
Přístavba mateřské 
školy je připravena

Startuje stavba 
Vzdělávacího centra

Dětské atletické 
odpoledne
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První šachisté v Parku Hlinek
Generální zkoušku s obřími šachovými fi gurami v novém Parku Hlinek si už odehráli páni kluci 

z ulice. V tomto případě šlo spíše o zápolení s přenášením půlmetrových dřevěných pěšáků, jezdců, 
králů a věží. Pro vážné zájemce je připravena premiéra v sobotu 3. 6. 2017 od 13 h při slavnostním 

otevření parku. Uvidíme prvního vítěze na unikátní venkovní šachovnici ve Vranovicích? Přijďte.
-sed-
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
uplynulo dvanáct měsíců a  proběhl 

další zápis dětí do  mateřské školy. 
Skončila tak nejistota pro mnoho rodičů 
a určitě i pro vedení základní i mateřské 
školy. Výsledky letošního zápisu dětí 
do  MŠ potvrdily, že Vize vzdělávání 
obce Vranovice a  rozhodnutí o  rozšíření 
kapacity MŠ o další třídu o kapacitě 24 
dětí, bylo správné. Zájem rodičů umístit 
své děti do  mateřské školy již ve  dvou 
letech věku pokračuje. Dobrou zprávou 
pro všechny mladé rodiny je, že na tento 
trend je vedení obce připraveno.

Spor o kapacitu mateřské školy 

byl pro obec úspěšný

V  loňském roce jsem veřejnost 
průběžně informoval o  probíhajícím 
sporu s  Krajskou hygienickou stanicí 
o  stávající kapacitu mateřské školy. 
V  roce 2012 Krajská hygienická stanice 
snížila stávající kapacitu dětí v mateřské 
škole o  18 dětí, na  celkový počet 72 
dětí. Jednalo se o ryze úřední - papírové 
rozhodnutí, kterému jsme se bránili. Proti 

rozhodnutí o  snížení kapacity MŠ ze 
strany Krajské hygienické stanice podalo 
vedení obce prostřednictvím advokátní 
kanceláře Mach & Mrázik  odvolání 
k  Ministerstvu zdravotnictví. Odvolání 
bylo úspěšné a Ministerstvo zdravotnictví 
rozhodnutí Krajské hygienické stanice 
zrušilo a vrátilo k novému projednání.

Po  následných jednání  Krajská 
hygienická stanice vydala v  měsíci 
březnu 2017 závazné stanovisko, v němž 
souhlasila se současnou kapacitou MŠ 
pro 82 dětí. Následně bylo 10 dětí přijato 
do MŠ okamžitě.

Mateřská škola postupně již 

přijímá i dvouleté děti

Pro školní rok 2017 – 2018 je 
zajišťována kapacita mateřské školy i pro 
děti, které ještě k 31. 8. 2017 nedosáhly 
tří let věku (dvouleté děti). Již při zápisu, 
který proběhl v měsíci květnu byly přijaty 
všechny tříleté děti a  6 dětí dvouletých.

Přístavba rozšíří kapacitu MŠ 

o dalších 24 míst

K  dalšímu rozšíření kapacity MŠ 
dojde v  průběhu druhého pololetí 
letošního roku. Vedení obce již vybralo 

dodavatele na  přístavbu mateřské školy, 

která bude ve  dvorním traktu současné 

budovy MŠ. Přesný termín realizace je 

již odvislý pouze od  vydání stavebního 

povolení. Kapacita bude navýšena o jednu 

třídu v počtu 24 dětí.

Dostatečná kapacita mateřské 

školy je důležitá pro rozvoj celé obce. 

Možnost umístit již dvouleté dítě 

do  MŠ dává mladým rodinám určitou 

svobodu a možnosti uplatnění se ve svém 

profesním životě.

Současná budova mateřské 

školy dostane novou fasádu

Předškoláky, jejich rodiče, ale určitě 

i  učitelky a  vedení základní a  mateřské 

školy potěší, že současná budova projde 

výraznou změnou. Již v  měsíci červnu 

bude zahájena oprava a  zateplení fasády 

a výměna oken.

Celkové investice do MŠ v  letošním 

a  loňském roce dosáhnou více než 7 

mil. Kč.  Jsou to investice do kvalitního 

předškolního vzdělávání, jsou to nezbytné 

investice pro další rozvoj 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. 6/2017 

ze dne 27.3.2017

Rada:

1. schvaluje: 

1.1. Rada obce schválila dodatek č. 

7 Smlouvy o  dílo se společností 

VAŠSTAV s.r.o.

1.2. Rada obce schválila Závěrečný účet 

za rok 2016.

1.3. Rada obce schválila Zprávu 

auditora za rok 2016.

1.4. Rada obce schválila postup ve věci 

neoprávněné faktury za  užívání 

parcely č. 309/2.

1.5. Rada obce vybrala zhotovitele 

obecního hrobu – Kamenické práce, 

František Doležal, Vlasatice 8.

1.6. Rada obce vybrala dodavatele stavby 

„Zateplení budovy MŠ“ společnost 

Zateplení, revitalizace PEKSTAV 

s.r.o.

1.7. Rada obce schválila termín pro 

slavnostní předání Motivační 

dotace.

1.8. Rada obce schválila Dodatek č. 1 

ke  Smlouvě o  zajištění stravování 

se společností SCOLAREST – 

zařízení školního stravování, spol. 

s r.o.

1.9. Rada obce schválila dodavatele 

zámkové dlažby pro rok 2017 

Stavebniny Vajbar s.r.o., Bořetice.

1.10. Rada obce schválila členy 

do  Komise pro otevírání obálek, 

posouzení a  hodnocení nabídek 

pro veřejnou zakázku Vzdělávací 

centrum U Floriánka 57, Vranovice 

1. etapa, přístavba.

1.11. Rada obce schválila Smlouvu 

na  výkon autorského dozoru 

a  technické pomoci č. 020317 při 

stavbě Vzdělávacího centra.

2. Ukládá:

2.1. Rada obce ukládá připravit 

vyhlášení výběrového řízení 

na  dodavatele stavby „Stavební 

úpravy a  přístavba MŠ Vranovice 

č.p. 323 na pozemku p.č. 333/2“

2.2. Rada obce ukládá připravit fi nanční 

rozvahu mzdových nákladů na úklid 

a údržbu obecních pozemků.

2.3. Rada obce ukládá vyzvat majitele 

pozemku p.č. st. 207/3 k  úklidu 

a  k  zabezpečení nedokončené 

demolice RD.

3. Rada vzala na vědomí:

3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o zajištění úklidu v obci.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  zabezpečení části pozemku p.č. 

2565/66

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o činnosti spolků.

Všechna usnesení schválili všichni 

zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 7/2017 

ze dne 10.4.2017

Rada:

1. schvaluje:

1.1. Rada obce schválila zadávací 

podmínky pro výběrové řízení 

na  „Stavební úpravy a  přístavba 

MŠ Vranovice č.p. 323 na pozemku 

p.č. 333/2“.

1.2. Rada obce jmenovala hodnotící 

komisi pro výběrové řízení 

„Stavební úpravy a  přístavba MŠ 

Vranovice č.p. 323 na pozemku p.č. 

333/2“ ve složení: Ing. Jan Helikar. 

Ing.  Jaroslav Pezlar, Drahomír 

Dofek.

1.3. Rada obce schválila program 

jednání ZO dne 27.4.2017
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1.4. Rada obce schválila uznání 

dluhu pro Úřad pro zastupování 

státu ve  věcech majetkových 

za  bezesmluvní užívání pozemku 

p.č. 333/2 (MŠ)

1.5. Rada obce schválila Zprávu 

o hospodaření ZŠ a MŠ příspěvkové 

organizace za rok 2016.

1.6. Rada obce schválila příspěvek 

na oběd pro zaměstnance obce.

1.7. Rada obce schválila postup pro 

vyčištění a  následnou deratizaci 

části pozemku p.č. 2565/66.

1.8. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

se společností Stavby RUFA s.r.o. 

na  opravu chodníků na  ul. Lipová 

a Školní.

1.9. Rada obce schválila dodatek 

č. 1 ke  Smlouvě o  spolupráci 

na projektu ČD BIKE – půjčovna 

kol č. 56322/2015-O16 s Českými 

drahami a.s.

2. Ukládá:

2.1. Rada obce ukládá připravit 

Rozpočtové opatření č. 1/2017 

a zveřejnit na Úřední desce.

2.2. Rada obce ukládá vyzvat Diecesní 

charitu Rajhrad ke  konkretizaci 

požadavku na  příspěvek 

na  spolufi nancování sociálních 

služeb.

2.3. Rada obce ukládá připravit provozní 

řád pro Park Hlinek.

2.4. Rada obce ukládá připravit 

konkretní rozpočet na vybavení TIC 

mapami a drobnými upomínkovými 

předměty pro sezonu 2017.

2.5. Rada obce ukládá zajistit vyčerpání 

vody ze studny na  pozemku 

p. Hořáka.

3. Rada vzala na vědomí:

3.1. Rada obce bere zprávu 

o  hospodaření obce za  IQ/2017 

na vědomí.

Usnesení Rady č. 8/2017 

ze dne 25.4.2017

Rada:

1. schvaluje:

1.1. Rada obce schválila uzavření 

Smlouvy o  provedení práce 

za  účelem zajištění úklidu v  rámci 

programu Sociální obec.

1.2. Rada obce rozhodla o nejvýhodnější 

nabídce na  zakázku „Stavební 

úpravy a  přístavba MŠ Vranovice 

na  pozemku p.č. 333/2“ pro 

uchazeče STAMA s.r.o., 

Masarykova 294, Nosislav za cenu 

3.890.206,-Kč bez DPH.

1.3. Rada obce doporučuje ZO 

ke  schválení výsledky hospodaření 

DSO Cyklistická stezka Brno - 

Vídeň

1.4. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

č. 201703 na  zateplení budovy 

MŠ se společností Zateplení, 

revitalizace Pekstav, s.r.o.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu 

o  provedení záchranného 

archeologického výzkumu 

s Archeologickým ústavem 

Akademie věd České republiky.

1.6. Rada obce schválila Pojistnou 

smlouvu č. 7721033286 se 

společností Kooperativa, a.s.

1.7. Rada obce schválila ceník 

za poskytované služby a  informace 

dle Zákona č. 106/1999 

Sb. O  svobodném přístupu 

k informacím.

1.8. Rada obce schválila hospodářské 

výsledky ZŠ a  MŠ za  I. čtvrtletí 

2017

1.9. Rada obce schválila snížení 

stočného pro pekařství KESSI 

o částku 3.808,80 Kč.

2. Ukládá:

2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na  modernizaci kanalizační 

přečerpávací stanice na ul. 

Pouzdřanská.

2.2. Rada obce ukládá předložit 

koncepční řešení Vranovického jara 

pro rok 2018.

2.3. Rada obce ukládá provést poptávku 

na zajištění určených služeb (sečení 

trávy vybraných ploch).

2.4. Rada obce ukládá zahájit jednání 

s  ČD o  případné koupi nebo 

pronájmu části pozemku p.č. 

2565/66.

2.5. Rada obce ukládá zajistit identifi kaci 

garážového a  parkovacího stání 

u bytového domu Doliny.

2.6. Rada obce ukládá zřídit sběrná 

místa pro tříděný a  komunální 

odpad u  bytového domu Doliny, 

v Dolinách a v ul. U Hlinku.

3. Rada vzala na vědomí:

3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o činnosti ČOV.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 

vyhodnocení programu Sociální 

obec k 31.3.2017.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o udělení Motivační dotace za  rok 

2016 a Vranovického jara.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 

informace k  možnosti zřízení 

Přípravné třídy a předpokládanému 

počtu dětí do MŠ.

Všechna usnesení schválili všichni 

zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 9/2017 

ze dne 9.5.2017

Rada:

1. schvaluje:

1.1. Rada obce schválila fi nanční 

dorovnání nákladů na  Přípravnou 

třídu pro školní rok 2017-2018.

1.2. Rada obce schválila projekt 

Universita třetího věku.

1.3. Rada obce schválila základní 

parametry projektové dokumentace 

pro Sokolské hřiště.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu 

o  zřízení věcného břemene č. 

9900076121-1/VB se společností 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

2. Ukládá:

2.1. Rada obce ukládá ve  spolupráci 

s majiteli pozemku p.č. 1873/3 řešit 

narovnání hranice pozemků.

3. Rada vzala na vědomí:

3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  plnění Plánu investic a  oprav 

na rok 2017.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

k vyúčtování Vranovického jara.

Všechna usnesení schválili všichni 

zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 2/2017 

ze dne 27. 04. 2017

1. ZO schvaluje

1.1 ZO schvaluje program dnešního 

jednání

1.2 ZO schvaluje členy Návrhové 

komise

1.3 ZO schvaluje ověřovatele zápisu

1.4 ZO schvaluje změnu názvu 

z Místní lidové knihovny na Obecní 

knihovna.

1.5 Zastupitelstvo obce schválilo 

Rozpočtové opatření č. 1/2017, 

celkové příjmy ve výši 77.007.100,-

Kč a výdaje 46.253.950,-Kč.

1.6 ZO schvaluje rozúčtování příjmů 

u  položky 4116 – neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým 

školám ve  výši 674.900,-Kč 

a výdajů u paragrafu 3113 – ve výši 

674.900,-Kč.

1.7 ZO schvaluje Závěrečný účet za  r. 

2016 bez výhrad.

1.8 ZO schvaluje hospodářský výsledek 

za r. 2016.
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Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 

odpadu

červen: 9. | 23.
červenec: 7. | 21.
srpen: 4. | 18.

Termíny svozu separovaného 

odpadu
Plast -  červen: 7.

 červenec: 5
 srpen: 2. | 30.

Sklo -  červen: 15.
 červenec: 13
 srpen: 10.

Papír -  červen: 21.
 červenec: 19
 srpen: 16.

Bioodpad -  červen: 1. | 15. | 29.
 červenec: 13. | 27.
 srpen: 10. | 24.

1.9 ZO schvaluje převod výsledku 

hospodaření za  rok 2016 ve  výši 

3.626.755,23,- Kč z účtu 431.0300 

na účet 432.0316 nerozdělený zisk 

z minulých let.

1.10 ZO schvaluje Smlouvu o  zřízení 

věcného břemene č. VB 005/13 SE.

1.11 ZO neschvaluje prodej pozemků 

p. č. 770, p. č. 771 a p. č. 773

1.12 ZO schvaluje hospodářské výsledky 

a  zprávu o  hospodaření ZŠ a  MŠ 

Vranovice, příspěvková organizace 

za rok 2016.

1.13 ZO schvaluje hospodářské výsledky 

a  zprávu o  hospodaření DSO 

Cyklistická stezka Brno – Vídeň 

za rok 2016.

2. ZO ukládá

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 zprávu o hospodaření obce 

za 1. čtvrtletí 2017 na vědomí

3.4. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti FV na vědomí

3.5. ZO bere na vědomí zprávu auditora 

za r. 2016.

3.6. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti KV na vědomí

3.7. ZO bere na  vědomí zprávu 

u  dokončení stavby bytového 

domu Doliny, včetně vynaložených 

nákladů a výnosů z prodeje bytů.

Aktuality

Investici do bydlení střídá investice 

do vzdělání

Dostavěno, stěhují se první 

obyvatelé. Všechny byty jsou prodány. 

Developerský projekt bytový dům Doliny 

úspěšně končí. A  vzápětí ho střídá jiný. 

Startujeme výstavbu Vzdělávacího centra 

U Floriánka.

Tyto dvě významné investice jsou zcela 

odlišné, avšak spojuje je jedna zásadní věc. 

Plánovaná výstavba Vzdělávacího centra 

byla totiž podmíněna právě úspěšným 

dokončením projektu bytového domu 

Doliny a  prodejem bytů. Podařilo se, 

i když to bylo velké sousto. Nyní ale díky 

tomu můžeme modernizovat zázemí 

pro vzdělávání našich děti, ale i  rozvoj 

dospělých.

Všechny byty už mají své 

majitele

Všech 24 bytových jednotek 

je smluvně rezervováno a  zapsáno 

v Katastru nemovitostí.

Výstavba bytového domu Doliny trvala 

13 měsíců a celkové náklady činily necelých 

36 mil Kč. V  této částce jsou zahrnuty 

stavební náklady, stavební a  autorský 

dozor, úroky na  poskytnutý překlenovací 

úvěr, projekční práce a  náklady spojené 

s prodejem jednotlivých bytů.

V bytovém domě je celkem 24 bytů, 

24 garážových stání a  12 venkovních 

parkovacích míst.

Prostředky získané z  prodeje výše 

zmíněných objektů výrazně přesahují 

částku 47 mil Kč. (Všechny ceny jsou 

uváděny bez DPH).

Díky projekčnímu řešení a  způsobu 

umístění stavby tak na  místě bývalého 

odkaliště vznikla nová podoba lokality 

Doliny, plně využitá k  bydlení. Lokalitu 

dotvoří dostavba vinných sklepů i  tří 

řadových rodinných domů.

Vzdělávací centrum – stavba 

startuje

V letních měsících (červen – červenec) 

dojde k  zahájení stavby Vzdělávacího 

centra, které vznikne na  místě bývalé 

školní jídelny U  Floriánka 53. Bude to 

největší investice na  podporu a  zvýšení 

kvality vzdělávání a  vzdělanosti v  naší 

obci.

Zahájení této stavby bylo podmíněno 

úspěšným dokončením a  prodejem bytů 

v  Dolinách. Veškeré výnosy, tedy zisk 

ve  výši cca 12 mil Kč, bude použit pro 

zahájení výstavby Vzdělávacího centra.

Náklady na  výstavbu I. etapy byly 

vysoutěženy v hodnotě cca 44 mil Kč bez 

DPH.

Financování výstavby je jištěno ze tří 

základních zdrojů:

- z  výnosu prodeje bytů v  bytovém 

domě Doliny

- z již schváleného bankovního úvěru

- z příjmů obce v roce 2017 – 2018

Dokončení stavby I. etapy 

Vzdělávacího centra je plánováno 

na srpen – září 2018.

Vranovičtí si Vzdělávací centrum 

zaslouží

Vzdělávací centrum, které vznikne 

na místě bývalé školní jídelny U Floriánka 

53, bude zahrnovat:

  výuku prvního stupně ZŠ,

  školní družinu,

  moderní knihovnu,

  základní uměleckou školu,

  víceúčelové sportoviště a zahradní 

trakt bude využit pro aktivní 

odpočinek dětí.

  Součástí projektu je rovněž školní 

bazén (určen pro výuku a pro 

mimoškolní organizované aktivity). 

Plavání je zakotveno v osnovách 

výuky pro základní  školy a naše 

děti nepohodlně dojíždí do bazénu 

do Hustopečí nebo Blučiny.

Léta se nedalo nic dělat. Budova 

nebyla naše

Současný stav budovy školy 

U  Floriánka dělá vedení obce už léta 

velkou starost.

Kvůli několik let trvajícímu soudnímu 

sporu o  budovu nebylo možné jakkoliv 

investovat do  oprav a  to způsobilo 

naprosto nevyhovující současný stav. 

Do svého nezpochybnitelného vlastnictví 

získala obec tuto budovu až v r. 2012.

To bylo prvním, ale naprosto 

nezbytným krokem k  tomu, abychom 

mohli veřejné peníze investovat 

do  vlastního, myšleno obecního 

majetku. Druhým krokem bylo zadání 

a vypracování studie Vzdělávacího centra 

a jeho vyprojektování. Následovalo časové 
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 

29. června 2017 od 19 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice

Plán redakčních uzávěrek 

Vranovického zpravodaje roku 2017

Číslo:  Redakční uzávěrka:  Vychází:

4/2017 15. 7. 2017 pá 28. 7. 2017

5/2017 20. 9. 2017 pá 6. 10. 2017

6/2017 20. 11. 2017 pá 1. 12. 2017

naplánování, které spočívalo zejména 

v zajištění fi nancování celé přestavby.

Uvedené jednotlivé kroky byly 

součástí dlouhodobého koncepčního 

řešení ve  využití budovy a  celé lokality 

za ní. Celková investice ve výši cca 65 – 

70 mil Kč (I. i II. etapa) významně zatíží 

rozpočet obce na dobu cca 7 až 8 let. Má 

to ale smysl. Pro budoucnost a pro rozvoj 

obce.

Rozhodnutí o  zahájení výstavby 

Vzdělávacího centra předcházela dlouhá 

a  naprosto otevřená debata a  zvažování 

všech budoucích přínosů a možných rizik. 

Konečné rozhodnutí je prokazatelně 

opřeno o  dlouhodobé koncepční 

a fi nanční řízení obce ve všech oblastech.

Projekt Vzdělávacího centra 

a  dlouhodobá Vize vzdělávání stojí 

za  realizaci. Vranovice si zaslouží 

moderní vzdělávací prostředí pro naše 

děti. Nejmladší generace je pro obec 

perspektivou pro mnoho následujících 

let.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Přehledová tabulka

Přehled bytů a výměr v bytovém 

domě Doliny:

- I. NP | 8x byt 1+kk | 47,48m2 + 

terasa 12,24 m2

-  II. NP | 8x byt 2+kk | 59,09 m2 + 

terasa 10,2 m2

- III. NP | 8x byt 4+kk | 82,29m2 + 

terasa 10,2 m2

Úřední hodiny na OÚ Vranovice:

Pondělí: 7:30 - 19:00 h

Středa: 7:30 - 17:00 h

-jan-

Získali jsme dotace 

JmK na rozvoj 

turistiky

Dotace na TIC

Obec Vranovice získala z  dotačního 

programu „Podpora zkvalitnění služeb 

TIC v  Jihomoravské kraji v  r. 2017“ 

částku 29.000,- Kč, kterou využije 

především ke zlepšení služeb, na pořízení 

cyklistických map a  také na  nákup 

reklamních předmětů.

Údržba cyklostezek

Z  dotačního programu „Podpora 

udržování čistoty cyklistických 

komunikací a  úpravy běžeckých 

lyžařských tratí v  Jihomoravském kraji 

v  r. 2017“ budeme čerpat 35.000,- Kč. 

Dotace je určena na  údržbu povrchu 

a  zeleně na  cyklostezce Velo9 a  opravy 

doplňkové infrastruktury v  úsecích 

Vranovice – Přísnotice a  Vranovice – 

Přibice.

Sošky na kapli v Ivaňské ulici

Dotaci na restaurování sošek na kapli 

v  Ivaňské ulici se získat nepodařilo. 

Obec bude restaurování realizovat 

z  vlastních prostředků. Originály sošek 

byly v zbídačeném stavu a jsou zakonzer-

vovány v depozitáři obecního úřadu.

-špr-sed-

Mateřská škola 

dostane novou 

fasádu

V  loňském roce proběhly na  budově 

MŠ stavební úpravy, přičemž byla 

kompletně opravena střecha. Vzhledem 

ke specifi ckým provozním potřebám byla 

revitalizace mateřské školy rozdělena 

do  dvou etap. V  tomto roce dochází 

k  realizaci II. etapy stavebních prací, 

týkajících se zateplení celé budovy 

a  nanesení nové fasády. Ve  výběrovém 

řízení uspěla fi rma PEKSTAV s.r.o., 

která podala nejnižší nabídku. S pracemi 

by se mělo začít během letošního léta.

„Revitalizace mateřské školy je dalším 

krokem ke  zkvalitnění předškolního 

vzdělávání, na  které bude navazovat 

přístavba další třídy s  kapacitou pro 24 

dětí. Začátek realizace přístavby závisí 

na termínu vydání stavebního povolení,“ 

řekl Ing. Jan Helikar, starosta Vranovic.

Motivační dotace

Již popáté ocenily Vranovice motivační 

dotací občany, kteří mimořádným 

způsobem buď prezentovali obec nebo 

vykonali záslužný čin. Zaslané návrhy 

na  oceněné byly pečlivě zváženy a  pro 

letošní ročník byly vybrány dvě ženy.

Barbora  Bielková

V  první kategorii byla vybrána 

a  oceněna Barbora Bielková, baletka 

Národního divadla Brno, která svým 

uměním prezentuje obec Vranovice. 

Nejen v republice, ale po celém světě.

Lucie Machová

Za  záchranu života vranovické 

seniorky byla nominována a  následně 

vybrána Lucie Machová, která svým 

spontánním činem prokázala odvahu, 

morální charakter a  dala příklad hodný 

následování.

Oceněné ženy převzaly v pondělí 24. 

dubna 2017 z  rukou starosty Ing.  Jana 

Helikara pamětní listy a  odměnu, která 

jim v  rámci motivační dotace náleží. 

Barbora Bielková i  Lucie Machová 

se během slavnostního večera sešly 

i  s  dalšími, dříve oceněnými občany, 

a spolu s radními obce a zástupci spolků 

strávili všichni hezký večer na  obecním 

úřadě.

Zdeňka Špryncová
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Rozšíření kapacity školky pomůže 

především rodičům, kteří budou mít 

jistotu, že jejich dětem bude zajištěna 

předškolní docházka a  oni se budou 

moci věnovat svému zaměstnání. Další 

navýšení kapacity uvítají především 

rodiče mladších dětí, které by se jinak 

do mateřské školy nedostaly.

-špr-

Májová ročníku 1999

Letošní tradiční vranovická Májová 

byla věnována ročníku 1999. Zúčastnilo se 

jí 13 párů, které reprezentovaly nejen krásné 

vranovické kroje, ale také kyjovské kroje.

Jako i  v  minulých letech slavnost 

započala pochodem od  hlavního stárka, 

kterým byl Dominik Kurka. Pochod 

pak zamířil do  knihovny, kde si musel 

čekající krojované dívky vyzpívat. Poté 

se pokračovalo k první stárce, kterou byla 

Nikol Škňouřilová, a pak se šlo požádat 

o  svolení ke  starostovi obce. Májová se 

posléze přesunula do prostor za sportovní 

halou, kde se pokračovalo v  živé zábavě  

až do  ranních hodin. Večerní program 

zajistili Blučiňáci.

Letošní Májové se zúčastnily tyto páry :
1.  Dominik Kurka + Nikol Škňouřilová 

2.  Patrik Ohera + Šárka Skácelová 

3.  Marián Kučera+ Nela Dvořáčková 

4.  Kamil Bobrek + Terka Škňouřilová 

5.  Tomáš Hrdlička +Kristýna 

Svobodová

6.  Honza Čeleda + Dominika 

Wachterova

7.  Marek Vetr + Tereza Fajtlova

8.  Libor Kozel+ Dominika Pávišová 

9.  Martin Čáp+ Sabina Kozlová

10.  Jakub Kohler+ Viola Richterová 

11.  Lukáš Ohera + Anna Richterová

12.  Jaroslav Karas + Bára Klimešová

13.  Marek Suchánek+ Nicole Valášková

-špr-

Cesta okolo Atraxu 

je hotová. Uleví se 

Dolinám

Do  výběrového řízení na  opravu 

komunikace okolo areálu Atrax, spojující 

ulice Přibická a U Hájku, se přihlásilo pět 

fi rem. Zvítězila fi rma STRABAG a.s, 

která učinila nejnižší podání. S  opravou 

komunikace bude zároveň vybudováno 

i  nové veřejné osvětlení, které učiní 

tuto lokalitu bezpečnější a  přehlednější. 

Tato investice má dopomoci k  ulehčení 

dopravního provozu lokalitě Doliny, která 

je jako zkratka využívána řidiči jedoucími 

z Přibic směrem na Ivaň.

„Obec si v  loňském roce zažádala 

o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj. 

Jestliže bude dotace schválena, obec získá 

1 milion korun, který pokryje zhruba 

80% nákladů. Zbytek nákladů doplatí 

obec z  vlastního rozpočtu,“ vysvětluje 

Ing. Jan Helikar, starosta obce.
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Se stavebními pracemi bylo započato 

na  počátku dubna a  v  polovině května 

byla stavba již dokončena.

-špr-

Provozní doba TIC 

Vranovice

duben až říjen

Pondělí  zavřeno
Úterý  15.00 – 19.00
Středa  15.00 – 19.00
Čtvrtek  15.00 – 19.00
Pátek 10.00 – 12.00 13.00 – 21.00
Sobota 10.00 – 12.00 13.00 – 21.00
Neděle 10.00 – 12.00 13.00 – 19.00

Více na  webových stránkách obce 

a FB.
-špr-

Park Hlinek je 

před slavnostním 

otevřením

Veškeré terénní úpravy lokality 

Hlinek jsou u  konce. Po  zatravnění 

a  instalaci laviček a  stojanů na  kola je 

vybavení na  svém místě a  už je hojně 

využívané dětmi i dospělými.

Zbývá ještě umístění vzdělávacího 

panelu s  informacemi o historii lokality. 

Park Hlinek bude součástí plánované 

naučné stezky, která by se měla realizovat 

v tomto a následujícím roce.

Slavnostní otevření a  předání 

veřejnosti se uskuteční v sobotu 3. června 

2017 ve 13 h. Následně  proběhne oslava 

Dne dětí a již tradiční Pohádkový les.

Při této příležitosti budou veřejnosti 

představeny veškeré aktivity, které tento 

areál nabízí. Bude možné si zahrát 

šachovou partii, zacvičit si na posilovacích 

strojích. Celá slavnostní událost bude mít 

bohatý doprovodný program a  nebude 

chybět ani závěrečné opékání buřtů.

-špr-

Změny v ordinaci 

praktického lékaře

Od 1. června 2017 dojde k významné 

změně v  ordinaci praktického lékaře – 

náš tým posílí MUDr.  Martina Veselá. 

Mnozí z  vás si ji jistě pamatují z  doby, 

kdy u  nás stážovala (v  letech 2011-

2013). Po  atestaci pracovala v  Brně 

a  v  Pohořelicích. Nyní bude pracovat 

na plný úvazek v naší ordinaci.

Cílem této změny je, abychom zajistili 

provoz ordinace i  v  době dovolených, 

školení apod. Zároveň plánujeme od září 

prodloužení ordinačních hodin, čímž 

zkrátíme čas, který trávíte v  čekárně. 

Také bychom chtěli rozšířit spektrum 

poskytovaných výkonů – např. o  péči 

o  diabetiky II. typu, podávání analge-

tických infuzí a další výkony. To ale bude 

záviset na schválení ze strany zdravotních 

pojišťoven. Aktuální informace vždy 

naleznete na našich webových stránkách 

www.lekarivranovice.cz.

Věříme, že tyto změny oceníte a  že 

bude Veselá nejen paní doktorka, ale i vy, 

naši pacienti.

Iva Fiemová, ordinace lékaře
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Okna školy dokořán

Čtyřlístek opět 

přivezl pohár

Po  úspěchu na  soutěži O  Zelený 

hrozének v  Břeclavi jsme 29. 4. 2017 

plni nadšení vyrazili do Brna na dětskou 

country taneční soutěž O Kohoutovickou 

slípku (dříve Medláneckou sýpku), kterou 

pořádá taneční soubor Virginia Brno. 

Každoročně je zde velká konkurence, 

neboť se sem sjíždí country taneční 

soubory nejen z  Brna a  jeho okolí, ale 

i např. z Ostravy. 

Čtyřlístek soutěžil v  kategorii děti 

do  11 let s  linem C.O.U.N.T.R.Y. 

a  v  kategorii do  15 let s  country show 

Jirka a čert. Pro některé děti to bylo teprve 

druhé vystoupení. Byla to tedy obrovská 

radost, když se nám povedlo získat pohár 

za  3. místo v  kategorii country show 

a line děti do 11 let. A samozřejmě radost 

byla i z vyhraných dobrot. Po soutěži jsme 

ještě absolvovali hodinový workshop se 

zkušenou lektorkou Lenkou Kotkovou, 

s níž jsme pracovali na zlepšení techniky 

a také si zatančili nové tanečky. Jsem ráda, 

že se k  nám připojila i  jedna maminka. 

Byl to příjemný den a  pro děti velký 

zážitek.

Ilona Bednářová

Cyklovýlet 

do Žabčic 

za vodníkem

Dne 15.4. se uskutečnil již druhý 

cyklovýlet rodičů s dětmi. Minulý rok se 

jelo do  Přibic za  Kouzelnou babičkou. 

Letos jsme zamířili do Žabčic k rybníčku, 

který střežil pan Vodník s  rusalkami. 

V  obou případech byli na  cyklotrase 

zastávky s  úkoly a  v  cíli dostaly děti 

za  odměnu balíček s  pokladem. Proti 

minulému roku byla účast nižší, ale 

věříme, že se to příští rok změní.

Děkujeme všem za  účast, rodičům 

za  pomoc a  také sponzorům: zdravotní 

pojišťovna Ministerstva vnitra, Enbra 

(krby, kamna), policie ČR. Pořádal pro vás 

spolek Přátelé ZŠ a MŠ ve Vranovicích.

Volejbal 3+3

Tak jsme zase po  letech vyrazili 

na  volejbalový turnaj. A  to rovnou 

do Drásova, místa s dlouhou a úspěšnou 

volejbalovou historií. Zúčastnili se ho 

žáci 6. ročníků. 
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Z redakční pošty

Německé letectvo 

jihozápadně 

od Židlochovic 

1939-45 

Mgr. Jan Vladař

Úvahy nad zřízením vojenského letiště 
u  Židlochovic se objevily již v  20.letech 
20.století. Příslušná komise Ministerstva 
obrany tipovala v  okolí vhodné plochy, 
k  realizaci ale nedošlo a  po  okupaci 
pohraničí 29.listopadu 1938 byla stavba 
stornována. Původní plány čs. armády 
později převzali Němci. V  červnu 1944 
přešly všechny stavební projekty pod 
Organisation Todt. Nová hierarchie spojila 
stavební fi rmy s  vojenskými stavebními 
oddíly. Jižní Morava, společně s  Čechy 
a  Slezskem připadly pod Einsatzgruppe 
Deutschland VII (zkr. OT-EG VII) 
s  velitelstvím v  Praze. V  oblasti letectví 
se prvořadým stal „Jägermessprogram“. 
Od  léta 1944 totiž začaly nad Rakousko 
a  Moravu pronikat americké bombardéry 
z  jihoitalských základen, k  jejich sledování 
a navádění vlastních stíhačů měla sloužit síť 
radarových stanic „Jägermess“ (první stanice 
byla stavěna v Budkovicích u  Ivančic). Až 
později, na podzim 1944 přibyla výstavba 
letišť pro nejmodernější, proudové stíhačky 
Messerschmitt Me 262 nebo raketové Me 
163B v programu nazvaném „Silber“.

V  náhodně dochovaném seznamu 
prioritních staveb z  ledna 1945 je v  OT-
EG VII jako „Silber“ jmenováno letiště 
Žatec, v  sousední skupině OT-EG IX 
pouze Wien-Schwechat (určený pro Me 
163B). Další, nedatovaný (nezachovala 
se úvodní strana, snad 
z  poč. března 1945) 
podrobný soupis staveb 
OT-EG VII již uvádí 
v  podřízeném oddělení 
Oberbauleitung Brunn 
(zkr. OBL Brunn) 
výstavbu letiště 
Vranovice, v  OBL 
Prag byla zahájena 
stavba nových letišt 
Vodochody, Libčany 
u  Hradce Králové 
a  úpravy základny 
P r a h a - R u z y n ě , 

v  OBL Teplitz-Schonau pokračovaly práce 
na letišti Žatec. Vedle základen pro Me 262 
probíhaly v OBL Brunn ještě úpravy letišť 
Brno, Vyškov, Prostějov-Kostelec a přípravy 
na  rozšíření letišť Přerov, Křižanov 
a Medlánky.

Mezitím, na  konci února 1945, 
probíhala u špiček německého letectva diskuze 
o  bojovém nasazení IX. leteckého sboru. 
Jedním z  výsledků byl návrh přesunout 
podřízenou I.Gruppe Kampfgeschwader 
( Jagd) 54 (zkr. I./KG( J) 54) k  Vídni, 
kde měla ochránit zdejší rafi nerie paliva 
J2 určeného právě pro motory stíhaček 
Me 262. Jelikož v  okolí Vídně nebylo 
žádné letiště schopné provozu Me 262 
(snad jen rozestavěný Wien-Schwechat), 
souvisí zřejmě první zmínka o  stavbě 
ve  Vranovicích přímo s  ideou přesunu I./
KG( J) 54 k  obraně Vídně. Současně měla 
v  únoru 1945 dostat I./KG( J) 54 první 
bojové Me 262.

Původně představoval IX. letecký sbor 
(IX. Fliegerkorps) s  asi 500 bombardéry 
páteř německého letectva na  Západě, ale 
v  roce 1944 bylo třeba hlavně stíhacích 
letadel. Velitelství sboru bylo proto staženo 
do Prahy s zoufalým cílem celý útvar rychle 
změnit na  stíhací. Centrem výcviku byly 
Čechy, ale některé podřízené jednotky byly 
rozmístěny také v  Rakousku a  Bavorsku. 
Od  listopadu 1944 byla k  sboru zařazena 
také Kampfgeschwader 54, původně určená 
k  přezbojení na  bombardovací verzi Me 
262. Štáb a  I. Gruppe měly základnu 
Giebelstadt, III. Gruppe v  Neuburg a.d. 
Donau a  v  lednu se do  výcviku zapojila 
i  zbývající II. Gruppe v  Kitzingen. Přes 
plány velení se do operační služby s obtížemi 
podařilo připravit jen I. Gruppe, její historie 
se uzavřela v  květnu 1945 v  Praze resp. 
Žatci.

pokračování příště

Po válce zůstalo mnoho vraků Me 262 odstavených na okrajích nouzově 
budovaných letišť.

Trénujeme zhruba rok a  podařila se 

nám věc ve  volejbale opravdu nevídaná 

– hned první zápas proti Židlochovicím 

jsme vyhráli. Dále jsme nastoupili proti 

Tišnovu a  Drásovu, ale proti těmto 

družstvům jsme již neměli šanci uspět. 

Odvezli jsme si tedy fajn zážitek ze hry 

i  krásné sportovní haly a  pohár za  třetí 

místo.

Renata Karpíšková

Úspěch malých 

atletů, máme zlato!

Dne 3.5. se naši žáci prvního stupně 

zúčastnili okresního kola ve  štafetovém 

běhu, ve  kterém závodilo 160 dětí z  10 

škol okresu Brno - venkov.

Celkově se běžely 4 štafety. První 

závod na  4 x 100 m vyhrály s  velkým 

náskokem 8 sekund naše děti z  2. a  3. 

třídy. Druhý závod 4 x 100 m absolvovali 

běžci 4. a 5. třídy.

Poslední dvě štafety byly smíšené. 

Děti z  2. – 5. třídy byly rozděleny na  2 

skupiny. Každé z  nich běželo 200m. 

Do celkového součtu se započítával lepší 

čas z těchto dvou štafet.

Po  napínavém sčítání časů jsme 

nakonec obsadili neuvěřitelné 1. místo 

a  tím jsme si vybojovali i  postup 

do krajského kola!

Tímto bych chtěla poděkovat malým 

atletům za  trénink, ochotu soutěžit 

a perfektní reprezentaci naší školy!

Renata Karpíšková
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Římskokatolická farnost

Velikonoční doba

Prožili jsme krásné velikonoční 

období, připomínku naší záchrany. Během 

posvátného třídenní děti z farnosti chodili 

hrkat na  znamení smutku z  Ježíšova 

utrpení. Na Velký pátek jsme si průvodem 

v naší obci připomínali Ježíšovu křížovou 

cestu. Oslava vrcholila slavností světla 

Velké noci, kdy jsme znovu radostně 

zpívali aleluja (tzn. chvalte Pána) při ohni, 

který nám připomínal Ježíše – světlo 

světa.

Foto: krojovaní v kostele

Máj

Církev každoročně věnuje Panně 

Marii měsíc květen, kdy se příroda naplno 

probouzí a rozkvétá. Spolu s krojovanou 

vranovickou mládeží jsme 29. dubna při 

mši svaté prosili Marii o  její přímluvu 

v  nebi při slavnostní mši svaté. Každou 

neděli odpoledne se farníci scházeli 

na májovou pobožnost, při kterých jsme si 

mimo jiné připomněli 100 let od zjevení 

Panny Marie ve Fátimě. Svět prošel za tu 

dobu velkým utrpením a mnoha z nich šlo 

podle Panny Marie předejít, kdybychom 

více naslouchali jejímu mateřskému 

hlasu. Poslední májovou sobotu se naše 

farnost vypravila na  pouť do  Křtin 

do  nádherného kostela Jména Panny 

Marie, který je skvostnou monumentální 

stavbou barokního architekta Jana 

Santiniho. Dnes už tradiční poutní místo 

je již v roce 1237 zmiňováno na papežské 

listině. Poslední květnovou neděli se děti 

z  naší farnosti poprvé setkaly s  Ježíšem 

v prvním svatém přijímání.

Plán na červen

pátek 9. června - Noc kostelů

pátek 16. června - farní táborák

neděle 18. června - slavnost Božího těla 

s průvodem obcí

pátek 23. června - bohoslužba 

na poděkování za školní rok a farní 

táborák

Přání k prázdninám

Opět se přiblížilo období prázdnin 

a dovolených. Období získávání zážitků, 

zkušeností a  nových kontaktů. Když 

máme volno, můžeme se více setkat 

sami se sebou i  s  našimi blízkými. Ne 

vždy jsou nové pohledy na sebe či druhé 

pouze pozitivní, ale o to větší je to výzva 

překonat se a  prohloubit vztahy s  lidmi 

a případně pro věřící též vztah s Bohem. 

Rozvíjení vztahů může být skutečným 

dobrodružstvím prázdnin, které lze 

prožít v  každém věku. Přeji Vám radost 

z času prožívaného ve společnosti Vašich 

blízkých.

P. Jaroslav Sojka

Obecní knihovna

Obnova knižního 

fondu nadále 

pokračuje a projekt 

Česká knihovna 2017

Od  března tohoto roku bylo 

zakoupeno přes 130 nových knižních 

titulů v  celkové hodnotě přesahující 

27 tisíc korun. Obec Vranovice nákup 

nových titulů plně podporuje a za  tímto 

účelem vyčlenila cca 100 tisíc korun ze 

svého rozpočtu na  omlazení stávajícího 

knižního fondu.

Objednávka knih probíhá každý 

měsíc a  knihovna se snaží vyjít vstříc 

svým čtenářům, kteří se mohou aktivně 

zúčastnit a  svými knižními tipy tak 

ovlivnit nákup literatury.

Velice oblíbenými žánry našich 

čtenářů jsou kriminální příběhy, romány 

pro ženy a  pohádky pro děti. Proto 

se obnova knižního fondu zaměřuje 

především na  tuto literaturu a  literaturu 

aktuálně vydávanou v  knihkupectví. 

Následující objednávky budou zaměřeny 

na povinnou četbu studentů, aby knihovna 

dokázala pokrýt i potřeby těchto čtenářů.

Koncem měsíce dubna vyhlásila 

Moravská zemská knihovna v  Brně 

(MZK) podmínky účasti pro projekt 

Česká knihovna 2017 na podporu nákupu 

titulů české literatury pro profesionální 

veřejné knihovny a  knihovny vysokých 

škol. Tento rok byla výše objednávky 

stanovena limitní částkou 6  500 Kč 

a vranovická knihovna se stejně tak, jako 

v předchozích letech, do tohoto projektu 

přihlásila se svým knižním výběrem. 

V  nabídce bylo umožněno vybírat ze 

197 titulů od  42 nakladatelů, které byly 

schváleny literární radou MZK. Pokud 

bude naší žádosti vyhověno, budou se 

moci čtenáři těšit na  36 nových titulů, 

které by měla vranovická knihovna 

obdržet v průběhu letošního roku.

Monika Kotlánová
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Společenské dění

Ohlédnutí za Vranovickým 

jarem

Skoro devadesát účinkujících zpříjemnilo 22. dubna 2017 

podmračený den Vranovického jara a  předvedlo dechberoucí 

kulturní program. Nepochybně krásným oživením bylo i setkání 

s krojovanou chasou, která se letos značně zapojila do přípravy 

slavnosti, stejně jako Základní a mateřská škola Vranovice.

Kvůli nepříliš příznivé předpovědi počasí nedorazili všichni 

řemeslníci a  obchodníci, ale jejich menší počet byl bohatě 

vyvážen početnou řadou kreativních dílniček pro malé i velké. 

Děti si užily především zdobení látkových tašek potiskem, 

vyrábění dekorací ze samotvrdnoucí hlíny, vytváření mega 

bublin, svíčkařskou dílničku a zdobení perníčků, které následně 

snědly.

Nečekané množství příchozích se také zapojilo do  výuky 

country tanců a  vaječný slalom se pro velký zájem účastníků 

dokonce uskutečnil v několika kolech. Vítězové si z něj nakonec 

odnesli velké zlaté vejce a zlatého zajíce.

Chybět samozřejmě nemohla ani tradiční soutěž gulášů, 

jejímž vítězem se stal guláš č. 8 z Hospůdky u Šeráku (2. místo 

obsadil s  číslem 6 hasičský guláš a  bronzovou medaili získala 

Restaurace na  sedmnáctce s  číslem 9). Celkově se do  této 

soutěže přihlásilo 10 gulášů, což je více než kolik se jich vařívalo 

v  posledních letech. Mimo gulášů si lidé mohli pochutnat 

na  devíti různých štrúdlech, které pro nás upekly seniorky 

z Klubu důchodců a za které jim moc děkujeme!

Novinkou letošního ročníku byly vaječné speciality. 

Mimo vaječných likérů od  hasičů a  knihovnic, bylo možné 

ochutnat několik pomazánek a také výtečné žloutkové cukroví 

od místních včelařů. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla 

nakládaná jehněčí kýta, která se beze zbytků snědla a ozvláštnila 

letošní kulinářskou část. Děkujeme také vranovickým vinařům, 

jejichž víno bylo příslovečnou třešničkou na dortu.

Velké díky patří všem, kteří se letos zapojili do  přípravy 

a přiložili ruku k dílu nejen v rámci organizace, ale i v kulinářské 

oblasti.

Zdeňka Špryncová
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Pálení čarodějnic

V  neděli 30. dubna se 

ve  Vranovicích uskutečnilo 

již tradiční Pálení čarodějnic, 

které pořádaly Vranovické baby. 

Na hřišti SK Vranovice se během 

odpoledne sešlo na  dvěstě lidí. 

Rodiče s dětmi přihlíželi upálení 

čarodějnice a  poté se především 

děti vrhly na  opékání špekáčků. 

Příjemné odpoledne se protáhlo 

až do podvečerních hodin. Těšíme 

se na  příští pálení čarodějnic 

a  doufáme, že jej opět strávíme 

společně!

-špr-

Vranovické májové kros

Druhý ročník běžeckého 

závodu pro všechny věkové 

kategorie Vranovické 

májové kros je za  námi. 

Uskutečnil se v  sobotu 

6. května za  velké účasti 

závodníků i  přihlížejících 

diváků, a  to jak domácích, 

tak i přespolních. Závodili jednotlivci i týmy, dokonce i rodiny 

v několika generacích.

Startovalo se na  různou délku trati a  v několika věkových 

kategoriích. Nejmladší závodníci si mohli zaběhnout 60, 200 

a 400 a 800 metrů, dospělí i mladší trénovaní sportovci si pak 

poměřili síly v hlavních závodech na 5 a 10 kilometrů.

Další fotky je možno si prohlédnout na  adrese: http://

hajdam.rajce.idnes.cz/Majove_kros_2017/

David Prycl
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Z činnosti spolků a organizací

Zájezd do Salonu 

vín ČR ve Valticích

ZO ČZS místní sdružení vinaři 

Vranovice zve všechny zájemce na zájezd 

do  salonu vín ve  Valticích. Zájezd se 

uskuteční v  sobotu 10.6.2017. Odjezd 

autobusu od  nádraží ČD v  15:00 

hodin. Volná degustace v  salonu 16:00 

– 18:00, odjezd zpět cca v 18:30, návrat 

do  Vranovic kolem 19:00 – 19:30. 

Cena za  dopravu 50,- Kč, poplatek 

za degustační program ve  výši 399,- Kč 

si každý uhradí sám na  místě. Možnost 

nákupu vystavených vín v salonu.

Drahomír Dofek

MRS Vranovice

Víkend plný závodů 

- pozvánka 

Moravský rybářský svaz, pobočný 

spolek Vranovice pořádá na  rybníku 

Stříbrňák víkend rybářských závodů.

V  neděli  4.6. 2017 rybářské závody 

mládeže, začátek v  6:00 hod. ukončení 

10:00 hod. Dle počasí možné prodloužení 

do  11:00 hod. Pro ty, co si rádi přispí, 

začátek libovolný. Rozdělení do  dvou 

kategorií mladší 3-7 let a starší 8-15 let. 

Občerstvení pro děti zdarma, hodnotné 

ceny pro všechny závodící. Účastnit se 

mohou kluci i  holky, rybáři i  nerybáři 

do  ročníku 2002 včetně. Způsob lovu: 

plavaná.

V  sobotu 3.6.2017 rybářské závody 

dospělých . Začátek v 6:00 hod. ukončení 

v 12:00 hod.

Bohatá tombola.  Grilovaná makrela 

a  pstruh, uzená cigára a  klobásy 

z  místního řeznictví, pivo, limo po  oba 

dva dny zajištěno. Místenky na  závody 

dospělých jsou již vyprodány.

Rybáře i  širokou veřejnost zve výbor 

pobočného spolku Vranovice.

Luboš Mrkvica

Klub důchodců

Svátek matek – 

maminko má, ty 

jediná, teplo a lásku 

domovu rozdáváš

Každá žena – maminka si zaslouží 

kytičku a  poděkování za  to, co všechno 

pro nás dělá.

My jsme v  našem klubu oslavili 

svátek matek v  neděli 14. května 2017. 

Pěkný začátek nám připravila naše členka 

Liduška Lazarová, když nám zazpívala 

v  doprovodu své kytary, krásnou píseň 

„Tvé vlasy kvetou maminko“.

Nejen tato píseň, ale i  proslov pana 

ing.  Cyrila Jebavého, který se stal již 

tradicí, nám vyloudily slzy dojetí. Jeho 

slova jsou vždy pohlazením našich 

srdíček. Celé odpoledne se po občerstvení 

zpívalo při kytaře. Byla to velmi pěkná 

oslava dne matek.

Zájezd Jaroměřice nad 

Rokytnou a Třebíč

První letošní výlet Klubu důchodců 

se uskutečnil 26.4.2017 do  barokního 

zámku v  Jaroměřicích nad Rokytnou, 

kam vyjel z  Vranovic plně obsazený 

autobus v počtu 49-ti lidí.

 Při prohlídce jak zámku, tak i kostela 

sv. Markéty jsme nevycházeli z  údivu 

nad krásou. Ta byla znásobena výborným 

hlasovým fondem naší průvodkyně. 

Po  prohlídce nás v  hotelu Opera čekal 

oběd, kde jsme se posilnili na  další naši 

cestu, která vedla do  Třebíče. Tam jsme 

si prohlédli židovskou synagogu a  dům 

Seligmána Bauera.

Výlet se líbil, déšť, který nám rosničky 

slibovaly, nám zkazil poslední program 

zájezdu, a  to procházku městem Třebíč. 

Proto jsme se spokojeni a i unaveni rozjeli 

k domovu a už teď se těšíme na další výlet.

Zdeňka Melová a Marie Dvořáková

Klub maminek 
Vranovice

KMV baví, radí, 

inspiruje

Čtete rádi návody? Patříte k těm, kteří 

než se do něčeho pustí, zjistí si všechny 

dostupné informace, postupy a zkušenosti 

ostatních? Anebo, jako většina, začnete 

hledat instrukce k použití až když je něco 

špatně?

A co když jde třeba o činnosti, které 

mají dopad na celkový stav planety, nebo 

o výchovu dětí?

Jelikož se zdá, že maminky z  klubu 

o  těchto věcech přemýšlejí, dostala se 

k  nám v  těchto měsících dvě zajímavá 

témata, která by mohla být inspirací 

i  vám ostatním. Sama patřím spíš k  té 

většině, která návody moc nečte. Jde tu 

spíš možnost si vybrat, co vám konkrétně 

vyhovuje, v  čem budete vy i  vaši blízcí 

spokojeni.

„Bezodpadová 

domácnost“

Uvozovky jsou na  místě, jelikož je 

jasné, že vzhledem k  tomu, jaké výrobní 

postupy jsou dnes běžné, to úplně bez 

odpadu prostě nejde. Není to však jen 

o důsledném recyklování, spíš se zkusme 

zaměřit na to odpad nevytvářet.

Podle zásady 5Z, však můžeme odpad 

naší domácnosti výrazně zredukovat.

1. Zamítnout, co opravdu nepotře-

bujeme – jednorázové igelitové tašky, 

sáčky, kelímky, pleny, kapesníky, 

letáky…

2. Zredukovat, co potřebujeme 

a  nemůžeme zamítnout – zamyslet 

se nad tím, co doma opravdu 

potřebujeme, zbytek rozdat, prodat, 

vyměnit – zaměřit se na  to mít 

raději méně kvalitních kusů oblečení, 

hraček, nástrojů, než spoustu …

3. Zužitkovat, co již máme a  nemů-

žeme zamítnout nebo zredukovat – 

opravujte, upravujte, vracejte, půjčujte 

a sdílejte...

4. Zrecyklovat, co nemůžeme zužit-

kovat, zredukovat, či zamítnout – to je 

to, co znáte a děláte :)
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5. Zkompostovat zbytek – kdo má 

alespoň malou zahrádku, či dvorek, 

kompostér nebo kompostová 

hromada se tam určitě vleze – některé 

výrobky nebo jejich obaly existují 

i v kompostovatelné variantě…

Každý může začít zavádět alespoň 

ty změny, které jsou v  jeho životě 

proveditelné. I  malé posuny směrem 

k udržitelnějšímu způsobu života mohou 

mít pozitivní dopad na životní prostředí 

a naši společnost celkově.

Kontaktní 

rodičovství

Principem kontaktního rodičovství je 

„napojení se“ na vlastní jedinečné dítě 

a jeho plné přijetí takového, jaké je. Cílem 

není naučit se pár pravidel a  pouček 

z knih, podle nichž pak budeme dokonale 

vychovávat.

Bonding (vazba po  porodu): slouží 

k  vytvoření raného kontaktu rodičů 

s miminkem během prvních hodin a dnů 

po porodu

Kojení probíhá jako intuitivní 

reagování na  potřeby dítěte, hormony 

řídící laktaci podporují vztah 

matky k  dítěti, pomáhají jí ke  klidu 

a  spokojenosti, ale i  s  dětmi krmenými 

umělým mlékem lze praktikovat krmení 

na  požádání a  v  souladu s  kontaktním 

rodičovstvím

Nošení dětí: poskytuje dítěti důvěru 

v  blízkost rodičů a  možnost strávit více 

času ve stavu bdělé pozornosti, pozorovat 

svět v bezpečí a účastnit se života rodiny 

přirozeným  a aktivním způsobem

Společné spaní: většině dětí se spí 

lépe v  přítomnosti rodičů, pro kojence 

je přirozené být stále nablízku matce, 

ve dne v noci. Společné spaní také velice 

usnadňuje noční kojení…

Důvěra v  pláč dítěte: děti pláčou 

proto, aby s  námi komunikovaly, ne 

proto, aby s  námi manipulovaly, pláč 

je prostředek, kterým si dítě zajišťuje 

podmínky nutné k  svému přežití 

a  zdravému emocionálnímu vývoji, čím 

citlivěji a  rychleji tedy rodiče na  pláč 

reagují, tím více se dítě naučí důvěřovat 

rodičům a  svým komunikativním 

dovednostem
Vymezování hranic: rozvoj sebe-

kontroly a  sebedisciplíny dítěte pomocí 
pozitivních příkladů a  respektující 
výchovy, hranice jsou zdrojem jistoty 
v  životě dítěte, ale nemusí být striktní, 
mohou se přizpůsobovat situaci 
a postupně vyvíjet

Doufám, že tyto návody vám  

budou k  užitku, případně k  zamyšlení. 

Uschovejte si je pečlivě k   dalšímu 

použití. Krásné léto.  

Jitka Klimešová

Junák – Svaz 
skautů a skautek

Svojsíkův závod

V  sobotu 13. května se vypravila 

čtveřice závodníků z našeho oddílu Jaguáři 

do Újezda u Brna, kde se konalo okresní 

kolo Svojsíkova závodu. Smíšená družina 

vlčat a  skautů ve  složení Bartoloměj 

Rokyta, Václav Kukleta, Michal a  Jirka 

Mazuchovi zde reprezentovala náš oddíl 

Jaguáři, konkrétně skautskou družinu 

Vlků. Do  závodu bylo zaregistrováno 

11 dívčích a  11 chlapeckých hlídek, 

celkem tedy 22. skupinek, které se sešly 

v prostorách salesiánského hnutí mládeže. 

Každá hlídka při registraci dostala 

mapu rozmístění stanovišť a  taky si 

vylosovala první stanoviště, na  kterém 

začínala. Pak už bylo jedno jaký postup 

hlídka zvolila. Na  stanovištích se plnily 

klasické úkoly jako je zdravověda, či 

rozdělávání ohně a  také netradiční 

disciplíny, které jako by se inspirovaly 

Vranovickým jarem - Egg camp – závody 

s  přenášením vajíček přes překážky či 

byrokracie, kde se musely vyplňovat 

například některé formuláře se kterými se 

setkáme na úřadech. Hlídka také musela 

na  závod dovézt svoji prezentaci - my 

jsme tu naši vytvořili na alobalu. Největší 

překvapení pro nás bylo na konci závodu, 

kdy jsme zjistili, že naše hlídka byla třetí 

a tak kromě výhry stolní hry pro náš oddíl 

postupujeme do  krajského kola které se 

bude konat koncem května na Kaprálově 

mlýně u Brna. Držte nám palce.

Představujeme 

Vám družinu 

Předškoláků – 

benjamínků

Družinka vznikla v  roce 2012 

a  jejími prvními vedoucími byli Pavel 

Kukleta a  Bára Klimešová. Nyní se 

ve vedení střídají 4 vedoucí - Jan Rokyta, 

Pavel Kukleta, Jan Čeleda a  Veronika 

Hochmanová. Členy družinky jsou děti, 

které ještě nechodí do školy. V současné 

době navštěvuje naše schůzky 14 dětí. 

Jako družinový symbol používáme 

lísteček, máme vlastní totemovou hůl 

a  krátký družinový pokřik. Letos se 

nám poprvé podařilo mít celoroční hru 

na  téma Mach a  Šebestová a  také jsme 

absolvovali několik víkendových výprav 

s  Machem a  Šebestovou. Na  poslední 

výpravě kromě odlévání stop u  žabí 

rezervace nalezly děti ukrytý Jonatánův 

poklad. Během družinovek si povídáme 

o věcech kolem nás a hrajeme si s hlínou 

nebo s  přírodninami a  samozřejmě 

se snažíme si být navzájem dobrými 

kamarády. Pokud se nám vše podaří, tak 

se s Machem a Šebestovou ještě setkáme 

o prázdninách na akci příměšťák.

Mgr. Pavel Kukleta
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Lesní školka

První rok provozu 

LŠ Vranovice

V květnu roku 2016 se ve Vranovicích 

na  fotbalovém hřišti (děkujeme SK 

Vranovice) pozvolna rozbíhala lesní 

školka. Loňské letní prázdniny ještě 

proběhly volně a  nezávazně. Letošní 

již pořádáme příměstské tábory. 

Tři z  nabízených čtyř termínů se 

plní. Od  loňského podzimu jsme se 

přestěhovali blíž k  lesu. V  maringotce 

u  Hájku jsme si užívali i  v  třeskutých 

mrazech. Na  jaře letošního roku nás dle 

očekávání začaly navštěvovat nové děti. 

Lesoškolkové dny se nám začaly plnit 

až do  maximální kapacity. Tu stanovuje 

omezený prostor v  maringotce, ale také 

fakt, že když je v  lese a  na  procházce 

deset a  více dětí, již nejsme schopni my 

dospělí (i když je nás 1 nebo 2 průvodci 

a  třeba i  nějaká ta maminka) uspokojit 

potřebu pozornosti a lásky tak, jak se nám 

to daří při počtu 5 – 10 dětí. V polovině 

června proběhne zápis, který určí počet 

lesoškolkových dnů od  září 2017. 

Největší výzvou letošního kalendářního 

roku je postavit nové, větší a důstojnější 

zázemí. S  největší pravděpodobností to 

bude dřevostavba v  hodnotě 50 – 100 

tis. Kč. Nebude snadné sehnat peníze, 

začínáme tím, že výtěžek druhého bazaru 

knih půjde na toto nové zázemí. Věříme, 

že zimu 2017 již budeme trávit v novém 

domečku. Pokud budete chtít přispět, 

sledujte prosím naše stránky www.

lsvranovice.cz.  

Velké poděkování patří kuchařkám 

– babičkám a maminkám. Dále Zdeňku 

Bartošovi za maringotku, obci Vranovice 

za  místo, Růžičkům za  kamna, Zdeňce 

za dřevo a Mirkovi za paletový domeček 

a  záhonky, které můžeme s  dětmi 

každodenně plně využívat.

Martin Třináctý

Výlet lesní školky 

do Rajhradu

Jednu nádhernou, slunečnou, 

májovou středu jsme se vlakem vydali 

do  Rajhradu. Bylo nás devět dětí a  pět 

dospělých. Cíl byla Záchranná stanice 

dravců. Z  rajhradského nádraží jsme se 

přesunuli na  pěkné dětské hřiště, kde 

nádherné vzrostlé stromy dělaly stín, 

který zval ke hraní a svačince. Toho jsme 

využili. 

Poté jsme již rozkvetlou alejí kráčeli 

směr Rajhradice ke  klášteru. V  zadní 

části tohoto monumentu sídlí záchranná 

stanice. Pan Sedláček nás již očekával 

a exkurze začala představením rizik, která 

na ptáky číhají a jsou nejčastějšími důvody, 

proč se do stanice dostanou. Následovala 

komentovaná prohlídka všech zvířat, 

které aktuálně opatrují. A  byli jsme 

překvapeni, protože kromě labutí, čápa, 

krkavců či např. orla mořského má 

stanice v péči veverky a koloucha Ferdu. 

Toho do  stanice přinesli lidé. To byla 

chyba. A také možná to nejdůležitější, co 

jsme se dozvěděli. Na malá ptáčata sahat 

můžeme. Můžeme je vracet do hnízda či 

alespoň na první větev, kam budou přilétat 

rodiče a mládě krmit. Ptáci nemají čich. 

Ale nikdy nesmíme sahat na malé savce 

– malé zajíčky či malé koloušky. Matka 

cítí cizí pach a  již nikdy se k  mláděti 

nepřiblíží. Po  rozloučení jsme poseděli 

v klášterní restauraci, děti dojedly svačiny 

a vychutnaly si výbornou zmrzlinu. Vlak 

nás opět bezpečně přivezl domů a  my 

prožili nádherný den.

Martin Třináctý

Zápis do lesní 

školky na šk. rok 

2017/2018

Srdečně zveme všechny rodiče a  jejich 
ratolesti ve věku od 2 let k zápisu.

V pátek 16. června od 16 do 18 hod.
Zápis se bude konat u maringotky lesní 

školky v  parku Hlinek. Nebudeme děti ani 
testovat ani zkoušet, jen potřebujeme, 
abyste vy, rodiče vyjádřili závazný zájem 
a řekli nám, kolik dní v týdnu k nám chcete 
chodit.
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Sport

TJ SOKOL Vranovice

Pavel Pláteník při dřepu třetí pokus 290,-kg, 
Lukov 25.2.2017 MČR

Silový trojboj

25. února 2017 proběhlo 

25. Mistrovství České republiky 

v silovém trojboji mužů a žen 

ve sportovní hale Lukov u Zlína

Na  toto mistrovství byl také 
nominován Pavel Pláteník,který musel 
splnit limit pro první výkonnostní třídu.
Tento nominační závod proběhl již v roce 
2016 v  listopadu ve  Zbýšově a  Pavel 
Pláteník zde splnil limit pro nominaci 
na MČR a  to celkovým výkonem 685,-
kg a  to ve  váhové kategorii do  93,-
kg. V  této kategorii bylo pro MČR 
nominováno jedenáct závodníků a Pavel 
Pláteník se umístil na  pěkném čtvrtém 
místě s  celkovým výkonem 702,5kg. 
Jen 2,5kg chybělo na  třetí místo. Jeho 
osobní výkony byly 290,-kg v  dřepu, 
167,5kg v  tlaku na  lavici a  245,-kg 
v  pozvedu. Nutno podotknout,že 
Pavel Pláteník je již v  kategorii masters 
1,(t.j.nad 40 let), kde soutěžil s mladšími 
závodníky. Jeho treninkový a  soutěžní 
přístup je příkladem pro všechny naše 
členy oddílu.

Ivan Karpíšek

Pavel Pláteník při mrtvém tahu druhý pokus 
245,-kg, Lukov 25.2.2017 MČR

Oddíl všestrannosti

Dětské atletické 

odpoledne

V  sobotu 13.5.2017 se konalo 

na  fotbalovém hřišti ve  Vranovicích 

Dětské atletické odpoledne.

Soutěžilo se ve 3 disciplínách: 

Skok z místa

Hod tenisovým míčkem

Běh na 20, 50 nebo 100 metrů

Děti byly zařazeny podle věku 

do  kategorií, každý ročník měl svoji 

kategorii,dále se dělily na chlapce a dívky. 

Soutěžily děti ve věku od 3 do 14 let.

Na  hřiště dorazilo 70 soutěžících 

se svými rodiči, prarodiči a  fanoušky. 

Soutěžilo celkem 29 dívek a 41 chlapců. 

Při příchodu na  hřiště dostaly děti 

startovní číslo a  kartičku k  zapsání 

výsledků. Zahájení závodů bylo v  16 

hodin, kdy závodníci nastoupili a  byli 

seznámeni s jednotlivými stanovišti. Poté 

se děti pod vedením Renaty Karpíškové 

rozcvičily, protáhly a  nachystaly 

k samotnému soutěžení.

Všichni soutěžící závodili s  chutí, 

radostí a  nadšením. Přišli se pobavit, 

zasportovat si a  hlavně si to užít, ani 

dešťové přeháňky děti neodradily.

Každý účastník dostal za svoji snahu 

diplom, medaili a drobné odměny.

Děkujeme všem závodníkům 

i fanouškům za účast. Bylo to fajn aktivní 

odpoledne strávené s  kamarády a  lidmi, 

kteří mají rádi pohyb.

Organizační stránku zajistil oddíl 

volejbalu, cvičitelky cvičení všestrannosti 

rodiče s dětmi. Občerstvení zajistila paní 

Ježová. Pomoc s  přípravou běžeckých 

drah pan Ježa. Děkujeme.

Těšíme se na další závody!

Blahopřání
Dne 8. 5. 2017 oslavila krásné 

kulaté životní jubileum naše dlouholetá 
členka a  vzdělavatelka sestra Marie 
Duroňová.

Chtěli bychom jí touto cestou popřát 
mnoho zdraví, klidu a  spokojenosti 
a poděkovat jí za její obětavou práci při 
vedení kroniky naší tělocvičné jednoty.

Marta Goliášová

SK Vranovice

85. výročí založení 

klubu SK Vranovice

Dne 1. 7. 2017 pořádá SK Vranovice 
den oslav u  příležitosti výročí 85 let 
založení klubu.

V  rámci oslav jsme pozvali 
dlouholetý spřátelený klub z  Kľačan 
a jako významného hosta starou gardu 
hráčů Zbrojovky Brno.

Celé odpoledne se ponese v duchu 
fotbalových utkání, a to mezi:

  přípravka vs Ivaň
  A mužstvo vs OFK Kľačany
  staří páni vs staří páni OFK Kľačany
  výběr hráčů SK vs stará garda 

Zbrojovka Brno

O  úplném harmonogramu oslav 
budeme veřejnost včas informovat 
prostřednictvím webu obce Vranovice 
a FB stránek SK Vranovice.

Mirek Ježa
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Prázdninové 
příměstské tábory

Lesní školka Vranovice bude o letních 
prázdninách realizovat příměstské 
tábory pro předškolní i školní děti. 
Přejete si pro své děti více pobytu 

na čerstvém vzduchu, který je spojen 
s objevováním přírody? Termíny 

a veškeré informace na stránkách 
školky  www.lsvranovice.cz

Kýta na grilu
sobota 17. 6. 2017 

od 17:00 h

víno

Vinařství Dofek

kytarové duo

bratři Pryclovi

domácí limonády

zmrzlinové poháry

vafle se zmrzlinou

venkovní posezení

Popřejte svým blízkým a potěšte je přáním 
ve Vranovickém zpravodaji
kontakt: zpravodaj@vranovice.eu nebo osobně 
na podatelně úřadu či v knihovně

Pasování na čtenáře
Ve čtvrtek 15. června 2017 se 

uskuteční v Obřadní síni Obecního 

úřadu slavnostní akt Pasování 

na čtenáře, ve kterém se malí prvňáci 

stanou velkými čtenáři. Zveme všechny 

rodinné příslušníky!

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

Inzerujte ve Vranovickém zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc nákladem 850 výtisků

Distribuce do každé domácnosti ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce

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

Občanská řádková inzerce ZDARMA
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Blahopřejeme…
Červenec
Jan Hohn ...................................... 65

Milena Pezlarová ........................... 83

Alena Křivánková.......................... 83

Drahomíra Dofková ...................... 70

Jana Čechovičová .......................... 60

Anna Damborská .......................... 91

Břetislav Mazal ............................. 75

Zdeněk Pavlíček ............................ 80

Jaroslava Tománková ..................... 75

Vlasta Holásková .......................... 84

Karel Wollinger ............................. 80

Jan Rohrer ..................................... 60

Marie Veselá ................................. 70

Srpen

Anna Vacková ............................... 88

Marie Furchová ............................. 65

Petr Richter ................................... 70

Josef Trávník ................................. 60

Piroska Šimunková ....................... 88

Ludmila Vajbarová ........................ 70

Zdeněk Wenisch ........................... 70

Růžena Veselá ............................... 85

Josef Dvořáček .............................. 98

Oldřich Vajbar .............................. 70

Josef Procházka ............................. 65

Vladimír Šiška............................... 60

Josef Kadlec .................................. 65

Vladimír Kellner ........................... 70

Eva Vidoňová................................ 88

Narození
Živa Zajíčková

Matyáš Křivka

Vojta Unger

Šimon Starý

Tadeáš Kýr

Tomáš Zajíc

Filip Vybíral

Barbora Miličková

Lukáš Skoupý

Alexander Gaga

Tomáš Mrázik

Úmrtí
Emilie Kaplanová

Marie Dofková

Jaroslav Šťastný

Sňatky
Zdeněk Bartl a Klára Hladíková

Roman Sekanina a Markéta Hégerová

Počet obyvatel ke dni 19.05.2017
Muži ......................................... 1171
Ženy .......................................... 1158
Celkem...................................... 2329
- z toho dospělí ......................... 1852
 - muži ...................................... 926

Obec slavnostně přivítala nové občánky

Začátkem měsíce května naše obec přivítala v  obřadní síni Obecního úřadu 
ve  Vranovicích šest nových občánků - Isabella Krčálová, Vojtěch Krejčí, Tereza 
Bendová, Štěpán Šafránek, Živa Zajíčková a Vojta Unger, tyto děti přivítal starosta obce 
Ing. Jan Helikar a matrikářka Zuzana Škamradová. Poděkování patří všem, kteří se podílí 
na  programu slavnostního vítání - Sborečeku, který doprovází Mgr.  Pavla Pantáková, 
dětem z mateřské školy a paní uč. Haně Hladíkové, slečně Anně Richterové za přednes 
veršů a v neposlední řadě i Zuzaně Plaché z květinářství Flobra za kytičky pro maminky.

A protože v naší obci se rodí opravdu hodně dětí, už dnes připravujeme další vítání, ale 
o tom zase příště v novém čísle Vranovického zpravodaje.

Zuzana Škamradová

Foto: Zuzana Škamradová

 - ženy ...................................... 926
- děti ........................................... 477
 - chlapci .................................. 245
 - dívky ..................................... 232

Zuzana Škamradová, matrikářka






