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DISTRIBUCE ZDARMA

V tomto čísle najdete:

  Obec připravila nový projekt třídění 
odpadu

  Nové kroje budou do hodů
  Naše obec získala turistickou 

známku
  Čistička odpadních vod šetří peníze
  Motivační dotaci získal Pavel 

Pláteník
  Jak jsme volili do Evropského 

parlamentu
  Crazy Girls postupují do 

celorepublikového finále
  Dětský den v Hájku
  Jak jsme prožili Vranovické jaro

ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE

Ústavní soud dal Obci Vranovice za pravdu
Věcná zarputilost vedení obce a erudice právního zastoupení JUDr. Radka 

Macha přinesla po více než 14-ti letech  zásadní úspěch ve vleklém soudním 
sporu o budovu školní jídelny U Floriánka č.p. 57.

Nálezem Ústavního soudu  sp.  zn. I. ÚS 2299/13, který byl vyhlášen dne 
30.4.2014, byla Obci Vranovice vrácena naděje na úspěšné a spravedlivé vyřešení 
soudních sporů o budovu školní jídelny U Floriánku č.p. 57.

Ústavní soud ve svém výše uvedeném Nálezu vyhověl v plném rozsahu  
Ústavní stížnosti naší obce podané dne 24.7.2013 a zrušil tak, pro Obec Vranovice 
neúspěšná, usnesení všech předešlých soudů: 

• Usnesení Krajského soudu v Brně,
• Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, 
• Usnesení Nejvyššího soudu.
Ve skutečnosti Nález Ústavního soudu znamená, že spor o budovu školní 

jídelny U Floriánka čp. 57 se vrací po více než čtrnácti letech na svůj počátek. 
Jelikož jsou obecné soudy vázány právním názorem Ústavního soudu, je velká 
naděje, že naše obec bude ve sporu, který trvá od r. 1993, nakonec úspěšná. 

… pokračování na str. 2
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané, více než dvacet 
let trval soudní spor o  budovu školní 
jídelny U  Floriánka č.p. 157.  Nyní 
se zdá, že naše obec bude mít nárok 
na vrácení  podstatné fi nanční částky zpět 
do rozpočtu obce.

… pokračování ze str. 1

Ústavní soud dal Obci Vranovice 

za pravdu 

ve  všech argumentech, které 
předcházející soudy neuznaly. Jedná se 
zejména o dvě následující skutečnosti:

  Ústavní soud uznal, že Obec 
Vranovice nabyla předmětnou budovu 
v dobré víře a že se obecné soudy otázkou 
dobré víry Obce Vranovice v  podstatě 
vůbec nezabývaly. Obecné soudy 
hodnotily koupi budovy v  r. 1995 (v  té 
době se již o  budovu vedl soudní spor) 
a následné další investice do budovy, jako 
lehkomyslný přístup a  nedbalou péči 
o svá práva.

  Ústavní soud odmítl závěr 
obecných soudů ve věci restitucí. Postup 
obecných soudů nazval jako ryze 
formalistický výklad právních norem, 
který ve  své judikatuře dlouhodobě 
odmítá.

Po  vydání Nálezu Ústavního soudu 
nebude prioritou vedení obce vést dalších 
10 let soudní spor. Naopak, pod tíhou 
argumentů, které uznal Ústavní soud, 
je prioritou uzavřít rychlé mimosoudní 
vyrovnání se správkyní konkurzní 
podstaty úpadce Agrodružstvo Vranovice 
v  likvidaci. Jen touto cestou se naše 
obec může domoci rychlého nároku 
na vrácení podstatné fi nanční částky zpět 
do rozpočtu obce.

Historie procesu:

1993 - zahájen soudní spor o určení 
vlastnictví budovy (Agrodružstvo 
Vranovice vs. Manželé 
Koštuříkovi)

1995 - Obec Vranovice koupila 
nemovitost školní jídelny 
U Floriánka č.p. 57  (Kupní 
smlouvou ze dne 26.4.1995 
od manželů Koštuříkových)

1998 - na majetek Agrodružstva 
Vranovice (původního majitele) byl 
prohlášen konkurz 

2007 - Správcem konkurzní podstaty 
Agrodružstva Vranovice - 
JUDr. Burešovou byla budova 
zapsána do konkurzní podstaty 
úpadce.

2007 - Dne 29.5.2007 podala Obec 

Vranovice u Krajského soudu 

v Brně vylučovací žalobu 

na předmětnou budovu

2010 - Usnesení Krajského soudu 

v Brně ze dne 29.6.2010, č.j. 12 

Cm50/2007-95, vylučovací žaloba 

byla zamítnuta 

Obec Vranovice podala odvolání 

proti Usnesení Krajského soudu 

v Brně ze dne 29.6.2010, č.j. 12 

Cm50/2007-95 k Vrchnímu soudu 

v Olomouci

2011 - Vrchní soud v Olomouci dne 

2.11.2011, č.j. 6 Cm106/2010-143 

zamítl odvolání Obce Vranovice 

a potvrdil Usnesení Krajského 

soudu v Brně 

Obec Vranovice podala námitku 

k Nejvyššímu soudu.

2013 - Nejvyšší soud potvrdil Usnesení 

Krajského soudu a Vrchního soudu 

v Olomouci.

2014 - Nález Ústavního soudu  sp.  zn. 
I. ÚS 2299/13, který byl vyhlášen 
dne 30.4.2014. Tímto nálezem 

bylo zrušeno Usnesení Krajského 

soudu v Brně, Vrchního soudu 

v Olomouci a Nejvyššího soudu.

Váš starosta Ing. Jan Helikar

Novodobé Vzdělávací centrum. 

Způsob jak zachovat školu

Přípravy na  modernizaci budovy 
školy U  Floriánka postoupily do  fáze 
projektu. Ambiciózní  plán slibuje 
novodobé Vzdělávací centrum, v  němž 
budou moderní třídy, včetně zázemí, 
hudební a  výtvarný ateliér určený nejen 
pro školu, ale také ZUŠ, společenská část 
pro komorní koncerty, či výstavy, ale také 
například obecní knihovna.

Doposud nevyužitý dvůr školy má 
šanci se změnit na  klidovou zelenou 
zónu s  vodními prvky a  pergolou, 
kombinovanou se sportovištěm pro žáky 
školy. Do  projektu se vejde také bazén, 
který by v  mimoškolní době mohla 
využívat také veřejnost v organizovaných 
kurzech plavání, či cvičení.

Zhotovením projektové dokumentace 
byla pověřena společnost PROST 
Hodonín, která vyhrála výběrové řízení 
na  základě nejnižší cenové nabídky 
s  cenou 535.610 korun. Smluvně se 
společnost musela zavázat mimo jiné 
k vytvoření prováděcí dokumentace nutné 

k  realizaci, komunikaci se stavebním 
úřadem, vedoucí k  získání stavebního 
povolení a podobně.

Vedení obce nechalo do  projektu 
zapracovat připomínky ředitelství školy 
i  veřejnosti. „Důležitým aspektem je 
například nutnost zachování průjezdu 
do  dvora, či samostatný vstup pro 
veřejnost, například do obecní knihovny. 
Celý objekt bude bezbariérový. Myšleno 
bude také na  zaclonění výukových tříd 
před nadměrným sluncem,“ vyjmenoval 
starosta Jan Helikar. 

Stavět se bude, když vyjde 

dotace

Odhadovaný rozpočet na vybudování 
Vzdělávacího centra se pohybuje kolem 
částky 30 milionů korun a  bude tak 
realizován pouze v případě získání dotace 
z  některých dotačních titulů. Na  peníze 
však obec nedosáhne bez připravené 
projektové dokumentace a  stavebního 
povolení.  Ty jsou podmínkou pro žádost 

o dotaci. Proto  musí být Obec pro žádost 
o dotaci připravena v předstihu.

Snahou celého projektu modernizace 
školy na novodobé Vzdělávací centrum je 
udržet naplněnost školy a vzbudit zájem 
rodičů o  umístění svých dětí do  výuky 
ve  Vranovicích. Tak, aby nepokukovali 
po jiných modernějších zařízeních v okolí. 
Cíleno je nejen na domácí obyvatele, ale 
také na přespolní.

Dalším důvodem jsou, podle starosty 
obce Jana Helikara, sílící politické diskuse 
o fi nancování školských zařízení, mířené 
k  jejich redukci. Pokud by k  nim došlo, 
Vranovice by tato opatření postihla a škola 
by čelila zrušení. Především II. vzdělávací 
stupeň základní školy. „Snažíme se proto 
najít cestu, aby vranovická základní škola 
byla výjimečná. Pro domácí i  pro žáky 
z okolí. Bez investic to nepůjde,“ zakončil.

Dagmar Sedláčková
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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. 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 
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 
žádostech o dotaci z JmKú na vědomí.

Usnesení schválili všichni zúčastnění členové 
Rady obce.

Usnesení Rady č. 6/2014 

ze dne 31.3.2014

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

Tauchmana na projekční práce pro 
bytovou zónu a chodník a přechod na 
ul. Pouzdřanská.

1.2. Rada obce schválila vybudování 
parkovacího místa na vlastní náklady 
(obec poskytne zámkovou dlažbu) před 
RD na ul. Školní 147.

1.3. Rada obce schválila smlouvu se 
společností SITA CZ a.s. na dodávku 
nádob na tříděný odpad (popelnic) 
a současné schválila výzvu k plnění 
smlouvy.

1.4. Rada obce schválila termín a program 
pro předání slavnostního ocenění za 
mimořádné úspěchy a reprezentaci 
Obce Vranovice za r. 2014. 

1.5. Rada obce schválila Rámcovou kupní 
smlouvu se společností SILMET 
PŘÍBRAM a. s.

1.6. Rada obce schválila pronájem 3 
místností v Domě pro seniory 
společnosti Seniorprojekt s.r.o.

1.7. Rada obce schválila podmínky 
pronájmu pozemku p.č. 2565/66 od ČD 
a. s.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá dodržet časový 

harmonogram pro volby do EP.
 T: 24.5.2014, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá podat přihlášku 

stavby Domu pro seniory do celostátní 
soutěže Stavba roku.

 T: 15.5.2014, O: starosta

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

ČOV na vědomí.
3.2. Rada obce vzala informace ve věci 

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

Usnesení schválili všichni zúčastnění členové 
Rady obce.

Usnesení Rady č. 7/2014 

ze dne 14.4.2014

Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila a doporučila ZO 

ke schválení Rozpočtové opatření č. 
1/2014.

1.2. Rada obce schválila program 
Zastupitelstva Obce Vranovice dne 
24.4.2013

1.3. Rada obce schválila Smlouvu o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z 
obalů č. OS20140001575 se společností 
EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 

Praha 4
1.4. Rada obce schválila vypsání výběrového 

řízení na výrobu 9-ti párů lidových 
slavnostních krojů.

1.5. Rada obce schvaluje novou Smlouvu na 
svoz a likvidaci komunálního odpadu 
se společností A.S.A. s účinnosti od 
1.8.2014.

1.6. Rada obce schválila Zprávu o 
hospodaření Základní školy a Mateřské 
školy příspěvkové organizace za r. 2013.

1.7. Rada obce schválila hospodaření  
Základní školy a Mateřské školy 
příspěvkové organizace za 1 Q 2014.

1.8. Rada obce schválila mimořádnou 
účelovou dotaci ve výši 10.000,-Kč 
pro  Základní školu a Mateřskou školu 
příspěvkovou organizaci pro zajištění 
Česko – německého setkání žáků v 
Praze.

1.9. Rada obce rozhodla o pořízení nových 
2 ks fotopastí.

1.10. Rada obce schválila Smlouvu o dílo se  
společností PROST Hodonín s.r.o. na  
zpracování projektové dokumentace pro  
Vzdělávací centrum. 

1.11. Rada obce schválila dočasné navýšení 
odměny pro provozovatele TIC.

1.12. Rada obce schválila Dohodu o využití 
účelových prostředků od Honebního 
společenstva Vranovice-Přibice.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá upřesnit projekt pro 

klimatizaci v jídelně DPS.
 T: 28.4.2014, O: místostarosta
2.2. Rada obce ukládá podat výpověď 

společnosti A.S.A. ze současné smlouvy 
na svoz a likvidaci komunálního 
odpadu.

 T: 30.4.2014, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá připravit 

harmonogram, podmínky a metodiku 
pro zavedení třídění, komunálního 
odpadu s termínem zahájení 1.9.2014.

 T: 30.4.2014, O: starosta, místostarosta
2.4. Rada obce ukládá projednat se 

společností SB Patrol s.r.o. Pohořelice 
důsledné a efektivnější

         využívání instalovaných fotopastí.
         T: 15.5.2014                                                           

O: starosta
2.5.   Rada obce ukládá návrh na doplnění 

dopravního značení pro cyklisty 
projednat s Odborem dopravy při MěÚ 
Pohořelice a dopravní Policií ČR Brno 
– venkov.

 T: 30.5.2014, O: starosta

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

Vyhodnocení čerpání rozpočtu za 
IQ/2014.

3.2. Rada obce vzala na vědomí akceptaci 
SFŽP žádosti obce o dotaci na pořízení 
nádob na třídění komunálního odpadu.

Usnesení schválili všichni zúčastnění členové 
Rady obce.
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Usnesení Rady č. 8/2014 

ze dne 29.4.2014

Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila zasypání 

nefunkčního septiku v chodníku na ul 
Školní před farou.

1.2. Rada obce schválila pravidla pro 
vydání Vranovického zpravodaje před 
komunálními volbami.

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

na dodávku informačních tabulí.
 T: ihned, O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala informace o 

Vranovickém jaru na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí informace 

o realizaci rekonstrukce chodníků na ul. 
Hlavní a ul. Dlouhá.

3.3. Rada obce vzala informace o jednání 
Školské rady na vědomí.

Usnesení schválili všichni zúčastnění členové 
Rady obce.

Usnesení Rady č. 9/2014 

ze dne 12.5.2014

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

informačních tabulí na cyklistickou 
stezku v ceně 48.000,-Kč bez 
DPH, Miroslav Polívka, Tábory 43, 
Hustopeče.

1.2 Rada obce vybrala uchazeče na 
zhotovení lidových krojů: Yveta 
Petrásková, Bořetice.

1.3. Rada obce schválila Smlouvu o dílo na 
zhotovení 9 párů lidového kroje.

1.4. Rada obce schválila projektovou 
dokumentaci pro instalaci klimatizace 
do jídelny Domu pro seniory.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v rámci 
dotačního programu: podpora rozvoje 
cyklistiky a cyklistické dopravy 
v Jihomoravském kraji v 2014 č. 
024487/14/ORR. 

1.6. Rada obce schválila Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v rámci 
dotačního programu: podpora 
udržování čistoty cyklistických 
komunikací a úpravy běžeckých 
lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v 
r. 2014 č. 024670/14/ORR

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na dodavatele klimatizace do 
Domu pro seniory.

 T: ihned, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá reklamovat u 

zhotovitele kvalitu mlatového chodníku 
v parku za Domem pro seniory.

 T: ihned, O: místostarosta, starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala správu o zajištění 

Plánu investic a oprav na r. 2014 na 
vědomí.

3.2. Rada obce vzala na vědomí informace 
o realizaci rekonstrukce chodníků na ul. 
Hlavní a ul.  Dlouhá.

3.3. Rada obce vzala Nález Ústavního soudu 
na vědomí.

3.4. Rada obce vzala informace o tržním 
ocenění předmětných pozemků ČD na 
vědomí.

3.5. Rada obce vzala rozhodnutí Krajského 
úřadu ve věci zrušení Rozhodnutí 
Stavebního úřadu v Pohořelících č.j. 
MUPO01069/20104 na vědomí.

Usnesení ZO č. 2/2014

ze dne 24.4.2014

ZO schvaluje
1. ZO schvaluje program dnešního jednání
2. ZO schvaluje členy Návrhové komise
3. ZO schvaluje ověřovatele zápisu
4. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 

1/2014 s celkovými příjmy 31.822.100,-
Kč a celkovými výdaji 27.459.100,-Kč

5. ZO schvaluje Závěrečný účet za r. 2013  
bez výhrad.

6. ZO schvaluje hospodářský výsledek za r. 
2013.

7. ZO schvaluje převod výsledku 
hospodaření za rok 2013 ve výši 
6.644.296,87 Kč z účtu 431 na účet 432 
nerozdělený zisk z minulých let.

8. ZO schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 
2553/2 ro rozloze 10 m2 za minimální 
cenu 100,-Kč/m2.

9. ZO schvaluje záměr koupi části 
pozemků  p.č. 1641/1, 1641/2 a 1641/5.

10. ZO schvaluje bezúplatný převod 
pozemků p.č. 2558/8, 2558/13 do 
majetku Obce Vranovice.

11. ZO schvaluje v souladu s Zákonem 
č. 274/2001 Sb.o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle 
Vyhlášky  č. 428/2001 Sb. v platném 
znění o způsobu výpočtu srážkové vody 
cenu za srážkovou  vodu ve výši 0,-Kč.

12. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. DD/63203/3-3/2014/VB 
se společností RWE GASNET, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČO 27295567. 

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.
3. ZO bere zprávu o čerpání Rozpočtu za 

I. čtvrtletí 2014 na vědomí.
4. ZO bere na vědomí zprávu auditora za 

r. 2013.
5. ZO bere zprávu o připravenosti 

programu třídění komunálního odpadu 
na vědomí 

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 

19. 6. 2014 v 19 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Vranovice

Termíny svozu 
komunálního odpadu

červen: 6., 13., 20., 27.

červenec: 4., 11., 18., 25.

srpen: 1., 8.

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Plast –  červen 9., 23.

 červenec 7., 21.

 srpen 4.

Papír – červen 5., 21.

 červenec 3., 19., 31.

Sklo –  červen 19.

 červenec 17.

Dovolená dětské 

lékařky 

MUDr. Ludmily Bartlové 

MUDr.  Ludmila Bartlová oznamuje, 
že během letních měsíců července 
a  srpna bude mít dovolenou 
v  následujících termínech: 7.7.- 11.7. 
a 11.8.-.15.8.

Zastupuje MUDr. Glierová, ordinace 
od 8.00-12.00.

Dovolená praktického 

lékaře 

MUDr. Petra Bartla

MUDr. Petr Bartl oznamuje, že 
během letních měsíců července a srpna 
bude mít dovolenou v následujících 
termínech: 7.7.- 11.7., 17.7. -18.7., 11.8.-
15.8., 25.8.-26.8.  

Zastupuje MUDr. Macků v Popicích.
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Nový projekt na třídění odpadů zlevní 

náklady na jejich svoz i likvidaci

Třídění odpadu je v  dnešní době 
podstatným krokem k  tomu, jak šetřit 
přírodní zdroje surovin a  energie, tolik 
potřebné pro zachování a obnovu přírody. 
Důsledné a  správné třídění odpadu 
následně snižuje náklady na  jeho svoz 
i  likvidaci. Nejjednodušší na celé věci je, 
že se na třídění může podílet každý z nás.

Nově budete moci třídit přímo 

ve svých domácnostech

Doposud probíhalo třídění odpadu 
v  naší obci tak, že lidé mohli třídit 
odpad podle materiálu do  připravených 
sběrných nádob, které jsou však umístěny 
pouze v některých úsecích v obci a  jsou 
společné pro několik ulic. Jedná se tak 
o  tzv. sběrná místa. Nyní budou mít 
obyvatelé Vranovic možnost třídit odpad 
přímo v domácnostech. To umožní nový 
projekt, který připravilo vedení naší obce.

Informační dopis byl zaslán do každé 
domácnosti i  s  přiloženým formulářem, 
pomocí něhož se lidé mohou do projektu 
třídění odpadu zapojit. Obec z přijatých 
formulářů následně provede analýzu 
potřeb sběrných nádob jednotlivých 
domácností a bytových domů.

Hlavní záměr

Hlavním záměrem je, abychom 
se jako obec správným tříděním 
podíleli na  zlepšení životního prostředí 
a  zároveň také snížili celkové náklady 
na  likvidaci a  svoz odpadu. Třídění 
odpadu se řídí zákonem o  odpadech. 
Podle tohoto zákona se také stanovuje 
poplatek za  odpad, a  to dle podílu 
na netříděný odpad. Motivací ke  třídění 
tedy pro mnohé může být možnost slev 
na poplatcích za odvoz a likvidaci odpadu. 
Jejich výše se bude odvíjet od  hmotné 
zainteresovanosti občanů na  kvalitě 
třídění. To znamená, čím více odpadu 
vytřídíme, o to více bychom mohli ušetřit 
na poplatku za odpad.

Jak bude třídění probíhat?

Do 31. května občané mohou na obci 
odevzdat poptávkový list s  požadavky 
na  zapůjčení popelnic. Třídit bude moci 
každá domácnost do  připravených 
sběrných nádob na  komunální odpad, 
papír, plast a  bioodpad. Ty si občané 
nemusí kupovat, ale pouze si je zapůjčí 
od  obce. Sklo se bude třídit stále stejně 
do kontejnerů umístěných na současných 
stanovištích obce.

Popelnice budou odlišeny barevným 
samolepícím nápisem.

Další informace o  provedené 
analýze, včetně četnosti vývozu 
a  dalších podrobností budou sděleny 
před zahájením třídění, které bude od 1. 
9. 2014.

Věříme, že k  projektu třídění odpadu 
přistoupíte zodpovědně, podílíte se 
na správné separaci odpadu přímo ve vašich 
domácnostech a  tím pomůžete chránit 
životní prostředí a minimalizovat náklady 
na likvidaci a svoz odpadu.

Petra Holásková

Třídit začneme 

v září. Popelnice 

půjčí obec

Oproti původnímu záměru třídit 
odpad už od  dubna, začneme třídit 
až od  září. Důvodem zpoždění je 
opakované úřední maření projektu 
svozovou společností Hantály, která 
neuspěla ve  výběrovém řízení pro 
vysokou cenu a  nesplnění podmínek. 
Zákonné a odvolací lhůty nyní uplynuly 
a  zastupitelé obce se po  konzultaci 
s právníky rozhodli v projektu pokračovat. 

Obec nakoupí nádoby na  třídění 
odpadu a  na  základě požadavku 
jednotlivých obyvatel je zapůjčí 
do  domácností. Požadavkové formuláře 
na  žádaný počet popelnic byly 
distribuovány do  všech domovních 
schránek v obci. 

Projekt přinese snížení celkových 
nákladů na  svoz odpadu až o  300.000,- 
Kč ročně. Pro jednotlivce to znamená 
nižší poplatek za svoz popelnic. Největší 
cenové zvýhodnění však čeká na  ty 
obyvatele, kteří budou nejvíce třídit. Pozná 

to čipové zařízení svozové společnosti. 

Třídění bude umožněno do čtyř barevně 

rozlišených popelnic. Na bioodpad, plast, 

papír a komunální odpad. 

Nákup nádob na  třídění odpadu 

v  hodnotě kolem 1,3 milionu korun se 

podařilo zajistit, díky dotaci z  Evropské 

unie, prostřednictvím Fondu životního 

prostředí. Systém svozu a  umístění 

velkoobjemových kontejnerů na  tříděný 

odpad se bude řešit, až budou známy 

počty domácností, které se do  třídění 

zapojí. Na  základě poptávkových 

formulářů o zapůjčení popelnic.

-sed-

Obec získala 

dotace na údržbu 

a doplňkovou 

infrastrukturu 

cyklistických stezek

Cyklostezky ve  Vranovicích 

budou doplněny o  infotabule a  stylové 

uzamykatelné stojany na  kola. Tuto 

doplňkovou infrastrukturu bude obec 

fi nancovat z  dotací, které získala 

z Jihomoravského kraje v rámci programu 

Podpora cyklistiky a  cyklistické dopravy 

v  Jihomoravském kraji pro rok 2014. 

Na  základě podané žádosti naší obci 

přidělil JmKu fi nanční prostředky ve výši 

77.100 Kč. 

Mimo doplňkovou infrastrukturu 

podpoří kraj dotačně také údržbu 

cyklistických stezek, které vedou naší 

obcí, a  to částkou ve  výši padesáti šesti 

tisíci korunami.

Vzhledem k tomu, že jsou Vranovice 

křižovatkou několika významných 

mezinárodních cyklostezek a  krajských 

koridorů, kudy ročně projedou tisíce 

cyklistů, hlavním cílem obce je podporovat 

zkvalitnění infrastruktury cyklistické 

dopravy a  rozvoj cyklistiky a  zapojit se 

tak do  budování systému bezpečných 

mezinárodních a  krajských cyklostezek 

a  cyklotras na  území Jihomoravského 

kraje.

-hol-
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Výsledky hospodaření za rok 2013

Obří investice a přesto účty 

v plusu

V  loňském roce hospodařila 
obec Vranovice se ziskem ve  výši 
6.644.296,87 Kč. A  to navzdory 
mimořádné investice do  výstavby 
Domu pro seniory, budování chodníků, 
parkovým úpravám a dalším investicím.

Rok 2013 lze z pohledu hospodaření 
obce nazvat jako zcela mimořádný. 
Mimořádný byl z  pohledu výše příjmů 
obce i z pohledu hospodaření.

Obec Vranovice měla na  rok 2013 
sestavený rozpočet jako přebytkový 
ve výši 10.679.100,-Kč. 

Celkové příjmy byly 

ve výši 66.113.600,- Kč 

a výdaje 55.434.500,- Kč. 

Celý rozpočtový přebytek byl použit 
na  jednorázovou mimořádnou splátku 
úvěru poskytnutého na  výstavbu Domu 
pro seniory. 

Stavbu Domu pro seniory se podařilo 
fi nancovat dle předem nastavených 
pravidel. Zadlužení obce se k 31.12.2013 
dostalo na  zcela standardní mnohaletou 
úroveň.

Vedení obce se podařilo 

za poslední 4 roky výrazně zvýšit 

(až zdvojnásobit) roční rozpočty 

obce, aniž by došlo k celkovému 

nárůstu zadlužení obce. 

Dvojnásobné zvýšení rozpočtových 
příjmů v posledních letech je výsledkem 
využití rozumné kombinace příjmů 
z několika zdrojů. 

Obec účelně využívá kombinaci 
následujících příjmů:
  příjmy z vlastní hospodářské činnosti
  příjmy z prodeje stavebních 

pozemků, které obec vybavila 
inženýrskými sítěmi z vlastních 
zdrojů

  přísně účelové bankovní úvěry určené 
výhradně na investice

  dotační příjmy, 
  Obec Vranovice je úspěšná v čerpání 

dotací, které zvyšují dopravní 
bezpečnost (dotace na přestupní 
terminál)  v obci a životní prostředí 
(pořízení multifunkčního zametacího 
stroje). 

Rozumnou kombinací všech 
výše uvedených fi nančních zdrojů se 

v  naší obci daří realizovat investice 
do  modernizace školní jídelny, oprav 
chodníků a  parkovacích míst, daří se 
zlepšovat životní prostředí významnými 
parkovými úpravami a výsadbou několika 
desítek vzrostlých stromů. Daří se 
investovat do úklidu obce. 

Ing. Jan Helikar, starosta

Nové kroje budou 

do hodů

Devět párů nových krojů obléknou 
Vranovičtí stárci už o  letošních 
srpnových hodech. Přesně podle odborné 
rekonstrukce slavnostní formy lidového 
kroje. Avšak v  několika barevných 
variantách. 

Nové originální podoby vranovického kroje 
obléknou stárci již o letošních hodech 
Foto: Dagmar Humpolíková

Doposud vlastnila obec jediný 
vzorový pár. Ušitím dalších krojů budou 
Vranovice vlastnit ojedinělou kolekci 
původní varianty, která do  obce patří 
a etnografi cky přísluší do oblasti jižního 
Brněnska. Stejně jako tam patří sousední 
Ivaň a  Přibice. Právě tyto dvě obce se 
budou fi nančně podílet na  realizaci. 
Významnou částkou přispěla i společnost 
Scolarest, která ve Vranovicích provozuje 
školní restauraci. Pokud bude přát štěstí, 
přispěje dotací i Jihomoravský kraj. 

Po  letech hledání fi nančních 
prostředků na ušití krojů se podařilo výše 
uvedenými způsoby zajistit kompletní 
fi nanční krytí na  ušití původní podoby 
krojů. Žádné náhražky z  jiné oblasti, ale 
autentičnost. 

Zárukou dodržení původních motivů 
a střihu je restaurátorka Yveta Petrásková, 
která ušila původní rekonstrukci kroje pro 
Vranovice a  nyní se zhostila i  realizace 
devíti nových párů. Průběh prací bude 
i  tentokrát konzultovat s  autorkami 
rekonstrukce s  doktorkou Soňou 
Nezhodovou, ředitelkou hustopečského 
muzea a etnografkou Šárkou Prokešovou. 
Zajímavostí je, že speciální textilní 
materiál na  kroje jako například 
brokáty, jezdí Yveta Petrásková vybírat 
do Rakouska.

První vzorový pár ženského 
a  mužského kroje byl představen 
veřejnosti v  obřadní síni obecního 
úřadu v  listopadu roku 2010. Jeho ušití 
předcházely dva roky bádání v archívech 
Moravského zemského muzea v  Brně 
i  v  rodinných archívech obyvatelů 
Vranovic. Následovaly skici, tvorba 
střihu a pak hledání textilního materiálu. 
Prošlapávání cesty k  historickým 
kořenům trvalo déle, ale bylo důsledné. 
Nyní se můžeme těšit na  třetí srpnový 
víkend. Ty letošní hody 2014 budou totiž 
díky krojům mimořádnou událostí.  

Dagmar Sedláčková

Nová turistická 

známka Vranovic se 

těší velkému zájmu

Nová turistická známka Vranovic se 
těší velkému zájmu jak u  vranovických 
obyvatel, tak zejména u turistů, kteří zde 
projíždí po  významných cyklostezkách, 
nebo u  těch, kteří naši obec doposud 
neznali a  pro něž se stala turisticky 
atraktivním cílem. Turistická známka 
je v  prodeji od  začátku května, kdy byl 
v  souvislosti se slavnostním otevřením 
vinotéky také ofi ciálně představen její 
motiv. 

Kulatou plaketu zdobí kostel Navštívení 
Panny Marie, v  pozadí vinná réva, která 
zde symbolizuje vinařskou tradici obce 
a  nechybí ani logo „Vranovice NA  VAŠÍ 
TRASE“.
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Pro ty, kteří před vypálenou 
grafi kou dávají přednost 
dvourozměrnému, barevnému 
zobrazení Turistických znám-
kových míst, je v  prodeji 
turistická nálepka s fotografi í 
obce. Jedná se o  barevnou, 
širokoúhlou samolepku, zo-
brazující ve  fotografi cké 
kvalitě Turistické známkové místo, 
miniaturu příslušné Turistické známky 
a  stručný popis místa a  jeho GPS 
souřadnice.

Hlavním prodejním místem turistické 
známky je zrekonstruovaný vinařský 
sklep s  infocentrem, který se nachází 
za  obecním úřadem. Na  tomto místě je 
k  vidění i  vinařská expozice a  nabízí se 
zde také možnost příjemného posezení.

Turistická známka vznikla na podporu 
vinařské tradice ve  Vranovicích. Avšak 

nejen vinařství, ale také občanská 
vybavenost, památky, kultura a  zejména 
významná poloha obce na  křižovatce 
významných mezinárodních cyklostezek 
a  krajských koridorů, v  okolí lužních 
lesů s  významnou přírodní rezervací 
Plačkův les, kudy protéká říčka Šatava 
a v nedaleké blízkosti řeka Svratka, svědčí 
o tom, že Vranovice patří mezi zajímavé 
místo a  turistickou známku si právem 
zaslouží.

-hol-

Budova Domu pro seniory bude bojovat 

o umístění v soutěži Stavba roku 2014

Přihláška do  soutěže 
byla podána. Budova 
vranovického Domu pro 
seniory bude bojovat 
o  umístění ve  22. ročníku 
soutěže Stavba roku 2014.

Cílem soutěže je 
seznámit nejširší odbornou 
i  laickou veřejnost s  úrov-
ní českého stavitelství 
a  architektury. Soutěž 
je vypsána na  podporu 
kvalitních realizací staveb 
se snahou ocenit společné 
úsilí investorů, projektantů 
a dodavatelů. 

Do  soutěže mohou být přihlášeny 
stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, 
urbanistické realizace veřejného prostoru, 
úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové 
i  nebytové budovy, inženýrské stavby – 
stavby veřejné infrastruktury.

Novinkou letošního ročníku je 
Cena za  veřejný prostor. Veřejnost bude 
mít možnost vybírat svou cenu v  této 
kategorii od čtvrtka 4. 9. 2014 do čtvrtka 
9. 10. 2014 na webových stránkách www.
stavbaroku.cz.

Tuto prestižní soutěž každoročně 
vypisuje Nadace pro rozvoj 
architektury a  stavitelství ve  spolupráci 
s  Ministerstvem průmyslu a  obchodu 
ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví 

v ČR a Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba 

roku 2014 se uskuteční 9. října 2014 

na 8. slavnostním setkání Dnů stavitelství 

a  architektury (DSA) v  Senátu 

Parlamentu České republiky.

Více o soutěži na www.stavbaroku.cz.

Přihláška a  dokumentace ode-

slaná do  soutěže je k  nahlédnutí 

na  internetových stránkách Obce 

Vranovice: http://www.vranovice.eu/

budova-domu-pro-senior y-bude-

bojovat-o-umisteni-v-soutezi-stavba-

roku-2014/

-hol-

Budova Domu pro seniory už rok poskytuje zázemí pro služby 
nejen seniorům, ale i žákům ZŠ a veřejnosti

Do Aqualandu se 

nyní dostanete 

z Vranovic a zdarma

Vranovice se staly partnerskou obcí 
společnosti Aqualand Moravia. Nově mohou 
návštěvníci tohoto aquaparku využít dopravu 
zdarma. Kdo se chce přijet vykoupat, může 
využít tzv. Aqua taxi. Hlavní stanoviště má 
na  vranovickém nádraží, odkud převáží 
zájemce od  vlakových spojů. Doprava 
funguje i v opačném směru, a to z Aqualandu 
do Vranovic. Velkou výhodu mají vranovičtí 
obyvatelé, kteří tak mohou taxi v uvedených 
hodinách provozu využít prakticky kdykoliv.

Pro zájemce o  Aqua taxi zřídila 
společnost Aqualand Moravia speciální linku  
730  890  158, na  které je nutné si dopravu 
zdarma objednat, a  to nejpozději 30 minut 
před příjezdem vlakového spoje. Doprava je 
realizována vozy pro 8 cestujících. V případě 
obsazení kapacity je třeba vyčkat na  další 
rotaci vozu.

Cestující, kteří do  Aqualandu přijíždí 
vlakem, tak mohou mimo návštěvy 
aquaparku, spojit svou cestu s  výletem 
a procházkou po Vranovicích.

V provozu je taxi následovně:
Od 16. 5. vždy v pátek, sobotu a neděli
- od 9:45 do 14:45 pro příjezdy a v době 

od 14:00 do 18:15 pro odjezdy z Aqualandu
Od 27. 6. 2014 DENNĚ
Kdo není z  Vranovic, může tak využít 

možnosti výborné vlakové dostupnosti 
v intervalech 30-60 minut do Vranovic, které 
se nachází 10 minut cesty od  Aqualandu. 
Zde už je odveze taxi až na místo zdarma.

Spojení ve  směru Brno – Vranovice: 
odjezdy Brno – hl. n. v  9:10 a  dále pak 
v intervalu 1 hodiny (např. 10:10) s dojezdem 
do  Vranovic 9:42 až do  odjezdu v  14:10 
z Brna (poslední obsluhovaný spoj pro příjezd 
do  Aqualandu). V  pátek (pracovní den) 
možno využít další spoje s odjezdem z Brna 
v  9:40, 10:40, 11:40 a  12:40 a  příjezdem 
do Vranovic v 10:10, 11:10, 12:10 a 13:10.

Spojení ve  směru Vranovice – Brno: 
odjezdy Vranovice v  14:17 a  dále pak 
v  intervalu 1 hodiny s  dojezdem do  Brna 
v  14:49 až do  odjezdu v  18:17 z  Vranovic 
(poslední obsluhovaný spoj pro návrat 
z Aqualandu). V pátek (pracovní den) možno 
využít další spoje s  odjezdem z  Vranovic 
v  14:52, 15:50, 16:50 a  příjezdem do  Brna 
v 15:19, 16:19, 17:19.

Spojení z  jiných směrů například 
Břeclav odkaz: www.idos.cz

-hol-
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Události ve Vranovicích pohledem zastupitelky obce

Ulice Hlavní

Bez ryncálků: Hlavní 
a Dlouhá

Po  nových chodnících se bude 

zanedlouho chodit v  ulicích Hlavní 

a  Dlouhá. Práce začaly v  květnu 

a  hotovo bude v  polovině července. 

Oprava je hrazena z  obecního 

rozpočtu ve  výši necelých 800 tisíc 

korun. Bezbariérová trasa bude 

příjemnější především pro maminky 

s kočárky, seniory i vozíčkáře.

Ulice Dlouhá
Foto: Petra Holásková

Po  nedávno dokončené Masa-

rykově ulici, Školní, Přísnotické 

a Obchodní tak pokračuje dlouhodobě 

plánovaná oprava chodníků v  celé 

obci. Nejdříve byly vybudovány tam, 

kde zcela chyběly a následně opraveny 

ty, jež byly v  havarijním stavu. Nyní 

obec realizuje opravy v centru obce.

-sed-

Místo 3 milionů 
možná jen 700 tisíc
Zastínění střešních vikýřů jídelny 

v  DPS bylo v  původním stavebním 

plánu rozpočtováno na  více než tři 

miliony korun. Důvod, proč vedení 

obce k  realizaci nepřistoupilo. 

Hledání jiného způsobu se vyplatilo. 

Řešení se nabízí v podobě klimatizace 

v hodnotě zhruba 700 tisíc korun.

Trvalo to déle, ale úspora peněz 

v rozpočtu obce je zásadní. O výsledku 

jednání budeme informovat.

-sed-

Oprava tělocvičny 
čeká na dotaci

Tělocvična základní školy 

na  Masarykově ulici potřebuje 

stavební úpravy. Je třeba kompletně 

opravit podlahy a obložení stěn.  Proto 

vedení obce podalo na  Jihomoravský 

kraj žádost o dotaci ve výši 200 tis. Kč. 

O poskytnutí, či neposkytnutí dotace 

má kraj rozhodnout na  nejbližším 

jednání Krajského zastupitelstva. 

O výsledku budeme informovat.

-sed-

Jednosměrka 
v Sadové? Předčasné 

řešení
Množící se úvahy a  dotazy 

obyvatel na  zavedení jednosměrné 

dopravy v ulicích Sadová a U Hájku, 

jsou za  stávající situace předčasné. 

O  zavedení jednosměrného provozu 

lze totiž uvažovat až po  případném 

získání pozemků od  ČD pod 

zpevněnou cestou vedoucí okolo 

Atraxu, od  Sadové ulice k přechodu 

přes koleje na Přibické. 

Navíc je třeba dopravu ve zmíněné 

lokalitě řešit komplexně. Částečné 

řešení jednosměrkou jen některé z ulic, 

by mohlo vést k situaci, kdy například 

obyvatelé krajních domů u  hlavní 

silnice, by museli objet polovinu obce, 

aby se dostali na tuto silnici, vzdálenou 

jen pár metrů od obydlí.

Dočasným řešením by mohlo být 

umístění zpomalovacích retardérů, 

které by omezovaly rychlost jízdy 

motorových vozidel ve  zmíněných 

ulicích nebo umístění značek „Obytná 

zóna“. V ní se mohou podle pravidel 

silničního provozu pohybovat 

motorová vozidla rychlostí nejvýše 

20 km/h. Případně je možné zvažovat 

kombinaci obou variant. 

-sed-

Daň z deště? 
Zastupitelé stanovili 

„0“
Zákon ukládá obci stanovit 

poplatek za  likvidaci srážkové vody. 

Povinnost se vztahuje na  komerční 

subjekty, kterých je v  obci Vranovice 

zhruba čtyřicet. Při výpočtu poplatku 

se podle zákona zohledňují zpevněné 

plochy objektu, včetně střech. 

Výpočet se provádí koefi cientem, 

který bere v  úvahu průměrné roční 

srážky na  území Jihomoravského 

kraje podle statistik Českého 

hydrometeorologického ústavu. 

Jak učinit zákonu zadost a přitom 

nezatížit lidi, kteří jsou schopni 

podnikat a vydělávat tak sami na sebe? 

Případně vytvářet další pracovní místa? 

Vodítkem byl výklad ministerstva 

zemědělství k platbě za srážkové vody, 

který umožňuje stanovit nulovou cenu 

za likvidaci srážkové vody.

Proto zastupitelstvo obce schválilo, 

na  svém květnovém zasedání, 

poplatek ve  výši 0,- Kč. V  souladu 

s Zákonem č. 274/2001 o vodovodech 

a  kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a  dle Vyhlášky  č. 428/2001 Sb 

o způsobu výpočtu srážkové vody.

-sed-
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Čistírna odpadních 

vod šetří peníze

Více než šest let se drží ve Vranovicích 
poplatky za stočné na stejné částce. Díky 
tomu zůstávají peníze i  v  peněženkách 
obyvatel. Vyplatila se dlouhodobá 
opatření, která umožňují efektivní provoz 
čistírny odpadních vod. 

„Na  provozních nákladech se daří 
realizovat úspory, i když se zvýšila sazba 
DPH. Hlavní výhodou je, že obec má 
čistírnu ve svém vlastnictví a má tak plnou 
kontrolu nad jejím fungováním. Současně 
stanovené poplatky za  stočné provoz 
čistírny zaplatí a  ještě zbývá rezerva 
na opravy. Není třeba platit další náklady 
spojené například s  administrativou 
a  personálním aparátem,“ upřesnil 
starosta Jan Helikar. Platba za  stočné se 
ve Vranovicích nezvýšila už od roku 2008.

Kolik platíme a kolik šetříme?

Každý obyvatel Vranovic zaplatí 
měsíčně za  stočné 77 korun, ročně 924 
korun. Výpočet vychází ze zákonem 
stanovené průměrné spotřeby vody 
na  osobu a  rok, tj. 46 m3. Kubík 
odpadní vody tedy vyjde na  20 korun. 
Kdyby obyvatelé Vranovic platili stočné 
vodovodům a  kanalizacím, přišel by je 
krychlový metr na  43,34 korun. To je 
roční úspora 1070 korun na  každého 
obyvatele. Průměrná čtyřčlenná rodina 
tak ušetří 4.280 korun ročně.

Na hranici životnosti

Podle starosty měla zásadní vliv 
na efektivní fungování také intenzifi kace 
provedená v  roce 2011. A  také to, že 
v  roce 2013 nedocházelo k  defektům 
v provozu vlivem zvýšení bílkovin a cukrů 
v době vinobraní.

Další provozní úspory jsou ale 
nereálné. „Náklady budou kolísat 
z  důvodu nutných běžných oprav 
a nutných výměn dílčích částí technologie 
jako jsou čerpadla, česla a  podobně. 
Jednotlivé díly jsou již na  hraně své 
životnosti,“ upozornil starosta.

-sed-

Ocenění obce 

za mimořádné 

dosažené úspěchy 

pro rok 2013 získal 

sportovec 

Pavel Pláteník

Obec Vranovice ocenila sportovce 
Pavla Pláteníka za  mimořádné úspěchy, 
kterých dosáhl ve sportu silového trojboje 
v roce 2013 a za dlouholetou, příkladnou 
reprezentaci obce na  národních 
i  mezinárodních soutěžích. Slavnostní 
ceremoniál proběhl v  pondělí 5.5.2014 
v obřadní síni ve Vranovicích. Motivační 
dotaci a  luxusní památeční hodinky 
předal starosta obce Ing.  Jan Helikar 
spolu s  místostarostou Drahomírem 
Dofkem.

Ocenění Pláteníka by mělo být motivací i pro 
ostatní 

Přidělenou dotaci schválila Rada obce 
na svém zasedání. Hlavním cílem dotace je 
motivovat zájmová uskupení, organizace 
i  jednotlivce, působící v  obci Vranovice 
k  aktivní a  samostatné činnosti, vedoucí 
k rozvoji společenské, kulturní, sportovní, 
vědecké, školní, či jinak obecně prospěšné 
aktivitě a šíření tak dobrého jména obce 
Vranovice. Je možné, že někteří jsou 
skromní a  svůj úspěch nedávají tolik 
na  obdiv, a  proto je dalším cílem tyto 
jedince najít a po zásluze je odměnit.

Motivační dotace byla udělena 
již podruhé v  řadě, poprvé však touto 
slavnostní formou.

Pavel Pláteník na fotografi i se starostou 
a místostarostou obce
Foto: Petra Holásková

Dotace se přiděluje jednou za  
uplynutí hodnoceného roku za  dosažení 
mimořádných, významných úspěchů 
v  daném kalendářním roce, s  ohledem 
na reprezentaci obce Vranovice v měřítku 
krajské, celostátní a mezinárodní úrovně. 
Návrhy mohou podávat jednotlivci, 
spolky, zájmová sdružení, zastupitelé, 
škola a  další subjekty působící v  obci 
Vranovice vždy do  konce února 
za uplynulý rok. Návrh je nutné odůvodnit 
a přiložit dokladovatelná ocenění za daný 
rok, například formou medaile, diplomu, 
certifi kátu, atp.

Největší dosažené úspěchy Pavla 
Pláteníka:
  1. místo, Muži M1 -83kg, výkon 

665,00kg (447,1460 bodů), věk: 40 let, 
váha: 82,00kg
na soutěži: 22. Mistrovství ČR 
v silovém trojboji mužů a žen Masters, 
Praha – Řepy, 2014 

  1. místo, Muži -75kg, výkon 630,00kg 
(448,9380 bodů), věk: 26 let, váha: 
75,00kg
na soutěži: 8. Mistrovství ČR 
v silovém trojboji mužů a žen, Praha, 
2000 

  3. místo, Muži do 82,5kg, výkon 
685,00kg (460,5940 bodů), věk: 36 let, 
váha: 82,00kg
na soutěži: 18. Mistrovství ČR 
v silovém trojboji mužů a žen, 
Nymburk, 2010 

  1. místo, Muži do 82,5kg, výkon 
657,50kg (445,0618 bodů), věk: 36 let, 
váha: 81,10kg
na soutěži: 18. Mistrovství Moravy 
v silovém trojboji mužů a žen, 
Vranovice, 2010 

  3. místo, Muži do 82,5kg, výkon 
655,00kg (443,6970 bodů), věk: 35 let, 
váha: 81,00kg
na soutěži: 17. Mistrovství ČR 
v silovém trojboji mužů a žen, 
Nymburk, 2009 

 
Vyhodnocení provozu OV - srovnávací tabulka 
 
Rok Provozní náklady Spot eba el. energie Výnosy 
2011 1.362.853,- K 377.931,- K 1.858.769,- K
2012 1.274.055,- K 304.198,- K 1.885.797,- K
2013 1.106.284,- K 317.868,- K 1.988.526,- K

-sed-
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  3. místo, Muži do 83kg, výkon 
672,50kg (449,5663 bodů), věk: 39 let, 
váha: 82,80kg
na soutěži: 21. Mistrovství ČR 
v silovém trojboji mužů a žen, Kuřim, 
2013 

  2. místo, Muži -75kg, výkon 605,00kg 
(435,1765 bodů), věk: 26 let, váha: 
74,00kg
na soutěži: 8. Mistrovství Moravy 
v silovém trojboji mužů a žen, Krnov, 
2000 

Petra Holásková

Motivační dotace je otevřená všem
Oddíl silového trojboje pod vedením 

Ivana Karpíška a  dlouholetý „dříč“ oddílu 
Pavel Pláteník. To jsou první ofi ciální 
nositelé titulu Reprezentant Obce Vranovice. 
Zaslouží si naši pozornost a  ocenění. 
Mimořádných výsledků dosáhli pracovitostí 
a zapálením pro to, co je baví. Bez myšlenky 
na  odměnu a  snad i  s  přáním zůstat 
veřejnosti v utajení. Přitom všem bezděčně 
reprezentovali Vranovice na  celostátní 
úrovni. 

Nápad zavést Motivační dotaci vznikl 
před dvěma lety. Podnětem bylo povědomí 
o  lidech, kteří dosahují mimořádných 
úspěchů a zaslouží si ocenění za reprezentaci 
obce. A  také motivovat ostatní k  účasti 
na  regionálních a  celostátních soutěžích. 
V  kterémkoliv odvětví činnosti. Ať už 
ve  sportu, výtvarném, či technickém oboru, 
taneční, hudební, vědecké nebo jiné profesní 
sféře. Spolky, oddíly, jednotlivce, školy 
a  další. Podmínkou je získání ocenění, 
nikoliv jen účast v soutěžích.

Věřím, že až bude příští rok vyhlášena 
nominace na  titul Reprezentant Obce 
Vranovice za  rok 2014, bude opět z  čeho 
vybírat. Návrh na  ocenění může podat 
kdokoliv. Vedoucí organizací, kolegové, 
rodinní příslušníci, kamarádi. Je na  nás 
všech, abychom si takových lidí všímali 
a  nenechali jejich mimořádné úspěchy 
zapadnout. 

Dagmar Sedláčková

Fungování nové 

jídelny po roce 

provozu

Zanedlouho tomu bude již rok, co se 
otevřely dveře nové vranovické jídelny, 
která má své sídlo v  Domě pro seniory. 
Od  loňského roku nabízí zázemí pro 
stravování vranovickým obyvatelům 
a žákům místní základní a mateřské školy. 
Na fungování stravovacího zařízení jsme 
se zeptali vedoucí školní restaurace paní 
Evy Korčákové.

Vedoucí školního stravování je paní Eva 
Korčáková

„Oproti původnímu fungování jídelny 
v  budově U  Floriánka nastaly velké 
změny“, říká Eva Korčáková, vedoucí 
školní restaurace a  dále popisuje 
fungování stravovacího zařízení:

„Od 1.7.2013 jsme začali vařit pro děti 
ZŠ a  MŠ a  ostatní cizí strávníky v  nové 
kuchyni v  Domě pro seniory, kde se děti 
stravují v  nové  školní restauraci. Školní 
jídelna po  mnoha letech nepatří pod ZŠ 
Vranovice, ale zahájila provoz pod fi rmou 
Scolarest. Nově vybavená kuchyně a krásná 
jídelna s vařením pod touto fi rmou přispěly 
ke zvýšení úrovně školního stravování.“

„Obavy a nejistota z neznámé 
fi rmy pominuly“
„Před rokem, kdy se převáděla jídelna pod 

fi rmu Scolarest nás bylo mnoho, co jsme měli 
obavy a  nejistotu z  neznámé fi rmy. Dnes 
mohu potvrdit jen to, že obavy a  nejistota 
byly zbytečné. Školní restaurace Scolarest 
nabízí více možností a  výhod ke  zlepšení 
školního stravování. Velkou změnou je 
například výběr ze tří druhů jídel. Denně je 
zařazeno také jedno jídlo zeleninové.“ 

„Děti vybírají očima“
„Děti vybírají hlavně očima. Vzorové 

porce jsou vystaveny v  jídelně a  děti si  
vyberou, co se jim nejvíce líbí. Samozřejmě 
je to poznat i  na  talířku. Děti více sní 
a nevrací nedojedená jídla.“ 

„Bezobjednávkový systém se 
rodičům také velice osvědčil“

„V  dnešní době kdy mají  rodiče 

spoustu jiných starostí tak nemusí myslet 

na odhlašování dětí v době jejich nemoci.“

Zvýšení úrovně školní restaurace 

dokazují podle vedoucí jídelny i přihlášení 

strávníci. Jídelna vaří průměrně denně 

330 porcí jídel a  jejich počet se neustále 

zvyšuje.

Foto: Petra Holásková

Mimo školní stravování zajišťuje 

jídelna na profesionální úrovni klientům 

i  cateringové služby – oslavy, svatby 

a různá pohoštění nebo doplňkový prodej 

jako moučníky, saláty apod.

„Spokojenost strávníků je pro nás 

na  prvním místě“, dodává jednou větou 

Eva Korčáková.

-hol-, -kor- 

Posezení u cimbálu
19.7.2014

Pořádá ČZS vinaři Vranovice
Akce se koná v místní 

vinotéce za OÚ
Začátek v 19.00 hod

Hraje cimbálová muzika 
Lália
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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

Obecní knihovna

Přibydou nové 

knihy z projektu 

„Česká knihovna”

Již potřetí se naše knihovna zapojila 
do  projektu Česká knihovna, v  rámci 
kterého získá zdarma nové publikace pro 
čtenáře v hodnotě 6.000 Kč.

Mezi novými tituly budou knihy 
různých žánrů od  dětské literatury, přes 
literaturu naučnou a  další díla české 
i zahraniční poezie i prózy pro dospělé.

-hol-

Výstava obrazů 

měla úspěch

Výstava obrazů vranovických 
výtvarníků měla u  návštěvníků úspěch. 
Stovky lidí přišly během měsíce dubna 
a  května obdivovat díla Drahomíra 
Drába, Jiřího Hošpese a Josefa Kloupara.

K vidění byla díla různých výtvarných 
žánrů, objevovaly se prvky jak naivního 
umění, tak také kopie významných děl 
s nádechem impressionismu, aj.

Vzhledem k  velkému zájmu 
budou i  nadále prostory vranovické 
knihovny otevřeny akcím tohoto typu. 
Už na  podzim se můžete těšit na  další 
vystavovanou tvorbu. 

-hol-

Pasování prvňáčků  na čtenářePasování prvňáčků  na čtenáře
Dovolujeme si pozvat všechny prvňáčky a jejich rodiče 

na Pasování na čtenáře, které se uskuteční v úterý 
17. června 2014 v 16,00 hodin v místní knihovně 

ve Vranovicích.
Za přítomnosti krále budou všichni prvňáčci po přečtení 
slavnostního slibu pasováni na rytíře Čtenářského řádu.

Milí prvňáčci, těšíme se na Vás.

Proběhly volby do Evropského parlamentu. 

Jak jsme volili ve Vranovicích?

Již po osmé v řadě proběhly přímé volby do Evropského parlamentu. Ty se vůbec 
poprvé řídily Lisabonskou smlouvou, která například snižuje počet europoslanců 
z  některých zemí včetně České republiky. V  ČR si lidé mohli zvolit zástupce naší 
země ve dnech 23. a 24. května.

Celková volební účast byla v  ČR nízká, volit přišlo pouhých 18% voličů. 
Ve Vranovicích tomu bylo ještě méně, z celkového počtu 1748 voličů jich přišlo volit 
jen 253, což je méně než 15%.

Volební účast ve Vranovicích

Okrsky Voli i 
v seznamu 

Vydané
obálky

Volební
ú ast v %

Odevzdané
obálky 

Platné 
hlasy celkem zpr. v % 

2 2 100,00 1 748 253 14,47 253 251 

V  celorepublikovém součtu hlasů si nejlépe vedla strana Ano 2011, která 
od občanů získala 16,13% hlasů. Ta si stejně dobře vedla i ve Vranovicích, kde pro ni 
hlasovalo celkem 20,31% voličů, což byl nejvyšší procentní podíl hlasů. Hned za ní 
od vranovických obyvatel nejvíce hlasů získala Křesťanská demokratická unie – Česká 
strana lidová a třetí nejvyšší počet hlasů získala ve Vranovicích TOP 09 a starostové. 
Na čtvrtém místě je KSČM s 23 hlasy a 9,16 %, za ní ČSSD s 21 hlasy a 8,36 %. Těsně 
za  ní se umístila ODS s  20 hlasy a  7,96 %. U  Vranovických voličů uspěla i  Česká 
pirátská strana, pro niž hlasovalo 19 voličů tj. 7,56 %.Celorepublikově byla TOP 09 
a starostové na druhém místě a získala 4 mandáty, třetí skončila ČSSD.

Rozdělení mandátů jednotlivým stranám v ČR

Název strany
Počet mandátů

abs. v %

ANO 2011 4 19,05

TOP 09 a Starostové 4 19,05

Česká strana sociálně demokratická 4 19,05

Komunistická strana Čech a Moravy 3 14,29

Křesťanská a demokratická unie – Československá 
strana lidová

3 14,29

Občanská demokratická strana 2 9,52

Strana svobodných občanů 1 4,76

Zdroj: www.volby.cz

Výsledky voleb ve Vranovicích

Název strany
Platné hlasy

celkem v %

ANO 2011 51 20,31

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 39 15,53

Koalice TOP 09 a STAN 28 11,15

Komunistická str.Čech a Moravy 23 9,16

Česká str.sociálně demokrat. 21 8,36

Občanská demokratická strana 20 7,96

Česká pirátská strana 19 7,56

Zdroj: www.volby.cz

Ve Vranovicích byly pro občany připraveny dvě volební místnosti. První zůstala 
stejně jako v minulých letech v budově obecního úřadu a nově mohli obyvatelé, kteří 
bydlí na č.p. 401 a výše volit ve společenských a reprezentačních prostorách Domu pro 
seniory.

Podrobné informace na www.volby.cz

-hol-
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Okna školy dokořán

Jaro ve škole

Dovolte, abych ve  zkratce shrnula 
nejdůležitější akce školy za  poslední 2 
měsíce:

  Druháci a  třeťáci absolvovali 
plavecký výcvik v Hustopečích.

  Osmáci se zúčastnili exkurze 
tiskárně v rámci projektu EU, do kterého 
je škola zapojena jako partner Střední 
školy grafi cké v Brně.

  Učitelé oslavili Den učitelů 
společným obědem a  návštěvou divadla 
Bolka Polívky. V  rámci oslav pozvali 
do  jídelny v  DPS na  krátké posezení 
i  bývalé kolegyně a  kolegy, pro které 
s žáky připravili krátký program.

  Družstvo nejmladších žáků (1. – 
3.třída) vybojovalo ve fotbalovém turnaji 
McDolnald‘s cup 3. místo.

  Velmi vydařenou akcí byl 
Maškarní ples, který organizovala pí.uč.
Stejskalová spolu s ostatními vyučujícími 
prvního stupně a členkami SRPDŠ. Plesu 
se zúčastnilo odhadem 300 lidí a  soudě 
dle kladných ohlasů, moc se líbil.

  Žáci 7. a 8. ročníku se účastnili 
„Dne s řemeslem“, který byl organizován 
v rámci projektu „Šikovné ručičky“.

  Pro žáky 6. a  7. ročníku bylo 
v  rámci hodin zeměpisu na  konci 
března připraveno promítání o  Africe 
a jihovýchodní Evropě.

  Mateřská škola se blýskla 
hned několika zdařilými akcemi (topení 
Morany, vystoupení na Vranovickém jaru, 
Barbánek se těší na čaroděje a čarodějnice, 
Poznej svého psa aj.).

  Aktivně pracují oba taneční 
kroužky školy pod vedením pí.  Čápové 
a Bednářové. Nejen že vystupují v obci při 
důležitých událostech (Vranovické jaro), 
navíc se zapojily do soutěží a reprezentují 
nás (Medlánecká sýpka aj.)

  Již tradičně pořádá pí.uč.
Kovaříková „Noc s  Andersenem“. Žáci 
přespávají ve  škole a  společně čtou. 
Letošním tématem byly detektivky.

  9. dubna škola oslavila Den 
Země projektovým dnem. Letošním 
nosným tématem byla voda ve  všech 

jejích podobách a  skupenstvích. Bližší 
informace viz samostatný článek.

  Školní družina pracuje taktéž 
aktivně. Pro své žáky paní vychovatelky 
chystají nejen tvořivé dílničky 
(velikonoční tvorba, ke  Dni maminek), 
ale také víkendové akce (vycházka 
do Pouzdřanské stepi).

  Jako tradičně i  letos pořádala 
pí.uč. Pantáková školní kolo pěvecké 
soutěže Vranovický slavík. Potěšila nás 
účast nejen mnoha soutěžících, ale i jejich 
rodičů.

  16. dubna proběhl zápis do MŠ. 
Bylo přijato 17 dětí, na  dalších 10 dětí 
místo v  MŠ z  kapacitních důvodů 
bohužel nevyšlo.

  22.-23. dubna čekalo na deváťáky 
a páťáky přijímací řízení na střední školy. 
S potěšením mohu konstatovat, že všichni 
žáci uspěli a dostali se na vysněné obory 
hned v 1.kole řízení.

  23. dubna škola pořádala Den 
otevřených dveří. Trošku nás mrzel nízký 
zájem ze strany veřejnosti, ale čas jsme 
využili pro nábor do  budoucí 6.třídy. 
Navštívili nás žáci 5.ročníků z  Přibic 
a  Ivaně, kteří se seznámili s  prostředím 
školy, budoucími učiteli a  spolužáky. 
Na  závěr si společně zahráli turnaj 
ve vybíjené.

  Paní učitelka Sedláčková 
se s  týmem svých páťáků zúčastnila 
Dopravní soutěže. Družstvo ve složení E. 
Kadlíčková, M. Lišková, O. Sedláček a D. 
Málek zvítězilo v okrskovém kole a bude 
barvy Vranovic hájit v kole okresním.

  Dne 2. a  9. května měla škola 
plánovaná ředitelská volna. Škola 
využila volných tříd k  výměně radiátorů 
a následnému malování a úklidu. Učitelé 
byli po  oba dny v  zaměstnání, 2.5. 
odjeli na vzdělávací akci a 9.5. prováděli 
inventury v přidělených sbírkách.

  Ke  Dni matek 1. stupeň 
připravil pásmo básniček, písniček aj., 
které předvedl maminkám na  obecním 
úřadě – viz samostatný článek.

  13.-14.5. proběhlo fotografování 
tříd a pedagogického sboru.

Jak je vidět, škola nijak nezahálí. 
Snad právě proto se všichni tak těšíme 
na  prázdniny a  odpočinek. Všem 
čtenářům krásné léto!

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka 

Crazy Girls postupují 

do celorepublikového 

fi nále pódiových 

skladeb

Ve  čtvrtek 15. 5. 2014 se děvčata 
z tanečního kroužku Crazy při ZŠ a MŠ 
Vranovice zúčastnila taneční soutěžní 
přehlídky „Česko se hýbe ve  školách 
plných zdraví“ v  Brně. Po  náročných 
přípravách se taneční kroužek vypravil 
na svou první soutěž. V žádném případě se 
ve velké konkurenci neztratil a postoupil 
na republikové fi nále pódiových skladeb, 
které se koná 6. června 2014 v Praze.  

Berušky předvedly skvělý výkon a postupují 
do celorepublikového fi nále

Ti nejmenší soutěžili se skladbou 
„Beruško, půjč mi jednu tečku“ ve složení 
Boženka Jančíková, Natálka Chadrabová, 
Lucinka Michálková, Karinka Zemanová, 
Kačenka Ottichová, Peťa Zeman a jelikož 
nám ostatní berušky onemocněly, 
pomohla jim Klárka Němečková. 

Starší žákyně se skladbou „Jungle” obsadily 4. 
místo

Velká děvčata soutěžila se svou 
skladbou „Jungle“, se kterou ve  velké 
konkurenci nakonec obsadila krásné 
4. místo. V  této skladbě Vranovice 
reprezentovala: Lenka Furchová, Kristýna 
Köhlerová, Romana Längerová, Michaela 
Lišková, Nicol Osiková, Daniela Tesařová 
a  Kristýna Koplíková z  Přibic. Nemalý 
dík patří Věrce Tesařové za ušití krásných 
kostýmů pro tuto skladbu.

K  úspěchu svých dětí se vyjádřily 
také pyšné maminky. Podle jejich slov 
má na  úspěchu největší podíl trpělivost 
a vytrvalost vedoucí kroužku paní Mirky 
Čápové a Katky Procházkové. „Velký dík 
patří paní Čápové také za ušití šatiček pro 
naše malé berušky”, doplňují maminky.

-čáp-, -hol-
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Den matek - ohlédnutí

Druhá květnová neděle patří již 
tradičně všem maminkám. Svátek, který 
se v  našich končinách slaví s  krátkou 
přestávkou již od roku 1923, patří mezi ty 
nejoblíbenější a obecně více dodržované. 

Jako každoročně, tak i  v  letošním 
roce nezůstala naše ZŠ pozadu a  také 
připravila maminkám dárek k  jejich 
svátku. Paní učitelky je spolu s  dětmi 
pozvaly na obecní úřad, kde jim děti něco 
málo zarecitovaly, zazpívaly, zatancovaly 
a došlo i na precizně připravenou divadelní 
scénku v angličtině. Na tvorbě programu 
se podílely děti a jejich učitelky z prvního 
stupně, ale se zpíváním a  tancováním 
jim pomáhaly i  jejich vedoucí z kroužku 
Crazy Girls a  Sborečku. Všichni 
účinkující byli skvělí a  žádná tréma 
na nich nebyla vidět. Statečně předvedli 
svá vystoupení a odměnou jim byl potlesk 
jejich nejbližších. 

Děti svým maminkám připravily kulturní 
program

Poděkování patří všem, kteří se 
na  zdárném průběhu této akce podíleli. 
Určitě můžu říct za všechny maminky, že 
se už moc těšíme, čím nás překvapí děti 
zase za rok.

Za maminky Eva Holíková

Již známe mladé 

slavíky 

V  úterý 15. 4. jsme opět ve  škole 
přivítali naše slavíky, děti, které se nebojí 
předvést, jak krásně zpívají. Porota 
se tentokrát skládala z  vyučujících 
Mgr.  Hany Pokorné, Mgr.  Andrey 
Lastomirské a Mgr. Ludmily Kovaříkové. 
Paní učitelka Pantáková připravila 
doplňkový program v podobě minisoutěží 
v  hraní na  klávesy nebo hádání písní. 
Porota to letos opravdu neměla lehké, 
proto poněkud zamíchala pořadím. 

V  kategorii nejmenších zvítězila 
Aneta Nohelová, druhé místo získala 

Alžběta Černá a  třetí místa Václav 
Kukleta a Tereza Bubeníková.

Ve  druhé kategorii 4. a  5. třídy 
jsme ocenili na  dvou prvních místech 
Alexandru Lastomirskou a  Annu 
Pezlarovou, druhé místo obsadila Lucie 
Soukopová. 

Za druhý stupeň nás okouzlila svým 
zpěvem i hraním Šárka Skácelová (9. B), 
duetem Veronika Prokešová a  Zdeněk 
Kosmačka a  písní Jak zapadlej krám 
Anna Richterová.

Všechny děti, které se zúčastnily, si 
zasloužily sladkou odměnu.

Poslechněte  si vítězné slavíky 
na  http://www.skolavranovice.cz/
poslechnete-si-vitezne-slaviky/

Šárka Skácelová hraje na  klávesy 
a zpívá píseň Let It Be 

Veronika Prokešová a Zdeněk Kosmačka: 
píseň Čo bolí, to prebolí 

Mgr. Ludmila Kovaříková

Den Země

Ve  středu 9. 4. 2014 učitelé pro děti 
zorganizovali projektový den s  názvem 
Den Země. Jeho smyslem a  cílem bylo 
zvýšit u  dětí povědomí o  důležitosti 
zodpovědného a  ohleduplného chování 
k přírodě, o významu zdravého životního 
prostředí nejen pro člověka, ale také pro 
zvířata a rostliny.

Hlavním tématem letos byla voda. 
Chlapci a  děvčata ve  skupinkách plnili 
různé úkoly, při kterých si ujasnili význam 
vody pro člověka, dověděli se spoustu 
zajímavostí o živočiších, jejichž životním 
prostředím je voda, mohli si vypočítat, jak 

velká je spotřeba vody v rodinách atd. Den 
jsme zakončili sportovními soutěžemi 
na  hřišti, kde nás čekal např. „skok přes 
vodu, račí závody“ a jiné aktivity.

Mgr. Yveta Lásková

Dopravní soutěž 

mladých cyklistů

I  v  letošním roce se žáci naší školy 
zúčastnili okrskového kola Dopravní 
soutěže mladých cyklistů v Pohořelicích. 
Soutěží se ve  dvou kategoriích – naši 
zástupci ze čtvrtého a  pátého ročníku 
patřili do  kategorie mladších žáků. 
Družstva tvoří vždy dva chlapci a  dvě 
dívky. 

Nejedná se o  úplně jednoduchou 
záležitost – soutěží se v disciplínách: test 
znalostí pravidel silničního provozu, test 
znalostí první pomoci, jízda zručnosti 
a  jízda v  silničním provozu. Většina 
z  disciplín využívá znalostí z  dopravní 
výchovy žáků ve  škole, kdy zejména 
v rámci prvouky a přírodovědy jsou vedeni 

Hlavním tématem letošního ročníku Den Země 
byla pro školáky voda. 
Foto Yveta Lásková
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žáci již od prvního ročníku k bezpečnému 
a  ohleduplnému chování v  silničním 
provozu. A  jízda zručnosti je zkouškou 
dovedností a obratnosti mladých cyklistů. 

Naši soutěžící si v  konkurenci 7 
družstev poradili velmi dobře. Ti mladší 
– žáci IV. A třídy: Jan a Lenka Furchovi, 
Michal Mazuch, Monika Lorenzová, se 
umístili na druhém místě. Žáci V. A třídy: 
Eliška Kadlíčková, Michaela Lišková, 
Daniel Málek a  Ondřej Sedláček, 
v  kategorii mladších žáků vyhráli první 
místo a  postupují tak do  okresního 
kola v  Oslavanech. Všem soutěžícím 
gratulujeme. 

Mgr. Jana Sedláčková

PODĚKOVÁNÍ aneb 

soutěž společnosti 

COOP MORAVA

Naše třída – 9. A  se zapojila 
do  soutěže ve  sběru účtenek za  nákup 
z  „prodejen COOP“, kterou vyhlásila 
společnost COOP MORAVA, s.r.o. 
Soutěž probíhala od  3. 3. 2014 – 30. 4. 
2014. Hlavní výhrou byl autobusový 
zájezd do Paříže do Disneylandu. 

Celkem se nám povedlo nasbírat 
8064 účtenek. Tímto bych chtěla velice 
poděkovat všem pracovnicím JEDNOTY 
COOP ve Vranovicích, které nám hned 
od začátku vyšly vstříc a pomáhaly nám 
se sběrem účtenek. Ještě jednou opravdu 
moc děkujeme. Další velké poděkování 
patří naším žákům a to Lence Klimešové, 
Katce Velebové, Veronice Klimešové 
a Hance Maturové, které obden chodily 
na prodejnu Jednoty vyzvedávat účtenky 
a  pak doma i  ve  škole pracně třídily, 
počítaly a  kompletovaly účtenky, se 
kterými jim pak pomáhali i  kluci Filip 
Žákovský, Vojtěch Straka a  Matěj 
Hovězák. Pomáhali nám i žáci z ostatních 
tříd, hlavně Sabina Klimešová z 6. A třídy. 
Dále děkujeme Andrei Toncrové z 9. B, 
která nám darovala účtenky z  obchodu 
v  Ivani a  paní Hovězákové z  Jednoty 
v  Ivani.. Kromě Vranovic a  Ivaně jsme 
sbírali účtenky i z Pohořelic a Cvrčovic. 

A nakonec ještě chci poděkovat všem, 
kteří nám házeli účtenky do naší krabice 
na Jednotě. 

Hlavním přínosem této akce pro 
nás je zkušenost, že když chce člověk 
něčeho dosáhnout, tak pro to musí něco 
udělat a  vytrvat až do  konce. Což se 
nám povedlo. A  i  když jsme nevyhráli, 

získali jsme spoustu nových zkušeností, 
zdokonalili jsme si své organizační 
a komunikační dovednosti a zjistili jsme, 
že máme kolem sebe spoustu hodných 
lidí, kteří nám pomáhali a drželi palce.

Výhercem výletu do  Disneylandu 
v Paříži se stala 7. třída ze ZŠ Zdounky, 
která nasbírala největší počet účtenek - 
a to neuvěřitelných 55 109!

Více informací o výhercích na: http://
www.coopmanie.cz/predavani-cen-
vyhernim-tridam/

Andrea Lastomirská

Spaní ve škole

I  letos jsme paralelně s  Nocí 
s  Andersenem uspořádali noc, kterou 
děti mohly strávit s  knihami ve  škole. 
Tématem byly detektivky, a  tak jsme 
hledali pachatele vražd, snažili se 
uhodnout, co se vlastně přihodilo 
muži v  nekuřáckém kupé, hádali názvy 
pohádek, ale především četli. 

Foto: Ludmila Kovaříková

I  když na  fotografi ích občas 
zahlédnete chytrý telefon, neznamená 
to, že by se děti věnovaly svému profi lu 
na  Facebooku. Řada z  nich už ví, že 
moderní technologie činí čtení samotné 
dostupnější. Sem tam proto zahlédnete 
i  čtečku nebo tablet. Přesto papírové 
knihy vítězí na celé čáře a pro takové je tu 
stále k dispozici naše knihovnička.

Kovaříková Ludmila

Sběr papíru pro 

Mateřskou školku

Mateřská škola Vranovice vyhlašuje 
sběr papíru a  oslovuje i  ostatní občany 
naší obce, aby se zapojili a  pomohli tak 
dobré věci. 

Výtěžek ze sběru bude použit 
na nákup nových didaktických pomůcek. 

Papír je nutné roztřídit a svázat na:
  časopisy + noviny + letáky
  smíšený papír
  kartony

Roztříděný a  svázaný papír noste 
do  školky průběžně nebo v  termínu  
09.06. - 12.06.2014, kdy bude k dispozici 
kontejner.

Děkujeme, učitelky MŠ

Čarodějnický den 

v MŠ

Poslední den v dubnu se do mateřské 
školy dostavilo 83 čarodějnic a čarodějů. 
Kostýmy, ve  kterých děti dorazily, byly 
opravdu nádherné. Tady patří velký 
dík rodičům, kteří své děti tak krásně 
vystrojili.

Předchozí dny se nesly v  duchu 
různých aktivit spojených s  prastarým 
zvykem magické Filipojakubské noci. 
Děti měly možnost vyzkoušet si vaření 
různých lektvarů, jako např. Nápoj lásky, 
Myší jed, Žabí sliz, Pavoučí nožičky, Nápoj 
zlobivosti, Ohnivá voda… Prohlíželi 
jsme si různé obrázky čarodějnic a jejich  
pomocníků, vyrobili jsme si pavouky.

Děti z mateřinky si užily čarodějnický den
Foto: Monika Galbavá
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U  čarodějnického sněmu jsme 
vymýšleli čarodějnická jména, učili jsme 
se rozlišovat dobré a zlé skutky.

V  ten pravý čarodějnický den nás 
navštívil pan kouzelník a  děti naučil 
několik „kouzel“. Poté jsme se všichni 
přesunuli před mateřskou školu, kde 
nám přálo počasí. Zde si děti „zalétaly 
na košťatech“ a s velkým nadšením prošly 
část vesnice. Po cestě nás lidé zastavovali 
a někteří se nás i  zalekli, jak nekonečný 
průvod čarodějnic a čarodějů potkali. 

Před obědem si děti  ještě „zalétaly“ 
na  školní zahradě. Nakonec značně 
unaveny ulehly do  postýlek a  vyslechly 
povídky o čarodějnicích.

Skutečně jsme prožili krásný 
čarodějnický den a děti si jej moc užily.

Za MŠ Monika Galbavá

Vycházka ke Dni Země

V úterý 22. 4. 2014 jsme si vyprávěli 
o  tom, že má naše země svátek.  Druhý 
den ráno jsme se proto vydali na  delší 
dopolední vycházku „Poznej krásy naší 
země“, abychom takto oslavili Den Země.

Po  žlutých mašličkách vyrazily děti 
spolu se svými učitelkami plnit úkoly 
a  současně poznávat, co je v  přírodě 
správné a co do přírody nepatří. Na konci 
naší vesnice jsme se posilnili svačinkou 
a jablíčkem. Užívali jsme si krásný výhled 
na blízký les Hájek a na okolí Vranovic.

První úkol nás čekal u  holčičky 
„Země“, která byla smutná, protože 
vandalové a  nepořádní lidé rozházeli 
nepotřebné věci (odpad) všude kolem. 
Země potřebovala poradit, co s  tím 
nepořádkem. Děti třídily odpadky 
do správných kontejnerů a některé věděly, 
co znamená recyklace. 

Druhý úkol byl zaměřený 
na  spolupráci. Kamarádi měli postavit 
z  přírodnin domeček pro drobná lesní 
zvířátka. 

Na  rozcestí jsme potkali maminku 
země „Slunce“. Tady nás čekal druhý úkol. 
Rozutekla se jí zvířátka a děti s ochotou 
a  radostí Slunci pomáhaly. Věděly, kde 
které zvířátko žije, jaké je jeho přirozené 
životní prostředí.

Na Den Země děti plnily úkoly a učily se 
poznávat, co do přírody patří a co ne
Foto: Monika Galbavá

A  šli jsme hlouběji do  lesa. Cestou 

necestou nám vyzpěvovali ptáčci, po cestě 

lezl pan hlemýžď se svým obydlím 

na zádech. A děti ho nadšeně následovaly. 

Čtvrtý úkol se objevil vysoko u koruny 

listnatého stromu – „Najdi šišku, zamiř 

a zasáhni kmen“. Děti se do hodu zapálily 

a  zároveň přemýšlely nad otázkou: 

„Myslíte děti, že listnaté stromy mají 

šišky?“. Hádanka byla snadná a starší děti 

uhodly hbitě správnou odpověď. 

Žluté mašličky nás postupně 

směřovaly k cíli – „Hledej a najdi poklad“. 

Děti poklad „vykopaly“ s  nadšením. 

Skrýval krásné dřevěné medaile.  

Vzpomínkové medaile nám budou 

připomínat radostné chvíle v  přírodě 

prožité společně s  kamarády. Medaile 

si děti pověsily na  krk a  po  krátkém 

odpočinku jsme se všichni vydali zpět 

do naší školky. 

Tak jsme si užili a  společně oslavili 

Den Země v naší vranovické školce. 

Učitelky MŠ

139 Kč 

bez DPH

Kvalitní střecha za jedinečnou cenu!
 Vyberte si šindele IKO a získejte střechu až na 50 let, která 
                             odolá všem nástrahám počasí a skvěle vypadá. 

· Snadná pokládka
· Odolnost proti větru do 220 km/h
· Extrémně lehká střešní krytina
· Záruka až 25 let
· Platinová záruka proti všem rizikům
· Maximální odolnost proti sněhu

www.iko.cz  

Noc kostelů 2014

V  pátek 23. května se v  17:00 

hodin otevřely dveře našeho kostela 

pro všechny lidi, kteří měli zájem 

zúčastnit se noci kostelů. Mottem 

letošního ročníku byl citát z  bible: 

„Nechť jsou světla na nebeské klenbě, 

aby oddělovala den a  noc. Budou 

na znamení časů, dnů a let.“ (Srov. Gn 

1,14).  Do této akce se zapojuje naše 

farnost již třetím rokem.

Do Noci kostelů se naše farnost zapojila již 
třetím rokem
Foto: Pavel Kukleta

Po krátkém úvodu začal v kostele 

nejprve program pro děti. Jako první 

zazpívaly mladší děti pod vedením 

paní Machové a  Stejskalové krátké 

pásmo pohybových písniček. Jakmile 

se dozpívaly písničky, pokračoval 

program pro děti v kostele úkoly, které 

si připravili starší ministranti s rodiči. 

Na šesti stanovištích si děti zkusily 

některé ministrantské dovednosti 

a také si prohlédly kostel od sakristie 

až po  kůr. Na  konci trasy si děti 

vybraly drobné odměny. Následoval 

společný koncert schol Vranovice 

a  „Pondělní šichta“ Uherčice, 

na  který se přišlo podívat asi nejvíc 

návštěvníků. Po  krásném koncertě 

paní Machová a pan Klimeš působivě 

vyprávěli a  prezentovali své zážitky 

z loňské cesty poutníků z naší farnosti 

do Svaté země.

Na  závěr noci kostelů uvařily 

obětavé maminky čaj - čajovna byla 

na kůru i před kostelem. K půlnoci jsme 

se rozešli domů. Letošního ročníku se 

zúčastnilo na 200 lidí. 

-kuk-
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Jeden den 

na Petrově

Cílem akce je, aby se děti navštěvující 

náboženství setkaly s  otcem biskupem, 

zažily společenství při mši svaté i  při 

hrách, poznaly katedrálu, areál Petrova 

a  jeho okolí, něco nového se dozvěděly 

a  prožily radost ze společných aktivit 

a  her. Na  letošní Jeden den na  Petrově 

přijelo na 1900 dětí. 

Proto kromě Petrova, Denisových 

sadů a  Kapucínských zahrad vedly trasy 

s  hrami i  na  brněnský Špilberk a  trasa 

nejstarších šla  přes město. Setkání končilo 

v  Denisových sadech. Na  jednotlivých 

stanovištích se děti setkávaly s postavami 

svatých a seznamovali se s jejich životem,  

Letošní téma bylo „Svatí jsou darem pro 

svět“. Z Vranovic se zúčastnilo 16 dětí.

-kuk-

Zemřel otec Josef 

Malík

V pondělí 12.5. náhle zemřel při mši 

svaté v Mohelně bývalý Vranovický farář 

otec Josef Malík, který spravoval naše 

farnosti v letech 2002 až 2012. Od roku 

2012 působil jako farář v  Horních 

Dubňanech, Mohelně a Dukovanech.

Na  poslední rozloučení s  otcem 
Josefem v  Horních Dubňanech 
v sobotu 17. května byl vypraven z Ivaně 
a  Vranovic autobus a  řada farníků jela 
také samostatně. 

Poslední rozloučení s otcem Josefem se konalo 
v Horních Dubňanech
Foto: Pavel Kukleta

Po  mši svaté, kterou sloužil otec 
biskup Vojtěch Cikrle, a přečtení odkazu 
ze závěti, bylo tělo otce Josefa uloženo 
do kněžského hrobu na místním hřbitově 
v  Horních Dubňanech. Po  latinském 
zpěvu Salve Regina účastníci pohřbu 
popřáli upřímnou soustrast rodině otce 
Josefa.

-kuk-

Ministrantský den 

Olomouc

V  sobotu 10.5. se rozjeli ministranti 
a  ministrantky z  Vranovické farnosti se 
svými rodiči a kamarády na Ministrantský 
den, pro ministranty a  ministrantky 
brněnské diecéze, který se konal 
v  Arcibiskupském kněžském semináři 
v Olomouci. Letošní téma znělo: „Pojďte 
za mnou a učiním z   vás rybáře lidí.“ (Mt 
4,19) Po uvítání a společné mši s otcem 
biskupem Vojtěchem Cikrlem a dobrém 
obědě si malí i  velcí ministranti zahráli 
hry v  prostorách semináře a  přilehlých 
městských hradeb. 

Foto: Pavel Kukleta

Při těchto hrách si malí poutníci 
prověřili své ministrantské znalosti, 
rychlost a  postřeh při střelbě na  cíl. 
Na vítězné skupinky čekala po ukončení 
soutěží sladká odměna. Všechny děti 
dostaly pamětní placky a od pana faráře 
Zycha pozvání na zmrzlinu. 

Po  skončení akce si děti prohlédly 
některé památky města Olomouce. 
Po  cestě zpět si děti nakoupily dobroty 
a  spolu s  krátkými hrami si užily cestu 
vlakem zpět domů.

-kuk-

První svaté 

přijímání Vranovice

Druhou neděli velikonoční 27. dubna 
přijalo poprvé sedm dětí z  Vranovické 
farnosti svaté přijímání. Na tuto slavnost 
se děti  připravovaly od  února se svými 
rodiči i  s  paní katechetkou. Sobotní 
svátost smíření a  nedělní slavnostní 
mše svatá byla pro tyto děti radostnou 
událostí, která jim bude připomínat,  
nejen fotkami v rodinném albu, že se mají 
snažit pracovat na tom, aby zlepšily samy 
sebe a  také pomáhaly zlepšit svět kolem 
sebe. 

Foto: Pavel Kukleta

Otec Grzegorz v  kázání dětem 
i  rodičům připomněl, že se s  naší duší 
prostřednictvím svátosti smíření a oltářní 
setkává Bůh. Toto setkání je rozumem 
nedotknutelné tajemství a  veliký dar. 
Tajemství svátostí řada lidí nedokáže 
pochopit, podobně jako nevěřící apoštol 
Tomáš nechtěl nejprve uvěřit svědectví 
ostatních, že Ježíš vstal z mrtvých, dokud 
se mu Pán také nezjevil. 

V  dnešní společnosti je pohled lidí 
stojících mimo církev a někdy i  v  církvi 
samé hodně podobný pohledu apoštola 
Tomáše. Proto je otázka víry v  Boha 
a  v  sílu svátostí pro každého z  nás 
tématem, nad kterým bychom se měli 
zamýšlet a  snažit se nebýt jako apoštol 
Tomáš.

Za vranovickou farnost

Pavel Kukleta

Římskokatolická farnost
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Společenské dění

Odpoledne jako 

z pohádky

Odpoledne jako z pohádky zažily děti, 
které v sobotu 31. května 2014 navštívily 
vranovický lesík Hájek. Od 14,00 hodin 
se jim zde otevřela brána do pohádkového 
lesa, kde na ně čekaly pohádkové bytosti. 
Při procházce lesem minuly děti celkem 
12 zastavení, na  kterých plnily zajímavé 
úkoly. Akce se konala k příležitosti oslavy 
Mezinárodního dne dětí.

Kdo chtěl vstoupit do  lesa, musel 
obstát v  přetahování lana s  Hurvínkem 
nebo skákání v  pytli s  klauny. Karkulka 
děti odměnila zlaťákem a pustila bránou 
do  pohádkového lesa.  U  piráta musely 
děti překonat lanové překážky, poté se 
přesunuly ke kovbojovi, zde si vyzkoušely 
střelbu z  pistole. Následovalo zastavení 

u  pohádkového zámku, kde pomohly 
princezně navlékat korálky, o kousek dále 
se schovávali čerti. Na  dalším stanovišti 
poznávaly děti lesní zvířata a naučily se, 
jaké věci do lesa patří a jaké ne. Všechny 
děti obstály také v lukostřelbě, na dalším 
stanovišti zase dokázaly, jak dobře znají 
pohádku O  kohoutkovi a  slepičce. Své 
rybářské umění předvedly vodníkovi, 
u  berušek a  zajíčka si vyzkoušely chůzi 
na chůdách a o kousek dále musely dávat 
pozor na  loupežníky, kteří pustili dál 
jen ty, co měly přesnou mušku. Sladká 
ochutnávka čerstvého medu a moučníku 
čekala děti na  posledním stanovišti 
u čmeldy Vilíka. 

Foto: Petra Holásková

Velmi oblíbená byla také jízda 
na  koních, kterou měl pod dohledem 
statný sedlák.

Cestou děti provázel kouzelný 
kamínek, který si na konci trasy vyměnily 
u  Manky a  Rumcajse za  odměnu 
v  podobě špekáčku. Nejen děti, ale 
i rodiče se poté společně bavili u táboráků, 
kde si za doprovodu kytary také všichni 
zazpívali.

Příjemné odpoledne nezkazila ani 
dešťová přeháňka.

Akci již potřetí v řadě pořádala Obec 
Vranovice ve  spolupráci s  místními 
spolky, organizacemi a dobrovolníky. Jim 
všem patří poděkování.

Více fotografi í naleznete na  www.
vranovice.eu.

-hol-

Recesisté opět 

vytáhli běžky

Tradiční recesistický běžkařský závod 
na  asfaltu a  v  žertovných převlecích 
proběhl v  sobotu  24. května na  Návsi 
ve Vranovicích. Startovalo se od knihovny. 

Společné foto závodníků

Na  trati si nejlépe vedl Pavel 
Oujezdský, který obhájil titul z minulého 
roku jako nejrychlejší běžec. Pro nejlepší 
masku hlasovali diváci, kteří jednoznačně 
za vítěznou zvolili dvojici včeliček, kterou 
reprezentovala Káťa Hrušková  a  její 
dcera Vendulka. Titul Běžkyně roku 
získala Jarmila Prchlíková. Na  trati bylo 
vidět také zajímavé duo v čele s Tomášem 
Pryclem, které společně obulo jedny 
běžky.

Diváci hlasovali pro včeličky, ty si odnesly pohár
Foto: Petra Holásková

Nejmladší kategorii reprezentovala 
závodnice Luisa Lucie Kollárová, která 
na soupisce nechyběla ani loni.

-hol-
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Děti i dospělí 

besedovali s Josefem 

Zimovčákem 

a podpořili dobrou 

věc

Josef Zimovčák, známý svými výkony 
na  historickém kole, přijel do  Vranovic. 
Besedu s  ním, pořádanou v  rámci 
nadačního projektu „Na  kole dětem“, 
pořádalo místní Centrum volného času 
ve spolupráci se ZŠ Vranovice 15.4.2014. 

Děti zaujalo historické kolo
Foto: Petra Holásková

V  průběhu besedy přiblížil pan 
Zimovčák návštěvníkům svoji činnost 
a promítl fotky a videa z velkých závodů, 
kterých se zúčastnil. Své historické kolo 
nenechal doma, ale přivezl ho s  sebou. 
Kdo chtěl, mohl si jízdu na  tomto kole 
vyzkoušet. Pro děti to byl jistě netradiční 
zážitek.

Kdo přišel, určitě nelitoval, a to už jen 
proto, že svou účastí přispěl na  dobrou 
věc. Vybrané peníze totiž putují na léčbu 
onkologicky nemocných dětí.
Více o projektu na www.nakoledetem.cz

Petra Holásková

Vinotéka zahájila 

sezónu s cimbálem

Zahájení sezóny ve vinotéce místních 
vinařů proběhlo ve  čtvrtek 1. května 
2014 slavnostně za doprovodu cimbálové 
muziky. Pěkné jarní počasí přálo 
příjemnému venkovnímu posezení při 
sklence dobrého vína z místní vinotéky.

Večer zahájil místostarosta obce 
a předseda vinařů Drahomír Dofek, který 
byl také hlavním organizátorem.

Poprvé zde veřejnosti byla 
představena nová turistická známka 
Vranovic a zároveň ofi ciálně zahájen její 
prodej. Místní infocentrum s  vinotékou 

se tak stalo hlavním prodejním místem 
této významné plakety.

Celá akce byla realizována 
ve spolupráci s MAS Podbrněnsko, která 
na akci přispěla fi nanční dotací.

-hol-

Čarodějnice 

se slétly 

na fotbalovém 

hřišti

Průvod dětí a dospělých převlečených 
do  čarodějnických kostýmů se ve  středu 
30. dubna vydal od  obecního úřadu 
ve  Vranovicích směrem k  fotbalovému 
hřišti. Zde na ně čekal bohatý program, 
který začal zapálením ohně se 
symbolickou čarodějnicí. Potom se už 
všichni vydali směrem k  táboráku, kde 
si mohli opéct špekáček a  s  kamarády 
poklábosit o  tom, co je v čarodějnickém 
světě nového.

Foto: Petra Holásková

Kdo se nasytil, mohl si vyzkoušet 
různé disciplíny z  připravených her. 
Skákání v  pytli, běh s  čarodějnickým 
koštětem nebo chůze na  chůdách byla 
pro malé čarodějnice maličkost.

Tradici pálení čarodějnic, během které 
se lidé odedávna snažili zapalováním 
ohně vypudit zlé síly, každoročně v naší 
obci pořádá spolek Vranovických bab. 
Z návštěvnosti je patrné, že rok od roku 
stoupá oblíbenost tohoto zvyku mezi 
veřejností.

-hol-

Stovky lidí se bavily 

na Vranovickém 

jaru

Stovky návštěvníků si příjemně 
užily předvelikonoční sobotní den 
ve  Vranovicích. Mimo dobrého jídla 
pro ně byla připravena ochutnávka vín 
místních vinařů, atmosféru zpříjemňovala 
svým hudebním doprovodem skupina 
Junior Band z Pohořelic, nechyběly ruční 
dílničky, jarmark, ani zajímavé atrakce.

Nejlepší guláš uvařily sousedky z ulice Nad 
Dolinami

Celým dnem provázela hosty 
moderátorská dvojka bratrů Pryclových. 
Ti předvedli profesionální výkon 
a  dokázali pobavit nejednoho z  pří-
chozích.

Program obohatila vystoupení dětí z MŠ a ZŠ 
Vranovice
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Zpestřením byla závěrečná show 
na  skákacích botách. Navzdory tomu, 
že bylo větrné počasí, kvůli kterému 
akrobati nemohli předvést zdaleka vše ze 
svého umění, sklidilo jejich vystoupení 
u  přihlížejících úspěch. Kdo měl zájem, 
mohl si pod dohledem zkušeného 
instruktora boty sám vyzkoušet a na vlastní 
kůži posoudit, jak náročný byl předvedený 
výkon umělců.

Skákací boty si mohli návštěvníci sami 
vyzkoušet. Foto: Petra Holásková

Nejlepší guláš letos uvařily sousedky 
z  ulice Nad Dolinami a  nazvaly ho 
Dolinovský guláš. Z  druhého místa se 
za  vynikající kulinářskou specialitu mohl 
radovat Pavel Benada za  ulici Školní. 
Chutnal také gulášek od  Dobešů, kteří 
si za  ulici U  Hlinku vyvařili třetí místo. 
Ocenit je však třeba všechny, kteří se soutěže 
zúčastnili. Ceny v  podobě památečních 
keramických nádob na  guláše a  drobností 
pro snadnější vaření předal starosta obce 
Ing.  Jan Helikar. Ten sám také ochutnal 
a guláše hodnotil jako velmi vydařené.

Nejrychleji vypila pivo v ženské kategorii 
p. Frölichová

Početné publikum se sešlo při 
vystoupení dětí ze základní a  mateřské 
školy. Tanečnice CRAZY GIRLS pro velký 
úspěch vystoupení dokonce zopakovaly, 
školka si pod vedením učitelek připravila 
velmi originální pásmo jarních tanečků, 
říkánek a  písní a  na  pódiu roztočily své 
sukénky také děvčata z  country skupiny 

Čtyřlístek. Moderní tanec předvedly 
tanečnice ze ZUŠ Pohořelice pod vedením 
slečny Petry Vintrlíkové. Pyšné pohledy 
rodičů a  podpora publika dětem dodala 
sebevědomí a jistě i motivaci pro příští  akce.

Kdo přišel, určitě nelitoval. Naskytla 
se mu totiž jedinečná podívaná. Domácí 
pivo přímo před zraky návštěvníků vařil 
Vranovické divočák.

Pivní soutěže, které tradičně pořádá 
Vranovické divočák letos zpestřila nová 
disciplína bungee running, kterou na akci 
zapůjčil Břeclavský pivovar. Ten také 
věnoval ceny nejlepším pivním borcům.

A jak si milovníci piva vedli?
Mezi nejlepší v  kategorii Pivní 

sprint – muži patřili tito borci:
1. Valášek Pavel – 4:84 
2. Jiránek Jindra – 4:85 
3. Obdržálek Marek – 5:86 

V  ženské kategorii se v  pití piva 
nejlépe umístily tyto dámy:

1. p. Frölichová – 12:20 
2. Večeřová Lenka – 13:90 
3. Zlámalová Bára – 15:97 
Pivní štafeta dostala fanoušky do varu, 

v  konečném pořadí se nejlépe umístil tým 
ve  složení: Prycl David, Prycl Tomáš, 
Obdržálek Marek, Jelínek David – 3:14, 
kteří si rozdělí bečku piva.

Druhé místo si zasloužil tým: Otych 
Jarek, Zeman Tonda, Tetur Staňa, 
p.Cyklista – 3:24

a na  třetím místě skončili Šístek Jarda, 
Lukas Jan, Šiška Michal, Hladík Petr  
s časem 3:50.

Akci pořadatelsky zajistila obec 
Vranovice ve spolupráci s kulturní komisí.

Petra Holásková

4 / 667 01 Židlochovice / M. +420 778 472 233 / E. info@thaisabai.cz / www.0 77vice / M. +420Masarykova 734 / 667 01 ŽidlochovicMasarykova 734 / 667 01 ŽidlochovicMasarykova 734 / 667 01 Židloasarykova 734asarykova 734k thaisabai.cz

 tradiční masáž

aroma masáž

masáž bylinnými váčky

královská masáž

reflexní masáž nohou

infrasauna, pronájem sauny

!!! AKCE !!!
Akční prodej sekčních garážových vrat 

špičkové kvality 
od 13 600,- Kč za komplet vrata

www.garazovavratalevne.cz
e-mail: vrata-babic@seznam.cz
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Z činnosti spolků

Sbor dobrovolných 
hasičů Vranovice
Výjezdy zásahové 

jednotky

  Dne 1.3.2014 v  14:47 byl 
jednotce vyhlášen výjezd na  požár 
přístřešku u RD na ul. Příční. Průzkumem 
na místě události bylo zjištěno, že adresa 
byla špatně nahlášena a  jde o  ulici 
U  Floriánka. Jednalo se o  zahoření při 
řezání dřeva. Jednotka vyjela na  místo 
zásahu vozidlem CAS K 25 Liaz v počtu 
1+3 ve  složení Verner Pavel, Augustin 
Marek, Drábík Tomáš a  Veselský 
Miroslav. 

  Dne 8.4.2014 v  6:36 hodin 
byl jednotce vyhlášen výjezd na  požár 
hnojiště u  obce Přibice. Jednotka vyjela 
na  místo zásahu vozidlem CAS K  25 
Liaz v počtu 1+2 ve složení Verner Pavel, 
Hanuš Aleš a  Veselský Miroslav. Naše 
jednotka byla určena k  prolévaní hořící 
hromady odpadu, která byla postupně 
rozebírána nakladačem.

  Dne 11.4.2014 v  16:12 byl 
jednotce vyhlášen výjezd na  požár trávy 
u obce Přibice. Jednotka vyjela na místo 
zásahu vozidlem CAS K 25 Liaz v počtu 
1+3 ve  složení Hanuš Aleš, Augustin 
Marek, Ševčík Ladislav a  Veselský 
Miroslav. K  likvidaci požáru byl použit 
VTP a jednoduché hasební prostředky. 

Rádi bychom do  našich řad 

přijali nové kolegy, zejména 

držitele řidičského oprávnění 

skupiny C, kteří by následně 

působili na  pozici řidič/strojník. 

Předpokladem je dobrý zdravotní 

stav a  chuť stát se dobrovolným 

hasičem. 

Rádi bychom také upozornili 
na  aktualizaci našich internetových 
hasičských stránek. Doplněno 
bylo několik drobností do  sekce 
ZAJÍMAVOSTI a přidáno bylo několik 
videí, zejména vystoupení mažoretek 
na  našem hasičském plese, malé video 
ze sběru železného odpadu a video, které 
má sloužit jako malá prezentace našeho 
sboru. 

Odkaz: 
http://hasicivranovice.webnode.cz/

Za SDH Vranovice Marek Augustin

Moravský 
rybářský svaz MO 
Vranovice

Lanškroun 2014

Již tradiční výlet rybářské mládeže 
se uskutečnil poslední dubnový víkend. 
Na  východ Čech se vydalo třináct 
dětí a  dospělý doprovod. Zázemí bylo  
zajištěno. Předpověď slibovala to nejlepší, 
co bychom si mohli přát. Po příjezdu jsme 
se ubytovali jako obvykle v  tělocvičně 
místní školy a  poté jsme se odebrali  
do místní restaurace na večeři. Po večeři 
se někteří věnovali přípravě na  sobotní 
rybolov a  ostatní si zahráli fotbálek. 
Půlnoc jistila odebrání se ke  spánku. 
Ráno v sedm byl budíček, na stolech byla 
již připravena snídaně. 

Po  příchodu na  rybník se děti 
rozdělily do  skupinek a  zkoušely různé 
rybolovné techniky. Nicméně rybám se 
moc nechtělo. Za dopoledne se chytilo jen 
několik kusů ryb. Odpoledne po  obědě 
jsme se rozhodli pro návštěvu  rybníka  
Slunečný,  vzdáleného tři kilometry. 

Cesta byla pro někoho zdlouhavá, 
ale stálo to za  to. Rybník byl nádherný, 
jako z pohádky.  Co se týče úlovků, i  ty 
byly početnější. Večeře byla  připravena 
na  půl sedmou, po  večeři opět fotbálek 
a příprava na nedělní závod. Spát se šlo 
v jedenáct, protože začátek závodů byl již 
v sedm hodin. Účastnilo se 67 závodících. 

Vojta Honzík chytil z celé výpravy nejvíce 
úlovků
Foto: Luboš Mrkvica

Naši malí rybáři  ulovili několik kaprů 
a  jednoho amura. Konec závodů byl 
v jednu hodinu. Nejlépe se z našich členů  
umístil Vojta Honzík a  to na  třináctém 
místě se třemi kapry, ale všichni si 
nějakou cenu odnesli i ti, kterým se moc 
nedařilo. Třeba příště. Následoval oběd, 
úklid tělocvičny a odjezd domů. 

Myslím, že se výlet vydařil a těšíme se 
znovu za rok, třeba ve větším počtu.

Za MRS MO Vranovice
Luboš Mrkvica
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Skautský oddíl
Světlušky a vlčata 

se zúčastnili 

okresních závodů

Světlušky a  vlčata našeho oddílu se 
v  sobotu 17. května vypravili závodit 
na okresní kolo Závodu vlčat a světlušek 
do  Oslavan. A  jak jsme dopadli? Vlčata 
z družiny Sklípkani ve složení – Michal, 
Harvan, Vojta, Nůž, Vlk a Kiwi vybojovala 
v  konkurenci 16 hlídek velmi dobré 7. 
místo. Světlušky – Oranžová šestice měly 
proti sobě 13 dalších družin a ve složení 
Monča, Káťa, Terka a  Anetka jim patří 
12. místo.

Světlušky a vlčata závodili v Oslavanech
Foto: Oldřich Vybíral

Základy obou družin budou závodit 
určitě ještě za  dva roky, pravděpodobně 
ve  Střelicích, a  my se budeme těšit 
na další úspěchy. V čem jsme ale zvítězili, 
to se nebodovalo. Ze zúčastněných 37 
hlídek pouze naše dvě měly s  sebou své 
totemové hole, což způsobilo patřičný 
rozruch napříč celým skautským okresem 
Brno – venkov. Volné chvíle způsobené 
startem hlídek v  intervalech jsme si 
ukrátili fotbalem. Před odjezdem domů 
jsme využili možnosti navštívit Hasičské 
muzeum v oslavanském zámku.

Oldřich Vybíral

Brigáda měla 

hojnou účast

V sobotu 3. května probíhala od 9,00 
hodin brigáda na  táborovém vybavení 
u  vranovické klubovny s  celkem hojnou 
účastí. Nejpočetnější byli dle předpokladu 
domácí: Tofu, Drn, Korky, Marátor, 
Jiřinátor, Michal, Štofi , Harvan a  Bára. 
Za 3. oddíl to byli: Kevin, Magda, Lucka, 
Kuba, Honza, Brutus a Doktor. Konečně 
z Křepic dorazila Fondán.

Foto: Lucie Šaňáková

Došlo k  obroušení a  nalakování 
nejopotřebenějších podsad, sbití podsady 
nové, umytí nádobí pro táborovou kuchyň 
a  úklid beden s  pracovním nářadím. 
Odměnou za  odvedenou práci přes 
nepřízeň počasí bylo opekání poctivých 
klobás.

-bla-

Medaile díků byla 

udělena Odřichu 

Vybíralovi

V sobotu 5. dubna, v rámci střediskové 
Poradní skály, byl bratr Oldřich Vybíral, 
skautským jménem Tačud, během 
slavnostního ohně, dekorován Medailí 
díků. Tato medaile se uděluje členům 
Junáka jako projev díků za  jejich 
mimořádnou, obětavou a  aktivní službu 
skautskému hnutí. Byla zřízena v  roce 
1968 usnesením III. Junáckého sněmu.

Insignii tvoří jednostranná kruhová 
medaile z  červeného kovu o  průměru 
32 mm, která se nosí na kroji na náprsní 
stuze na  levé straně hrudi. Medaile byla 
udělena Číčou, náčelníkem chlapeckého 
kmene.

Bratr Tačud 

skautuje 

asi dvacet 

let, přičemž 

druhých deset 

let působil 

ve funkci 

vůdce střediska 

Vranovice 

souběžně 

s vedením 

oddílu Jaguáři 

Vranovice, 

resp. 6. oddílu 

v Pohořelicích, kde se hlavní měrou 

podílel na jeho založení. 

Za skautský oddíl 
Jan Blažek

Klub maminek
Co se dělo 

v klubu maminek 

během krásných 

slunečných někdy 

i deštivých dnů? 

V měsíci březnu jsme měly pozvanou 
naši oblíbenou vranovickou květinářku 
paní Šlancarovou, která nám ukazála 
krásné jarní vazby, které při dobré fantazii 
lze použít i  jako velikonoční. Velice jí 
děkujeme za pěkné dopoledne. 

Velikonoční tvoření s paní Šlancarovou
Foto: Gabriela Michálková

Velikonoce byly za  dveřmi a  tak 
jsme nechaly našim dětem upustit 
trochu fantazie a  vytvářely jsme pomocí 
prstových barviček krásné obrázky, toto 
se dětem moc líbilo a  žádné neodešlo 
s čistými prstíky. 

Také jsme vyzkoušely tvoření svícnů 
a  skleniček pomocí leptací pasty, i  když 
se to zdá velice složité, praxe ukázala, že 
jde o velice jednoduchý způsob a domů si 
každý mohl odnést svůj vlastní originál. 

Druhou květnovou neděli slavíme 
krásný Den matek a tak i tento den zavítal 
k  nám do  Klubíku, kdy maminky byly 
obdařeny krásnou květinou a  také přišlo 
překvapení v podobě pěkného a chutného 
dortu upečeného naší maminkou Lenkou 
Vernerovou. Dort sklidil úspěch a chutnal 
jak maminkám tak i  našim nejmenším 
dětem. 

I na dále se můžete těšit na oblíbené 
cvičení s  písničkami a  básničkami, 
v  červnu na  focení se Zuzkou 
Škamradovou a další zajímavý program.

Za klub maminek 
Gabriela Michálková

Oldřich Vybíral aneb bratr 
Tačud převzal medaili díků
Foto: Lucie Šaňáková
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Klub důchodců
Diakonie – 

materiální pomoc.

Ve dnech 2.-5. dubna 2014 proběhla 
na  sokolském hřišti sbírka použitého 
ošacení, hraček a  domácích potřeb pro 
občanské sdružení Diakonie Broumov.

Děkujeme všem obětavým členkám 
KD pod vedením paní Bauchové, které 
tuto sbírku zajišťovaly a  občanům 
za  materiální pomoc. Sbírka byla velmi 
úspěšná.

-mel-

Návštěva likérky 

měla úspěch

Velmi zdařilý byl zájezd do  Vizovic 

25.4. 2014. Návštěva likérky R. Jelínka 

(s ochutnávkou) a návštěva čokoládovny 

CARLETTI (klasická ruční výroba 

čokoládových pralinek a fi gurek).

V likérce jsme se seznámili s výrobou 

ovocných destilátů, s  historií a  tradicí 

společnosti R. Jelínek. Zjistili jsme, že 

nejen ochutnávka slivovice, kterou nám 

nabídli ale i  výborná čokoláda nám 

zvedla náladu a  byla balzámem na  tělo 

i duši na celý den i když odpoledne nám 

v  Luhačovicích počasí nepřálo. Byli 

jsme po  dobrém obědě ve  Valašském 

šenku a tak jsme si v Luhačovicích sedli 

na dobrou kávičku, někteří z nás si zašli 

na kolonádu na  Vincentku. 

Do Vizovic jel plný autobus
Foto: Zdeňka Melová

V 17.00 hod. jsme se za stálého deště 
rozjeli k domovu.

Díky organizátorům za  vydařený 
zájezd. Těšíme se již teď na další.

-mel-

Slavili jsme Den 

matek

V  neděli 11.5. 2014 jsme v  klubu 
důchodců oslavili „Den matek“. Předseda 
KD pan Ivan Bednář popřál k  svátku 
všem přítomným maminkám, babičkám 
a prababičkám. Poděkoval jim za výchovu 
dětí, příkladnou péči a  starostlivost 
během celého života. 

Na fl étnu zahrályTerezka Bubeníková 
a Kateřina Hochmanová

K svátku nám přišly zahrát na fl étnu 
Terezka Bubeníková a  Kateřinka 
Hochmanová. Sólovým zpěvem 
rozezpívala přítomné Markétka Fiemová. 
Děvčata udělaly jste nám radost 
a děkujeme vám!

Zarecitovala Markétka Fiemová
Foto: Zdeňka Melová

Oslava Dne matek pokračovala 
občerstvením a  paní Lidka Lazarová 
hrála na kytaru a zpívala se všemi do 19 
hod. Před ukončením jsme si zazpívali 
všichni píseň „Pro Kristýnku“ a na přání 
nejstaršího člena KD pana Dvořáčka 
píseň „Akropolis“. Byla to velmi pěkná 
oslava.

Za klub důchodců Zdeňka Melová

Z historie obce

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

Léto
Dubnové a  květnové sluníčko nás sice 

vysvléklo z kabátů a bundiček,vyzulo z bot 
a sandálů – chodili jsme bosky, ale to pravé 
léto přišlo teprve s prvním dnem prázdnin. 
Holič Snídal nebo jeho tovaryš Frýda nás 
ostříhali dohola, později na  kšice nebo 
na ježka, maminka nám v konzumě koupila 
černé klotové trenky a  tílko s  barevným 
véčkem kolem krku. V trenkách jsme prožili 
celé prázdniny, trika jsme si brali jen 
v neděli a do dědiny na nákup. Před naším 
jsme vyčistili potok, přepažili švelerem, 
brouzdali se v něm a chytali pulce a piskoře, 
brali vodu na  zalévání zahrádky a  večer 
před spaním jsme si v něm umývali nohy. 

V  době kolem roku 1930 stavěla 
fi rma Beinhauer z  Brna na  trati ČSD 
nové betonové mosty. U  Hartlova mlýna 
v  Pouzdřanech, u  Červeného mostku 
u  Slabých, na  Ivaňské u  Lapačova a  taky 
betonové koryto pod silnicí u  Helešicových, 
které odvádělo vodu z  potoka před naším 
do Říčky. Skladiště materiálu měli v horním 
konci ulice na  plošině před vjezdem 
do  Franckovky. Tam bylo po  několik let 
naše eldorádo, ideální prostředí pro naše 
Bukovské hry. 

S  traktorem Diesel-Buldog-Lanz 
jezdil takový veselý řidič, říkali mu hrbáč, 
přesto, že to byl chlap jak hora a  rovný 
jako svíčka. Neměl prý ale čisté svědomí. 
Furt se jen zubil a zpíval sprosté písničky. 
Měl na  to čas, traktor ujel za  dva dny víc 
než za  den, my kluci jsme s  ním klusávali 
přes celý Lapačov a  chytali každé slovíčko 
písničky: Prý „Dal jsem jí květ do zobáčku 
a řekl jí milý ptáčku, cukrů, vrků. Pak jsem 
jí řek ty jsi jedna a vrazil jí…“ dál už je to 
sprosté. Naši, když viděli, jak kvačíme vedle 
traktoru a  posloucháme ty sprosťačiny, nás 
hnali honem za vrata. Nic platné – písničku 
( i  jiné jim podobné) umím dodnes a celou. 
Na takové se nezapomíná. 

Ostatní dělnicí si z  toho podařeného 
šoféra dělali než srandu. Volávali na  něj: 
„Kam jedeš, Širóne?“ On nato: „Do  prdele, 
blbóne“. Oni zas: „Co nám dovezeš?“ A on: 
„Hovno, a  takové kus, chachachachácha“… 
a zalomcoval paží jak semafórem. 

To gesto nám něco říká i dnes, že?

Přepis: Lenka Jančová
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TJ SOKOL 
Vranovice
Oddíl všestrannosti 

soutěžil 

v gymnastice

Dne 7.5.2014 oddíl všestrannosti 
– družstvo žákyň měly na  místo své 
cvičební hodiny závody všestrannosti 
v gymnastice.

Z  osmi žákyň, které pravidelně 
na hodinu cvičení chodí, závodilo jen šest. 

Podle propozic žákovské gymnastiky 
jsme měli mít 1.) sestavu na gymnastickém 
koberci – tzv. prostná cvičení, 2.) přeskok 
– koza našíř, 3.) kladina, 4.) hrazda. Místo 
kladiny jsme  zařadili  sestavu na bradlech 
– toto cvičební nářadí je totiž u  děvčat 

velmi oblíbené a kladinu zatím nemáme  
v provozu. 

Na  nářadí měla děvčata určenou 
sestavu, která se bodovala max. 9 bodů, 
a  ze dvou pokusů se hodnotil ten lepší 
výsledek. Prostné cvičení měla obsahovat 
výskok, chůzi, a  tři akrobatické prvky 
a  měl trvat dvě minuty max. bodové 
ohodnocení 8 bodů. Je pravdou, že by 
se dívky na  gymnastických přeborech 
v  rámci  župy absolutně neumístily 
a i hodnocení jsem měla nastaveno zcela 
jinak, ale pro mě, jako vedoucí, to byla 
dovednostní přehlídka toho, co se děvčata 
kategorií I. a II. naučila.

Jednou ze soutěžních disciplín byl i přeskok přes 
kozu
Foto: Marta Goliášová

Navíc se závodu zúčastnila i  Julinka 
Nohelová, která nepatří ani do  jedné 
z výše uvedených kategorií (nechodí ještě 
do  školy) přesto absolvovala všechna 
nářadí. A dá se říct, že ji cvičení baví.

Marta Goliášová

Silový trojboj

Naši borci se 

na Mistrovství 

Slovenska neztratili

3.5.2014 proběhlo otevřené 

Mistrovství Slovenska v  silovém trojboji 

dorostu a juniorů v Senici.

Této soutěže se zúčastnili i závodníci 

sil.trojboje Sokola Vranovice a  při velké 

konkurenci slovenských závodníků se 

neztratili.

V kategorii dorostu do 74,-kg obsadil 

David Dubský šesté místo za  celkový 

výkon 405,-kg. Věroslav Průdek v  této 

kategorii se umístil na  osmém místě 

za celkový výkon 345,-kg. Tato kategorie 

byla nejpočetnější a  to v počtu deseti 

závodníků. Oba závodníci dorostu si 

zlepšili svoje osobní výkony.

Nejlépe se vedlo junioru Michaelu 

Čechovi, který obsadil v  kategorii 

do 120,-kg první příčku za celkový výkon 

620,-kg. Michael Čech předvedl velmi 

pěkný výkon v benčpresu (tlak na lavici), 

a to 180,-kg a byl to nejlepší výkon celého 

Mistrovství Slovenska juniorů.

Pláteník zvítězil 

na Mistrovství 

České republiky

3.5.2014 také proběhlo v  Praze 22. 

Mistrovství České republiky v  silovém 

trojboji mužů a žen Masters. 

Na této soutěži měl Sokol Vranovice 
dva zástupce a to:
  Pavla Pláteníka, který v kategorii 

mastersM1(t.j.nad 40 let) do 83,-kg 

zvítězil  celkovým výkonem 665,-kg. 

Za zmínku stojí jeho dřep, který měl 

hodnotu 270,-kg.

  Oldřicha Halfara v kategorii masters 

M1 do 105,-kg, který se umístil 

na čtvrté příčce za celkový výkon 

527,-kg.

Za oddíl silového trojboje 

Ivan Karpíšek-gol-
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Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 

Životní jubilea
Červenec

Milena Pezlarová ........................... 80
Alena Křivánková.......................... 80
Alena Kolíšková ............................ 60
Ludmila Kolstrunková .................. 75
Anna Damborská .......................... 88
Jan Kotačka ................................... 86
František Soukal ........................... 60
Marie Suchánková ........................ 65
Rudolf Šťastný .............................. 75
Irena Kellnerová ............................ 60
Ludmila Losová ............................ 65
Vlasta Holásková .......................... 81
Marie Janíková .............................. 60
Zdeněk Nesnídal ........................... 60

Srpen

Anna Vacková  .............................. 85
Helena Václavíková ....................... 60
Piroska Šimunková ....................... 85
Albína Zouharová ......................... 94
Růžena Veselá ............................... 82
Josef Dvořáček .............................. 95
Eliška Vybíralová .......................... 90
Božena Staňková ........................... 70
Radomíra Pavlíčková..................... 60

Narození
Daniel Krčál
Zdeněk Bartoš
Vojtěch Kozel
Leontýna Vernerová

Sňatky
Michal Dolák a Markéta Matoušková
Roman Janík a Barbora Němcová

Úmrtí
Vlasta Kozlová
Marie Lucká
Jan Hranický
Josef Buchmajer
Jan Hromek
Helena Teplá
Oldřich Kelbl

Počet obyvatel  ke dni 22.05.2014
Muži  ........................................ 1078
Ženy  ......................................... 1096
Celkem ....................................  2174
z toho dospělí  ..........................  1765 
děti  ............................................. 409

Zdroj: matrika OÚ, připravila Zuzana Škamradová

Obec slavnostně přivítala nové občánky

Narození miminka je v každé rodině významnou událostí. V sobotu 5. dubna naše 
obec přivítala v obřadní síni Obecního úřadu ve Vranovicích devět nových občánků. 

Novorozená miminka:

Robert Dofek, Vendula Ďurišová, Marek Novotný

Leoš Suchánek, Miriam Kučáková, Eliška Čapková

Emily Kacafírková, Tomáš Unger, Iveta Drábová

Vítání připravila Zuzana Škamradová, obohatilo ho vystoupení Sborečku, který 
zazpíval za doprovodu hry na varhany paní Mgr. Pavlou Pantákovou. Děti z mateřské 
školky přednesly básničku a předaly rodičům malý dáreček pod vedením Hany 
Hladíkové.

Slavnostní projev pronesl radní Ing. Jaroslav Pezlar, verše zarecitovala slečna 
Vybíralová. Na závěr se všichni účastníci podepsali do Pamětní knihy.

-hol-


