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V tomto čísle najdete:

 � V Hlinku vznikne relaxační park

 � Výsledky projektu třídění odpadu

 � Hasiči budou mít nové auto

 � Podaná ruka pro Sabinku

 � Jak je to s kapacitou MŠ

 � Jsem tu jen vypůjčený - rozhovor s 
otcem Zychem

 � Ohlédnutí za Pohádkovým lesem

 � Z činnosti spolků

 � Fotbal - podzimní rozlosování

 � Pozvánka na hody a další akce

 � a spousta jiných  informací

VRANOVICKÝ ZPRAVODAJ

V Hlinku vznikne relaxační park
Nový park, který bude sloužit pro oddech dětí i dospělých, vznikne do konce října 

v Hlinku. Rada obce vybrala dodavatele na sadovnické úpravy areálu a jeho osazení 
hracími prvky. Úpravy areálu za zhruba 2 miliony korun provede firma Kavyl.

„Jedná se o  největší projekt celkové úpravy lokality pro volnočasové aktivity 
v  naší obci,“ představil projekt starosta obce Ing.  Jan Helikar. „Park bude sloužit 
pro venkovní aktivity a  klubovou činnost předškoláků, školáků i  dospělých. 
Za tímto účelem bude vybaven pískovištěm a hracími prvky pro nejmenší, venkovní 
posilovnou, šachy, ale i ohništěm a altánem“, doplnil  starosta.

Projekt počítá se zachováním a  využitím stávajících skupin borovic a  dubů, 
travnatých ploch i soliterních stromů. Odstraněny budou pouze nežádoucí dřeviny. 
Plochy pak doplní cesty, herní prvky, lavičky i stojany na kola. 

Výběr místa pro vznik tohoto rozsáhlého a  unikátního projektu nebyl náhodný. 
Leží v  těsné blízkosti lesa Hájku a  v  bezprostřední blízkosti ulic U  Hlinku, U  Hájku 
a  Nad Dolinami. Právě tam  v  posledních osmi letech vyrostlo mnoho nových 
rodinných domků a žije více jak 67 dětí ve věku do deseti let. Pro trávení volného času 
je proto Hlinek už nyní často vyhledávaným místem u dětí i dospělých.

Během tří měsíců tak vznikne nedaleko centra obce jedinečný klidový prostor 
pro sportovní i  jiné aktivity,  který bude sloužit k  oddechu a  regeneraci sil všem 
obyvatelům obce.

Josef Horníček

„Už dnes je Hlinek vyhledávaným místem pro trávení volného času“
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
využiji doby prázdninových měsíců 

k podání základních informací o dlouho-
dobém hospodaření obce. 

Často se setkávám s  dotazy typu, 
odkud obec získává peníze, že stále buduje 
nové budovy, nové parky a  podobně? 
Není obec příliš zadlužená? Nerostou 
neúměrně náklady na  provoz a  údržbu 
nových budov a parků?

Ten, kdo pravidelně sleduje zveřej-
ňované informace na webových stránkách 
obce a důkladně si pročte Výroční zprávy 
vydávané za  každý kalendářní rok, 
odpovědi na jednotlivé otázky zná.

Koncepční finanční řízení 
je dlouhodobou prioritou 
vedení obce
Z dlouhodobého hlediska finančního 

řízení byla zásadní analýza režijních 
nákladů, které obec musela každoročně 
vydávat, aby zajistila základní služby pro 
své občany. Jednalo se zejména o náklady 
na energii (vytápění budov ZŠ, MŠ a OÚ, 
veřejné osvětlení), náklady na  čističku 
odpadních vod a o likvidaci komunálního 
odpadu. 

Vedení obce z  provedené analýzy 
stanovilo priority investic, které se 
postupně naplňují.  A  v  hospodaření 
obce to je znát. Úspory jsou úspory 
významné. 

Od r. 2008 se vedení obce daří trvale 
snižovat režijní náklady:
 � zateplení budov ZŠ a OÚ představuje 

úspory v  řádu 100 tis. Kč ročně, 
současně došlo k  tolik potřebné 
opravě obou budov,

 � modernizace a  intenzifikace čističky 
odpadních vod umožnily úspory 
v rozpočtu obce ve výši cca 300 tis. Kč 
ročně,

 � zavedením systému třídění odpadu 
se podařilo snížit náklady o  cca 300 
tis. Kč za rok a naopak zvýšit příjmy 
za tříděný odpad – EKO-KOM,

 � změnou dodavatele elektrické energie 
a  plynu se podařilo získat výrazně 
nižší ceny za  spotřebovanou energii 
a  plyn. Podařilo se snížit náklady 
vynaložené na telefony atd.
Celkové snižování provozních nákladů 

se blíží k  částce 1 mil. Kč za  rok. To 
umožňuje obci držet poplatky za třídění 
a odvoz odpadu na stejné výši již několik 
let. Od  letošního roku platí také slevy 
na  poplatcích těm domácnostem, které 
poctivě třídí. Zásadní změna ve  svozu 
a  likvidaci odpadu a  zavedení zcela 
nového systému třídění odpadu umožnily 
poskytnutí významných slev na poplatku 
za  svoz odpadu. Sleva za  třídění za  rok 
2015 (poplatek v r. 2016) ve výši 100 Kč 
byla poskytnuta celkem 560 osobám 
ve 180 rodinných domech a sleva 200 Kč 
291 osobám v 97 rodinných domech.

Díky úsporám se v naší obci daří držet 
na stejné výši například i cenu stočného. 
I  přesto, že v  ostatních obcích cena 
každoročně stoupá i  o  několik procent, 
ve  Vranovicích se již 8 let nezměnila 
a  patří mezi nejnižší v  dalekém okolí. 
Měnit se nebude ani v roce 2016. Úspora 
proti ceně, kterou účtují VaK Břeclav činí 
až 20 Kč za spotřebovaný m3 vody. 

Roční úspory v  poplatku 
za  svoz a  likvidaci odpadu a  za  cenu 
spotřebované vody činí pro čtyřčlennou 
rodinu více než tisíc korun ročně.

Příjmy obce trvale rostou
Pravidelné příjmy obce, i  přes výše 

uvedené úspory, trvale rostou a  jsou 
tvořeny zejména třemi zdroji:
 � základem financování obcí jsou 

příjmy ze státního rozpočtu ve  výši 
cca 9,5 tis. Kč na  jednoho občana, 
který má v naší obci trvalý pobyt. Pro 
naši obec je to celková roční částka 
cca 21.500.000 Kč,

 � druhým základním zdrojem příjmů 
obce jsou vybrané poplatky od občanů 
(stočné, svoz odpadu, poplatek 
za  psy atd.), pronájem nemovitostí 
a poskytované služby. Tyto příjmy činí 
ročně cca 3.600.000 Kč.

 � příjmy od  JmKÚ, trvalé příjmy 
od  státu za  přenesenou působnost 
státní správy, které jsou ve výši cca 1 
mil Kč.
Celkové každoroční příjmy obce jsou 

ve výši cca 26.100.000 Kč.
Rozdíl mezi stálými příjmy obce 

a stálým výdaji obce je ve výši cca 6 - 8 
mil. Kč. To je částka, která je  každoročně 
používána na  opravy komunikací, 
chodníků, údržbu a  výsadbu zeleně, 
dětských hřišť a  podobně. A  právě tato 

částka je základním údajem pro tvorbu 
každoročního Plánu investic a oprav.

Doplňkové financování aktivit 
obce: dotace a úvěry

Jako doplňkové financování vedení 
obce využívá získané dotace ze státního 
rozpočtu a  Evropské unie. Dotace 
byly využity pro výstavbu přestupního 
terminálu, pro opravu a zateplení budov 
ZŠ a  OÚ, intenzifikaci ČOV, pořízení 
zametacího vozu a  popelnic na  třídění 
odpadu, atd.

Úvěrová praxe se používá výhradně 
k  financování investic, které výrazně 
snižují provozní náklady (čistírna 
odpadních vod) nebo výrazně zlepšují 
služby v  obci (infrastruktura pro nové 
lokality pro rodinnou výstavbu, sociální 
služby DPS). 

Hospodaření  každé obce se 
dá srovnat s hospodařením 
každé domácnosti

Dlouhodobé finanční hospodaření 
každé obce je podobné jako hospodaření 
běžné domácnosti. Každá domácnost 
se snaží mít co nejnižší běžné náklady 
– topení, spotřeba elektrické energie, 
plynu a  podobně. A  současně se snaží 
volné prostředky investovat do  zvýšení 
životních standardů – bydlení, rodinný 
dům, vzdělání svých dětí a další.

U  obce je to stejné. Cílem je stále 
zvyšovat kvalitu bydlení, sociálních služeb, 
předškolního a základního vzdělání. 

Cílem je mít spokojenou každou 
rodinu a tím i celou obec.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek  

25. srpna 2016 od 19 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Vranovice
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Projekt třídění 
předčil očekávání. 
Bilancujeme 
po prvním roce
Statisícové úspory v obecní pokladně, 

na  skládkách o  220 tun odpadků méně 
a  roční poplatek obyvatel jen 250 
korun za  osobu a  rok. To je sen mnoha 
obcí a  měst. Realitu si už užíváme 
ve Vranovicích. Unikátní projekt třídění 
odpadu jsme spustili před více než rokem 
a  můžeme bilancovat. Projekt předčil 
všechna očekávání a je inspirací pro další 
města a obce, které si do Vranovic jezdí 
pro radu.

Obyvatelé třídí odpad přímo doma, 
a to díky zapůjčeným nádobám od obce. 
První rok provozu uspořil nejen statisícové 
částky v obecním rozpočtu, ale díky tomu 
také v jednotlivých domácnostech. Obec 
totiž poskytuje slevy na  poplatcích těm, 
kteří třídí nejvíce. Ti nejpilnější tak 
zaplatí pouhých 250 korun za osobu a rok. 
Vranovičtí třídí natolik, že za  uplynulý 
rok ulehčili životnímu prostředí o  více 
než 220 tun komunálního odpadu, který 
by jinak skončil na skládkách.

Rok 2015 byl prvním rokem, kdy 
se výsledky projektu „Třídíme už doma, 
za přírodu, peněženku, pro sebe“, projevily 
v celém kalendářním roce. Cílem projektu 
je výrazné snížení objemu komunálního 
odpadu s  ohledem na  životní prostředí, 
ale také snížení nákladů na svoz odpadu 
pro obec i její občany.

Výsledky předčily veškerá 
optimistická očekávání
Roční objem komunálního odpadu 

klesl o 222,5 tuny, tj. snížení o 38 procent.
Náklady na  svoz odpadu klesly 

o 316.231 korun.
Výnosy za  třídění od  společnosti 

EKO-KOM vzrostly o 67.558 korun.

Výrazně šetří i domácnosti, které 
třídí
Během prvních tří měsíců od zahájení 

k 31.12.2015 se do projektu zapojilo 658 
domácností, tj. více než 75,8 procent 
z  celkového počtu domácností v  obci. 
Na  slevy za  třídění dosáhlo v  roce 2015 
celkem 212 domácností, což je 623 
osob. Ušetřily na  poplatcích za  svoz 
odpadu a  místo plné výše 450 korun 
na osobu a rok zaplatily o 100 nebo 200 
korun méně. Podle vytříděného objemu. 
Za  35 procent tříděného objemu získali 
obyvatelé slevu 100 korun a za 55 a více 
procent 200 korun.

Slevy jednotlivě:
Sleva na  poplatku za  svoz odpadu 

ve výši 100 korun na jednoho občana byla 
pro rok 2015 poskytnuta 162 rodinám, 
tj. 487 osobám. Sleva ve výši 200 korun 
na  jednoho občana byla poskytnuta 50 
rodinám, tj. 136 osobám.

Stále je co zlepšovat
Výsledky třídění za  rok 2015 mají 

už věrohodnou vypovídací schopnost. 
Ukazují, že k  určitému zvýhodnění 
docházelo u  těch občanů, kteří likvidují 
bioodpad do  popelnic. Tím jsou 
ale znevýhodnění ti, kteří mají svůj 
vlastní kompost a  biodpad likvidují 
na  svých zahradách. Docházelo také 
k znevýhodnění rodin, které poctivě třídí 
plast.

Z  tohoto důvodu došlo u  poplatků 
za  svoz a  likvidaci odpadu pro rok 
2016 u  těchto komodit k  zavedení 
koeficientů. Váha vytříděného bioodpadu 
byla vynásobena koeficientem 0,5 
a  váha vytříděného plastu byla zvýšena 
koeficientem 1,75.

Po  uvedených úpravách dosáhlo pro 
rok 2016 na slevy za poplatek ve výši 100 
korun celkem 560 osob ve 180 rodinných 
domech a  na  slevy 200 korun 291 osob 
v 97 rodinných domech.

Výsledky třídění v číslech
Tab. 1

Rok Papír (t) Plast 
(t)

Sklo (t) Biood-
pad (t)

Komu-
nál (t)

2012 19,5 24,1 12,9 0 594,4

2013 17,27 27,34 38,9 0 597,3

2014 26,7 28,8 38,6 17,4 494,7

2015 41,56 36,3 46,2 81,1 371,9

Rozdíl 
2015-
2012

+22,06 +12,2 +33,3 +81,1 -222,5

Tab. 2

Náklady 
v Kč

EKO-KOM 
v Kč

Poplatky 
v Kč

2012 971 319 147 575 925 109
2013 1 012 278 262 240 951 192
2014 1 115 387 251 859 971 746
2015 799 156 319 417 888 524

Rozdíl 
2015 – 

2014
- 316 231 + 67 558 - 83 222

Předcházíme narůstajícím 
cenám za odpad
Výsledky potvrzují správnost 

rozhodnutí o  zavedení třídění 
odpadů a  zejména o  způsobu třídění. 
Výrazné snížení objemu komunálního 
odpadu je důležité zejména v  pohledu 
do  budoucnosti. Již nyní dochází 
totiž k  výraznému zvyšování poplatků 
za  likvidaci odpadu, ať už jeho 
skládkováním či spalováním. Tam, kde 
systém třídění komunálního odpadu 
nebyl zaveden, zejména ve  městech, tak 
jsou poplatky za  likvidaci komunálního 
odpadu výrazně vyšší a  do  budoucna se 
budou dále zvyšovat.

Lze to ale i  naopak. Výsledky 
zavedeného třídění odpadu ve  Vrano-
vicích dokazují, že vhodným systémem 
třídění lze zvyšování poplatků nejen 
zabránit, ale dokonce je i snížit. A přitom 
se odbourává i ekologická zátěž.

Ve  Vranovicích se již dlouhých 
osm let drží poplatky za  odpad na  450 
korunách na  občana a  rok a  díky 
promyšlenému systému třídění dochází 
ještě k  výrazným úsporám. V  obecním 
rozpočtu i v rodinách. 

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Recyklací 
elektrospořebičů 
jsme výrazně ulevili 
životnímu prostředí

Loni občané Vranovic odevzdali 
k recyklaci 79 televizí, 28 
monitorů a 522 kg drobného 
elektra
Snaha obyvatel Vranovic recyklovat 

staré a  nepoužívané elektrospotřebiče se 
již několik let vyplácí. Naše obec obdržela 
certifikát vypovídající nejen o  přínosech 
třídění vyřazených elektrospotřebičů, 
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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. 11/2016  
ze dne 23. 5. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce zamítla požadovanou 

finanční kompenzaci domnělé újmy 
manželům M.S.Š. a M.Š.

1.2 Rada obce schválila vypořádání dotací 
poskytnutých ZŠ a  MŠ Vranovice ze 
státního rozpočtu a vrácení nedočerpané 
částky ve výši 28.239,70 Kč.

1.3 Rada obce schválila Smlovu o  dílo 
č. 084/LBAA-012/2016 na  úpravu 
komunikace na ul.  U Hájku.

1.4 Rada obce schválila Smlouvu 
o poskytnutí dotace č. 037589/16/ORR 
s  Jihomoravským krajem na  realizaci 
projektu udržování čistoty cyklistické 
komunikace úseku Vranovice – Přibice.

1.5 Rada obce schválila Smlouvu 
o poskytnutí dotace č. 036521/16/ORR 
s  Jihomoravským krajem na  Podporu 
zkvalitnění služeb a  zlepšení využití 
potenciálu místního TIC Vranovice.

1.6 Rada obce schválila vybudování 
parkovacího místa před rodinným 
domem č.p. 530 na  ul. Nosislavská 
na náklady majitele rodinného domu.

1.7 Rada obce neschválila z bezpečnostních 
důvodů vybudování chodníku 
před rodinným domem č.p. 214 
Na Náměstíčku.

1.8 Rada obce rozhodla o zrušení Sportovní 
komise.

1.9 Rada obce schválila Veřejnoprávní 
smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené 
působnosti v  oblasti speciálního 
stavebního úřadu ve  věcech místních 
komunikací s Městem Pohořelice.

1.10 Rada obce schválila zřízení a  podání 
žádosti o  povolení na  Krajský úřad 
Jihomoravského kraje přípravné třídy 
při Základní škole a  Mateřské škole 
Vranovice, příspěvkové organizace.

1.11 Rada obce schválila Smlouvu o  dílo 
se společností KAVYL, spol. s  r.o.na 
provedení akce „Park Hlinek – 
sadovnické úpravy“.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá prověřit realizaci 

zabezpečovacích prací stavby rodinného 
domu č.p. 187 na ul. Hlavní.

 T.: 15. 6. 2016, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá zajistit odborné 

stanovisko na  možnost rozšíření 
komunikace a chodníku na ul. Sadová.

 T.: 30. 6. 2016, O.: starosta
2.3 Rada obce ukládá zajistit více informací 

o  činnosti Organizačně správního 
institutu o.p.s.

 T.: 15. 6. 2016, O.: starosta
2.4 Rada obce ukládá vypracovat 

předpokládaný demografický vývoj pro 
dalších 5 let.

 T.: 30. 6. 2016, O.: starosta, ředitelka ZŠ, 
matrikářka

2.5 Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 
na  dodávku hracích prvků do  Parku 
Hlinek.

 T.: 15. 6. 2016, O.: starosta
3. bere na vědomí:
3.1 Rada obce vzala na  vědomí informace 

o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 

o činnosti Stavební  komise a životního 
prostředí.

3.3 Rada obce vzala na  vědomí informace 
o průběhu stavebních prací Kopečky.

3.4 Rada obce vzala na vědomí dopis rodičů 
ZŠ.

3.5 Rada obce vzala na vědomí odstoupení 
Petra Škamrady z  funkce předsedy 
Sportovní komise.

Usnesení rady č. 12/2016  
ze dne 6. 6. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila program veřejného 

jednání Zastupitelstva Obce Vranovice 
dne 23. 6. 2016.

1.2 Rada obce schválila Výroční zprávu 
za rok 2015.

1.3 Rada obce schválila navýšení jednoho 
pracovního místa na úklid obce.

1.4 Rada obce schválila Zápis likvidační 
komise při Základní a  Mateřské škole 
Vranovice.

1.5 Rada obce zamítla žádost o poskytnutí 
příspěvku ve výši 30.000 Kč přípravnému 
výboru Referenda 2016.

1.6 Rada obce schválila podání žádosti 
o individuální dotaci z JMK na dopravní 
automobil pro jednotku dobrovolných 
hasičů.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá prověřit účelnost 

betonového krytí vodoteče na ul. Sadová.
 T.: 15. 7. 2016, O.: starosta, 
 2. místostarosta
2.2 Rada obce ukládá předložit nabídky 

na  pořízení nových stolů do  velké 
zasedací místnosti obecního úřadu.

 T.: 30. 6. 2016, O.: 2. místostarosta
3. bere na vědomí:
3.1 Rada obce vzala na  vědomí informace 

o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o podaných přihláškách do MŠ.

ale také o  významu sběru drobných 
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.

Certifikát vychází ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která s  obcí 
dlouhodobě spolupracuje na  recyklaci 
vytříděných elektrozařízení. Vyčísluje, 
o  kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody díky 
recyklaci vysloužilého elektra, jsme 
loni méně zatížili ekosystém Země. 
Udává také, o  jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu.

Z  certifikátu vyplývá, že občané 
Vranovic v  loňském roce vytřídili 
79 televizorů, 28 monitorů a  522 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
28,84 MWh elektřiny, 1  209,98 litrů 
ropy, 131,48 m3 vody a  1,29 tuny 
primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o  6,67 tuny 
CO2 ekv., a  produkci nebezpečných 
odpadů o 25,67 tuny.

Výsledek studie jednoznačně prokazuje, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i  těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na  životní prostředí. Když si 
uvědomíme, že recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných 
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to 
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 
uživatele počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku 
po  dobu celých 5 let. Všichni, kteří 
tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
velký dík.

Josef Horníček,  
s využitím zdrojů ASEKOL
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3.3 Rada obce vzala na  vědomí informace 
o průběhu stavebních prací Kopečky.

3.4 Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 
o vedení a správě webových stránek MŠ 
a ZŠ.

Usnesení rady č. 13/2016  
ze dne 20. 6. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila položkový rozpočet 

a  Smlouvu se společností STRABAG 
na položení silničních obrub a částečné 
opravy chodníku na ul. Školní.

1.2 Rada obce schválila 3 delegáty 
do Školské rady: Mgr. Iva Rapcová, Jana 
Hladká a Ing. Jan Helikar.

1.3 ZO schválilo Plán jednání rady obce 
na II. pololetí 2016.

1.4 Rada obce schválila žádost o  stavební 
úpravy na nemovitosti Úzká 103.

1.5 Rada obce schválila žádost o  povolení 
vyhlídkových letů dne 26. 6. 2016 při 
příležitosti konání Dne otevřených dveří 
společnosti Nábytek Mikulík.

1.6 Rada obce schválila finanční dar 
na  pořádání Májové zábavy ve  výši 
5.158 Kč.

1.7 Rada obce schválila pořízení pojízdné 
sekačky na  trávu a  ručního fukaru 
na trávu.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá připravit podmínky 

pro přijímání dětí do  mateřské školy 
od 2 let věku.

 T.: 30. 11. 2016, O.: starosta
3. bere na vědomí:
3.1 Rada obce vzala na  vědomí informace 

o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 

o hodnocení školního roku 2015 - 2016.
3.3 Rada obce vzala na  vědomí informace 

o průběhu stavebních prací Kopečky.
3.4 Rada obce vzala na  vědomí aktuální 

zprávu o  projednávání Komplexních 
pozemkových úprav.

3.5 Rada obce vzala na  vědomí informace 
z Valné hromady Místní akční skupiny 
Podbrněnsko.

Usnesení rady č. 14/2016  
ze dne 7. 7. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila v  rámci projektu 

Podaná ruka finanční dar ve  výši 
50.000 Kč.

1.2 Rada obce schválila Dodatek č. 1 
ke  Smlouvě o  připojení k  distribuční 
soustavě E.ON Distribuce a.s. č. 
12135778.

1.3 Rada obce schválila Dodatek č. 1 
ke  Smlouvě o  dílo č. 001/LBAA-
001/2016 se společností STRABAG a.s.

1.4 Rada obce schválila Zadávací podmínky 

pro dodavatele dopravního automobilu 
pro JSDH.

1.5 Rada obce schválila náklady pro 
uspořádání koncertu Anny Vránové 
na památku kněze Aloise Vrány.

1.6 Rada obce schválila umístění nového 
chodníku na ul. Sadová k ul. Ivaňská.

1.7 Rada obce vybrala zhotovitele hracích 
prvků do Parku Hlinek – KAVYL, spol. 
s r.o., 675 75 Mohelno 563.

1.8 Rada obce schválila nájemní smlouvu 
na  kadeřnictví v  Domě pro seniory 
s Monikou Rujzlovou, Přibice.

1.9 Rada obce schválila novou barvu 
na  venkovní omítku budovy ul. Hlavní 
191, Vranovice.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 

na  dodavatele dopravního automobilu 
pro JSDH.

 T.: ihned, O.: starosta
3. bere na vědomí:
3.1 Rada obce vzala na  vědomí informace 

o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o činnosti Školské komise.

Usnesení zastupitelstva obce  
č. 3/2016 ze dne 23. 6. 2016
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje:
1.1 Zastupitelstvo obce schvaluje program 

svého jednání.
1.2 Zastupitelstvo obce schvaluje členy 

návrhové komise.
1.3 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele 

zápisu.
1.4 Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci 

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

1.5 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční 
zprávu Obce Vranovice za rok 2015.

1.6 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 1.7 
z jednání zastupitelstva obce ze dne 28. 
4. 2016.

1.7 Zastupitelstvo obce schvaluje převod 
výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 
9.183.745,18 Kč z účtu 431.300 na účet 
432.0315 nerozdělený zisk z  minulých 
let.

1.8 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní 
závěrku za rok 2015.

1.9 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu 
o  zřízení věcného břemene č. HO-
014330038621/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 
215/6, 370 49 České Budějovice.

1.10 Zastupitelstvo obce zamítá prodej části 
pozemku p.č. 2554/4.

1.11 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 
pozemků p.č. 870/11 o  rozloze 334 
m2, p.č. 870/13 o  rozloze 56 m2 a p.č. 
1835/91 o  rozloze 40 m2 za  cenu 50,- 

Kč/m2 paní M.K. z Vranovic.
1.12 Zastupitelsvo obce schvaluje Smlouvu 

o zřízení věcného břemene se společností 
České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 
1222, 110 05 Praha.

1.13 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení 
dopravního automobilu pro účely místní 
jednotky SDH.

1.14 Zastupitelstvo obce schvaluje 
dofinancování pořízení dopravního 
automobilu pro účely místní jednotky 
SDH z  rozpočtu Obce Vranovice v  r. 
2016.

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

že bylo seznámeno s  postupem prací 
na návrhu KoPÚ – souhlas na 70,476 % 
a  schválilo návrh parcel pro LV 10001 
Obec Vranovice.

3.2 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
Zprávu o kontrole usnesení.

3.3 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
přednesenou Zprávu o  činnosti rady 
obce.

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

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

3.6 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
Zprávu o  výstavbě bytového domu 
Doliny.

Stavební práce 
na Kopečkách jsou 
hotovy
Obyvatelé lokality Kopečky se 

po  mnoha letech dočkali celkové 
rekonstrukce okolí svých domovů. 
Byla to jedna z  posledních lokalit, jejíž 
modernizaci a  celkovou rekonstrukci 
vedení obce plánovalo několik let, ale 
kvůli nedořešeným majetkovým vztahům 
ji nebylo možné provést dříve.

Tři měsíce trvající práce za  zhruba 
3 miliony korun byly ukončeny podle 
plánovaného harmonogramu koncem 
června. Kromě chodníků se zámkovou 
dlažbou, zpevněné plochy před garážemi, 
několika desítek parkovacích míst pro 
osobní automobily před obytnými domy 
i podél vozovky, která také dostala nový 
asfaltový povrch, se obyvatelé Kopečků 
dočkali i  nového veřejného osvětlení 
a obecního rozhlasu. 

(hor)
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Události, aktuality

Hasiči budou mít 
nové auto
Jednotka SDH ve  Vranovicích se 

může těšit na  nový dopravní automobil. 
Rada obce schválila na  červencovém 
zasedání podmínky výběrového řízení 
na  pořízení speciální hasičské dodávky 
pro místní jednotku dobrovolných 
hasičů. Výběrové řízení bude ukončeno 
poslední den v  měsíci říjnu. Finanční 
spoluúčast na  pořízení automobilu 
formou dotace ve  výši 450 tisíc korun 
přislíbilo ministerstvo vnitra ČR, zbytek 
dofinancuje ze svých prostředků obec. 

(hor)

Podaná ruka pro 
Sabinku
Podaná ruka je název dílčího projektu 

Sociálního programu obce Vranovice 
a  zaměřuje se na  pomoc rodinám 
s  postiženými nezletilými dětmi. Jeho 
smyslem je formou jednorázové roční 
podpory pomoci těm, kteří se kvůli 
zdravotním, či mentálním problémům 
ocitli v  tíživé situaci a nemohou se sami 
zapojit do  běžného života, jaký mají 
jejich vrstevníci. Projekt má přesná 
pravidla, je přísně adresný a o tom, komu 
bude poskytnuta podpora a  v  jaké výši, 
rozhoduje kolektivně rada obce. Výše 
ročního příspěvku se může pohybovat 
mezi třiceti až padesáti tisíci korunami.

Symbolickou pomocnou ruku letos 
rada obce podala jedenáctileté Sabině 
Babičkové z  Vranovic. Napomůže jí při 
koupi speciálního osobního automobilu 
a  dílčích prvků ke  zmírnění jejího 
zdravotního hendikepu. (hor)

Už více jak polovina 
bytů v Dolinách má 
své majitele
Ačkoli od zahájení výstavby bytového 

domu v Dolinách uběhlo teprve půl roku 
a  stavební práce jsou v  plném proudu, 
zájem o  bydlení v  nových bytech je 
už teď značný. Podle sdělení realitní 
kanceláře Kometa reality Brno, která tyto 
byty prodává, z  celkových 24 bytových 
jednotek je už 14 jednotek prodáno nebo 

probíhá jednání s vážnými zájemci, kteří 
si vyřizují podmínky svého financování.

V současné době vyrůstá na domě poslední třetí 
patro. Foto: Josef Horníček

Stavební práce probíhají v  souladu 
s časovým harmonogramem. V současné 
době se dokončuje stavba posledního 
třetího patra. Celý obytný dům by měl 
být hotov na začátku příštího roku. (hor)

Nová komunikace 
spojuje ulice pod 
Hájkem

Foto: Josef Horníček

Nedávno byla předána do  užívání 
i  nová komunikace spojující ulice 
U Hlinku a U Hájku. Cesta pod lesíkem 
Hájkem byla opatřena obrubníky 
a asfaltovým povrchem a propojuje ulice 
v  jedné z  nejmladších stavebních lokalit 
v obci. (hor)

TIC nabízí 
turistickou vizitku 
i deníky
Turistické a  informační centrum 

ve  Vranovicích (TIC) nabízí od  letošní 
sezony svým návštěvníkům a sběratelům 
turistických upomínek také turistické 
deníky a  vizitky. Ty jsou u  turistů 
v  posledních letech stále oblíbenější 
a  spolu s  turistickým razítkem vhodně 
doplňují sortiment upomínkových 
předmětů a pohlednic.

Turistické vizitky se vydávají pro 
aktraktivní turistická místa v  ČR 
i  zahraničí a  vylepují se do  speciálních 
deníků. Vznikne tak jedinečné album, 
které sběratelům připomíná jejich cesty. 
Deník ve  formátu A6 na  100 vizitek 
stojí 50 Kč a  turistické vizitky 12 Kč. 
Turistická vizitka zobrazuje pohled 
na  obec a  do  budoucna se předpokládá 
další doplňování vizitek s  motivy 
a zajímavostmi obce. (hor)

Ve Vranovicích 
natáčela Toulavá 
kamera
Toulavou kameru 

České televize 
zaujala Cyklostezka 
B r n o  -  V í d e ň , 
Památník písemnictví 
v  Rajhradě, chráněná 
přírodní lokalita Plačkův les Vranovice 
s  pozůstatky lužního lesa a  starověké 
hradiště Římanů v  Pasohlávkách. Tato 
místa budou v  pořadu Toulavá kamera 
k  vidění pravděpodobně během letních 
prázdnin.

Jeden z letních dílů Toulavé kamery se natáčel 
také ve Vranovicích. Filmaře na snímku provází 
Luboš Mrkvica. Foto: Dagmar Sedláčková

Natáčení se uskutečnilo v  červnu 
a  průvodci reportáží se stali Jana 
Drápalová, předsedkyně Cyklostezky, 
za  vranovické ochránce přírody 
natáčel Luboš Mrkvica a  Památníkem 
písemnictví v  Rajhradě provedl kameru 
Libor Kalina. (-sed-)
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Poděkování starosty
Za  dva měsíce to budou čtyři roky, 

kdy se na  obecní úřad přišel představit 
Mgr. Grzegorz Zych. Přišel z nedalekých 
Čejkovic,  představil se a skromně dodal, 
že je farářem a  že doufá, že s ním budou 
věřící spokojeni a že se mu zde bude líbit. 
Nic víc a nic méně.

Po  čtyřech letech je mojí krásnou 
povinností panu faráři poděkovat. 
Podařilo se mu udělat mnoho práce: 
vymalovat kostel, opravit faru, upravit 
farní zahradu... Podařilo se mu však 
udělat mnohem více, otevřít farnost 
veřejnosti, získat si důvěru nejen 
věřících. Pan farář Zych se stal přítelem 
mnoha z nás a jeho působení a život zde 
byl přínosem pro celou obec. Za to vše mu 
patří úcta a velké poděkování.

Na budoucím působišti přeji za celou 
obec jen to pozitivní.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Farář Grzegorz Zych se po čtyřech letech loučí 
s Vranovicemi
Foto: Dagmar Sedláčková

„Jsem tu vypůjčený“
Teprve nedávno vstoupil nečekaně 

do  života farnosti Vranovice a  stejně 
nečekaně teď odchází. Farář polské 
národnosti Grzegorz Zych přinesl 
svěží vítr nejen mezi věřící, ale naklonil 
si i  přízeň ostatních obyvatel. Nejen 
ve Vranovicích, ale i Ivani a Pouzdřanech, 
jejichž farnosti také obstarával.  

Za  necelé čtyři roky zrekonstruoval 
vranovickou faru a  opravil všechny tři 
kostely. Jak sám říká, bez pomoci farníků 
a vstřícnosti starostů, by se tak velký kus 
práce nikdy neudělal. Rozloučí se nedělní 
mší 31. července 2016.

Proč odcházíte a kam?
Jsem tu vlastně vypůjčený. Můj 

katovický biskup mě před časem 
požádal, že neobnoví končící smlouvu 
s  brněnskou diecézí. Možná mě 
potřebují jinde. Proto odcházím. Sám 
zatím nevím, kam to bude, předběžně 
se hovoří o  Itáli. Oficiální rozhodnutí 
a přesné místo ale ještě neznám.

Podařilo se vám splnit plány, které 
jste měl při příchodu do Vranovic?

Jsem spokojený asi na  60 procent. 
Podařil se ale velký kus práce. 
Velkou rekonstrukcí prošla fara 
ve  Vranovicích, kde se kompletně 
opravilo šest místností, udělala se nová 
fasáda i venkovní úpravy na zahrádce, 
zrekultivovala se velká zahrada 
za  farou. V  kostele se provedla nová 
výmalba, podařilo se instalovat topení 
do lavic. Zatím jen do poloviny z nich, 
zbytek už je na  novém faráři. Je také 
otevřena cesta pro zařazení kostela 
mezi památky Jihomoravského kraje.

Kostel v  Ivani má opravenou 
střechu a  je rovněž vymalovaný, 
v  Pouzdřanech jsme kromě výmalby 
zrestaurovali obraz oltáře a  prvky 
na věži kostela. 

Pomáhal vám někdo při 
zvelebování farnosti? 

Tak na  tohle budu vzpomínat 
do  konce života. Vstřícnost zdejších 
lidí a  představitelů všech obcí pro mě 
byla zcela mimořádnou záležitostí. 
Kdyby z  této souhry vypadl jen jeden 
článek, nepodařilo by se udělat tolik 
práce. Jsem velice vděčný vedení 
obcí za  důvěru a  finanční podporu 
na  opravy. Rovněž farníkům. Chci je 
ujistit, že vše, co se společnými silami 
podařilo zbudovat, tady zůstává. Tak, 
jak jsem sliboval, když jsem je žádal 
o podporu. Nic si s sebou neodnáším.

Lze srovnat zájem farníků 
a veřejnosti v době vašeho příchodu 
před 4 lety a nyní?

Když jsem přišel, byl poloprázdný 
kostel. Tehdy jsem se dokonce malinko 
zaradoval, že budu mít víc času na kolo 
a  windsurfing (smích), ale po  pár 
týdnech se to začalo měnit. Lavice se 

začaly zaplňovat a hned první rok jsem 
tu pokřtil nebývalý počet 26 dětí. To 
byly známky toho, že lidé mé působení 
přijímají. Dnes bývají neděle, kdy je 
v  kostele i  25 ministrantů. Do  výuky 
náboženství ve  Vranovicích a  Ivani 
chodí na  50 dětí. Do  kostela chodí 
hodně mladých rodin s  dětmi. Mám 
rád například chvíle, kdy se s  dětmi 
držíme v kostele za ruce a modlíme se 
Otčenáš. 

Co pro vás bylo, jako pro kněze 
„cizince“, nejtěžší?

Největší obavy jsem měl z toho, jak 
budu přijatý lidmi. Mohu opravit třeba 
tisíc kostelů, ale lidi jsou důležitější. 
Pak mi někdo jen tak na ulici řekl „jste 
náš“. Bylo to tím pravým moravským 
dialektem a  já si toho dodnes moc 
vážím. Věděl jsem, že jsem přijatý.

Začal jste světit vína vinařům 
mimo kostel, odsloužil jste například 
i  mši na  Babské hody, které jsou 
pojaty jako jedna velká recese. Neměl 
jste s tím problém?

Ani v nejmenším neměl. A víte proč? 
Jsem synem horníka a  prodavačky. 
Vyrůstal jsem v  tom prostředí a  vím, 
že někteří lidé potřebují jiné cestičky 
k  tomu, aby si ověřili pravdivost 
věcí. To je můj přístup, který nikdy 
nezanikne.

Stačil jste se porozhlédnout 
po zdejším okolí, krajině?

Maximálně jsem využíval toho, že 
Vranovice jsou křižovatkou mnoha 
cyklistických stezek. Myslím, že mám 
zdejší kraj projetý snad víc, než kdokoliv 
z místních.  Hodně jsem pobýval v létě 
na Nových Mlýnech na windsurfingu. 
Ten je společně s bicyklem mojí velkou 
zálibou. A  všem je doporučuji. Když 
starosti přerůstají přes hlavu, není 
nic lepšího, než si vyjet poznávat kraj 
a provětrat mysl. Předtím je ale potřeba 
se vyzpovídat (smích).

Našel jste si tady přátele?
Ano. Každý potřebuje malou 

společnost, aby přežil. Říká se jí přátelé. 
Když přijdete na nové místo, trvá 3 až 
5 let, než si je dokážete najít a sžít se 

Grzegorz Zych se loučí s Vranovicemi
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s nimi. Já odcházím ve chvíli, kdy se mi 
to právě podařilo. Ve  Vranovicích se 
navíc cítím být občanem. 

Co si s sebou odnášíte?
Poznání. Že pokud potkáte správné 

lidi, kteří mají stejný cíl, či zájem, 
dokážete udělat spoustu dobré práce. 
Že farní společenství se může podobat 
rodině, v  níž jsou lidé tolerantní, 
vstřícní a nepomlouvají se.

Odnáším si vzpomínky na  lidi 
a vinorodý kraj. 

Co byste chtěl říct před odchodem?
Chci velice poděkovat všem za  to, 

že jsem tady mohl žít. Zároveň se 
chci omluvit, pokud nastaly chyby. 
Chtěl bych poděkovat úplně každému 
ve  všech třech obcích. Ale nejvíce 
ve  Vranovicích, protože tady jsem žil 
a  spolupráce s  obcí byla mimořádně 
dobrá. 

Zároveň se ale loučím s celou jižní 
Moravou a  lidmi, které jsem v  ní 
poznal.

A  pokud přijdou na  lidi chmury, 
vzkazuji jim, ať se jdou potěšit 
do  sklepa a  ochutnat svoje výborné 
moravské víno. Ale s mírou.

Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková

R. D. Mgr. Grzegorz Zych
Věk: 45 let
Pochází: Rybnik, Polsko
Ve Vranovicích sloužil: 
od 09/2012 do 07/2016
Opravil:
Vranovice - fara se zahradou, výmalba 
kostela, topení pod lavicemi
Ivaň – oprava střechy kostela, výmalba
Pouzdřany – zrestaurování obrazu 
oltáře, prvků na věži, výmalba

Obecní knihovna

Mladí fotografové 
vystavovali 
v knihovně
Kroužek mladých fotografů při ZŠ 

Vranovice, který sdružuje děti různého 
věku a  který vede Ilona Bednářová, 
vystavoval ve  foyer obecní knihovny své 
fotografické práce na  volné téma. Pro 
mladé fotografy to byla vhodná příležitost, 
jak představit své umění veřejnosti. 
Výstavku při návštěvě knihovny zhlédly 
více než tři stovky lidí. (hor)

Prvňáci byli 
pasováni na čtenáře
O bezmála čtyři desítky nových rytířů 

se rozrostl Řád čtenářů. V  úterý 14. 
června se sešli v  obřadní síni obecního 
úřadu žáci tříd 1. A a 1. B základní školy 
ve  Vranovicích spolu se svými třídními 
učitelkami Mgr.  Petrou Stejskalovou 
a Mgr. Irenou Machovou k slavnostnímu 
pasování prvňáků na čtenáře.

Král Lexikon pasoval na čtenáře téměř čtyři 
desítky prvňáků

Každý čtenář otiskl na památku svůj palec 
do pamětní knihy
Foto: Josef Horníček

Král Lexikon, kterého zastoupil 
místostarosta obce Ing.  Jaroslav Pezlar, 
po  společném čtenářském slibu pasoval 

na  čtenáře 39 žáků z obou prvních tříd. 
Na památku pak děti obdržely čtenářský 
glejt, potvrzující tento slavnostní akt 
a  příslušnost k  obrovské čtenářské 
obci, knížku pro první čtení a průkazku 
do knihovny s roční registrací. 

Na  závěr této malé slavnosti noví 
čtenáři otiskli svůj prst do Pamětní knihy 
a zvěčnili se na společném fotu. (hor)

Knížky a čtečky
Během posledních dvou let se výrazně 

zvýšila oblíbenost čteček oproti tištěným 
knihám. Nejsou tedy knihy zbytečné 
v  době čteček? Toť otázka… Každý 
člověk je originál a  každý preferuje něco 
jiného. Čtečky i knihy mají své pro i proti. 
Hlavním výhodou čteček je, že si můžete 
stáhnout vesměs jakoukoliv knihu, ovšem 
většina z nich je placená. V dnešní moderní 
době navíc čtečky vypadají moderně a jsou 
in. Další výhodou je, že si čtečku můžete dát 
do  jakékoliv tašky a  nemusíte se bát, že se 
vám na rozdíl od knihy pomačká, popřípadě 
roztrhne. Některé knihy jsou velké a těžké, 
proto při manipulaci s  nimi musíme být 
opatrní. Jenže na  druhé straně existuje 
mnoho důvodů, proč si čtečku nepořizovat. 
Někteří lidé, například já, se knihy rádi 
dotýkají, popřípadě milují vůni knih. 
Knihy bývají většinou hezky zpracované, 
mají nádherné, živé obálky a  ilustrace. 
Člověk si tak může lépe představovat děj 
a  prostředí, ve  kterém se nachází. Může 
lépe poznat myšlenky ukryté v knize a zažít 
dobrodružství. Navíc se tak kniha stane 
módním doplňkem jak na poličce nebo stolu, 
tak v  ruce. Já osobně si myslím, že knihy 
rozhodně nejsou zbytečné, protože pokud si 
chci přečíst nějaký příběh, musím s knihou 
navázat jakýsi osobní vztah, kdy se s  ní 
postupně sblížím a  dokážu si vychutnat 
příběh, který kniha ukrývá. Dále si myslím, 
že kniha má v  nás vzbuzovat emoce. 
Například já dokážu podle vůně knihy 
určit, zda čtu starou nebo novou knihu. 
Navíc – podle mě má srdce jen tištěná 
kniha, protože se u  ní mohu lépe ponořit 
do  děje. Čtení na  čtečce, popřípadě tabletu 
mi nedělá dobře na  oči, raději tedy volím 
tištěnou knihu. Je to samozřejmě velmi 
diskutabilní téma, každý by si měl nejdříve 
oba způsoby čtení vyzkoušet a teprve poté si 
vybrat jemu příjemnější variantu.

Marta Brhelová, žákyně býv. 9. A
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Okna školy dokořán

Deváťáci se loučili 
se školou
Žáci posledního ročníku základní 

školy se v  úterý 28. června oficiálně 
rozloučili se spolužáky, pedagogy i s léty 
strávenými ve  školních lavicích základní 
školy ve Vranovicích.

Letos ukončily studium na základní škole tři 
desítky absolventů. Foto: Josef Horníček

Rozloučení s  letošními absolventy 
základní školy se uskutečnilo ve velké síni 
obecního úřadu a zúčastnili se ho současní 
i bývalí učitelé, rodiče a známí deváťáků. 
Za  školu se s  absolventy rozloučily 
ředitelka školy Mgr.  Hana Pokorná, 
třídní učitelka Mgr. Svatava Odložilíková 
a učitelka a zároveň výchovná poradkyně 
Mgr.  Zdeňka Říhovská. Každý 
z  absolventů pak obdržel Pamětní list 
absolventa školy a  v  nejedněch očích 
absolventů, ale i  rodičů, se objevily slzy 
dojetí.

Po  prázdninách se už bývalí žáci 9. 
A rozejdou k dalšímu studiu na středních 
školách a učilištích. Přejeme jim mnoho 
úspěchů! 

Josef Horníček

Jaká jsou fakta 
ke kapacitě 
mateřské školy?
Po  zveřejnění přehledu o  přijatých 

žácích do  mateřské školy, které vydalo 
vedení ZŠ a  MŠ Vranovice v  závěru 
měsíce června, se objevily připomínky 
a  diskuse ke  kapacitě mateřské školy. 

Považuji za důležité informovat veřejnost 
o této skutečnosti v širších souvislostech.

Přijaty byly všechny tříleté děti

Přihlášky do  MŠ podalo celkem 38 
dětí. Z toho k datu 1. 9. 2016 (při nástupu 
do MŠ) 17 tříletých dětí, 20 dětí dovrší 2 
let a  jedno dítě bude mít k tomuto datu 
jeden rok. Do  MŠ byly přijaty všechny 
přihlášené děti, které splňovaly podmínku 
dosažení věku tří let. Tak jako v minulých 
letech.

Takto doplněné zveřejnění Přehledu 
přijatých žáků do  MŠ by v  minulosti 
stačilo. Je chybou, že se tak nestalo. 
V současné době je třeba tyto informace 
doplnit o několik zásadních skutečností.

Je pravdou, že vedení školy i  obce 
překvapil vysoký počet podaných 
přihlášek pro děti, které v době nástupu 
do MŠ (1. 9. 2016) ještě nedovrší věku 3 
let. Jedná se celkem o 21 dětí. Je to signál 
pro vedení obce a  potvrzení jednoho 
z bodů Vize vzdělávání pro roky 2015 – 
2020, dokumentu rozvoje, který vedení 
obce schválilo v  loňském roce. Celý text 
Vize je zveřejněn na webových stránkách 
obce a  obsahuje, mimo jiné, i  rozšířené 
vzdělávání pro předškoláky:

 � školka pro děti již od dvou let 
věku,

 � přípravná třída pro ZŠ, 
 � projekt půjčování hraček atd. 

A  je taky pravdou, že rozšíření MŠ 
i pro dvouleté děti se stalo v zastupitelstvu 
obce předmětem významné kritiky 
a  diskuze. Podání letošních přihlášek 
do  MŠ dává jasnou odpověď na  to, že 
Vize vzdělávání na  rok 2015 – 2020 je 
i  v  tomto bodě naprosto opodstatněná, 
protože zájem ze strany rodičů o umístění 
dvouletých dětí do MŠ je velký.

Proč se nepodařilo Vizi v tomto 
bodě v roce 2016 naplnit?

V  prvním roce schválené Vize se 
ji podařilo naplnit ve  všech bodech 
předškolního vzdělávání až na  jeden: 
zpřístupnit MŠ i  pro dvouleté děti. 
PROČ? Narazili jsme na  zatvrzelého 
„úředního šimla“! Krajským úřadem 
je kapacita MŠ stanovena pro 90 
dětí. Od  1. 9. 2016 se podařilo získat 
povolení pro zřízení přípravné třídy 

pro deset předškoláků. Tím se zvýšila 
celková povolená kapacita pro děti MŠ 
a předškoláky na rovných 100 dětí. Tato 
kapacita by stačila pro to, aby mohlo být 
v letošním roce přijato dalších 18 dětí!

Není tomu tak! A zase otázka 
PROČ?

Protože úředník České státní hygieny 
je více než ředitel ZŠ a MŠ, je více než 
zastupitelstvo obce, je více než starosta, 
než rodiče dětí.

Za deset let se podařilo kapacitu 
MŠ zdvojnásobit! Je to málo?

Všichni, kteří znají vývoj kapacity 
MŠ za  posledních deset let, vědí 
základní skutečnosti: Před deseti lety 
byly provozovány 2 třídy MŠ o  celkové 
kapacitě 50 dětí. Ostatní jezdily 
do  Pohořelic, Přibic, do  Brna. V  roce 
2008 se zřídila třetí třída a  kapacita se 
zvýšila na  povolených 75 dětí. Tři až 
čtyři roky tato kapacita stačila. V  roce 
2011 byla zřízena čtvrtá třída v bývalém 
Školním klubu v  hlavní budově ZŠ 
a  celkovou kapacitu nám Krajský úřad 
navýšil na  90 dětí – dostačující počet 
(a  byl by dostačující i  pro dvouleté děti 
v letošním roce!).

A co následovalo?

Česká státní hygiena stanovila 
celkovou kapacitu MŠ NOVĚ 
na pouhých 72 dětí. Uvedeným důvodem 
je nedostatečná plocha na  1 dítě. 
Přitom 30 let, možná 40, byla plocha 
dostačující. Teď přišel úředník/ce a vše je 
jinak. Výsledkem je 18 nepřijatých dětí 
a  veškeré investice do  rozšíření kapacity 
MŠ přijdou vniveč. Od  r. 2012 jsme 
každoročně žádali o vydání výjimky na 90 
dětí. Vždy jsme ji obdrželi, letos doposud 
oficiální rozhodnutí nepřišlo. Navzdory 
maximální vstřícnosti a snaze obce.

Do  rozšíření kapacity MŠ vedení 
obce od  r. 2011 investovalo více než  
1 milion korun. V  letošním roce došlo 
k dalším úpravám a rozšíření hrací plochy. 
A  výsledek? Zatím žádný, kapacita ze 
strany Krajské hygienické stanice je 
nezměněna.

Vedení školy, vedení obce a  zejména 
rodiče dětí tak získávají společně další 
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praktické zkušenosti s úřady. A sice to, že 
zdravý rozum dostává na  frak. Zejména 
pro děti a  předškoláky to je první 
praktické setkání s  úřední byrokracií 
a úředním šimlem.

Co dál?

Zájem rodičů o umístění mladších dětí 
do MŠ dal vedení obce jasnou odpověď 
na to, že Vize vzdělávání byla stanovena 
správně. A pro její naplnění udělá vedení 
obce vše, co bude v  její kompetenci 
a silách. Vize vzdělávání i v  tomto bodě 
nesmí zůstat pouze na papíře.

Vedení obce požádalo o  spolupráci 
právní kancelář. Věřím, že se nám 
nakonec podaří najít řešení a umožníme 
i dvouletým dětem pobyt v MŠ.

Někdo řekne: „A  proč nepostavíte 
novou, velkou školku“? Ta by se musela 
vyprojektovat, zajistit finanční prostředky 
a teprve potom stavět. Reálný termín by 
tak byl pro rok 2019. Jenže také není  
jisté, zda bude v  té době ještě takové 
kapacity třeba a  nebudou to vyhozené 
peníze. Máme vyhazovat peníze, které 
můžeme využít jinde jenom proto, že 
státní úředník si postaví hlavu?

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Prokázali vědomosti 
o Karlu IV.
V pátek 24. 6. 2016 se uskutečnila soutěž 

Česko a  Karel IV. organizovaná Školním 
parlamentem ZŠ Vranovice. Soutěž byla 
rozdělena na  mladší a  starší kategorii, 
každou třídu zastupovalo šestičlenné 
družstvo. Mladší kategorii vyhrála třída  
5. B, starší kategorii třída 8. A.

Dobré vědomosti prokázali žáci v soutěži Česko 
a Karel IV.

Všechna družstva prokázala 
dobré vědomosti, bodové rozdíly 
byly minimální. O  výsledku nakonec 
rozhodovaly body za rychlost při skládání 
obrázku Karlštejna. O  vítězství 5. B 

dokonce musela rozhodnout dodatečná 
rozstřelová otázka. Nakonec byly rozdány 
ceny vítězům i ceny útěchy.

Všem zúčastněným – soutěžícím 
i divákům, kteří svá družstva povzbuzovali, 
děkujeme. Zvláštní poděkování patří 
organizátorkám a zároveň moderátorkám 
soutěže: Lucii Soukopové ze 6. A a Anně 
Pezlarové ze 7. A.

Mgr. Zdeňka Říhovská

Škola má novou 
školskou radu
Dne 24.6. se konaly volby do školské 

rady. Volili se tři zástupci za zřizovatele, 
tři zástupci z  řad zaměstnanců školy 
a  tři zástupci z  řad rodičů. Učitelé si 
své zástupce volili ze 17 kandidátů, 
na  kandidátce rodičů figurovalo 6 jmen. 
Do voleb se zapojilo 23 peadagogických 
pracovníků a  110 rodičů. Pro další tři 
roky bude rada pracovat v tomto složení: 
za zřizovatele Ing. Jan Helikar, Mgr. Iva 
Rapcová, Jana Hladká, za  pedagogický 
sbor Mgr.  Blanka Beňušová, 
Mgr.  Romana Nečasová a  Mgr.  Yveta 
Lásková a  za  rodiče Erika Suchánková, 
Petra Čeledová, Blanka Pezlarová.

Všem kandidátům děkuji za  účast, 
všem zvoleným gratuluji a  těším se 
na brzkou spolupráci.

Mgr. Hana Pokorná 
ředitelka ZŠ a MŠ Vranovice

Jak jsme si 
užili školní rok 
ve vranovickém 
Čtyřlístku
Čtyřlístek působí pod ZŠ a  MŠ 

Vranovice. Školní rok jsme odstartovali 
jak jinak než tancem. Na  začátku října 
jsme uspořádali náborový den v družině 
1. stupně ZŠ Vranovice. Děti nejprve 
zhlédly vystoupení a  pak se naučily 
krátkou choreografii, která se jim 
natolik zalíbila, že jsme si ji pak ještě 
2x zopakovali. Poté jsme se v  průběhu 
celého října a  listopadu pilně učili nové 
kroky, nové choreografie a také jsme učili 
nováčky, kterých nám od minulého roku 

opravdu hodně přibylo. Pro zpestření 
a  odreagování jsme do  tréninků zařadili 
i hry, které uvítali především ti nejmenší.

Začátkem listopadu jsme vyrazili 
na 128. Region Dance Party do Břeclavi, 
kterou pořádal Square Dance Club 
Šumaváček. Zde jsme se pod vedením 
Miroslava Procházky zdokonalovali 
v  country tancích a  vyzkoušeli si také 
clogging. Velmi mě potěšilo, že se tohoto 
víkendového semináře rozhodli zúčastnit 
i  nováčci. Všichni jsme si odtud odvezli 
cenné zkušenosti, spoustu se toho naučili 
a vytvořili nová přátelství s dalšími country 
soubory, které se spolu s  námi semináře 
zúčastnily. Následující měsíce jsme 
věnovali nejen přípravě na  Vranovické 
jaro, ale také se tanečníci naučili kratší 
opakovací tance, na kterých si zopakovali 
figury a  procvičili těžší prvky. Na  konci 
dubna nás čekalo Vranovické jaro, kde 
jsme vystoupili se dvěma choreografiemi 
a  to s  Puppies (Štěňátko) a  Summer. 
I přesto, že bylo několik dětí nemocných, 
se vystoupení podařilo. 

V  posledním červnovém víkendu 
jste nás mohli vidět na Dnu otevřených 
dveří, kde jsme se předvedli v  nových 
kostýmech s vylepšenými choreografiemi 
a také s novou show Jirka a čert. Doufám, 
že diváci si naše vystoupení užili stejně 
jako my. V tomtéž víkendu proběhlo také 
tradiční spaní ve  škole. To zahrnovalo 
nejen celodenní hraní her, luštění šifer, 
míčové hry apod., ale také poslední 
zkoušku před vystoupením na  Den 
otevřených dveří firmy Mikulík. Večer 
se pak zakončil pohádkou a ráno se opět 
hrály hry, a to především velmi oblíbený 
Twister, při kterém se alespoň jednou 
„zasukoval“ snad každý.

Závěrem této rekapitulace školního 
roku 2015/2016 bych ráda poděkovala ZŠ 
a MŠ Vranovice za poskytnuté prostory 
a nové kostýmy, dále pak rodičům a všem, 
co nás během roku podpořili. Už teď se 
moc těším na příští školní rok. 

Ilona Bednářová
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Římskokatolická farnost

Loučíme se 
s duchovním 
správcem farnosti
Poslední červencovou neděli se 

rozloučíme s  dosavadním duchovním 
správcem otcem Grzegorzem Zychem, 
který odchází po čtyřech letech působení 
v  naší farnosti na  nové místo. Během 
působení otce Grzegorze v naší farnosti 
se mimo jiné podařilo realizovat s pomocí 
darů od  farníků i  občanů opravu fary 
a  farské zahrady a  provést výmalbu 
interiéru kostela a renovace nátěrů lavic. 
Díky spolupráci s  obcí a  s  farníky byl 
opraven farní dvůr a zpřístupněna zahrada, 
kde se konají akce dětí i dospělých. Řada 
věřících také bude vzpomínat na hudební 
zážitky, které mohli během působení otce 
Grzegorze ve Vranovicích načerpat. Mezi 
tyto zážitky patřily pravidelné novoroční 
koncerty dechové hudby z  Čejkovic – 
předchozího působiště otce Grzegorze. 
Hlavně si však otec Grzegorz získal srdce 
lidí tím, že měl velmi blízko ke  všem 
lidem v  obci. Nezapomenutelná jsou 
jeho kázání – krátká, poučná a  výstižná 
pro všechny lidi. S  otcem Grzegorzem 
se ve farnosti rozloučíme na nedělní mši 
svaté 31. července. Za  celou farnost mu 
přejeme hodně sil a  Božího požehnání 
do další kněžské služby v novém působišti.

V  srpnu pak v naší farnosti již bude 
slavit bohoslužby nový pan farář, otec 
Jaroslav Sojka, kaplan z Velkého Meziříčí, 
který pochází z  Deblína. Vranovice 
budou druhým působištěm jeho kněžské 
služby (primici měl v roce 2014). Chceme 
otci Jaroslavovi pomáhat v jeho pastoraci 
nejen modlitbami, a  doufáme, že se mu 
bude v naší farnosti líbit.

Pouť ke Svaté 
bráně do Žďáru nad 
Sázavou
V neděli ráno 12. 6. 2016 se děti, které 

navštěvují výuku náboženství, vydaly 
se svými katechety na  pouť do  Žďáru 
nad Sázavou ke  Svaté bráně v  bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 
a  na  Zelenou horu. Všech 15 účastníků 
poutě si muselo ráno přivstat, neboť jsme 
chtěli stihnout mši v bazilice v 9 hodin. 

To se nám nakonec povedlo a  i  když 
nejmenší účastníci v  lavicích žďárské 
baziliky poklimbávali při kázání, v kostele 
se jim moc líbilo. Liduška Pokorná dostala 
od  otce Šagiho (Vladimír Záleský) 
na  konci mše veliký sáček sladkostí 
za chytrou odpověď.

Po  skončení bohoslužby jsme 
mohli již obdivovat baziliku a  Svatou 
bránu. Svaté brány jsou původně dveře 
ve čtyřech římských bazilikách, které jsou 
zazděny a které se otevírají pouze v době 
Svatého roku ( Jubilejního roku). V  roce 
2015 v souvislosti s mimořádným Svatým 
rokem byly ustanoveny dočasné (po dobu 
jednoho roku) Svaté brány po  celém 
světě. Kdo projde Svatou branou, může 
získat po splnění stanovených podmínek 
částečné odpuštění hříchů pro sebe, nebo 
pro druhé. U  Svaté brány se nejvíce 
dětem líbila pamětní razítka, která si 
místo na pohlednice dávaly také na  tělo 
tak vehementně, až nám pan kaplan 
naznačil, že by bylo lépe se jít raději 
nasvačit ven před baziliku. Po  svačině 
jsme se vydali na  Zelenou horu, kde si 
ti, kterým zbývala energie, oběhli celý 
komplex zvenku. Následovala prohlídka 
nádherného poutního místa s  kostelem 
sv. Jana Nepomuckého.

Ze Zelené hory jsme se vydali zpět. 
Při cestě na  vlak následovala krátká hra 
na  louce a  dlouhá cesta vlakem zpět 
do  Vranovic. Při zpáteční cestě vlakem 
jsme vyhodnocovali hru na  tipování 
zasvěcení kostelů, které jsme vlakem 
míjeli a  divili byste se, kolik kostelů se 
dětem povedlo docela pěkně uhodnout!

Farní táborák 
zakončil schůzky
Táborák na  farní zahradě byl 

letos ve  znamení cestování po  pěti 
kontinentech. Jako děti v  Africe 
jsme sbírali burské ořechy; Ameriku 
představovala hra na  únosy, bandity 
a hádání, koho že to banditi unesli; Asii 
kohoutí zápasy; Austrálii a  Oceánii lov 
perel v  moři plném žraloků a  Evropu 
výroba vzácného náhrdelníku z  těstovin. 
Poté následovala mše svatá s rozdáváním 
vysvědčení a  po  ní táborák, další porce 
her s míčem (hra na prostředního, fotbal, 
ragby) a  hra na  papouška. Děti také 
dostaly drobné odměny za  celoroční 
práci ve  farnosti. Děkujeme panu faráři, 
že dal v  plen farní zahradu a  celou 
akci sponzoroval. Dík patří též Oldovi 
Vybíralovi za  hudbu a  všem dětem 
i  rodičům za  hojnou účast. Škoda jen, 
že koncem roku je těchto akcí spousta 
a  někteří proto nemohli přijít, protože 
byli na jiné akci!

Ohlédnutí za Nocí 
kostelů
Letošní Noc kostelů se konala 

v  pátek 10. června, kdy se od  17 hodin 
otevřely dveře našeho kostela nejprve 
pro návštěvníky z řad dětí. Tématem her 
v  letošním roce bylo milosrdentsví, děti 
plnily úkoly na  stanovištích v  kostele, 
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sakristii a  na  kůru, pro starší děti 
byly připraveny křížovky a  šifry, které 
v mnohém případě zaujaly i rodiče. Děti 
měly možnost prozkoumat všechny 
prostory a  seznámit se s  některými 
ministrantskými dovednostmi. Na konci 
trasy si pak mohly vyrobit dárek a vybrat 
drobnou odměnu. Tato akce je otevřena 
všem dětem a také letos se jí zúčastnila řada dětí, které do kostela jinak nepřijdou.

Následoval společný koncert schol Vranovice a  „Pondělní šichta“ z  Uherčic, 
na který se přišlo podívat asi nejvíc návštěvníků. Po krásném koncertě paní Křížová 
a pan Klimeš působivě vyprávěli a prezentovali své zážitky z  letošní cesty poutníků 
z naší farnosti do Itálie.

Na  závěr Noci kostelů uvařily obětavé maminky čaj před kostelem. Někteří 
návštěvníci toužili také ochutnat mešní víno, což může být zajímavý nápad do příštích 
ročníků.

Pavel Kukleta

Během Noci kostelů děti plnily úkoly nejen v kostele

Celoživotní 
vzdělávání

Angličtina pro 
dospělé startuje - 
zapište se včas
Základní škola pro školní rok 2016/17 

připravuje vzdělávání dospělých v těchto 
oblastech:

1. Angličtina s  rodilým mluvčím – 
termín říjen 2016 – květen 2017. 
Výuka bude probíhat ve čtvrtek od 16 
hod. Cena 600 Kč za hodinu pro celou 
skupinu (tzn. 10 přihlášených = 60 Kč 
na  hodinu). Výuka bude probíhat se 
zahraničním lektorem.

2. Angličtina pro začátečníky - termín 
říjen 2016 – květen 2017. Výuka 1x 
týdně, den a  hodinu přizpůsobíme 
většině přihlášených. Cena 300 Kč 
za  hodinu pro celou skupinu (tzn. 
10 přihlášených = 30 Kč na  hodinu). 
Výuka bude probíhat s  českým 
lektorem.

3. Angličtina pro mírně pokročilé 
- termín říjen 2016 – květen 2017. 
Výuka 1x týdně, den a  hodinu 
přizpůsobíme většině přihlášených. 
Cena 300 Kč za  hodinu pro celou 
skupinu (tzn. 10 přihlášených = 30 Kč 
na  hodinu). Výuka bude probíhat 
s českým lektorem.

4. Práce s počítačem, notebookem pro 
seniory začátečníky – termín říjen 
- listopad, popř. druhý běh únor-
březen. Výuka 2 hod týdně (celkem 10 
hodin), den a  hodinu přizpůsobíme 
většině přihlášených. Cena 300 Kč 
za celý kurz. 

Všechny kurzy budou probíhat 
v  prostorách ZŠ Vranovice. Přihlásit 
se lze na  tel.č. 730 151 123, na  e-mailu 
reditelka@skolavranovice.cz, nebo lze 
přihlášku vhodit do  poštovní schránky 
před hlavním vchodem do školy. Všechny 
kurzy budou otevřeny při minimálním 
počtu 6 přihlášených.

Do přihlášky prosím uveďte:
Jméno, příjmení, kontakt na  sebe 

(telefon, e-mail), přihlašující se do kurzů 
2., 3., 4., uvedou i den a hodinu, které by 
preferovali.

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy Nejvíce zaujal návštěvníky společný koncert. Foto: Pavel Kukleta
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Společenské dění

Hody byly, hody budou...
Jak se připravovaly a  slavily hody v  minulosti, si může 

každý osvěžit přečtením článku v  publikaci Vranovice (str. 
240). Publikace vyšla před devíti lety a už můžeme zaznamenat 
změny, např. máme pro stárky rekonstruované historické kroje, 
vesnice se nám zvětšila, obyvatel přibylo. Co se však nemění, 
jsou velké starosti pro pořádající klub či spolek.

Letos to bude opět fotbalový klub, který na  sebe vzal 
zodpovědný úkol, značně nevděčný a  ne vždy všemi oceněný. 
Proto vyzývám spoluobčany, aby ukázali, že si práce organizátorů 
váží a v době průvodu opustili křesla i sedačky a vyšli před domy, 
případně si koupili vstupenku. 

Loni jsem byla svědkem výstupu, kdy se mladý muž s dítětem 
ve  sportovním kočárku dožadoval u  pokladny bezplatného 
vstupu na  večerní taneční zábavu, kde už měl manželku 
s krojovaným dítětem.

Argumentoval: „My vám půjčíme děcka v kroji, abyste měli 
hody hezčí a  vy chcete zaplatit vstupné, styďte se!“ Nakonec 
zaplatil. Pak jsem přemýšlela, kdo by se měl stydět. Ne ti 
rodiče, kteří před devátou večer nemají navečeřené a umyté děti 
v postýlkách? 

Proto se přimlouvám, aby pořadatelé vzali kritikům vítr 
z  plachet, aby uvedli na  plakátech harmonogram průvodu 
a  uvedli, kdy a  kde budou zastávky, neboť obec už máme 
rozlehlou. 

Pořadatelům i  hostům přeji, aby se vydařilo počasí, neboť 
hody byly, hody budou...

Marie Duroňová

Sportovci SK Vranovice
srdečně zvou na

Tradiční krojované hody
ve dnech 19. - 21. srpna 2016

Program:
Pátek

stavění máje, večerní zábava se skupinou
WIND Band

Sobota
hudební skupina

MERLLIN
Neděle

průvod obcí, krojovaná zábava
s dechovou kapelou
HRADČOVJANKA

Něco je špatně!!

Tradiční krojové hody ve dnech 19. - 21. 8. 2016
V  tomto spojení je zakódovaného něco špatně. Termín 

konání hodů nebo název „Tradiční“.
Pro úplnost upřesňuji termín: pátek!!!19. 8. – 21. 8. 2016. 
Pamatuje některý vranovický rodák, že Tradiční hody se 

konaly ve dnech pátek – neděle? 
Je to chyba, která se již pro letošní rok nedá napravit. Tradice 

je jednou z největších hodnot, kterou každá obec má. 
Vedení obce se dlouhodobě důsledně snaží o  zachování 

tradic - pořízení původních místních lidových krojů, finanční 
podpora spolků, které se podílejí svou činností na  udržení 
místních tradic atd.

Vedení obce se změnu termínu Tradičních hodů dozvědělo 
až ve  chvíli, kdy nebylo možné již termín změnit. Proto 
považujeme termín letošních hodů za  výjimku a  věříme, že 
v  příštích letech bude tradice dodržena a  Tradiční krojované 
hody proběhnou třetí víkend v srpnu (sobota, neděle, pondělí), 
tak jak velí tradice.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Pohádkový les po roce znovu ožil
Po  roce obsadily les Hájek opět pohádkové postavy. 

U  příležitosti Dne dětí uspořádalo Centrum volného času 
ve spolupráci s místními zájmovými spolky v sobotu 4. června 
Pohádkový les. 

Více jak dvě stovky dětí spolu s  jejich rodiči i  prarodiči 
strávily příjemné odpoledne. V  Pohádkovém lese mohly 
děti potkat Pata s  Matem, kterým pomohly vyzdobit dům, 
nebo pomohly Marušce natrhat jablíčka pro zlou Holenu. 
Také na  dalších stanovištích pomáhaly děti s  plněním úkolů 
bludičkám, orientálním tanečnicím, vodníkům nebo závodily 
s  rancem buchet. Na  své si malí i  velcí přišli u  stanovišť, kde 
si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky nebo z  luku a  mohli se 
dozvědět i  mnoho zajímavého ze života včel nebo zvířat. 
Za pomoc všem zájmovým spolkům i jednotlivcům děkujeme.

Josef Horníček
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Příjemné odpoledne v Hájku strávili malí i velcí. Foto: Josef Horníček 

Rybáři si užili víkend 
na Stříbrňáku
O prvním červnovém víkendu si přišli na své rybáři a jejich 

příznivci. Za krásného slunečného počasí se na rybníku Stříbrňák 
konaly po oba víkendové dny rybářské závody. V sobotu soutěžili 
dospělí a den na to soutěžily děti a mládež do 15 let.

Po oba dny závodů byl rybník Stříbrňák v obležení rybářů

Nejvíce bodů nasbírala Hana Kuricová z Hustopečí. Na snímku jí předává 
vítěznou cenu předseda místní organizace rybářů Luboš Mrkvica
Foto: Josef Horníček

Závodilo se od rána od šesti hodin do poledne a hodnotil se 
počet, velikost i druh ulovených ryb, za které se udělovaly body.

Nejvíce vítězných bodů nasbírala Hana Kuricová 
z Hustopečí, která ulovila 3 kapry a 2 cejny. Kromě vítězného 
poháru si odnesla i hlavní cenu Grill Campingaz, kterou věnoval 
pořadadel závodů Moravský rybařský svaz, místní organizace 
Vranovice.

Josef Horníček

Pokud možno podle objednatele modrý podklad s bílým písmem 
 
Pojištění hrobů, pomníků, uren… (vandalismus, krádež, živel) nyní jen za 300 Kč/rok (pojistná 
částka do 50 tis. korun). 
Zdeněk Brabec, tel. č. 724 559 209 
 
Inzerát – dražba – 1/8 strany 

 
DRAŽBA STROJNÍHO VYBAVENÍ VÝROBY 

DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ 
 

Dražba začne: 24.08.2016 na portálu www.e-drazby.cz 
Nejnižší podání: 500 000,- Kč 
Obvyklá cena 1 150 000,- Kč 

Prohlídka předmětu dražby dne 27.7.2016 v 10:00–10:30 hod. 
Zájemci mohou kontaktovat dražebníka a získat další informace 

na telefonním čísle 734 732 179, nebo prostřednictvím elektronické 
pošty na adrese info@insdrazby.cz. 

 
 
POZVÁNKY 
 
Pozvánka do TIC s vinotékou 
 
TIC s vinotékou 
Zveme vás do příjemného prostředí vinotéky za obecním úřadem. Přijďte posedět u dobrého vína 
vranovických vinařů, nebo si objednat šálek výborné kávy. Děti si mohou pochutnat na zmrzlině, 
nebo zmrzlinovém poháru a pohrát si v dětském koutku. V horkých letních dnech je připraven 
dětský bazén pro osvěžení. 
 
Hodové grilování ve vinotéce 
Ve dnech tradičních srpnových hodů, tedy 19. – 21. 8. 2016, budou v odpoledních hodinách v 
nabídce speciality na grilu. Můžete si objednat steak, klobásy, ryby, či grilovaný sýr. Atmosféru 
zpříjemní živá hudba. 
 
 
ZADNÍ STRANA 
 
Společenská kronika 
 
Blahopřejeme… 
 
Září 
Miroslava Fajmanová  84 
Marie Faronová   93 
Jana Růžičková  70 
Jindřiška Mohylová   84 
Josef Varmužka  75 
Anna Faronová  88 
Rudolf  Čechovič  65 

komerční inzerce
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Z činnosti spolků

Klub maminek 
KMV
Letní melancholie
Sluníčko svítí, občas i  zaprší 

a  zahradníci se radují, ovoce zraje, 
hospodyňky zavařují, děti se koupou 
a křičí, kamarádky posílají fotky z báječné 
dovolené, psi a kočky leží ve  stínu a ani 
se nehnou...

Zdánlivě je všechno v tom nejlepším 
prázdninovém pořádku. Ale přece. Jaksi 
po mně jde letní splín. Nenápadně mě to 
nechá rozněžnit se nad lánem zlatavého 
obilí, nad věnečkem z  kopretin, nad 
prvním zralým rajčátkem. Pak mě to 
chytne za  srdce u  staré roubenky někde 
na  samotě v  Beskydech, nebo když se 
na  bosou nohu přilepí v  lese kus smoly. 
To už je moje romantická duše lapena 
a fantazie rozjíždí film - sen o minulosti..., 
vždyť by se to teď, v létě, tak krásně dalo. 
Prát v potoce, živit se jen z vlastnoručně 
vypěstovaných plodin, mít to daleko 
na nejbližší  vlak, nechat děti běhat celý 
den po louce a po lese, v poledne zanést 
muži na pole oběd a ještě chvíli se dívat, 
jak seče kosou...

Ať mi nikdo neříká, že podzim je 
smutnící období, to už všechno běží 
na plné obrátky, každý kmitá a stíhá, každý 
je rád, že má zaměstnavatele a  internet 
a topí plynem a děti jsou pěkně ve škole 
a  tytam jsou romantické představy 
o  starodávném způsobu žití, kdy léto 
mohlo být opravdu rájem na zemi.

Foto: Vlaďka Růžičková

Tak zkuste se mnou chytat na  svých 
cestách ozvěny starých časů a  nechte se 
jimi inspirovat.

Za KMV Jitka Klimešová

Klub důchodců
Po prázdninách 
jedeme do Znojma
21. září 2016 v  7.30 hod. odjede 

od  obecního úřadu autobus na  zájezd 
do  Znojma. Projedeme se vláčkem 
po  městě, pak je zajištěna prohlídka 
Louckého kláštera, kde navštívíme 
Znovín, včetně ochutnávky vína. 
Po  individuální dvouhodinové prohlídce 
města Znojma, nás autobus v cca 16 hodin 
odveze do restaurace v Lechovicích, kde 
se občerstvíme.

Cena pro členy klubu důchodců je 
100 Kč, pro ostatní 200 Kč.

Zdeňka Melová

Opékání špekáčků 
s písničkami
Krásně malované plakáty od  pana 

Varmužky zvaly členy klubu na  opékání 
špekáčků. Také pěkně posekaná farní 
zahrada nám udělala radost a my jsme si 
mohli udělat táborák a přivítat tak začátek 
prázdnin, jak už je pro nás v klubu tradicí.

Pracovníci obecního úřadu nám 
přivezli lavice a  tak se nám všem dobře 
a  pohodlně sedělo. Z  Brna přijela 
s  kytarou Liduška Lazarová a  tak se 
zpívalo, ale také se slavily narozeniny. 

Počasí nám přálo a  tak se posezení 
vydařilo. Za  nabídku sejít se u  táboráku 
na  farní zahradě jsme poděkovali panu 
faráři, který s námi chvíli poseděl.

Před prázdninami se členové klubu důchodců 
pravidelně scházejí při táboráku na farní 
zahradě
Foto: Zdeňka Melová

Posezení bylo příjemné a  rychle 
uteklo. Paní Vlasta Novotná nám popřála 
hezké prázdniny a plno krásných zážitků. 
V klubu se sejdeme hned po prázdninách 
5. září.

Zdeňka Melová

Skončilo cvičení, 
máme v KD 
prázdniny
S ukončením školního roku skončilo 

cvičení. Se Svatavou Pitkovou se sejdeme 
opět po  prázdninách. Za  uplynulý 
školní rok děkujeme Svatavě za  obětavé 
předcvičování a  těšíme se v  září opět 
na shledanou v tělocvičně ZŠ.

Zdeňka Melová

Aktivní člen klubu Josef Dvořáček oslaví v srpnu 
životní jubileum
Foto: Zdeňka Melová

Blahopřání k jubileu

Jak nám kalendář  
v srpnu praví,

pan Dvořáček Josef  
narozeniny slaví.

Letos má již 97 let
a v našem klubu  

je stále čilý kmet.
Přejeme mu stálé zdraví

a ať ho to s námi i nadále baví.
Za klub důchodců  

Zdeňka Melová
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ČSV Vranovice
Včelaři vyrazili 
za poznáním
V  neděli 12. 6. 2016 kolem půl 

deváté dopoledne nastalo „rojení“ včelařů 
z Vranovic a okolí. V autobuse nás bylo 
26. Cíl  - pokusná včelařská stanice 
na  Kývalce u  Rosic. Cestou jsme se 
zastavili ve Zbýšově v Muzeu průmyslové 
železnice v areálu bývalého dolu Jindřich. 
Několik nadšenců zde udržuje mašinky 
a vozy z  cihelen, dolů a  jiných podniků. 
Na  tělese bývalé normálně rozchodné 
vlečky (1435mm) obnovují koleje 
o rozchodu 600 mm do Zastávky u Brna.

Mnoho praktických poznatků získali včelaři 
z Vranovic na zájezdě na pokusnou včelařskou 
stanici na Kývalce u Rosic
Foto: Oldřich Vybíral

Po  příjezdu na  Kývalku nás přivítal 
její vedoucí Ing.  Oldřich Veverka. 
V  krátkosti nás na  začátek seznámil 
s  historií stanice. Pak jsme se věnovali 
hlavnímu tématu návštěvy: chovu matek. 
Na  stanici se udržuje a  množí linie 
včely medonosné – Singer. Původ je 
v  Rakousku. Pro naše podmínky zřejmě 
nejlepší linie. Vysvětlil nám, jak se na chov 
připravit, z  kterých včelstev odebírat 
plemenný materiál. Vlastní postup 
jsme si mohli sami vyzkoušet: příprava 
matečníkových misek a přelarvování. Pak 
vložení do chovného včelstva a následné 
využití vylíhlých matek a jejich označení. 
Následovaly dotazy z praxe a zakoupení 
matečníků pro chov v  naší organizaci. 
Návrat do  Vranovic kolem 18. hodiny. 
Celý den nám přálo i počasí a vrátili jsme 
se s  dalšími praktickými zkušenostmi 
potřebnými pro chov včel. Zájezd se mohl 
uskutečnit díky podpoře obcí: Vranovice, 
Přibice a Pouzdřany.

Oldřich Vybíral, předseda ČSV

Junák – svaz 
skautů a skautek
Skautské tábory 
v plném proudu
Letos skauti ze střediska Vranovice 

uskuteční celkem 5 táborů na  třech 
místech. Jeden z nich dokonce proběhne 
ve  Vranovicích. Táborů se zúčastní přes 
140 dětí z 246 členů našeho střediska.

Jeden tábor už je za  námi a  další 
dva právě probíhají (k 17.7.2016). První 
tábor, který letos proběhl, byl tábor skautů 
a  skautek, kterého se zúčastnili členové 
z  celkem čtyř oddílů ve  věku 10-15 let 
a také několik vedoucích. Tábor probíhal 
za  velmi přijemného a  pěkného počasí, 
i když se táborníci nevyhnuli i deštivému 
počasí. Na táboře si v letošním roce skauti 
a skautky zlepšili své skautské dovednosti, 
znalosti historie a  prošli celotáborovou 
hrou na téma Středověk.

Skauti si letos také poradili bez 
kuchařů a za pomocí vedoucích si zvládli 
uvařit sami a  vaření se jim velmi dařilo. 
Letos také na  táboře plnilo pět skautů 
a  skautek zkoušku Třech orlích per, 
která se skládá ze tří výzev, kdy každá 
trvá dvacetčtyři hodin. První zkouškou 
je nejíst, jediné co mohou odvážlivci 
konzumovat, je čistá voda, anebo černý 
hořký čaj. Druhou zkouškou je dvacetčtyři 
hodin nepromluvit. Poslední zkouškou je 
nebýt dvacetčtyři hodin nikým spatřen, 
ale zároveň sledovat dění v táboře.

Foto: Alvin Korčák

Během tábora skauti a  skautky 
vyrazili také na tradiční dvoudenní výlet, 
při kterém navštívili Kralice nad Oslavou 
a  také Náměšť nad Oslavou, přičemž si 
vše potřebné jako jídlo, spacáky, plachty 
a další potřebné vybavení nesou na zádech. 
Klasicky byl dvoudenní výlet kratší, pro 
mladší skauty a skautky, a zároveň i delší, 
náročnější výlet pro skauty starší.

Ještě probíhá tábor rosického oddílu, 
který také spadá pod naše středisko, 

po  skautském táboře následuje tábor 
oddílu uherčického a  poté proběhne 
tábor světlušek a  vlčat, který povede 
vůdce vranovického oddílu Jaguáři Radek 
Šťastný.

Poslední tábor, který letos 
uskutečníme, bude tábor příměstský, 
a  to pro děti předškolního věku, který 
proběhne v  areálu vranovické školky 
v měsíci srpnu.

Více o  táborech se můžete dozvědět 
na našich střediskových stránkách, anebo 
našem facebooku: junakvranovice.cz 
a www.facebook.com/junakvranovice.

Společně proti 
leukémii 
V  měsíci červnu jsme se spolu 

s  hustopečským oddílem zapojili 
do  charitativní sbírky Společně proti 
leukémii. Tato sbírka probíhá v  Česku 
od  roku 1998. Do  sbírky se zapojují 
skauti z celé České republiky a i náš oddíl 
se již několikrát v minulosti zapojil, ať už 
v Pohořelicích nebo v Hustopečích.

Charakteristickým znakem této 
sbírky je to, že probíhá na  benzínových 
pumpách. Řidiči mohou přispět drobným 
finančním obnosem a  skauti jim za  to 
s  radostí umyjí čelní sklo, ale klidně 
i  ostatní okna. Na  letošní sbírce se nám 
podařilo umývat nejen motorkářskou 
helmu, ale také bagr. Za pouhé dva dny 
jsme vybrali 9103 korun. Výtěžek putuje 
na podporu Českého národního registru 
dárců kostní dřeně.

V charitativní sbírce na podporu léčby leukémie 
vybrali skauti přes devět tisíc korun
Foto: Alvin Korčák

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, 
ať už jako dobrovolníci, nebo jako dárci. 
Příští rok se do  sbírky snad zapojíme 
znova a  to s  největší pravděpodobností 
opět v  Hustopečích. Více informací 
o sbírce můžete zjistit na této internetové 
adrese: www.skaut.cz/protileukemii/.
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Sport

TJ SOKOL 
Vranovice
Rozloučení se  
se cvičením: 
Vlkovský klíč
Ve dnech 17. a  18. června uspořádal 

oddíl všestrannosti pro své členy z  řad 
žákovských družstev dvoudenní výlet 
do přírody do Vlkova u Tišnova. 

Po  příjezdu vlakem do Vlkova 
u  Tišnova byly děti rozděleny do  dvou 
družstev: na  družstvo modré a  družstvo 
červené. V těchto družstvech děti po celý 
pobyt soutěžily a  plnily různé úkoly. 
Za splněné úkoly každé družstvo získalo 
body. Za tyto body pak dostalo speciální 
peníze „Vlky“ a „Vlčky“ a za ty si mohli 
členové družstva v  obchůdku „U  vlka“ 
nakoupit různé dobroty nebo malé věcné 
ceny.

Našim cílem byla chata na  samotě 
u  rybníka, vzdálená asi 4 km od  nádraží 
ČD a aby cesta lépe utekla a děti neměly 
čas naříkat, že je bolí nohy, již u nádraží 
dostaly úkol – abecedu. Do tašky v barvě 
svého družstva měly nasbírat věci dle 
abecedního seznamu, které naleznou při 
cestě až do chaty. Cestou byla tři kontrolní 
stanoviště – u  zámku to byl znalostní 
test, u  studánky lovily zlato a  na  cestě 
u  rybníka přenášely zlato na  bezpečné 
místo.

Večer, po  opékání buřtíků, nás pak 
čekal nejdůležitější úkol. Vystopovat 
reflexního pašeráka, který ukradl 
a „zakopal“ poklad. 

Druhý den ráno jsme vyrazili do lesa 
na lov beze zbraní, bohužel při cestě zpět 
došlo ke „zranění“ jednoho člena v každé 
skupině. V  terénu jsme si mohli zkusit, 
jak pomoci zraněnému kamarádovi 
a  opravdu to z  pohledu dětí bylo dost 
komplikované. Ještě štěstí, že to bylo 
„jako“!

Po  příchodu z  lesa na  ně čekal další 
nelehký úkol, a  to rozdělat si oheň 
a  uvařit si čočkovou polévku v  kotlíku 
a  oškrabat brambory. Tento úkol plnily 

děti dle našeho očekávání - velice 
nadšeně, včetně chystání a  sekání dřeva. 
Pak jsme zase všichni vyrazili do  lesa, 
kde děti překvapily nálety a  velká voda, 
děti si vyzkoušely visačky a navíc při tom 
poznávaly různé stromy.

Ty dva dny nám při hrách a soutěžích, 
utekly jako voda a v sobotu navečer jsme 
se v pořádku vrátili zase domů se spoustou 
zážitků i nabytými vědomostmi.

Co říci závěrem - výlet se velice líbil 
a  je pro nás inspirací do  dalších akcí. 
I když v letošním roce nás bylo na Vlkově 
jen 10.

Marta Goliášová

Rodiče s dětmi 
soutěžili v Brně
V  pátek 27. 5. 2016 jsme se vydali 

na  župní atletické závody pro oddíly 
rodičů a dětí a předškolních dětí. Závody 
pořádal Sokol, Kounicova - Brno na hřišti 
Rosnička v Brně. 

Soutěžilo se ve  3 kategoriích: skok 
z  místa, hod tenisovým míčkem a  běh 
na  20 metrů. Za  Sokol Vranovice 
soutěžily 4 děti: David Rybecký, Linda 
a Nela Hanušovy a Ema Bučková.

Davídek získal 2. místo v  kategorii 
kluků ročníku 2011. Nelinka získala 4. 
místo v  kategorii holek ročníku 2011. 
Linda a  Emička se umístily na  5. místě 
ve svých kategoriích.

Všem závodníkům gratulujeme.
Jana Hanušová

V terénu si děti vyzkoušely, jak pomoci kamarádovi při případném zranění
Foto: Marta Goliášová

Děti v přírodě soutěžily a plnily různé úkoly
Foto: Marta Goliášová Foto: Jana Hanušová



18

V pondělí 27. 6. 2016 jsme se spolu s dětmi a rodiči sešli 
na  poslední rozlučkové hodině. Zacvičili jsme si venku 
na  sokolském hřišti a  opekli buřtíky. Bylo to super. Krásné  
léto a v září zase hurá na to. Foto: Ivona Jánková

Jana Hanušová

Vedoucí družstva florbalu Pavel Goliáš oznamuje, že 
první trénink starších žáků (6. - 9. třída) se uskuteční 
již v pátek 9. 9. v 17.00 hod v sokolovně.

MG

SK Vranovice
Ohlédnutí za fotbalovou 
sezónou mládeže
Pár slov k  nedávno skončené fotbalové sezóně 2015/16. 

Z pohledu trenéra mládeže nemohu sezónu hodnotit jinak než 
jako velmi vydařenou.

Kádr přípravek byl tuto sezónu veden dvojicí Martin 
Třináctý a Jan Stankovič, ke kterým se v jarní části připojil Jirka 
Němeček. Trénovali jsme tradičně dvakrát týdně. V  zimních 
měsících jsme využívali halu místního Sokola. S Martinem jsme 
se pokusili najít optimální model tréninkové jednotky, kdy se 
vzájemně prolínají herní a dovednostní části. Děti jsou neustále 
v  pohybu a  trénink je tak pro ně zábavnější. Na trénincích 
i  zápasech se vždy sešlo minimálně 15 hráčů a  to nás velmi 
těší. Potěšujícím faktem je, že nám přibývaly děti ročníků 2007 
a mladší. Nejmladším a velice nadějným je Ondra Klimus, který 
je dokonce ročník 2010. V  soutěži, kde se neevidují výsledky 

a ani tabulky, měla mladší přípravka lepší výsledkovou bilanci 
než přípravka starší, jež byla ve  své kategorii zastoupena jen 
čtyřmi hráči. Tu doplňovali hráči z Přibic, s kterými jsme byli 
v uplynulé sezóně spojeni.

Sezónu jsme zakončili posledním tréninkem 24. června, kdy 
si naši nejmenší playeři zahráli proti svým rodičům.

Družstvo žáků bylo tvořeno našimi hráči a  hráči z  Přibic 
a  vedeno Vlastou Tučkem a  Janem Stankovičem. Tréninky 
i  všechny domácí zápasy jsme sehráli na  hřišti v  Přibicích. 
Po  podzimní části jsme okupovali poklidný střed tabulky. 
V  jarní části jsme dokázali zabrat a  pozici v  tabulce mírně 
vylepšit. Závěr nám však vlivem velké marodky a dlouhodobého 
zranění klíčových hráčů nevyšel. Poslední dva zápasy nám 
museli vypomoct hráči přípravky, za  což jim děkuji. Celkově 
jsme skončili na pátém místě.

Závěrem chci poděkovat také rodičům, kteří nám velmi 
pomáhají zejména dopravou hráčů na zápasy.

Za trenéry mládeže Janek Stankovič a Martin XIII.

Podzim 2016 přípravka

Sobota 3.9.2016 Vranovice/Přibice – Pohořelice 13.00

Sobota 10.9.2016 Novosedly –  
Vranovice/Přibice

13.00

Sobota 24.9.2016 Vranovice/Přibice –  
Velké Němčice

13.00

Středa 28.9.2016 Vranovice/Přibice – Březí 13.00

Sobota 1.10.2016 Březí – Vranovice/Přibice 13.00

Sobota 8.10.2016 Pohořelice –  
Vranovice/Přibice

13.00

Sobota 15.10.2016 Vranovice/Přibice – Novosedly 13.00

Neděle 23.10.2016 Velké Němčice –  
Vranovice/Přibice

10.00

Podzim 2016 A mužstvo

Neděle 14.8.2016 Horní Věstonice – SK Vranovice 16.30

Sobota 20.8.2016 SK Vranovice – Ivaň 14.00

Neděle 28.8.2016 Popice – SK Vranovice 16.00

Neděle 4.9.2016 SK Vranovice – Kobylí 16.00

Neděle 11.9.2016 SK Vranovice – Klobouky 16.00

Neděle 18.9.2016 Nosislav – SK Vranovice 15.30

Neděle 25.9.2016 SK Vranovice – Velké Pavlovice B 15.30

Neděle 2.10.2016 Strachotín – SK Vranovice 15.00

Neděle 9.10.2016 SK Vranovice – Bořetice 15.00

Neděle 16.10.2016 Boleradice – SK Vranovice 16.00

Neděle 23.10.2016 SK Vranovice – Vrbice 14.30

Neděle 30.10.2016 Velké Hostěrádky –  
SK Vranovice

14.30

Neděle 6.11.2016 SK Vranovice – Šitbořice 14.00

Neděle 13.11.2016 SK Vranovice – Horní Věstonice 14.00
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TIC s vinotékou
Zveme vás do příjemného prostředí 
vinotéky za obecním úřadem. Přijďte 
posedět u dobrého vína vranovických 
vinařů, nebo si objednat šálek 
výborné kávy. Děti si mohou pochutnat 
na zmrzlině, nebo zmrzlinovém 
poháru a pohrát si v dětském koutku. 
V horkých letních dnech je připraven 
dětský bazén pro osvěžení.

Hodové grilování ve vinotéce
Ve dnech tradičních srpnových 
hodů, tedy 19. – 21. 8. 2016, budou 
v odpoledních hodinách v nabídce 
speciality na grilu. Můžete si objednat 
steak, klobásy, ryby, či grilovaný sýr. 
Atmosféru zpříjemní živá hudba.

Pojištění hrobů, pomníků, 
uren…  

(vandalismus, krádež, živel)  
nyní jen za 300 Kč/rok  

(pojistná částka do 50 tis. 
korun).

Zdeněk Brabec,  
tel. č. 724 559 209

Neděle 6.11.2016 SK Vranovice – Šitbořice 14.00 
Neděle 13.11.2016 SK Vranovice – Horní Věstonice 14.00 
 
Podzim 2016 přípravka 
 
Sobota 3.9.2016 Vranovice/Přibice – Pohořelice 13.00 
Sobota 10.9.2016 Novosedly – Vranovice/Přibice 13.00 
Sobota 24.9.2016 Vranovice/Přibice – Velké Němčice 13.00 
Středa 28.9.2016 Vranovice/Přibice – Březí 13.00 
Sobota 1.10.2016 Březí – Vranovice/Přibice 13.00 
Sobota 8.10.2016 Pohořellice – Vranovice/Přibice 13.00 
Sobota 15.10.2016 Vranovice/Přibice – Novosedly 13.00 
Neděle 23.10.2016 Velké Němčice – Vranovice/Přibice 10.00 
 
 
INZERCE 
 
Inzerát Břeclavská realitní – 1/8 strany 
INZ_Breclavska.jpg 
 
Inzerát – Kadeřnictví – 1/8 strany 
Do rámečku 
 
 

KADEŘNICTVÍ ZNOVU OTEVŘENO 
 

Vážení občané, 
zvu Vás do kadeřnictví v Domě pro seniory ve Vranovicích, 

které je znovu otevřeno 
 

Otevírací doba: 
Pondělí 8.00 – 14.00 
Úterý 11.00 – 18.00 
Středa Zavřeno 
Čtvrtek 12.00 – 19.00 
Pátek 8.00 – 14.00 
Sobota Na objednávku 
Neděle Zavřeno 
Státní svátek Zavřeno 

 
Příklady cen: 

Pánské kadeřnictví   
- střih 85 Kč 

Dámské kadeřnictví   
- barvení + střih od 540 Kč  

- melír + střih od 590 Kč 
- střih + mytí + foukaná -od 250 Kč 

 
Objednávky na tel.: 605 380 988 (můžete přijít i bez objednání) 

 
Těším se na Vaši návštěvu, 
kadeřnice Monika Rujzlová 

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 
odpadu

srpen: 5., 19.
září: 2., 16., 30.
říjen: 14., 28.

Termíny svozu separovaného 
odpadu
Plast -  srpen: 3., 31.

 září: 28.
 říjen: 26.

Sklo -  srpen:11.
 září: 8.
 říjen: 6.

Papír -  srpen: 17.
 září: 14.
 říjen: 12.

Bioodpad -  srpen: 11., 25.
 září: 8., 22.
 říjen:6., 20.

-hor-

Nový cvičební rok 2016/2017
Upozorňuji všechny žákyně, že první hodina cvičení se bude konat 
v  pondělí 5. září 2016 v  16.00 hod. a  první cvičební hodina pro 
ženy a dorostenky ve čtvrtek 8. září v 19.00 hod.

Upozornění
Prosím rodiče členů Sokola - žactva, aby do konce srpna přihlásili 
své dítě na  víkendový pobyt v  Budislavi u  Litomyšle, který se 
uskuteční ve dnech 23. - 25. září. 

MG

Bezplatná občanská inzerce
 � Prodám nový, nepoužitý elektrický skútr pro seniory. Koupě 2015. Důvod 

prodeje - zhoršení zraku. Cena 25 000 Kč. Při rychlém jednání možná sleva.  
Tel.: 777 118 464
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Blahopřejeme…

Září
Miroslava Fajmanová .................... 84
Marie Faronová ............................. 93
Jana Růžičková .............................. 70
Jindřiška Mohylová ....................... 84
Josef Varmužka ............................. 75
Anna Faronová .............................. 88
Rudolf  Čechovič .......................... 65
Alenka Fojtíková ........................... 80
Marie Zajícová .............................. 75
Bedřiška Langová ......................... 87
Marie Matýšková .......................... 84
Miluška Kelblová .......................... 75
Říjen
Marie Faronová ............................. 90
Marie Kelblová ............................. 75
Oldřich Rujzl ................................ 83
Eduard Bielko ............................... 60
Božena Sedlická ............................ 87
Helena Soukupová ........................ 84
Josef Dofek ................................... 70
Soňa Ponížilová ............................. 70
Vlasta Hromková .......................... 65
Helena Furchová ........................... 91
Cyril Jebavý ................................... 83
Růžena Stejskalová ....................... 86
Jaroslav Mach ................................ 65
Vlasta Lorenzová .......................... 88
Josef Fajman .................................. 65

Narození
David Chalupa
Veronika Veverková
Aneta Jánková
Alice Grunová
Marek Gruna
Linda Fasorová
Tereza Jandásková
Nikola Švandová

Sňatky
Marek Ryšavý a Hana Frýbortová
Roman Keprt a Jitka Šobková
Tomáš Líbal a Dana Šubertová
Lukáš Říha a Markéta Jančíková

Úmrtí
Pavel Klestil

Počet obyvatel ke dni 19.07.2016
Muži ......................................... 1136
Ženy .......................................... 1138
Celkem...................................... 2274
- z toho dospělí ........................ 1827
  muži .................................... 915

Přivítali jsme dva malé občánky
V sobotu 18. června se sešli v obřadní síni obecního úřadu rodiče a příbuzní dvou 

nových malých občánků na slavnostním vítání občánků. Malé občánky Vranovic, jimiž 
jsou Pavel Panták a Viliam Oliver Kovář, přivítali za obec místostarosta obce Ing. 
Jaroslav Pezlar a matrikářka Zuzana Škamradová. O program se tradičně postaraly 
děti ze základní a mateřské školy. Na závěr této malé slavnosti se všichni přítomní 
zapsali do Pamětní knihy.

Josef Horníček
Foto: Pavel Kukleta

  ženy ..................................... 912
- děti .......................................... 447
  chlapci ................................. 221
  dívky .................................... 226

Zdroj: matrika obecního úřadu, 
Zuzana Škamradová

Přejeme všem 
svým čtenářům 

a občanům 
Vranovic krásné 
prožití prázdnin 

a letních dnů 
plných pohody, 

slunce a odpočinku
redakce


