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ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2015
DISTRIBUCE ZDARMA

V tomto čísle najdete:

  Vize vzdělávání spuštěna

  Občané šetří za vodné a stočné

  Školní jídelna v plném provozu

  Od září knihovna půjčuje hračky

  Hrdinský čin dvou školáků

  Zahájení nového školního roku

  Ohlédnutí za vranovickými hody

  Vranovické baby bavily sebe 

i ostatní

ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE

Obec zkrášlila dýňová výzdoba
Podzim a sklizeň dýní patří k sobě. Barevné dýně různých tvarů a velikostí se objevily 

v  měsíci září před mnoha vjezdy a  vchody do  rodinných domů v  obci a  pohladily duši 

mnohých dětí i dospělých.

Čtvrtý ročník Vranovického dýňování byl slavnostně zakončen v  sobotu 26. září. 

U vinotéky za obecním úřadem se sešli dospělí i děti, aby si zkusili vydlabat a vyřezat podle 

vlastního návrhu svoji dýni a ochutnali vybrané kulinářské speciality připravené z dýní

V letošním ročníku Vranovické dýňování byly vyhlášeny tři soutěžní kategorie. Porota 

neměla jednoduchou úlohu, neboť zejména v  kategorii Postavy a  jiné tvary se sešlo 

mnoho zajímavých výtvorů, které by zasloužily ocenění. Ceny však byly pouze pro jednoho 

oceněného z každé kategorie. Originální památeční ceny vytvořené pouze pro tuto akci 

předal vítězům místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar.

V  kategorii „Největší dýně“ převzala ocenění Ivana Galiová. Oceněná dýně měřila 

v obvodu neuvěřitelných 182 centimetrů a najdete ji na ulici Ivaňská! V kategorii „Řezbářské 

kreace“ porota vyhodnotila jako nejlepší zpodobnění hmyzu – pavouka křižáka a mravence 

– před rodinným domem Halfarových na ulici Školní. A v kategorii „Postavy a jiné tvary“ 

se porota nakonec rozhodla ocenit nápad a  ztvárnění prince bojujícího s  drakem před 

rodinným domem Korábových na ulici Obchodní.

Josef Horníček
(Fotografie z dýňování naleznete také na poslední stránce zpravodaje)

Místostarosta Jaroslav Pezlar blahopřeje Ivaně Galiové k získání ocenění v kategorii „Největší dýně“, 
která měřila po obvodu neuvěřitelných 182 centimetrů
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané, 

je to již více než rok, kdy došlo 

k  prvnímu vystoupení stárků v  nově 

rekonstruovaných lidových krojích 

oblasti jižního Brněnska. Loňské hody 

byly výjimečné tím, že si zrekonstruované 

kroje  odbyly svoji ofi ciální premiéru. 

Stárci  se tohoto  neobyčejného 

úkolu zhostili s  plnou odpovědností 

a mladistvou kuráží. 

S  velkým napětím jsem proto 

očekával letošní hody. A  vystoupení 

stárků mile předčilo i to nejoptimističtější 

očekávání.  Stárci navázali na  úspěšné 

loňské představení krojů a k tomu přidali 

své charisma. Loňští i  letošní stárci tak 

dokázali bezstarostnou zábavu povýšit 

na  zážitky spojené se zodpovědností 

a úctou k tradicím.

Dnešní uspěchaná doba, plná nových 

technologií, internetu a  komunikace 

prostřednictvím sociálních sítí, často 

spěje k neosobní a anonymní komunikaci. 

Často dochází k  povrchnímu vnímání 

našeho okolí a hodnot kolem nás. Tradice 

jsou často zaměňovány za  povrchnost 

a lidový populismus.

Tradice není to, co si pamatují naší 

rodiče a prarodiče. Tradice je to, co vzniká 

mnoho pokolení, tradice je to, co se 

utváří několik staletí. Tradice je z tohoto 

pohledu kulturním dědictvím, které se 

předává z generace na generaci.  

Stárci dokázali, že i  mladá generace 

dokáže mít úctu k dlouholetým zvyklostem 

a  dokáže na  ně navázat. Podařilo se 

jim to s  plnou noblesou, slušností 

a  neopakovatelným sebevědomím. Nám 

všem dokázali, že i  v  dnešní uspěchané 

době lze propojit zábavu s  kulturními 

tradicemi.  A  původní lidový kroj se 

opět stává jistým historickým pojítkem 

s  místem, kam naše obec a  její občané 

patří. 

Za  to vše patří všem stárkům velké 

uznání a poděkování.

Tradice a  dlouholeté zvyklosti nejsou 

jenom kroje, hody, májové zábavy atd. Pro 

každého z  nás mohou mít určité zvyky 

zcela jinou důležitost. Mezi tradice patří 

uctění památek, připomenutí významných 

milníků vývoje naší obce, ale rovněž 

také „všední vesnické zvyky“. Na  tvorbě 

tradic se podílí mnoho aktivních spolků, 

ale i  jedinců. Patří mezi ně historicky 

nejvýznamnější TJ SOKOL, SK, Junáci, 

rybáři, vinaři a  další, již tradiční, spolky 

a společenské organizace. Určitě se nesmí 

zapomenout na místní farnost. Patří však 

mezi ně i  zcela dobrovolné a  nezištné 

skupiny, jako jsou v  posledních letech 

nepřehlédnutelné sdružení Vranovických 

bab, aktivní Klub maminek, Klub 

důchodců atd. Již předem se omlouvám 

za  to, jestli jsem na  některé zapomněl. 

Výčet však bude vždy neúplný 

a  nespravedlivý, pro každého z  nás má 

každá zvyklost jiný význam.

Všem za  to patří velké uznání 

a poděkování. Všichni společně, ti,  kteří 

jsou vidět, ale zejména i  ti, kteří vidět 

nejsou, tím vytváří bohatou historii naší 

obce. Pro nadcházející generace to je ten 

nejlepší a nejhodnotnější vzkaz, který pro 

ně můžeme společně zanechat.  

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

O letošních hodech se stárky a stárci předvedli ve 
vranovickém kroji už podruhé. 
Celkem se představilo osm párů. 
Foto: Josef Horníček

V krojích se letos předvedli tito stárci 
a stárky:

Jaroslav Hladík a Jana Zajícová
Jan Gebauer a Pavlína Veselá

Milan Drábík a Lenka Klimešová
Karel Vrátný a Ilona Doležalová

Nikolas Knötig a Zuzana Mikulíková

Libor Kozel a Kateřina Macková
Martin Čáp a Andrea Blechová

Václav Neveselý a Eliška Macková
Sklepníci:

Petr Vondrák
Petr Dofek
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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. 15/2015 

ze dne 21. 7. 2015

Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila stanovisko 

k  nabídce ČD k  odkoupení pozemků 

p.č. 2565/204 a 2565/205.

1.2 Rada obce schválila nájemní smlouvu 

na část pozemku p.č. 2566/1 společnosti 

KLEMPEX P+K s.r.o.

1.3 Rada obce schválila podmínky pro další 

využití cihel a dřeva z demolice stodoly 

U Floriánka.

2. ukládá:
2.1 Rada obce uložila prověřit riziko 

zlomení vzrostlých stromů v zastavěném 

území (ul. Přibická, Náměstíčko).

 T.: ihned, O.: Mrkvica

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

rozpočtu k 30. 6. 2015.

3.2 Rada obce vzala na vědomí vyhodnocení 

třídění odpadu k 30. 6. 2015.

3.3 Rada obce vzala na  vědomí informace 

o výběrovém řízení na  stavbu bytového 

domu Doliny.

Usnesení rady č. 16/2015 ze dne 

3. 8. 2015

Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila hodnocení nabídek 

na výběrové řízení na výstavbu Bytového 

domu Vranovice dle Zprávy o posouzení 

nabídek. Vítězná nabídka společnosti 

VAŠSTAV s.r.o., Staňkova 103/18, 

Ponava, 602  00 Brno, IČ 25309536 

za cenu 30.266.448,- Kč bez DPH.

1.2 Rada obce schválila okamžité zahájení 

stavby bytového domu Doliny – 

vyznačení staveniště, přípravné práce 

(zajistí obec).

1.3 Rada obce schválila Pasport dopravního 

značení komunikací v  majetku Obce 

Vranovice.

1.4 Rada obce schválila pronájem 

části pozemku 2561/1 společnosti 

KLEMPEX P+K s.r.o. za  účelem 

parkoviště pro tělesně postižené.

1.5 Rada obce schválila nové výběrové řízení 

na funkci účetní obecního úřadu.

1.6 Rada obce schválila Smlouvu na dodání 

radaru IPR COMBO 31, č. 54/2015 se 

společností BÁRTEK ROZHLASY, 

s.r.o. se sídlem Vyšehradská 1349/2, 

Praha.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá předložit projekt 

na  realizaci záměru zřízení Denního 

stacionáře.

 T.: 30. 9. 2015, O.: Mgr.  Rapcová, 

starosta

2.2 Rada obce ukládá vypracovat 

Rozpočtové opatření č. 2/2015, které 

bude zohledňovat výstavbu bytového 

domu Doliny.

 T.: 20. 8. 2015, O.: starosta

2.3 Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 

na fi nancování výstavby bytového domu 

Doliny.

 T.: ihned, O.: starosta

2.4 rada obce ukládá provést inventuru 

současného dopravního značení dle 

schváleného pasportu.

 T.: 10. 9. 2015, O.: Ing. Jiří Hladík

2.5 Rada obce ukládá připravit 

harmonogram na  odstranění závad 

a  nedostatků dopravního značení dle 

provedené inventarizace.

 T.: 30. 9. 2015, O.: Ing.  Jiří Hladík, 

starosta

2.6 Rada obce ukládá prověřit technické 

možnosti přívodu NN ke  garážím 

v lokalitě Kopečky.

 T.: 30. 8. 2015, O.: II. místostarosta

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

o čerpání projektu Podaná ruka.

3.2 Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí 

Ústředního kontrolního a  zkušebního 

zemědělského ústavu o  změně hranice 

viniční tratě ve vinařské obci Vranovice.

3.3 Rada obce vzala na  vědomí ukončení 

pracovního poměru účetní paní 

Langhammerové ve zkušební době.

Usnesení rady č. 17/2015 

ze dne 24. 8. 2015

Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce rozhodla podat žádost 

o koupi pozemku p.č. 1919/77.

1.2 Rada obce schválila nové znění Zadávací 

dokumentace pro výběrové řízení 

na  „Rekonstrukce sociálního zařízení 

v budově ZŠ“.

1.3 Rada obce schvaluje program jednání 

zastupitelstva obce dne 27. 8. 2015.

1.4 Rada obce schválila aktualizovaný 

podnikatelský developerský záměr 

na  výstavbu bytového domu Doliny. 

Záměr bude předložen k  projednání 

v zastupitelstvu obce.

1.5 Rada obce schválila jako stavební a  

technický dozor na  stavbu bytového 

domu Doliny společnost JAPEZ, 

s.r.o. (činnost bude zjištěna I. a  II. 

místostarostou obce).

1.6 Rada obce schválila budoucí prodej bytů 

v bytovém domě Doliny prostřednictvím 

společnosti - Kometa reality.

1.7 Rada obce schválila Rozpočtové opatření 

č. 2/2015 a doporučuje ho ke schválení 

zastupitelstvu obce.

1.8 Rada obce schválila hospodaření 

Základní a  Mateřské školy Vranovice 

k 30. 6. 2015.

1.9 Rada obce schválila dodání dlažby (5m2) 

na  vybudování vjezdu k  rodinnému 

domu č.p. 493.

1.10 Rada obce zamítla žádost o  dodání 

zámkové dlažby na  vybudování 

parkovacího místa před rodinným 

domem na ul. Pouzdřanská č.p. 412.

1.11 Rada obce zamítla žádost o  dotaci ZŠ 

a MŠ Vlasatice.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá prověřit pozemkové 

uspořádání a  možnost vybudování 

chodníku na ul. Nová - napojení na ul. 

Školní.

3.  ukládá:
3.1 Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 

o  činnosti společenských a  zájmových 

organizací.

3.2 Rada obce vzala na  vědomí námitky 

společnosti SKYSCRAPER s.r.o. 

proti výsledku výběrového řízení 

na  dodavatele stavby bytového domu 

Doliny.

3.3 Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 

Policie ČR o  bezpečnosti v  naší obci 

za rok 2014.

3.4 Rada obce vzala na  vědomí informace 

o projektu „Revitalizace Šatavy“.

Usnesení rady č. 18/2015 

ze dne 31. 8. 2015

Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schvaluje Zásady pro 

využívání štěpkovače jako služba pro 

veřejnost.

1.2 Rada obce Vranovice navrhuje Ing. Jana 

Helikara, narozeného 15. 12. 1960 jako 

člena fi nanční komise předsednictva 

Svazu měst a obcí České republiky.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá barevně označit 

obrubníky u  nových dopravních 

značení před budovou obecního úřadu 

a na Náměstíčku.

 T.: 15. 10. 2015, O.: starosta

2.2 Rada obce ukládá jednat s SÚS Břeclav 

o realizaci opravy komunikace ul. Školní.

 T.: 31. 12. 2015, O.: 1. místostarosta

2.3 Rada obce ukládá zajistit podklady 

(předpokládaná kapacita, technické 

podmínky, atd.) pro vybudování 

obecního hrobu se schránkami na urny.

 T.: 30. 9. 2015, O.: starosta

2.4 Rada obce ukládá zajistit vypracování 

projektové dokumentace a energetického 

štítku pro zateplení budovy MŠ.

 T.: 30. 10. 2015, O.: starosta, 1. 

místostarosta
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 

22. 10. 2015 od 19 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Vranovice

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 

odpadu

říjen: 2., 16., 30.

listopad: 13., 27.

prosinec: 11., 25.

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Plast -  říjen: 28.

 listopad: 25.

 prosinec: 23.

Sklo -  říjen: 8.

 listopad: 5.

 prosinec: 3., 31.

Papír -  říjen: 14.

 listopad: 11.

 prosinec: 9.

Bioodpad -  říjen: 8., 22.

 listopad: 5., 19.

 prosinec: 17.

-hor-

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

o zahájení školního roku 2015-16.

3.2 Rada obce vzala na  vědomí informace 

o  splnění podmínek pro poskytnutí 

dotace místní farnosti na  vymalování 

kostela.

Usnesení rady č. 19/2015 

ze dne 14. 9. 2015

Rada:
1.  schvaluje:
1.1 Rada obce schválila složení Kulturní 

komise: Předseda: Ing.  Josef Horníček, 

členové: Marek Obdržálek, Pavel 

Pláteník, Irena Benadová, Gabriela 

Michálková, Radmila Košíčková a Erika 

Sedláčková.

1.2 Rada obce schválila cenovou nabídku 

společnosti Krajská energetická agentura, 

s.r.o. na  projektovou dokumentaci 

včetně energetického štítku na zateplení 

budovy MŠ.

1.3 Rada obce schválila rozhodnutí 

o  vyloučení uchazečů SKYSCRAPER 

spol. s  r.o., Příkop 4, 602  00 Brno 

a MORAVOSTAV Brno a.s., Maříkova 

1899/1, 621 00 Brno z účasti v zadávacím 

řízení.

1.4 Rada obce schválila výběr nejvhodnější 

nabídky uchazeče VAŠSTAV s.r.o., 

Staňkova 103/18, 602 00 Brno ve veřejné 

zakázce na Bytový dům Doliny.

1.5 Rada obce neschválila požadované 

procentuální spolufi nancování sociál-

ních služeb předložené JmKÚ a  MěÚ 

Pohořelice.

1.6 Rada obce schválila projekční řešení, 

včetně časového harmonogramu, 

projektu chodníku - ulička mezi ul. 

Pouzdřanská a Nádražní, včetně úpravy 

plochy okolo domu č.p. 183.

1.7 Rada obce schválila částečnou úpravu 

projektu sportovního areálu v  lokalitě 

tréninkového fotbalového hřiště.

1.8 Rada obce schválila vícepráce se 

společností STRABAG a.s.

1.9 Rada obce schválila Dodatek č. 1 

ke  „Smlouvě o  dílo č. 015/LBAA-

001/2015 se společnosti STRABAG a.s.

1.10 Rada obce schválila vypsání výběrového 

řízení na opravu chodníku na ul. Školní 

a ul. Dlouhá.

1.11 Rada obce schválila smlouvu se 

společností Eurovision na  vypracování 

žádosti o  dotaci na  realizaci projektu 

Park Hlinek („zelená část“).

1.12 Rada obce schválila částečné uložení 

vodovodní šachty do  tělesa chodníku 

před rodinným domem na  ul. Dlouhá 

137.

1.13 Rada obce schválila Smlouvu o  zřízení 

věcného břemene s  RWE GasNet 

s.r.o. na  uložení plynové přípojky před 

rodinným domem na ul. Květná 638.

1.14 Rada obce schválila Dodatek č. 10 

ke  Smlouvě č. 1/2007 se společností 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

1.15 Rada obce schválila nabídku 

společnosti HORTISCENTRUM 

s.r.o. na  ozelenění zpevněných ploch 

na Náměstíčku.

1.16 Rada obce schválila přihlášku do soutěže 

o nejlepší realizovaný projekt na úrovni 

samosprávy - Komunální politik roku 

2015.

1.17 Rada obce schválila předpokládané 

náklady na  pořádání dobročinného 

koncertu sólistky Varšavského divadla 

Anny Vránové.

2.  ukládá:
2.1 Rada obce ukládá doplnit chybějící 

dopravní značky dle pasportu 

dopravního značení.

 T.: 30. 10. 2015, O.: starosta

2.2 Rada obce ukládá dále jednat s  MěÚ 

Pohořelice a  JmKÚ o  podmínkách 

spolufi nancování sociálních služeb pro 

občany s trvalým bydlištěm v naší obci.

 T.: 31. 10. 2015, O.: starosta

2.3 Rada obce ukládá připravit lokalitu 

okolo domu č.p. 183 na  přemístění 

zahrádek a umístění nových plechových 

přístřešků.

 T.: 30. 11. 2015, O.: starosta, 2. 

místostarosta

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

provozu ČOV.

3.2 Rada obce vzala na  vědomí informace 

o  přípravě projektu na  opravu okolo 

Atraxu.

Usnesení zastupitelstva obce 

č. 5 /2015 ze dne 27. 8. 2015

Zastupitelstvo obce
1. schvaluje
1.1 ZO schvaluje dnešní program jednání.

1.2 ZO schvaluje členy návrhové komise.

1.3 ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

1.4 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 

3/2015 s celkovými příjmy 31.323.500,- 

Kč a celkovými výdaji 30.053.500,- Kč.

1.5 ZO schválilo aktualizovaný 

podnikatelský developerský záměr 

na výstavbu bytového domu Doliny.

1.6 ZO schválilo budoucí prodej bytů 

v bytovém domě Doliny prostřednictvím 

společnosti Kometa reality.

1.7 ZO schvaluje smlouvu s  vítěznou 

nabídkou z výběrového řízení na stavbu 

bytového domu Doliny.

1.8 ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 

st 771 Rudolfu Zouharovi, Sadová 329, 

Vranovice za cenu 40,- Kč/m2. 

1.9 ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. st 

770 Janě a Josefu Glocovi, U Floriánka 

84, Vranovice za cenu 40,- Kč/m2.

1.10 ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 

st 773 Bedřišce Fridrichové, Náves 241, 

Vranovice za cenu 40,- Kč/m2.

1.11 ZO schvaluje prodej části pozemku parc. 

č. 2564/2 Haně Krejčiříkové, Přibická 

618, Vranovice za  cenu 40,- Kč/m2 

a náklady na vypracování geometrického 

plánu.

1.12 ZO schvaluje záměr prodat část 

pozemku parc. č. 2871.

2. ukládá:
2.1 ZO ukládá všem zastupitelům dodržovat 

platný Jednací řád rady obce (schválený 

dne 23. 12. 2002) a  platný Jednací řád 

zastupitelstva obce (schválený dne 16. 

12. 2002).

 T.: průběžně, O.: všichni členové ZO

3. bere na vědomí:
3.1 ZO bere na vědomí Zprávu o kontrole 

usnesení.

3.2 ZO bere na vědomí přednesenou Zprávu 

o činnosti rady obce.

3.3 ZO bere na vědomí přednesenou Zprávu 

o činnosti fi nančního výboru.

3.4 ZO bere na vědomí přednesenou Zprávu 

o činnosti kontrolního výboru.

3.5 ZO bere na vědomí výsledky hospodaření 

za I. pololetí 2015.

3.6 ZO bere na vědomí vyhodnocení Plánu 

investic a oprav na rok 2015.
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Události, aktuality

Pro lepší start 

ke studiu 

i v zaměstnání. 

Vize vzdělávání 

spuštěna

Měsíce příprav a  konzultací zabralo 

vytýčení priorit a jejich nastavení v praxi. 

S  jediným cílem. Posílit vzdělávání dětí 

i  dospělých. Se zřetelem na  současné 

potřeby společnosti, aby snadněji hledali 

uplatnění v  budoucnu. To je snahou 

Vize vzdělávání obce Vranovice pro 

roky 2015 – 2020. Projekt odstartoval se 

začátkem školního roku a postupně bude 

naplňován.

Vize vzdělávání patří mezi hlavní 

priority současného vedení obce 

a  je zařazena i  v  Plánu rozvoje obce 

Vranovice. „Chceme nabídnout dětem 
a jejich rodičům z Vranovic a okolí kvalitní 
předškolní a školní vzdělání, které nás bude 
úspěšně odlišovat od  jiných základních škol 
v  okolí a  chceme zároveň vytvořit sys-
tém moderního celoživotního vzdělávání 
dospělých,“ vysvětlil základní myšlenku 

starosta Ing. Jan Helikar.

Přípravka pro předškoláky nebo 

jesle? Ano

Vize celoživotního vzdělávání 

počítá s  rozšířeným vzděláváním 

už u  předškoláků, kdy obec chce 

nabídnout rodičům možnost umístit 

děti do  předškolních zařízení již před 

třetím rokem věku. Nabídne i  speciální 

přípravnou třídu a  další vzdělávací 

programy.

Návrat k řemeslům i stáž v cizině

Také pro žáky základní školy nabízí 

program rozšíření vzdělávání formou 

výuky cizích jazyků s  rodilým mluvčím, 

zajištění krátkodobých stáží v  cizině, 

zavedení rukodělných předmětů 

a  kroužků včetně zemědělských 

(vinařství, zahradnictví apod.) nebo 

větším propojením školních, sportovních 

a mimoškolních aktivit.

Dospělí do školy nemusí, ale kdo 

chce, drží krok

Stranou zájmu nezůstávají ani 

dospělí, kteří školním lavicím odrostli. 

Především půjde o celoživotní vzdělávání 

organizované formou různých odborných 

a  zájmových kurzů, například práci 

s  počítačem, jazykové kurzy apod. Další 

vzdělávání se uskuteční v  součinnosti 

s  akreditovanými vzdělávacími instituty, 

univerzitami či vysokými školami, 

například studium v  Univerzitě třetího 

věku.

Kde to všechno bude?

Vzdělávací centrum – Nový areál 

za Sokolovnou 

Projekty jsou již hotové. Moderní 

zázemí pro výuku vznikne v  budově 

školy U Floriánka, kde vznikne moderní 

Vzdělávací centrum. Kromě prvního 

stupně základní školy a  družiny v  něm 

bude také umístěna knihovna, umělecká 

škola, výukový bazén a  víceúčelové 

sportoviště včetně zahradního traktu pro 

aktivní odpočinek dětí.

Pro posílení těla i ducha je plánována 

výstavba Sportovně-společenského areálu 

za Sokolovnou.

Víceúčelový areál pro venkovní sporty 

vznikne na  současném tréninkovém 

fotbalovém hřišti. K  fotbalu přibude 

například atletická dráha, doskočiště 

a další zázemí.

Ofi ciální zpráva obce Vranovice

Občané šetří 

za vodné a stočné

Skutečnost, že obec má ve  svém 

vlastnictví čistírnu odpadních vod a  má 

tak plnou kontrolu nad jejím fungováním, 

se už několik let příznivě projevuje 

v peněženkách obyvatel obce.

Každý z nás platí poplatky v podobě 

vodného a  stočného, které stanovují 

vlastníci nebo provozovatelé vodovodních 

a  kanalizačních sítí. V  případě Vranovic 

to jsou Vodovody a  kanalizace, a.s., 

Břeclav. Protože Vranovice mají vlastní 

čistírnu odpadních vod, platí pouze 

vodné ve  výši 40,94 korun za  krychlový 

metr a stočné se v naší obci platí paušální 

částkou. Na  základě skutečné spotřeby 

vody je cena stočného v naší obci cca 25 

korun za krychlový metr, tj. asi 58 % ceny 

účtované Vodovody a kanalizacemi.

Při průměrné spotřebě vody na osobu 

a  rok 46 krychlových metrů stanovené 

zákonem vychází roční úspora na jednoho 

obyvatele obce na  924 koruny. Kdyby 

občané Vranovic platili stočné v  plné 

míře, přišel by je krychlový metr na 45,08 

korun. Průměrná čtyřčlenná rodina tak 

díky čistírně odpadních vod ušetří 3 696 
korun ročně.

hor

Radar vybízí řidiče 

k dodržování 

rychlosti

Řidičům jedoucím po silnici od obce 

Ivaň jistě neušel pozornosti radar 

na  měření rychlosti vozidel, který je 

nainstalován při vjezdu do obce. 

Radar upozorňuje řidiče na  aktuální 

rychlost a  vybízí je k  dodržování 

maximální povolené rychlosti pro jízdu 

v  obci. Zařízení přispěje k  bezpečnější 

dopravě při průjezdu obcí. 

hor

Dopravní značení 

bude hotovo 

do konce října

V  nedávné době proběhly v  obci 

rozsáhlé úpravy komunikací a  v  centru 

obce vznikla „Zóna 30“. V  této 

souvislosti došlo také k  významným 

změnám dopravního značení. Jak by 

měla vypadat konečná podoba svislého 

dopravního značení v obci, to prozrazuje 

dokument, který nechalo zpracovat 

vedení obce. Týká se dopravního značení 

na  komunikacích, které spravuje obec. 

Pasport svislého dopravního značení 

vychází ze zmapované současné situace 

a  reaguje na  provedené i  probíhající 

rekonstrukce komunikací v obci. Značení 

bude provedeno do konce měsíce října.

hor
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Webové stránky 

obce navštíví denně 

přes dvě stovky 

osob

Život bez internetu, sociálních sítí 

a elektronické komunikace si dnes dokáže 

představit jen málokdo. Vyhledávaným 

zdrojem informací o  dění v  obci jsou 

i  webové stránky obce www.vranovice.

eu. Stránky obsahují informace o  obci, 

aktuálním dění v obci včetně důležitých 

dokumentů a  v  posledních letech se 

umisťují na  předních příčkách mezi 

jihomoravskými obecními weby. 

Denně navštíví obecní webové stránky 

více jak dvě stovky návštěvníků a  jejich 

počet se zvyšuje. Za osm měsíců letošního 

roku navštívilo obecní webové stránky více 

než 55 tisíc návštěvníků (55 693 osob), tj. 

denně průměrně 229 osob. V porovnání 

se stejným obdobím loňského roku je to 

o 11 procent více a denně téměř o 25 osob 

více jak loni. Za celý loňský rok navštívilo 

obecní webové stránky téměř 80 tisíc 

návštěvníků (79 254 osoby).

hor

Školní jídelna opět 

v plném provozu

Po letních prázdninách školní jídelnu 

opět zaplnili školáci a  jídelna pracuje 

v  plném provozu. Po  personálních 

změnách ve  vedení i  v  kolektivu 

zaměstnanců se stav zaměstnanců jídelny 

stabilizoval. Novou vedoucí školní jídelny 

je od 1. září  Zdenka Šišková.

Vedení školní jídelny převzala od září Zdenka 
Šišková
Foto: Josef Horníček

Milí čtenáři a strávníci,

od 1. září 2015 došlo ve školní jídelně, 

provozované společností Scolarest s.r.o., 

k některým důležitým změnám. Především 

jde o  personální změny. Nový školní rok 

se stává i  pro mně novým, protože jsem 

nastoupila do funkce vedoucí jídelny po paní 

Evě Korčákové. Stabilizoval se i  kolektiv 

zaměstnanců jídelny.

Provoz jídelny však zůstává 

v  zavedeném režimu. Nadále můžete 

využívat bezobjednávkového systému 

stravování. Hosté, především žáci a ostatní 

návštěvníci, si mohou na  místě vybírat 

z  aktuální nabídky jídel a  doplňkového 

sortimentu. Rodiče mohou sledovat stav 

konta svého dítěte, konzumaci i  aktuální 

jídelníček. Rádi vám také zajistíme 

stravování pro rodinné oslavy a  jiné 

příležitosti. Potřebné informace naleznete 

také na našich webových stránkách www.

scolarest.cz. 

Protože jsme především školní jídelnou, 

prosím veřejnost o  dodržování provozní 

doby výdeje obědů:

10.30 - 11.20 - pro veřejnost

11.35 - 13.00 - pro žáky ZŠ (včetně 

učitelů a lékařů)

12.00 - 12.30 - pro veřejnost

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zdenka Šišková
vedoucí školní jídelny

OZNÁMENÍ

Obecní trhy 
ještě do 10. října
Obecní trhy ovoce, zeleniny 

a dalších domácích produktů, 
které probíhají každou sobotu 
mezi 9. a 11. hodinou před místní 
knihovnou, budou ukončeny 10. 
října 2015. Nabídnout či koupit 
domácí ovoce, zeleninu, květiny, 
bylinky, zavařeniny, med, vajíčka, 
mléko a další můžete tedy ještě 
3. října a 10. října 2015.

-r-
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Půjčovní doba knihovny 

Pondělí ................. 15 – 19 hodin

Úterý ................................ zavřeno

Středa ................... 08 – 12 hodin

Čtvrtek .................. 15 – 19 hodin

Pátek ..................... 16 – 19 hodin

e-mail: knihovna@vranovice.eu

tel.: 519 433 307

Obecní knihovna

Od září si lze 

v knihovně zapůjčit 

i hračky

Se začátkem nového školního roku 

přišla obecní knihovna s  novou službou 

pro své čtenáře.  Registrovaní čtenáři 

a návštěvníci knihovny si mohou zapůjčit 

domů některou z  více jak sedmdesáti 

druhů hraček, speciálních a  sportovních 

pomůcek, které pořídila obec za  zhruba 

54 tisíc korun. Na projekt přispěl svými 

prostředky i  Jihomoravský kraj, který 

poskytl 20 tisíc korun. 

K  zapůjčení jsou hračky, speciální 

pomůcky a  sportovní pomůcky pro 

nejmenší, děti a  mládež školního 

věku až po  dospělé bez omezení věku. 

K  dispozici jsou hračky a  pomůcky pro 

rozvoj představivosti a logického myšlení, 

rozvoj slovní zásoby, různé stolní hry, hry 

pro rozvoj manuální zručnosti a  další. 

Ke  sportování nebo k  aktivnímu využití 

volného času je možné si zapůjčit třeba 

pétanque, tenisové rakety, badminton 

skateboard, elektronické šipky i  další 

pomůcky. Zapůjčit lze i dětskou skládací 

postýlku či sedací krosnu na  záda 

vhodnou například na výlety.

Podmínky půjčování jsou obdobné, 

jako u půjčování knih s tím rozdílem, že 

hračky lze zapůjčit maximálně na  jeden 

měsíc a výpůjční dobu nelze, s výjimkou 

mateřských škol a  školy, opakovaně 

prodloužit. Hračky a  pomůcky jsou 

k  dispozici v  obecní knihovně v  době 

otevíracích hodin knihovny a  jejich 

seznam najdete na  webových stránkách 

knihovny.

Josef Horníček

Výstavu „Portréty 

stáří“zhlédly 

desítky návštěvníků

Po  celý měsíc září hostila knihovna 

výstavu fotografi í brněnského fotografa 

Richarda Boudy nazvanou „Portréty 

stáří“. Putovní výstavu připravila 

společnost Domovinka Němčičky, o.p.s.. 

Fotografi e zachytily klientky zařízení 

pro seniory z Němčiček a blízkého okolí 

v prostředí, v němž prožívaly své životní 

osudy a které jim bylo blízké. „Chtěli jsme 

zachytit naše klienty tak, aby vyniklo jejich 

kouzlo osobnosti a zachytit důstojně stáří. 

Chtěli jsme ukázat, že i  stáří může být 

krásné,“ prozradila nám k vystavovaným 

fotografi ím při zahájení výstavy vedoucí 

Domovinky Blanka Miličková.

Reprofoto: Josef Horníček

Putovní výstava fotografi í už byla 

ke  zhlédnutí ve  Velkých Pavlovicích, 

Hustopečích a  Kloboukách u  Brna 

a všude se setkala s mimořádně pozitivním 

ohlasem

Josef Horníček

Knihovna rozšířila 

podzimní nabídku 

knih

O zhruba 250 nových knižních titulů 

z výměnného fondu se rozšířila podzimní 

nabídka knih v obecní knihovně. Nabídka 

obsahuje naučnou literaturu i  beletrii 

pro mládež i  dospělé čtenáře. Přehled 

titulů naleznete na  webových stránkách 

knihovny a  obce www.vranovice.eu, kde 

si můžete knihy případně i zarezervovat.

hor

Beseda 

s vranovickou 

rodačkou Evou 

Dobšíkovou

Ve  středu 30. září se uskutečnila 

beseda s  vranovickou rodačkou, bývalou 

učitelkou a  publicistkou, Ing.  Evou 

Dobšíkovou při příležitosti vydání její 

druhé knihy My a oni. 

Knížka je souborem osmnácti textů 

a  pojednává o  vztazích lidí ke  zvířatům 

a zvířat k lidem.

hor
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Okna školy dokořán

Školákům začal 

nový školní rok. 

Po čtyřech letech 

opět dvě třídy 

prvňáčků

Prázdniny skončily a zbyly na ně jen 

vzpomínky, školákům začal nový školní 

rok.

Největší očekávání a  zvědavost byla 

vidět první školní den v očích těch, kteří 

usedli do  školních lavic poprvé. V  tento 

slavnostní a  výjimečný den je přišli 

do  školy doprovodit rodiče a  příbuzní 

a  těžko hádat, kdo byl nervóznější. Už 

brzy před osmou hodinou ranní postávaly 

hloučky nedočkavých prvňáčků i s rodiči 

před budovou základní školy a  školní 

družiny U Floriánka a všichni netrpělivě 

čekali, až se poprvé otevřou dveře školy. 

S  úderem osmé hodiny se objevili 

ve  dveřích dva králové, kteří se přivítali 

s  nastávajícími prvňáky i  s  jejich rodiči. 

Po rozdělení do dvou královských skupin 

– budoucích tříd – a po splnění drobných 

úkolů si králové odvedli děti do  svého 

školního království. Tam už je přivítaly 

paní učitelky Petra Stejskalová (1.A) 

a  Irena Machová (1.B) s  asistentkami. 

Žáky prvních tříd přišli přívítat také 

ředitelka Základní školy a  mateřské 

školy ve  Vranovicích Hana Pokorná se 

starostou obce Janem Helikarem.

„V  tomto školním roce po  dlouhé 

době po čtyřech letech otevíráme opět dvě 

třídy prvňáků. Celkem máme třicet devět 

žáků prvních tříd,“ pochlubila se ředitelka 

základní a  mateřské školy. Společně se 

starostou obce pak krátce pozdravili nové 

žáky základní školy a popřáli jim, aby se 

jim ve  škole líbilo a  hlavně, aby se jim 

ve škole dařilo.

Nové školáky přišli pozdravit ředitelka školy 
Hana Pokorná a starosta obce Jan Helikar

V  novém školním roce usedne 

do  školních lavic základní školy celkem 

250 žáků z Vranovic i okolí a dalších 86 

dětí bude navštěvovat mateřskou školu. 

Přejeme všem žákům základní školy 

i  mateřské školy úspěšný start v  novém 

školním roce.

Josef Horníček

Hrdinský čin dvou 

školáků

Mohli by být příkladem mnoha 

dospělým. Dva žáci 9. třídy vranovické 

základní školy byli ve  správné chvíli 

na  správném místě, když se jejich 

kamarádovi udělalo nevolno, následně 

nešťastně upadl a  zranil se. Patnáctiletí 

Filip Zedníček a Marek 

Suchánek neváhali 

a  dokázali kamarádovi 

okamžitě a  rychle 

pomoci, zavolat pomoc 

dospělých i  záchranku. 

Mají náš obdiv 

i poděkování! Svůj příběh 

popisují v příspěvku Síla 

přátelství. Základní škola 

ve Vranovicích přihlásila 

hrdinský čin obou 

kamarádů do  soutěže 

Dětský čin roku.

Josef Horníček

Síla přátelství

S Romanem jsme přátelé už od první 

třídy. Všichni tři chodíme do  deváté 

třídy ve  Vranovicích, kde taky bydlíme. 

Jako každé ráno, i  tento pátek jsme 

vyrazili všichni tři spolu do  školy. Celý 

den probíhal klidně. Ihned po vyučování 

jsme se vydali na  oběd do  nedaleké 

školní restaurace. Po  vydatném obědě 

jsme se rozhodli jít si koupit do obchodu 

nějaký pamlsek. Po  cestě jsme potkali 

dalšího kamaráda, se kterým jsme se před 

obchodem zapovídali. Při konverzaci 

jsme uslyšeli cinknutí klíčů, a  v  tom 

okamžiku jsme se otočili a  uviděli, jak 

Roman dopadá na zem. 

Rychle jsme se k  němu sklonili, 

Marek ho uchopil za hlavu a pokusil se 

s ním komunikovat. Ani ne po minutě se 

Roman probral a Marek utíkal pro jeho 

mámu, která pracuje ve školní restauraci 

jako kuchařka. Mezitím Filip Romana 

posadil, opřel ho o zídku a zjistil, že má 

tržnou ránu na hlavě, kterou si způsobil 

při pádu na  hranu zídky. Uklidnil 

Romana a domluvil se s ním, že jej malou 

chvíli nechá samotného, ale brzy se vrátí 

s  něčím chladným na  obklad. Vyběhl 

z obchodu se studeně navlhčenou utěrkou 

a  opatrně ji přiložil Romanovi na  ránu. 

Po pár minutách vyšla z obchodu místní 

zdravotní sestra a  okamžitě šla Filipovi 

pomoct. Hned po  tom přiběhl Marek 

s  Romanovou mamkou. Romana jsme 

odvedli do  chodby obchodu a uvedli ho 

do polohy se zdviženýma nohama. Třetí 

kamarád, se kterým jsme si před nehodou 

povídali, už volal záchranku a informoval 

je o místě události. Po dobu, než přijela 

záchranka, jsme mu dvakrát vyměnili 

obklad, krev už mu naštěstí skoro netekla. 

Při příjezdu záchranky jsme jim Romana 

předali. Záchranáři mu obvázali hlavu 

obvazem, naložili jej do sanitky a odvezli. 

V  neděli už byl Roman doma a  šel 

s  mamkou na  vycházku. Mamka ho 

doprovodila k Filipovi a  po  chvíli přišel 

i  Marek. Povídali jsme si, jak se měl 

v nemocnici, a  jak na  tom je. Poté jsme 

ho šli doprovodit domů, kde jsme si ještě 

další půlhodinu povídali. Rozloučili jsme 

se a cestou domů jsme si říkali, jak by to 

asi dopadlo, kdyby šel tehdy z oběda sám. 

Filip Zedníček, Marek Suchánek 
ZŠ a MŠ Vranovice

Napětí a očekávání bylo vidět v první školní den v očích prvňáčků
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Žáci se dověděli 

mnoho zajímavostí 

ze života včel

Ve dnech 17. a 18. září 2015 se žáci 

vypravili na výstavu vranovických včelařů, 

která se uskutečnila v prostorách jídelny. 

Výstavou je zasvěceně provázela paní 

učitelka Nečasová, která má v  oblasti 

včelařství bohaté zkušenosti. Děti se 

seznámily s významem chovu včel; získaly 

informace, jak to vypadá uvnitř úlu; 

prohlédly si nezbytné potřeby včelařů; 

dověděly se, co všechno musí včelař dělat, 

než získá med. 

Na  závěr děti ochutnaly sladký 

medový bonbon a limonádu s přídavkem 

medu. Výstava byla poučná a  dětem se 

velmi líbila. 

-r-

Dětské atletické 

odpoledne

V  neděli 20. 9. 2015 se konal 

na  fotbalovém hřišti ve  Vranovicích 

druhý ročník sportovní soutěže s názvem 

„Dětské atletické odpoledne 2015“. 

Akci pořádal oddíl všestrannosti Sokola 

Vranovice - družstvo cvičení rodičů 

s dětmi a družstvo volejbalu.

Na  hřiště se dostavili soutěžící se 

svými rodiči, příbuznými a  fanoušky 

v  hojném počtu. Účast v  soutěži se 

oproti loňskému ročníku zvýšila, letos 

závodilo celkem 74 dětí, z toho 32 dívek 

a  42 chlapců. Ti byli zařazeni do  šesti 

kategorií podle roku narození. Soutěžilo 

se ve  třech disciplínách - skok z  místa, 

hod tenisovým míčkem a běh na 20, 50 

nebo 100 metrů (vzdálenost podle věku 

soutěžících). 

Po  zahájení závodů 

byli závodníci seznámeni 

s jednotlivými stanovišti. Poté se 

děti pod vedením Jany Hanušové 

rozcvičily, protáhly a nachystaly 

k samotnému soutěžení. Všichni 

soutěžící závodili s chutí, radostí 

a  nadšením. Každý účastník 

dostal za  svoji snahu diplom 

a medaili.

Děkujeme všem závodníkům 

i fanouškům za účast. 

za pořadatele Ivana Galiová

Základní škola Vranovice hledá zájemce 
z řad dospělých, kteří by se rádi zdokonalovali 
v  AJ v  konverzaci s  rodilou mluvčí. Výuka 
bude probíhat každý čtvrtek od  24. října 
2015 od  15.50 hod. Cena kurzu se odvíjí 
od  počtu zájemců, za  1 hod. za  všechny se 
platí 500 Kč. V  případě zájmu se obracejte 
na ředitelku školy Mgr. Pokornou (ředitelka@
skolavranovice.cz, tel. 730 151 123). V případě, 
že si nejste jisti svými znalostmi, zašleme vám 
rozřazovací test.

Výsledky soutěžících, kteří se umístili na stupních vítězů:

1. místo 2. místo 3. místo

Kategorie I. chlapci Jan Komprda Marek Novotný

r. 2012 a mladší dívky Ida Varmužková Iveta Drábová Hana Melková

Kategorie II. chlapci Ondřej Novotný Vikor Kotačka Vít Galia

r. 2011 a 2010 dívky Jitka Drábová Magdalena 

Košíčková

Nella Pláteníková

Kategorie III. chlapci Ondřej Stejskal Lukáš Galia 

a Daniel Sieklík

Tomáš Benda

r. 2009 a 2008 dívky Alžběta Košíčková Natálie Rosová Kateřina Novotná

Kategorie IV. chlapci David Přikryl Lukáš Mach David Hájek

r. 2007 a 2006 dívky Tereza Bubeníková Nikola Ruberová Ema Šálová

Kategorie V. chlapci Václav Hamšík Richard Pezlar Jakub Beneš 

a Filip Mach

r. 2005 a 2004 dívky Klára Hájková Tereza 

Komprdová

Kategorie VI. chlapci Matěj Petráš Jan Furch Vojtěch Kříž

r. 2003 a starší dívky Berenika Pícková

za pořadatele Ivana Galiová

Foto: Ivana Galiová
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Římskokatolická farnost

Zahájení školního 

roku 2015/16

V pátek 4. září se netradičně sešli děti 

a  rodiče z  Vranovic a  okolí u  kapličky 

na Ivaňské ulici. Díky péči obce Vranovice 

byla kaplička, zasvěcená Panně Marii - 

Matce dobré rady, v  loňském roce nově 

zrestaurována. 

Po dlouhé době ožila kaplička na Ivaňské mší 
svatou
Foto: Josef Horníček

Po  dlouhé době se tak v  této kapli 

konala mše svatá. Mše byla sloužena 

místním farářem otcem Grzegorzem 

za žáky a učitele v naší farnosti. Na mši, 

která dětem díky krásnému počasí ještě 

spíše připomínala prázdninové letní 

dny než školu, se kromě pravidelných 

návštěvníků bohoslužeb přišli podívat 

také obyvatelé z  ulice Ivaňská z  domků 

sousedících s  kapličkou. Zaujal je totiž 

nezvyklý ruch u kaple a zpěv, doprovázený 

kytarou. Hudební doprovod při této mši 

zajistila Schola Vranovice. 

Malí školáci si nechali požehnat aktovky a školní 
potřeby
Foto: Pavel Kukleta

Dětem i rodičům se mše líbila a otec 

Grzegorz v  závěru bohoslužby slíbil, že 

se u  této kapličky nepotkáváme na  mši 

naposled. V  neděli pak otec Grzegorz 

požehnal při mši ve vranovickém kostele 

malým školákům jejich aktovky a školní 

potřeby. Posledním, co chybí k  zahájení 

školního roku ve  farnosti, je již tradiční 

táborák, který se bude konat v půli října. 

Sledujte proto informace na  farních 

webových stránkách a  na  nástěnce 

v  kostele. Rodiče i  s  dětmi pak budou 

zajímat termíny výuky náboženství 

a přípravy na svátosti, které jsou tam již 

také vyvěšeny.

Pavel a Ilona Kukletovi

Žehnání úrody 

letos proběhlo 

ve vyklizeném 

kostele

V  neděli 13. září poděkovala naše 

farnost Pánu Bohu za  letošní úrodu. 

Výzdoba plody z  našich zahrádek 

kolem oltáře, kterou velmi pěkně 

připravila rodina Machova a Stejskalova, 

kontrastovala s  prázdnými zdmi 

a  chybějícím inventářem kostela, který 

ochotní farníci uklidili na  faru a  tak 

připravili vnitřek kostela na malování. 

Obřad poděkování za úrodu se ukutečnil poprvé 
před čtyřmi lety 
Foto: Pavel Kukleta

Bohoslužby na  sklonku léta, při 

kterých děkujeme za  dary naší země, 

se v  naší farnosti konají pravidelně 

od  roku 2012, kdy tuto tradici obnovil 

loni zesnulý otec Josef Malík, bývalý 

vranovický farář. Navzdory velkému 

suchu letošního léta i letos při bohoslužbě 

přinášely děti v obětním průvodu vybrané 

ovoce, zeleninu, které vyrostly díky péči 

starostlivých hospodářů. Při žehnacím 

obřadu pak kněz děkuje nejvyššímu 

Hospodáři za  jeho dary a  celoroční 

ochranu, nezapomene však ani poděkovat 

místním malým hospodářům za  jejich 

píli. Jako věřící chceme, aby lidé poznali, 

že nejde o nějakou magii, ale o upřímné 

poděkování Bohu za  dobrý dar země 

a  také za  veškerou úrodu tohoto roku. 

Největší radost pak vždycky bývá 

po  skončení bohoslužby, kdy si nejlepší 

kousky ovoce rozeberou malé děti.

Pavel a Ilona Kukletovi

Dílo dětí z Vranovic 

bude vystaveno 

na Národním 

eucharistickém 

kongresu v Brně

V polovině října tohoto roku se v Brně 

uskuteční Národní eucharistický kongres 

2015. Jeho motto zní „Eucharistie 

smlouva nová a  věčná.“ Eucharistie se, 

obvykle mimo mši svatou ukazuje věřícím 

ve  zvláštní schránce, která připomíná 

zářící slunce, v  takzvané monstranci. 

Monstrance má svůj název od latinského 

slova monstrare, což 

znamená předvádět, 

ukazovat. Používá se 

v  církvi už od  13. století. 

Bývá z ušlechtilého kovu, 

nejčastěji z  pozlaceného 

stříbra a bohatě zdobená. 

Děti z  farností v  celé 

brněnské diecézi 

v  době postní před 

Velikonocemi zdobily 

vlastní symbolickou 

papírovou monstranci 

drahokamy. Drahokamy 

děti dolepovaly do  monstrance po  mši 

svaté. Tím, že přišly na mši,  anebo splnily 

úkol na  daný týden, vyjadřovaly svou 

lásku a  úctu k Panu Ježíši. Z  vybraných 

děl bude uspořádána výstava v katedrále 

sv. Petra a  Pavla v  Brně na  Petrově. 

Monstrance dětí z  naší farnosti byla 

pracovníky biskupství vybrána z  mnoha 

jiných a bude také takto vystavena. Tato 

výstava je jednou z  doprovodných akcí 

Národního eucharistického kongresu. 

Podrobnosti a  další doprovodné akce 

můžete najít na  internetu na  www.

nek2015.cz

Pavel a Ilona Kukletovi
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Z historie obce

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

Rok na dědině - Podzim

Na  zahradě jsme mívali žito, řepu 

a  turkyň u  Švarcavy, na  Tonce brambory. 

Sklizeň brambor jsme měli docela rádi, 

i  když na Tonku to bylo pěkně daleko. My 

děti jsme roznášely pytle a sbíraly, co dospělí 

přehlédli, ale i tak jsme měly dost času na naše 

dětské dovádění. Vedle pole byla Pešinova 

louka, v  létě tam zrály jahody, na  podzim 

byla plná hub – špiček. Rostlo tam i několik 

starých stromů, hrušky ovesnice, panenská 

jablíčka a kadlátky. Z louky byl už jen skok 

do lesa ke studánce, ve které jsme chladívali 

plucárky s  vodou, v  konzumu přimaštěnou 

půlčíkem starorežné zednické. I  to patřilo 

ke sklizni brambor.

K  večeru jsme snesli nať a  zapálili si 

hraničku. Ve  žhavém popelu jsme opíkali 

brambory, chutnaly nám i dospělým, kterým 

za ten půlden za motykou pořádně vytrávilo. 

Dým páleného naťoviska a  bílá mlha nad 

loukou u  lesa – to byl typický obrázek, 

nádherná idyla podzimu na dědině, ale také 

předznamenání blížící se zimy. 

Jednou jsme s Jožou zůstali u ohýnka až 

do  setmění, domů jsme se vraceli, když už 

od  lesa táhla chladná mlha. V  tom chvatu 

jsme na  poli zapomněli vidle a  motyky, 

které jsme měli vzít domů. Doma bylo zle. 

Ráno – ještě bylo šero – se ozvala maminka: 

„Vstávat a  aló na  Tónko pro te vidle. Bez 

nich se nevracéte!„ Co nám zbylo? Rozespalí, 

slzy v  očích, bosky poklusem na  Tónku, 

poklusem zpět. Motyku jsme sice přinesli, ale 

do školy jsme přišli pozdě, hlad nás trápil až 

do poledního oběda. Jo – přísnost na  chudý 

lid – to platilo i za našeho mládí. 

Naši chovali ve  chlívku na  dvoře dvě 

kozy a prase. My, děti, jsme pro ně musely 

rok co rok obstarat stlaní na zimu. Slámu si 

kmotříček Zouhar odvezl pro kravky, kozám 

muselo stačit listí. A  tak, jakmile zežloutl 

první list, vzali jsme rikšu, pytle a  hrábě 

a  vyrazili směr Hájek. Tam jsme spadané 

listí shrabali, nacpali do  měchů a  odvezli 

domů. Nad chlívky byla taková malá hůrka, 

tam se listí složilo. Chlívky to shora zateplilo, 

ale hlavně to bylo stlaní na zimu. Rozumné 

řešení – ale každoroční naše dětská práce! 

Do  lesa Pod zahrady směrem 

na  Pouzdřany jsme na  podzim chodívali 

na houby. Je to typický lužní vlhký les, kolem 

starých pařezů a  vývratů rostly celé trsy 

václavek. Les jimi přímo voněl, nasbírat 

jich košík nebyl problém. Většinu hub jsme 

pojedli ještě týž večer, byly výborné, zvláště 

když do nich maminka klepla nějaké vajíčko.

Přepis: Lenka Jančová

Zapomenuté 

železniční výročí 

Co by byly Vranovice bez železnice? 

Netroufám si odpovědět.

V  celé plejádě letošních výročí jsme 

málem zapomněli na 120 let lokální trati 

do  Pohořelic. Společnost Severní dráhy 

císaře Ferdinanda dala do  provozu tuto 

osm kilometrů dlouhou trať 17. září 1895. 

Od té doby se mnohé změnilo. 

V  době svého vzniku šlo o  dílo, 

jak spojit město Pohořelice s  Vídní 

a  ostatním světem. Naše obec byla oním 

prostředníkem, který ležel od  roku 1839 

na  Severní dráze a  umožnil tak zboží 

i lidem z Pohořelic, Velkého Dvora a Přibic 

cestovat po železnici do světa.

V  prosinci si připomeneme sedmé 

výročí ukončení provozu osobní dopravy 

na této trati. Nezbývá než s organizátory 

pietního aktu pronést: „Přežila dvě svě-

tové války, komunistický režim, ale ne-

přežila restrukturalizaci systému dopravy 

v Jihomoravském kraji“.

O  další zachování provozu dlouho 

usiloval Klub přátel lokálek z  Břeclavi 

a  Společnost místních okresních drah. 

Bohužel se povedlo dostat na  tuto trať 

osobní vlak naposledy v červnu roku 2013. 

Místní dráha Vranovice – Pohořelice 

byla převedena do  režimu vlečkového 

provozu. Bez zájmu samospráv, ležících 

na  této trati, slouží několikrát týdně 

soukromému subjektu z  Pohořelic 

k  realizaci jeho činnosti. Je smutné, že 

si toto výročí nikdo nepřipomněl třeba 

nostalgickou jízdou a trať dále chátrá.

Jízda by stála trochu zájmu 

a několik desítek tisíc. Asi je to mnoho. 

Byť například naše obec vynakládá 

na  kulturu více než jeden milion korun 

ročně. Co kdybychom zvedli hlavy 

a  jednou, možná dvakrát, do  roka tuto 

trať oživili nostalgickou jízdou? Ano, je 

to o  penězích, k  pronájmu historického 

či současného vozidla a  za  další věci. 

Ale nezaslouží si to vzpomínka na  naše 

předky, kteří vybudovali něco, co má 

dodnes smysl? Na  čem můžeme ukázat 

potomkům, že naši předkové vytvořili 

nadčasové dílo? Slavíme různá výročí…

Oldřich Vybíral ml.

Před sedmi lety projel po trati poslední vlak
Foto: Oldřich Vybíral

Poznámka redakce:
Z  důvodu předejití různým dohadům 

o  vynakládání peněz na  kulturu v  naší 
obci uvádíme plánované výdaje na kulturu 
na  rok 2015. Pro letošní rok je na kulturu 
plánováno celkem 1.513.000,-Kč. Z  toho 
na  zájmovou činnost (CVČ) je plánováno 
600 tis. Kč, na  provoz knihovny včetně 
obnovy knižního fondu 233 tis. Kč, náklady 
na  tvorbu a  tisk zpravodaje 140 tis. Kč 
a  zbytek na  ostatní záležitosti kultury. 
Ty zahrnují mimo jiné náklady na  péči 
o památky v obci, kostela (letos např. dotace 
na  malování kostela ve  výši 300 tis. Kč), 
příspěvek na  provoz farnosti nebo náklady 
na vedení kroniky (90 tis. Kč).

V  uvedeném rozpočtu jsou uvedeny 
kompletní náklady na  pořádání kulturních 
akcí jako jsou obecní ples, Vranovické jaro, 
Den dětí, Vranovické dýňování, Mikulášská 
nadílka, Vánoční jarmark, Rozsvícení 
vánočního stromu atd. Kromě výdajů 
kulturní akce rovněž přinášejí příjmy 
ve výši cca 200 tis. Kč.

redakce

Vranovické dýňování
Foto: Josef Horníček
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Společenské dění

Ohlédnutí za vranovickými 

hody

Letošní hody se nerodily snadno. Jisté bylo, že tradice bude 

zachována, ale kdo ji na  svých bedrech ponese, nebylo ještě 

několik týdnů před tradičním srpnovým termínem známo. 

Sdružení vinařů si po  dvě léta vyzkoušelo, že organizace 

této akce není nic jednoduchého a  tak se dlouho přemýšlelo 

a jednalo, kdo že se do toho pustí.

Nakonec byli vítězové fotbalisté. A to do slova i do písmene. 

Přestože se o  pořadatelství SK Vranovice rozhodlo dost 

na poslední chvíli, dopadlo to výborně. Na sobotu se podařilo 

vyjednat kapelu Merllin, což jsou poloprofesionálové, a vyplatilo 

se to. Návštěva bezmála 600 platících návštěvníků, výborné 

počasí, poslední hosté odcházeli k šesté hodině ranní. V neděli 

na  průvodu i  na  večerní zábavě hrála kapela Šardičanka. Ta 

byla opět vyjednávána na poslední chvíli a zde patří dík místní 

legendě lidové hudby – Josefu Dofkovi. Počasí přálo, jen 

necelých 50 platících bylo zklamáním. Už teď ale přemýšlíme 

a pracujeme na tom, abychom nedělní den i večer udělali ještě 

atraktivnějšími a přilákali více hostů.

Stárků bylo osm párů a byli oblečeni v tradičních vranovických 

krojích. Své role se zhostili statečně, tancovali, zpívali a dokonce 

si v  sobotu připravili půlnoční překvapení – taneční průřez 

stoletím. Bylo to skvělé! Další nádherný počin se povedl Mirce 

Čápové. Ta dala dohromady partu malých stárků. Poctivě s nimi 

zkoušela a připravily si nádherný zhruba šestiminutový pochod, 

který byl krásnou podívanou. Malých stárků bylo neuvěřitelných 

18 párů a  mezi nimi bylo dost takových, kteří zvládli celý 

náročný program – sobotní průvod od kostela za sokolské hřiště 

a pochod, nedělní mši v kostele a průvod po obci a k tomu ještě 

závěrečný pochod opět za sokolským hřištěm. Stárkům, rodičům 

a paní Čápové vzdáváme hold!

V pondělí nás zradilo počasí a tak se zábava pod taktovkou 

kapely Cool Band musela přesunout do  haly. Bohužel tím 

utrpěla návštěvnost. Platících návštěvníků jsme napočítali 131, 

ale i  tak to byl pěkný a  důstojný závěr krásného třídenního 

hodového veselí.

Foto: Josef Horníček

Za  pořadatele nezbývá nic jiného, než poděkovat všem 

zúčastněným, kteří se svou přítomností sami spolupodíleli 

na výborné atmosféře této největší kulturní akce kalendářního 

roku ve Vranovicích.

Ale už teď se můžeme těšit, že se za  rok, ve  stejnou dobu 

opět a moc rádi všichni na tradičních hodech setkáme.

za  SK Vranovice Martin Třináctý

Vranovické baby bavily sebe 

i ostatní

V sobotu 22. srpna uspořádal spolek Vranovických bab již 

10. a  zároveň poslední ročník babského fotbalu a  memoriálu 

Petra Trojana.

Ačkoli se zprvu zdálo, že postavit dvě družstva žen, která 

se mezi sebou utkají, nebude jednoduché, nakonec se podařilo 

vytvořit dva zcela vyrovnané týmy. Proti sobě stanuly růžový 

tým s  16 hráčkami a  černý tým s  13 hráčkami. Třináctý byl 

i rozhodčí Martin.
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Sličné dámy, blondýny i černovlásky různého věku a pohlaví 

napochodovaly při tónech hymny Vranovických bab na  pažit 

a po chvíli už rozhodčí odpískal začátek zápasu.

Po prvních minutách, než se oba týmy zorientovaly s kým 

a proti komu hrají, se ujal vedení tým růžových. Je však třeba 

přiznat, že využil i  fotbalové lsti. Aby to měl soupeř složitější, 

postavil do brány současně nejméně tři brankářky a soupeře tak 

dezorientoval. Také díky tomu se růžovým před koncem prvního 

poločasu podařilo vyhrávat 3:0. S  tím se však černí nehodlali 

smířit. Horké hlavy zchladily pohotově spuštěné závlahy.

Ani ve  druhém poločase nebyla situace na  hřišti o  moc 

přehlednější, čehož využil tým černých a začal dorovnávat skóre. 

Diváci začali postupně ztrácet přehled a  když po  skončení 

zápasu rozhodčí nařídil kopat penalty, ztratili přehled úplně.

O  výsledky ale tentokrát vůbec nešlo. Důležité bylo, že 

se sešla dobrá parta, která vzpomněla na  svého kamaráda 

a pobavila sebe i ostatní. V zábavě se pak dlouho pokračovalo 

při doprovodu hudební skupiny Relax a už teď se všichni těší 

na příští 11. a zároveň poslední ročník babského fotbalu.

Text a foto: Josef Horníček
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Z činnosti spolků

Klub maminek
Během srpnového sucha jsme se 

v  klubu věnovali suchým vazbám. 

Vytváření dekorací z obilí a dalších darů 

letní přírody nás bavilo po celý měsíc.

Prvního září jsme zahájili klubovou 

sezónu již s  programem. Tento den 

jsme neformálně oslavili i  s  některými 

prvňáčky a jejich maminkami.

Při druhém setkání jsme otevřeli 

burzu nápadů společnou přípravou 

ovocného salátu. Vyměnili jsme si recepty 

na dobroty z ovoce a některé i ochutnali.

V  úterý 15.9. se v  klubu tvořilo 

v  podzimním duchu. Vyrobili jsme si 

i s pomocí dětí jeřabinová a šípková srdce 

na dveře, okna a hlavně pro radost. Mile 

nás svou návštěvou překvapil odvážný 

muž Josef Horníček, aby nám představil 

možnost půjčování hraček v  místní 

knihovně.

V  září nás ještě čeká příprava 

dýní na  tradiční dýňobraní, povídání 

o psychomotorickém vývoji dětí a výroba 

zápisníku pro nabitý maminkovský 

program.

Co pro vás Klub maminek chystá 
v budoucnu?
  Část našich schůzek věnujeme 

společným aktivitám s dětmi: cvičení, 

zpívání, tvoření, masážím, hrám, apod.

  Rády bychom se zaměřily i na sdílení 

inspirace o  radostném prožívání 

rodičovství a  předávání informací 

v oblasti přirozeného vývoje dětí.

  Nevynecháme ani oblíbené tvoření 

pro maminky a  jednou za  měsíc si 

uspořádáme burzu nápadů na  různá 

témata, na  které se může podílet 

každý, kdo má chuť.

Všechny potřebné informace budou 

od října k dispozici na nových webových 

stránkách Klubu maminek.

za Klub maminek Jitka Klimešová 
a Kamila Rokytová

Klub důchodců
Zájezd 

do Kroměříže

Dne 27. srpna jsme uskutečnili zájezd 
pro milovníky květin na  výstavu Floria 
LÉTO 2015. Letošní ročník byl věnován 
hudbě s podtitulem „Zahrada plná hudby“ 
a většina z nás ráda využila odpočinku při 
hodinovém vystoupení Jožky Šmukaře, se 
kterým si mnozí i zazpívali. 

Odpoledne následovala prohlídka 
Květné zahrady, kde nás zaujaly labyrinty 
zelených stěn a  dlouhá kolonáda plná 
ornamentů zaplněných květinami všech 
možných barev. Krásný pohled z  teras 
potěšil naše oči i  duši. Před odjezdem 
jsme poseděli a občerstvili se v cukrárně 
před Čestným dvorem v  zahradách. 
Domů jsme se vraceli spokojení a  plní 
dojmů a mnozí z nás i s květinami, jimiž 
zkrášlí své domy a byty.

Zdeňka Melová

Reborn - „živé 

panenky“ v klubu

Velmi pěkné pondělní odpoledne nám 
po  prázdninách 7. září připravila paní 
Zdeňka Toncrová z  Vranovic. V  krásně 
naaranžovaném klubu na  nás čekaly 
panenky, které vypadaly jako „živé děti“. 

Paní Toncrová nám poutavě vyprávěla 
o svém koníčku a činnosti kolem panenek. 
Jednotlivé části  objednává v  zahraničí 
a  potom s  pomocí mnoha barev dává 
vinylovým panenkám reálnou podobu, 
aby vypadaly jako skutečná miminka. 
Kadý vlásek na  hlavičce napíchne až  
vznikne panenka jakoby s  přirozenými 
vlásky a vypadající jako živé dítě. 

Na  své panenky si paní Toncrová 
sama šije a háčkuje oblečení a restauruje 
i  staré kočárky. Setkání i  povídání bylo 
velmi příjemné a  rychle uteklo. Ani 
jsme nevěděli, že máme ve  Vranovicích 
ženu, která má zlaté ruce. Děkujem, paní 
Toncrová!

Zdeňka Melová

Čtvrtstoletí 

skautského 

střediska Vranovice

Po přečtení nadpisu si možná řeknete: 

„To už tu bylo!“ Bylo i nebylo. Skautský 

oddíl i  skautské středisko jsou dva 

rozdílné pojmy. Každé skautské středisko 

se skládá z  několika oddílů. Středisko 

má také právní subjektivitu a koordinuje 

činnost „svých“ oddílů. Nadřízenou 

jednotkou pro středisko je skautský okres.

V  případě střediska Vranovice se 

historie začala psát v  roce 1990. Tehdy 

se daly dohromady skautské oddíly 

z Vranovic a Hustopečí. V  roce 1995 se 

přidávají skauti z Křepic. Tento stav trvá 

až do roku 2002, kdy je rozhodnuto, že celé 

středisko se svými asi sty členy přejde ze 

skautského okresu Břeclav do skautského 

okresu Brno-venkov, což se podařilo 

ke konci roku 2003. Od té doby středisku 

přibývají oddíly i  členové. V  roce 2009 

vznikají samostatné oddíly v  Uherčicích 

a  Pohořelicích. Do  současnosti zanikl 

oddíl v Křepicích a vznikl oddíl z Rosic 

u Brna. Na okres Brno-venkov je plošně 

největší středisko. Do  počtu členů mu 

patří druhé místo.

V  roce 2015 má skautské středisko 

Vranovice 5 oddílů a více než 230 členů.

Skauting v  naší zemi slaví i  další 

výročí - jde o  nejdelší svobodné období 

bez přerušení v  historii skautingu 

v Československu resp. v České republice. 

Je zajímavé, že pokud někde začne 

váznout svoboda a  nastupuje totalitní 

režim, zakazuje se náboženství a skauting. 

Dnes skauti nejsou např. v KLDR, Číně 

či na Kubě nebo ve Vietnamu.

Přejme skautům i  sobě nejméně 

dalších 25 klidných let, aby další generace 

dětí, dospívajících i  dospělých měly 

možnost zažít táborové ohně, husté 

lesy, hvězdnaté nebe a klikaté stezky při 

hledání Nejvyšší Pravdy a Lásky.

Oldřich Vybíral ml., 
skautským jménem Tačud

Foto: Zdeňka Melová
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Sport

TJ Sokol 
Vranovice
Noc sokoloven

U příležitosti 90. výročí slavnostního 

otevření Tyršova domu v  Praze, které 

si připomínáme právě v  letošním roce, 

se i  naše Tělocvičná jednota zúčastnila 

projektu „Rok 2015 – rok sokolské 

architektury“ akcí Noc sokoloven, která 

se konala 11. září 2015.

Noc sokoloven měla přilákat 

sokolskou i  nesokolskou veřejnost 

a měla zpřístupnit širší veřejnosti vnitřní 

prostory a případně i historii sokoloven. 

Současně jí měla umožnit blíže poznat 

dění, které zde probíhá a  případně tím 

i rozšířit řady o nové cvičence a sportovce.

Ten, kdo do  naší sokolovny v  tento 

den přišel, může potvrdit, že jsme dosáhli 

téměř všeho, co se od této akce očekávalo. 

Ve  Vranovicích se této akce zúčastnilo 

asi 100 účastníků (je to opravdu odhad, 

protože lidé v  průběhu akce přicházeli 

a odcházeli).

Přestože jsme měli předem 

naplánovaný přesný časový harmonogram, 

byl dodržen pouze u  bloku cvičení pro 

rodiče a  děti. Myslím, že se vedoucí 

Janě Hanušové podařilo hravou formou 

předvést, že v pohybu mohou být opravdu 

všichni – jak děti, tak i dospělí.

Blok stolního tenisu (pod vedením 

Petra Goliáše) a všestrannosti se protáhl 

na  téměř dvojnásobnou dobu. V  bloku 

všestrannosti Jana Hladká zaujala 

cvičením s  gymbaly a  nářadím (kladina, 

koza). Blok fl orbalu, který měl začít až 

po 20. hodině, víceméně trval celou dobu. 

Pavel Goliáš prezentací tohoto sportu 

zaujal nejenom žactvo, ale i  předškolní 

děti a i ženy.

Tereza Sobociková, která 

reprezentovala basket, nás přesvědčila, 

že na  deset hodů je téměř nemožné se 

alespoň jedenkrát trefi t.

Oproti tomu sálová kopaná a volejbal 

nebyly bohužel vůbec prezentovány.

O  hry na  hřišti – kubb, pétanque či 

ogo, byl velký zájem. V  tělocvičně pak 

zcela určitě zvítězilo „lano“, a  to jak 

podbíhání, tak přeskok.

Tato akce byla pro pořadatele velice 

náročná. Touto cestou bych jim  chtěla 

poděkovat za jejich práci i čas. Oceněním 

nám všem může být i zájem o naši činnost 

ze strany obce. Konkrétně, navštívil nás 

Ing.  Josef Horníček z  centra volného 

času, kerý si prohlédl naši sokolovnu 

a vše zdokumentoval spoustou fotografi í. 

Věřím, že všichni, kteří přišli, byli 

spokojeni, že strávili příjemný čas, a  to 

jak „v pohybu“, hrami, tak i při opékání 

špekáčků a  snad se nám podaří rozšířit 

naše řady o nové cvičence.

Marta Goliášová

Silový trojboj

Pozvánka na závody

TJ Sokol Vranovice, 
oddíl silového trojboje

zve
sportovce a příznivce sportu na

2. ročník Mistrovství 
jižní Moravy

mužů a žen 
v klasickém silovém trojboji
bez podpůrného vybavení (RAW),

které se uskuteční 
v sobotu 24. října 2015 

od 10.00 hod.
v místní sokolovně

Foto: Josef Horníček
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Vranovické dýňování

Spolek Vranovických bab srdečně zve na

Babské hody, 17.10.2015
13.30 hod. - Mše svatá (i pro veřejnost)

14.00 hod. - Průvod od kostela k hlavním stárkám v doprovodu dechové kapely 
Horenka

15.00 hod. - Tancování pod májí u knihovny (čaj, koláčky i svařák zdarma)
16.00 hod. - Průvod obcí

17.00 hod. - Ukončení odpoledního programu ve Veritasu
20.00 hod. - Taneční zábava s žádostí o babské právo.
Hodový večerem nás bude provázet kapela Na2Fáze.

Tombola, občerstvení a překvapení připraveno.
Těší se na Vás rekordní počet vranovických stárek.


