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V tomto čísle najdete:

  Čtyři roky za námi. Bilancujeme

  Třídíme doma. „Separé školení“

  Rekonstrukce kapličky dokončena

  Infocentrum nabídne nové 

turistické razítko

  Školní rok 2013/2014 z pohledu 

ředitelky školy

  Vinaři zvou na tradiční hody

  Obec přivítala nové občánky

ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE

Na hody vyjdou stárci  v nových krojích
Přípravy na letošní tradiční hodovou slavnost vrcholí. A je se na co těšit. Krojované 

páry poprvé obléknou  nové slavnostní lidové kroje zhotovené pro obec Vranovice. 
Ty nechala obec zhotovit podle předlohy odborné rekonstrukce vedené již dříve 
doktorkou Soňou Nezhodovou.

Stárci se schází, aby doladili poslední taneční sestavy, boty z pravé kůže už čekají 
na  ty, kdo je jako první nazují. „Co se týká samotných krojů, už dodělávám poslední 
dekorativní a zdobící prvky a konečné úpravy, jako impregnaci, žehlení atp.” potvrdila 
restaurátorka Yveta Petrásková, která nové kroje pro Vranovice zhotovuje. „Stárci 
obléknou kroj v  různých barevných variantách. Každý kus bude originální.” doplnila 
Petrásková.

V  průvodu letos nebudou chybět ani malí krojovaní stárečci, kteří se na  hody 
připravují pod vedením Miroslavy Čápové.

Mimo hodové slavnosti budou mít kroje využití také při různých kulturních 
a společenských akcích, budou k zapůjčení i do okolních obcí, které chtějí zachovat 
sounáležitost s  historickou tradicí odívání v  oblasti Podbrněnska, do  které svou 
etnografickou polohou patří. Obec Vranovice zvažuje i  možnost zapůjčení krojů 
na reprezentativní účely mimo obecní akce, zvláště s folklorním zaměřením. 

Hlavním cílem celého projektu je podpořit zájemce o autentickou podobu tradiční 
lidové kultury, tak doufejme, že pokus o  návrat k  tradici bude úspěšný. Na  letošní 
hody v režii vinařů se můžeme těšit ve dnech 16.-18. srpna 2014.

Petra Klabusayová

Foto: Dagmar Sedláčková
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané, čtyřleté volební 
období se chýlí ke svému závěru. Druhý 
říjnový víkend budete opět volit vedení 
obce. Dovolím si proto, touto cestou 
ohlédnout se společně s Vámi za tím, co 
se v naší obci změnilo, co se podařilo.

Celkový rozvoj obce není jenom 
o penězích, o opravách chodníků a silnic 
– i když se jedná o nejviditelnější oblast. 
Úroveň bydlení v  každé obci je dána 
uceleným a  vyváženým rozvojem všech 
nedílných součástí života obce. Zejména 
se jedná o kvalitní infrastrukturu, sociální 
služby, vzdělávání, životní prostředí 
a služby.

Pilířem sociálního programu se 

stal Dům pro seniory

V  končícím volebním období se 
podařilo sestavit, schválit a  hlavně 
realizovat Sociální program obce. V rámci 
tohoto programu se podařilo realizovat 
výstavbu Domu pro seniory v  hodnotě 
cca 55 mil Kč. Stavba byla realizována 
jako projekt se soukromým investorem, 
bez využití dotací a  s  minimálním 
úvěrovým zatížením. DPS je v  provozu 
necelý rok a  již je tam umístěno cca 
55 nesoběstačných občanů a  cca 20 
soběstačných občanů.

Moderní infrastruktura přispívá 

modernímu bydlení

V  oblasti infrastruktury dochází 
každým rokem k  pravidelným opravám 
chodníků a  komunikací. Postupně došlo 
k  celkové rekonstrukci ul. Masarykova, 
ul. Obchodní, k  opravě chodníků na  ul. 
Hlavní a  Dlouhá. U  nádraží ČD byl 
vybudován přestupní terminál a rozsáhlé 
parkoviště pro osobní automobily. 

Proběhla intenzifi kace čističky odpadních 
vod.

Vlastní developerskou činností 
obec přispěla k  citlivému budování 
infrastruktury pro moderní rodinné 
bydlení.

Dvacetiletý spor o školní jídelnu: 

Budova je naše!

Po  mnoha letech se podařilo 
defi nitivně vyřešit soudní spor o budovu 
bývalé školní jídelny U  Floriánka 57. 
Vlastnická defi nitiva k  budově otvírá 
obci možnosti do budovy opět investovat. 
V  letošním roce se připravila studie pro 
budoucí Vzdělávací centrum. V současné 
době se provádí projektová dokumentace. 
Výsledkem bude zcela moderní objekt, 
který bude sloužit nejen prvnímu stupni 
ZŠ, bude zde družina pro 60 dětí, své nové 
zázemí zde najde knihovna a  Základní 
umělecká škola. Součástí bude rovněž 
malý plavecký bazén sloužící především 
pro výuku nejen školáků, ale i  pro MŠ, 
pro organizování kurzů plavání pro ty 
nejmenší.

Životní prostředí se rozvíjí 

v mnoha variantách

Velká pozornost je věnována 
revitalizaci nevyužitých a  zanedbaných 
ploch, celkovému zlepšení životního 
prostředí. Za  poslední čtyři roky bylo 
vysázeno vice než 150 vzrostlých stromů, 
několik stovek keřů, byly vybudovány 
parky pro veřejnost, venkovní posilovna, 
dětské hřiště.

Realizuje se velkorysý projekt třídění 
odpadu. Třídění odpadu bude probíhat 
přímo v rodinách.

Došlo k nákupu nového víceúčelového 
stroje, který je používán zejména 
k  pravidelnému zametání chodníků 

a komunikací, čímž dochází k výraznému 
snížení prašnosti.

Obec Vranovice je přívětivá 
k životnímu prostředí.

Propagace obce a důraz 

na obnovu lidové kultury

V naší obci vzniklo funkční turistické 
informační centrum. Cílem je představit 
turistům naší obec, jako obec která je 
branou do  Mikulovské viniční oblasti. 
Velké oblibě se těší turistická známka, 
které se prodalo již více než 200 ks. 
Postupně tak vytváříme lepší podmínky 
pro podnikatele v  oblasti služeb 
a turistického ruchu.

Velká pozornost se věnuje podpoře 
spolkové činnosti a  udržení lidových 
tradic. Podařilo se odborně zrekonstruovat 
historický slavnostní lidový kroj, se kterým 
se stárci poprvé představí veřejnosti při 
tradičních srpnových hodech.

Největší pozitivum? Podpora 

zastupitelů, v zájmu 

budoucnosti

Jako největší a nejvýznamnější úspěch 
uplynulých čtyř let považuji získání 
téměř stoprocentní podpory zastupitelů 
pro úspěšnou realizaci všech významných 
investičních a  organizačních záměrů 
obce. Vážím si tohoto faktu o to více, že 
podpora vedení obce od  velké většiny 
zastupitelů není samozřejmostí. Úspěchy 
naší obce jsou dílem celého kolektivu.

Díky tomu je rozvoj naší obce vyvážený, 
vlídný k  životnímu prostředí, sociálně 
citlivý, zajišťující kvalitní předškolní 
a základní vzdělání. Podařilo se tak zastavit 
„vymírání obce“ a  naopak se daří získávat 
mladou generaci obyvatel, nezbytnou pro 
další rozvoj obce.

Váš starosta, Ing. Jan Helikar

Auta zpomalí 

značka „Obytná 

zóna“

Rušná, dětmi a chodci značně užívaná 
část obce bude chráněna před zvyšující 
se automobilovu dopravou. Exponovaná 
část obce v  pomyslném trojúhelníku 
ohraničeném ulicemi Obchodní, 
Pouzdřanská a  U  Floriánka. Část obce, 
v níž auta budou moci jezdit maximálně 
20-ti kilometrovou rychlostí. Od příštího 
léta jim to bude přikazovat nové dopravní 
značení „Obytná zóna“. Důvod? Z  této 
oblasti se stává živé centrum obce 

a  vyžaduje změnu v  organizaci dopravy 
s ohledem na pěší.

„Jedná se o rušnou oblast obce, kde je 
velký pohyb lidí. Nachází se zde obchod, 
lékárna, lékařské středisko, bytový dům 
a  základní škola U  Floriánka. Děti ze 
školy přechází na obědy do  jídelny v Domě 
pro seniory. V budoucnu zde navíc vznikne 
vzdělávací centrum. To jsou důvody, proč 
vznikl tento záměr,” zamýšlí starosta obce 
Ing. Jan Helikar.

V  chystané klidové zóně plánuje 
starosta zbudovat také zpomalovací 
pruhy a  postupně opravit komunikace 
a chodníky. Projekt je nyní ve fázi příprav, 
do  plného provozu by měl být uveden 
v polovině roku 2015. 

Co říkají pravidla provozu 
na pozemních komunikacích:

V  obytné zóně smí řidič jet rychlostí 
nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené 
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; 
v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání 
je dovoleno jen na  místech označených jako 
parkoviště. V obytné zóně a pěší zóně musí chodci 
umožnit vozidlům jízdu. To platí i  pro děti 
hrající si v obytné zóně. 

-sed-kla-
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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. 10/2014 

ze dne 26.5.2014

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila Výroční zprávu 

za rok 2013 a dále bude Výroční zpráva 

předložena k projednání do ZO. 

1.2.  Rada obce schválila smlouvy na  odběr 

elektrické energie a plynu od 1.1.2015.

1.3.  Rada obce schválila označení budovy 

Domu pro seniory a umístění označení 

jednotlivých provozoven umístěných 

v Domě pro seniory.

1.4.  Rada obce schválila značení parkovacích 

míst a vodorovného dopravního značení 

komunikace před budovou pošty.

1.5.  Rada obce odmítá hradit ze svého 

rozpočtu náklady na zdravotní a sociální 

služby, které mají být hrazeny ze státního 

a krajského rozpočtu.

1.6.  Rada obce schválila Smlouvu o  dílo se 

společností MUSTELA s. r. o. na opravu 

chodníku na ul. U Floriánka.

1.7.  Rada obce schválila poskytnutí zámkové 

dlažby na  zhotovení dvou parkovacích 

míst na ul. Dlouhá čp. 83 a č. p. 591.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá dopracovat Výroční 

zprávu a předložit k projednání do ZO. 

 T: 10.6.2014 O: starosta

2.2.  Rada obce ukládá realizovat označení 

budovy Domu pro seniory dle 

schváleného návrhu.

 T: 30.6.2014 O: starosta

2.3.  Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 

na opravu kapličky na ul. Ivaňská.

 T: ihned O: starosta

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

komise Stavební a  životního prostředí 

na vědomí.

3.2.  Rada obce vzala na  vědomí informace 

o  dozoru nad přezkoumáním 

hospodaření za roky 2010, 2011 a 2012, 

které provede Finanční úřad pro 

Jihomoravský kraj.

3.3.  Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o  jednání s  konkurzní správkyní JZD 

Vranovice – JUDr. Burešovou.

Usnesení Rady č. 11/2014 

ze dne 9.6.2014

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program jednání 

ZO dne 19.6.2014.
1.2.  Rada obce schválila uzavření MŠ 

o hlavních prázdninách v termínu 28.7. 
- 31.8.2014.

1.3.  Rada obce schválila mimořádnou 
odměnu ředitelce ZŠ a MŠ za školní rok 
2013/2014.

1.4.  Rada obce schválila předloženou 
stavební studii na  Vzdělávací centrum 
U  Floriánka, vypracovanou společností 
Prost Hodonín a. s.

1.5.  Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje č. 024898/14/OK 
na pořízení Vranovických krojů.

1.6.  Rada obce schválila Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene o  zřízení plynové 
přípojky k  RD na  p.  č. 453/17 
ve prospěch RWE GasNet, s. r. o. 

1.7.  Rada obce schválila Smlouvu na správu 
a  podporu zavedení tříděného odpadu 
na  dobu určitou (do  31.12.2014) se 
společností ISNO IT s. r. o. 

1.8.  Rada obce zrušila výběrové řízení 
na  veřejnou zakázku „Klimatizace 
jídelny – Dům pro seniory Vranovice“.

1.9.  Rada obce povolila na  den 22.6.2014 
provádění leteckých služeb společností 
LPS, letecké práce a služby s. r. o. 

1.10.  Rada obce odmítla cenovou nabídku ČD 
na odkoupení pozemků p. č. 2565/163, 
164, 165 a 166.

1.11.  Rada obce schválila další postup 
společnosti Kometa reality s. r. o. při 
prodeji pozemků pod řadové RD 
v lokalitě Doliny.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit Rozpočtové 

opatření č. 2/2014.
 T: 12.6.2014 O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá zajístit výměnu 

a  doplnění dopravních značek dle 
provedené inventury dopravního 
značení.

 T: 31.7.2014 O: starosta
2.3.  Rada obce ukládá jednat s  SÚS 

Břeclav o  dokončení dopravního 
značení na  křižovatce ulic Lipová x 
Školní a  Přísnotická. Dále začít jednat 
o  komplexní rekonstrukci komunikace 
na ul. Školní.

 T: 30.6.2014 O: Ing. Pezlar
2.4.  Rada obce ukládá prověřit možnost 

uzavření veřejnoprávní smlouvy 
na zajištění Sociálně právní ochrany dětí 
s Městem Pohořelice.

 T: 30.6.2014 O: starosta
2.5.  Rada obce ukládá připravit konkrétní 

organizační harmonogram, včetně 
komunikace s veřejností, pro zavedení 
třídění odpadu.

 T: 30.6.2014 O: místostarosta, starosta

Usnesení Rady č. 12/2014 

ze dne 23.6.2014

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila Dohodu 

o poskytnutí spolupráce s obcí Ivaň.
1.2.  Rada obce vybrala nejvhodnějšího 

uchazeče na  zakázku Oprava kapličky 
na ul. Ivaňská fi rmu JAPEZ spol. s r. o., 
Pinďulky 700, Vranovice

1.3.  Rada obce schválila mimořádnou 
odměnu ředitelce ZŠ a MŠ za školní rok 
2013/2014.

1.4.  Rada obce schválila typ stavby RD 
z překládaných dubových fošen na p. č. 
434/6

1.5.  Rada obce schválila koupi pozemků p. č. 
1852/1 a 1820/22 za cenu 40,– Kč/m2

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá zajistit vyčištění 

koberce, oprava světel atd. v obřadní síni 
OÚ. 

 T: 30.8.2014 O: místostarosta, starosta
2.2.  Rada obce ukládá ve  spolupráci 

s odborem Životního prostředí při MěÚ 
v Pohořelicích provést kontrolu likvidace 
odpadních vod u  RD č. p.  69 na  ul. 
Dlouhá.

 T: 15.7.2014 O: starosta
2.3.  Rada obce ukládá prověřit původ 

majetku Kapličky na ul. Ivaňská, Svatého 
Floriánka a Božích muk.

 T: 30.8.2014 O: starosta
2.4.  Rada obce ukládá prověřit a  stanovit 

rozsah oprav obecního pomníku 
u vstupu na hřbitov.

 T: 31.7.2014 O: místostarosta
2.5. Rada obce ukládá zřídit přípojky plynu 

pro lékárnu přímo z rozvodu plynu.
 T: 30.9.2014 O: místostarosta
2.6. Rada obce ukládá připravit variantní 

možnosti řešení pro částečnou výstavbu 
komunikace v ul. Vinohrádky.

 T: 31.7.2014 O: starosta, místostarosta

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

školního roku 2013 – 2014.
3.2.  Rada obce vzala zprávu o  zajištěnosti 

sociální péče na vědomí.
3.3.  Rada obce vzala zprávu o  přípravě 

třídění odpadu na vědomí.
3.4.  Rada obce vzala na  vědomí závěry 

z kontroly Finančního úřadu.

Usnesení Rady č. 13/2014 

ze dne 7.7.2014

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila nabídku Pavla 

Valáška na  zhotovení označení budovy 
Domu pro seniory.

1.2.  Rada obce schválila Smlouva o  dílo 
č. 203/JP/2014-3 na  Opravu kaple 
ve Vranovicích.
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
28. 8. 2014 v 19 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice

Termíny svozu 
komunálního odpadu
srpen: 1., 8., 15., 22., 29.
září: 5., 12., 19., 26.
říjen: 3., 17., 31.
Termíny svozu separovaného 

odpadu
Plast -  srpen 4., 18.
 září 1., 15., 29.
Papír -  srpen 16., 28.
 září 13., 25.
Sklo -  srpen 14.
 září 11.

Dovolená dětské lékařky 

MUDr. Ludmily Bartlové 

MUDr. Ludmila Bartlová oznamuje, 
že v termínu 11.8. - 15.8. 2014 bude 
ordinace uzavřena z důvodu dovolené.

Zastupuje MUDr. Glierová, ordinace 
od 8.00-12.00.

Dovolená praktického 

lékaře MUDr. Petra Bartla

MUDr.  Petr Bartl oznamuje, že 
v  termínech 11.8.-.15.8., 25.8.-26.8. 
2014 bude ordinace uzavřena z důvodu 
dovolené.

Zastupuje MUDr. Macků v Popicích.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá provést u  Kapličky 

na  ul. Ivaňská, Svatého Floriánka 
a  Božích muk pasport a  nechat zapsat 
v KN jako majetek Obce Vranovice.

 T: 30.9.2014 O: starosta, Ing.  arch. 
Kodýtková

2.2.  Rada obce ukládá vypsat výběrové 
řízení na  vypracování projektové 
dokumentace na  realizaci vypracované 
studie na  Sportovně společenský areál 
Sokolské hřiště.

 T: 15.8.2014 O: starosta
2.3.  Rada obce ukládá přizvat na  jednání 

Rady obce č. 18/2014 konané dne 
2.9.2014 zástupce TJ SOKOL, SK 
VRANOVICE a ZŠ. 

 T: 2.9.2014 O: starosta
2.4.  Rada obce ukládá dodržet zákonem 

stanovený harmonogram úkolů a  lhůt 
pro zajištění komunálních voleb 
do Zastupitelstva Obce Vranovice.

 T: 10.10.2014 O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce bere zprávu o  CVČ 

na vědomí.
3.2.  Rada obce vzala informace 

o  připravovaném třídění odpadu 
na vědomí.

3.3.  Rada obce vzala zprávu o kontrole Plánu 
investic a oprav na vědomí…

3.4.  Rada obce vzala informace o  schválení 
dotace na  nákup popelnic na  třídění 
odpadu na vědomí.

3.5.  Rada obce vzala zprávu o kontrole Plánu 
investic a oprav na vědomí.

Usnesení Zastupitelstva obce 

ze dne 19.6.2014

1. 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. 

2/2014 s celkovými příjmy 31.999.800,– 

Kč a celkovými výdaji 27.542.300,– Kč

5.  ZO schvaluje Výroční zprávu Obce 

Vranovice za rok 2014.

6.  ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. HO-014330027051 

ve společnosti E. ON Distribuce a. s.

7.  ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. 53645/1/2014 se společností 

RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 

401 17 Ústí nad Labem.

8.  ZO schvaluje prodej pozemku p.  č. 

2553/2 o  rozloze 10 m2 manželům 

Jaroslavě a  Josefu Trávníkovým, bytem 

Pouzdřanská 615, 691 25 Vranovice.

9.  ZO schvaluje prodej pozemku p.  č. st. 

1212 o rozloze 9 m2 společnosti E. ON 

Distribuce a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 

2151/6, 370 49 České Budějovice…

10.  ZO schvaluje koupi části pozemků p. č. 

1641/1, /2 a /5 v šíři 3,5 za cenu 40,– Kč/

m2, náklady na oddělovací geometrický 

plán hradí kupující.

11.  ZO schvaluje Smlouvu o  napojení, 

o  spolupráci a  součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a  o  smlouvě 

budoucí kupní se společností RWE 

GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 

940, 401  17 Ústí nad Labem, 

včetně případných věcných břemen 

souvisejících s uvedenou smlouvou.

12.  ZO schvaluje prodej pozemků p.  č. 

2565/150, 2565/149, 2565/148, 

2565/147, 2565/146, o  velikosti 184 

m2/ každý pozemek za cenu 250.000,– 

Kč za jednotlivý pozemek.

Plánovaná uzavírka 

silnice v úseku 

od Velkých Němčic

Z  důvodu opravy mostů bude 
v období od 12. srpna do 19. října 2014 
uzavřena silnice 425 druhé třídy v úseku 
od  Velkých Němčic od  křižovatky 
na  Křepice (silnice II/381) až 

po křižovatku na Starovice 
(silnice III/00220). Objízdná 
trasa povede přes Uherčice 
a Starovice.

-kla- 

Nové turistické 

razítko nabídne 

místní infocentrum

Letní turistická sezóna je v  plném 

proudu a  s  tím souvisí také zvýšená 

návštěvnost místního infocentra 

s vinotékou. 

Mimo turistické známky, si nyní 

turisté budou moci do  svých deníčku 

otisknout také razítko Vinařská obec 

Vranovice. 

Razítko má stejný motiv jako 

turistická známka a  turistovi slouží jako 

potvrzení o návštěvě výletního místa. 

-kla-

Razítko bude mít stejný motiv jako turistická 
známka
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Třídíme už doma.

Za přírodu, peněženku, 

pro sebe

Před startem trénink. Sejdeme se 
v „separé škole“

Jak, kde, kdy a  za  kolik budeme třídit 
odpady? Kolik tím ušetříme? Koho se 
zeptat a jak se dozvědět ještě víc? Odpovědi 
na  všechny otázky dostanou zájemci 
na  veřejném setkání s  představiteli obce 
a svozové společnosti ASA.

Zapište si do diáře

Veřejná „škola separovaného odpadu“ 
se uskuteční ve  středu 30. 7. 2014 
od  17 h. v  Domě pro seniory. Kdo 
nestihne první termín, má ještě druhou 
šanci a to ve středu 6. 8. 2014 v 17 h. 

Popelnice rozlišené barevnou 

samolepkou  už čekají

Velkorysý projekt obce Vranovice 
na třídění odpadu přímo v domácnostech 
startuje už 1. 9. 2014. „Nádoby 
odlišené barevnými samolepícími 
nápisy na  bioodpad, plast, papír 
jsou už naskladněny a  jejich rozvoz 
zaregistrovaným zájemcům se uskuteční 
v  polovině srpna. Nádoby na  třídění 
odpadu v  hodnotě kolem 1,3 milionu 
korun nakoupilo vedení obce díky získané 
dotaci z  Evropské unie, prostřednictvím 
Fondu životního prostředí“ upřesnil 
starosta Vranovic Jan Helikar.

Během první výzvy projevila 

zájem o  zapůjčení popelnic na  tříděný 
odpad více než polovina domácností 
a  další zájemci se očekávají. Kromě 
separovaného odpadu bude pokračovat 
i  svoz komunálního odpadu. A  z  obce 
nezmizí ani kontejnery. O jejich umístění 
budou obyvatelé včas informováni.

Když třídíme, spoříme

„Projekt třídění odpadu přinese 
snížení celkových nákladů na svoz odpadu 
až o 300 tisíc korun 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,“ dodal Jan Helikar. 
Podrobnosti a praktické informace bude 
možné získat na  setkání v  uvedených 
termínech.

Věřte tomu nebo ne, děláme to pro sebe. 
Třiďme odpad. Má to smysl.

Dagmar Sedláčková

Rekonstrukce 

kaple na Ivaňské 

dokončena

Rekonstrukce klasicistní kaple na ulici 
Ivaňské, která probíhala v  průběhu 
měsíce července, byla dokončena. „Byla 
provedena oprava vnitřních a  vnějších 
omítek, na které byla nanesena nová malba 
a  venkovní fasáda, proběhla také oprava 
střechy a  byl vytvořen zpevněný okapový 
chodník.” upřesnil místostarosta obce 
Drahomír Dofek.

Součástí rekonstrukce byla také oprava fasády
Foto: Petra Klabusayová

Rekonstrukce byla fi nancována 
částečně z  fi nanční dotace ve  výši 
70.000 Kč, kterou obec získala z programu 
„Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s  rozšířenou 
působností“ který pro letošní rok vypsalo 
ministerstvo kultury – odbor památkové 
péče. 

-kla-

Po nových 

chodnících v ulicích 

Hlavní a Dlouhá

Procházka obcí je zase o  něco 
příjemnější, byly dokončeny opravy 
chodníků na  ulici Hlavní a  Dlouhá. 
Rekonstrukce začala v květnu, v červenci 
už byl nový povrch hotový.

Po novém chodníku na ulici Dlouhá

Vydlážděna byla také parkovací místa

Procházka pro pěší bude příjemnější i po ulici 
Hlavní
Foto: Petra Klabusayová

Oprava chodníků byla hrazena 
z  rozpočtu obce. Obec tak i  letos 
pokračuje ve  svém dlouhodobém plánu 
oprav, který postupně realizuje.  

-kla-
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Obecní knihovna

Prvňáčci byli 

pasováni na čtenáře

Místní knihovna ve  Vranovicích 
měla tu čest opět po  roce přivítat děti, 
které úspěšně absolvovaly první třídu 
základní školy. Konal se zde ceremoniál 
jejich pasování na  čtenáře. Všechny děti 
přečtením slibu panu králi dokázaly, že se 
naučily číst a přísahaly, že knihy se od této 
chvíle stanou jejich kamarády a jako rytíři 
Řádu čtenářského je budou chránit před 
poškozením a budou ctít vše dobré, co je 
v nich napsáno.

Prvňáčci nejdříve jednotlivě přistu-

povali ke  králi, ten je mečem pasoval 

do Řádu čtenářského a každému z nich 

předal památeční glejt. Svoji přítomnost 

poté zvěčnili otiskem prstu v  kronice 

místní knihovny a  převzali malou 

pozornost v podobě průkazu do Obecní 

knihovny ve  Vranovicích na  jeden rok 

zdarma a knihu s názvem „Výlet do pekla“ 

od autorky Zuzany Pospíšilové.
Pasování proběhlo pod 
pečlivým dohledem paní 
ředitelky Mgr.  Hany 
Pokorné, knihovnice 
Blanky Papežové a třídní 
učitelky prvňáčků 
Mgr. Romany Nečasové. 
Role krále se zhostil 
místostarosta obce 
Drahomír Dofek, za což 
mu patří poděkování. 
Akce se konala v  úterý 
17. června 2014 a  pro-
bíhala ve  slavnostním 
duchu za  přítomnosti 
pyšných rodičů.

Všem prvňáčkům gratulujeme a  těšíme 
se na jejich návštěvu v knihovně.

Petra Klabusayová

Dům pro seniory 

už je zařazen 

do soutěže Stavba 

roku 2014

Na  internetových stránkách 
www.stavbaroku.cz můžete sledovat 
aktuální dění v soutěži Stavba roku 2014. 
Do soutěže už byl zařazen také Dům pro 
seniory ve Vranovicích.

Tuto stavbu do soutěže přihlásila obec 
jako zdařilou rekonstrukci bývalého JZD. 
Odborná porota nyní provádí užší výběr 
15-ti staveb, které budou nominovány 
na udělovaná ocenění.

Nominace budou známy 4. září 
a  budou zveřejněny v  odborném 
tisku a  na  internetových stránkách 
www.stavbaroku.cz.

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba 
roku 2014 se uskuteční 9. října 2014 
na 8. slavnostním setkání Dnů stavitelství 
a  architektury v  Senátu Parlamentu 
České republiky.

V  letošním roce se bude udělovat 
také cena za  veřejný prostor. Veřejnost 
bude mít možnost vybírat svou cenu 
od čtvrtka 4. 9. 2014 do čtvrtka 9. 10. 2014 
na  webových stránkách. Zapojte se 
do hlasování i vy.

-kla-

AKTUALITY NA WWW

Pasovaní prvňáčci potvrdili svou účast otiskem 
prstu do kroniky knihovny
Foto: Zuzana Škamradová

ZMĚNA!
Půjčovní doba knihovny 

v měsíci srpnu

Pondělí ................. 15 – 19 hodin
Úterý ................................ zavřeno
Středa ................... 08 – 12 hodin
Čtvrtek .................. 15 – 17 hodin
Pátek ..................... 15 – 17 hodin
e-mail: knihovna@vranovice.eu
tel.: 519 433 307
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Okna školy dokořán

Školní rok 

2013/2014 z pohledu 

ředitelky školy

27.6. se za dětmi zavřely na dva měsíce 
dveře školy. Z „bzučícího úlu“ je najednou 
tichá budova, kde se však i přes prázdniny 
pilně pracuje. Malujeme, měníme 
nábytek, světla, prostě modernizujeme.

Připravujeme se na nový školní rok.
Ale jaký byl ten předcházející? Můžeme 

říct, že byl úspěšný?
Z pohledu managementu školy určitě 

ano.

Mateřská škola byla plně 

obsazená. 

Pro vytíženost některých maminek 
jsme pracovní dobu  prodloužili do  17 
hodin. Paní učitelky nachystaly bohatý 
program, pracoval přípravný kurz 
předškoláků, děti jezdily plavat, učily 
se v  kroužku angličtiny nebo logopedie. 
Kolektiv učitelek se omladil o  dvě 
nové tváře, paní učitelky Mankovou 
a Třináctou. Jedinou „skvrnkou“ na kráse 
je zápis do  MŠ pro příští rok, kdy 
jsme z  kapacitních důvodů byli nuceni 
odmítnout některé zájemce.

Základní škola si udržela stejný 

počet žáků jako v předchozím 

roce. 

I zde probíhala řada akcí, projektových 
dní, žáci se účastnili mnoha soutěží, 
projektů, kurzů. Škola dokončila projekt 
„EU školám“a přihlásila se k  účasti 
v mnohých jiných projektech. Za největší 
úspěchy v  soutěžích považuji určitě 
postup žáka do krajského kola zeměpisné 
olympiády a  postup tanečního kroužku 
do  republikového fi nále v  soutěži 
„Česko se hýbe“. Velmi náročnou akcí 
byl Maškarní ples nebo česko-německé 
setkání žáků v Praze. Školní klub rozšířil 
svou nabídku kroužků, školní družina 
chystala zajímavé akce. Spolupráce 
s  fi rmou Scolarest v  oblasti stravování 

žáků byla výborná. Kolektiv učitelů se 
mírně obměnil, posilou je nový učitel 
informatiky Mgr. Kuřímský.

Závěr roku byl tradičně hektický. 
Branný den, sportovní den, pasování 
prvňáků na čtenáře, loučení s 9. ročníkem, 
školní výlety, tisk vysvědčení (foto 
z pasování či loučení s deváťáky viz níže).

Tímto bych ráda poděkovala všem 
pedagogům za  trpělivost a  profesionalitu 
v péči o žáky. Děkuji rodičům, kteří se školou 
aktivně spolupracovali. Děkuji vedení obce 
za  podporu a  nemalé fi nanční prostředky, 
které škole přiděluje. 

Příští rok chystáme několik novinek. 
Věřím, že i ten příští bude ten úspěšný.

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy

Školní družina 

ve školním roce 

2013 – 2014

Již druhý školní rok pracují na  naší 
škole dvě oddělení školní družiny. 
Na  začátku šk. roku bylo do  nich 
přijato 58 dětí, přesto však nemohli být 
uspokojeni všichni zájemci – žáci 5.třídy 
se do  školní družiny již nedostali. V  1. 
oddělení U  Floriánka bylo zapsáno 30 
dětí z 1. a 2. třídy, jeden žák se v pololetí 
odhlásil z  důvodu stěhování. Ve  2. 
oddělení Masarykova bylo přihlášeno 28 
dětí ze 2. – 4. třídy, v pololetí se dvě děti 
odhlásily a  byli místo nich přijati další 
zájemci. Počet dětí tedy během roku klesl 
pouze o jednoho žáka. 

Nově pravidelnou činnost zahájila 
ranní družina, do  které chodilo 
na  počátku roku 15 dětí, později však 
počet dětí stoupl na  20 dětí. Úplata 
za pobyt dítěte ve školní družině zůstala 
stejná jako minulý rok, nově se připlácelo 
za  ranní družinu. Opět byla placena 
ve  dvou splátkách, vždy na  celé pololetí 
a nebyl s placením žádný problém.

Další letošní novinkou pro nás byla 
jídelna, kam děti přecházely společně 
ve  dvou skupinách. Děti se celkem 
v krátké době dobře adaptovaly na novou 
jídelnu i její provoz.

Celý školní rok pracovala obě 
oddělení podle tematických plánů. Práce 
se zaměřovala na  činnosti odpočinkové, 

relaxační a rekreační v době po vyučování 
a  obědě – četba a  poslech pohádek, 
klidová hry, besedy s  dětmi, vycházky, 
cvičení, stolní a společenské hry.

Hlavní náplní jsou činnosti 
zájmové – výtvarné, pracovně-technické, 
esteticko-výchovné, tělovýchovné a další. 
K činnostem nejvíce oblíbeným stále patří 
soutěže jakéhokoliv druhu a  zaměření, 
které si pro děti vychovatelky připravují 
a vymýšlejí. 

Obě školní družiny úzce 
spolupracovaly a  během roku podnikly 
spoustu akcí společně. Atˇuž se jednalo  
o  malování na  chodník, hra stopovaná, 
práce s  bramborami a  přírodninami, 
vánoční, valentýnská a  velikonoční 
dílnička -výroba přáníček a dárků, turnaj 
ve  Člověče, nezlob se, stolním hokeji, 
vycházka k řece, rybníku, do zahradnictví, 
soutěže a hry ve třídě i na hřišti, vycházka 
do lužních lesů v okolí Vranovic.  Společně 
jsme vytvořili ozdobený vánoční zvonek 
a poslali jsme jej do soutěže.  Letos nám 
nevyšly aktivity plánované na  zimu, 
protože byla velmi mírná a  chyběl sníh. 
Občas se některé děti nemohly některých 
akcí účastnit z  důvodu návštěvy 
zájmových kroužků, ZUŠ  apod. 

Ve školní družině mají děti možnost 
přípravy na  vyučování. Mohou psát 
domácí úkoly, procvičovat čtení, doučovat 
se – vše po  domluvě s  rodiči, nebo 
s třídními učitelkami.

Děti jsou velmi živé a hlučné, vyžadují 
neustálý dohled a  dozor, občas jsou 
některé neukázněné, proto byla nutná 
domluva, slovní napomenutí, popřípadě 
informace rodičům. Děti mají rozdílné 
potřeby a  zájmy, některé potřebovaly 
zvýšenou motivaci k činnostem a k práci 
v  kolektivu.  Nebylo třeba řešit žádné 
závažné kázeňské přestupky. 

Docházka byla po  celý rok u většiny 
dětí dobrá a  pravidelná, krátkodobé 
absence a  nemoc byly včas písemně 
omlouvány. 

Během celého roku jsou děti při všech 
činnostech vedeny k samostatnosti, pořádku, 
k  získávání vědomostí, dovedností 
a návyků, k zodpovědnosti. Jako celky tvoří 
dobrý kolektiv, umí spolu komunikovat, 
spolupracovat a vzájemně se tolerovat. 

Dagmar Kneblová, Zuzana Zedníčková                                                                                                       
vychovatelky školní družiny



8

Willkommen in 

Prag!

Takto jsme vítali naše kamarádky 
z  Riedenburgu. Jsou to žákyně z  dívčí 
reálky, s  nimiž si dopisujeme a  také 
komunikujeme po  síti. Bylo načase, 
abychom se setkali tváří v tvář. Ideálním 
místem bylo naše hlavní město. Díky 
projektu, který připravila pí.  uč. 
Pantáková, se někteří z nás dostali úplně 
poprvé do  Prahy.  Takže jsme to měli 
2v1. Třídenní zájezd byl úžasný, ale také 
náročný. 

Školáci přivítali kamarády z Riedenburgu
Foto: Svatava Odložilíková

Animační programy v pátek a v sobotu 
z nás doslova ždímaly naše komunikativní 
schopnosti: a to nejen v češtině, ale hlavně 
v němčině a  také jiných jazycích, pokud 
jimi vládneme. Čekalo nás totiž kromě 
komunikace s  našimi korespondentkami 
i  poznávání Prahy dobrodružným 
způsobem, kdy smíšená česko-německá 

družstva soutěžila v poznávání Prahy při 
„Stadtralley“. Následoval výlet na  Petřín 
a večerní plavba po Vltavě. 

V  neděli jsme se vydali na  Hrad. 
Impozantnost místa nás chvílemi 
přikovávala k zemi a chvílemi nám naše 
národní hrdost dávala křídla. Po prohlídce 
a chutném obědě jsme navštívili Muzeum 
Grévin – muzeum voskových fi gurín. 
Bylo to vzrušující: Brad Pitt jako živý! 
Četník ze Saint Tropéz a spousta dalších! 
Vzájemně jsme se vyfotili se známými 
osobnostmi a nyní se můžeme chlubit, že 
jsme je potkali právě v Praze! 

Odpoledne jsme se rozloučili s děvčaty 
a  sympatickými kolegy z  Riedenburgu. 
To bylo objímání! To bylo loučení! 
A  pokud se naše plány podaří, přivítají 
nás německá děvčata zase u nich. 

Prožili jsme krásné a zajímavé 3 dny 
česko – německého přátelství, ale jen díky 
tomu, že jsme našli úžasné fi rmy ochotné 
nám fi nančně pomoci. Za  celý kolektiv 
srdečně děkujeme také Obci Vranovice.

Mgr. Svatava Odložilíková 

Návštěva hasičské 

stanice

V  pondělí 26. května navštívili 

druháci v rámci preventivního programu 

vranovickou hasičskou stanici. Program 

byl velmi přínosný  - děti získaly 

představu o  tom, jak vypadá zasahující 

hasič a  hasičská technika; připomněly 

si použití tísňových telefonních čísel; 

získaly informace o tom, jak se zachovat 

při nálezu zápalek; naučily se defi novat 

rozdíl mezi „špatným“ a  „dobrým“ 

ohněm. 

Foto: Eva Hnízdová

Formou modelových situací se žáci 

naučili, co dělat, když na  člověku hoří 

oblečení nebo když hoří doma. Byli 

také informováni o  první pomoci při 

popáleninách či nadýchání se kouře. 

Všechny poznatky si ještě ujasnili při 

promítání videoukázek.

Eva Hnízdová
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Římskokatolická farnost

Práce na úpravách 

fary a kostela 

pokračují 

i o prázdninách

Ochotní farníci a  občané se 
v  posledních týdnech zapojili do  úprav 
fary a  kostela. V  kostele proběhlo 
odstranění starého topení na  polovině 
lavic, kde bude v letošním roce pořízeno 
nové elektrické vytápění. 

Dále byla počátkem července natřena 
druhá polovina kostelních lavic, takže 
nyní působí lavice dojmem, že jsou nové. 
Kvůli nátěru lavic byl ve  Vranovicích 
omezen počet bohoslužeb. 

Do úprav fary a kostela se zapojili také dobrovolníci
Foto: Pavel Kukleta

Díky pomoci starších ministrantů, 
farníků a občanů byla v průběhu června 
a  července opravena předzahrádka fary 
a proběhly přípravy dvora a farní zahrady 
na osetí trávou a stromky. 

-kuk-

Zakončení školního 

roku

V  neděli 15. června se konal již 
druhý cyklovýlet do  Ivaně, spojený se 
zakončením pravidelných schůzek dětí 
ve  farnosti. Pro účastníky výletu byl 
na  fotbalovém hřišti v  Ivani připraven 
táborák, kde si děti mohly opéct párky 
a zahrát drobné hry, které prověřily jejich 
zdatnost a také znalosti.

Rodiče pak mohli posedět 
v  příjemném zázemí fotbalového hřiště. 
Po hrách proběhlo vyhodnocení celoroční 
hry a děti z Vranovické i Ivaňské farnosti 

obdržely drobné odměny za jejich aktivitu 
během školního roku. Z  vranovických 
ministrantů se na  prvním místě umístil 
Michal Mazuch. 

Cyklovýlet do Ivaně zakončil táborák a hry
Foto: Pavel Kukleta

V  rámci akce si také děti zahrály 
fotbal s panem farářem na hřišti s umělým 
povrchem. Táborák, fotbal i hry se vydařily 
i  díky dobrému počasí. Po  závěrečném 
požehnání otcem Grzegorzem čekala 
na účastníky cesta domů.

-kuk-

Slavnost Božího 

těla a koncert před 

kostelem

Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo) 
jsme oslavili v naší farnosti letos v neděli 
22. června 2014 kromě tradičního 
průvodu obcí také koncertem. V  10 
hodin zahájila slavnostní den bohoslužba 
s  eucharistickým průvodem. 

Do průvodu se zapojily desítky lidí

Trasa průvodu vycházela z  kostela 
Navštívení Panny Marie. Jako každý rok 
připravily tři rodiny oltáře - Stejskalovi 
na  ulici u  Floriánka, Machovi na  ulici 
Dlouhá a  Kadlecovi na  ulici Školní. 
U každého oltáře otec Grzegorz požehnal 
věřícím i celé obci. Eucharistický průvod 
a bohoslužbu doprovázela dechová hudba 
Kateřinka. 

Zazpívala žákovská dechová hudba Mutěňané 
– Čejkovjané
Foto: Pavel Kukleta

Od  15 hodin pak na  prostranství 
před Vranovickým kostelem zahrála 
Mládežnická dechová hudba 
M U T Ě Ň A N É - Č E J K O V J A N É 
a  dechová hudba Kateřinka. Prostor 
před kostelem se zaplnil farníky a  lidmi, 
kteří si přišli poslechnout pěknou živou 
dechovou a  instrumentální hudbu. 
Koncert uváděl lidový skladatel a  učitel 
hudby pan Jaroslav Novák, který je zároveň 
uměleckým vedoucím a dirigentem. 

Děkujeme malým i  velkým 
účinkujícím, kteří ve  svém volném čase 
jen z  radosti k  hudbě přijeli z  Čejkovic 
do naší obce zpříjemnit konec letošního 
školního roku. Obci Vranovice pak 
děkujeme za zajištění plakátu a spolupráci 
při organizaci na  koncertu – zajištění 
laviček a ozvučení.

Za vranovickou farnost
Pavel Kukleta
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Z činnosti spolků

ČZS - Vinaři 
Vranovice
Pozvánka na tradiční 

vranovické hody 

16. -18.8.2014

Tak jako v  loňském roce, pořádá 
tradiční hodovou zábavu místní sdružení 
vinařů ve Vranovicích. 

Jako tradičně, bude hodová zábava 
za  účasti vranovických stárků, kteří 
budou poprvé v  nově ušitých obecních 
krojích. Doplní je malí stárci, kteří zpestří 
svým vystoupením průběh nedělního 
slavnostního průvodu. 

Další novinkou letošních hodů je 
nový taneční parket z lité stěrkové hmoty, 
který nechala zbudovat obec. 

Jako každoročně bude zajištěno 
občerstvení všeho druhu, včetně specialit 
z udírny a grilu. 

Všechny srdečně zvou pořadatelé. 

Drahomír Dofek

Sbor dobrovolných 
hasičů Vranovice
Události zásahové 

jednotky

  Dne 13. 6. 2014, krátce po  16 
h, byl jednotce nahlášen výjezd na požár 
suché trávy ve  vinohradu. Jednotka 
dostala hned v úvodu špatnou informaci 
o  lokalitě požáru a  byla vyslána k  obci 
Přibice. Teprve následnou korekci bylo 
upřesněno místo požáru a  to ve  směru 
Vranovice – Ivaň. Na místě jsme následně 
zasahovali společně s  jednotkou z  PS 
Pohořelice a  SDH Ivaň. K  uhašení 
požáru byla použita lafetová proudnice 
a jednoduché hasební prostředky. 

  Dne 16. 6. 2014 v dopoledních 
hodinách byl jednotce vyhlášen výjezd 
na  technickou pomoc – úklid vozovky 
po dopravní nehodě. Na místě zasahovali 
též hasiči z  Pohořelic, Přísnotic, Březí, 
Perné a Drnholce.

  Dne 22. 6. 2014 ve 3 hodiny ráno, 
byl jednotce vyhlášen výjezd na  pomoc 
s vyproštěním osoby po dopravní nehodě 
osobního automobilu u obce Uherčice. 

Požár vinohradu

  Dne 26. 6. 2014 v 9:30 h se naše 
jednotka zúčastnila taktického cvičení 
na požáru domu pro seniory v naší obci. 
Cílem cvičení bylo prověřit dojezdové 
časy jednotek a  jejich vzájemnou 
spolupráci. Cvičení se účastnily jednotky 
z  PS Pohořelice, Židlochovice a  SDH 
Přísnotice. 
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  Dne 3. 7. 2014, krátce po třinácté 
hodině byl jednotce vyhlášen výjezd 
na požár trávy v zahradě, na Masarykově 
ulici. K likvidaci požáru byl použit jeden 
proud C a  vysokotlaký proud, který 
po svém příjezdu nasadila jednotka z PS 
Pohořelice. 

  Dne 4. 7. 2014 v  10:40 byl 
jednotce vyhlášen výjezd na požár suché 
trávy podél železniční tratě ve  směru 
Brno-Břeclav. Zásahu se účastnilo velké 
množství profesionálních i dobrovolných 
jednotek, které postupně likvidovaly 
několik ohnisek. K zásahu a vyhledávání 
dalších požářišť byl nasazen i  vrtulník. 
O  této mimořádné události informovala 
ve zpravodajských relacích i televize.  

  Naše jednotka se spolupodílela 
na branném dni ZŠ Vranovice vytvořením 
jednoho ze soutěžních stanovišť. 
Ve  spolupráci s  hasiči z  PS Pohořelice 
jsme na  vybraném stanovišti připravili 
pro děti možnost vyzkoušet si hasební 
činnosti při zásahu na tzv. „domeček“. 

Foto: Marek Augustin

Za SDH Vranovice Marek Augustin

Moravský 
rybářský svaz 
MO Vranovice

Rybářské závody 

2014

„Doufejme, že se vypršelo.” Toto jsme 
si v  pátek před závody přáli, protože až 
do pátku pořád pršelo a po loňské zkušenosti 
nás z toho mrazilo. Přání se vyplnilo. Ráno 

v sobotu 31.5. byla obloha téměř bez mraků. 
Vše bylo připraveno pro soutěž dospělých 
rybářů. 

Jako obvykle byly místenky 
v  předprodeji vyprodány. 120 dospěláků 
si přišlo zasoutěžit o  tři ceny v hodnotě 
20  000 Kč. Letos byla zvolena jako 
první cena křovinořez Stihl, druhá cena 
byl rybářský prut a naviják od Trabucca 
a třetí cena čtyřdenní pobyt na Vysočině 
pro dvě osoby. 

Vysazeno bylo, mimo původní 
obsádku, 500 kg kapra v  délce 50-60 cm 
a 40 kg pstruha duhového. 

Letošním závodům přálo pěkné počasí
Foto: Luboš Mrkvica

„První ulovenou rybou byl 

pstruh”

První ulovenou rybou byl pstruh, a to 

ihned po  startu. Od  začátku bylo jasné, 

že to nebude jako v  loňském roce, kdy 

se chytilo kolem 250 kaprů, ale kapři se 

poměrně často v podběrácích objevovali, 

dokonce nějaká štika a úhoř. V půl deváté 

se začaly roznášet lístky do tomboly. První 

cenou z  třiceti byla tradičně uzená kýta 

a poslední cenou uvedenou pod názvem 

„ Něco na  osvěžení“  byla bedýnka 

jablek. Losování proběhlo v  11:00 hod. 

První cena  zůstala  opět ve Vranovicích. 

Vyhlášení tomboly skončilo za  pět 

dvanáct. Ve  12:00 hod. byly závody 

ukončeny. Půl hodinka stačila na sečtení 

úlovků. 

Vítězem se stal pan Dobrovolný 

z Medlova

Ten si ke  křovinořezu ještě vyzvedl 

i fl ašku zelené za nejmenší rybu. Ulovil 9 

kaprů a jednoho cejna. 

Nádherný feedrový set od  fi rmy 

Trabucco za  druhé místo si odnesl pan 

Špaček z  Jezeřan s  šesti kapry a  dvěma 

cejny a  třetí místo získal  pan Picmaus 

z Přibyslavic s šesti kapry. 

Co se nakonec všechno ulovilo? 

114 kaprů největší měřil 60 cm, 13 
cejnů, 5 línů, 24 pstruhů, 4 štiky, 2 okouni, 
2 perlíni, 3 plotice a jeden úhoř.  

Po  závodech se ještě dojídalo, dopíjelo 
a  diskutovalo o  tom jakou taktiku zvolit 
příští rok. Necháme se překvapit. 

Neděle patřila těm menším. 

V  5:00 hod. byl sraz pořadatelů. 
Tentokrát neměli dilema se zahájením 
kvůli počasí, obloha byla opět modrá. 
Odstartováno bylo přesně v  6:00 hod. 

Hned po  startu začalo brát, 
někomu se podařilo úlovek navést 
do  podběráku, u  mladší kategorie 
museli pomáhat rodiče. 

Opět fungovalo občerstvení 
a  jako obvykle pro děti bylo 
připraveno zdarma. Díky 
sponzorům byly připraveny i ceny 
pro všechny. Závodů se účastnilo 
92 dětí v  obou kategoriích. 
Povolilo se vnadit a  pořadatelé se 
souhlasem všech soutěžících závod 
prodloužili o  hodinu. Tak jako 

v sobotu šli hlavně kapři. V 11:00 hod. se 
závody ukončily. 

Od loňska dělíme závodníky do dvou 
kategorií, mladší do  7 let, těm mohou 
pomáhat dospěláci a  starší kategorie 
nad 8 let, ti musí zvládnout vše sami.  
Vyhodnocení u  mladší kategorie 
losováním a u starších podle dosažených 
bodů. Během sčítání se losovala mladší 
kategorie. Asi ve 12:00 hod. bylo sečteno. 

Vítězem starší kategorie se stal 
Jan Valenta z  Vranovic s  dvěma kapry 
a  pstruhem, druhé místo obsadil Zdeněk 
Venka z  Přibic s  dvěma kapry a  karasem, 
třetí místo si odnesla Verunka Halfarová 
z Vranovic s jedním kaprem a štikou. 

Další ceny se rozdělovaly podle 
umístění. Celkem se ulovilo 31 pstruhů, 
20 kaprů, 13 cejnů, 4 plotice, 1 lín, 1 štika, 
5 perlínů, 3 karasi a 2 candáti.   

Závody se zdařily. Závěrem bych 
poděkoval všem, co se na přípravě podíleli 
a sponzorům za podporu a věcné dary. 

Chtěl bych ještě upozornit zájemce 
o  rybaření, že kurz pro dospělé bude 
zahájen v  únoru 2015 a  kroužek pro 
mládež v  říjnu 2014. Přesné termíny 
budou upřesněny na  plakátech 
a webových stránkách.

Za MRS MO Vranovice 
Luboš Mrkvica
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Klub maminek
V klubu maminek 

se fotilo

V  červnu jsme v  klubu maminek 
uspořádaly společné focení, při kterém 
jsme využily zeleného prostředí parku 
za  DPS. Proběhlo společné focení 
maminek a  dětí i  skupinkové foto. Děti 
dováděly a moc se jim to líbilo.

Přes prázdniny se stále scházíme 
v klubu DPS a to každé úterý od 10 hod. 

V  srpnu se pak můžete těšit 
na  závěrečný táborák k  příležitosti 
ukončení prázdnin, datum i  podrobné 
informace budou upřesněny.

Pěkný zbytek prázdnin přeje Klub 
maminek. 

Za klub maminek 
Gabriela Michálková

 Klub důchodců
Táborák při kytaře

S posledními červnovými dny skončil 
svoji činnost na 2 měsíce klub důchodců. 
Začínají prázdniny a  většina členů 
bude mít na  hlídání svoje vnoučátka 
a  i  pravnoučátka. Domluvili jsme si 
posezení u  táboráku na  26.6. 2014 
na  16,00 hod. Po  dvou letech nám 
konečně vyšlo počasí.

20 členů KD se sešlo na  hřišti aby 
poseděli u  táboráku, opekli si špekáčky, 
zazpívali si při kytaře s  paní Liduškou 
Lazarovou. 

Posezení se nám moc líbilo. Uhasili 
jsme oheň a  rozešli jsme se s  přáním 
hezkých prázdninových dnů. Sejdeme se 
až 1. září 2014 v 16,00 hod., v KD.

-mel-

Společné foto maminek. Foto: Zuzana Škamradová

U táboráku se zpívalo a hrálo na kytaru. Foto: Zdeňka Melová

Blahopřání k významnému životnímu 

jubileu

Dne 20.8. 2014 se dožívá 95 -ti let náš nejstarší člen klubu důchodců pan 
Josef Dvořáček. Ten je dlouholetým členem, stále velmi aktivním, zúčastňuje se 
pravidelně všech akcí, které náš klub pořádá. 

Také v osobním životě je aktivní, rád cestuje a  stále ještě pracuje ve  vinici. 
Jeho vínem si připíjíme pro dobrou náladu při různých akcích v  našem klubu 
důchodců.

Všichni mu přejeme do dalších let dobré zdraví, štěstí, pohodu a stálou vitalitu.
Zdraví, štěstí, zdraví, štěstí, hlavně to zdraví !!!

Za klub důchodců Zdeňka Melová
Pan Dvořáček oslaví v srpnu 95 let. Foto: Zdeňka Melová
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Z historie obce

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

Jednou, bylo to o žních, pořádali hasiči 
v Unkovicích slavnost svěcení hasičské 
stříkačky. Byla to samozřejmě ještě stará 
stříkačka ruční, místo motoru lomcovali 
rukojetí čtyři hasiči, ale sláva to byla 
veliká. Večer byla tancovačka, taky někde 
na zahradě. My máme v Unkovicích a 
okolí početnou přízeň, vždyť maminka je 
unkovická rodačka. Na tancovačce jsme 
se všichni sešli. Nejstarší z nás – Johan 
Hrnčiřík, měl vadnou nohu, jakoby v koleně 
vykloubenou, a při tancování poskakoval 
sto-pět, sto-pět. Chodili jsme po place, 
zpívali a popíjeli. Kořalka tehdy byla laciná, 
štamprdla nestála víc jak korunu, každý 
poručil jednou dokola, a tak jsme za ten večer 
vystřídali alaš, světlušku, kmínku, griotku, 
rum a slivovici. Ta mne dodělala. 

Tehdy nosili chlapi módní modré 
sáčko a šedé světlé kalhoty, já jsem je měl 
taky. Probudil jsem se druhý den ráno na 
studené cementové podlaze v seknici tetičky 
Klimešové. Jak jsem se tam dostal, nevím. 

Hlavu na rozpadnutí, v hubě pěnu, moderní 
oblečení zválené, v chalupě ani noha, všichni 
byli ve žních. Nohy mne sotva nesly, když 
jsem šel pěšky na zastávku do Žabčic. 
Byl hic, rozpálený vzduch se tetelil nad 
pokoseným obilím. Teď teprve se přihlásila 
ta správná opice. Svět se se mnou zatočil, 
spadl jsem hubou do strniska, dávil jsem, co 
ve mně zbylo a bědoval až hrůza. Ještě teď 
je mi zle, když si na to vzpomenu. V tom 
čase přistavovali naši další dvě cimry do 
uličky, kde míval Celnar tu boudu. V letní 
kuchyni do dvora jsme už bydleli, v seknici 
do ulice ještě nebyl nábytek a naši tam zatím 
uskladnili vymlácené žito. Na té hromádce 
chladného obilí jsem se uzdravoval ještě 
druhý den. Maminka se ukázala jako 
starostlivá a chápající samaritánka, dávala 
mi studené obklady na rozpálené čelo a těšila 
mne: „Chlapče, jen se nevožíré, vidíš, jak 
trpíš“. Její ponaučení jsem si vzal k srdci. Sice 
jsem ještě párkrát zhřešil, ale nikdy to nebylo 
tak zlé jako tehdy na strnisku v Unkovicích. 
Slivovici od té doby nepiju, fakt. 

Přepis: Lenka Jančová

Senioři cvičí každé úterý v měsících od září do června. Foto: Zdeňka Melová

Společenské dění

Setkání po 40-ti 

letech 

První letní den si zavzpomínali 
na  zašlé školní časy vranovičtí, ivaňští 
a pouzdřanští spolužáci - pětapadesátníci. 
V salonku přibické restaurace „U Vdolka“ 
se sešlo celkem 22 „chlapců a  děvčat“, 
kteří v  roce 1974 ukončili ve vranovické 
ZDŠ svoji školní docházku. 

Společné foto spolužáků

Pozvání rovněž přijal i pan učitel Josef Varmužka

Již podruhé do  kolektivu své první 
třídy, již po ukončení studia pedagogické 
fakulty pod svoje třídnictví „vyfasoval“, 
zavítal z  Lipova pan učitel František 
Daněk (na  kolektivním snímku druhý 
zleva). Pozvání rovněž přijal i pan učitel 
Josef Varmužka a  jak je vidět z druhého 
snímku, díky společným hudebním 
vložkám s  pisatelem těchto několika 
řádků, se postaral o  živou společenskou 
atmosféru celého setkání. 

Dojedeno, dopito, dohráno ráno v půl 
druhé a rozjezd v dobré náladě s příslibem 
dalšího setkání, snad dříve, než po dalších 
pěti letech.... 

Pavel Šťastný 

Cvičení se Svatavou

Paní Svatava Pitková se s velkou obětavostí po celý rok (září 2013- červen 2014) 
věnovala cvičení našich členek. Scházely se 1x týdně v úterý v 18,00 hod., v ZŠ. 

Před prázdninami se sešly aby Svatavě poděkovaly. Na jejich setkání nechybělo ani 
šampaňské a ochutnávka pomazánek, které cvičenky připravily. Mohly si to dovolit, 
protože v září 2014 ve cvičení opět pokračují. 

„Svatavo díky a zase v září 2014 na shledanou.”

-mel-
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Sport

TJ SOKOL 
Vranovice
U nás v Sokole

Víkend 20.-22. června 2014 patřil  
v pořadí  již  třetímu celostátnímu  setkání 
SOKOLŮ iniciovanému Odborem 
pobytu v přírodě ČOS, při společné akci 
nazvané „U  nás v  Sokole“, tentokrát 
v  Židlochovicích. Tyto akce  jsou 
zaměřeny na vzájemné poznávání života 
v TJ. Celkem se zde sešlo osmdesát členů 
z  celé republiky. My jsme samozřejmě 
nechyběli. Je přínosné pohovořit 
o zkušenostech s prací v jiných jednotách, 
či společně absolvovat připravený 
program. 

Židlochovičtí  se pořadatelství zhostili 
na výbornou. V pátek se konal společenský 
večer s hudbou a  tanečním vystoupením. 
V sobotu se pak účastníci rozdělili  do dvou 
skupin. Jedna se věnovala v  Sokolovně 
nácviku hromadné skladby „Pro radost“, 
která je připravována na  Sokolské Brno 
v  roce 2015. Druhá skupina absolvovala 
prohlídku města s  odborným výkladem 
kronikáře a  byla zakončena přijetím 
účastníků na historické radnici. 

Po  společném obědě následoval 
výstup na  rozhlednu Akátovou věž 
na  kopci  Výhon .   Na  večer pak 
divadelní odbor Sokola Židlochovice 
připravil  představení „Nepokojné 
hody svaté Kateřiny“ od  J.Dietla.  
V neděli dopoledne  účastníci  navštívili 
Židlochovický zámek, který není běžně 
veřejnosti přístupný. Zajímavá byla také 
výstava o  historii Sokola Židlochovice 
instalovaná v předsálí Sokolovny. 

Společná akce členů s názvem „U nás v Sokole” se 
konala v Židlochovicích
Foto: Jana Hladká

Setkání bylo velmi příjemné a všichni 
se již těší na další, které by se mělo konat 
v jihočeské Volyni.

Jana Hladká

Významné životní 

jubileum

5.7.2014 se dožila 80-ti let paní 
Milena Pezlarová. K tomuto významnému 
životnímu jubileu jí v  pátek 4.7. přišel 
popřát a poděkovat za vše, co pro Sokol 
ve  Vranovicích udělala „starý výbor“, 
který  byl u znovuobnovení Sokola u nás 
v obci.

Ještě jednou přejeme do  dalších 
let hodně zdraví,  životního elánu 
a optimismu.

Marta Goliášová

Atletické závody 

pro rodiče s dětmi 

dopadly pro naše 

malé reprezentanty 

výborně

V  pátek 23.5.2014 jsme se vydali 
s  rodiči a  jejich dětmi, které navštěvují 
cvičení, na atletické závody. Závody byly 
pořádané Sokolskou župou Jana Máchala 
v Brně.

Cestovali jsme vlakem do  Brna 
na  hřiště Pod lesem (Rosnička). 
Zúčastnili se Ondřej a Jakub Srnec, Nela 
a Linda Hanušová. Doprovod jim dělaly 
maminky (Karpišková, Hanušová).  

Nelinka spala během cesty, spala by 
a spala, že by i ty závody prospala. Když 
jsem ji vzbudila, tak z  její strany bylo 
po  závodech. Ani motivace nezabrala. 

Tím pro ni závody skončily. Nakonec 
přislíbila, že příště se už určitě závodů 
také zúčastní. Tak jsem na to příště moc 
zvědavá. 

Disciplíny byly skok z  místa, hod 
tenisovým míčkem a běh 20 metrů. Děti 
byly rozděleny do  kategorií dle věku 
a na chlapce a dívky.

Ondřej Srnec zvítězil v kategorii Chlapci 
ročníku 2011
Foto: Jana Hladká

Kluci se vrhli nejprve do  běhání, 
inspirovali Lindu, která také začala 
s  během. Pokračovali jsme v  házení, 
Linda na  to šla bez tréninku, to kluci ti 
si to jako správní sportovci šli nejdřív 
natrénovat. Taky to potom lítalo, to byly 
daleké hody. Na závěr jsme skákali, odraz 
a hop do písku. 

Ondro, Kubíku, Lindi výborně!
Výsledky:

• Linda vyhrála  3.místo v  kategorii 
dívky ročník 2009 

• Jakub vyhrál 5. místo v kategorii chlapci 
ročník 2009

• Ondra, no ten to válel, vyhrál super 1. 
místo v kategorii chlapci ročník 2011 
Děti byly odměněni diplomy 

a  čokoládovými medailemi. Plni dojmu 
a závodivého ducha jsme cestovali domů. 

Už se těšíme na příští závody.

Jana Hladká
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Silový trojboj

Pláteník má bronz 

z Mistrovství Evropy

Ve dnech 8. - 12. července proběhlo 

v  Plzni Mistrovství Evropy v  silovém 

trojboji kategorie Masters 2014. Českou 

republiku reprezentovalo 19 mužů a  3 

ženy. Mezi závodníky nechyběl ani Pavel 

Pláteník z  Vranovic, který v  kategorii 

Masters I  (tj. nad 40 let)  za  svůj dřep 

s 270 kg získal bronzovou medaili. Pavel 

se popral se svými soupeři v  kategorii 

do  83,-kg. V  celkovém hodnocení se 

Pláteník umístil na  krásném 5. místě 

za celkový nazvedaný výkon 665,-kg. 

V  kategorii Masters, do  které byl 

zařazen letos, je to tak další cenný kov 

na  kontě tohoto závodníka, kterým 

navázal na své předešlé úspěchy.

“Pavel Pláteník je skutečně nejlepší 

sportovec Sokola Vranovice, který se zúčastnil 

těchto Evropských soutěží jak juniorských, 

open, tak nyní jako Masters I. Patří mu 

poděkování za vzornou reprezentaci Sokola 

Vranovice a  hlavně je vzor pro všechny 

mladší sportovce obce Vranovice.” sdělil 

na  adresu Pláteníka jeho dlouholetý 

trenér a vedoucí Oddílu silového trojboje 

ve  Vranovicích Ivan Karpíšek. K  jeho 

slovům se připojuje i  Marta Goliášová, 

vedoucí Sokola Vranovice.

Pavel se věnuje silovému sportu už 24 

let. Oddíl začal navštěvovat ve svých 16-ti 

letech. Za celou dobu své kariéry stihl 

posbírat ty nejcennější tituly. A který pro 

něj znamená nejvíce? „Vážím si každého 

úspěchu. Skládalo se to postupně v  každé 

kategorii. Vždy jsem však tento sport dělal 

pro radost, to byla první a  základní věc. 

Když se podařilo i  dobré umístění, byl to 

skvělý pocit.” říká Pláteník. 

Vzorem mu podle jeho slov byli 

starší bratři, kteří doma cvičili. „Když pak 

v  roce 1990 ve  Vranovicích vznikl oddíl 

silového trojboje, měl jsem jasno”, vzpomíná 

sportovec, který měl dříve také velký vztah 

k fotbalu.

A  co má Pavel na  tomto sportu 

nejvíce rád? „Bezpochyby je to skvělá parta 

lidí, která se zde sešla, bez nich by to nešlo. 

Kluci děkuji. Nejvíce si vážím zážitků 

a  srandy, kterou jsme spolu zažili. Na  to 

člověk nikdy nezapomene. Taky mám 

rád, když po  závodech společně posedíme 

a pořádně se najím, protože to před závody 

člověk moc nemůže. Rád bych také poděkoval 

svému trenérovi Ianovi Karpíškovi, za jeho 

trpělivost a  zkušenosti, které mi předal. 

Vážím si ho nejen jako trenéra, ale zejména 

jako člověka, který má srdce na pravém místě. 

Velký dík patří také mé rodině za podporu.” 

svěřil se Pláteník. 

A co si přeje do budoucna? - Hlavně 

zdraví.

Na  to, kolik už toho během své 

sportovní kariéry dokázal, je Pláteník 

velmi skromný člověk s dobrým srdcem, 

který v životě každému rád pomůže, má 

rád zábavu a  tam, kde je legrace, nesmí 

chybět.

Nedávno byl oceněn starostou obce 

Ing.  Janem Helikarem za  vzornou 

reprezentaci obce Vranovice a  za  dosa-

žené úspěchy ve sportu silového trojboje 

a  i  nadále dokazuje, že mu ocenění 

právem náleží.

Petra Klabusayová

Pavel Pláteník a jeho dlouholetý trenér Ivan Karpíšek
Foto: Z fotoarchivu závodníka

Z Mistrovství Evropy si Pláteník odvezl páté místo a bronz za dřep
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SK Vranovice 
Fotbal

… tak jsme to 
konečně dokázali, 
aneb sami svého 
štěstí strůjcem …
O úspěších se vždy píše tak nějak lépe 

a  lehčeji, zvlášť když je vše podmíněno 

vědomím, že to co děláme, dává určitý 

smysl a  v  našem případě nás dokázalo 

posunout až k hranicím nepopsatelného 

štěstí. A  právě tento pocit jsem měl 

tu čest zažít společně s  hráči, trenéry 

a  zejména úžasnými fanoušky našeho 

fanklubu po  vítězném odloženém 

zápase v Horních Věstonicích, který tak 

defi nitivně stvrdil náš postup do III. třídy, 

čímž jsme si splnili hlavní předsezónní 

cíl.

Atributy tohoto úspěchu by se daly 

rozdělit do více rovin. 

Tou první byla bezesporu dobrá práce 

trenérského tandemu Radek Klimeš, 

Zdeněk Pospíšek, kteří s  mužstvem 

absolvovali velice kvalitní zimní přípravu 

a  nachystali tak důležité postupové 

podmínky pro jarní část. Dalším 

kamínkem do  mozaiky bylo rozšíření 

a zkvalitnění hráčského kádru. Z hostování 

se nám vrátili tři hráči z Přibic (Ficek A., 

Nevěděl R., Vybíral Z.), a jednoho hráče 

(Michálek M.,) jsme si na hostování vzali 

ze Soběšic. Nepodcenili jsme naprosto  

nic a  ke  každému zápasu jarní části 

přistupovali naprosto zodpovědně. O tom 

jestli je postup zasloužený není třeba 

pole-mizovat, poněvadž jsme po  celou 

sezónu neopustili 1. místo v  tabulce. 

A zde se dostávám k posled-nímu článku 

našeho postupového tažení, a  tím není 

nikdo jiný než náš skvělý fanklub. 

Symbiosa mezi hráči a  fanoušky 

fungovala po celou sezónu a při utkáních 

jsme tak nastupovali s dvanáctým hráčem 

v zádech. Fandění díky novým chorálům 

a choreům zdokonalovali a byli ozdobou 

každého zápasu. Ne nadarmo se o  nich 

mluví po  okrese a  spousta týmů nám 

je závidí. Z  vlastní iniciativy si nechali 

vyrobit klubové šály, poté oslovili paní 

Kurzweilovou, která jim ochotně ušila 

tři vlajky v  klubových barvách, za  což jí 

patří dodatečné poděkování. To ostatně 

patří všem výše zmiňovaným,  a  těm, jež 

se přičinili jiným způsobem,  a  jsou pod 

tímto úspěchem také podepsáni.

Teď nás však čeká nová sezóna 

a  tím i  další výzva. Nedáváme si žádné 

přehnané cíle, ale rozhodně ve  trojce 

nechceme hrát druhé housle. Neznáme 

kvalitu týmů, ale s umístěním do 7. místa 

bychom byli spokojeni. Budeme opět 

spoléhat na  podporu našich fanoušků 

a  věříme, že je svými výkony a  výsledky 

nezklameme. Rozlosování zápasů 

podzimní části viz. tabulka.

Mirek Ježa

Fanoušci i fotbalisti slavili postup do vyšší skupiny. Foto: Mirek Ježa

-jež-

Rozlosování
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Fotbalové 

odpoledne 

SK Vranovice

Rozlučku s  fotbalovou sezonou 
2013/2014, která se konala 21. června, 
jsme pojali trochu netradičně a  to 
fotbalovým odpolednem, díky kterému 
jsme chtěli poděkovat všem našim 
hráčům (přípravka, žáci a muži), rodičům 
a  fanouškům za  kladnou reprezentaci 
nejen vranovické kopané, ale i  celé naší 
obce v našem regionu.

Pro děti byly připraveny dovednostní soutěže

Chtěli jsme, aby celé fotbalové 

odpoledne bylo ve sportovním 

duchu. 

Pro naše nejmenší byl připraven 
skákací hrad, na  kterém se mohli 
neomezeně vyskákat. Část fotbalového 
hřiště byla vytyčena dovednostním 
soutěžím, kde si každý mohl vyzkoušet 
jaké to je být fotbalistou nebo si zasoutěžit 
mezi kamarády či s rodiči. 

U každého stanoviště byl vždy jeden 
nebo dva hráči vranovického áčka, kteří 
pomáhali našim nejmenším vypořádat se 
s náročností každého úkonu. 

Ke správnému fotbalovému 

odpoledni patří i fotbalové 

utkání. 

Hned o to první se postarali naši žáci, 
kteří nastoupili k  přátelskému utkání 

proti žákům z Ivaně. V zápasech tohoto 
odpoledne nešlo vůbec o  výsledek, ale 
o to, aby se naposledy před prázdninami 
všichni hráči sešli a  užili si atmosféru 
zápasu bez nervů, které v  soutěžním 
utkání často bývají. Po  ukončení hrací 
doby si všichni hráči vyzkoušeli penaltový 
rozstřel, ve  kterém si mohli vyzkoušet 
kopat zápasovou penaltu. Poté žáci 
SK Vranovice dostali památeční dárek 
za uplynulou sezónu a jejich reprezentaci 
ve fotbale.

Chvíli po  ukončení prvního 
přátelského utkání začínal další zápas a to 
mezi našimi nejmladšími reprezentanty 

a  jejich rodiči, kterým chtěli ukázat, že 
sezóna tréninku a  dřiny jde na  jejich 
herní výchově poznat. Nejen kluci, ale 
i jedna dívka, se vysokých rodičů nezalekli 
a  s  pořádnou vervou se vrhli do  zápasu 
pod vedením trenérského dua Pospíšková, 
Stankovič. Zápas velmi ocenili diváci, 
kteří naše budoucí fotbalisty povzbuzovali 
a  hnali za  vítězstvím. Výsledek tohoto 
utkání nebyl podstatný, důležité bylo, že 
se všichni bavili. Věříme, že až všichni 
vyrostou, budou chtít reprezentovat 
naši kopanou nadále a hlavně s takovým 
zaujetím jako doposud. Po  skončení 
utkání každý žáček dostal diplom a  dar 
za  úspěšné reprezentování vranovické 
kopané.

Poslední zápas, který se tento den 
konal, bylo symbolické vyvrcholení 
celého odpoledne a  to utkání mezi 
hráči SK Vranovice, kterým se podařilo 
po necelých 15 letech postoupit do vyšší 
fotbalové třídy a fanoušky SK Vranovice, 

kteří vytvořili na každém zápase takovou 
atmosféru, že nám ji po  zápase záviděli 
i hráči nejednoho soupeře. Utkání se neslo 
v  přátelském duchu. Na  jeho poklidný 
průběh dohlížel rozhodčí Ondra Rosa, 
který odpískal všechna utkání celého 
odpoledne. Patří mu velké díky už jen 
proto, že jako klub na  okrese máme 
i  reprezentanta v  podobě rozhodčího. 
V  samotném utkání bylo vidět spoustu 
fotbalového i  méně fotbalového umění, 
které pobavilo nejednoho diváka. 
Výsledek opět nebyl důležitý. Hlavní bylo, 
že jsme se po těžké sezóně všichni potkali 
a zahráli si fotbal pro zábavu.

Celé odpoledne 
dále pokračovalo 
hudební zábavou 
jejíž součástí 
byla i  tombola 
o  hodnotné 
ceny. První cena 
byla více než 
symbolická a  to 
p e r m a n e n t k a 
na  všechna 
domácí utkání 
v  sezóně 
2 0 1 4 / 2 0 1 5 . 
Věříme, že 
takovou cenu 
dotyčný výherce 
milerád využije 
a  stane se 
naším věrným 
fanouškem nejen 
na  domácích 

utkáních. Poté následovala zábava, kterou 
měl pod taktovkou DJ Hugo a  která 
pokračovala do  pozdních večerních 
hodin. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem 
hráčům, kteří reprezentují naši kopanou 
a  popřát jim, aby ta další sezóna byla 
minimálně stejně úspěšná, jako ta 
předchozí. Poděkování patří také našim 
fanouškům, kteří na všech zápasech dělali 
takovou atmosféru, jakou nikdo z  nás 
ve  Vranovicích nepamatuje, a  věřím, že 
ta další sezóna bude pro fanoušky ještě 
lepší. A  nakonec bych chtěl za  celý SK 
Vranovice poděkovat všem, co se podíleli 
na  celé sezóně a  také na  fotbalovém 
odpoledni. Troufám si říci, že bychom 
se mohli společně znovu potkat další 
rok po ukončení sezóny a společně ji tak 
oslavit.

Za SK Vranovice
Radek Klimeš
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Foto: Radek Klimeš



Životní jubilea

Září
Marie Faronová ............................. 91
Marie Trojanová ............................ 88
Anna Faronová .............................. 86
Martin Záblacký ........................... 85
Bedřiška Langová ......................... 85
Václav Valihrach ............................ 84
Miroslava Fajmanová .................... 82
Jindřiška Mohylová ....................... 82
Marie Matýšková .......................... 82
Ludmila Záblacká ......................... 82
Vlastimil Rosa ............................... 75
Václav Sedláček ............................. 65
Jan Odvářka .................................. 60
Jaroslav Bartošic ............................ 60
Ivana Pospíšilová ........................... 60
Anastazie Rausová ........................ 60

Říjen
Marie Veselá ................................. 91
Albina Oblezarová ........................ 91
Helena Furchová ........................... 89
Marie Faronová ............................. 88
Božena Rujzlová ........................... 88
Zdeňka Fantová ............................ 86
Vlasta Lorenzová .......................... 86
Božena Sedlická ............................ 85
Růžena Stejskalová ....................... 84
Helena Soukupová ........................ 82
Alžběta Mazuchová ...................... 82
Rujzl Oldřich ................................ 81
Cyril Jebavý ................................... 81
Jaroslav Hladík .............................. 75
Jan Kýr .......................................... 65
Antonín Lang ............................... 60
Anna Machová.............................. 60
Jarmila Toncrová ........................... 60

Narození

Sofi e Kertészová
Zdeněk Josef Macháček
Jan Pekařík

Sňatky

Martin Klabusay a Petra Holásková
Vítězslav Rősner a Iveta Koudelíková

Úmrtí

Karel Trávníček
Josef Karpíšek
Božena Pavlíková
Jiří Hošpes

Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 

Obec slavnostně přivítala nové občánky

Narození miminka je v každé rodině významnou událostí. V sobotu 21. června naše 
obec přivítala v obřadní síni Obecního úřadu ve Vranovicích šest nových občánků. 

Novorozená miminka:

Aneta Lerchová, Marek Stehlík, Zdeněk Bartoš

Daniel Krčál,  Leontýna Vernerová, Vojtěch Kozel
Foto: Kateřina Havelková

Program připravila Zuzana Škamradová, za hudebního doprovodu Mgr. Pavly 
Pantákové zazpíval Sboreček. Děti z mateřské školky přednesly básničku pod vedením 
paní učitelky Hladíkové a předaly rodičům malý dáreček.

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

-kla-

Počet obyvatel ke dni 23.07.2014

Muži ......................................... 1079
Ženy .......................................... 1100

Celkem...................................... 2179
z toho dospělí ............................ 1767
děti .............................................. 412

Zdroj: matrika OÚ, připravila Zuzana Škamradová
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