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ČÍSLO 2
DUBEN 2014
DISTRIBUCE ZDARMA

V tomto čísle najdete:

  Třídění odpadu: Hantály pokračují 
v obstrukcích

  Naše obec postoupila 
do hlasování o turistickou 
známku

  Volby do Evropského parlamentu 
2014

  Vinotéka zahajuje sezonu
  Historický úspěch stolních tenistů
  Mistrovství Moravy v silovém 

trojboji
  Vranovická farnost připravuje Noc 

kostelů
  Výstava vín nabídla novinky

ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE

Třídění odpadu je pro rok 2014 stále prioritou
Vedení obce pro rok 2014 připravilo, mimo jiné, ambiciozní projekt na třídění 

a svoz komunálního odpadu.
Rada obce tak reaguje na  stále rostoucí náklady za  uložení a  likvidaci 

komunálního odpadu. V loňském roce byl schválen zákon, který umožňuje obcím 
zvyšovat poplatky občanům za svoz odpadu až na 1.000,- Kč. 

Vranovice se však rozhodly jít opačnou cestou a náklady na svoz a likvidaci 
komunálního odpadu snižovat. 

Cílem projektu je výrazné snížení nákladů obce na  svoz a  likvidaci 
komunálního odpadu, vstřícného přístupu obce k  životnímu prostředí 
a v neposlední řadě zainteresovanost občanů na třídění formou výrazných slev 
na poplatku za svoz odpadu.

… pokračování na str. 2



2

Starosti starosty

vážení spoluobčané v  únorovém 
čísle Vranovického zpravodaje jsem Vás 
informoval o  tom, co nás v  tomto roce 
čeká. Třídění odpadu je pro rok 2014 stále 
prioritou.

… pokračování ze strany 1

Projektu předcházela důkladná 

analýza

Projektu předcházela důkladná 
a dlouhodobá analýza možností způsobu 
třídění, využití tříděného odpadu 
a  způsob třídění přímo v  jednotlivých 
domácnostech.

Na základě provedené analýzy začala 
Rada obce činit organizační kroky, které 
jsou nezbytné pro zahájení projektu 
tříděného odpadu v naší obci. Jednalo se 
o následující kroky:

  Vybrat společnost, která bude 
splňovat podmínky pro zajištění svozu 
komunálního odpadu, třídění odpadu 
a evidenci tříděného odpadu.

  Vybrat dodavatele nádob 
(popelnic) na tříděný odpad. Tyto nádoby 
budou poskytnuty do  jednotlivých 
domácností.

  Podat žádost o  dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí 
na pořízení nádob na třídění odpadu.

Všechny tři kroky jsou postupně 
realizovány. Dodavatel nádob na  třídění 
byl úspěšně vybrán. Žádost o dotaci byla 
v daném termínu na SFŽP podána.

Výběrovým řízením na svoz odpadu se 
podařilo vybrat společnost, která splňuje 
zadané požadavky na  realizaci třídění 
a evidence tříděného odpadu. A podařilo 
se zajistit mimořádně příznivou cenu. 
Ze současných 495,-Kč/na osobu se 
vysoutěžila cena 346,-Kč včetně DPH 
na jednu osobu. Jedná se o celkovou roční 
úsporu ve výši cca 300.000,-Kč.

Soutěže se zúčastnili celkem tři 
uchazeči:
A.S.A. Spol. s r.o. 346,-Kč včetně DPH na občana
STKO spol. s r.o. 506,-Kč včetně DPH na občana 
HANTÁLY a.s. 510,-Kč včetně DPH na občana

Snížení nákladů na svoz odpadu 

a důsledné třídění odpadů 

se odkládá – svozová fi rma 

HANTÁLY a.s. je proti.

První dvě společnosti splnily 
podmínky soutěže. Společnost 
HANTÁLY a.s. byla ze soutěže vyřazena 

z  důvodu nesplnění kvalifi kace – není 
schopna doložit evidenci tříděného 
odpadu.  

Největším překvapením bylo podání 
námitek a  následně i  podání Návrhu 
na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele veřejné soutěže na  Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže 
(dále jen ÚOHS) ze strany společnosti  
HANTÁLY a. s., která ve  výběrovém 
řízení skončila na  posledním místě 
(s nejvyšší cenovou nabídkou).

Následně ÚOHS vyzval společnost 
Hantály ke  složení peněžité kauce. 
Ve  stanoveném termínu tak společnost 
Hantály neučinila a tím byla její námitka 
odložena. 

Ilustrační foto

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

Zastupitelstvo obce nátlaku 

společnosti HANTÁLY a.s. 

nepodlehne  a v projektu bude 

pokračovat.

Zastupitelstvo obce Vranovice 
se na  svém veřejném zasedání dne 
27.2.2014 důsledně věnovalo  otázce: 
jak  postupovat dál v  projektu 
zavedení třídění komunálního odpadu 
v  domácnostech. Nepochopitelnému 
nátlaku společnosti HANTÁLY a.s. 
zastupitelstvo nepodlehne  a  v  projektu 
bude pokračovat.

Obstrukcí společnosti HANTÁLY 
a.s. dojde ke zpoždění, ne však ke zrušení 
celého projektu. Původní termín 
zavedení třídění komunálního odpadu 
se tak z druhého čtvrtletí posune na třetí 
čtvrtletí tohoto roku.

Jaké jsou možné důvody chování 

společnosti  HANTÁLY?

Do  absurdní a  nepochopitelné 
roviny se celé jednání stěžovatele 
posunuje o  to důrazněji, když si 
uvědomujeme, že akcionáři společnosti  
HANTÁLY a.s. jsou města a  obce! 
Předsedou představenstva společnosti je 
místostarosta města Hustopeče a  členy 
představenstva jsou zástupci dalších měst 
a obcí na Břeclavsku.

Důvodů může být více:

Může se jednat o  konkurenční boj 
nebo také manažerské selhání vedení 
fi rmy. Společnosti HANTÁLY a.s. 
totiž v  posledních letech výrazně ubylo 
zákazníků a klesají tak významně i tržby 
(dnes se už nedivím). 

Důvodem může být také snaha 
o  zabránění třídění odpadu. Tím by 
totiž došlo k  poklesu objemu odpadu 
ukládaného na  skládky. A  ukládání 
odpadu na  skládky je významně 
zpoplatněno.

Svou roli mohou hrát i  přípravy 
na  blízké komunální volby. Smělá 
koncepce projektu ve  Vranovicích 
může být vnímána konkurenčně. 
Těžko se vysvětluje v  téměř sousedních 
Hustopečích, tamějším občanům, 
že nelze významně snížit poplatky 
za tříděný i komunální odpad, když to jde 
ve Vranovicích.

Váš starosta Ing. Jan Helikar

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
24. 4. 2014 v  19 hodin v  zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice.

Termíny svozu 
komunálního odpadu
duben: 4., 18.
květen: 2., 9., 16., 23.
Termíny svozu separovaného 

odpadu
Plast -  duben 14., 28.
 květen 12., 26.
Papír - duben 10., 25.
 květen 8., 24.
Sklo -  duben 24.
 květen 22.
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Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

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

Usnesení Rady č. 2/2014 

ze dne 3.2.2014

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

pro vypsání výběrového řízení 
na projektovou dokumentaci pro 
Vzdělávací centrum U Floriánka.

1.2. Rada obce schválila Smlouvu 
o poskytnutí příspěvku 
na spolufi nancování projektu ZŠ 
Židlochovice – sportovní areál s Městem 
Židlochovice.

1.3. Rada obce schválila k 1.9.2014 navýšení 
kapacity školní družiny ze 60 dětí 
na 90 dětí. Současně pověřuje jednáním 
o navýšení kapacity ředitelku ZŠ, 
Mgr. Hanu Pokornou.

1.4. Rada obce schválila Inventarizační 
zprávu Základní a Mateřské školy 
Vranovice provedené k 31.12.2013.

1.5. Rada obce schválila hospodářské 
výsledky ZŠ a MŠ za rok 2013 
a současně schválila převedení 
hospodářského výsledku do rezervního 
fondu školy.

1.6. Rada obce schválila Licenční smlouvu 
o veřejném provozování VP-2014-3376 
s Ochranným svazem autorským pro 
práva k dílům hudebním, a.s.

1.7. Rada obce souhlasí s cenou pronájmu 
orné půdy se společností SUIGAL s.r.o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 

na zhotovitele chodníků na ul. Dlouhá 
a Hlavní.

 T: 28.2.2014, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá připravit návrh 

na řešení cesty pro pěší z ul. Ivaňská 
do centra obce.

 T: 28.2.2014, O: všichni radní
2.3. Rada obce ukládá vypracovat předběžné 

vyhodnocení dopadu Smlouvy 
o odvádění srážkových vod.

 T: 15.3.2014, O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala předběžné výsledky 

hospodaření za r. 2013 na vědomí.

Usnesení Rady č. 3/2014 

ze dne 18.2.2014

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

ZO č. 1/2014 dne 27.2.2014
1.2. Rada obce schválila uzavření a omezení 

provozu ZŠ a MŠ pro jarní prázdniny, 
letní prázdniny a dle požadavku 
ředitelky ZŠ.

1.3. Rada obce u výběrového řízení na svoz 
komunálního odpadu v Obci Vranovice 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče A.S.A., spol. s r.o., sídlo Praha 
8, Ďáblická 791/89, IČ: 458 09 712.

1.4. Rada obce u výběrového řízení 
na svoz komunálního odpadu v Obci 
Vranovice rozhodla o vyloučení 
z účasti v zadávacím řízení uchazeče 
HANTÁLY a.s., se sídlem Tovární 22, 
691 06 Velké Pavlovice, IČ: 423 24 068.

1.5. Rada obce schválila zprostředkovatele 
– realitní kancelář – KOMETA 
reality Brno s.r.o. na prodej pozemků 
a projektové dokumentace na výstavbu 
bytového domu a pěti řadových RD 
v lokalitě Doliny.

1.6. Rada obce schválila žádost o udělení 
souhlasu k výrobě turistické známky.

1.7. Rada obce schválila žádosti o dotaci 
z dotačních programů pro obce 
Jihomoravského kraje v r. 2014.

1.8. Rada obce schválila změnový list 
návrhu nového Územního plánu Obce 
Vranovice.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zaslat na ÚOHS 

v zákonem stanovené lhůtě vyjádření 
k návrhu na přezkoumání úkonu 
zadavatele.

 T: 20.2.2014, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá jednat o výši nájmu, 

případně o koupi pozemku p.č. 2565/66 
s ČD a.s.

 T: ihned, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá projednat s SUS 

Břeclav dokončení vodorovného 
dopravního značení na křižovatce ul. 
Lipová x Školní a Přísnotická.

 T: 15.3.2014, O: Ing. Pezlar

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

za I. pololetí na vědomí. 
3.2. Rada obce vzala na vědomí závěry 

tematické kontroly Hasičského 
záchranného sboru JmKu v Domě pro 
seniory.

3.3. Rada obce vzala Plán odpisů na rok 
2014 na vědomí.

Usnesení Rady č. 4/2014 

ze dne 3.3.2014

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

přídavného zařízení na sečení trávy 
k multifunkčnímu stroji na úklid. 

1.2. Rada obce u výběrového řízení „Oprava 
chodníků ul. Dlouhá a ul. Hlavní“ 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Ing. Karel Bartůšek, DiS, 
Husova 18, 664 51 Šlapanice, IČ 
718 25 568.

1.3. Rada obce u výběrového řízení „Nákup 
nádob na odpad pro obec Vranovice“ 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče SITA CZ a.s., se sídlem 
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, IČ 
25638955.

1.4. Rada obce schválila odměnu 
za zpracování kroniky za r. 2011.

1.5. Rada obce schválila zámkovou dlažbu 
na vybudování chodníku a parkovacího 
místa před RD č.p..138

1.6. Rada obce schválila poskytnutí 
jednorázové motivační dotace  za r. 2013 
pro Pavla Pláteníka.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá rozšíření projektu 

„obytná zóna“ v trojúhelníku: ul. 
U Floriánka, Obchodní, Náměstíčko, 
o napojení chodníku na ul. Pouzdřanská 
k podjezdu na ul. Ivaňská.

 T: ihned, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá připravit možná řešení 

k požadavku obyvatel bytového domu 
Přibická 269 k výsadbě zeleně v prostoru 
mezi bytovkami.

 T: 30.3.2014, O: předsedkyně komise 
stavební a životního prostředí

2.3. Rada obce ukládá vyčistit a odstranit 
náletové a suché dřeviny na pozemku 
p.č. 2299/24 – remízek za zahrádkami 
na Velké Němčice.

 T: 15.4.2014, O: starosta, L. Mrkvica

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere dopis obyvatel ul. Sadová 

na vědomí. 
3.2. Rada obce vzala informace ve věci 

podání společnosti HANTÁLY a.s.  
na ÚOHS na vědomí.

Usnesení Rady č. 5/2014 

ze dne 17.3.2014

Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila opravu usnesení 

č. 1.3. z jednání Rady obce č. 2, ze dne 
3.2.2014.

1.2. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
s Ing. Karlem Bartůškem na opravu 
chodníků na ul. Dlouhá a ul. Hlavní. 

1.3. Rada obce schválila podmínky pronájmu 
nových reklamních ploch na ul. Lipová 
a u hřbitova. 

1.4. Rada obce u výběrového řízení 
na zhotovení projektové dokumentace 
pro vzdělávací centrum Vranovice, 
U Floriánka 57 rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky uchazeče PROST 
Hodonín s.r.o., Brněnská 3497. LDS 
B/2, 695 11 Hodonín, IČ 60701366.

1.5. Rada obce schválila licenční smlouvu 
o veřejném provozování hudebních děl 
pro provoz veřejného rozhlasu na r. 2014.

1.6. Rada obce schválila koupi 3 ks map 
vinařských oblastí.

1.7. Rada obce schválila lokální opravy 
místních komunikací technologií 
SILKOT.

1.8. Rada obce schválila vybudování 
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vodovodního řadu a kanalizace 
k pozemkům  p.č. 435/2, 431/3, 431/15 
a 431/4 za spoluúčast majitelů pozemků.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá dořešit personální 

obsazení TIC.
 T: 31.3.2014, O: starosta, místostarosta
2.2. Rada obce prověří nutnou šíři obecního 

pozemku pro komunikaci a inženýrské 
sítě za účelem prodloužení ul. Květná.

 T: 30.4.2014, O: starosta
2.3. V parku DPS umístit odpočinkové 

lavičky a odpadkové koše, řešit pevnost 
mlatových chodníků.

 T: 30.4.2014, O: starosta, místostarosta
2.4. Rada obce ukládá prověřit funkčnost 

místního rozhlasu a jeho rozšíření mezi 
bytovky na ul. Přibická.

 T: 30.4.2014, O: Ing. Hladík

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala Zprávu auditora 

na vědomí a současně bude předložena 
ke schválení v ZO. 

3.2. Rada obce vzala zprávu o podpoře 
turistiky a TIC na vědomí.

3.3. Rada obce vzala informace o podaných 
žádostí o dotaci z JmKú na vědomí.

Usnesení ZO ze dne 27.2.2014

ZO schvaluje
1. ZO schvaluje program dnešního jednání
2. ZO schvaluje členy Návrhové komise
3. ZO schvaluje ověřovatele zápisu
4. ZO schvaluje výsledky inventarizace 

k 31.12.2013 dle přednesené zprávy 
HIK.

5. Zastupitelstvo  obce schválilo 
zprostředkovatele – realitní kancelář – 
KOMETA reality Brno s.r.o. na prodej 
pozemků a projektové dokumentace 
na výstavbu bytového domu a pěti 
řadových RD v lokalitě Doliny.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu 
o zřízení věcného břemene č. HO-
014130008092/001 se společností E.ON 
Distribuce, a.s.,  F.A. Gerstnera 215/6, 
370 49 České Budějovice .

7. Zastupitelstvo obce schvaluje  dělení 
pozemků dle Geometrického plánu č. 
1206-39/2013 ze dne 2.12.2013.

8. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu 
o partnerství a spolupráci s nadací 
Partnerství o. p. s.

9. Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření 
smlouvy se společností A.S.A. spol. s r 
o. se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, 
dle Rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky u veřejné zakázky „Svoz 
komunálního odpadu  v obci Vranovice“ 
v co nejkratším možném termínu, 
v souladu s právními normami.

ZO ukládá:
ZO bere na vědomí: 
1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení 

na vědomí.
2. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

Rady obce na vědomí.

Naše obec 

postoupila 

do hlasování o novou 

turistickou známku

V  únoru letošního roku podala naše 
obec žádost o  udělení nové turistické 
známky – významného suvenýru, který si 
jako památku turisté odváží z navštívených 
míst. Návrh Obce Vranovice byl vybrán 
odbornou komisí a postoupil do dalšího 
hlasování, což pro nás znamená velký 
úspěch. Nyní však o  osudu a  atraktivitě 
navrhovaného turistického cíle a  s  tím 
spojenou výrobou turistické známky 
mohou rozhodnout sběratelé turistických 
známek na internetových stránkách www.
turisticke-znamky.cz.

Známka je zaměřena na  podporu 
vinařské tradice ve Vranovicích. Hlavním 
prodejním místem je navrženo Turistické 
informační centrum s vinotékou, které se 
nachází za OÚ. Jedná se o starý vinařský 
sklep, který byl v roce 2010 zrekonstruován 
společnými silami místních vinařů 
za podpory Obce Vranovice. V prostorách 
sklepu jsou uskladněna vína místních 
vinařů, v  prostoru nad sklepem a  venku 
před budovou se nachází vinařská expozice, 
posezení a  také turistické informační 
centrum.

Pokud naše obec v  hlasování uspěje, 
můžete se na  turistickou známku těšit 
už tuto sezonu. To by byla dobrá zpráva 
nejen pro obec, ale také pro místní 
sdružení vinařů a  zejména pro tisíce 
turistů, kteří obcí projíždí po významných 
mezinárodních cyklistických stezkách 
a krajských koridorech, které tudy vedou.

Hlasování bude probíhat do 8. dubna 
2014.

-hol-

Uvítací billboardy 

mají nový design

Novou podobu získaly uvítací 
billboardy Obce Vranovice, které jsou 

umístěny při vjezdu do obce. První z nich 
se tyčí u  hřbitova směrem na  Přibice 
a  druhý můžete vidět nedaleko hřiště, 
když přijíždíte z opačného směru. Starší 
motiv vystřídala koláž sestavená z motivů 
krás naší obce. Dominantou je pak 
krojovaný pár v  tradičním vranovickém 
kroji. Celkový dojem dotváří logo 
Vranovic se sloganem „Vranovice 
NA VAŠÍ TRASE”.

-hol-

Volby do Evropského 

parlamentu se 

budou konat 

23. a 24. 5. 2014.

Již po osmé v řadě proběhnou přímé 
volby do  Evropského parlamentu. Ty se 
budou vůbec poprvé řídit Lisabonskou 
smlouvou, kvůli které se například sníží 
počet europoslanců z  některých zemí 
včetně České republiky. V  ČR si budou 
moci lidé zvolit 21 zástupců naší země 23. 
a 24. května. 

Volební místnost pro občany z č.p. 1 - 
400 bude v 1. patře v budově OÚ, Školní 
1. Občané, kteří bydlí na č.p. 401 a výše, 
budou volit v místnosti Klubu důchodců, 
která se nachází v  přízemí Domu pro 
seniory, na ulici Náměstíčko 53.

Občan, který bude chtít volit mimo 
své trvalé bydliště, si musí nejpozději 
do  čtvrtka 8. května 2014 zažádat 
o  vydání voličského průkazu. V  tento 
den bude zahájeno vydávání voličských 
průkazů. Seznam voličů bude uzavřen 
ve středu 21.5.2014. 

Lenka Jančová, referentka OÚ

Infocentrum 

s vinotékou 

zahajuje sezonu

Prostory vranovického infocentra 
s  vinotékou otevřou své dveře návštěv-
níkům již od  středy 2. dubna. Sezonu 
2014 zahájí s  novou provozovatelkou, 
kterou se stala paní Markéta Šťastná. 
Hlavním cílem je turistům poskytnout 
všestranný informační servis v  oblasti 
cestovního ruchu a kultury, dále možnost 
využití elektronických služeb, internetu 
a kopírování. 

Vinotéka nabízí kvalitní vína 
od místních vinařů a možnost příjemného 

Dominantou je krojovaný pár v tradičním 
vranovickém kroji
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posezení jak venku, tak i  ve  vnitřních 
prostorách.

Ofi ciální slavnostní zahájení sezony 
proběhne 26. dubna 2014 za doprovodu 
cimbálu. 

Srdečně Vás zve místní sdružení vinařů 
z Vranovic.
Provozní doba:
• Mimo sezonu

duben, květen, červen, září, říjen

den dopoledne odpoledne

středa zavřeno 15.00 – 18.00

čtvrtek zavřeno 15.00 – 18.00

pátek zavřeno 15.00 – 18.00

sobota 10.30 – 12.00 12:30 – 18.00

neděle 10.30 – 12.00 12:30 – 18.00

• V sezonu
červenec, srpen

Středa, 
čtvrtek

15:00 – 18:00 h (i déle …)

Pátek, 
sobota, 
neděle

10:30 – 12:00 h  
12:30 – 18:00 (i déle…)

-hol-

Obec Vranovice 

nabízí k pronájmu 

stylové reklamní 

plochy

Obec Vranovice nabízí k  pronájmu 
podnikatelům a  organizacím nové 
reklamní a  prezentační plochy o  velikosti 
2 m x 1 m. Stylové dřevěné reklamní panely 
se nachází na úseku podél frekventované 
silnice II/381 ve  Vranovicích, která 
je hlavní spojnicí mezi Pohořelicemi 
a Uherčicemi. 

Cena za pronájem reklamní plochy je 
300 Kč/měsíc + DPH. Minimální doba 
pronájmu je 3 měsíce a déle.

Pro více informací kontaktujte 
Obecní úřad ve  Vranovicích, Školní 1, 
691 25 Vranovice, tel. č. 519 433 307 nebo 
734 375 735.

-hol-

Obec podpoří 

tradiční lidovou 

kulturu 

Žádá o dotaci na ušití 

dalších párů originálního 

vranovického kroje
Žádost o  dotaci na  ušití nových 

kusů vranovického kroje již byla podána 
na úřad Jihomoravského kraje v  celkové 
maximální možné požadované výši sto 
tisíc korun. Pokud bude dotace schválena, 
nechá obec zhotovit kroj pro 5 párů. 
Pro zajímavost, jeden kus tradičního 
dámského oděvu včetně všech doplňků 
vyjde cca na 28.000 Kč, varianta pánského 
kroje pak na cca 29.000 Kč.

Obec Vranovice, vedená snahou 
o  návrat ke  své vlastní tradici, nechala 
v roce 2010 na své náklady zrekonstruovat 
kroj podle původních vzorů. Jedná se 
o  první odbornou rekonstrukci kroje 
regionu jižního Brněnska, do  něhož 
Vranovice z  etnografi ckého hlediska 
patří.

Obec však doposud vlastní pouze 
jediný pár tohoto tradičního oděvu, 
což je k  realizaci různých slavností 
nedostačující. Navíc se jediný kroj, který 
má obec k dispozici rychle opotřebovává, 
a proto je nezbytné pořídit další páry. Ty 
budou mít využití při různých kulturních 
a  společenských akcí a  hodových 
slavnostech.

Cílem je podpořit zájemce 
o  autentickou podobu tradiční lidové 
kultury ve Vranovicích. Mimo vranovické, 
si však kroj budou moci zapůjčit na  své 
tradiční lidové slavnosti jednotlivci 
i okolní obce, které při svých akcích chtějí 
zachovat sounáležitost s  historickou 
tradicí odívání v  oblasti Podbrněnska, 
do  které svou etnografi ckou polohou 
patří.

Při pořízení dalších kusů vranovického 
kroje je pro obec velmi důležité držet se 
striktních pravidel a svěřit ušití krojů opět 
do rukou odborníků, aby byly zachovány 
všechny tradiční prvky, které má kroj 
dle původní předlohy mít. Vycházíme 
i  ze současného středoevropského 
národopisného názoru, který za optimální 
formu rekonstruovaného kroje pokládá 
tu, která byla zhotovena ve  spolupráci 
s odborníky.

„Je nutno také dbát na  skutečnost, 
že i  když kroje měly regionální formu, 
lišily se svým individuální zpracováním. 
Neexistovaly identicky stejné kroje, což 
bohužel současná praxe hrubě opomíjí.” 
říká odbornice na slovo vzatá, Mgr. Soňa 
Nezhodová, vedoucí hustopečského 
městského muzea.

Nechceme proto kopie krojů, ale 
originály.

Pokud se vše podaří, můžete se 
už letos těšit na  nové varianty tohoto 
tradičního lidového oděvu.

Petra Holásková

Vranovice sázejí 

na Investice do vzdělání 

a volnočasových aktivit 

mládeže

Nové Vzdělávací centrum – to je 
v  současné době jeden z  největších 
plánovaných projektů obce Vranovice. 
Od listopadu loňského roku, kdy proběhlo 
veřejné zasedání k navrhovaným studiím 
na  toto Vzdělávací centrum, se teď celá 
věc posunula zase o krok dále. Obec totiž 
vyhlásila výběrové řízení na  zpracování 
projektové dokumentace k výstavbě. Své 
nabídky mohli uchazeči o  vypracování 
projektové dokumentace podávat 
na obecním úřadě, a to do 7. března 2014.

Základní parametry pro vypracování 
projektové dokumentace vycházejí 
z  předložených studií, které se staly 
inspirací a  podkladem pro celkové 
dispoziční řešení budoucího Vzdělávacího 
centra. Základním výchozím dispozičním 
řešením se stala studie vypracovaná 
Ing.  Arch. Leonou Tupou. V  novém 
vzdělávacím centru bude umístěna 
základní škola pro I. stupeň, družina 
pro 60 dětí, ZUŠ, veřejná knihovna 
a  bazén. Vzdělávací centrum bude mít 
bezbariérový přístup do všech svých částí.

Hlavním kritériem výběru byla dle 
zadávacího řízení cena.

Dámská a pánská varianta vranovického kroje
Dagmar Humpolíková



6

V  říjnu letošního roku by mělo 
dojít k  předání kompletní projektové 
dokumentace včetně položkového 
rozpočtu a stavebního povolení.

„Po  vypracování projektové 
dokumentace a  po  získání stavebního 
povolení bude obec zajišťovat fi nanční 
krytí celé investice. Předpokládá se, že 
výstavba bude částečně fi nancována 
z  dotací. Cílem je, aby obec do  konce 
roku 2014 byla připravena reagovat 
na vyhlášení případných dotačních titulů, 
z  kterých by mohla být celá investice 
spolufi nancována.“ potvrdil starosta obce 
Ing. Jan Helikar.

Budovu U  Floriánka 57 tak čeká 
celková rekonstrukce. Hlavním cílem 
bude soustředit vzdělávací a volnočasové 
aktivity do jedné budovy. Ta bude sloužit 
nejen žákům, ale také veřejnosti. Bude tak 
možné rozšířit nabídku poskytovaných 
služeb a volnočasových aktivit a zejména 
zvýšit jejich kvalitu.

Petra Holásková

Výběr a splatnost 

obecních poplatků

Upozorňujeme občany, že výběr 
a  splatnost poplatků za  vývoz popelnic 
končí 31. května 2014. Poplatky můžete 
zaplatit na podatelně OÚ ve Vranovicích.

Úřední hodiny: 
Pondělí 07:30 – 19:00 h
Středa 07:30 – 17:00 h

-jan-

Chodníky v ulicích 

Hlavní a Dlouhá 

čeká oprava

Obec i  letos bude pokračovat 
ve  svém dlouhodobém plánu oprav, 
který postupně realizuje. Další chodníky 
v naší obci dostanou nový povrch. Bude 
se jednat o  chodníky na  ulici Hlavní 
a Dlouhá. 

Na základě vyhlášené veřejné zakázky 
mohli uchazeči do dnešního dne podávat 
nabídky na  provedení opravy těchto 
chodníků dle projektové dokumentace.

Předpokládaný termín realizace 
stavebních prací je plánovaný na  duben 
a květen letošního roku. 

Pro pěší tak bude procházka obcí zase 
o něco příjemnější.

-hol-

Obecní knihovna

Březen přilákal 

do knihovny stovky 

čtenářů

Březen-Měsíc čtenářů každoročně 
přiláká do  knihovny stovky mladých 
čtenářů. A na jaké téma se naše knihovna 
zaměřila letos? 

31. ledna uplynulo 85 let od  úmrtí 
významného spisovatele a evangelického 
kněze Jana Karafi áta. V  knihovně jsme 
si tedy připomněli jeho nejslavnější dílo 
Broučci. Děti se dozvěděly zajímavosti 
z  jeho života a  listovaly v  jeho knihách. 
Připravený program a prostředí dotvářelo 
příjemnou atmosféru tak, aby si žáci 
odnesli co největší zážitek. 

Informace, které se během besedy 
dozvěděli dále využili v  připraveném 
kvízu. Všichni luštitelé uspěli na výbornou 
a  ti nejmenší nám v  knihovně nechali 
pěkný obrázek. 

Knihovnu rozzáří obrázek od dětí z MŠ
Foto: Petra Holásková 

Mimo besed byly v  knihovně pro 
čtenáře připraveny nové knižní tituly, 
registrace zdarma pro nové návštěvníky a  
amnestie od poplatků za pozdní vrácení 
knih.

V  dubnu budou aktivity knihovny 
pokračovat. Na  své si přijdou milovníci 
a obdivovatelé výtvarného umění. Po celý 
duben zde bude probíhat výstava obrazů 
vranovických výtvarníků, která byla 
slavnostně zahájena vernisáží v pátek 28. 
března 2014.

-hol-

Čtenáři roku 2013 

převzali svá ocenění

Nejlepší čtenáři převzali z  rukou 
knihovnic odměnu za  největší přečtený 
počet knih v roce 2013.

V kategorii dospělých byla nejpilnější 
čtenářkou Miluše Braunová, která si 
v loni vypůjčila 231 knih.

Vítězka kategorie mládeže Veronika Vrátná

V  kategorii čtenářské mládeže 
ve věku od 7 do 18 let se čtenářkou roku 
2013 stala desetiletá Veronika Vrátná se 
79 přečtenými knižními tituly.

Markétka obhájila čtenářský titul z minulého 
ročníku

Kategorii 0 – 6 let reprezentuje jako 
nejlepší čtenářka Markétka Fiemová, 
která dostala knihu Povídání o  pejskovi 
a kočičce.

Rodina Macháčkových přišla v plném počtu

V kategorii nejlepší čtenářská rodina 
zvítězili Macháčkovi. Ti si domů odnesli 
sladkou odměnu a knihu.

-hol-

Půjčovní doba knihovny

Pondělí ................. 15 – 19 hodin
Úterý ................................ zavřeno
Středa ................... 08 – 12 hodin
Čtvrtek .................. 15 – 19 hodin
Pátek ..................... 16 – 19 hodin
e-mail: knihovna@vranovice.eu
tel.: 519 433 307
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Okna školy dokořán

Co nového ve škole.

Pololetí je za námi

Ještě neoschla barva na  výpisu 
vysvědčení a už se na školu hrnuly nové 
úkoly. 

Tím nejdůležitějším byl zápis do  1.
třídy. Jako každoročně byli budoucí 
prvňáčci připravováni v  edukativně 
stimulačních skupinkách, které vedly 
jak paní učitelky ze školky, tak budoucí 
učitelka 1.třídy pí.uč.Sedláčková. 
Zápisová komise tak měla spoustu 
podkladů k  tomu, aby zvážila, zda dítě 
do  1.třídy patří či nikoli. Celkem se 
k  zápisu dostavilo 28 dětí, rodiče 4 dětí 
nechávají školní zralost dětí přešetřit 
v pedagogicko psychologické poradně.

V únoru a březnu jsme také pilně 

soutěžili

Účastnili jsme se okresního kola 
olympiády v  českém jazyce, zeměpise, 
recitaci, okrskového kola ve  vybíjené, 
dětské taneční soutěže O  Medláneckou 
sýpku, pořádali jsme školní kolo recitační 
soutěže. 

Ani v projektech nezahálíme 

Finišujeme s projektem EU. Zapojili 
jsme se do projektu pro rozvoj technického 
a  přírodovědného myšlení, který nám 
nabídla Střední škola grafi cká z  Brna. 
V  rámci tohoto projektu se naši šesťáci 
a  osmáci účastnili exkurze v  tiskárně. 
Projekt na  podporu logopedické péče 
v  MŠ pokračuje. Také pokračujeme 
v projektu „Šikovné ručičky“, do kterého 
zapojujeme žáky sedmého a  osmého 
ročníku.

Nezapomínáme na kulturní 

rozvoj a sport

V  rámci kulturního rozvoje jsme 
navštívili spoustu pěkných divadelních 
představení nebo navštívili místní 
knihovnu. Z  těch nejhezčích bych 
mohla jmenovat anglické divadlo „Travel 
Machine“ pro žáky 4.-5.tř. a „Green Eggs 
and Ham“ pro ty nejmenší.

Druhákům a třeťákům začal povinný 
plavecký výcvik, jezdí jedenkrát týdně 
na bazén do Hustopečí.

21. března chce MŠ vítat jaro vynášením 
a  topením Morany. A  tak přejeme všem 
čtenářům zpravodaje pěkné jaro.

Hana Pokorná, ředitelka školy

Školní kolo recitační 

soutěže

Opět po  roce se sešli žáci 1. stupně 
ZŠ na recitační soutěži. Nejprve proběhla 
třídní kola a tři nejlepší recitátoři z každé 
třídy soutěžili ve  školním kole, které 
se uskutečnilo 12. února. Osmnáct 
nejlepších recitátorů přednášelo básničky 
různých autorů. Všichni se připravili 
velmi poctivě a porota měla těžký úkol – 
koho zvolit za vítěze.

V  1. kategorii (1. třída) zvítězila 
Eliška Libosvárová, druhé místo obsadila 
Barbora Sedláčková, třetí byla Aneta 
Beránková.

Vítězky z 1. třídy zleva Eliška Libosvárová, 
Aneta Beránková, Barbora Sedláčková

Ve  2. kategorii (2., 3. třídy) se stala 
vítězkou Štěpánka Horká, druhé místo 
obsadil Martin Stejskal a na třetím místě 
skončila Kateřina Hochmanová.

Účastníci recitační soutěže ze druhé a třetí třídy

3. kategorii (4., 5. třída) vyhrál Ondřej 
Sedláček, druhé místo obsadila Lucie 
Soukopová a  třetí místo patřilo Haně 
Hrstkové.

Ve třetí kategorii soutěžili žáci 4. a 5. třídy
Foto: Eva Hnízdová

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

Eva Hnízdová

Marek Mazuch 

zvítězil v okresním 

kole zeměpisné 

olympiády

Gratulujeme Markovi Mazuchovi 
k  vítězství v  okresním kole zeměpisné 
olympiády a k postupu do krajského kola, 
kde nás bude reprezentovat v pondělí 17. 
března.

Marek nás také úspěšně reprezentoval 
v Tišnově, kde v okresním kole dějepisné 
olympiády získal krásné 6. místo.

Mimo zeměpisnou soutěž ale Marek 
zazářil i ve školním kole recitační soutěže.

Mgr. Ondřej Dostalík

Fyzika hrou

Dne 12. 2  2014 se žáci 9.A třídy 
spolu s  pí.  uč. Odložilíkovou a  pí.  uč. 
Lastomirskou účastnili exkurze na střední 
škole strojírenské a  elektrotechnické 
v Brně. Aby se fyzika mohla stát zábavou 
i pro žáky ostatních škol a širší veřejnost, 
připravil pan učitel Ing.  Vítězslav 
Prokop názorovou a  hravou prezentace 
fyzikálních pokusů ,,FYZIKA HROU“. 

Již dříve si Ing.  Vítězslav Prokop 
začal vymýšlet a  vyrábět originální, 
názorné (interaktivní) pomůcky, 
na  kterých je možné zábavnou formou 
pochopit jednotlivé fyzikální zákony 
a začal je také používat ve výuce. Jelikož 
je elektrikář, tak se většina z  nich týká 
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elektřiny. Říká jim „hračky“. Snad proto, 

že dokážou zaujmout všechny generace 

a  donutí (v  některých případech, když 

se nikdo nedívá) hrát si i vážené docenty 

a profesory a dokonce i nositele Nobelovy 

ceny za fyziku. 

Některé z  exponátů na první pohled 

popírají základní fyzikální zákony 

a návštěvník se musí zamyslet proč a jak 

fungují. A to je také další účel prezentace. 

Viděli jsme spoustu zajímavých 

fyzikálních jevů jako například 

magnetickou levitaci, potrubní poštu, 

lineární magnetický urychlovač, optický 

hologram a pod. 

Více na: http://www.sssebrno.

cz/2013/02/den-otevrenych-dveri-a-

fyzika-hrou-26-1-2013/

Jana Sedláčková

Soutěž „Mandala 

dětem“ má své 

vítěze. 

Bylo vybráno 50 nejlepších mandal 
z  celé republiky a  mandala našeho 

Filipa Žákovského z  9.A třídy je mezi 

vítěznými! GRATULUJEME! 

V  letošním projektu Mandala dětem 

se sešlo 1274 mandal. Ze všech 50 

výherních děl bude sestaven kalendář 

mandal pro rok 2015. Autoři mandal se již 

nyní mohou těšit na jeho výtisk. V květnu 

si pak můžete přijít prohlédnout vybrané 

mandaly na  brněnskou výstavu, která se 

právě připravuje. 

Prodej originálů děl proběhne 

na  vernisáži v  Brně. Během putovní 

výstavy bude možné zakoupit zbylé 

originály a  kopie v  prodejní on-line 

galerii. 

Výtěžkem z  prodeje podpoříme 

občanské sdružení Janus, které se věnuje 

dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří 

vyrůstali, nebo stále vyrůstají v náhradní 

péči.

Další informace na:

http : / /www.centrum-mandala .

cz/blog/vybrali-jste-50-obrazu-pro-

vystavu-mandala-detem-2014

Andrea Lastomirská

RECYKLUJ MOBIL, 

ZACHRÁNÍŠ 

GORILU!

V měsíci březnu 2014 proběhl na naší 
škole sběr starých mobilů. PROČ?

Věděli jste, že koupí mobilu 
podporujete války v  Africe? Že těžba 
coltanu, který je pro výrobu elektroniky 
nezbytný, ničí životní prostředí vzácným 
africkým gorilám? Samozřejmě po  vás 
nechceme, abyste mobilní telefony 
přestali používat. To nejmenší, co ale 
můžete udělat, je všechnu elektroniku 
důsledně odevzdávat k recyklaci.

Recyklace je ve  srovnání s  těžbou 
mnohem snazším způsobem, jak získávat 
vzácné suroviny. Z tuny starých mobilních 
telefonů lze získat až 350 gramů zlata, ze 
stejného množství zlatonosné primární 
horniny se získá pouhých 5 gramů. 
Těžba navíc představuje obrovskou zátěž 
pro životní prostředí a  má negativní 
dopad na  život mnoha živočišných 
druhů. Známé jsou například ekologické 
a  humanitární problémy související 
s  těžbou coltanu (Kolumbit-tantalit - 
ruda, ze které se získávají prvky niob 
a tantal. Většina světových zásob coltanu 
se nachází v Kongu).

Coltan je nepostradatelný při výrobě 
miniaturních kondenzátorů do  mobilů 
a jeho těžba mimo jiné ohrožuje v Africe 
život goril nížinných. S cílem omezit jeho 
těžbu proto zoo po  celém světě vybírají 
staré mobily k recyklaci, a navíc za každý 
takto odevzdaný mobil je věnována určitá 
částka na  záchranu goril. Například 
v  České republice mají lidé možnost 
darovat starý mobil na podporu goril již 
v  15 zoologických zahradách. Za  každý 

odevzdaný mobil putuje 10 korun 
na  ochranu kamerunské biosférické 
rezervace Dja, kde gorily žijí.

Tak nečekejte, posbírejte staré mobily, 
nabíječky i  nefunkční tablety a  pošlete 
je po  svých dětech do  školy. Mobily se 
odevzdávají pí. uč. Lastomirské.

Více informaci o  mobilech najdete 
na environmentálních stránkách naší školy:

http://environmentalni-vychova.
webnode.cz/

Andrea Lastomirská

Vycházka zimní 

krajinou 

Dne 25.2. jsme vyrazili na procházku 
zimní krajinou. Jenže víte, jak to letos 
bylo se zimou. Krásné, skoro jarní počasí 
po  sněhu ani památky. Cestou jsme si 
zazpívali písničky, zopakovali, jak správně 
chodit přes železniční přejezd a jak jít při 
kraji silnice. Snad nejtěžší úsek cesty nás 
čekal před mostem. Museli jsme zdolat 
prudký kopec. Ale my zdatní, skoro 
horolezci, jsme si nahoře mohli zatleskat 
za zdolání téměř nepřekonatelné ,,hory“. 
A  přišli jsme na  cyklostezku. Těch vran 
a havranů, co jsme viděli na poli! A v dálce 
pracoval traktorista a  nad ním, docela 
nízko létalo práškovací letadlo. Byl to 
krásný pohled na vranovickou krajinu. Ti 
šikovnější ještě poznali posed a  spočítali 
9 vagónů u  rychlíku. Na  zpáteční cestě 
se už všichni těšili na řízek s bramborem 
a  do  postýlek. Za  námi je pěkný výlet 
a  my zdatní turisté jsme připraveni 
na  další společnou vycházku. Zda bude 
jarní, nebo letní, to si po  letošní zimní 
vycházce raději netroufneme odhadnout. 

Monika Galbavá

Děti z mateřinky při procházce zimní krajinou. Foto: Monika Galbavá
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Římskokatolická farnost

Světové dny 

mládeže Rio 2013 

– Tak trochu jiný 

karneval

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych se ohlédl 

za  nádhernými dny, které jsem mohl 
strávit v  přítomnosti 150 spolupoutníků 
z ČR a následně více než třemi miliony 
poutníků z  celého světa na SDM v Rio 
de Janeiro.

Chtěl bych se s  Vámi podělit o  pár 
zážitků, které pro mě nejvíce znamenají.

Barra do Pirrai

Ze všeho nejdříve to byla pohostinnost. 
Té si musel všimnout každý. Hned jak jsme 
v  Barra  do  Piraí vystoupili z  autobusu, 
srdečně nás přivítali místní organizátoři. 
Připravili pro nás bohaté občerstvení, 
které se skládalo mimo jiné z  takových 
dobrot, jako jsou mango nebo papája, 
a také nás rozdělili do rodin. Nikdy jsem 
v  rodinách na  setkání nebydlel. Tak mě 
mile překvapilo, jak  nás přijali. Chovali 
se k nám jako k vlastním dětem a musím 
říct, že jsem si opravdu připadal jako 
doma. Další věc, na kterou jsem z Evropy 
nebyl zvyklý, byla ta, že se s  námi chtěl 
snad každý vyfotit. Přitom jsem si říkal, 
že až tak exoticky snad nevypadáme. 

Kdo by čekal, že se při mši rozezní 
varhany (jak je zvykem snad v  celé ČR 
a  myslím, že i  napříč Evropou), tak by 
byl překvapený. Jako my. Už jen zpívané 
znamení kříže, kde se i tleskalo, nám dalo 
tušit, že to tu bude hodně jiné. Chvíli 
trvalo, než jsme si na  různé „pohybové 
aktivity“ v průběhu mše zvykli.

Nejsilnější zážitek z celého misijního 
týdne pro mě bylo loučení před odjezdem 
do  Ria. Kdo nezažil, tak asi nepochopí. 
Za ten týden jsme se se všemi tak sblížili, 

že nebylo snadné říct „ahoj“ s tím, že už se 
možná nikdy v životě nepotkáme.

Jak byl první týden pobytu v Brazílii 
bezstarostný, tak čím víc se blížil odjezd 
do Ria, pociťoval jsem mírné obavy z toho, 
co vše nás tam čeká. Rio de Janeiro je 
město s velkými sociálními rozdíly a tudíž 
i  zvýšenou kriminalitou. Ale po  celou 
dobu mého pobytu tady, bylo o  naši 
bezpečnost výborně postaráno. Do  ulic 
mimo policie byly povolány i  všechny 
tři složky brazilské armády - pozemní, 
námořní i  letecká. Počáteční obavy nás 
tedy všechny rychle opustily a mohli jsme 
si naplno užít tohoto nádherného města.

Rio de Janeiro
Foto: Jirka Klimeš

Přes počáteční zmatky s  rozdělením 
do ubytovacích prostor, které se v  rámci 
možností podařilo našim pořadatelům 
vyřešit, již vše proběhlo bez problému. 
Nepočítám tedy počasí, které nám 
moc nepřálo… Ale i  to nakonec bylo 
k  něčemu dobré. Díky propršené půlce 
týdne byl Campus Fideí, tedy místo, kde 
se měla konat vigilie a  závěrečná mše 
svatá, promáčený a na plánovaný program 
tudíž nepoužitelný. Proto se vše přesunulo 
na pláž Copacabana. 

Ale ani tak jsme nebyli o  putování 
ošizeni. Od  stanice Central jsme šli 
s davem přes místo, kde se vydávaly balíčky 
s  jídlem až na  Copacabanu. Trasa měla 
cca 9 km. Jedním z  dalších příjemných 
překvapení pro mě bylo, když na  vigilii 
při příjezdu papeže hráli Novosvětskou 
symfonii od Antonína Dvořáka. Shodou 
okolností to bylo v době, kdy jsme zrovna 
doputovali na pláž. Kdo by to byl řekl, že 
v  Brazílii na  setkání mládeže uslyšíme 
během programu hudbu od  českého 
skladatele. 

Kdo chtěl, tak mohl na  pláži 
přespat. Já se přesto vydal s  kamarády 
na  dvouhodinovou cestu autobusem 
zpět na ubytování. No a po pár hodinách 

spánku jsme se vydali zase zpět na  pláž 
na  závěrečnou mši. Během mše už 
sluníčko pěkně pálilo, jak jsem od  Ria 
(i  když zimního) očekával. Kdo měl 
plavky, mohl se potom ještě naposledy 
vykoupat ve vodách Atlantiku.

Tímto více méně skončilo i  naše 
malé putování po Barra do Piraí a Rio de 
Janeiro a  v  roce 2016 se můžeme vydat 
na setkání do polského Krakowa.

Jirka Klimeš

První svaté 

přijímání

Koncem ledna byla zahájena příprava 
třeťáků na první svaté přijímání. Letos se 
připravuje 7 dětí, které přistoupí k  této 
svátosti první neděli po  Velikonocích tj. 
27.4.2014. 

Třeťáci se připravují na první svaté přijímání
Foto: Pavel Kukleta

Na  první schůzce si děti s  rodiči 
slavnostně vyzdobily svíčky, které 
symbolicky přinesly v  obětním průvodu 
k oltáři na mši v neděli 2. února. Na této 
mši také otec Grzegorz představil 
děti, které půjdou k  prvnímu svatému 
přijímání ostatním věřícím ve farnosti.

-kuk-

Naše farnost se 

zapojí do 6. ročníku 

Noci kostelů

Také v  letošním roce plánuje naše 
farnost zapojení do  Noci kostelů. 
Do  této akce se zapojuje naše farnost 
již třetím rokem. V  rámci Noci kostelů 
bude nejen vranovický kostel otevřen 
od  pozdního odpoledne do  půlnoci 
pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit 
programu, nebo jen tak přijít podívat 
do kostela. Letos bude součástí programu 
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ve  Vranovickém kostele vystoupení 
rytmické scholy, promítání fotografi í 
z  podzimního zájezdu vranovických 
farníků do  Izraele a  drobná soutěž pro 
děti a  všechny, co se budou chtít poučit 
o  historii i  současnosti vranovického 
kostela. Stejně jako loni budou moci 
zájemci nahlédnout do sakristie a na kůr 
kostela a  na  některé předměty, které 
zůstávají jinak ukryty v zákoutích kostela 
a  fary. Díky propagaci na  celostátních 
webových stránkách a  v  médiích se tak 
můžou do  Vranovického kostela přijet 
podívat i lidé z okolních obcí. Každý rok 
nás takto překvapí několik návštěvníků. 
Noc kostelů je ekumenický projekt, který 
nabízí setkání s  křesťanstvím a  je určen 
pro co nejširší veřejnost. Letošní Noc 
kostelů proběhne 23. května 2014, jejím 
mottem je „Nechť jsou světla na nebeské 
klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou 
na  znamení časů, dnů a  let.“ (Srov. 
Gn 1,14). Pokud neplánujete vydat se 
do našeho kostela, a budete mít v pátek 
23. května volno, zkuste zapátrat na webu 
www.nockostelu.cz a  možná najdete 
nějakou dobrou inspiraci pro zajímavý 
večerní výlet.

-kuk-

Připravujeme se 

na Velikonoce

Na Popeleční středu žehná kněz lidem 
na čele popelem a pronáší věty „Člověče, 
pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš; 
a proto se obrať a věř evangeliu.“ Popeleční 
středou začíná pro věřící každoroční 
čtyřicetidenní doba přípravy na  největší 
svátky církevního roku - Velikonoce. 
Oslava vzkříšení Ježíše Krista je pro nás 
křesťany centrálním bodem naší víry, 
smrt není konec, ale nový začátek nového 
života. Proto se o Velikonocích zvěstuje, 
že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, 
spravedlnost nad nespravedlností a  láska 
nad nenávistí.

Vím, že poslední slova znějí v dnešním 
světě zvláště pateticky, ale je to právě díky 

tomu co dnešní svět dělá z významu slov 
a  vět - překroutí je a  očerní stejně jako 
před 2000 roky mocní Izraele farizeové 
překroutili Ježíšovo učení, aby ho mohli 
odsoudit k smrti za to, že se jim nehodil 
do jejich plánů a kazil „jejich“ náboženství. 

Proto, aby člověk pochopil co znamená 
žít jako křesťan, musí projít obrácením - 
zamyslet se nad tím co je vlastně v životě 
křesťana skutečně důležité a to začít dělat 
- a  to jde s  plným žaludkem a  hlavou 
velice těžko. Již staří vládci v  antickém 
Římě věděli, že nejlépe se člověku vládne, 
když mu dají „chléb a  hry“ a  on potom 
nebude hledat nic dalšího. Dnešní doba 

je v  tomto stejná. Na  každém kroku se 
na nás valí mediální masáž co je nejlepší 
a  kdo co udělal špatně a  co je podle 
dnešních měřítek správné... 

Moudrost církve předávaná po staletí 
doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě 
obrácení: „půst“, „modlitbu“, „almužnu“ 
a „smíření“. Modlitbou se člověk spojuje 
s  Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak 
a  kudy se má ubírat jeho život. Postem 
se člověk něčeho dobrovolně zříká 
(peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl 
poskytuje potřebným – což je podstatou 
„almužny“. Smíření pak člověka naplňuje 
pokojem a  pokorou ve  vztahu k  Bohu, 
k  druhým i  k  sobě. Většina uvedených 
kroků každému z  nás často chybí 
právě pro nasycenost chlebem a  hrami 
dnešního světa. 

Proto přeji Vám i  sobě požehnanou 
postní dobu a Velikonoce! 
(připraveno podle www.vira.cz)

Pavel Kukleta
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Společenské dění

Děti se bavily 

na maškarním bále

Masky byly nápadité

Odpoledne plné zábavy si březnovou 
neděli užily děti na maškarním bále, který 
pro ně připravila ZŠ a  MŠ Vranovice. 
O  pestrý kulturní program se postarala 
agentura Koráb. Nechyběla bublinková 
show, tanečky, vláček, balónky, ani 
tombola plná hraček, v níž na každé dítko 
čekalo přinejmenším malé překvapení.

Na děti čekala i velká bublinková show
Foto: Gabriela Michálková

To, jaká byla atmosféra, můžete 
posoudit sami dle fotografi í, které 
naleznete na  stránkách ZŠ a  MŠ 
Vranovice www.skolavranovice.cz a třeba 
i zavzpomínat na svá dětská léta.

-hol-

Maškarní ples 

se opět parádně 

vydařil

Jako každoročně, tak i  letošní 
plesovou sezónu ve Vranovicích zakončil 
tradiční maškarní ples pořádaný místními 
fotbalisty. Ten letošní se nesl ve znamení 
několika zásadních změn. Tou první byla 
přítomnost nového hudebního seskupení 
Tria RELAX a další novinkou byl způsob 
hlasování o  nejlepší masky. To jak se 
tyto inovace osvědčily zjistíme z  reakcí 
a  postupného shromažďování názorů 

přítomných návštěvníků. Z  pozice 
pořadatelů můžu říct, že letošní průběh 
měl spád, nikde nic nedrhlo, masky svou 
nápaditostí přišly opět s  něčím novým 
a  všichni se parádně bavili. Kapela svou 
premiéru zvládla též slušně a  nezbývá 
než podotknout, že lidé ve  Vranovicích 
se bavit umí .Všem přítomným maskám 
smekáme za kreativitu a čas, který svým 
výtvorům dokázali obětovat a položili tak 
základní kámen ke kvalitní lidové zábavě.

A  jak vlastně letošní hlasování 
o  vítěznou masku dopadlo...?...Větší 
zápletku by zřejmě nevymyslela jak 
Jessica Fletcherová, slečna Marplová ba 
snad dokonce ani inspektor Colombo! 
Dvě první místa s  rovným počtem 
hlasů totiž historie maškarního plesu 
NEPAMATUJE!!! Situace sice 
zapeklitá, ne však až tak pro tradičního 
a hlavně zkušeného moderátora Martina 
Třináctého, který následně nechal o vítězi 
rozhodnout potleskem a  ovacemi celý 
sál. Ty nakonec přisoudily vítězství 
sběratelům cen i z let minulých, v podání 
cvičenců s pojízdnou hrazdou ve složení 
Marek Obdržálek, Pavel Pláteník, 
Tomáš a  David Pryclovi plus zdravotní 
doprovod, kterým byla okouzlující 
blonďatá sestřička Petr Mlčák. 

Cenu za nejlepší masku si odnesli cvičenci
Foto: Mirek Ježa

Na  pomyslném druhém místě, (pro 
nás však taktéž vítězi) se umístilo oblíbené 
večerníčkové duo v precizním provedení 
slečen Moniky Tilšerové a  Perly 
Škňouřilové. Pořadí na  3., 4. a  5. místě 
obsadily: postava z  hororového fi lmu 
Smiley v podání Standy Škňouřila, želvy 
Ninja a fi gurky z oblíbené počítačové hry 
Spacman.

Hlavní cenou tomboly, luxusním 
tabletem Lenovo, se mohou pyšnit 
u  Jančů, a  druhou nejhodnotnější cenu 
darovanou obcí Vranovice, dámské jízdní 
kolo, si paní Jarka Němcová vyzkoušela 
hned na sále.

Touto cestou chci moc poděkovat 
všem členům SK a hlavně dobrovolníkům 
za  přípravy a  bezproblémový  průběh 
letošního plesu.

Závěrem chci poděkoval sponzorům 
za  dary do  tomboly. Rád bych vás také 
už předem pozval na  příští jubilejní 
15. ročník, již tradičně konaný třetí 
víkendovou březnovou sobotu. Pokud jste 
se dobře bavili letos, přijďte i za rok, určitě 
to bude stát za TO.

Mirek Ježa

Rej masopustních 

maškar táhl 

Vranovicemi

Průvod masek hodoval v  ulicích 
Vranovic v  sobotu 1. března 2014. 
Dědinou táhl s  medvědem, který byl 
obklopen kupou dětí, nechyběla ani 
smrtka nebo klauni. Za  doprovodu 
harmoniky si cestou všichni prozpěvovali 
lidové písničky a  veselili se. Masopustní 
veselí zakončili merendou v  restauraci 
Na  Hale, kde proběhlo také tradiční 
pochování basy. 

Na  Moravě masopust známe také pod 
pojmem fašank nebo ostatky. Je to období 
po  svátku Tří králů až do  posledního dne 
před Popeleční středou. Představoval období 
hodování a  veselí, po  kterém následoval 
čtyřicetidenní půst. Ten podle tradice začíná 
již tuto středu.

-hol-
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Z činnosti spolků

ČZS – Vinaři 
Vranovice
Letošní 45. výstava 

vín nabídla hned 

několik novinek.

Návštěvníci je 

vnímali pozitivně

Celkem 664 vzorků vín nabídl 
k  ochutnávce letošní 45. ročník výstavy 
vín. Tradiční vinařské akce se zúčastnilo 
na sedm stovek návštěvníků, kteří mohli 
zaznamenat hned několik změn oproti 
minulým ročníkům. Novinkou letos bylo 
vyhodnocení nejlepšího vína z kategorie 
přírodně sladkých vín, změna byla také 
v  uspořádání sálu. Ochutnávku vín 
zpříjemňovala návštěvníkům po  celou 
dobu cimbálová muzika Lália z Velkých 
Bílovic. Všechny změny příchozí dle 
ohlasů hodnotili kladně a  přivítali je. 
Pochvalovali si zejména rozmístění stolů 
a více prostoru. Úspěch měl také cimbál.

Ocenění vinaři při přebírání cen
Foto: Petra Holásková

Z  tomboly si šťastlivci odnesli ceny 
v  celkové hodnotě sto tisíc korun. Mezi 
ty nejexkluzivnější výhry patřila například 
televize, luxusní hodinky nebo mobil.

Šampioni výstavy

Z  celkem pěti kategorií se stali 
šampiony tři vranovičtí vinaři. V kategorii 
nejlepších mladých bílých vín zvítězil 
Ryzlink vlašský od Ing. Jaroslava Pezlara, 
šampionem v  kategorii nejlepších 
červených mladých vín se stalo 
Zweigeltrebe od  Josefa Zekla a  cenu 
za  nejlepší víno z  kategorie přírodně 
sladkých vín, která se letos hodnotila 
ve Vranovicích poprvé, si odnesl Lubomír 
Celnar.

Absolutní vítěz výstavy vín Ing. Jaroslav 
Pezlar na fotografi i se senátorem Ing. Janem 
Hajdou

Ing. Jan Helikar předal vítězi pohár starosty 
Obce Vranovice 

Absolutní vítěz byl z Vranovic

Pohár senátora Ing.  Jana Hajdy 
za  absolutního vítěze výstavy si odnesl 
Ing.  Jaroslav Pezlar z  Vranovic. Ten 
převzal také pohár starosty obce.

Vranovičtí vinaři uspěli i  v  dalších 
kategoriích. Z  kolekce 5-ti nejlepších 
vín zvítězil za  mladá vína ročníku 2013 
Hladík J+J, v  kolekci starších ročníků 
Ing.  Jan Šich. V  soutěži ZO Vranovice 
ročník 2013 zvítězilo v  bílých vínech 
Sylvánské zelené od  Luboše Mrkvici, 
v  kategorii červených vín Cabernet 
Moravia od Vladimíra Kellnera. 

Letošní ročník pozitivně hodnotil 
také předseda vinařů a hlavní organizátor 
výstavy vín Drahomír Dofek. Tomu se 
organizace vydařila, o  čemž svědčí také 
rekordní návštěva. 

Petra Holásková

Sbor dobrovolných 
hasičů Vranovice

Na Hasičském 

plese vystoupily 

mažoretky

Vranovičtí hasiči pořádají ve sportovní 

hale pravidelně každý rok v únoru hasičský 

ples. Nejinak tomu bylo i letos. V sobotu, 

8. února, byl na  hasičské zbrojnici již 

od časných ranních hodin čilý ruch. Ženy 

připravovaly jednohubky a  mužská část 

chystala tombolu a  výzdobu sportovní 

haly. Tombola byla opět velmi bohatá, 

plná nejrůznějších hodnotných cen. 

Letošní ples zahájily svým 

vystoupením mažoretky z  Pohořelic. 

Pevně věříme, že se Vám jejich vystoupení 

líbilo a rádi se pokusíme domluvit s nimi 

vystoupení i  pro příští léta. K  tanci 

a  poslechu hrála fantastická skupina 

FANTASTIC BAND. Kdo navštěvuje 

naše plesy pravidelněji, tomu nemusíme 

tuto populární skupinu více představovat. 

Děkujeme všem, kteří nám věnovali 

do  tomboly některou z  pěkných cen 

a  věříme, že nás i  za  rok poctíte svoji 

návštěvou. 

-aug-

První letošní výjezd 

hasičské jednotky

První letošní výjezd zásahové 

jednotky našeho sboru připadl symbolicky 

na  1. března. Ve  14:28 byl vyhlášen 

výjezd na nahlášený požár garáže na čp. 

691, ul. Příční. Na  uvedené adrese však 

k  žádnému požáru nedošlo. Operačním 

střediskem byla zpráva následně 

korigována a všechny jednotky se musely 

přemístit na  ul. Dlouhou, u  Floriánka. 

Zde bylo zjištěno, že se jednalo o menší 

zahoření pily, při zpracování dřeva. Požár 

se naštěstí obešel bez vážnějších škod. 

Za SDH Vranovice Marek Augustin
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Moravský 
rybářský svaz MO 
Vranovice

Rybáři 

pořádají zájezd 

do Lanškrouna

Místní organizace MRS 
ve  Vranovicích pořádá ve  dnech 25. až 
27. dubna 2014 rybářský výlet do města 
Lanškrouna.

Hlavní náplní bude rybolov 
na  revírech místní rybářské organizace 
a  nedělní závod. Přihlásit se mohou 
děti do  15-ti let, které jsou členy 
místní organizace Vranovice. V  případě 
neobsazení míst v  autobuse se mohou 
výletu zúčastnit i další zájemci. 

Ubytování, stravování, doprava 
i pojištění budou zajištěny. Cena zájezdu 
činí 300 Kč.

Bližší informace získáte na adrese: 
Luboš Mrkvica, Dlouhá 28, 

Vranovice; telefon 723  065  667, e-mail: 
mrsmovranovice@seznam.cz

Za MRS MO Vranovice
Luboš Mrkvica

Skautský oddíl
Premiéra skautského 

plesu se vydařila

Skautské středisko Vranovice 

uspořádalo svůj první ples. Tato jedinečná 

akce dala příležitost všem lesním 

příznivcům, aby změnili prostředí. Aby 

na  sebe vzali formální oděv a  bavili se 

jinak, než je pro ně běžné. Nebyli to 

ovšem jen oni, kteří si mohli užívat sál 

s  podsadovými stany, velmi příjemné 

šatnářky nebo šikovnou obsluhu u  baru. 

Tento večer byl také pro rodiče dětí 

chodící k  nám do  oddílů i  pro všechny 

ostatní, kteří měli v sobě alespoň kousek 

zvědavosti a odvahy přijít.

Skauti si na ples připravili bohatý program

V  krátké úvodní scénce nám naši 
skautští bratři předvedli nástup, který 
zahajuje každou schůzku s  dětmi, 
každou oddílovou či střediskovou akci. 
Samozřejmě s  lehkou nadsázkou pro 
pobavení všech zasvěcených i  těch, kteří 
naše zvyky neznají. V  okamžiku, kdy 
se ze skautů v  krojích stali společensky 
vypadající chlapci a  vyzvali své taneční 
partnerky k tanci, mohl náš ples opravdu 
začít.

Foto: Jan Blažek

Večer pokračoval v příjemné atmosféře 
dál až ke krátkému programu, ve kterém se 
předvedli v několika disciplínách odvážní 
dobrovolníci. Tyto zatěžkávací zkoušky 
síly i  bystré mysli potrápily nejednoho 
účastníka. Snaha o co nejrychlejší sbalení 
spacáku dala některým sebevědomým 
dvojicím tvrdou životní lekci. Ovšem při 
poznávání ovocných stromů už pouhá 
vůně dřevin orosila čelo i  nejzdatnějším 
jednotlivcům.

Půlnočním vrcholem byla tombola, 
která vykouzlila úsměvy už na  tak 
rozesmátých tvářích. Poté se parket opět 
zaplnil vlnícími se těly. A kdo ví, možná, 
že se stala tato skautská akce již tradicí.

-bla-

Skauti oslavili 

mezinárodní svátek 

přátelství

Den sesterství (také Vzpomínkový 
den či Den zamyšlení) je mezinárodní 
svátek přátelství, který slaví skautky 
a  světlušky celého světa 22. února. Toho 

dne se narodili zakladatel skautingu 
Robert Baden-Powell (22. 2. 1857) 
a  jeho žena Olave (22. 2. 1889). Proto 
se tento den skautky a  světlušky schází 
a  tráví spolu příjemné chvilky. Svátek 
sesterství jsme slavily 14. února společně 
se skautkami z celého střediska. Všechny 
jsme se setkaly v  Uherčicích, kde nás 
vesele přivítala ostatní děvčata a  brzy 
začal program. Většina z nás jsme se již 
znaly, ale kvůli nováčkům byl začátek 
programu určen seznamování a  veselým 
hrám.

Skauti při plnění úkolů na den přátelství

Po  přesunu na  faru nás čekalo 
zamyšlení nad vzděláním. V  první 
aktivitě Škubánek říkala věty typu: „Ráda 
chodím do  školy. Ve  škole mě to baví. 
Myslím, že je škola užitečná.“ Podle 
toho, jak jsme s  větou souhlasily, tak 
jsme si stouply do  prostoru v  místnosti. 
Uprostřed bylo neutrální pole, u  dveří 
souhlas a u oken nesouhlas s danou větou. 
V  následující aktivitě jsme se rozdělily 
na  dvě skupiny. Jedna měla namalovat 
školu, do  které bychom nikdy nechtěly 
chodit. Druhá skupina zase malovala tu 
nejlepší a  nejzábavnější školu. Vznikly 
dva plakáty, na  jednom škola s  parohy, 
čerty, hromadou pavouků a  přísných 
zlých učitelek. Na  druhém zase škola 
s bazénem, výtahem, pokladem na půdě, 
spoustou stromů a vlastní zoo. V závěru 
zamyšlení nad vzděláním jsme vzpomněly 
na  děti v  méně vyspělých zemích, které 
nemají ani možnost do školy chodit.

Následovala rukodělka. Každý 
dostal bílý hrníček a  mohl si jej 
barvičkami na  porcelán pomalovat 
dle libosti. Vznikala krásná malovaná 
díla a  každý hrníček byl jeden velký 
originál. Kdo již měl hrníček hotový, 
mohl se dívat na  animovanou pohádku, 
která se promítala na  zeď a  povídat si 
se sestřičkami z  celého střediska. Akce 
již probíhala v  pohodové a  kamarádské 
atmosféře až do odjezdu autobusů domů.

Za skautský oddíl 
Jan Blažek
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Klub maminek
S  dětmi jsme se v  únoru všichni 

těšili na  pořádnou zimu se spoustou 

sněhu, která ale bohužel nepřišla a  tak 

jsme musely veškerý program provádět 

v  našem klubu v  DPS. Věnovali jsme 

se zdraví našich očí. Paní Mgr.  Andrea 

Jeřábková zkontrolovala screeningovým 

přístrojem očička našich nejmladších 

dětí.  Byly velice statečné a  všem se 

vyšetření líbilo. 

Maminky a jejich ratolesti při společném cvičení

Také jsme vyráběly postavičky 

pro štěstí pomocí bambulek a  došlo 

i na velice oblíbené cvičení s písničkami 

a  básničkami a  hraní s  padákem. 

Nezapomněli jsme ani na  program pro 

maminky. Paní Jana Hanušová pro nás 

připravila výborné cvičení pro naše bolavá 

záda. Touto cestou bych jí velice ráda 

poděkovala.

Foto: Gabriela Michálková

Na dveře nám už klepe jaro, a tak i náš 

klubík pomalu chystá program pro toto 

nádherné roční období.  Program jako 

každý měsíc najdete vyvěšený na nástěnce 

OÚ, ve výloze obchodu u Toncrů a také 

v místní knihovně. Dále se také můžete 

podívat na  naše webové stránky www.

klubmaminek.tode.cz, kde najdete 

i  veškeré fotografi e pořízené v  našem 

klubu.

Těšíme se na vaši návštěvu

Za klub maminek 

Gabriela Michálková

Klub důchodců
Beseda – Svatá 

země Izrael

Na  první březnový pondělek přišli 

na pozvání účastníci zájezdu do Izraele.

Slovem i  promítáním na  plátně nás 

provázeli p.  Machová, p.Jiří Klimeš 

a p. Procházková.

Spolu s  místním panem farářem 

Grzegorzem Zychem podnikli cestu 

autobusem z Vranovic do Katowic a pak 

letadlem z Katowic do Tel Avivu. V době 

od  9.-16.11.2013 navštívili Betlém, 

odkud se až k nám do Vranovic přiveze 

každým rokem před vánoce betlémské 

světlo.

Navštívili Boží hrob, Křížovou cestu, 

horu Golgotu, byli u řeky Jordán, smočili 

si nohy v Mrtvém moři. Památných míst, 

které navštívili bylo hodně. Chtěli nám 

vyprávěním i obrazem přiblížit a  tak se 

i podělit o své nezapomenutelné zážitky. 

Besedy se zúčastnilo 32 členů KD.

-mel-

Beseda 

o Vranovicích

Velmi pěknou besedu nám připravila 

p. Liduška Drápalová. Jako učitelka se po 3 

roky podílela na knize „VRANOVICE“, 

která byla vydána k  750 výročí vzniku 

Vranovic. Své vyprávění doplňovala 

i dobovými fotkami /hrálo se zde divadlo, 

velkou vodu na  Lapačově, jak se lidé 

tenkrát oblékali atd./. 

Paní Drápalová vyprávěla o Vranovicích
Foto: Zdeňka Melová

Paní M. Dvořáková nám přečetla 
ukázky zachovalých příspěvků žáků 
z  archivu p.  učitelky Drápalové – jak se 
ve Vranovicích mluvilo: 

„Dal si do  seknice pod postel šerbl, 
nacpal strožok čerstvó žitnó slámó, 
natáhl plachto a donesl peřino s duchnó, 
zapackal vo štokrdle a  spadl na  špohert 
a  zhodíl na  zem kastról z  herteplama, 
které bele zakryté křidlem.“

„K  vobědó měle čučkovó polívko 
s širokéma lukšama a šormajzl“.

„Vedl prčo ke  kozlovi příkopó. 
Na pastóšce nebele doma“.

Něco jsme se dozvěděli a  hlavně si 
připomněli jak se žilo dříve. Paní učitelka 
sklidila zasloužený potlesk a poděkování.

Za klub důchodců Zdeňka Melová

AKTUALITY NA WWW
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Z historie obce

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

K  jaru patřil, a  dodnes patří, svátek svatého Josefa. U  nás 
se Josefům vyhrávalo. Byl to pěkný zvyk, dnes už se Josef slaví 
jen v  soukromí. Za  našeho mládí byla v  předvečer sv. Josefa 
venku celá dědina. Hrálo se, zpívalo, popíjela se domácí pálenka, 
pojídaly darované buchty a koláče, někdy krajíc domácího chleba 
s plátkem čerstvého uzeného. Původně hrával nějaký Rajmund 
Pezlar, říkali mu Munda, na heligonku, později jej nahradila celá 
kapela. U každého Josefa zahráli, povinšovali, připili na zdraví, 
shrábli pár kaček a šli o Josefa dál. My kluci jsme s muzikanty 
pochodili celou ves, drželi jsme jim noty a  svítili baterkami. 
Koláčů a buchet jsme se najedli dosyta, kořalku ale muzikanti 
vyslopali sami.

Přešel Josef a  byly ostatky, někde masopust, jinde zase 
fašaňk. Však víte, o  co šlo – pozdvižení v  dědině za  bílého 
dne. Skončily plesy a bály, lid se chystal k pokání. Ostatky byla 
poslední příležitost, jak se vyřádit. Po  vsi chodili maškarádi, 
řezník s kabelou a ocílkou u pasu vodil medvěda v hrachovině, 
muzikanti vyhrávali. Bylo veselo, ale někdy taky pláč a skřípění 
zubů – to když některá hospodyňka zjistila, že z komory nebo 
koplína zmizelo víc, než přichystala. Cirkusáci v nestřeženém 
okamžiku vyplenili hnízdo vajec i  s  kvočnou, v  udírně věnec 
klobásů nebo šrůtku uzeného. Když na to hospodář došel, byli 
maškarádi pryč. 

Večer se šlo do  hospody, ze získaného proviantu navařili 
štandlík guláše, křenovku, z  vajec smaženici. Od  pekaře bylo 
pár štryclí chleba a pleténky, pivo z výčepu. To se to loučilo se 
svobodou. 

O  půlnoci se pochovávala basa. Farář (jako) ve  spodničce 
šel se svou svitou za  basou, kropil ji metlou máčenou v  pivě 
a pronášel litanie na rozloučenou:

-Pane Bože na oboře vem dva nože, zabi měch a mne nech…
-Kyrie elejson peníze nejsou, a kdyby byly, tak by se propily…
-Ty chvíle svaté, ty už se nevrátí, přišli jsme v košili, dom 

půjdem bez gatí…
-S Bohem, Máry a piš, šak víš – beran byl nahoře, chlíveček 

níž…
- Sicut erat et principio et nunc et sempar, pij pivo z tupláku, 

je to náš nektar. 
Musím se přiznat, že mne samotného překvapuje, že jsem 

si zrovna takové šprochy a ptákoviny zapamatoval. Ale já jsem  
k takovému blbnutí neměl nikdy daleko.

Ostatky byly svátky i  pro nás děti. Maminka nám jednou 
za  rok nasmažila koblihů, někdy i  boží milosti, to bylo 
pochutnáníčko. Jednou jsme ale nad těmi dobrotami zaplakali:

Šel jsem ze školy a na rej maškarádů jsem natrefi l před Poláčkovou 
hospodou. Byl mezi nimi i  náš tatínek, zahlédl mne a: „Pepiko, 
honem dom, bude migoš…“. Ten výraz migoš představoval v naší 
rodině něco vyjímečného, buď něco dobrého na zub, nebo pár facek. 
Nikdy jsme nevěděli, co to tentokrát bude. Já jsem v  tyto dny měl 
nějaké drobné prohřešky ve škole a myslel jsem, že to tatínkovi někdo 
požaloval a rozbolelo mne břicho. Taktak jsem doběhl domů. Ledva 
jsem se usadil na dvoře v  kadibudce, přišli maškarádi. Okupovali 
celý dvůr, dělali voloviny, muzikanti vyhrávali. Doprostřed 
dvoru někdo přistavil štokrdle a  maminka na  ně postavila celý 
kutchan voňavých koblihů, hned se všichni do  nich pustili. Někdo 

skočil přes štreku k Fialům pro pivo a tak hráli, popíjeli a požírali 
koblihy. Já jsem seděl na  záchodě a  škvírou sledoval ten mumraj 
na dvoře. Břicho mne už dávno nebolelo, ale bylo mi blbé  zrovna 
teď se ukazovat. Vylezl jsem, až když odešli všichni ti cirkusáci, ale 
kutchan na štokrdleti byl beznadějně prázdný. I zaplakal jsem, ale co 
to bylo platné, koblihů nět.

Přepis: Lenka Jančová
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Sport

TJ SOKOL 
Vranovice 
TJ Sokol Vranovice 

pořádá tábor

Hledáte pro svoje dítě nějaký tábor 
na prázdniny? 

Nabízíme Vám možnost přihlášení 
Vašeho dítěte – našeho člena na  dětský 
letní tábor v  Budislavi u  Litomyšle 
v termínu od 27. 7 do 8. 8. 2014 

Stanový tábor se nachází v  krásném 
kraji skalního pískovcového města 
Toulovcovy maštale. 

Na cestě do Toulovcových maštalí

Táborová hra je zasazena do  období 
první republiky a nese název „Dědictví“. 
Bohatý továrník Pumprla hledá pro svůj 
velký majetek dědice a  následovníka. 
Přijeď a  staň se dědicem právě ty! Zažij 
mnoho nevšedních zážitků a činností. 

Aquazorbing
Foto: Marta Goliášová 

Cena tábora je 3 700 Kč, naše jednota 
hradí a  zajití dopravu na tábor.

Bližší informace M. Goliášová – tel. 
723 394 188. 

Marta Goliášová

Stolní tenis
Vranovický 

stolní tenis slaví 

historický úspěch

Prvním jarním víkendem skončily 
dlouhodobé soutěže 2013/2014 
družstev stolních tenistů. A  jak již 
bylo předznamenáno v  lednovém čísle 
Zpravodaje, optimistická očekávání se 
nakonec potvrdila. Pro místní oddíl TJ 
Sokol tak byla právě ukončená sezóna 
historicky naprosto nejúspěšnější a  to 
jak co do  počtu zúčastněných hráčů 
a družstev, tak i co se týče jejich umístění 
v konečných tabulkách! 

Husarský kousek se podařil 
družstvu „A“. Vítězství ve  všech 22 
zápasech krajské soutěže sk. C a postup 
do  krajského přeboru zcela zastiňuje 
vystoupení ostatních družstev. Shodou 
okolností v  posledním kole 23. března 
přijel do  vranovické sokolovny největší 
konkurent v  boji o  postup - družstvo 
Sokola Otnice. To se ovšem, na  rozdíl 
od  vranovického týmu, nedokázalo 
v průběhu soutěže vyvarovat nečekaného 
zaváhání. Poslední zápas celé sezóny se 
tak odehrával v  příjemné neformální 
atmosféře pro vranovické hráče. 
U  hostujícího družstva se naopak spíše 
snášel duch zklamání a chladu. 

O  historický největší úspěch 
vranovického ping-pongu se postarali 

jmenovitě Marcel Bednařík (43), 
Rostislav Hladký (35), Imrich Wirth 
(37) a  Martin Klabusay (30). První dva 
jmenovaní hráči hrají za  naše družstvo 
již dlouhé roky, zatím co druzí dva 
přestoupili do vranovického oddílu před 
začátkem sezóny a  právě toto výrazné 
posílení družstva se ukázalo rozhodujícím 
faktorem celkového úspěchu. 

Foto zleva: Imrich Wirth, Rostislav 
Hladký,Marcel Bednařík, Martin Klabusay, 
Stanislav Tetur, vedoucí oddílu Petr Goliáš

Celá geneze družstva je ovšem 
značně propletená - místním hráčem je 
pouze Martin Klabusay, odchovancem 
oddílu potom Rostislav Hladký. Vlivem 
přátelských vztahů se stali členy místního 
družstva i  M. Bednařík a  I. Wirth, ač 
bydlištěm v Břeclavi. Průvodním znakem 
konečného kolektivního úspěchu se 
ukázala velká vyrovnanost celé čtveřice 
plus kvalitní náhradník pro případ 5 
záskoků (St. Tetur). V konečném pořadí 
všech jednotlivců podle procentuální 
úspěšnosti (počet výher/počet odehraných 
zápasů) se naši hráči umístili na  2. 
(Bednařík), 5. (Hladký), 8. (Wirth) a 11. 

SOUTĚŽE DRUŽSTEV  -  TABULKYSOUTĚŽE DRUŽSTEV  -  TABULKY
poř. KP II sk. C utkání výh. rem. proh. kont. Sety Body

1. TJ Sokol Vranovice A 22 22 0 0 0 220:69 88

2. TJ Sokol Otnice A 22 19 0 3 0 206:89 79

3. TJ Agrozet Hustopeče B 22 15 0 7 0 192:122 67

4. TJ Slavoj Rohatec A 22 14 2 6 0 189:117 66

5. TJ Jiskra Strážnice B 22 13 3 6 0 183:140 64

6. SKST Hodonín D 22 10 2 10 0 162:139 54

7. TJ Sokol Kobylí B 22 9 4 9 0 154:159 53

8. TJ Sokol Vracov C 22 9 0 13 0 141:169 49

9. Sokol Hostěrádky A 22 7 1 14 0 133:173 44

10. TJ Sokol Hodonín A 22 4 2 16 0 119:187 36

11. MK Řeznovice D 22 3 0 19 0 67:200 31

12. MSK Břeclav A 22 0 0 21 1 18:220 21

-šťa-
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(Klabusay) místě. Nezbývá, než popřát 
vranovickému áčku neméně úspěšné 
vystoupení ve vyšší soutěži.

Zorganizovat bezproblémové účinko-
vání 5 družstev ve  22 víkendech není 
snadným úkolem, zásluhou oddílového 
bosse Petra Goliáše se však konečné 
„dílo“ zdařilo, také výsledky ostatních 
družstev se ukázaly nad původním 
očekáváním. Dorostenecké družstvo 
skončilo  v konečném pořadí na 5. místě 
(z  11 družstev), nejlepšího výsledku 
v  něm dosáhl pouzdřanský člen oddílu 
Pavel Zmrzlík. 

V  okresním přeboru IV. třídy 
skončilo družstvo dospělých „D“ na  7. 
místě (z  12), 90% zápasů však odehráli 
dorostenečtí talenti a  talentky, členové 
oddílu z Vranovic, Pouzdřan a Unkovic. 
Další výrazný pokrok v jejich výkonnosti 
by při dosavadním tréninkovém nasazení 
měl být otázkou krátkého času. 

Družstvo „C“ postoupilo do  OP 
II. tř. z  nižší soutěže a  očekával se boj 
o  záchranu. Ten se ovšem nekonal, 
neboť díky stále se zlepšujícím juniorům 
Michalovi Hanušovi a  Aleši Mrkvicovi 
družstvo skončilo nakonec 6. (z  12), 
přičemž prvně jmenovaný s  více než 
70%ní úspěšností se zařadil mezi prvních 
deset nejlepších hráčů celé soutěže. 

Družstvo B skončilo v  dlouhodobé 
části OP I. tř. na čtvrtém místě a čeká ho 
ještě boj v  play-off  o  postup do  krajské 
soutěže. Celé družstvo táhl k  tomuto 
velmi dobrému výsledku zejména 
Stanislav Tetur (44) - s 80%ní úspěšností 
5. nejlepší hráč soutěže. 

Pavel Šťastný

Silový trojboj
Ve Vranovicích 

proběhlo 

Mistrovství Moravy 

v silovém trojboji

TJ Sokol Vranovice oddíl silového 
trojboje uspořádal dne 22. března 
2014  1. Mistrovství Moravy v  silovém 
trojboji mužů a  žen bez podpůrných 
dresů (RAW). Zúčastnilo se celkem 52 
závodníků ze 17 oddílů z  celé Moravy 
a  nechyběli ani zástupci Východních 
a  Jižních Čech. Závod byl pořádán pod 
přísnými pravidly IPF.

Soutěž zahájil místostarosta Drahomír 
Dofek, který popřál všem zúčastněným 

hodně zdaru při soutěži a  byl potěšen 
tak hojnou účastní závodníků, kteří 
do  Vranovic přijeli soutěžit. Na  tomto 
mistrovství bylo překonáno celkem 26 
českých rekordů.

Výkony soutěžících byly obdivuhodné
Soutěž byla zastoupena závodnicemi 

Sokola Lnžhot, TJ Lanškroun, Spartak 
Pelhřimov, Sokola Rosice a  Sokola 
Pohořelice. 

Výsledky ženy

V  kategorii do  52 kg se na  prvním 
místě umístila Nikol Barkociová 
z  Lanžhota za  celkový výkon 230 kg. 
Kategorii do  57 kg vyhrála juniorka 
Nikola Štaiglová z Lanškrouna celkovým 
výkonem 292,5 kg. 

Dorostenka Kristýna Obršlíková 

z  Rosic byla první za  výkon 237,5 kg. 

Kategorii do 72 kg vyhrála Jitka Mašková 

z  Lanžhota. Její výkon byl 225 kg 

a reprezentovala kategorii masters M1 (tj. 

nad 40 let). Nejlepší v kategorii do 84 kg 

byla Martina Koutňáková z  Pohořelic 

a zvítězila za celkový výkon 407,5 kg.

Výsledky muži

V mužské kategorii do 66 kg zvítězil 

Martin Štoppl z  Olomouce. Druhé 

místo obsadil vranovický Lukáš Soukup 

za  výkon 362,5 kg. Vítězem v  kategorii 

do 74 kg se stal František Kružík z KKST 

Jihlava. Věroslav Průdek z  Vranovic 

za výkon 337,5 kg vybojoval pátou příčku. 

Antonín Pavlovec z  Colbertu Vítkovice 

zvítězil v  kategorii do  93 kg za  výkon 

670 kg. V  soutěžící kategorii do  105 kg 

se stal vítězem Jan Binko z  TJ Svitavy 

s  celkovým výkonem 645 kg. Junior 

Michael Čech z  Vranovic se umístil 

na  čtvrtém místě v  soutěžní kategorii 

do 120 kg (výkon 567,5 kg). Vítězem této 

kategorie se stal Stanislav Macák z GYM 

Olomouc výkonem za 640 kg.

Poděkování za  zdárný průběh 

závodů patří nakladačům, že vydrželi 

devítihodinový maraton v  nakládání. 

Jmenovitě Pavlu Pláteníkovi, Jiřímu 

Furchovi, Josefu Wachterovi, Petrovi 

Suchánkovi a  Oldřichu Halfarovi, kteří 

skutečně nazvedali nejvíce kil za  celý 

silácký maraton. Poděkování patří také 

Ing. Petru Nepomuckému za bezchybné 

a rychlé zpracování výsledků.

O  hladové žaludky všech se pečlivě 

staraly Renata Měřínská, Hana Celnarová 

a Bohumila Vetrová.

Poděkování patří také všem ostatním 

členům silového trojboje za  přípravu 

této náročné soutěže a  lékařům, kteří 

se starali o  bezpečnost závodníků 

Doc.  MUDr.  Zdeňkovi Černému, Csc. 

a  MUDr.  Aleně Černé. V  neposlední 

řadě děkuji všem sponzorům, kteří akci 

podpořili.

     Ivan Karpíšek 

Oblastní 

mistrovství Jižní 

Moravy proběhlo 

ve Zbýšově. Jistý 

postup si vybojoval 

Bohunický

Oblastní mistrovství Jižní Moravy 

v silovém trojboji pro rok 2014 proběhlo 

1.2.2014 v Hornickém domě ve Zbýšově. 

Toto oblastní mistrovství bylo vyhlášeno 

pro muže a ženy pro postup na mistrovství 

Moravy. Pro juniory a  dorostence také 

tato soutěž byla nominační na mistrovství 

České republiky.

Oddíl silového trojboje Sokola 

Vranovice měl zastoupení v  kategorii 

mužů do  74 kg, kde Jan Bohunický 

zvítězil celkovým výkonem 445 kg. Čtvrté 

místo obsadil Lukáš Soukup za  výkon 

342,5 kg.

V soutěži dorostu v kategorii do 74 kg 

zvítězil David Dubský výkonem 372,5 

kg.Druhý se umístil Věroslav Průdek 

za výkon 332,5 kg.

V  juniorské kategorii do  74 kg se 

umístil Richard Čech na  čtvrtém místě 

za celkový výkon 360 kg.

V  kategorii juniorů do  120 kg byl 

Michael druhý za celkový výkon 607,5 kg.

V mužské kategorii má jistý postup Jan 

Bohunický na  mistrovství Moravy,který 

splnil limit v kategorii do 74 kg.

Dorostenci a  junioři si musí počkat 

na  nominaci na  mistrovství České 

republiky (soutěžilo se ještě ve  třech 

oblastech v  republice), které má 

proběhnout 8.3.2014 ve Zlíně.

Za oddíl silového trojboje 

Ivan Karpíšek
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SK Vranovice

Zhodnocení zimní 

přípravy 

... tak nám právě začalo jaro, a  to 
je pro všechny naše hráče, fanoušky 
a  příznivce jasný signál, že se kvapem 
blíží start 2. poloviny soutěžního ročníku 
sezóny 2013/2014. Po pětiměsíční pauze 
vyplněné nezbytnou zimní přípravou, 
halovými turnaji, přátelskými zápasy či 
u  mužů absolvování zimního turnaje 
v Žabčicích, máme bohužel rozporuplné 
pocity. Ne všechna naše družstva totiž 
v  tomto období vyvíjela dostatečnou 
tělesnou aktivitu ke  hře zvané kopaná, 
naprosto nezbytnou. Konkrétně mám 
na mysli naše dorostence, ti totiž nastolili 
nový trend a  jednotky s  trenérem vedli 
nejrychlejší možnou cestou dnešní doby, 
a  to přes Facebook! Hřiště, míč a  fotbal 
viděli a  hráli asi jen při online hrách 
na  play-stationu a  jsem přesvědčen, že 
tento způsob přípravy jim bude platný 
asi jako Meresjevovi ponožky. Z  trenéra 
navíc udělali zoufalého,ale talentovaného 
poetu, který si se současnou situací 
(stejně jako výbor SK) bohužel neví rady. 
Nejhorší možnou variantou, které se však 
chceme vyvarovat, je odhlášení družstva 
ze soutěže. Po  odehrání prvních jarních 
kol vše ještě důkladně zvážíme.

Pozitivní zprávy však převažují, ostatní 
družstva totiž fungují bezproblémově. 
Přípravka odehrála jeden halový turnaj 
v  Pohořelicích, žáci zajížděli ve  třech 
14-i denních intervalech na  turnaj 
do sportovní haly v Žabčicích a muži nám 
udělali radost vítězstvím ve velmi slušně 
obsazeném zimním turnaji v  Žabčicích 
na umělé trávě(viz. výsledky níže).

Všem hráčům přeji do  jarní sezóny 
pevné zdraví, pozitivní smýšlení, radost 
ze hry i  dosažených výsledků respekt 
k  soupeři a  zároveň pokoru k  vlastním 
spoluhráčům. 

Nezbývá nic jiného než věřit, a  já 
za  sebe věřím bezmezně, že toto jaro 
bude pro naše Áčko konečně postupové 
a po posledním zápase sezóny si se všemi 
fanoušky pořádně a z plných plic radostně 
zakřičíme .. HURÁÁÁÁ…

 Za SK Vranovice Mirek Ježa

Výsledky zápasu zimního turnaje 

mužů v Žabčicích únor/březen 2014

Újezd u Brna – SK Vranovice ............ 2:3
Žabčice – SK Vranovice .................... 1:2
SK Vranovice – Strachotín ................ 3:4
Finále:
Žabčice – SK Vranovice .................... 2:3

-jež-

Rozlosování jarní soutěže Dorost
Ne 6.4.2014 Moravská Nová Ves Vran/Ivaň/ Přib 13:15
Ne 13.4.2014 Lanžhot Vran/Ivaň/ Přib 13:45
NE 20.4.2014 Vran/Ivaň/Přib Kobylí/Vrbice 13:45
Ne 27.4.2014 Char.Nová Ves Vran/Ivaň/ Přib 13:45
Ne 4.5.2014 Vran/Ivaň/Přib Zaječí 14:15
Ne 11.5.2014 Volno
Ne 18.5.2014 Vran/Ivaň/Přib Velké Bílovice 14:15
So 24.5.2014 Rakvice Vran/Ivaň/ Přib 14:15
Ne 1.6.2014 Vran/Ivaň/Přib Podivín 14:15
Ne 8.6.2014 Lednice Vran/Ivaň/ Přib 14:15
Ne 15.6.2014 Vran/Ivaň/Přib Klobouky 14:15



Sňatky
Oldřich Vybíral a Magdalena Šťastná

Úmrtí
Vladimír Inek
Richard Čech
Eva Halamková

Počet obyvatel ke dni 21.03.2014
Muži  ........................................ 1072
Ženy  ......................................... 1092
Celkem ..................................... 2164
z toho dospělí  ........................... 1765 
děti  ............................................. 399

Zdroj: matrika OÚ, 
připravila Zuzana Škamradová

Životní jubilea
Květen
Květoslava Danečková  .................. 75
Věra Dreslerová  ............................ 80
Rudolf Hanuš  .............................. 87
Květoslava Kurková  ...................... 65
Lena Hrubá  ................................. 50
Jaroslav Kurka  .............................. 65
Miroslav Bombela  ........................ 87
Božena Mahovská  ........................ 86
Milada Posoldová  ......................... 80
Alena Páralová  ............................. 70
Žofi e Procházková  ....................... 80
Libuše Komprdová  ....................... 70
Dana Krejčiříková  ........................ 50
Olga Němečková  ......................... 81
Jaroslav Mazuch  ........................... 81
Ivan Bednář  .................................. 75
Marie Lurská  ............................... 70
Růžena Valíková ........................... 70
Františka Dvořáková  .................... 80
Vlastimila Novotná  ...................... 70
Anna Prokopová  .......................... 60
Josef Zekl  ..................................... 75
Otto Procházka  ............................ 82
Jitka Staňková  .............................. 55

Červen
Emilie Kaplanová  ......................... 89
Marie Pražáková  .......................... 81
Marie Drábíková  .......................... 50
Ivan Bednář  .................................. 50
Jan Vaníček  .................................. 55
Jarmila Němcová  .......................... 81
Ludmila Drápalová  ...................... 82
Květoslava Mikulíková  ................. 65
Anna Václavíková  ......................... 83
Oldřich Vybíral  ............................ 60
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Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 

Vranovické jaro 2014
So 19.4.2014, Centrum volného času, 

Hřiště za halou (Lipová, Sokolská)

Zahájení sezony ve Vinotéce
So 26.4.2014 ve vinotéce za OÚ

začátek v 19,00 hodin
pořádá ČZS MS – vinaři Vranovice

Pálení čarodějnic
St 30.4.2014, začátek v 17,00 hodin

Hřiště SK (fotbalové)
pořádají Vranovické baby

O pohár Vranovického divočáka
„4. ročník recesistického závodu na běžkách”

So 24.5.2014, Náves Vranovice
prezence závodníků ve 13,30 hodin

Začátek ve 14,00 hodin
Pořádá Domácí pivovar Vranovické divočák

Pravidla:
Startují malí (děti a dorost) a velcí závodníci na běžkách 

v žertovných převlecích, nebo v zimní výbavě.
Soutěží se v kategoriích: nejlepší maska, nejrychlejší běžec.

Pohádkový les – Den dětí
So 31.5.2014, Centrum volného času, Hájek

Rybářské závody
pro dospělé

So 31.5.2014, Český rybářský svaz, MO Vranovice
pro děti

Ne 1.6.2014, Český rybářský svaz, MO Vranovice

Občanská inzerce

  Matka se zdravotně postiženým 
synem hledá z důvodu synova 
dojíždění do učiliště podnájem ve 
Vranovicích. Termín od září 2014 
(pondělí-pátek). Stačí nám jeden 
pokoj se sociálním zařízením. Seriózní 
jednání, spěchá. T: 736 725 863

  Koupíme pozemek v lokalitě 
Vranovice. Pro výstavbu rodinného 
domu sháníme stavební pozemek 
ve Vranovicích. Cena dle dohody, 
nabídněte. Rádi se přijedeme podívat. 
T: 776 052 037




