou barvou fasádu 
informačního centra. 

Případ již šetří Policie České republiky, 
která v  současnosti analyzuje kamerové 
záznamy. Škoda na  majetku obce činí 
více než 10 000 Kč a proto bude případ 
klasifikován jako trestný čin. Pachateli 
hrozí za poškození cizí věci trest odnětí 
svobody až do výše jednoho roku.

Kvapilová Dana

Nezodpovědné 
parkování
Stále častějším jevem je ve Vranovicích 

nezodpovědné parkování některých řidičů 
na  místech, která k  parkování nejsou 
určena nebo je parkování na nich dokonce 
zakázané. Opětovaně je vidět vozy stojící 
na  chodnících, trávnících, blokující 
vjezdy nebo dokonce i  přechody. Tito 
řidiči si pravděpodobně neuvědomují, že 
svým chováním výrazně znepříjemňují 
život spoluobčanů, ohrožují jejich zdraví 
i  bezpečnost. Nejhůře jsou na  tom děti 
a senioři. Pro ně může překážka na veřejné 
komunikaci představovat život ohrožující 
nebezpečí. Proto apelujeme na řidiče, aby 
dodržovali zásady správného parkování 
a  své automobily odstavovali pouze 
na vyhrazených místech.

Kvapilová Dana

V Dlouhé řádil 
zloděj
Několik keřů, které vysadili žáci naší 

školy, už stačil někdo odcizit. V  rámci 
projektu Den Země, zasadili žáci 20 
okrasných keřů na  ulici Dlouhé. Tři 
z  nich si již stačil nějaký nenechavec 
odnést domů. Je s  podivem, že někdo 
dokáže tímto způsobem znehodnotit 
práci a  snahu dětí, které se snažily 
zpříjemnit prostředí v  naší obci. Přitom 
se jedná o  poměrně snadno dostupnou 
a  poměrně levnou položku, za  kterou 
by ovšem, v případě dopadení, mohl být 
pachatel potrestán tučnou pokutou.

Kvapilová Dana

Bezpečnost plavců 
zajistí vodní dozor
Šest dobrovolníků úspěšně 

absolvovalo začátkem dubna kurz 
Vodního dozoru ve  spolupráci s  Vodní 
záchrannou službou města Brna. Výcvik 
plavčíků byl nezbytný pro zahájení 
plného provozu vranovického bazénu pro 
organizovanou veřejnost.

Náplní třídenního školení bylo 
poučení o  základních povinnostech 
vodního záchranáře, provozu veřejného 
plavání a zvládnutí plaveckých dovedností. 
Nejdůležitější disciplínou byl ovšem 
praktický nácvik záchrany a  transportu 
tonoucího a  následné poskytnutí první 
pomoci.

„Ukončení zkušebního období 
provozu bazénu a proškolení obslužného 
personálu nám nyní umožňuje nabídnout 
výcvikový bazén veřejným organizacím, 
spolkům a  další organizované veřejnosti 
k  aktivnímu trávení volného času.“ 
doplnil starosta Jan Helikar

Plavu si ani nevím jak

Vranovický bazén tak může 
od nynějška sloužit široké veřejnosti.

Kvapilová Dana
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Ukliďme Vranovice
Letošní akce Ukliďme Vranovice se 

konala 6. 4. 2019. U  Obecního úřadu 
se sešlo na  39 dobrovolníků, z  toho 12 
dětí. Účastníkům byly rozdány pracovní 
rukavice a  pytle na  odpad z  projektu 
Ukliďme svět - ukliďme Česko. Poté byli 
rozděleni do  skupin, byly jim přiřazeny 
lokality a  šlo se na  to. Dobrovolníci 
uklidili tyto lokality: strouhu podél 
kolejí od  Lapačova k  mostu na  Lipové, 
okolí hřbitova směrem podél vinohradů, 
ulici Lipovou od  zahradnictví směrem 
k  zahrádkám, od  vstupu do  obory 
na  Němčice a  poté podél silnice 
směrem k  zahrádkám na  Lipové, okolí 
Říčky Šatavy u  Staré Pouzdřanské 
k  ČOV a  příkopy podél silnice směrem 
na  Pouzdřany. Rodiny s  dětmi uklízely 
v  dědině směrem k  parku za  DPS, kde 
objevily skládku odpadu. A  maminky 
s  kočárky prošly dětská hřiště v  dědině. 
Původní optimistické odhady, že 
po loňském úklidu nebude v našem okolí 
mnoho odpadu, byly mylné. Z naší krajiny 
bylo uklizeno 10 plných vozíků odpadu 
za  auto. A  to v  některých lokalitách 
odpad stále zůstává. V součinnosti s obcí 
bude spolek ČSOP Šatava řešit odklízení 
nalezených skládek.

Děkujeme všem dobrovolníkům 
za  jejich čas a  odvedenou práci a  obci 
Vranovice za  likvidaci nalezeného 
odpadu.

Veronika Sedláček Rychtová

Je vymalováno
Kroje, víno, vinné sklepy i historické 

mašinky zdobí stěny podchodu na 
vranovickém vlakovém nádraží. Obludný 
podchod již od tohoto víkendu  nezdobí 
nevzhledné čmáranice, ale pohledné 
originální obrázky a umělecké graffiti. Při 
cestě podchodem tak můžete míjet lidové 
náměty, zvířátka, historickou lokomotivu 
či Pendolino, které jsou prolnuty nápisy v 
street art stylu.

Umělecké graffiti vytvořila nezisková 
organizace Barvou proti šedi, která se 
zabývá malováním a výtvarnou tvorbou. 
Sdružení uměleckých sprejerů už 
malovala vlakové podchody například 
v Zaječí, ale také podchody v Brně – 
Modřicích, Komárově nebo Líšni.

„Cesta podchodem již nebude noční 
můrou, ale místem pro důstojný průchod 
vlakovým nádražím „ uvedl starosta Jan 
Helikar

Úprava podchodu přijde obec asi na 
25 tisíc korun.

Kvapilová Dana
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Okna školy dokořán

Historický 
sportovní úspěch
Takto můžeme nazvat umístění žáků 

z naší školy v krajském kole ve vybíjené. 
Kousek po  kousíčku, zápas od  zápasu, 

dlouhé minuty soustředění, tělesného 
a  psychického vypětí pomalinku 
ukrajovali tito malí bojovníci během 
zápasů, až se probojovali přes okrskové 
a okresní kolo do krajské soutěže.

Musím pochválit přípravu žáků 
na  tuto soutěž. Mnoho dnešních dětí 
sedí odpoledne u  elektroniky a  nejeví 
zájem o žádné jiné aktivity. Do kroužku 
vybíjené však chodí přes 40 žáků naší 
školy. Na zápas se však výběr musí zúžit 
jen na 12 nejhbitějších dětí.

Tito sportovci tělem i  duší pečlivě 
trénovali v  odpoledních hodinách svoji 
sílu, obratnost s  míčem a  spolupráci 
s  ostatními spoluhráči. Jejich úsilí bylo 
zúročeno celkem v devatenácti vyhraných 
zápasech. A  odměnou jim je 3. místo 
v krajské soutěži.

Jak tedy krajská soutěž probíhala? Dva 
dny předem se nám v hodině TV zranil 
Roman Suchánek, který jel družstvo 
podpořit alespoň jako dokonalý fanoušek. 
Celkově na  turnaj přijelo 8 nejlepších 
týmů z  Jihomoravského kraje. Jedním 
z nich bylo i družstvo z Vranovic. Hrálo 
se na  dvou hřištích ve  dvou skupinách. 
Porazili jsme všechna družstva a skupinu 
jsme vyhráli!
Vranovice - Sirotkova .................... 13:10 
Vranovice - Dobšice ...................... 14:13 
Vranovice - Tyršova ......................... 14:8 

Nyní nás čekal zápas v  semifinále 
s týmem Žarošic, který skončil ve skupině 
B na  2. místě. V  první polovině jsme 
prohrávali jen o  1 hráče. Ve  druhé části 
se proti nám obrátilo sportovní štěstí 
a  nedokázali jsme se ubránit náporu 
protihráčů. Po  osmnácti neprohraných 
zápasech naše neporazitelné družstvo 
zažilo hořkost prohry a  tímto jediným 
prohraným zápasem se nám uzavřela 
cesta do  republikového finále. Obrovské 
zklamání, slzy v  očích dětí se těžko 

Obecní knihovna

Studenti završili 
čtvrtý semestr

Studenti Univerzity třetího věku, 
která působí při vranovickém Centru 
volného času a Obecní knihovně mají 
za sebou již čtvrtý semestr. Všichni 
úspěšně složili závěrečnou semestrální 
zkoušku v oboru českých dějin. Tématem 
českých dějin se studenti zabývali celé dva 

semestry. V těch předchozích už pronikly 
do tajů, způsobů a forem cestování a také 
se dozvěděli více o bezpečnosti, kvalitě 
a označování potravin. V následujícím 
semestru čekají studenty změny. Jejich 
přednášky se od nového školního roku 
přesunou do nových prostor Obecní 
knihovny ve Vzdělávacím centru 
Floriánek, kde budou mít k dispozici 
technicky kvalitnější zázemí i moderní 
prostředí. A v neposlední řadě také 
rozšířenou nabídku odborné literatury. 
Následující dva semestry budou pro 
stávající studenty poslední a po nich je 
bude čekat zasloužená promoce.

Kvapilová Dana

Inzerujte 

ve Vranovickém 

zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc nákladem 900 

výtisků

Distribuce do každé domácnosti ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce

Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu nebo 

osobně na podatelně úřadu

Občanská řádková inzerce ZDARMA

Sledujte aktuální dění v obci  
na www.vranovice.eu
Facebook Vranovice Obec
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daly zastavit. Stejně na  tom bylo 
i  vítězné družstvo Blanska ze skupiny 
B. V  semifinále je porazil druhý tým 
naší skupiny z  Dobšic, který jsme my 
ve  skupině porazili. Toto družstvo 
nakonec vyhrálo i boj o 1. místo.

Zklamání původních vítězů skupin 
z  obou týmů bylo obrovské a  jen těžko 
sebrali síly k poslednímu utkání o 3. místo. 
Po pěti minutách, kdy skončilo semifinále, 
začal těžký boj. Našim dětem zbylo více 
psychických i  fyzických sil, vzchopily se 
a  tento důležitý zápas dokázaly vyhrát 
o 5 vybitých protihráčů! Boj o 3. místo: 
Vranovice - Blansko = 19:14

Všem dětem patří obrovská pochvala. 
Žáci 5. třídy se již dalších zápasů 
ve  vybíjené nemohou následující školní 
rok zúčastnit, protože na  2. stupni ZŠ 
se již tyto zápasy nehrají. Zakončili 
tedy svoji kariéru vybíjené 3. místem 
v  Jihomoravském kraji. Při cestě domů 
z  Brna vyslovili dokonce myšlenku, že 
by třeba mohli ve škole propadnout, aby 
si příští rok zahráli znovu. Tak moc jim 
vybíjená přirostla k srdci.

Opět chci žákům za školu i jako občan 
Vranovic poděkovat za  reprezentaci 
naší obce. Na  krajské soutěži nám byl 
pokládán dotaz: „A kde ty Vranovice leží.“ 
Můžeme být hrdí na tyto malé sportovce, 
díky kterým jméno naší obce zaznívá 
v soutěžích Jihomoravského kraje.

Hráči: Max Gruna, Ondřej Stejskal, 
Lukáš Mach, Šimon Kužel, Matyáš 
Klimus, Viktorie Norková, Natálie 
Rosová, Kateřina Novotná, Patrik Mikloš, 
Michal Frohlich, František Svora, Radim 
Holešinský

Petra Stejskalová

Den Země
Den Země jsme si letos připomenuli 

26. dubna 2019. Cílem projektového dne 
bylo získání komplexnějšího náhledu 
na  naši planetu, osvojení si nových 
dovedností, podpora samostatného učení 
a propojení praxe s teorií a každodenním 
životem. Tento projektový den nám 
umožnil prohlubovat spolupráci s  obcí 
a  organizací mimo náš region. Celý 
projekt byl rozdělen do  tří základních 
okruhů – minulost Země, naše současnost 
a budoucnost naši planety.

Právě proto jsme oslovili interaktivní 
muzeum Trilopark z  Prahy, které 
zprostředkovává ucelený pohled 
na  historii života na  naší planetě a  to 
všemi smysly. Žáci si mohli prakticky 

vyzkoušet preparační nástroje a  očistit 
tak model kostry dinosaura a  nakonec 
si odlít sádrovou kopii vyhynulého 
živočicha. V  rámci řešení současných 
environmentálních problémů v  našem 
blízkém okolí jsme nabídli obci možnost 
spolupráce na jejich řešení. Žáci školy pod 
vedením místního vinaře, pana Mrkvici, 
zalévali místní zeleň ohroženou suchem 
v naší krajině, pomáhali při výsadbě nové 
zeleně a podobně. Obec dodala k tomuto 
účelu pracovní pomůcky a  zajistila 
cisternu s  vodou. Ve  třetí části jsme se 
zaměřili na  možnosti řešení současných 
globálních problémů. Náš bývalý žák 
školy a  propagátor minimalistického 
přístupu k životu, pan Alvin Korčák, nám 
přiblížil prostřednictvím krátké přednášky 
se spoustou užitečných i  praktických 
rad a  ukázek dobré praxe, jak pomocí 
jednoduchých změn v  našem životě 
dosáhnout udržitelnější budoucnosti.

Teoretické znalosti získané ve škole si 
žáci prohloubili v praxi a získali tak nové 
zkušenosti a  dovednosti, které mohou 
využít v běžném životě.

Yveta Lásková, Andrea Lastomirská

McDonald‘s Cup - 
jen krok od postupu
Hranice mezi úspěchem 

a neúspěchem je velmi tenká. O  tom se 
přesvědčili vranovičtí fotbalisté ze čtvrté 
a  páté třídy na  tradičním McDonald‘s 
Cupu. V  posledním utkání v  pátek 
26. dubna v  Žabčicích potřebovali 
k  postupu do  okresního finále porazit 
silné Židlochovice, jenže zaspali začátek 
a ztrátu už nedohnali. Jediná těsná prohra 
v  turnaji tak naše zástupce odsoudila 
na  bronzové pozice, když z  postupu se 
radoval právě náš jediný přemožitel.

V  prvním duelu se nám postavili 
domácí fotbalisté v  čele se skvělým 
Vlčkem, který nás zlobil už minulý rok 
v  mladší kategorii. I  nyní vyspělý Vlček 
ukázal, že umí. Dal nám dva góly, to však 
bylo od jeho týmu vše. Naši hráči se sebe 
sklepali úvodní nervozitu a  postupně 
převzali otěže zápasu. Střelecky se 
zadařilo zejména třígolovému Maxi 
Grunovi, který bodoval svou jedovatou 
levačkou, pojistku na  konečných 4:2 
přidal po  pěkné střele obounohý Franta 
Svora.

V druhém utkání jsme změřili síly se 
vzrůstem malými Pohořelicemi. Tělesnou 
konstituci však Pohořeličtí nahradili 
šikovností a  rychlostí a zle nám zatápěli. 
Po  chvíli jsme prohrávali 0:2 a  nemohli 
jsme se divit. Naštěstí jsme se opět 
postupně dostali do  zápasu. Ještě před 
přestávkou se prosadil po  střele Šimona 
Kužela a dorážce Gruna, krátce po změně 
stran srovnal pěknou střelou Matyáš 
Klimus.  V závěru jsme si vytvořili velký 
tlak, z  kterého jsme bohužel vytěžili 
jen břevno a  s Pohořelicemi jsme se tak 
rozešli smírně 2:2.

V  závěrečném utkání proti dosud 
stoprocentním Židlochovicím jsme hráli 
o  vše. Prohra pro nás znamenala třetí 
místo, remíza druhé a výhra by nás poslala 
do okresního finále do Modřic. Bohužel 
jsme si tak jako v  minuklých kláních 
nepohlídali vstup do  zápasu. Začali 
jsme vlažně, což soupeř potrestal dvěma 
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rychlými góly. Pak nás navíc zradilo štěstí. 
Několikrát jsme stáli velmi blízko snížení, 
bohužel jsme z velkého tlaku vytěžili jen 
tyčku a  břevno. Po  přestávce pak přišlo 
zmrazení ve  formě gólu na  0:3. Poté to 
konečně začalo padat i nám, když snížili 
Gruna a  Svora, víc už jsme bohužel 
nestihli a padli 2:3.

Konečný bronz je po  vývoji turnaje 
zklamáním, za  předvedené výkony se 
však vůbec nemusíme stydět. Byli jsem 
všem rovnocenným soupeřem a  stačilo 
málo a  do  okresního finále jsme klidně 
mohli proklouznout my. Díky klukům 
za dobrou reprezentaci školy, příští rok si 
třeba spravíme chuť!

Zápasy Vranovic:
Vranovice – Žabčice ..................... 4:2
Branky Vranovic: Gruna 3x, Svora
Vranovice – Pohořelice ................. 2:2
Branky Vranovic: Gruna, Klimus
Vranovice – Židlochovice ............ 2:3
Branky Vranovic: Gruna, Svora
Pořadí turnaje:
1. Židlochovice
2. Pohořelice
3. Vranovice
4. Žabčice
Sestava Vranovic:
Michael Fröhlich, František Svora, 

Patrik Mikloš, Daniel Sieklík, Matěj 
Kaláb, Tomáš Brychta (všichni 4. třída), 
Max Gruna, Šimon Kužel, Matyáš 
Klimus, Ondřej Stejskal, Lukáš Mach 
(všichni 5. třída)

Jan Pařík

Okresní kola 
vybíjené, postup 
do kraje
Neuběhl ani týden a  žáci naší školy 

vyjeli dne 3.4. opět do Pohořelic, kde před 
5 dny vybojovali postup do  okresního 
kola ve  vybíjené. Při odjezdu si kladli 
otázku: „Podaří se nám i  dnes zvítězit?“ 
Pochybnosti měl asi každý z  těchto 
malých bojovníků. Jak to tedy dopadlo?

Celkem se okresního kola zúčastnilo 
13 týmů.  

Děvčata soupeřila celkem proti 
5 družstvům. Bohužel se podařilo 
získat vítězství jen jednou s  družstvem 
z  Drásova. Děvčata trénují ve  dvou 
skupinách a  nepodařilo se nám v  1 
společném tréninku zcela sehrát.  Všechny 
se však velmi snažily a  chtěly vyhrát. 
Rozhodně se nemusí stydět za svůj výkon. 

Děkujeme jim za snahu, ochotu trénovat 
a reprezentovat naši školu.

V  kategorii otevřené jsme mohli 
vidět družstva smíšená. Mnoho škol 
tuto možnost nevyužilo. Většinou šlo 
o  týmy chlapecké, což se projevilo 
na  tvrdosti a  rychlosti hry. Naše chlapce 
čekalo celkem 6 utkání. Nastoupili 
vždy s  maximální soustředěností na  hru 
a  odhodlaností zvítězit. Čím byl soupeř 
papírově těžší, tím větší koncentrace byla 
na chlapcích vidět. Jejich téměř bezchybná 
hra jim postupně získávala jedno vítězství 
za druhým. Největší respekt budily Dolní 
Kounice, které s  žádným družstvem 
neprohrály. Po  sečtení vybitých hráčů 
v  obou polovinách zápasu jsme byli 
nadšení. Vyhráli jsme o 2 hráče. S celkem 
osmnácti body postupujeme tedy 
do krajského kola.

Co k  tomu dodat? Již ve  třech 
turnajích a  celkem v  15 zápasech se 
nikomu nepodařilo naše družstvo porazit! 
Je to až neuvěřitelné. Kdo je porazí?

Přejeme mnoho sil, soustředění 
a přesnosti v krajském kole v Brně!

Petra Stejskalová
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Římskokatolická farnost

Farní výlet 
do Šaštína
Ve  středu 8. 5. jsme se zúčastnili 

cyklovýletu, jehož cílem bylo poutní 
místo Šaštín. Jelo nás 11 na  kolech 
a  jeden se vezl v  cyklovozíku. Pan farář 
nám věřil, a tak naplánoval dobrou cestu: 
vlakem do Břeclavi a na kolech přes kus 
Rakouska do slovenského Šaštína - to se 
nám povedlo splnit, i když někteří cestou 
vypadali, že to nepůjde. Pro zpáteční 
cestu jsme ale, na rozdíl od plánu, museli 
použít vlak, protože sil ani času už moc 
nezbývalo. I  tak jsme ujeli celkem asi 
47 km a my dva - Bárt a Víťa jsme byli 
nejmladší účastníci.

V  Šaštíně jsme si prohlédli kostel, 
pak se pomodlili u  sochy Panny Marie, 
a nakonec jsme si dali zmrzlinu (až tam 
pojedete, dejte si taky, byla moc dobrá :-)

Pouť se nám líbila, počasí se vydařilo, 
jenom škoda, že jsme neujeli celou 
naplánovanou trasu. Tak třeba příště.

Bartoloměj Rokyta, Vít Klimeš,  
Jitka Klimešová

Církevní rok plyne 
jako voda…
Na  konci postní doby naše farnost 

zahájila Svatý týden Květnou neděli 
průvodem s  jívovými ratolestmi 
„kočičkami“, kterým si připomínáme 
Ježíšův poslední příjezd do  Jeruzaléma 
před svátkem židovských velikonočních 
svátků. Oslavy pokračovaly večerní 
bohoslužbou na  Zelený čtvrtek 
na  památku poslední večeře Páně 
a  zároveň počátek jeho křížové cesty, 
když se modlil v  Getsemanské zahradě 
opuštěn od  přátel. Na  Velký pátek 
pak umlkly na  znamení smutku nad 

Ježíšovou smrtí všechny zvony v  kostele 
a  ruce malých dětí rozezvučely dřevěné 
klapačky, aby lidem připomínaly ubíhání 
času i  v  tento smutný den. Po  křížové 
cestě obcí následovaly velkopáteční 
obřady, při kterých se čtou Pašije - 
starobylý text o  umučení a  smrti Pana 
Ježíše a uctívá se kříž jako symbol spásy. 
Smutek Velkého pátku pak vystřídalo 
ticho Bílé soboty, kdy si církev připomíná 
odpočinek mrtvého Ježíše v  hrobě. 
Bílá sobota po  západu slunce přechází 
ve  vigilii vzkříšení, kdy je  podle staré 
tradice vnášeno světlo do  potemnělého 
kostela, aby všem připomnělo radost 
z  Kristova Zmrtvýchvstání. 40 dní 
smutku teď vystřídalo 50 dní oslav 
Ježíšova zmrtvýchvstání, kdy každý věřící 
může s  radostí prožívat zvolání Marie 
Magdaleny: „Pán vstal!“

Pro každého křesťana i  nevěřícího 
člověka jsou tyto svátky spojené 
s  prožíváním různých zvyků a  tradic. 
V naší farnosti je hezkým zvykem hrkání 
dětí, na  kterém se sešlo letos 5 velkých 
hrkačů. Také starobylé i  rytmické zpěvy, 
které nacvičila vranovická schola přispěly 
ke kráse obřadů.

Noc kostelů
V  páteční večer předposledního 

k v ě t n o v é h o 
víkendu se 
otevřely dveře 
Vranovického 
kostela pro 
všechny lidi, 
kteří měli 
chuť navštívit 
tuto zdaleka 
v i d i t e l n o u 
stavbu naší 
obce. V  rámci 
p r o g r a m u 
od  17 hodin 
mohly děti 

získat hravou formou obecné povědomí 
o  příbězích z  bible (například postavit 
babylonskou věž, poznat dvojice 
postav (David/Goliáš) či vytvořit 
zvíře do  Noemovy archy. Po  zábavné 
části následovalo ztišení a  zamyšlení 
u  oltáře s  Vranovickou scholou. Poté 
byla možnost vypít si u  kostela šálek 
čaje v  čajovně, nebo jen tak se pobavit. 
Posledním bodem programu byla 
zábavná soutěž Bible od A do Z, která se 
protáhla do tmy. I přesto, že návštěvníků 
nebylo mnoho, organizátoři i návštěvníci 
si večer dobře užili. Je trochu paradox, že 
moderní Evropané, přestože jsou otevření 
všem světovým idejím, často neznají své 
vlastní kořeny, které přijali v uplynulých 
stoletích a nyní tvoří základ jejich kultury. 
Děkujeme proto všem, kdo přišli, nebo 
pomáhali s  programem. Pokud se Vám 
Noc kostelů líbila určitě pozvěte své 
známé na příští ročník.

První svaté 
přijímání
V neděli 26. května přistoupilo 6 dětí 

z  naší farnosti a  jedno dítě z  Pouzdřan 
k  prvnímu svatému přijímání. Vlastní 
slavnosti předcházela sobotní první 
svátost smíření - svatá zpověď. Poté 
při slavnostní mši svaté děti poprvé 
samostatně vyznaly před shromážděnou 
farností svoji víru a  poté přijaly 
proměněnou hostii, která je pokrmem, 
posilujícím křesťany na cestě k Boží lásce. 
Chceme všem dětem vyprošovat to, aby 
jim eucharistie byla vždy posilou při 
nesení každodenních křížů, tak jako je 
mnoha lidem už dva tisíce let.

Pavel Kukleta
Svaté přijímání



12

Společenské dění

Motivační dotace 2019
V  pondělí 6. května se uskutečnil již 6. ročník Motivační 

dotace pro občany Vranovic. Motivační dotace je ocenění 
a  podpora těch občanů, kteří vykonali mimořádný záslužný 
čin nebo se příkladným způsobem zasloužili o  šíření dobrého 
povědomí obce. 

V  letošním roce byla navržena a  oceněna paní Zdenka 
Celnarová, která v  květnu minulého roku zachránila život 
mladého motocyklisty, kterému poskytla první pomoc. 
Na  ocenění za  celoživotní práci pro obec Vranovice byla 
navržena paní Marie Duroňová, která se dlouhá léta podílela 
a stále podílí na kulturním dění, rozvoji vzdělanosti a podpoře 
obce Sokolské ve Vranovicích. Od starosty obce Jana Helikara 
za svoji práci obdržela Čestné uznání.

„Od prvního ročníku vyhlášení Motivační dotace uplynulo 
již šest let a mě těší, že se v naší obci stále objevují další lidé, kteří 
mohou být příkladem a motivací pro své morální vlastnosti, píli 
a obětavost.“ doplnil starosta Jan Helikar.

Slavnostního aktu se zúčastnili i ocenění občané minulých 
ročníků a představitelé obce Vranovice

Kvapilová Dana

Slavnostní zakončení semestru
V  pondělí 20. května se studenti Univerzity třetího věku 

ve Vranovicích, která je organizována pod záštitou Ekonomické 
fakulty zemědělské univerzity v Praze,  zúčastnili slavnostního 
zakončení letního semestru spojeného s  předáním Pamětních 
listů. Tyto převzali z  rukou představitelů vedení univerzity 
a radních Nového Města na Moravě. Spolu s našimi studenty 
se slavnostního aktu zúčastnilo dalších 18  konzultačních 

středisek seniorského vzdělávání z celé České republiky. V rámci 
dopoledního programu byli oceněni nejstarší posluchači 
univerzity třetího věku a  také nejúspěšnější studentské eseje.  
Program zpestřila i  přednáška místního kronikáře o  historii 
Nového Města. Dopoledne bylo zakončeno vystoupením 
novoměstských mažoretek.

Součástí slavnostního odpoledne pak byla individuální 
prohlídka Nového Města, po  které následovala komentovaná 
prohlídka Horácké galerie. Tady se studenti seznámili 
s  nejvýznamnějšími díly novoměstských rodáků Vincence 
Makovského a  Jana Štursy. Slavnostní den byl pro studenty 
příjemnou inspirací a  možností strávit den ve  společnosti 
stejně poznání dychtivých kolegů. V  září čeká vranovické 
studenty nový semestr. Jedno z nových témat, které univerzita 
připravila pro následující školní rok je italský renesanční malíř, 
sochař a architekt Leonardo da Vinci. Pokud by někdo z dosud 
nezapojených seniorů měl zájem si tohle nebo některé z dalších 
témat poslechnout, rádi Vás mezi sebou přivítáme.

Kvapilová Dana
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Z činnosti spolků a organizací

SDH

Co nového u hasičů?
Od našeho příspěvku v minulém čísle 

zpravodaje se mnoho událo a tak pojďme 
rychle na  to nejpodstatnější. Úvodem se 
podíváme na  přehled dalších událostí, 
kam byla naše jednotka povolána.

27. března zasahovala jednotka 
u  požáru rákosí a  vedle stojícího plotu 
za obcí Uherčice.

30. března došlo v  Pohořelicích 
na  stavbě RD k  požáru izolace pod 
střechou.

16. dubna zasahovala naše jednotka 
při požáru odpadu na skládce v Žabčicích. 
Byl vyhlášen druhý stupeň poplachu 
a  této události se účastnilo dvanáct 
jednotek.

20. dubna v nočních hodinách došlo 
za  naší obcí k  požáru odpadu na  černé 
skládce.

26. dubna jsme vyjížděli k  požáru 
odpadu na hnojišti u obce Přibice.

Pro zvídavé uvádíme internetovou 
adresu www.firebrno.cz, kde můžete 
objevit přehled událostí v  celém 
Jihomoravském kraji.

Během měsíců března a  dubna se 
konaly vždy ve čtrnáctidenních odstupech 
školení a  výcviky členů výjezdové 
jednotky. Zúčastnili jsme se také výcviku 
součinnosti při leteckém hašení, které 
je pořádáno ve  spolupráci s  vrtulníkem 
PČR. Celý tento jarní „maratón“ odborné 
přípravy byl zakončen prověřovacím 
cvičením na  požár v  kuchyňské 
části rybářské chaty ve  Vranovicích. 
Prověřovací cvičení nejsou – až na několik 
málo osob, kde je to nezbytně nutné 
– dopředu oznamována. K  takovýmto 
cvičením se přistupuje tak, jako by se 
jednalo o  skutečnou nenadálou událost. 
Děkujeme tímto našim vranovickým 
rybářům za zapůjčení areálu a objektu.

V  sobotu 11. května jsme vyrazili 
na  stáž na  stanici PS Pohořelice. Naši 
kolegové ze směny C nás seznámili 
s  nejrůznějším vybavením jejich 
zásahového vozidla. V  odpoledních 
hodinách pokračovala stáž obsáhlým 
školením první pomoci a  obsluhou 
přenosného resuscitačního přístroje AED 
a  také vycvikem ve  správném používání 
nastavovacího žebříku. Děkujeme 

hasičům ze stanice Pohořelice za vstřícný 
přístup a obohacení našich znalostí.

V  měsíci květnu nás na  hasičské 
zbrojnici navštívili žáci druhého a šestého 
ročníku ZŠ. Přednášku vedl profesionální 
hasič Mirek Štěpaník a nutno podotknout, 
že letos se jednalo již o desátý ročník.

Na  závěr bychom chtěli poděkovat 
všem spoluobčanům, kteří nám věnovali 
k  odvozu nepotřebný železný šrot. 
Děkujeme také panu Kunstovi za  svoz 
železného odpadu na smluvené místo.

Bohužel se občas najde nějaký 
ten rádoby vtipálek, který se snaží 
dobrosrdečnost našich občanů a  úsilí 
hasičů zdiskretovat pomluvami 
o  účelném využití takto získaných 
finančních prostředků. Inu uškodit je 
zřejmě mnohem snažší než přiložit ruku 
k dílu.

My, dobrovolní hasiči obce Vranovice 
si přízně, kterou nám věnujete velmi 
vážíme a ještě jednou děkujeme.

Marek Augustin

MRS, pobočný 
spolek Vranovice
Po  čtyřech letech se opět volilo. 

Poslední neděli v  březnu se konala 
v penzionu Veritas výroční členská schůze, 
kde se hodnotily hospodářské výsledky, 
zarybnění přidělených revírů, členská 
základna, práce s  mládeží a  brigádnická 
činnost. Jedním z  posledních bodů 
programu ,,diskuse‘‘ byla příležitost pro 
vyjádření členů a podání návrhů na změny 
stanov a  bližších podmínek výkonu 
rybářského práva (dříve rybářského 
řádu), které se předkládají k  projednání 
na  sjezdu MRS konaného v  říjnu 2019 
v  Blansku. Členská schůze zvolila 12 ti 
členný výbor a 3 člennou kontrolní revizní 
komisi. Z  výboru odešel do  rybářského 
důchodu pan Eduard Nevěděl z Uherčic, 
který zde působil přes 20 let.. Výbor 
omladili dva noví členové, Radek Malý 
a  Petr Dvořáček ml. Předsedou zůstal 
Zdeněk Škňouřil, jednatelem Luboš 
Mrkvica a  rybářským hospodářem Petr 
Dvořáček st. Náš spolek je jedním ze 102 
organizací svazu, který sdružuje kolem 

70 000 členů na jižní Moravě. V letošním 
roce u  nás uhradilo členský příspěvek 
694 členů, z  toho 613 nad 16 let věku 
a 81 do 15 let věku. Členskou základnu 
ve Vranovicích tvoří i rybáři ze širokého 
okolí. Vranovice 201, Velké Němčice 110, 
Křepice 61, Uherčice 62, Žabčice 35, 
Přísnotice 24 a další přilehlé obce. Kurzy 
mládeže vedeme ve Vranovicích, Velkých 
Němčicích a  Křepicích. Pořádali jsme 
několik akcí. V  květnu tradiční třídenní 
výlet do Lanškrouna s 21 dětmi, v červnu 
závody dospělých se 122 startujícími 
a  den na  to závody dětí, kterých se 
účastnilo 91 závodících. 

Rybářské právo vykonáváme 
na  třech revírech, Svratka 1, Svratka 
1A a  Svratka 1M. Je to spodní část 
Svratky od  Uherčického mostu 
po  jezera, říčka Šatava, přilehlá ramena 
a  Šutrovna. Na  tyto přidělené revíry 
se v  roce 2018 nasadilo 46  000 ks ryb 
v  hodnotě 320  000 Kč. Vysazujeme 13 
druhů ryb. Rybochovem hospodaříme 
na  rybníku a  bývalém koupališti, kde 
se přikrmuje kapr. V  loňském roce se 
na  tomto rybochovu vylovilo 1600 kg 
kapra. Naši členové poctili revíry 10 922 
docházkami na  kterých ulovili 2333 ks 
ryb o  hmotnosti 5931 kg z  toho nejvíce 
kaprů- 1172 ks o  váze 4494 kg. Během 
několika let se nám podařilo vykoupit 
všechny pozemky v  areálu koupaliště 
a okolí Stříbrňáku. V následujících letech 
nás čeká nákladná rekonstrukce tohoto 
areálu, bohužel zatím k nám nejsou příliš 
nakloněny dotační možnosti. V červenci 
plánujeme revitalizaci slepého ramene 
říčky za chatou pro účely výuky rybolovné 
techniky mládeže. Na obzoru je i obnova 
tradice pořádání rybářského plesu. Co 
závěrem. Tyto informace, ale mnohem 
více má člen možnost si vyslechnout 
na  výroční schůzi. Bohužel, letos mělo 
hlasovací právo 603 členů a zúčastnilo se 
pouze 62. Tak snad příště.

S pozdravem, Petrův zdar  
Luboš Mrkvica
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Klub důchodců

Kultura
 Od divadelního spolku v Boleradicích 

jsme dostali nabídku na  30.4.2019 
na  představení „Deskový statek“. 
V Boleradicích hostoval DS Vicena z Ústí 
nad Orlicí. Název nám nic neprozrazoval, 
o to víc jsme byli překvapeni po shlédnutí 
představení, které se nám moc líbilo a při 
kterém jsme se pobavili a zasmáli.

Zájezd
O zájezd do Světlé nad Sázavou, který 

se uskutečnil 11.4.2019 byl velký zájem 
a  autobus byl obsazený. Navštívili jsme 
zámek, kde jsme shlédli expozici skla, 
a hrad Lipnici s volnou prohlídkou.

Posilnili jsme se společným obědem 
ve Světlé n/Sázavou. Den byl chladný ale 
nepršelo, zájezd se nám vydařil.

Beseda
Pozvání do  Klubu důchodců 

na pondělí 1. 4. 2019 přijal pan starosta 
Ing. Helikar.

I když byl tento den Apríl, nic tomu 
nenasvědčovalo a  beseda probíhala 
v  přátelské atmosféře. Pan starosta nás 
nejdříve informoval co se ve Vranovicích 
děje – jak pokračují práce na Vzdělávacím 
centru, které bude otevřeno 1.9.2019 
a  také pohovořil co je v  plánu udělat 
v naší obci v příštích letech.

Byla to opravdu beseda, kde jsme si 
vzájemně povídali a byly i náměty, co by 
se mohlo zlepšit z pohledu nás starších.

Vyplynulo z  toho, že takové besedy 
jsou dobrým námětem na zlepšení nebo 
řešení problémů, které nám v běhu života 
někdy unikají.

Den matek
U  maminky je to nejlepší místečko 

na  celém světě pro toho malounkého. Ale 
nejen pro malounkého. I  pro toho velikého, 

když pláče a  truchlí. Nebo tak, jak matka 
těší, nikdo jiný na  světě těšit nedokáže...  
/z Pamětí spisovatele Jana Karafiáta/.

Nejen tato krásná slova pronesl 
k  přítomným na  Dni matek 12. 5. 
2019 pan Ing.  Cyril Jebavý. Jeho projev 
pohladil srdíčka všech přítomných matek, 
členek Klubu důchodců.

Pracovníci Restaurace Veritas nám 
připravili krásné posezení, výborné jídlo 
a  každý dostal jako pozornost podniku 
skleničku Rulandského vína jako přípitek.

K  dobré náladě a  pohodě nám hrál 
na kytaru a zpíval pan Pavel Zajíc. Byla to 
velmi pěkná a důstojná oslava Dne matek. 
Ženy odcházely s kytičkou karafiátů.

Za Klub důchodců Zdeňka Melová

Junák – Svaz 
skautů a skautek

Skautský sněm
Vranovický oddíl je součástí střediska 

Vranovice, pod které spadá dalších pět 
skautských oddílů z  Křepic, Hustopečí, 
Uherčic, Pohořelic a  Rosic. V  rámci 
organizacačních předpisů Junáka je 
jednou za  3 roky svolán sněm, kde 
probíhá volba nového vedení střediska. 
Letošní sněm v  neděli 26. května 
v Husopečích, znamenal změnu ve vedení 
střediska, kdy vůdce střediska, Jan 
Korčák z  Vranovic zůstal ve  své funkci 
a na místě jeho zástupce byl nově zvolen 
Jan Kříž z Pohořelic, který nahradil Jana 
Franka z Hustopečí. Práce v organizační 
jednotce má charakter více metodické 
a  koordinační. Proto také sněm schválil 
vizi středika na další 3 roky. V rámci této 
vize chce středisko pomáhat oddílům 

zlepšit kromě výchovné činnosti také 
práci s  lidskými zdroji a  řešit problém 
rozvíjejících se oddílů s  mladšími členy, 
kdy v návaznosti na stoupající počet členů 
nevyhovují klubovny ani kapacita táborů. 

Kukleta Pavel

Výlet do Zábřehu
Se začátkem jara nám začíná i nabitý 

program skautských akcí. Jarní sezónu 
jsme zahájili jarní oddílovou výpravou 
do  Zábřehu předposlední víkend 
v  březnu. A  pokračovali jsme hned 
následující sobotu střediskovým závodem 
v  Uherčicích, kterého se zúčastnili 
družiny hned z  několika oddílů, mezi 
jinými například z  Hustopeč, Křepic či 
Pohořelic. 

Na výletě vždycky vyhládne a na večeři se těší 
opravdu každý

Všichni účastníci si závod moc užili 
a  získali zaslouženou odměnu v  podobě 
výborného guláše. A  aby těch závodů 
nebylo málo, druhý víkend v  dubnu 
se naše skautky zúčastnily okresního 
kola Svojsíkova závodu, kde se pokusily 
zvítězit nad družinami z  celého okresu. 
A  přestože jim počasí zrovna nepřálo, 
stanoviště obcházely s  úsměvy na  rtech. 
Maraton akcí jsme prozatím zakončili 
květnovou výpravou na  Nový Hrad 
u Adamova, kterého se zúčastnilo dvanáct 
dětí a  čtyři vedoucí. Avšak tím pro nás 
tento školní rok rozhodně neskončil. 
Celou sezónu totiž završíme několika 
tábory pro malé i velké.

Veronika Hochmanová

Český svaz 
ochránců přírody

Sucho v krajině
Český svaz ochránců přírody - spolek 

Šatava zve širokou veřejnost na přednášku 
s diskusí na téma SUCHO V KRAJINĚ 
s podtitulem Kde se vzalo a  jak zmírnit 
jeho následky. Akce se uskuteční v neděli 
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23. 6. 2019 od  17.00 ve  školní jídelně 
Scolarest v  Domě pro seniory. Pozvání 
hovořit o  problematice sucha přijal 
pan prof.  Ing.  Zdeněk Žalud, Ph.D 
vyučující na Mendelově univerzitě v Brně 
na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie 
a působící těž na Ústavu výzkumu globální 
změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe) 
a  pan Dr.  Ing.  Petr Marada, soukromý 
zemědělec a  pedagog na  Mendelově 
univerzitě v Brně. V první části přednášky 
se bude hovořit o příčinách sucha, vlivu 
sucha na krajinu, obce a zemědělství, a jak 
omezit dopady sucha. V druhé části budou 
prezentovány realizované projekty, které 
pozitivně ovlivňují schopnost krajiny 
a  obcí adaptovat se na  tuto klimatickou 
změnu.

Doporučujeme si místa na přednášku 
zarezervovat na  emailu csopsatava@
seznam.cz nebo na tel. 605 508 964, ale 
přijít můžete samozřejmě i bez rezervace.

Akce se koná pod záštitou obce 
Vranovice, které tímto děkujeme 
za podporu.

Veronika Sdláček Rychtová

Klub maminek 
Vranovice
V  rámci květnového programu si 

maminky s dětmi mohly vyrobit domácí 
křídu ze sádry a  originálně nazdobit 
látkovou tašku razítky. Jedno dopoledne 
jsme muzicírovaly s padákem, a aby toho 
nebylo málo, na poslední květnové setkání 
dne 30. 5. 2019 jsme si pozvaly hudebního 
hosta. Paní Benaoun za námi zavítala již 
potřetí se svými netradičními hudebními 
nástroji z  celého světa. Vyzkoušely jsme 
si, jaké to je prožít hudbu celým tělem.

V červnu si plánujeme vyrábět šumivé 
koule do  koupele, které všechny děti 
milují a hodí se také jako výborný dárek. 
Na přání maminek by do našeho Klubíku 
taktéž již potřetí měla zavítat paní 
Mgr.  Hana Forejtníková, působící jako 
školní psycholožka na  ZŠ Komenského 
v  Hustopečích. Probrat bychom s  ní 
chtěly zvládání vzteku (nejen) u  dětí. 
Předprázdninové setkání pojmeme 
jako vycházku zakončenou opékáním 
špekáčků, trdelníků a jiných dobrot.

Jako již tradičně v měsících červenci 
a  srpnu bude Klubík probíhat bez 
programu.

Za KMV Jitka Drbalová

Sport

Atletické závody 
dětí a dospělých
Kdo do soboty 18. května váhal, jestli 

ve  Vranovicích děti i  dospělí sportují 
nebo ne a  přišel na  hřiště SK Záblacký, 
tak dostal jasnou odpověď. 46 dívek 
a  51 chlapců ve  věku 2 – 12 let, 8 žen 
a 8 mužů – ti všichni přišli a poměřili si 
síly v  atletickém trojboji, který tradičně 
pořádala TJ Sokol Vranovice, oddíl 
všestrannosti ve  spolupráci se sportovní 
komisí.

Disciplíny děti:
běh 20 m, 50 m nebo 100 m - dle věku 

závodníka, skok z  místa, hod tenisovým 
míčkem

Disciplíny dospělí:
běh 100 m, trojskok z  místa, hod 

kriketovým míčkem – ženy, hod granátem 
– muži

Je tedy jasné, že atletika nás baví. 
Každý rok přibývají další závodníci 
(minulý ročník bylo 71 účastníků). To 
nás velmi těší. Ale máme radost také 
z  toho, že řada atletů se závodů účastní 
opakovaně, a  že spoustě z  nich se daří 
obhajovat nebo vylepšovat svá umístění, 
zlepšovat své osobní rekordy.

Děkuji všem závodníkům za  snahu 
a předvedené výkony, divákům za fandění 
a  podporu, organizátorům za  přípravu 
a  hladký průběh závodu a  klubu SK 
Vranovice za  spolupráci a  poskytnutí 
zázemí pro pořádání této úspěšné akce.

Další foto: renatasport.rajce.idnes.cz
Renata Karpíšková

Nejlepší výkony:
 DÍVKY  CHLAPCI
Běh 20 m Sofie Klinková .................7,05 s Lukáš Hamerský ......7,24 s
Běh 50 m Anna Štulová ...................8,39 s Filip Dubrovský .......8,55 s
Běh 100 m Karolína Kuchyňková ....15,46 s Ondřej Stejskal .......15,56 s
Skok z místa Karolína Kuchyňková ... 195 cm Ondřej Stejskal ...... 188 cm
Hod míčkem Karolína Kuchyňková ..29,90 m Max Gruna ...........33,40 m

 ŽENY  MUŽI
Běh 100 m Věra Ficková ..................15,11 s Michal Klimeš ........13,80 s
Trojskok Renata Karpíšková ....... 660 cm Tomáš Gaja ........... 778 cm
Hod míčkem Renata Karpíšková ......38,90 m 
Hod granátem  ................................................. Tomáš Gaja ..........56,30 m
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Historie Sokola  
- 9. část 
- Očista a sjednocení 
tělovýchovy
Po  XI. všesokolském sletě chodily 

od  Krajských akčních komisí písemné 
pokyny pro očistu v  Jednotách. Papíry 
přežily v  rodině Mahovských (č. 369), 
jejich dcera Alena Trojanová je předala 
v  r. 1990 Mileně Pezlarové (1. starostce 
obnoveného Sokola) až se dostaly 
do  mých rukou. Při jejich četbě se mi 
dělalo špatně. Kdo šířil nepravdivé 
zprávy, kdo hanobil vládu, kdo štval proti 
odborům (ROH) atd. Provinilce dělit 
na  iniciátory a  svedené. Byly to vlastně 
výzvy k donášení, žalování, udávání.

Následovaly pokyny k  formě trestů: 
důtka, zbavení funkce, zbavení členství. 
Vše evidovat, uvádět svědky. Tak 
postupně získávala vládnoucí strana moc 
ve  všech oblastech našeho života včetně 
zájmové činnosti. Ani se nedivím, že jsem 
jako dítě občas v debatě dospělých slyšela 
„To nemůže dlouho vydržet“, nebo „Až to 
praskne . . .“

V  té době probíhalo sjednocování 
tělovýchovy prostřednictvím Akčních 
výborů dle pokynů shora. Ve  městech 
byly zřizovány tělovýchovné jednoty 
pod patronací ROH ve  znárodněných 
podnicích a  továrnách. Dostávaly názvy 

Baník, Dynamo, Spartak, Slovan, Slávie, 
Rudá hvězda, Lokomotiva atd.

V  malé míře zbyly jednoty, které 
nebylo jak pojmenovat. Proto byl 
ponechán název podle nejpočetnější 
- Sokol. Tak se stalo na  venkově 
v malých místech, tedy i ve Vranovicích. 
Docházelo ke  sjednocování, termín byl 
do  1. 1. 1949. Dodržen určitě nebyl. 
Myslíte, že jednání probíhalo v  klidu 
a  pohodě? Že se konkurenti Sokol 
a Orel rádi sjednotili? A Sportovní klub 
s  nimi? Scházeli se zástupci všech tří 
složek aby nejdřív kontrolovali finanční 
hospodaření a  výsledkem byla společná 
jediná pokladna. Poté následovalo tzv. 
hospodářské začlenění, to je předání 
a příjem majetku. Hřiště, pozemky, stavby, 
dřevěné boudy, cvičební nářadí a náčiní.

Dále uvádím jména těch, kteří 
nakonec sjednocení i začlenění prováděli. 
Ladislav Chmela, Josef Mahovský (č.369), 
Vladislav Pláteník, František Rejtek, 
Stanislav Duroň (1904 - 1950), František 
Hrdlička (1905 - 1958), Metoděj Bednář, 
Jan Trojan (č. 294 Pinďulky), Jan Klimeš 
(1921 - 1998) , Ondřej Celnar, Vilém 
Soukup, Oldřich Bednář, Karel Pezlar, 
Ota Valášek.

Kdo koho zastupoval?
Sokol, Orel, Sportovní klub, MNV či 

KSČ? Možná byli i další. Po tolika letech 
nemá význam pátrat. Kronika obce od r. 
1945 do 1966 neexistuje. Retrospektivní 
záznam událostí 1948 zapsala kronikářka 
Marie Stekleinová koncem 70-ých 

let do  kroniky obce. Podkladem byly 
vzpomínky Marie Mahovské, známé 
všem starším občanům jako „sestra 
Mahovská“. Vzpomínky bez konkrétních 
jmen.

Někteří činovníci naší obce ukončili 
svou činnost hned v  r. 1948. První 
z  nového Sokola vystoupila Amálie 
Šrámová. Někteří naopak cítili povinnost 
vydržet, udržet tradice, dokud to 
„nepraskne“. Např. Oldřiška Šebelová.

K  definitivnímu zrušení sokolské 
organizace došlo usnesením KSČ a vlády 
ze dne 10. XI. a  2. XII. 1952. K  další 
změně organizace tělovýchovy a  sportu 
došlo koncem roku 1956, kdy byl založen 
Československý svaz tělesné výchovy 
a sportu = ČSTV. 

Konečným výsledkem očisty 
a  sjednocení tělovýchovy byl úbytek 
cvičících a  sportujících. V  roce 1948 
měly tělovýchovné, sportovní a turistické 
organizace dohromady 2 080 881 členů. 
V  roce 1960 oznámil ČSTV, že má 
1 434 074 členů.

Po  „Vítězném únoru „ se dostavila 
vlna emigrace, z  čelných činovníků 
Sokola opustil republiku starosta 
ČOS (Československé obce sokolské) 
JUDr. Antonín Hřebík. Náčelnice ČOS 
prof.  Marie Provazníková se nevrátila 
z  Olympiády v  Londýně. Emigrovalo 
mnoho jiných z měst i obcí.

Příště o Sletech a Spartakiádách. 
Marie Duroňová

Vážení pacienti,

v týdnech 15. - 19. 7. a 12. - 16. 8. 

bude z  důvodu čerpání dovolené 

zkrácena ordinační doba.

Ordinovat budou MUDr.  Veselá 

nebo MUDr.  Konečný v  ordinaci 

ve  Vranovicích denně od  8.00 

do 12.00.

Aktuální informace o případném 

uzavření ordinace z  důvodu 

dovolené či nemoci a o zastupujícím 

lékaři najdete na  našich webových 

stránkách: www.lekarivranovice.cz

Děkuji za pochopení,

MUDr. Petr Bartl

Vážení pacienti,

v červenci a srpnu 2019 bude z důvodu zástupu v okolních ordinacích 
přechodně zkrácena ordinační doba:

Pondělí  8.00 – 12.00
Úterý  8.00 – 12.00
Středa  12.00 – 18.00
Čtvrtek 8.00 – 12.00
Pátek 8.00 – 12.00

V týdnech 15. - 19. 7. a 12. - 16. 8. bude z důvodu čerpání dovolené 
zastupovat MUDr. Josef Nentvich od 12.00, zdrží se dle počtu pacientů.

Aktuální informace o uzavření ordinace z důvodu dovolené či nemoci 
a o zastupujícím lékaři najdete na našich webových stránkách: www.
lekarivranovice.cz

Děkuji za pochopení,
MUDr. Ludmila Bartlová
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Na slovíčko...
Vranovickou knihovnu čeká řada 

změn, nejenže se od srpna letošního roku 
přestěhuje do nových, moderních prostor 
Vzdělávacího centra, ale od  1. června 
nastoupila na místo nové knihovnice paní 
Miroslava Čápová. Mnozí z Vás ji znají, 
protože řadu let již vede taneční skupinu 
Crazy při vranovické základní škole. Pro 
ty, kteří ji neznají nebo ty, kteří by se o ní 
chtěli dozvědět víc, jsem si ji dovolila 
krátce vyzpovídat.

Pokud by se ve  Vranovicích našel 
někdo, kdo tě opravdu nezná, co bys mu 
o sobě v krátkosti řekla?

Moc toho o  sobě nenapovídám, ale 
tedy aspoň v krátkosti. S  rodinou žijeme 
v Přibicích, narodila jsem se v Jihlavě, kde 
jsem prožila nejen své dětství, pubertu 
ale i  narození svých dětí. Sportovní 
nadání mé dcery, nás přivedlo do tohoto 
krásného kraje. Když jsem se s  rodinou 
přistěhovala, neměla jsem ani ponětí 
co nás tu čeká. Jediné co jsem věděla, že 
bych ráda pokračovala v  práci s  dětmi. 
V Jihlavě jsem si udělala trenérské zkoušky 
na  kurzy Moderní gymnastiky pro děti 
a  vedla přípravný oddíl gymnastek. 
Náhoda mne přivedla k  tanečnímu 
kroužku ve  Vaší Základní škole. Necelý 
rok jsem pomáhala panu učiteli Plchovi, 
po  jeho odchodu jsem taneční kroužek 
převzala. Mám dvě, dnes již dospělé děti 
a malou vnučku.      

Ve  Vranovicích vedeš taneční 
kroužek, nacvičuješ s  dětmi a  mládeží 
na  tradiční lidové slavnosti tedy hody 
a  Májovou, jak ses k  tanci vlastně 
dostala?

Lásku k  tanci a  pohybu mám určitě 
po  své babičce a  mamince. Mamka, 
i přesto že měla dětskou mozkovou obrnu, 
ráda tančila, s babičkou jsem celé dětství 
chodila cvičit do  sokola. Tradiční lidové 
zvyky a  slavnosti jsem vždy obdivovala 
jako nezúčastněný divák.  Poté co jsem 
byla oslovena o pomoc s přípravou stárků 
na  tradiční krojované hody, neváhala 
jsem ani minutu. Kroje a  lidové zvyky 
jsem si zamilovala natolik, že se to stalo 
mým koníčkem. Největší odměnou je pro 
mě pak ten rozzářený úsměv dětí když 
přijdou nastrojené v den D. Mojí snahou 
je naučit nejen děti, ale i  starší stárky, 
úctu ke  kroji a  předat jim povědomí, že 
nosit kroj je vlastně čest. Bohužel v dnešní 
době se toto hodně vytrácí. Jsem ráda, že 
moji vášeň pro tanec zdědily i obě děti.

Na  co se nejvíc těšíš ve  své nové 
profesi knihovnice?

Na co se nejvíc těším, je velice těžké říct. 
Myslím, že tato profese bude pro mě určitě 
zajímavá. Velice ráda čtu, ale bohužel 
nyní mám na  četbu velice málo času. 
Proto se asi nejvíc těším na  to, že budu 
moci se této zálibě věnovat i po pracovní 
stránce. Určitě se těším na  to, že budu 
moci prostřednictvím knih přispívat 
k  vzdělání a  rozšíření všeobecných, 
jazykových i  odborných obzorů. 
V  elektronickém časopise o  Knihovnictví 
jako profesi, Prof. PhDr. Jíři Cejpek, CSc. 
uvádí, že knihovník má mít svou práci rád 
a práce ho má těšit. Nemá mu chybět píle, 
vytrvalost, trpělivost a  má umět poznat 
duši čtenáře. Doufám, že i já splním tyto 
vlastnosti a  budete se rádi do  knihovny 
vracet.

Máš nějakou představu o  tom, jak 
bys knihovnu více přiblížila lidem, resp. 
Jak ještě zvýšit čtenářskou gramotnost 
ve Vranovicích, zejména mezi mládeží?

V  dnešní době moderní technologie 
si myslím, že za půjčením knihy přichází 
méně lidí, hlavně z  mladší vrstvy 
obyvatelstva.  Věřím, že i  prezentace 
novinek a akcí prostřednictvím internetu 
a  sociálních sítí, knihovna získá další 
čtenáře. Díky nově budovanému 
Vzdělavacímu centru Floriánek, bude více 
možností oslovit větší okruh lidí. Myslím, 
že nejen občané se zhoršenou možností 
čtení přivítají možnost čtečky knih či 
nabídku audioknih na CD a Mp3 nosičích. 
Určitě bych se ráda zapojila do  akcí 
knihoven, jako je například Andersenova 
noc, realizací autorských čtení, či besedou 
nad zajímavou knihou. Mládež bych 
určitě ráda nalákala do  knihovny, ať už 
za  povinnou četbou nebo jen ze záliby.  
Doufám, že díky interaktivní studovně 
se podaří zrealizovat nějaká akce třeba 
i na poslední dobou oblíbené seriály, hry 
a časopisy na téma – Anime, Minecraft či 
Hra o trůny.

Kromě tance, jak trávíš volný čas?
Moc volného času nemám, ale jak to 

jen trochu jde, tak se věnuji své rodině. 
Nejsem člověk, který dlouho dokáže sedět 
se založenýma rukama u televize. K mým 
koníčkům patří třeba šití, společenské 
účesy, četba. Velice ráda navštěvuji 
divadla a koncerty, v neposlední řadě jsem 
milovník plesů a společenských tanců.

Jaká je tvá oblíbená kniha?
Moje oblíbené knihy je většina z  těch 

co jsem četla, nyní se vracím s  vnučkou 
k  říkankám a  pohádkám. Nejraději si 
přečtu příběhy se zápletkou, ale i pověsti 
a  legendy. Poslední co jsem přečetla 
jedním dechem je trilogie Milénium, 
autor Stieg Larsson.

U  nás doma byla krásná tradice, že 
jsem ke  každým vánocům dostala jednu 
knížku. Díky tomu jsou knihy se mnou 
od dětství a doufám, že zůstanou i nadále.

Moc děkuji za  rozhovor a  těším se 
na spolupráci.

Kvapilová Dana

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční  

27. června 2019 v  19 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice.

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

červen: 7. | 21.

červenec: 5. | 19.

srpen: 2. | 16.| 30.

Separovaný odpad

Plast -  červen: 5.

 červenec: 3. | 31.

 srpen: 28.

Sklo -  červen: 12.

 červenec: 10.

 srpen: 7.

Papír -  červen: 19.

 červenec: 17.

 srpen: 14.

Bioodpad - červen: 13. | 27.

 červenec: 11. | 25.
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Z redakční pošty

Levná skládka – 
také řešení
Při výstavbě vzdělávacího centra 

ve  Vranovicích, aby se ušetřily náklady, 
bylo umožněno vranovickými rybáři 
firmě PSK Group vybudovat přístupovou 
cestu na  stavbu přes bývalé koupaliště. 
Na to se použily cihly a suť z bouraných 
stodol. Po  dokončení zadního traktu 
centra v  srpnu 2018 se mělo vše uvést 
do  původního stavu. Zde vytékaly 
do  mokřadu dva prameny – jeden pod 
vzdělávacím centrem a druhý z vedlejšího 
pozemku. Nyní jsou přerušeny cestou, 
která je tvořena navážkou suti a  cihel 
a  přehrnuta hlínou. Nejsem žádný 
kverulant,  ale v  době psaní příspěvku 
(konec dubna 2019) se v žádném případě 
nejeví, že by se vše uvedlo do původního 
stavu. Navíc se domnívám, že došlo 
k  porušení zákona o  ochraně přírody. 
Při nynějších problémech se suchem je 
přístup zainteresovaných stran poněkud 

zarážející. Více video na  youtube.com 
(název: Mokřad Vranovice 2019, autor: 
Josef Dřímal)

Josef Dřímal - člen kontrolní a revizní 
komise MRS

Levná skládka - 
reakce
Po přečtení příspěvku „Levná skládka 

– také řešení‘‘ jsem si řekl, že reagovat 
nebudu, ale nakonec přece jenom 
v  krátkosti. Především, pro případné 
zájemce mám k nahlédnutí 18 fotografií 
ze 4. 8. 2017, kde je zmiňovaný terén 
zdokumentován a to před zahájením prací 
jmenované firmy. Po ukončení prací na I. 
etapě vzdělávacího centra byla veškerá 
zemina a suť odvezena na skládku a terén 
byl porovnán. Na výborové schůzi ze dne 
5. 12. 2018 se jednomyslně rozhodlo 
o  zachování stavební brány a přístupové 
plochy (cesty) k výtažníku a zadní bráně 
vzdělávacího centra pro plánovanou 

naučnou stezku. Tato plocha byla v malé 
vrstvě vysypána sutí, především cihlami 
a  zhutněna pro možný příjezd těžší 
techniky na stavbu. Toto se po rozhodnutí 
výboru zachovalo. Zadní pramen už 
neteče asi deset let, ale i  přesto firma 
zde vykopala příkop a zasypala kačírkem 
pro případné obnovení tohoto pramene. 
Druhý pramen v  přední části pozemku 
byl sveden původním majitelem pozemku 
do  malého jezírka, kde byl přepad, 
a po naplnění tohoto jezírka voda vytékala 
do ramene říčky Šatavy, v současné době 
je hladina jezírka pod úrovní přepadu, tak 
nemůže přetékat, pravděpodobně není 
pramen také funkční. Zápis o  předání 
a  převzetí pronajatého pozemku byl 
podepsán oběma stranami 20. 12. 2018. 
Za  pronájem přístupové cesty obdržel 
náš spolek proti smlouvě od  firmy PSK 
29 000 Kč.

Luboš Mrkvica - jednatel MRS, z.s. 
pobočného spolku Vranovice ( rybářského 

spolku)

Nabízím kompletní vedení 
účetnictví a daňové 
evidence, veškeré 

zpracování daňových 
přiznání.

Dále nabízím vedení 
mzdové agendy.

Kontakt na tel. čísle:  

724 221 741
email: ucetni110@email.cz
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