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ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE

K bezpečné dopravě v centru obce přispěje „Zóna 30“
Koncem měsíce května začaly stavební práce na  projektu úpravy provozu 

na komunikacích, označovaném jako „Zóna 30“. Cílem projektu za zhruba dva miliony 
korun je vytvořit novou úpravu provozu na  místních komunikacích v  dopravně 
exponované části obce ohraničené ulicemi Obchodní, Pouzdřanská a  U  Floriánka. 
Zvýší se tím bezpečnost chodců i  cyklistů, kteří se ve  větší míře pohybují právě 
v těchto místech.   

„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 
chodí na obědy do jídelny v Domě pro seniory. V blízké budoucnosti zde navíc vznikne 
vzdělávací centrum,“ odůvodnil potřebu projektu při jeho přípravě starosta obce 
Ing. Jan Helikar.

Dnes už jsou úpravy komunikací v  centru obce prakticky hotovy a  probíhají 
dokončovací práce. Pokládá se svrchní asfaltový koberec. Před vjezdem do  zóny 
budou ze všech stran celkem čtyři zpomalovací prahy, které sníží rychlost a usměrní 
jízdu projíždějících vozidel. Bude zde umístěno nové dopravní značení a  vzniknou 
postranní parkovací místa pro auta.

Úpravám se nevyhnulo ani bezprostřední okolí rodinných domů. Byly vybudovány 
nové chodníky se zámkovou dlažbou a  nový chodník vznikl na  ulici Pouzdřanská 
ve směru k železničnímu viaduktu. Ten spojuje střed obce s lokalitami za železniční 
tratí a s novou výstavbou U Hlinku.

(více o „Zóně 30“ uvnitř zpravodaje) Josef Horníček
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
doba školních prázdninových měsíců 

je dobou nejen dovolených a odpočinku, 
ale také dobou aktivní relaxace a  dobou 
zvýšeného turistického ruchu. Turistika 
a  zejména potom cykloturistika se 
pomalu stávají nedílnou součástí života 
naší obce v letních měsících.

Vranovice leží na  turisticky velice 
významném místě. Naší obcí prochází 
celkem 5 cyklistických stezek. Tou 
nejvýznamnější je cyklistická stezka Brno 
- Vídeň, která je součástí mezinárodní 
cyklistické trasy Eurovelo 9, která měří 
více než 1930 km a spojuje sever Evropy 
- polský Gdaňsk - s  jihem Evropy, 
s populárním chorvatským městem Pula.

V měsíci červnu byl dokončen projekt 
bezpečného vedení cyklistické trasy Brno 
- Vídeň až po česko - rakouskou hranici. 
Jako jeden z posledních bezpečných úseků 
byl dokončen úsek z Vranovic do Přibic 
a ze Žabčic do Vranovic. Bezpečná trasa 
znamená, že cyklistická stezka Brno - 
Vídeň je přednostně vedena mimo silnice 
I., II. a III. třídy.

Vedení obce dlouhodobě koncepčně 
spolupracuje na vybudování cyklistických 
tras, které vedou naší obcí. Úsek mezi 
Vranovicemi a  Přibicemi byl vystavěn 
Dobrovolným svazkem obcí Brno – 
Vídeň (DSO Brno – Vídeň) a  byl 
fi nancován z  dotací poskytnutých z  EU 

a z rozpočtu Jihomoravského kraje. Úsek 
mezi Vranovicemi a  Přísnoticemi byl 
fi nancován naší obcí a na celkové náklady 
1  200  000 Kč se podařilo získat dotaci 
900 000 Kč z DSO Brno Vídeň.

Zřízení turistického informačního 
centra (TIC) s  vinotékou před pěti 
lety bylo iniciováno právě poskytnutím 
informačního zázemí zejména pro 
cyklisty. A že to bylo rozhodnutí správné, 
nám dává za pravdu současný provoz TIC 
a zájem turistů o poskytované informace 
a nabízené zázemí.

V  roce 2014 získalo infocentrum 
certifi kaci od  Asociace turistických 
informačních center ČR (A. T. I. C.). 
Tento dokument je pro infocentrum 
významným krokem k tomu, jak zkvalitnit 
poskytované služby s využitím dotačních 
prostředků. V  tomto roce se nám dále 
podařilo uspět v  hlasování o  turistickou 
známku a od  roku 2014 se v  infocentru 
prodává i  turistická známka, nechybí 
turistické razítko a další suvenýry, které si 
turisté odváží ze svých cest.

Díky získané certifi kaci od  Asociace 
turistických informačních center ČR se 
nám podařilo plně zprofesionalizovat 
a rozšířit poskytované služby.

Hlavním cílem TIC je přiblížit 
návštěvníkům naší obce nejzajímavější 
turistické cíle v  obci a  v  jejím blízkém 
okolí a  zkvalitnit přístup k  těmto 
informacím. V TIC lze již nyní bezplatně 
získat kvalitní informační materiály, 
pohlednice obce a  další propagační 

materiály. Návštěvníci mají možnost 

přístupu na internet, který je pokryt wifi  

sítí.

Díky dlouhodobé koncepci a  trvalé 

přípravě se daří poskytovat stále více 

služeb pro návštěvníky naší obce bez 

dalšího zatížení obecního rozpočtu. 

Naopak, na  dlouhodobé projekty 

naše obec úspěšně získává dotace. 

Na provoz TIC se podařilo získat dotace 

z Jihomoravského kraje, stejně tak tomu 

je při fi nancování údržby cyklistické 

stezky.

Ve  spolupráci s Českými drahami se 

nám podařilo zřídit v naší obci půjčovnu 

kol. Jedná se o naplnění jednoho z dalších 

dlouhodobých cílů, díky kterému se 

Vranovice stávají stále častější zastávkou 

pro turisty.

Pro příští rok je připravován projekt 

Naučné stezky, který bude mít za  cíl, 

nejen návštěvníkům naší obce, přiblížit 

krásné okolí a zajímavosti našeho regionu.

Prázdninové měsíce jsou ideální 

příležitostí, jak poznat půvabné okolí. 

Mnoho z  nás je již zatíženo „provozní 

slepotou“ při vnímání okolní přírody, 

upravených vinohradů, říčky Šatavy, 

Stříbrňáku, Plačkova lesa a  dalších 

malebných zákoutí. Okolní příroda 

stojí za  pozornost, stojí za  „zpomalení“ 

a za potěšení nejen turistů, ale nás všech.

Váš starosta

Ing. Jan Helikar

NEUŠLO NAŠÍ POZORNOSTI Plán společných zařízení 

k provedení komplexních 

pozemkových úprav schválen

Na  veřejném jednání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 
25. června, zastupitelstvo kromě jiného schválilo Plán společných 
zařízení a výroční zprávu obce za loňský rok.

Návrh Plánu společných zařízení předložili a  odůvodnili 
zástupci zpracovatele – společnosti Agroprojekt, která vyhrála 
výběrové řízení vyhlášené pozemkovým úřadem v  Břeclavi. 
Plán úzce souvisí s  územním plánem a  řeší komplexně síť cest, 
biokoridorů, biocenter a jejich propojení. Jedná se o cesty, které jsou 
navrhovány ke  zpevnění, včetně cest vedlejších a  přístupů k  nim. 
Plán řeší i vodní a větrné eroze.

„Jedná se o  dokument potřebný k  dokončení komplexní 
pozemkové úpravy. Je třeba, aby byla jasně stanovena vlastnická 
práva a majitelé pozemků měli přístup ke svým pozemkům. To je 
také nutný předpoklad pro případné získání dotačních prostředků,“ 
odůvodnil nezbytnost tohoto dokumentu starosta obce ing.  Jan 
Helikar. Plán uvažuje mimo jiné také s  vytvořením větrolamů ze 
strany od Pohořelic, a to z důvodu zamezení větrné eroze. 

Tentokrát ne ruka vandala, ale poryv větru řádil a ničil, co mu přišlo 
do cesty. V pátek 17. července v podvečer se jako důsledek tropických 
teplot přehnala obcí silná větrná smršť. Za  oběť jí padl i  vzrostlý 
stromek na parkovišti před vinotékou za obecním úřadem
Foto: Josef Horníček
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Zastupitelstvo obce rovněž schválilo 
Výroční zprávu obce Vranovice za  rok 
2014. Zpráva obsahuje závěrečný 
účet, plnění rozpočtu včetně slovního 
komentáře, přehled a  hodnocení 
hlavních investičních akcí loňského roku 
a připravenost investic pro další období. 
Součástí výroční zprávy je i přezkoumání 
výsledků hospodaření a  výrok auditora, 
který zní bez výhrady, zprávy fi nančního 
a  kontrolního výboru a  inventarizační 
komise. Zpráva zahrnuje i  hodnocení 
kulturního a  společenského života 
v  obci, zprávy o  činnosti zájmových 
a  společenských organizací, základní 
školy a mateřské školy. Výroční zpráva je 
zveřejněna v dokumentech na webových 
stránkách obce v sekci Dokumenty, kde je 
možno do ní nahlédnout.

-hor-

Podaná ruka 

pomáhá dětem

Už třetím rokem funguje v  obci 
program „Sociální obec Vranovice“, který 
pomáhá v  rozvoji jednotlivých oblastí 
sociálních služeb v  obci. Zaměřuje se 
na různé sociální skupiny od seniorů, přes 
rodiny s dětmi i na  jednotlivce. U zrodu 
projektu stáli starosta obce Ing.  Jan 
Helikar a  členka  zastupitelstva obce 
Mgr. Iva Rapcová, která se stará o sociální 
aktivity v obci. Součástí tohoto programu 
je i projekt Podaná ruka.

„Projekt Podaná ruka se zaměřuje 
na  pomoc rodinám s  postiženými 
nezletilými dětmi. Je přísně adresný 
na  potřebného jedince a  poskytuje se 
formou jednorázové roční podpory těm, 
kteří se kvůli zdravotním, či mentálním 
problémům ocitli v  tíživé situaci 
a  nemohou se sami zapojit do  běžného 
života, jaký mají jejich vrstevníci,“ 
osvětlila nám podstatu projektu Mgr. Iva 
Rapcová.

Projekt má stanovena přesná pravidla 
a  o  tom, komu z  navrhovaných osob 
bude poskytnuta podpora a  v  jaké výši, 
rozhoduje kolektivně rada obce. Výše 
ročního příspěvku je podle pravidel 
sociálního programu obce stanovena 
v rozmezí třiceti až padesáti tisíc korun.

Podaná ruka pomohla loni Evičce 
Kopečkové, která prodělala mozkovou 
obrnu, jež jí způsobila těžké fyzické 
a  mentální poškození. Pomohla jí při 
speciální rehabilitační léčbě.

Letos rada obce rozhodla podat 
pomocnou ruku sourozencům Klárce 
a Vítkovi Koubkovým, kterým je pět let 
a mají trvalé bydliště v naší obci. Pomůže 
jim při koupi speciálního kočárku 
a pořízení zdravotních pomůcek. 

Josef Horníček

Třídění odpadu 

přináší úspory obci 

a jejím občanům. 

Šetří i životní 

prostředí

Po prázdninách tomu bude rok, co se 
ve  Vranovicích uplatňuje projekt třídění 
odpadu „Třídíme už doma. Za  přírodu, 
peněženku, pro sebe“. Úspěšný projekt, 
který se stal vzorem i  pro mnohé další 
obce, přináší své první výsledky. 

Projekt odstartoval 1. září 

loňského roku

„Cílem projektu bylo výrazně snížit 
objem komunálního odpadu, a tím ulehčit 
i  životnímu prostředí. Pokles objemu 
odpadu se musí projevit ve  snížení 
nákladů na  jeho svoz a  ušetřit by měli 
i občané,“ sdělil k projektu starosta obce 
ing.  Jan Helikar. „Občany motivujeme 
k třídění odpadu už doma a poskytujeme 
jim výrazné slevy z  ročního poplatku. 
Ten, kdo třídí odpad, může ušetřit i více 
jak čtyřicet procent z ročního poplatku“, 
doplnil nám informaci o projektu starosta.

Obec zapůjčila domácnostem zdarma 
popelnice, které zakoupila s  využitím 
dotačních prostředků ministerstva 
životního prostředí. Celkem jich bylo 
pořízeno 1437 kusů za  více než jeden 
milion korun. Rozšířil se také počet 
termínů svozu biologicky rozložitelného 
odpadu a vzniklo nové sběrné místo pro 
použité baterie, žárovky a zářivky. 

Loni třídila odpad více jak 

polovina domácností

Většina obyvatel obce tento nápad 
radních uvítala a  do  projektu se ihned 
po  jeho zahájení aktivně zapojila. 

Vždyť úspory pro čtyřčlennou rodinu 
mohou dosáhnout až 800 korun! Ještě 
do  konce loňského roku se do  projektu 
postupně zapojilo 448 domácností, což 
představovalo 56 procent z  celkového 
počtu domácností v  obci. Více jak 130 
obyvatel dosáhlo na  slevu 200 korun 
za svoz a téměř 500 obyvatel na slevu 100 
korun.

Dnes třídí dvě třetiny 

domácností

Zájem občanů Vranovic o  třídění 
odpadu pokračuje i  v  letošním roce 
a  do  projektu se zapojuje stále více 
domácností. V  prvním pololetí třídilo 
odpad celkem 519 domácností, což je 
o  71 domácností více jak loni. Celkem 
tak třídí odpad 65 procent domácností, 
což jsou téměř dvě třetiny ze všech 
domácností v obci.

Objem netříděného odpadu se 

snížil o třetinu

Výsledky třídění se začaly brzy 
projevovat v  celkovém hospodaření 
obce s  odpady. V  porovnání se stejným 
obdobím loňského roku, kdy projekt 
ještě neprobíhal, poklesl v  prvním 
pololetí letošního roku objem 
směsného komunálního odpadu téměř 
o  jednu třetinu (o  31 procent). Objem  
komunálního odpadu se tak za půl roku 
snížil o 147 tun. Domácnosti vytřídily více 
papíru a plastu a plných 40 tun připadlo 
na  biologicky rozložitelný odpad, který 
dříve končil také v komunálním odpadu.

Ušetří i občané

Na  třídění odpadu ušetří i  občané. 
Jednak vzrostl počet těch, kteří by dosáhli 
na  slevu 100 korun z  ročního poplatku 
na  svoz a  likvidaci odpadu, jednak se 
zdvojnásobil i počet těch, kteří by dosáhli 
na  nejvyšší slevu 200 korun. V  prvním 
pololetí letošního roku by na  slevu 100 
korun dosáhlo 466 občanů a na slevu 200 
korun by dosáhlo dalších 233 občanů. 
To jsou však výsledky za  první pololetí. 
Pro přiznání slevy jsou podle pravidel 
motivace hodnoceny výsledky za celý rok 
k tzv. rozhodnému dni, tj. k 31.12.

Projekt třídění odpadu se zatím 
uplatňuje krátkou dobu, ale už teď se 
ukazuje, že na  třídění odpadu mohou 
ušetřit všichni – obec, občané i  životní 
prostředí. 

Josef Horníček



4

Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 
upravena ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
zákon o ochraně osobních údajů.

Usnesení rady č. 11/2015 

ze dne 25. 5. 2015

Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila Projekt naučné 

stezky.
1.2 Rada obce schválila Příkazní smlouvu se 

společností Eurovision a.s. pro zajištění 
výběrového řízení na  dodavatele stavby 
bytový dům Doliny.

1.3 Rada obce schválila výběrové řízení 
na  stavební dozor pro stavbu bytový 
dům Doliny.

1.4 Rada obce schválila vzájemně 
odsouhlasená stanoviska a  podmínky 
pro případné užívání obecních pozemků 
sousedících s penzionem Veritas.

1.5 Rada obce schválila nákup štěpkovače 
označení LS 100/27C v pořizovací ceně 
186.700,- Kč bez DPH, s  možností 
uzavření leasingu s akontací ve výši 30 %.

1.6 Rada obce schválila Vizi vzdělávání obce 
Vranovice pro roky 2015 – 2020.

1.7 Rada obce schválila plnou moc pro 
Ing.  Josefa Svobodu (starosta města 
Pohořelice) k  zastupování člena Svazu 
měst a  obcí České republiky na  XIV. 
Sněmu.

1.8 Rada obce schválila složení výběrové 
komise pro výběrové řízení na demolici 
stodoly u  budovy ZŠ Floriánek 
a  rekonstrukci sociálních zařízení 
v budově ZŠ na ul. Masarykova.

1.9 Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje č. 030302/15/
ORR.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá prověřit stížnost 

Ing.  Josefa Říčky, U  Floriánka 61, 
Vranovice.

 T.: 15. 6. 2015, O.: Ing.  arch. Simona 
Kodýtková

2.2 Rada obce ukládá projednat schválenou 
Vizi pro ZŠ a MŠ na roky 2015 – 2020 
s vedením ZŠ a MŠ, s radou ZŠ a Školní 
komisí.

 T.: 16. 9. 2015, O.: starosta, ředitelka ZŠ 
a MŠ

2.3 Rada obce ukládá rozpracovat Vizi 
vzdělávání obce Vranovice pro roky 2015 
– 2020 se stanovením harmonogramu 
pro její zavedení.

 T.: 15. 9. 2015, O.: starosta
2.4 Rada obce ukládá uskutečnit poptávkové 

řízení na  dodávku zámkové dlažby pro 
rok 2015.

 T.: ihned, O.: starosta

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

o  činnosti komise Stavební a  životního 
prostředí.

3.2 Rada obce vzala na  vědomí vypsání 
výběrového řízení na místo účetní.

3.3 Rada obce vzala na vědomí konání valné 
hromady VaK Břeclav a.s. dne 18. 6. 
2015 v sídle společnosti.

3.4 Rada obce vzala na  vědomí výsledky 
kontroly Hasičského záchranného 
sboru na  dodržování krizového zákona 
a předpisů vydaných k jeho provedení.

Usnesení rady č. 12/2015 

ze dne 8. 6. 2015

Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce vybrala za dodavatele zámkové 

dlažby dodavatele STAVEBNINY 
VAJBAR s.r.o.

1.2 Rada obce schvaluje program veřejného 
jednání zastupitelstva obce dne 25. 6. 
2015.

1.3 Rada obce schválila Výroční zprávu 
za  rok 2014. Výroční zpráva bude 
předložena k projednání v zastupitelstvu 
obce.

1.4 Rada obce vybrala vítěznou nabídku 
na  odstranění objektů ve  dvorní části 
základní školy U  Floriánka. Nabídka 
společnosti Zajíc – Zborovský s.r.o. 
za cenu 508.006,- Kč včetně DPH.

1.5 Rada obce zrušila, z důvodu nepředložení 
žádné nabídky, výběrové řízení 
na  veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
sociálního zařízení v budově ZŠ“.

1.6 Rada obce schválila Dodatek č. 1/2015 
ke  smlouvě o  poskytnutí příspěvku 
na  spolufi nancování projektu ZŠ 
Židlochovice - sportovní areál.

1.7 Rada obce schválila na  místo učetní 
obecního úřadu paní Zuzanu 
Langhammerovou.

1.8 Rada obce bere Zprávu o činnosti DSO 
Brno – Vídeň a  MAS Podbrněnsko 
na vědomí.

1.9 Rada obce schválila opravu polní 
cesty (cyklistické stezky) Vranovice – 
Přísnotice.

1.10 Rada obce schválila nabídku společnosti 
COLAS a.s. na  opravu polní cesty 
(cyklistické stezky) Vranovice – 
Přísnotice.

1.11 Rada obce schválila žádost o  dotaci 
z DSO Brno – Vídeň ve výši 900.000,- 
Kč na  opravu polní cesty (cyklistické 
stezky) Vranovice – Přísnotice.

1.12 Rada obce schválila prázdninový provoz 
v MŠ – bude otevřena první čtyři týdny 
v době hlavních prázdnin.

1.13 Rada obce schválila Kupní smlouvu 
a  poskytnutí leasingu na  koupi 
štěpkovače.

1.14 Rada obce schválila zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení pro 
stavbu bytového domu v Dolinách.

1.15 Rada obce vydává společnosti 
KLEMPEX P+K, s.r.o. záporné 
stanovisko k  předloženému záměru 
stavby jednopodlažní přístavby pro dvě 
bowlingové dráhy u Penzionu VERITAS 
v  lokalitě Doliny. Stavební záměr není 
v  souladu s  platným Územním plánem 
obce Vranovice.

1.16 Rada obce schválila záměr pronajmout, 
v  souladu s  Územním plánem obce 
Vranovice, část pozemku p.č. 2565/1.

1.17 Rada obce schválila dodání zámkové 
dlažby na vybudování chodníků na konci 
ul. Květná.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá vypsat nové výběrové 

řízení na  „Rekonstrukce sociálního 
zařízení v  budově ZŠ“ s  termínem 
plnění 1. 7. – 31. 8. 2016.

 T.: 31. 3. 2016, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá projednat s  majieli 

garáží na ul. Stará Pouzdřanská možnost 
prodeje pozemků v  majetku obce pod 
garážemi.

 T.: 31. 7. 2015, O.: 1. místostarosta

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

Sportovní komise na vědomí.
3.2 Rada obce bere na  vědomí zprávu 

o  dokončení sportovního areálu 
v Židlochovicích.

3.3 Rada obce vzala na  vědomí zprávu 
o  pokračování stavby „zóna 30“ 
a chodníku na ul. Pouzdřanská.

3.4 Rada obce vzala na  vědomí informaci 
o připravované Kupní smlouvě na prodej 
pozemků a  projektové dokumentace 
na  řadové rodinné domy v  lokalitě 
Doliny: č.p.: 2565/146, 2565/147, 
2565/148, 2565/149 a  2565/150 
za cenu schválenou v zastupitelstvu obce 
1.250.000,- Kč.

Usnesení rady č. 13/2015 

ze dne 22. 6. 2015

Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce po prověření účinnosti obecně 

platné Vyhlášky č 1/2014 doporučuje 
zastupitelstvu obce ponechat vyhlášku 
ve stejném znění pro celý rok 2015.

1.2 Rada obce schvaluje Plán jednání rady 
obce na II. pololetí 2015.

1.3 Rada obce doporučuje zastupitelstvu 
obce ke  schválení Rozpočtové opatření 
č. 1/2015.

1.4 Rada obce schválila členy a náhradníky 
Hodnotící komise pro výběr dodavatele 
na stavbu bytového domu Doliny.

1.5 Rada obce rozhodla o pořízení ukazatele 
rychlosti IPR 10 COMBO 3L za cenu 
60.385,- Kč včetně DPH, který bude 
instalovaný na ul. Ivaňská.
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společnosti COLAS a.s. na opravu polní 
cesty (cyklistické stezky) Vranovice – 
Přísnotice.

1.15 Zastupitelstvo obce schválilo 
Veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 
dotace z DSO Cyklistická stezka Brno 
– Vídeň ve výši 900.000,- Kč na opravu 
polní cesty (cyklistické stezky) Vranovice 
– Přísnotice.

2. Zastupitelstvo obce ukládá:
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 

Zprávu o kontrole usnesení.
3.2 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 

přednesenou Zprávu o  činnosti rady 
obce.

3.3 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
přednesou Zprávu o činnosti fi nančního 
výboru.

3.4 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
přednesenou Zprávu o  činnosti 
kontrolního výboru.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
27. 8. 2015 v 19 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 

odpadu

srpen: 7., 21.

září: 4., 18.

říjen: 2., 16., 30.

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Plast -  srpen: 5.

 září: 2., 30.

 říjen: 28.

Sklo -  srpen: 13.

 září: 10.

 říjen: 8.

Papír -  srpen: 19.

 září: 16.

 říjen: 14.

Bioodpad -  srpen: 13., 27.

 září: 10., 24.

 říjen: 8., 22.
-hor-

1.6 Rada obce schválila projektovou 
dokumentaci na opravu chodníku na ul. 
Školní (část ulice) a ul. Dlouhá.

1.7 Rada obce schválila priority pro realizaci 
společných zařízení v rámci prováděných 
Komplexních pozemkových úprav.

1.8 Rada obce schválila Smlouvu o  nájmu 
části nemovitosti (část střechy a půdního 
prostoru budovy č.p. 178 pro umístění 
anténních nosičů) společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s.

1.9 Rada obce schválila v programu Podaná 
ruka odměnu pro rok 2015.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá vyzvat majitele 

pozemků v  ul. Sklepní k  vybudování 
opěrné zdi, případně nabídnout možnost 
zpětného odkoupení za  stanovenou 
cenu.

 T.: 15. 7. 2015, O.: starosta

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

ředitelky ZŠ a MŠ Vranovice o školním 
roku 2014-2015.

3.2 Rada obce vzala na  vědomí vyúčtování 
pořádání Dne dětí.

Usnesení rady č. 14/2015 

ze dne 7. 7. 2015

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

platného Jednacího řádu rady obce 
a  Jednacího řádu zastupitelstva obce 
v nejbližším jednání zastupitelstva obce.

1.2 Rada obce schválila dodavatele elektrické 
energie na  rok 2016 - společnost 
Akcenta.

1.3 Rada obce schválila připomínky 
k  předloženému projektu na  Sportovní 
areál (tréninkové fotbalové hřiště).

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá starostovi obce 

nabídnout fi nančnímu výboru 
pravidelnou účast na jednání fi nančního 
výboru.

 T.: ihned, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá realizovat závěry 

z jednání o činnosti Centra volného času 
(CVČ).

 T.: průběžně, nejpozději do 30. 8. 2015
 O.: Ing. Horníček
2.3 Rada obce ukládá připravit zásady pro 

využívání štěpkovače jako službu pro 
soukromé subjekty a rodiny.

 T.: 30. 8. 2015, O.: L. Mrkvica
3. vzala na vědomí:
3.1 Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 

o činnosti CVČ.
3.2 Rada obce vzala na vědomí vyhodnocení 

Plánu investic a oprav na r. 2015 – 2016.
3.3 Rada obce vzala na  vědomí informace 

o výběrovém řízení na  stavbu bytového 
domu Doliny.

3.4 Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 
o  plánovaných dotačních titulech ze 
Státního fondu životního prostředí.

Usnesení zastupitelstva obce 

č. 3/2015 ze dne 21. 5. 2015

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Zastupitelstvo obce schválilo 

Podnikatelský projekt na  výstavbu 
bytového domu v lokalitě Doliny.

2. Zastupitelstvo obce ukládá:
2.1 Zastupitelstvo obce ukládá provést 

aktualizaci Podnikatelského záměru 
na  výstavbu bytového domu v  lokalitě 
Doliny, neprodleně po výběru dodavatele 
stavby.

 T.: po výběru dodavatele, O.: starosta

Usnesení zastupitelstva obce 

č. 4/2015 ze dne 25. 6. 2015

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
1.1 Zastupitelstvo obce schvaluje program 

jednání.
1.2 Zastupitelstvo obce schvaluje členy 

návrhové komise.
1.3 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele 

zápisu.
1.4 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán 

společných zařízení Komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území 
Vranovice nad Svratkou.

1.5 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční 
zprávu obce Vranovice za rok 2014.

1.6 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 
části pozemku p.č. 2564/2 před 
rodinným domem č.p. 42 Zdeňce 
a  Josefu Škňouřilovým za  cenu 50,- 
Kč/m2 + náklady na  vypracování 
geometrického plánu, části pozemku 
2564/2 před rodinným domem č.p. 126 
Alžbětě Kodýtkové za cenu 50,- Kč/m2 
+ náklady na vypracování geometrického 
plánu a části pozemku p.č. 2564/2 před 
rodinným domem č.p. 119 Antonínu 
Černému za cenu 1.700,- Kč + náklady 
na vypracování geometrického plánu.

1.7 Zastupitelstvo obce neschválilo prodej 
pozemku p.č. 2871.

1.8 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr 
prodat pozemky p.č. 870/11 o  rozloze 
334 m2, 870/13 o  rozloze 56 m2 
a 1835/91 o rozloze 40 m2.

1.9 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr 
prodat část pozemku p.č. 2564/2 
(částečně pod rodinným domem č.p. 48).

1.10 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr 
prodat pozemky p.č.  st. 773, st. 771 a st. 
770.

1.11 Zastupitelstvo obce schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 1/2015 
s  celkovými příjmy 32.113.500,- Kč 
a celkovými výdaji 27.703.500,- Kč.

1.12 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním 
poplatku ze psů.

1.13 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek 
č. 1 ke  Směrnici Závazné pokyny pro 
zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.

1.14 Zastupitelstvo obce schválilo nabídku 
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Události, aktuality

V centru obce 

bezpečněji

V centru obce vzniká zóna se 

specifi ckou úpravou provozu 

vozidel a pohybu osob – tzv. 

„Zóna 30“. Je přibližně vymezena 

ohraničením ulic Pouzdřanská, 

Obchodní a U Floriánka. Co je 

„Zóna 30“ a jaká jsou pravidla 

provozu vozidel a pohybu osob v ní?

„Zóna 30“ přináší podobně jako 
obytná zóna větší bezpečnost pro chodce 
a cyklisty. Zavádí se zpravidla v obytných 
částech obcí a  cílem je maximální 
zklidnění dopravy tam, kde se auta, pěší 
a cyklisti neustále potkávají.

K základním paramerům 

„Zóny 30“ patří:

  nejvyšší povolená rychlost 30 km/h,
  opatrný způsob jízdy,
  parkování je možné kdekoli při okraji 

vozovky, pokud nejsou žádná místní 
omezení,

  přednost v jízdě – obvykle v ní bývá 
zavedena přednost zprava,

  chodci musí používat chodník, 
přecházet mohou kdekoli,

  cyklisté jsou vedeni společně 
s automobily na vozovce, 
v jednosměrných komunikacích mají 
obvykle povolenu jízdu v protisměru.

Automobilová doprava

„Zóna 30“ bude označena dopravními 
značkami, takže řidič při vjezdu obdrží 
informaci, že vjíždí do zóny se specifi ckým 
dopravním režimem. Nejvyšší povolená 
rychlost v  zóně je 30 km/h. Ke  snížení 
rychlosti a  zklidnění dopravy přispívají 
i  zpomalovací prahy při vjezdu do zóny. 
V  zóně nebývají instalovány semafory 
a  nejsou ani budovány chodníky pro 
chodce.

Parkování

Parkování v  „Zóně 30“ je možné 
kdekoli při okraji vozovky, pokud to 
není upraveno místním omezením, a při 
respektování pravidel zákona o  provozu 
na pozemních komunikacích.

Cyklisté a chodci

Nejzranitelnějšími účastníky provozu 
jsou jsou cyklisté a chodci, především děti 
a  senioři. Vzhledem k  charakteru „zón 
30“, v  nichž se rychlost vozidel snižuje 
na  minimum, nejsou proto zřizovány 
přechody pro chodce ani cyklistické 
pruhy. Chodcům je v podstatě umožněno 
přecházet kdekoli, musí však používat 
chodník, je-li k dispozici. Cyklisté mohou 
v jednosměrných ulicích jet  v protisměru.

Plošné zklidňování dopravy v centrech 

měst a obcí je trendem posledních asi dvou 

desetiletí především v  zemích západní 

Evropy, jako jsou Holandsko, Německo 

či Rakousko. Je jedním ze způsobů, jak 

vytvořit uliční prostor, který je atraktivní, 

posiluje sociální vztahy a  setkávání lidí, 

čímž vrací místním komunikacím jejich 

původní smysl a  duch. Je odpovědí 

na nadměrnou motorizaci a její důsledky 

v podobě zhoršených životních podmínek 

(např. hluk nebo emise).

Text a foto: Josef Horníček

Cesta ve směru 

na Přísnotice je 

opravena

Polní cesta podél železniční trati 

směrem na  Přísnotice, která byla 

v  jarních měsících vážně poškozena 

neukázněnými řidiči těžkých vozidel 

při zkracování objízdné trasy během 

uzavírky silnice, prošla v  měsíci červnu 

významnou opravou. Cesta, která 

zároveň slouží i jako cyklostezka, dostala 

nový zpevňující povrch. Byla opravena 

a vyplněna poškozená místa a  celá cesta 

byla zpevněna asfaltovým nástřikem 

a zasypána jemnou drtí. 

Oprava poničené polní cesty a cyklostezky 
do Přísnotic

Celkové náklady na  opravu vyšly 

zhruba na  1,2 miliony korun. Kromě 

obce Vranovice, kterou vyšla oprava cesty 

na  300 tisíc korun,  se na  opravě podílí 

svými prostředky také Dobrovolný svazek 

obcí Cyklostezky Brno – Vídeň. Ten 

poskytl na opravu až 900 tisíc Kč. Cesta 

leží na  trase cyklostezky Brno – Vídeň 

a kromě cyklistů slouží i jako přístupová 

cesta pro majitele pozemků v její blízkosti.

Vzhledem k  tomu, že se nejedná 

o žádné malé výdaje, mělo by být v zájmu 

všech uživatelů, aby cesta a  cyklostezka 

zůstaly v  provozuschopném stavu 

co nejdéle a  zbytečně se neplýtvalo 

prostředky, jež by mohly být využity jinde.

Text a foto: Josef Horníček
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Cyklistická stezka 

slouží uživatelům

Nový bezpečný úsek cyklostezky 
z Vranovic do Přibic je hotov a počátkem 
měsíce července byl předán do  užívání 
cyklistům, bruslařům i pěším. Cyklostezka 
vede podél hlavní silnice mezi oběma 
obcemi a přispěje ke zlepšení bezpečnosti 
dopravy.

Nájezd na cyklostezku u vranovického hřbitova

Nový úsek cyklostezky zahrnuje 
zhruba 700 metrů dlouhou cyklostezku 
z Vranovic, která začíná u hřbitova a vede 
podél hlavní silnice do  Přibic. Stezka 
bude sloužit cyklistům i  bruslařům 
a  končí U  Křížku před Přibicemi. 
Tam se cyklostezka napojuje na  nově 
vybudovanou komunikaci, která odbočuje 
z hlavní silnice do pole směrem k Hájku 
a zhruba po dalších 600 metrech odbočuje 
do prava do Přibic. Obě části komunikace 
jsou už označeny dopravním značením 
cyklostezky a cyklotrasy. Přitom rozlišení 
cyklostezky a  cyklotrasy je pro uživatele 
velmi důležité! Že nevíte, v čem je rozdíl?

Cyklostezka nebo cyklotrasa?

Úsek z Vranovic až po přibický Křížek 
je označen jako cyklostezka. Taková 
komunikace je určena pouze pouze pro 
cyklisty, bruslaře, koloběžkáře, případně 
i  chodce a může po ní vést i  cyklotrasa. 
Pro cyklisty je užívání cyklistické stezky 
povinné a  na  cyklostezku nesmí žádná 
motorová vozidla.

Naproti tomu úsek, který spojuje hlavní 
silnici U Křížku a vede polem do Přibic, 
je vybudován jako cyklotrasa. Také zde je 
zakázán vjezd všech motorových vozidel 
s tím, že vozidla dopravní obsluhy na ni 
vjet mohou. Kdo je dopravní obsluhou, 
defi nuje vyhl. č. 30/2001 Sb., která 
provádí zákon o  silničním provozu. 
Jedná se zejména o  vozidla lékařské, 
opravárenské, údržbářské, komunální 
a  podobné služby, vozidla taxislužby 
a vozidla, jejichž řidiči nebo provozovatelé 
mají v místech za značkou trvalé bydliště, 
sídlo nebo garáž. V případě tohoto úseku 
cyklotrasy půjde především o  majitele 
přilehlých pozemků a komunální služby. 
Za  porušení značky zákazu vjezdu lze 
uložit pokutu 1 500 až 2 500 Kč (na místě 
2 000 Kč) a odejmout 1 bod.

Stavba bezpečných úseků 

hotova až po hranice 

s Rakouskem

Stavba bezpečného úseku cyklostezky 
začala v  březnu letošního roku jako 
součást druhé etapy výstavby bezpečných 
úseků na  cyklostezce Brno – Vídeň 
a trvala do konce června. O stezku se stará 
dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka 
Brno -Vídeň, jehož členem je i naše obec. 
Sdružení získalo na stavbu dotaci z Fondu 
nových projektů z  programu Evropské 
územní spolupráce mezi Rakouskem 
a Českou republikou. Společné slavnostní 
otevření nových úseků se pak odehrálo 
30. června v Brně – Chrlicích.

Úsek je součástí cyklostezky Brno – 
Vídeň a evropské dálkové trasy EuroVelo 9, 
označovaný jako Jantarová stezka. Vede 
z  Brna jižní Moravou s  podmanivou 
krajinou kolem Pálavy přes rakouský 
Weinviertel do  Vídně. Oba regiony jsou 
proslulé vínem, vinicemi a  vinařskou 
kulturou. V  posledních letech zájem 
cyklistů o tuto stezku každoročně narůstá.

Josef Horníček

Demolice 

staré 

stodoly

Stará stodola na dvoře 
základní školy je už 
minulostí a  zbyly po  ní 
pouze hromady sutin. 
V  budoucnu by mělo 
v těchto místech vzniknout 
nové vzdělávací centrum. 

Pohled od přibického Křížku směrem 
k Vranovicím
Foto: Josef Horníček Foto: Josef Horníček

Viděli jste video 

z odhalení plakety 

Stavba roku 2014?

Vzorový příklad, který by měl 

být znám po celé téhle zemi

Říká na kameru Ing. arch. Jan 

Fibiger, CSc. o Domu pro seniory 

ve Vranovicích 

„Tohle je splněný sen každé obce velikosti 

Vranovic. Péče o  nejstarší generaci je 

úkol, který stojí před každým z  nás a  před 

celou společností. To, jak se zde podařilo 

spojit historickou podobu se záměrem obce 

i  soukromým investorem, je vzorovým 

příkladem možného řešení, který by měl být 

znám a  prezentován po  celé téhle zemi“. 

Těmito slovy ocenil předseda správní 

rady Nadace pro rozvoj architektury 

a stavitelství Jan Fibiger výstavbu Domu 

pro seniory ve Vranovicích. 

Kromě užitečnosti podle něj spočívá 

unikátnost projektu právě ve  spojení 

veřejného sektoru se soukromým 

investorem. Díky tomu se realizace zcela 

obešla bez dotací, na  něž obec původně 

nedosáhla. Odborníci tento způsob 

spolupráce nazývají PPP projekty - 

Public Private Partnership (PPP je 

obecně užívanou zkratkou pro Partnerství 

veřejného a soukromého sektoru). 

Zhlédněte video z  odhalení plakety 

za  cenu Stavba roku 2014 na  webových 

stránkách obce nebo na  https://www.

youtube.com/watch?v=BkHtpP1hAgo 

-sed-
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Obecní knihovna

Nová knihovnice

V  měsíci červnu došlo ke  změně 
na pozici knihovnice. Stávající knihovnici 
Ivetu Blechovou, která bude odcházet 
za  plněním mateřských povinností, 
vystřídala od 11. června nová knihovnice 
Irena Kellnerová. Otevírací hodiny 
knihovny zůstávají v platnosti jako dosud 
a nemění se ani po dobu leních prázdnin.

-hor-

Žáci první třídy byli 

pasováni na čtenáře

„Slibuji, že od  této chvíle se stanou 
knihy mými kamarády a  jako rytíř 
Řádu čtenářského je budu chránit před 
poškozením a budu ctít vše dobré, co je 
v nich napsáno.“

Tato slova čtenářského slibu zazněla 
sborově v úterý 16. června z úst více jak 
dvou desítek žáků a  žákyň první třídy 
při slavnostním ceremoniálu pasování 
prvňáků na  čtenáře. Ten se letos poprvé 
odehrál v  obřadní síni obecního úřadu 
za  přítomnosti rodičů a  blízkých 
rodinných příslušníků. Děti prokázaly, 
že se během školního roku naučily číst, 

a tak král Lexikon XI., kterého zastoupil 
místostarosta Ing.  Jaroslav Pezlar, 
pasoval každého z  nich na  rytíře Řádu 
čtenářského.

Každý z pasovaných čtenářů obdržel 
památeční glejt a dárek v podobě knížky 
„Detektivové“ od  Zuzany Pospíšilové 
a  čestnou legitimaci k  návštěvě obecní 
knihovny na jeden rok. Na památku této 
slavnostní chvíle otiskl každý pasovaný 
čtenář svůj prst do  kroniky místní 
knihovny.

Pasování proběhlo pod pečlivým 
dohledem paní ředitelky Mgr.  Hany 
Pokorné a  třídní učitelky prvňáků 
Mgr.  Jany Sedláčkové. Poděkování 
si zaslouží i  Eliška Kadličková s  paní 
učitelkou Mgr.  Pavlou Pantákovou, 
které se postaraly o  hudební doprovod 
a  umocnění slavnostní atmosféry 
ceremoniálu.

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

Pasovaní čtenáři: Tomáš Benda, 
Klára Čeledová, Markéta Fiemová, 
David Fojtík, Max Gruna, Jakub Hladký, 
Matěj Hochman, Karolína Hošpesová, 
Matyáš Klimus, Alžběta Košíčková, Šimon 
Kužel, Petr Lorenz, Lukáš Mach, Lucie 
Michálková, Viktorie Norková, Kateřina 
Novotná, Jan Pavlík, Tereza Penková, 
Natálie Rosová, Ondřej Stejskal, Roman 
Suchánek

Josef Horníček

Letní nabídku 

obohatí nové knihy 

z výměnného fondu

Téměř tři stovky nových knižních titulů 
různého žánru z výměnného fondu z Břeclavi 
obohatilo letní prázdninovou nabídku 
knižního fondu obecní knihovny. Nejvíce je 
zastoupena beletrie pro dospělé (celkem 172 
titulů) a dále beletrie pro mládež (celkem 80 
titulů). Nechybí však ani naučná literatura.

Přijďte si vybrat do knihovny svoji knížku 
na  letní dny! Otevírací doba knihovny se 
o prázdninách nemění. Přehled nových knih 
z  výměnného fondu naleznete na  webových 
stránkách obce www.vranovice-eu/obec-
vranovice/obecni-knihovna/aktuality-z-
knihovny

-hor-

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

Prvňáci netrpělivě očekávají pasování na čtenáře
Foto: Gabriela Michálková

Krále Lexikona XI. zastoupil místostarosta obce 
Ing. Jan Pezlar
Foto: Petra Stejskalová

Na památku otiskl každý pasovaný čtenář svůj 
prst do pamětní knihy
Foto: Iva Fiemová



9

Okna školy dokořán

Škola skončila, 

začaly prázdniny

Školní rok nezadržitelně dospěl 
ke  svému konci. Žáci základní školy 
dostali svá vysvědčení a  všichni, malí 
i  velcí, se už rozutekli na  prázdniny. 
Mimořádný význam měl uplynulý školní 
rok především pro předškoláky mateřské 
školy a žáky deváté třídy základní školy.

Ve  čtvrtek 25. června se nejprve 
rozloučili s  mateřskou školou a  jejich 
učitelkami předškoláci. Společně s rodiči 
a  dalšími rodinnými příslušníky se sešli 
v  mateřské školce na  malé slavnosti. 
Po  slavnostní přísaze panu králi, že 
budou pilnými školáky, kteří budou 
poslouchat paní učitelku či pana učitele 
a školníka a že vždy snědí celou svačinku, 
král pasoval předškoláky na  školáky. 
Pro rodiče a  přítomné si děti připravily 
krátký program a  po  společné písničce 
pro ně paní učitelky a  pracovnice ze 
školní jídelny Scolarest, s.r.o. přichystaly 
překvapení v podobě malého občerstvení.

Také ve  velké obřadní síni obecního 
úřadu se ve  stejný den sešli rodiče 
a  příbuzní žáků deváté třídy, kteří letos 
ukončili školní docházku ve Vranovicích. 
Vtipným podáním vzpomněli deváťáci 
na  své nezapomenutelné chvíle 

na  základní škole, spolužáky i  učitele. 
Pak už následovala jen slova poděkování 
a  sem tam i  slza dojetí v  očích 
přítomných. Po  prázdninách absolventi 
nastoupí k  dalšímu studiu a  na  léta 
strávená na  základní škole zůstanou už 
jen vzpomínky.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny 
plné slunce a her a absolventům mateřské 
i základní školy, ať se jim jejich nový start 
po prázdninách vydaří!

Text a foto: Josef Horníček

VÝZVA
Základní škola hledá pro příští 

školní rok podnikatele a živnostníky 
z  Vranovic, kteří by byli ochotni 
žákům 8. nebo 9. ročníku vždy 
jednou ročně přiblížit svou práci. 
Máme zájem o  kratičkou besedu, 
představení pracovních strojů, 
nástrojů a  materiálů, a  krátkou 
ukázku práce.

Prosíme potencionální zájemce, 
aby svou nabídku psali nebo volali 
ředitelce (tel.: 519  433  110, mob. 
730  151  123, e-mail: reditelka@
skolavranovice.cz. Předem děkujeme 
a těšíme se.

Mgr. Hana Pokorná
ředitelka ZŠ a MŠ

Absolventi 9. třídy obdrželi z rukou ředitelky základní školy Mgr. Hany Pokorné pamětní list

Každý předškolák musel před králem složit slib 
školáka

Na své nezapomenutelné chvíle na základní škole 
vzpomněli absolventi vtipným vystoupením

Po pasování obdržely děti malý dárek 
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Římskokatolická farnost

Ministrantská pouť 

do Vranova u Brna

V  sobotu 23. 5. 2015 se deset dětí 
z vranovické farnosti zúčastnilo diecézní 
ministrantské pouti. Naše skupina 
vyrazila po  srazu na  nádraží vlakem 
z Vranovic v  7.16 do Kuřimi. Zde jsme 
zjistili, že z mikulovského děkanátu jsme 
bohužel jediná skupina a věkově jsme asi 
nejmladší. Proto nás po  prvním úkolu 
pořadatelé přidělili k děkanátu Moravské 
Budějovice. Poté jsme pěšky putovali 
do  Vranova. Po  cestě děti plnily úkoly 
do soutěže, kterou připravili organizátoři 
pouti. Některé úkoly si děti vytvořily samy 

- například boj se šiškami a běh z kopce 
Babí lom. Ve Vranově se po občerstvení 
konala mše. Nesloužil ji otec biskup, který 
byl nemocný, ale vedoucí pastoračního 
střediska otec Roman Kubín. Počasí nám 
vyšlo úplně skvěle. Pršet začalo až poté, 
co jsme snědli ve  Vranově párky, proto 
jsme místo fotbalu prozkoumali klášterní 
zahradu.

Na  závěr bychom chtěli pochválit 
všechny účastníky pouti z  naší farnosti, 
protože pomáhali se všemi úkoly dobře 
a děkanát Moravské Budějovice se i díky 
nim umístil na třetím místě (bohužel jsme 
jako farnost nedostali vlastní  diplom). 
Myslíme, že pouť, kterou pro naše děti 
zahájil i zakončil otec Roman byla i bez 
diplomu pěkným zážitkem a je jen škoda, 

že nikomu ze starších ministrantů to 
letos nevyšlo. Možná za dva roky, a to pak 
určitě budeme první!

Pavel a Ilona Kukletovi

Zakončení školního 

roku 2014/15

V  pátek 19. června jsme ukončili 
pravidelnou výuku náboženství 
a  ministrantské schůzky. Po  dvou 
letech, kdy se zakončení konalo v  Ivani, 
proběhlo letošní zakončení školního roku 
mší svatou ve  Vranovicích a  táborákem 
na  farní zahradě, která je již upravená 
tak, že se na ní dají zahrát hry a posedět 
u  ohně. Děti z  náboženství dostaly 
vysvědčení a radost jim udělaly i drobné 
odměny za  celoroční práci. Zkrátka 
nepřišly ani ostatní děti, protože drobné 
ceny byly připraveny pro všechny 
pravidelné účastníky farního života.

Vítaným zpestřením, kromě kofoly 
a  párků, byla hra na  osvobození vězně 
pomocí hození klíčů -  hadrových 

míčů (tuto hru jsme ale museli 
vzhledem k velkému počtu hráčů 
několikrát upravovat). Hra, co se 
líbila nejvíce dětem a  nejméně 
rodičům, byla upravená verze 
hry rybičky rybičky rybáři 
jedou, kdy rybáři musí rybičku 
vytáhnout z  vody (zvednout ze 
země). Je dobře, že při této hře 
neutrpěla žádná část oděvu ani 
žádný účastník újmy. Chtěl bych 
jménem malých farníků i  jejich 

rodičů poděkovat panu faráři za pozvání 
na  farní zahradu a  podporu při konání 
akce.

Pavel Kukleta

Průvod Božího Těla

V neděli 7. června prošel opět po roce 

naší obcí průvod věřících, který se 

zastavoval u tří oltářů. Slavila se slavnost 

Božího Těla. Protože ve  společenství 

křesťanů má být vždy v jejich středu Ježíš 

Kristus, nesl v průvodu kněz v monstranci 

eucharistii, kterou žehnal na  každém 

zastavení přítomným věřícím i celé obci. 

Svátek Božího Těla katolická církev 

slaví ve  čtvrtek nebo v  neděli po  svátku 

Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila 

eucharistii - Ježíše, přítomného mezi 

námi. Tento svátek však není jen svátkem 

církevním – průvodem po  obci chceme 

jako věřící veřejně vyznat svoji víru 

a hlavně prosit Boha za naši obec, všechny 

potřebné lidi i za sebe samé, aby nám dal 

sílu nebýt lhostejní k potřebám druhých. 

V  neposlední řadě je tento průvod také 

jednou z tradic, která se na jižní Moravě 

stále zachovává. Že je stále živá, můžeme 

vidět i na radosti malých dětí, které podle 

staré tradice hází na cestu průvodu lístky 

z květin a zvoní na zvonky.

Pavel Kukleta

Při slavnosti Božího Těla prošel Vranovicemi průvod věřících, který se zastavil u tří oltářů
Foto: Pavel Kukleta

Školní rok a výuku náboženství zakončily děti 
na farní zahradě při táboráku
Foto: Lenka Vernerová

Foto: Pavel Kukleta
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Z historie obce

Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)
seriál – díl XXV.

Rok na dědině – Léto
O  prázdninách jsme nosívali tatínkovi 

na štreku oběd. Měl služební hodnost „úpravčí 

tratí ČSD“ a celé dny a roky na tratích dráhy 

krompoval a  podbíjel pražce. V  konvičce 

erteplovou polívku, v  kabeli vdolky nebo 

šulánky s mákem, čutorku černé melty – a šlo 

se – horko nehorko, déšť nedéšť. Někdy to 

bylo jen za Lukšovo. Jindy až k Žabčicům, 

nebo na  druhou stranu k  Albrechtovým 

a  k  Pouzdřanům. Chlapi pojedli, kdo co 

měl, lehli pod keř, dali na oči ajznpoňáckou 

čapku a do jedné si dali šlofíka. Tatínek mi 

z každého oběda trochu nechal, prý od cesty 

od  zajíčka. Fakt je, že žádný vdolek doma 

u prostřeného stolu mi nechutnal tak, jak ten 

na štrece. 

Hostinský Fiala měl na Přibické velikou 

zahradu, dnes tam stojí řada domů. Kromě 

ovocných stromů rostly na zahradě chlupaté 

srstky a keře rybízu. S naším tatínkem Fiala 

při pivu dojednal, že mu o  prázdninách 

angrešt a rybíz sklidíme. A tak po celých 14 

dní – ráno co ráno a  po  obědě zase – jsme 

česali červený, bílý a  černý rybíz, za  pár 

dní jsme toho měli plné zuby. Zahrada 

byla zanedbaná, plná kopřiv, divokých 

ostružin a  lopuchů s  kudlačkama. Z  keřů 

se rojily mraky komárů, slunko pálilo, vosy, 

muchy a  hovada dotíraly, srstky byly plné 

ostrých trnů. Často jsme si i  poplakali, 

ale vidina sladké odměny a  dodržování 

tatínkových nařízení nás v díle posilovaly. 

Vždy k  večeru jsme plné kyblíčky zanesli 

do hospody, odměnou jsme pak dostali každý 

limonádu – krachrdli, jak se tehdy říkalo. 

Byl to pakatel za celodenní lopotu, tu hlavní 

odměnu za  nás shrábl tatínek. Byli jsme 

však skromní a celkem spokojení. Sedli jsme 

na železné zábradlí před hospodou, popíjeli 

a dohadovali se, kteráže limonádka je lepší: 

červená, žlutá nebo bílá citronová? Jedna 

byla lepší než druhá,  Perknovský, později 

Josef Trojan, měli dobré výrobky. Jak málo 

nám stačilo ke spokojenosti. 

Přepis: Lenka Jančová

Živelné a přírodní pohromy minulosti

Často si posteskneme nad 
neobvyklým počasím či jinými 
událostmi, o  kterých tvrdíme, že nikdo 
nic podobného nepamatuje. Pravda, 
lidská paměť je krátká, ale kroniky a jiné 
písemné prameny nám zanechaly zprávy 
o takových událostech. Některé zajímavé 
události zaznamenané v  obecní kronice 
Vranovic a  v  knize Obec Vranovice 
(2007) jsme pro vás vybrali.

Rozmary počasí

  Na začátku léta roku 1866, ještě před 
příchodem pruských pěšáků do obce, 
uhodily ve Vranovicích ve dnech 22. 
až 23. června 1866 velké mrazy, takže 
pomrzlo veškeré obilí, zejména žito.

  20. srpna 1889 a  4. června 1892 
postihlo Vranovice velké krupobití, 
kdy došlo k  vytlučení oken mnoha 
místních domů a školní budovy.

Válečné útrapy, nemoci

Obci se nevyhýbaly ani válečné útrapy 
nebo nemoci. V historických pramenech 
se uvádí, že obec postihla celkem třikrát 
zhoubná cholera.
  Rozšíření cholery na jižní Moravě bývá 

spojováno také s  pobytem pruských 
vojsk v  roce 1866. Ve  Vranovicích, 
kde tehdy žilo okolo 900 obyvatel, 
této nemoci podlehlo 16 z nich.

  V  roce 1872 zemřelo 19 místních 
dětí na  osýpky, v  roce 1878 se 
nepodařilo zachránit dalších 16 
dětí, které onemocněly na  záškrt, 
a  v  následujícím roce 1879 zemřelo 
dokonce 22 dětí na spálu.

Oheň, požáry

Vedle nakažlivých nemocí a dobytčích 
morů byly největším neštěstím 
na  vesnicích požáry. Vznik požárů 
p o d p o r o v a l a 
n e d o k o n a l á 
o s v ě t l o v a c í 
a  topná zařízení 
( o t e v ř e n á 
ohniště, louče, 
apod.). Někdy 
požáry způsobila 
n e o p a t r n o s t , 
někdy byly 
z a k l á d á n y 
i úmyslně, protože 
žhářství bylo 
občas způsobem, 
jak řešit sousedské 
spory. Když požár 
vypukl, snažili se 

ho lidé uhasit, a když to nešlo, tak alespoň 
zabránit jeho šíření. Hašení řídil zpravidla 
místní kominík, či kovář, ale také tesaři, 
zedníci a  obecní zřízenci. Než byly 
zakládány hasičské jednoty, byla samotná 
obec povinna se starat o  protipožární 
opatření a bezpečnost občanů.
  22. ledna 1840 vznikl požár 

od  žhavého uhlíku lokomotivy 
a  postupně shořelo 20 domů, 37 
domků a  27 stodol včetně školy. Při 
požáru tehdy zemřelo 7 osob.

  Další z  požárů vznikl 9. prosince 
1859, kdy bylo zničeno 18 domů, 
radnice, obecní sýpka a 14 stodol.

  Krátce poté, 12. ledna 1860, 
ve Vranovicích znovu hořelo. Jednalo 
se navíc o oheň založený úmyslně - ze 
závisti. Oheň tehdy postihl 18 stavení. 
Další požár se připomíná v roce 1875.

K  mnoha požárům v  obci jistě 
docházelo i  před uvedenými velkými 
požáry, neboť v  obci stála od  roku 
1799 socha sv. Floriána, patrona hasičů 
a ochránce před ohněm. Socha původně 
stála na  místě dnešního kostela. V  roce 
1868 byla přestěhována na  současné 
stanoviště, do  parčíku U  Floriánka, kde 
stojí mezi čtyřmi lípami. 

V  roce 2010 prošla socha 
i  s  podstavcem celkovou rekonstrukcí. 
V průběhu let totiž lidé Floriána natírali 
barvami, aby byl hezčí. Neprodyšná 
barva však kameni škodila a ten se drolil. 
Nyní má Florián opět původní podobu 
sochy z  přírodního kamene. Socha 
je historickým dokladem sochařství 
klasicismu a  je zapsána v  Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR.

-hor-

Před rekonstrukcí v roce 2010 byla socha sv. Floriána barevná
Foto: Dagmar Sedláčková
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Společenské dění

Rybářské závody na Stříbrňáku

Rybník Stříbrňák obsadili rybáři od časného rána

První červnový víkend obsadili rybáři a  příznivci rybaření 
z Vranovic i okolí zdejší rybník Stříbrňák. Po oba dny se zde 
totiž konaly rybářské závody, které pravidelně pořádá místní 
organizace Moravského rybářského svazu ve  Vranovicích. 
V  sobotu to byly hlavní závody dospělých a  v  neděli si přišli 
na  své a předvedli své umění zase děti a mládež. Závodilo se 
od rána od šesti hodin do poledne a hodnotil se počet, velikost 
i druh ulovených ryb, za které se udělovaly body.

Každý ulovený kus byl pečlivě změřen a zapsán

Nejvíce vítězných bodů nasbíral Martin Reim z Židlochovic, 
který ulovil celkem 7 kaprů a  jednoho cejna. Odnesl si tak 
kromě poháru pro vítěze také první cenu – televizor Philips 
o úhlopříčce 119 cm.

Hodnotné však 
byly i ceny pro další 
umístěné soutěžící 
a  zajímavé ceny 
nabízela i  tombola. 
V ní se štěstí usmálo, 
dokonce dvakrát, 
na  Jiřího Bezvodu, 
který vyhrál druhou 
i první cenu.

Na  zdárném 
průběhu závodů se 
kromě organizátorů 
podílela svými 
prostředky a cenami i řada sponzorů, mezi nimi i obec Vranovice.

Text a foto: Josef Horníček

Vydařená akce: Letní posezení 

u cimbálu

Každý, kdo přišel v  sobotu 18. července v  podvečer 
do  vinotéky za  obecním úřadem, mohl posedět, ochutnat 
dobré víno, zazpívat si společně s cimbálovou muzikou Eliška 
z  Velkých Němčic, nebo jen tak posedět a  popovídat si 
s přáteli. Vinaři z ČZS MO Vranovice pod vedením člena rady 
a  zastupitele obce Ing.  Jiřího Hladíka uspořádali ve  vinotéce 
tradiční letní posezení u cimbálu. O velkém zájmu o tuto akci 
svědčí to, že lavice a  místa k  posezení venku před vinotékou 
byly zaplněny krátce po zahájení akce. Pro přátele dobrého vína 
a lidových písniček se však místo vždycky našlo a společně tak 
všichni strávili příjemný letní podvečer.

Text a foto: Josef Horníček 

Příjemné posezení před vinotékou 

K poslechu i zpěvu zahrála 
CM EliškaVítěz závodu Martin Reim s výhrou

První cenu v tombole si odnesl Jiří Bezvoda
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Z činnosti spolků

Klub maminek
Maminky nezahálejí 

ani o prázdninách

V  poslední zprávě o  činnosti klubu 

maminek se s  vámi loučila Gabča 

Michálková, která klub vedla poslední 

dva roky. Rády bychom se ještě trošku 

vrátily v čase a poděkovaly jí za všechnu 

nezištnou práci s  přípravou klubového 

programu a  pozitivní ladění našich 

setkání. Gabčo, děkujeme!

Od  konce června vedeme klubík 

v  tandemu Jitka Klimešová a  Kamila 

Rokytová, nicméně na  programu 

a  provozu klubu se podílejí i  další 

maminky – Šárka Novotná, Lenka 

Vernerová a  všechny ostatní, které mají 

chuť něco svého nabídnout a  předat 

ostatním. Zkrátka, jaké si to uděláme, 

takové to budeme mít!

V červenci a srpnu se scházíme také, 

a to každé úterý od deseti hodin. I když 

jsme se dohodly, že o prázdninách bude 

program volný, inspiraci nelze odolat. 

Celý červenec proběhl ve  znamení 

voňavé levandule. Kytičky, paličky, voňavé 

pytlíčky a polštářky provoněly celý klub. 

Uvidíme, co nám přinese měsíc srpen. 

Minimálně to budou setkání nad dobrou 

kávou pro maminky a  kamarádi do  hry 

pro děti.

V čase dovolených zveme na návštěvu 

také maminky, které už chodí 

do  zaměstnání a  chtěly by do  klubíku 

ještě nakouknout a  zveme také třeba 

hlídající babičky s vnoučaty.

za klub maminek Jitka Klimešová

Klub důchodců
Za divadlem 

do Boleradic 

a Rajhradu

Za  kulturou jsme se vydali 2. 5. 
2015 s  plným autobusem. Jezdíme tam 
rádi. Tentokrát nám nabídli divadelní 
představení „Divá Bára“ a  paní Jarka 
Pourová zajistila vše potřebné. Představení 
mělo úspěch a byli jsme všichni spokojeni.

Dne 10. 6. 2015 navštívilo 19 členů 
Klubu důchodců divadelní představení 
v  Rajhradě, kam jsme odjeli vlakem 
z  Vranovic. Ořechovští ochotníci hráli 
„Jak Švédové dobývali Brno“. Divadlo se 
nám líbilo a pobavilo nás.

Zdeňka Melová

S kytarou 

u táboráku

Před prázdniami se stalo zvykem 
opékání špekáčků. Sešli jsme se ve velmi 
pěkném počtu 33 členů 1. června 2015. 
Přijali jsme nabídku pana faráře a táborák 
jsme udělali na farní zahradě. K opékání 
špekáčků nám hrála na kytaru naše členka 
paní Liduška Lazarová. Děkujeme panu 
faráři za vydařené společné odpoledne.

Zdeňka Melová

Členská schůze

Na  členské schůzi 18. června jsme 
zhodnotili půlroční činnost klubu 
a  schválili si další plány činnosti 
do  konce roku 2015. Předsedkyně paní 
Vlasta Novotná popřála všem členům 
hezké prožití prázdnin. Paní Marie 
Dvořáková seznámila členy se zájezdem 
do Kroměříže na Floru – Léto – Květná 
zahrada, který se uskuteční 27. 8. 2015. 
Po prázdninách se sejdeme v 16.00 hodin 
v pondělí 7. 9. 2015.

-mel-

V červenci provoněly klub výroby z levandule
Foto: Jitka Klimešová

V červnu se sešli členové Klubu důchodců na schůzi
Foto: Zdeňka Melová

Blahop řání
Náš člen a  ne jst ar ší ob čan 

Vranov ic pa n Jos ef  Dvo řáček os laví 
dne  20. sr pna požehnaných 96 let. 
Všichni členov é klubu mu do  dalších 
let přejí hod ně zdr aví a štěst í k jeho 
krásným a svěžím nar oz eninám.

Na zdr aví a ať Vám zdr avíčko  
i nadále slou ží!!!

za Klub důchod ců 
Zde ňka  Melov á
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Včelaři si 

připomínají 110 let 

od založení spolku

V  letošním roce si připomínáme 
již 110 let od  založení včelařského 
spolku ve  Vranovicích. Při ustavující 
schůzi konané dne 26. ledna 1905 
ve  Vranovicích stálo 27 zakládajících 
členů z  obcí: Vranovice, Přibice, Ivaň, 
Žabčice, Přísnotice, Uherčice, Němčice, 
Hrušovany, Nosislav a  Unkovice. 
Volby probíhaly každý rok až do  roku 
1960. Po  změně stanov bylo stanoveno 
pětileté volební  období. Počet vesnic se 
v  průběhu let měnil. Např. v  roce 1933 
byly ve spolku: Němčice, Uherčice, Ivaň, 
Přísnotice, Pasohlávky, Popice, Šakvice, 
Hustopeče, Smolín, Šumice, Pohořelice, 
Žabčice, Přísnotice a  Vranovice. V  roce 
1945 to byly obce: Vranovice, Přibice, 
Ivaň, Uherčice a  Přísnotice. Po  válce se 
počet obcí zvýšil o  Pouzdřany, Mušov, 
Novou Ves, Vlasatice, Troskotovice, 
Pohořelice, Smolín a  Cvrčovice. V  té 
době měl spolek 85 členů a 998 včelstev. 
Členové museli plnit dodávky medu, 
stanovené na  včelstvo. Pak se stát snažil 
chovat včelstva v rámci státních lesů, kdy 
vzniklo mnoho včelnic po  celém území 
Československa (po  roce 1989 byly tyto 
chovy zrušeny). Po  novém  územním 
uspořádání v roce 1960, kdy byly zrušeny 
okresy Židlochovice, Hustopeče, Mikulov 
a  Pohořelice,  byly Vranovice začleněny 
do  okresu Břeclav. Kolem Brna pak byl 
vytvořen okres Brno – venkov, kam byly 
zařazeny Přísnotice a Žabčice.

Spolkem prošlo za dobu 110 let přes 
200 členů. V současné době má spolek 39 
členů z  obcí Přibice, Pouzdřany, Popice, 
Ivaň, Vranovice a  dalších, kteří mají 
na uvedených katastrech umístěny včely. 
Starají se celkem o 823 včelstev:

Ivaň 5 včelařů 319 včelstev,
Pouzdřany 10 včelařů 198 včelstev,
Přibice 13 včelařů 104 včelstev,
Vranovice 11 včelařů 222 včelstev.

Poslední valná hromada se konala 
26.1. 2015 v Přibicích. Na 5 let byl zvolen 
nový výbor ve  složení: Oldřich Vybíral 
(Vranovice) – předseda, Zdeněk Bartoš 
(Vranovice) – místopředseda, Ing. Václav 
Procházka (Přibice) – jednatel, Radek 
Krejčí (Pouzdřany) – zdravotní referent, 
Zbyněk Klimeš (Vranovice) – účetní. 
Kroniku má na starosti Romana Nečasová 
(Vranovice).

Další podrobnosti a  ukázky ze 
včelařské činnosti bude možno zhlédnout 
na  malé výstavě ve  středu 16. 9. 2015 
od  15.00 hod. v  jídelně Scolarestu 
v  Domě pro seniory na  Náměstíčku. 
Od  17.00 hod. bude přednáška nejen 
pro včelaře. Přednášet bude učitel 
včelařství doc.  Ing.  Antonín Přidal, 
PhD. z  Mendelovy univerzity v  Brně, 
Agronomické fakulty.

Oldřich Vybíral

Za poznatky 

i za zábavou 

do Bučovic

V  sobotu 27. 6. 2015 jsme 
vyrazili na  autobusový zájezd 
do  Bučovic. Zde má sídlo, 
prodejnu, dílnu na  výrobu úlů 
a část chovu př. Sedláček. Provádí 
a  zajišťuje přednášky týkající 
se chovu včel, preventivních 
opatření s  ohledem na  nemoci 
včel, chov matek, zpracování 
včelích produktů. Velkovčelaři tak 
předávají své poznatky včelařům, 
kteří nemají tak velké srovnávací 
možnosti. Každý si mohl vybrat 
z několika nabízených témat. 

Po obědě jsme se přesunuli na místní 
zámek, kde jsme měli zajištěnu prohlídku. 
Počet účastníků trochu ovlivnily přibické 
hody. Celkem se zájezdu účastnilo 
38 zájemců z  řad členů a  rodinných 
příslušníků.

Oldřich Vybíral

Vzpomínka 

na turisťák

Milí čtenáři, v  posledním zpravodaji 

jste si mohli přečíst obsáhlý článek 

o  historii skautingu. Při této příležitosti 

bychom chtěli vzpomenout na vranovický 

turisťák, který od  roku 1955 vedl téměř 

40 let pan učitel Jan Drápal.

Turisťákem prošly stovky kluků 

a  holek. Uskutečňovali jsme výlety 

pěšky, na  kolech, vlakem i  autobusem 

do  míst blízkých i  vzdálených. Jezdili 

jsme do divadla, účastnili se orientačních 

závodů, putovali jsme po  stopách Petra 

Bezruče a  také se účastnili turistických 

srazů. Nezapomenutelné zůstanou letní 

tábory pod stany.

Pan učitel Drápal byl všestranně 

vzdělaný a  praktický člověk. Turisťáku 

věnoval téměř všechen svůj volný čas. 

Rozšiřoval naše vědomosti ze zeměpisu, 

přírodopisu a  historie. Vedl nás 

k  samostatnosti a  vytrvalosti, manuální 

zručnosti, sportovním aktivitám, ale také 

k  lásce k  umění. Vzpomínáme na  jeho 

písničky s kytarou.

Na  památku turisťáku podnikáme 

každoročně 8. května setkání s  malým 

výletem. Turisťák to je fenomén - součást 

našeho krásného dětství a mládí.

Hana a Petr Krchňaví

Foto: Oldřich Vybíral

Účastníci zájezdu před prodejnou v Bučovicích
Foto: Oldřich Vybíral

Skupina bývalých turistů letos 8. května na Bobravě
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Obecní trhy

aneb malé dovysvětlení 

fi ktivnímu občanu Vranovic

• Proč se snažíte ve Vranovicích zavést 
obecní trhy?
Máme pocit, že je logičtější 

(i  ekologičtější) koupit si lokální ovoce, 
zeleninu nebo vajíčka od spoluobčana, který 
toho zrovna má trochu víc, než spotřebuje, 
než jet na  nákup do  supermarketu 
a  kupovat zahraniční chemicky hnojené 
a nepřirozeně přechovávané produkty.
• Co z toho máte?

Hlavně dobrý pocit, že ukazujeme 
lidem, co je smysluplné a  přitom 
jednoduché, něco, co už tu někdy bylo a je 
to výhodné pro všechny, pro soběstačnost 
vesnice. Kromě toho příjemně strávená 
sobotní dopoledne...
• A jak to vůbec funguje?

Vezmete svůj přebytek, vydáte se 
v sobotu dopoledne před místní knihovnu, 
prodáte to, popovídáte si a  jdete domů 
(s  nějakou korunou navíc a  s  radostí, 
že z  toho, co by u  vás skončilo třeba 
na kompostu, má ještě někdo užitek).
• No, to není tak složité, ale je to vůbec 

legální?
Ano, po  dotazech na  živnostenském 

úřadě máme potvrzeno, že při tomto 
rozsahu, sortimentu zboží a  způsobu 
prodeje nepotřebuje prodejce žádné 
povolení, potvrzení a ani neodvádí žádné 
poplatky. Celá akce má také podporu 
vedení obce.
• Můžu tedy opravdu přijít i já, třeba 

jen s  košíkem švestek, které už 
bychom doma nechali spadnout?
No samozřejmě, a  budete mít určitě 

brzy prodáno. Je tu spousta mladých rodin, 
které nemají vlastní zahradu a jsou vděčné 
za  každé ovoce, navíc pokud své stromy 
nestříkáte, je to v  podstatě bio kvalita 
a  to se cení. Za  půl hodiny budete doma 
a možná budete mít i něco víc než tržbu, 
protože ta tady hlavní motivací není.

za aktivní podporovatele obecních trhů 
Jitka Klimešová

Své zemědělské přebytky můžete prodat v sobotu 
před obecní knihovnou. Foto: Jitka Klimešová

Podobně jako v loňském roce si Vás 
dovolujeme pozvat na

OBECNÍ TRHY 
OVOCE, ZELENINY 

A DALŠÍCH DOMÁCÍCH 
PRODUKTŮ

Kdy? Každou sobotu po celou sezónu –
 vždy mezi 9.00 – 11.00
 Poprvé 13. 6. 2015

Kde? Na parkovišti před místní knihovnou.

Co? Nabídněte přebytky ze své zahrádky, či domácí 
produkty: ovoce, zeleninu, řezané květiny, 
přísady a sazenice, bylinky, med, džem, vajíčka 
apod.

Jak? Jednoduše. Přijďte ve správný čas na správné 
místo. Přípravu prodejního místa, nacenění zboží 
a prodej si zajistí sám prodejce. Není nutné se 
předem žádným způsobem přihlašovat.

Proč? Nákupem i prodejem vrátíte něco ze starých 
časů… 

Prodejem/nabídkou zvýšíte soběstačnost vesnice 
a smysluplně zužitkujete to, co by jinak skončilo 
v kompostu. Nákupem od spoluobčanů získáte místní 
potraviny s minimální ekologickou stopou.
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Sport

Silový trojboj
Dorostenci z oddílu 

silového trojboje se 

předvedli ve skvělé 

formě

Koncem května se  dorostenci z oddílu 
silového trojboje TJ Sokol Vranovice 
vypravili do  města Zbýšova, kde se 30. 
května zúčastnili 7. ročníku soutěže 
O  pohár starosty města. Na  soutěž se 
přihlásilo 35 závodníků z  12 oddílů 
z  České i  Slovenské republiky. V  silné 
konkurenci vranovičtí sportovci předvedli 
své kvality a skvělou formu.

V  kategorii dorostenců do  66 kg se 
umístil na  4. místě začínající Adam 
Midani s celkovým výkonem 322,5 kg.

Věroslav Průdek v kategorii dorostu 
do 74 kg se umístil na 5. místě s celkovým 
výkonem 387,5 kg. Právě tato kategorie 
byla nejvíce obsazená slovenskými 
závodníky.

Stoupající výkonnost potvrdil 
dorostenec Filip Kurka, který v kategorii 
do  83 kg skončil druhý s  celkovým 
výkonem 400 kg. Za zmínku stojí i  jeho 
tlak na lavici, jež má hodnotu 107,5 kg.

V hodnocení týmů zvítězil slovenský 
tým ŠK SPC Častá. Oddíl TJ Sokol 
Vranovice se umístil na šesté příčce.

za oddíl silového trojboje Ivan Karpíšek

TJ SOKOL 
Vranovice
Vranovické 

ženy cvičily 

na Sokolském Brně 

2015

O  víkendu 5.-7. června se cvičenci 
a  cvičenky Sokola sešli na  hromadném 
cvičení v  Brně. V  neděli za  horkého 
letního počasí předvedly své umění 
v hromadné skladbě ženy. 

Ve skladbě Pro radost vystoupilo také 
družstvo deseti žen z  Vranovic. Skladba 
splňovala požadavky na  protažení 
těla, rytmiku a  pohyblivost. Spolu 
s  další skladbou pro ženy Koncert byla 
na  odpoledním programu zařazena 
dvakrát, a  to proto, že počet cvičenek 
dvojnásobně převyšoval počet cvičební 
kapacity hřiště (počet značek na hřišti).

Ačkoli bylo veliké horko a  z  toho 
důvodu se nekonal ani plánovaný 
slavnostní průvod městem, skladbu jsme 
odcvičily opravdu s radostí  a myslím, že 
i dobře. Alespoň o tom svědčil ohromný 
potlesk diváků!

Ten, kdo se na  Sokolské Brno 2015 
přišel podívat, určitě nelitoval a  odnesl 
si z  vystoupení dvanácti hromadných 
skladeb silný sportovní i kulturní zážitek.

Marta Goliášová

Nový cvičební rok 
2015/2016 bude 
zahájen v září

První hodina cvičení pro 
žákyně se bude konat v pátek 18. 
září v 16.00 hodin a první cvičební 
hodina pro ženy a  dorostenky 
ve čtvrtek 17. září v 19:00 hodin.

-MG-

SK Vranovice
Sezóna 2014/2015 

Muži SK Vranovice    

Nová sezóna, nová výzva a to III. třída. 
Po několika letech pro vranovický fotbal 
vyšší soutěž. Pro celý realizační tým nová 
motivace, která s  sebou nese jistá rizika. 
Máme na  to? Dokážeme konkurovat 
týmům, co mají zkušenosti s  touto 
soutěží? Nebudeme otloukánkem? Přesto 
jsme letní přípravu nepodcenili a společně 
s  postupovou euforií začali výborně - 7 
zápasů v  řadě bez prohry. Daň nováčka 
v podobě zranění některých hráčů a také Družstvo vranovických žen. Foto: archiv autorky textu
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odjezd opor za prací do zahraničí byly pro 
nás kamenem úrazu: 6 proher v  řadě, to 
nechtěl nikdo, ale bohužel zápasy za nás 
vyhrávali naši bezkonkurenční fanoušci. 
Vyjmenovat je by bylo na  dlouho, oni 
všichni vědí, jak si jich vážíme. S  nimi 
je tu ve fotbale něco zvláštního a na celý 
život nezapomenutelného.

Zimní příprava byla náročná, 
potřebovali jsme doplnit kádr a snažit se 
jej stabilizovat. To se nám do  jisté míry 
podařilo a  v  jarní části soutěže jsme 
i  přes pár drobných zaváhání předváděli 
fotbal, který se nejednomu divákovi líbil. 
Konečné 5. místo může byt pro někoho 
zklamáním, ale z  našeho pohledu je to 
dobrá pozice do příští sezóny, kdy bychom 
chtěli o pár příček naše umístění vylepšit.

Hráči SK Vranovice: Marek Tetur; 
Michal Trčka; Pavel Koubek; Vladimír 
Kotačka; Tomáš Unger; Oleg Chmelík; 
Aleš Ficek; Petr Chmelík; Martin Jindra; 
Michal Ježa; Lubomír Jelínek; Lubor 
Kaňa; Martin Michálek; Zdeněk Vybíral; 
Radek Klaiba; Miroslav Horák; Radek 
Nevěděl; Miroslav Ježa (ml); Tomáš Veselý; 
Vojtěch Trčka; Zdeněk Pospíšek; Lukáš 
Soukup a Luboš Mrkvica.

za SK Vranovice Radek Klimeš

Konečná tabulka III. třídy, sk. B

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Šitbořice 26 17 5 4 76: 45 56 ( 17)

2. V. Němčice 26 15 5 6 76: 36 50 ( 11)

3. Nosislav 26 14 5 7 57: 41 47 ( 8)

4. Popice 26 13 6 7 54: 34 45 ( 6)

5. Vranovice 26 13 4 9 62: 39 43 ( 4)
6. Ivaň 26 10 6 10 46: 45 36 ( -3)

7. Strachotín 26 8 9 9 35: 42 33 ( -6)

8. Brumovice 26 10 2 14 56: 59 32 ( -7)

9. Starovičky 26 8 8 10 38: 49 32 ( -7)

10. Pouzdřany 26 7 9 10 32: 50 30 ( -9)

11. V. Hostěrádky 26 8 5 13 41: 46 29 (-10)

12. Klobouky 26 8 4 14 27: 53 28 (-11)

13. Boleradice 26 7 5 14 40: 54 26 (-13)

14. D. Dunajovice 26 4 3 19 32: 91 15 (-24)

Fotbalový den 

SK Vranovice

Stejně jako vloni, tak i  letos jsme 
se chtěli důstojně rozloučit s  další 
sezónou a  proto jsme na  fotbalovém 
hřišti uspořádali 13. 6. 2015 Fotbalový 
den. Začátek byl tentokráte dopoledne, 

kdy  muži odehráli poslední kolo v nové 
soutěži s  týmem z  Nosislavi (1:3). 
Odpoledne pak na naše nejmenší čekaly 
různé dovednostní soutěže s  míčem, 
za  jejichž splnění dostali sladkou 
odměnu a  také nafukovací skákací hrad, 
na kterém se mohli dostatečně vydovádět. 
Poté následovalo prestižní utkání naší 
přípravky proti rodičům, které bylo 
zpestřením po  právě ukončené sezóně. 
Hráči přípravky na sobě trpělivě pracovali 
celou sezonu, hráli zápasy a  zúčastnili 
se nejednoho turnaje. Odměnou jim 
bylo jednoznačné vítězství a  také 
diplom za dobrou prezentaci vranovické 
kopané v našem okrese. Celé odpoledne 
vyvrcholilo utkáním starých pánů, kteří 
změřili síly s  našimi fanoušky. Poté 
následovala rozlučková zábava, která se 
protáhla až do brzkých ranních hodin. 

Radek Klimeš

Zájezd do Kľačan

Dne 20. 6. 2015 jsme vyrazili 
na  zájezd do  naší spřátelené fotbalové 
obce na  Slovensko do  Kľačan. Místní 
fotbalový klub OFK Kľačany v tento den 
oslavoval 70 let od svého založení. V rámci 
oslav naši muži sehráli pohárový turnaj, 
o  meziutkání se postarali staří pánové 
z  obou obcí. O  pořádnou zápasovou 
atmosféru se postarali naši fanoušci, kteří 
s námi jeli v hojném počtu. Po příjezdu 
jsme absolvovali zastávku na  místním 
hřbitově, kde jsme uctili památku 
hráčů, či bývalých funkcionářů klubu. 
Po výborném obědě, na který nás pozvali 
naši kamarádi z  Kľačan v  čele s  paní 
starostkou, jsme se přesunuli na fotbalové 
hřiště, kde jsme odehráli utkání turnaje 
i  přátelského zápasu starých pánů. Celý 
den utekl jako voda a  již nyní se těšíme 
na další setkání.

Výsledky turnaje: Kľačany – Pastuchov 
5:1, SK Vranovice - Rišnovce 2:3, zápas 
o  3. místo SK Vranovice – Pastuchov 
3:3 (2:4p), fi nále Kľačany – Rišnovce 
1:2. Utkání starých pánů Kľačany – SK 
Vranovice 7:5.

Radek Klimeš

Dopoledne čekaly na nejmenší dovednostní soutěže
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Řádková inzerce

  Prodám chladničku - kombinovaná 
s mrazákem, vysoká 180cm, barva 
černá, Gorenje RK 69 SYB v záruce. 
Používaná 18 měs. Cena 7 500 Kč.
mobil: 607804175

  Prodám klece - malé voliery vnitřní, 
pro zpěvné ptactvo nebo malé 
papoušky. Vyrobeno doma. Ruším 
chov, cena dohodou.
mobil: 607804175

  Prodám jídelní kruhový stůl ze 
světlého dřeva, průměr 120 cm 
+ 6 židlí s textilním polstrováním. 
Cena 3 000 Kč. Tel.: 607804175

Oznamuji svým zákaznicím a zákazníkům, že z důvodu profesního  zvyšování 
kvalifi kace, bude  ve Vranovicích provozní doba kadeřnictví od srpna 2015 zkrácena.

Provozní doba:
Úterý:   10:00 – 17:30 hod.
Středa: 10:00 – 17:30 hod.
Pátek:    9:00 – 13:00 hod. 

Je nutné se vždy objednat předem, a to buď telefonicky na tel. č. 737 058 152, 
anebo přímo v kadeřnictví v provozní době.

Upozorňuji všechny zákaznice a zákazníky, že objednací doba je dva až tři měsíce. 
Omlouvám se za případné nevyhovění Vaším požadavkům.

Michaela Bačová

PIZZERIE CAFÉ PŘIBICE
oznamuje zahájení provozu v obecním hostinci v Přibicích

Nabízíme výběr ze 34 druhů pizzy a dalších jídel.

Podáváme také italské těstoviny, řízky, tortilly, saláty, smažený 

sýr nebo hamburgery.

Ve všední dny máme pro Vás připraveno polední menu.

Rozvoz jídla až k Vám domů.

Tel.: 777 713 815

Otevírací doba:

Po – Čt: 11:00 – 22:00

Pá: 11:00 – 24:00

So – Ne: 14:00 – 24:00
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Pozvánka 
na Babské hody

Vranovické Baby srdečně 

zvou na 10. a zároveň 

poslední ročník 

Babského fotbalu 

a memoriálu Petra Trojana, 

který se uskuteční v sobotu 

22. srpna 2015. 
Program a přesné informace 

budou uveřejněny 

na plakátě. 

Provoz ordinace MUDr. Ludmily Bartlové v létě 2015

3. 8. 2015 - 7. 8. 2015
Zastupuje MUDr. Nentvich od 12.00 – zdrží se podle počtu 
pacientů

10. 8. 2015 - 14. 8. 2015 
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – ordinace pouze do 11.30
Středa – 12.00 -18.00

24. 8. 2015 – 28. 8. 2015
Zastupuje MUDr. Nentvich od 12.00 – zdrží se podle počtu 
pacientů

Provoz ordinace MUDr. Petra Bartla v létě 2015

Ve dnech:
3. 8. - 7. 8. 2015
24. 8. - 28. 8. 2015
bude provoz ordinace omezen - ordinace bude v provozu 
denně od 8.00-12.00.
V těchto termínech budou ordinovat MUDr. Foralová nebo 
MUDr. Konečný a to pouze ve Vranovicích.

V ostatních termínech bude běžný provoz podle stálých 
ordinačních hodin.
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Přejem e všem  svým čten ářům  
a občan ům  Vran ovic krás né prožit í 
prázdnin  a let ních  dovol en ých , dny plné 
pohody, slun ce a odpočin ku

redakce

Absolventi 9. třídy základní školy

Huráá prázdniny - nejen předškolákům začaly prázdniny
Foto: Josef Horníček


