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ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2016
DISTRIBUCE ZDARMA

V tomto čísle najdete:

 � Hlinek mění podobu

 � Strašidelná ulička je minulostí

 � Informace ke krajským volbám

 � Ruší vám LTE sítě televizi?

 � Cyklisté ukončili sezónu

 � Rozhovor s P.  Jaroslavem Sojkou

 � Začal nový školní rok

 � Ohlédnutí za hody a dýňováním

 � Ze života spolků

 � Sportovní, společenské a další 
informace

VRANOVICKÝ ZPRAVODAJ

Dýňová fantazie v ulicích
Hada s Evou v ráji, potápějící se Titanik, řešení partnerské krize po návratu 

z hodové zábavy, různé postavy a zvířata z pohádek i ze života jste mohli spatřit 
v průběhu měsíce září v ulicích Vranovic.

Pátý ročník Vranovického dýňování sice oficiálně skončil v  sobotu 24. září 
vyhodnocením nejlepší dýňové výzdoby, ale v ulicích obce jsou dýňové výtvory 
stále k  vidění. Největší dýně měřila po  obvodu 170 centimetrů. Ze sestav se 
nejvíce líbil had svádějící Evu v ráji, sestavený z takřka 30 dýní, a řešení partnerské 
krize po  návratu z  hodů. Ceny za  nejlepší výzdobu předal místostarosta obce 
Ing. Jaroslav Pezlar.

Letošní hodnocení nejnápaditější dýňové výzdoby bylo proti loňsku opět 
složitější. Jednak proto, že přibylo zajímavých dýňový sestav po  celé obci, ale 
i proto, že přibylo nápaditých drobných výzdob. Není důležité, kdo vyhrál, jako 
to, že obyvatelé obce mají zájem vytvořit si pěkné prostředí kolem svých domů 
a že se dokáží společně i pobavit.

Josef Horníček
Více informací a fotografie na straně 13
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
doba dovolených je u konce a stavební 

stroje v naší obci zase zvýšily frekvenci.
Výstavba bytového domu v Dolinách 

pokračovala i  v  letních měsících. Nově 
byly zahájeny práce v  Parku Hlinek, 
v nádražní uličce, a zahájeny budou práce 
v  ulici Sadová, kde dojde k  vybudování 
nového chodníku.

Hlinek mění podobu
Hlinek ve  Vranovicích je pojmem. 

Pro každou generaci však úplně jiným. 
Lokalita Hlinek získala svůj název 
podle místa, kde se původně těžila hlína 
na  stavbu domů a  rozlohu měla, dle 
dochovaných podkladů, cca 200 x 250 
metrů. V sedmdesátých letech minulého 
století se Hlinku ujal vranovický 
Svazarm, který začal s  úpravou 
terénu, a  od  roku 1963 se zde konaly 
motocyklové závody zvané „Vranovický 
Hlinek“. Později se zde konalo několik 
závodů motokár. Další generace znala 
Hlinek jako největší „kopec“ v  okolí 
Vranovic, kam se chodilo v  zimních 
měsících hlavně lyžovat a  sáňkovat. 
V  devadesátých letech minulého 
století začalo docházet k  „divokému“ 
a  nekoordinovanému zavážení Hlinku. 
Toto období skončilo v  roce 1994, kdy 
došlo ke  kompletní rekultivaci skládky. 
Od té doby je lokalita využívána k různým 
volnočasovým činnostem, či aktivitám. 
Od původního sáňkování (kdy ještě býval 
i ve Vranovicích sníh), přes různé bojové 
hry až po pořádání oblíbeného Dne dětí.

A  současnost? V  těchto dnech jsou 
již v  plném proudu zemní a  stavební 
práce. Klidná lokalita naváže na současné 
využití a  bude sloužit pro aktivní 
odpočinek nejen dětí, ale i jejich starších 
sourozenců a  rodičů. Veřejnosti bude 
sloužit velký altán s  ohništěm, vznikne 
prostor pro míčové hry a  pro nejmenší 
bude vybudováno velké pískoviště 
s několika herními prvky. Součástí Parku 
Hlinek budou i fitness sestavy, které jistě 
využijí všechny generace. A  pro rodiče, 
kteří zde budou trávit volný čas se svými 
nejmenšími, bude připravena obrovská 
šachovnice pro královskou hru v šachy.

Park projde terénními úpravami 
včetně sadovnických úprav, budou 
vybudovány zpevněné plochy, bude 
vybaven kompletním mobiliářem (lavičky, 
stojany na kola atd).

Často se setkávám se zcela opačnými 
názory. Jedni zarputile tvrdí: Na co další 

a  další hřiště pro děti. Druzí poukazují 
na to, že rodiče s dětmi nemají kam jít.

Vedení obce se snaží najít rovnováhu 
i  v  těchto naprosto odlišných názorech. 
Park Hlinek je v bezprostřední blízkosti 
nově vzniklých ulic U  Hlinku, Doliny, 
Nad Dolinami, výstavby rodinných 
domků na  ul. Ivaňská, kde v  současné 
době žije více než šedesát dětí ve věku 
do deseti let.

Nádražní ulička – strašidelná zeď 
je minulostí

Stržením nevzhledných zdí začala dlouho 
očekávaná rekonstrukce uličky, spojující 
železniční stanici s ulicí Pouzdřanskou
Foto: Josef Horníček

Jak je možné dohledat historii 
Hlinku, tak se mi nepodařilo dohledat 
historii vzniku, nyní již bývalé, zdi 
v nádražní uličce. A je to tak asi správně. 
K  historii, která naší obci nedělala 
žádnou radost, se nikdo nehlásí. Postupně 
tak dochází k celkové úpravě ploch okolo 
bytového domu na  ul. Nádražní 183. 
V  jarních měsících došlo k  vybudování 
přístřešku a k rekultivaci dvorního traktu. 

Po  přestěhování nářadí a  dalších věcí 
z původních kůlen do nových přístřešků, 
došlo k jejich demolici. 

Následovat bude nový chodník 
v  nádražní uličce a  oplocení dvorního 
traktu. V  jarních měsících dojde 
k  rekultivaci nově vzniklé plochy před 
bytovým domem. Obec se tak zbavila 
posledního  místa, které nám nedělalo 
radost, možná se dá i říci, že nám dělalo 
ostudu. Dojde k  vybudování nového 
chodníku, který zpříjemní každodenní 

cestu mnoha spoluobčanů na  vlak, 
do obchodů, na poštu atd. V blízkosti 
nádraží ČD vznikne parková úprava 
s lavičkami a prostor pro odpočinek.

Celkové stavební úpravy přijdou 
obec na  více než milion korun. 
Škoda, že celý tento projekt  nemohl 
být uskutečněn již před více než 
dvěma lety! Financovat ho měla 
Jednota COOP Mikulov, včetně 
nové prodejny. Je jenom škoda, že 
se to nepodařilo, za  ušetřené peníze 

se mohly opravit jiné chodníky, či 
komunikace!

Ulice Sadová bude mít nový 
chodník
Současně s  novým chodníkem 

v  nádražní uličce dojde k  vybudování 
a opravě chodníku v ul. Sadová.

Budováním a  opravou zmíněných 
chodníků dochází k potřebnému zlepšení 
propojení nově budovaných rodinných 
domů v  západní části obce se středem 
obce a  ke  zvýšení bezpečnosti zejména 
chodců a dětí.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Počátkem září začala přeměna Hlinku na oddechový park
Foto: Josef Horníček
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Zastupitelé 
projednali 
hospodaření obce 
i plán investic 
a oprav
Na  veřejném zasedání zastupitelstva 

obce ve  čtvrtek 25. srpna zastupitelé 
projednali výsledky hospodaření obce 
za  první pololetí letošního roku, plnění 
plánu investic a  oprav, seznámili se 
se stavem developerského projektu 
výstavby bytového domu v  Dolinách 
a schválili rozpočtové opatření, týkající se 
aktualizace rozpočtu obce do konce roku.

Hospodaření obce v prvním 
pololetí bylo vyrovnané

Finanční hospodaření obce za  první 
pololetí jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů, je v  souladu se schváleným 
rozpočtem pro rok 2016 a  odpovídá 
poměrovým hodnotám za  toto období. 
Příjmy obce za  první pololetí dosáhly 
výše 16,041 milionu korun, výdaje 
za  stejné období představovaly 16,558 
milionu korun. „Příjmy obce z  bytového 
hospodaření jsou proti plánu nižší, protože 
zahrnují pouze zálohy na  rezervované 
byty v bytovém domě v Dolinách. Do doby 
kolaudace nelze byty prodávat, a příjmy se 
tak projeví plně až v příštím roce“, upřesnil 
informaci pro přítomné starosta obce 
Ing.  Jan Helikar. Také výdaje obce jsou 
ovlivněny především výstavbou bytového 
domu a  časově posunutými platbami 
za provedené služby.

Investice a opravy se nezastavily

Zastupitelé obce projednali plán 
investic a  oprav za první pololetí a  jeho 
výhled do konce roku. V prvním čtvrtletí 
proběhla rekonstrukce sociálních zařízení 
za  3,2 milionu korun v  hlavní budově 
základní školy. Plánovaná investice 
rekonstrukce střechy a  zateplení budovy 
MŠ byla nakonec rozdělena do dvou etap. 
Koncem měsíce srpna se dokončovala  
střecha a v další etapě v příštím roce bude 
provedeno zateplení objektu, pro které 
existuje reálná možnost získat dotaci. 
Dokončena byla i  oprava komunikací 
a  veřejného osvětlení za  asi 3 miliony 
korun v lokalitě Kopečky, které tak dostaly 

zcela novou tvář. S  prvními dny měsíce 
září začaly práce na revitalizaci a výstavbě 
odpočinkového parku v Hlinku za  asi 2 
miliony korun, včetně sadovnických úprav 
a  vybavení herními prvky. Ve  stejném 
měsíci byla také zahájena druhá etapa 
úpravy okolí domu č.p. 183 a rekonstrukcí 
uličky, propojující ulici Pouzdřanskou 
s železničním nádražím. (hor)

Čekají nás volby 
do zastupitelstva 
kraje
Ve  dnech 7. a  8. října 2016 se 

uskuteční řádné volby do zastupitelstev 
krajů a  v  některých volebních okrscích 
jsou tyto volby spojeny i  s  volbami 
do  Senátu Parlamentu ČR. Občanů 
Vranovic se volby do  senátu netýkají 
a bude se volit pouze do Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje. Volební 
místnosti se otevřou v pátek od 14 do 22 
hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kdo může volit?
Volit může každý občan České 

republiky, který dosáhl věku 18 let.
Jak se volí?

Nejpozději tři dny před začátkem voleb 
obdrží každý právoplatný volič obálku 
s  hlasovacími lístky. V  případě ztráty 
či poškození dostane sadu hlasovacích 
lístků na  požádání i  v  samotné volební 
místnosti.

Než volič vybere své kandidáty, 
musí se před volební komisí prokázat 
platným občanským průkazem, případně 
cestovním pasem.

Za  zástěnou volič vybere jeden 
hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, 
kterou chce podpořit. Obálku s  tímto 
lístkem poté vhodí do hlasovací urny.

Chce-li volič preferovat konkrétního 
kandidáta na  kandidátce, může jeho 
jméno zakroužkovat. Zakroužkovat může 
maximálně čtyři kandidáty na  jednom 
hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný 
kandidát může díky preferenčním 
hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou 
na kandidátní listině před ním.

Kde se volí?
Občané mohou volit pouze v  místě 

svého trvalého bydliště nebo kraje. Mimo 

trvalé bydliště mohou občané volit pouze 
ve  svém kraji, na  základě volebního 
průkazu, který jim vystavil obecní úřad 
v místě trvalého bydliště nejpozději do 5. 
října 2016.

V  obci Vranovice proběhnou volby 
ve dvou volebních okrscích:

Okrsek č. 1 bude mít sídlo v budově 
Obecního úřadu Vranovice, Školní 1 
a volit zde budou občané z čísel popisných 
1 až 400.

Okrsek č. 2 bude mít sídlo v  Klubu 
důchodců v  budově Domu pro seniory, 
Náměstíčko 53 a volit zde budou občané 
z čísel popisných 401 a výše.

V  případě závažného zdravotního 
důvodu je možné požádat obecní úřad 
o  hlasování mimo volební místnost. 
K  voliči se dostaví dva členové komise 
s přenosnou hlasovací schránkou.

Josef Horníček, s využitím zdrojů 
Ministersva vnitra ČR www.mvcr.cz

Z redakční pošty
Na adresu vedení obce přišlo nedávno 

poděkování manželů Babičkových 
za  poskytnutou pomoc, v  němž se mimo 
jiné uvádí: „Dovolte, abychom Vám tímto 
ještě jednou poděkovali za  velkorysý 
dar obce pro naši dceru Sabinku. Díky 
této pomoci prožila nádherných 14 dní 
v Jeseníkách na Dětském rehabilitačním 
pobytu pro mentálně postižené děti 
a  osoby, pořádaným SPMP Brno, pod 
vedením specialistů v  oborech lékařství, 
speciální pedagogiky, pedagogiky 
a  pečovatelsví a  jiných.“ Příspěvek 
pomůže Sabince částečně i  k  nákupu 
státem přiznané kompenzační pomůcky.

„Poděkování patří všem zastu-
pitelům, kteří podporují Sociální program 
naší obce, a  tím i  projekt Podaná ruka,“ 
reagoval na  poděkování manželů 
Babičkových starosta obce Ing.  Jan 
Helikar. „Je radost číst a slyšet, že projekt 
Podaná ruka slouží účelu, pro který 
byl zřízen – alespoň „kapkou v  moři“ 
pomoci dětem, které nemají to štěstí, jaké 
má většina z  nás – být zdraví“, doplnil 
starosta.

„Podaná ruka“ je součástí sociálního 
programu obce Vranovice z  roku 2013. 
Za  čtyři roky pomohl projekt už čtyřem 
dětem. (hor)
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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. 15/2016  
ze dne 18. 7. 2016
Rada obce
1. schvaluje
1.1 Rada obce schválila Smlouvu 

o  připojení k  distribuční soustavě 
z  napěťové hladiny nízkého napětí č. 
12155519.

1.2 Rada obce schválila dodatek smlouvy 
se společností VAŠSTAV s.r.o.

1.3 Rada obce jmenovala hodnoticí komisi 
pro vyhodnocení veřejné zakázky 
„Dodávka dopravního automobilu“ 
ve  složení: Ing.  Jan Helikar, 
Ing. Jaroslav Pezlar, Drahomír Dofek, 
Ing. Jiří Hladík a Aleš Hanuš.

1.4 Rada obce schválila Dodatek č. 1 
ke  smlouvě o  poskytování služeb 
profilu zadavatele se společností 
EUROVISION a.s.

1.5 Rada obce doporučuje zastupitelstvu 
obce schválit návrh Smlouvy 
o  zřízení věcného břemene č. 
HO-014330038621/001 s  E.ON 
Distribuce na  uložení NN k  RD 
Navrátilových (ul. U Hlinku).

2. ukládá
2.1 Rada obce ukládá připravit 

Rozpočtové opatření č. 1/2016.
 T.: 15. 8. 2016, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá připravit zadání 

pro vyhlášení výběrového řízení 
na opravu chodníku ul. Sadová, uličky 
mezi ul. Pouzdřanská a  Nádražní 
(včetně demolice zídky) a na rozšíření 
přechodu na ul. Přibická.

 T.: 30. 8. 2016, O.: starosta
2.3 Rada obce ukládá vypracovat návrh 

na  2 nová stanoviště pro kontejnery 
1100 litrů, včetně finančních nákladů 
(lokalita ul. U Hájku, Doliny).

 T.: 15. 8. 2016, O.: starosta, L. Mrkvica
3. bere na vědomí
3.1 Rada obce vzala na vědomí informace 

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

Vyhodnocení čerpání rozpočtu za  I. 
pol. 2016.

3.3 Rada obce vzala na  vědomí kontrolu 
a  hodnocení Plánu investic a  oprav 
na rok 2016.

Usnesení rady č. 16/2016  
ze dne 1. 8. 2016
Rada obce
1. schvaluje
1.1 Rada obce schválila koupi 

dataprojektoru EBSON EB-U04, 
včetně plátna, cena: 15.990 Kč bez 
DPH.

1.2 Rada obce schválila výběrové řízení 
„Odstranění zdi v nádražní uličce“.

1.3 Rada obce schválila vyúčtování 
společenských akcí Vranovické jaro 
a Dětský den.

1.4 Rada obce schválila odměny pro členy 
kulturní komise za činnost v r. 2015.

1.5 Rada obce schválila dodatek č. 3 
Smlouvy o  dílo se společností 
VAŠSTAV s.r.o.

1.6 Rada obce schválila Zřizovací listinu 
příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Vranovice.

1.7 Rada obce v  souladu s  ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích, ve  znění 
pozdějších předpisů, schvaluje podání 
žádosti o  zápis změny v  údajích 
vedených v  rejstříku škol a  školských 
zařízení pro školní klub, jehož činnost 
vykonává příspěvková organizace 
Základní škola a  Mateřská škola 
Vranovice, která se týká zápisu 
nejvyššího počtu žáků ve  školním 
klubu na 290 s účinností od 1. 9. 2016.

1.8 Rada obce schválila hospodaření ZŠ 
a MŠ k 30. 6. 2016.

1.9 Rada obce vybrala nejvýhodnější 
nabídku ve  veřejné soutěži „Dodávka 
dopravního automobilu“ společnosti 
AUTO VINKLER s.r.o., Lannova 
2061/8, 110  00 Praha za  cenu 
875.113 Kč včetně DPH.

1.10 Rada obce rozhodla o  prodeji 
hasičského vozidla AVIA.

1.11 Rada obce rozhodla o umístění lavičky 
na ul. Školní.

2. ukládá
2.1 Rada obce ukládá plnit harmonogram 

pro přípravu a otevření naučné stezky 
„Po stopách vrány Krákorky“

 T.: dle harmonogramu, 
 O.: Ing. Horníček
2.2 Rada obce ukládá dopracovat 

(konkretizovat) novou koncepci – 
zajištění a program Vranovického jara.

 T.: 30. 10. 2016, O.: Ing. Horníček
2.3 Rada obce ukládá starostovi podat 

uvedenou žádost Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor školství.

 T.: ihned, O.: starosta
2.4 Rada obce ukládá ředitelce ZŠ a MŠ 

zajistit archivaci datových zpráv 
po dobu minimálně 12 měsíců.

 T.: ihned, O.: ředitelka ZŠ a MŠ

2.5 Rada obce ukládá požádat KHS 
o  výjimku z  počtu žáků ZŠ a  MŠ 
do 30. 6. 2018.

 T.: 20. 8. 2016, O.: starosta, ředitelka 
ZŠ a MŠ

2.6 Rada obce ukládá projednat 
předpokládanou kapacitu MŠ v letech 
2017 – 2020 ve  Školské komisi, 
Školské radě a s ředitelkou ZŠ a MŠ.

 T.: 30. 8. 2016, O.: starosta
2.7 Rada obce ukládá zajistit vypracování 

stavební studie na  rozšíření 
kapacity MŠ v  ul. Školní 323, 
s  termínem realizace do  30. 8. 2017 
a předpokládanou cenou.

 T.: 30. 9. 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 činnosti Centra volného času.
3.3 Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o rozšíření přechodu na ul. Přibická.
3.4 Rada obce vzala na  vědomí výši 

příspěvku na péči s platností od 1. 8. 
2016.

3.5 Rada obce vzala na vědomí závěrečné 
vyhodnocení akce „Sadové úpravy 
ve Vranovicích“ SFŽP.

Usnesení rady obce č. 17/2016  
ze dne 15. 8. 2016
Rada obce
1. schvaluje
1.1 Rada obce schválila Rozpočtové 

opatření č. 1/2016 a  předloží jej 
k projednání v zastupitelstvu obce.

1.2 Rada obce schválila podmínky pro 
vypsání výběrového řízení na  opravu 
chodníku v  ul. Sadová a  nádražní 
uličky.

1.3 Rada obce schválila koupi 2 ks 
plechových přístřešků pro dvě nová 
stanoviště pro kontejnery 1100 litrů.

1.4 Rada obce schválila nabídku 
Ing. Hudáčka na vypracování stavební 
studie na  rozšíření kapacity MŠ v ul. 
Školní 323.

1.5 Rada obce schválla program jednání 
zastupitelstva obce dne 25. 8. 2016.

1.6 Rada obce schválila nabídku 
Mgr.  Letochy na  vypracování 
Prohlášení vlastníků a  stanov SVJ 
bytového domu Doliny,

1.7 Rada obce schválila Smlouvu o dílo se 
společností KAVYL, s.r.o., na dodání 
herních prvků a  mobiliáře do  Parku 
Hlinek.

1.8 Rada obce schválila provedení 
autorského dohledu Ing.  Martina 
Dratvy na stavbu „Park Hlinek“.

1.9 Rada obce vybrala za  nejvýhodnější 
nabídku na  akci „Odstranění zdi 
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v nádražní uličce“ Ing. Karla Bartůška, 
PavingSpol, Husova 18/966, 664  51 
Šlapanice.

1.10 Rada obce schválila Darovací smlouvu 
na  peněžitý dar v  rámci sociálního 
projektu Podaná ruka.

1.11 Rada obce rozhodla o tom, že nevyužije 
přednostního práva k  nákupu akcií 
společnosti VaK Břeclav, a.s.

1.12 Rada obce schválila stavební studii 
k  RD na  pozemcích p.č. 751, 748/6 
a 747/3.

 Hlasování: 3 pro (Ing.  Pezlar, D. 
Dofek, L. Mrkvica), zdržel se: starosta, 
proti: Ing. Hladík.

2. ukládá
2.1 Rada obce pověřila prvního 

místostarostu průběžným dohledem 
nad činností SK Vranovice.

 T.: průběžně, do 31. 12. 2016, 
 O.: Ing. Pezlar
2.2 Rada obce ukládá vést osobní jednání 

se všemi zúčastněnými v  oblasti 
zajištění kvalitních sociálních služeb 
v naší obci.

 T.: ihned, O.: starosta
2.3 Rada obce ukládá smluvně zajistit 

pravidelnou odbornou údržbu stromů 
v intravilánu obce.

 T.: 30. 9. 2016, O.: L. Mrkvica
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 společenských a zájmových 
organizací.

Usnesení rady č. 18/2016  
ze dne 29. 8. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila termín 1. 10. 2016 

k  žádosti o  vyřazení školní jídelny 
a výdejny ze školského rejstříku.

1.2 Rada obce neschválila změnu projektu 
– příprava klimatizace do bytů 4+KK 
v bytovém domě Doliny.

1.3 Rada obce rozhodla o barvě venkovní 
fasády bytového domu Doliny.

1.4 Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoraského kraje na  koupi 
dopravního automobilu pro JSDH.

1.5 Rada obce schválila Kupní smlouvu 
na koupi dopravního automobilu pro 
JSDH.

1.6 Rada obce schválila koupi základního 
balíčku projektu společnosti Malované 
Mapy s.r.o. „Brněnsko z  nebe - 100 
leteckých fotografií“.

1.7 Rada obce schválila umístění nových 
dvou stanovišť na tříděný odpad v ul. 
U Hlinku a Doliny.

1.8 Rada obce schválila nájemní smlouvu 
s  DSO Cyklistická stezka Brno – 
Vídeň.

2. ukládá
2.1 Rada obce ukládá získat stanovisko 

a  podmínky bank pro umístění 
bankomatu v naší obci

 T.: 15. 10. 2016, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá zpracovat aktualizaci 

skutečné kapacity ZŠ.
 T.: 30. 9. 2016, O.: Ing.  Hladík, 

ředitelka ZŠ a MŠ
2.3 Rada obce ukládá předložit kompletní 

dokumentaci k projektu „Modernizace 
počítačové učebny a sítě IT v budově 
ZŠ“.

2.4 Rada obce ukládá oslovit společnost 
TL – Systems s.r.o. o  dodržování 
hlukových limitů.

 T.: 15. 9. 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 

ředitelky ZŠ a MŠ.

Usnesení rady č. 19/2016  
ze dne 12. 9. 2016
Rada obce
1. schvaluje
1.1 Rada obce schválila peněžitý limit 

pro výdaje Základní školy a Mateřské 
školy Vranovice, příspěvkové 
organizace, pro který není potřeba 
souhlas zřizovatele.

1.2 Rada obce vybrala jako nejvhodnější 
nabídku na  opravu chodníku ul. 
Sadová a  nádražní uličky uchazeče 
Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice.

1.3 Rada obce schválila nový platový 
výměr pro ředitelku příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská 
škola Vranovice.

1.4 Rada obce schválila dodání zámkové 
dlažby pro vybudování vjezdu k  RD 
na ul. Školní č.p. 81.

2. ukládá
2.1 Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na  výměnu železobetonových 
dílů u přečerpávacích stanic ČOV.

 T.: ihned, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá prověřit 

technologickou maximální kapacitu 
ČOV.

 T.: 30. 11. 2016, O.: starosta
2.3 Rada obce ukládá připravit 

Geometrický plán pro dělení 
pozemků na prodloužení ul. Sokolská 
pro zapsání v KN.

 T.: 15. 10. 2016, O.: Ing. Pezlar
3. bere na vědomí
3.1 Rada obce vzala na vědomí informace 

o výstavbě bytového domu Doliny.

3.2 Rada obce vzala na vědomí hodnocení 
provozu ČOV.

3.3 Rada obce vzala na vědomí informace 
o výstavbě Parku Hlinek.

3.4 Rada obce vzala na vědomí informace 
o propojení obce.

Usnesení zastupitelstva obce  
č. 4/2016 ze dne 25. 8. 2016
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje
1.1 Zastupitelstvo obce schvaluje program 

jednání.
1.2 Zastupitelstvo obce schvaluje členy 

návrhové komise.
1.3 Zastupitelstvo obce schvaluje 

ověřovatele zápisu.
1.4 Zastupitelstvo obce schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 1/2016. 
Celkové příjmy ve výši 30.981.400 Kč 
a celkové výdaje ve výši 55.443.300 Kč.

1.5 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr 
prodat pozemek parc. č. 2565/86 v k.ú. 
Vranovice nad Svratkou.

1.6 Zastupitelstvo obce schvaluje 
Zřizovací listinu příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská 
škola Vranovice.

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

Zprávu o  výsledku hospodaření 
za 1-6/2016.

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.

3.7 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
zprávu o  vyhodnocení Plánu investic 
a oprav na rok 2016-17.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek  

27. října 2016 od 19 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Vranovice
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Události, aktuality

Ruší vám provoz 
sítí LTE televizní 
vysílání? Oznamte 
to ČTÚ
V  souvislosti s  výstavbou sítí LTE 

(Long Term Evolution = širokopásmová 
technologie pro vysokorychlostní přenos 
dat v  mobilních sítích) a  spouštěním 
do  provozu tzv. základnových stanic 
mobilních operátorů může docházet 
k  rušení zemského digitálního 
televizního vysílání. Po  spuštění 
základnové stanice začíná běžet 
povinný dvouměsíční zkušební provoz, 
čímž se vytváří prostor pro eliminaci 
případných negativních dopadů rušení.

Ve  Vranovicích byla základnová 
stanice spuštěna 14. září 2016 a  ihned 
po  spuštění se začali ozývat občané, 
kterým zařízení rušilo televizní vysílání. 
„Na  základě stížností obyvatel obce a  náš 
nátlak bylo instalované zařízení vypnuto. 
Jde ale pouze o  dočasné řešení,“ sdělil 
k  uvedenému problému starosta obce 
Ing.  Jan Helikar. Každý občan, který 
má problémy s  příjmem televizního 
vysílání, by měl toto oznámit Českému 
telekomunikačním úřadu (ČTÚ).

Rušení televizního vysílání se může 
projevovat do  vzdálenosti několika set 
metrů od  základnových stanic LTE 
a projevuje se například tzv. kostičkováním 
nebo zastavením obrazu, výpadky či 
úplným zmizením obrazu nebo zvuku.

Co dělat, když zjistíte problémy 
s příjmem televizního vysílání?

V  prvé řadě se přesvědčte, zda je 
váš televizor správně připojen k  anténě 
a zda vaši sousedé mají stejné problémy. 
V opačném případě se obraťte na ČTÚ, 
který je oprávněn stížnost řešit. Pro 
jihomoravskou oblast volejte na  telefon 
č.: 541  428  614, nebo email: grenam@
ctu.cz. ČTÚ provede měření na  místě 
a  následně rozhodne o  oprávněnosti 
stížnosti na  rušení. Pokud bude stížnost 
oprávněná, dojde k  úhradě nákladů 
na odstranění rušení ze strany mobilního 
operátora.

Více informací a rady, jak postupovat 
včetně elektronického formuláře 
pro oznámení rušení v  PDF najdete 
na  webových stránkách obce: www.
vranovice.eu

Josef Horníček

Nové auto pro 
hasiče je vybráno
Speciální dopravní automobil bude 

brzy sloužit jednotce dobrovolných 
hasičů ve  Vranovicích. Hasičskou 
dodávku za  875 tisíc korun nedávno 
vybrali ve  výběrovém řízení radní obce. 
Na  pořízení automobilu přispěly ze 
svých prostředků také ministerstvo 
vnitra ČR, a  to částkou 450 tisíc korun, 
a  Jihomoravský kraj částkou 300 tisíc 
korun. Zbytek prostředků poskytne obec 
ze svého rozpočtu na  letošní rok. Nový 
automobil budou mít hasiči k  dispozici 
během jednoho měsíce. (hor)

Zimní provoz vinotéky
Milí návštěvníci, 
vzhledem ke  zvýšenému zájmu 

o  zimní provoz v  naší vinotéce 
(za obecním úřadem) jsme se rozhodli 
vám vyjít vstříc. V  měsíci listopadu 
bude zahájen zkušební provoz, a  to 
o  víkendech. TIC bude nahrazeno 
dětským koutkem. Více informací 
zveřejníme s  předstihem na  webu 
obce, vývěsce a facebooku.

Drahomír Dofek

TIC obhájilo 
certifikát na další 
dva roky
Koncem srpna proběhla v  místním 

Turistickém a  informačním centru 
(TIC) prověrka podmínek pro obnovení 
certifikátu TIC, jehož platnost letos 
končila. Certifikát uděluje Asociace 
turistických a  informačních center 
ČR. Potvrzuje tím, že TIC disponuje 
předepsaným rozsahem služeb 
a  činností, včetně technického zázemí 
a  kvalifikovaného personálu a  pracuje 
podle jednotných zásad. Certifikát se 
uděluje na dva roky.

Obhajoba certifikátu byla úspěšná! 
Prověrka potvrdila, že TIC splňuje 
požadavky na  činnost informačních 
center a  prodloužila platnost certifikátu 
na další dvě sezóny.

Letošní sezóna v TIC bude ukončena 
k  poslednímu dni měsíce října a  provoz 
zahájí opět v  dubnu příštího roku. 
Vinotéka bude otevřena pro zájemce 
i během zimních měsíců. (hor)

O půjčování kol 
a cyklistiku je letos 
zájem
V  době redakční uzávěrky nebyl 

provoz půjčovny kol ČD Bike na nádraží  
ještě ukončen, ale už teď je jasné, že letošní 
sezóna bude lepší než loňská. Letos 
si od  května do  konce srpna zapůjčilo 
některé z 11 kol celkem 44 návštěvníků 
obce, což je o 2 více než bylo loni za celou 
sezónu. Nejvíce zájemců o  zapůjčení 
kola bylo z  okolí Brna (12), dále pak 
z  Ústeckého kraje (7) a  z  Pardubického 
kraje (6). Mezi těmi, kdo dali přednost 
prohlédnout si obec a  její okolí ze sedla 
velocipedu před pohodlím automobilu, 
byli i 4 turisté z Dánska a Velké Británie. 

hor

Cyklisté se rozloučili 
se sezónou 
v Židlochovicích
Více než 600 vyznavačů cykloturistiky 

se v  sobotu 24. září 2016 zúčastnilo 
ukončení sezóny na  cyklotrase Brno-
Vídeň. Slavnostní akce se konala 
v  přírodní zahradě Robertovy vily 
v  Židlochovicích a  na  kole až z  Brna 
přijel i primátor Petr Vokřál.

Unikátní cyklotrasa, procházející 
územím jižní Moravy a  dolnorakouské 
oblasti Weinviertel, je mezi cyklisty, 
ale i  koloběžkáři a  inlinisty oblíbená. 
Na  šest stovek lidí si tak slunečný 
podzimní den užilo nejen na  kole 
po  vytipovaných cyklotrasách, po  nichž 
se podívali například na bývalé popraviště 
nebo k  lesní knihobudce. Ale také 
při zahradním pikniku s  burčákem 
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a  cimbálovou muzikou. K  vidění byla 
krasojízda na  historických kolech 
i  akrobaté na  gumovém laně, děti bavil 
klaun Čiko.

„Provoz na  cyklotrase dneškem 
zdaleka nekončí a  bude pokračovat 
i  přes nastávající chladnější období. To 
jen podtrhuje význam této cyklotrasy,“ 
okomentoval symbolický konec sezóny 
primátor Petr Vokřál. Díky mírnému 
klimatu, které panuje v  oblasti jižní 
Moravy a dolních Rakous, je totiž možné 
stezku využívat téměř celý rok. Patří také 
k nejvíce bezpečným trasám pro cyklisty 
v republice. „Přál bych si, aby v budoucnu 
mohli cyklisté stejně bezpečně jezdit 
i  kolem celé Brněnské přehrady,“ dodal 
Petr Vokřál.

Podporu cykloturistice projevili 
i  starosta Židlochovic Jan Vitula, 
předsedkyně stezky Jana Drápalová, 
starosta Žabčic Vladimír Šmerda, 
za Jihomoravský kraj radní Václav Božek.

Foto: Dagmar Sedláčková

Cyklotrasa z  Brna do  Vídně vede 
přes Židlochovice, Pasohlávky a  Nový 
Přerov k  hraničnímu přechodu Hevlín/
Laa an der Thaya a dále přes Mistelbach 
do  Vídně. Na  území České republiky 
cyklotrasu spravuje dobrovolný svazek 
obcí v  koridoru trasy. Vloni ji ke  svým 
cestám využilo více než půl milionů lidí. 
„Nyní je naším cílem uskutečnit značení 
cyklotrasy v  Rakousku,“ zakončila 
předsedkyně svazku Jana Drápalová.

Účastníky akce obdarovali 
organizátoři tričkem s  logem, reflexním 
návlekem nebo kšiltovkou a  zájem 
vzbudila i  slosovatelná anketa o  ceny. 
Největším lákadlem byl obří koláč 
v podobě znaku Cyklostezky Brno-Vídeň.

-sed-fpo-

Římskokatolická farnost

Zahájení školního 
roku 2016/17
Už v  neděli 28. srpna požehnal otec 

Jaroslav dětem jejich aktovky a  školní 
pomůcky. Třetí zářijovou sobotu 24. září 
se pak mohly děti i  věřící z  vranovické 
farnosti vypravit k bohoslužbě ke kapličce 
na ulici Ivaňské.

Po roce opět ožila kaplička na Ivaňské 
bohoslužbou k zahájení školního roku

Bohoslužba u kapličky, kterou začíná 
vyučování náboženství ve  farnosti, byla 
sloužena podruhé a  stejně jako loni se 
jí zúčastnili i  přespolní žáci. Mši sloužil 
také otec Jaroslav. Někteří přespolní žáci 
přijeli na  tuto bohoslužbu na  kolech, 
nebo je rodiče dovezli auty.

V letošním roce chodí do náboženství 
asi 40 dětí, které jsou rozděleny do  5 
skupin. Z  těchto dětí je část dětí 
přespolních z  Přibic, Ivaně a  Pouzdřan. 
Jedná se hlavně o  děti, které chodí 
na druhý stupeň místní školy.

Po  mši svaté následoval na  farním 
dvoře táborák s hrami a opékáním párků. 
Někteří účastníci táboráku si zaběhli 
k vinotéce na „dýňování“ vyřezat dýni.

Odpolední program zakončil táborák na farní 
zahradě
Foto: Pavel Kukleta

Mší a  táborákem pokračuje 
dlouhodobá práce kněží, katechetů 
i  rodičů na  předávání víry a  prožitku 
společenství pro děti ve farnosti.

I  když v  dnešním světě málokdo 
ocení křesťanské hodnoty, přesto dávají 
mnoha lidem odvahu a sílu být dobrými 
a  snažit se zlepšovat také svět kolem 
sebe. Akce ve  farnosti jsou otevřené 
pro všechny lidi dobré vůle. Sledujte 
proto informace na  farních webových 
stránkách a  na  nástěnce v  kostele, třeba 
se vám nějaká akce bude líbit k  trávení 
volného času. Termíny výuky náboženství 
a přípravy na svátosti jsou také dostupné 
na webu.

Poděkování 
za úrodu
Při nedělní mši svaté v neděli 18. září 

poděkoval otec Jaroslav s  celou farností 
za  dary, které se nám letos urodily 
na  našich polích a  zahradách. Dary 
na  liturgii a  obětní průvod připravila 
rodina Machova. Po mši svaté posloužily 
dary dětem z  farnosti jako odměna pro 
unavené nosiče (hlavně ovoce)

Foto: Pavel Kukleta

Pouť do Žarošic
Otec Jaroslav se spolu s  poutníky 

z  Ivaně, Vranovic a Brna vydal v  sobotu 
10. září na  pěší pouť ke  Staré Matce 
Boží do  Žarošic. Za  Dambořicemi se 
k výpravě přidali další poutníci z Vranovic 
a  společně s  ostatními poutníky pak 
prožili v Žarošicích mši, kterou celebroval 
Mons. Pavel Posád, pomocný biskup 
českobudějovický, a  po  ní také večerní 
průvod.

Pavel Kukleta
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Rozhovor s farářem R.D. Jaroslavem Sojkou

Od srpna spravuje farnost nový duchovní 
správce R.D. Jaroslav Sojka
Foto: Josef Horníček

„Trochu mi chybí krajina 
s kopci a výhledy“
V  polovině letních prázdnin přišel 

do  vranovické farnosti nový duchovní 
správce R.D. Jaroslav Sojka. Kněžské 
vysvěcení přijal před dvěma lety. Kromě 
farnosti ve Vranovicích působí také jako 
administrátor excurrendo (tj. duchovní 
správce ve farnostech, kde není ustanoven 
farář) v  sousedních farnostech v  Ivani 
a Pouzdřanech. Přestože je ve Vranovicích 
krátce a  zatím se ve  farnosti „rozhlíží“, 
žádost o rozhovor neodmítl.

Pane faráři, můžete se prosím 
naším čtenářům a  občanům krátce 
představit? Máte i  vysokoškolské 
tituly inženýra a  magistra, můžete 
nám prozradit v jakém oboru?

Narodil jsem se v  Deblíně, to je 
vesnice u Tišnova na podhůří Vysočiny. 
Vystudoval jsem gymnázium v Tišnově 
a potom jsem studoval elektrotechniku 
v Brně (pozn.: Vysoké učení technické 
v  Brně). V  průběhu studia na  vysoké 
škole jsem pocítil volání, že bych se 
měl stát knězem. Po  ukončení školy 
jsem tedy šel do  kněžského semináře 
a  musel začít znovu. Proto ty dvě 
vysoké školy, které jsou tak rozdílné 
(úsměv). Mým původním oborem 
jsou telefonní a  informační sítě, ale 
nikdy jsem v tomto oboru nepracoval, 
protože ihned po skončení studia jsem 
šel do další školy (smích).

Přišel jsem z Velkého Meziříčí, tam 
jsem byl rok jako kaplan. Před tím jsem 

byl rok kaplanem v  Hodoníně, kam 
jsem přišel ze Žďáru nad Sázavou, kde 
jsem byl na roční praxi jako jáhen.

Máte nějaké oblíbené jídlo, sport, 
nebo případně aktivně sportujete?

Jídlo mám rád skoro všechno. Sport 
jsem pořádně závodně nikdy nedělal, 
v  semináři jsme hrávali florbal. Baví 
mne zimní sporty snowboard, lyžování 
a sleduji i hokej. Ale tady je na zimní 
sporty příliš velká rovina a  teplo 
(smích).

A co motorky? Můžeme vás vidět 
při jízdě na motorce v naší obci?

Motorky mám dvě. Motorku, 
kterou mám tady, jsem dostal jako 
dárek na rozlučku od farníků ve Žďáru 
nad Sázavou. Když bylo hezké počasí, 
jezdil jsem na ní sloužit mše do Ivaně 
a  Pouzdřan. Je to lepší a  pohodlnější 
než autem. Druhou motorku, starší 
Jawu, mám doma v  garáži, ale na  tu 
jsem už dva roky nesedl (smích). 
Motorku jsem hodně využíval 
v  Hodoníně. Je to velké město, kde se 
špatně parkuje, a  motorka mi byla 
velkým pomocníkem. Dostal jsem se 
s ní všude a mohl jezdit až do areálu 
nemocnice.

Jste zde od  srpna. Než jste sem 
přišel, znal jste Vranovice?

To je zajímavá otázka (úsměv). 
Možná tak pětkrát jsem projížděl 
přes Vranovice vlakem. Vranovice 
jsem znal pouze z  rozhlasových 
hlášení na nádražích, když jsem jezdil 
do  školy. Takže hned se mi vybavilo, 
že Vranovice leží na  trati Tišnov-
Brno-Břeclav, ale vesnici jsem předtím 
neznal.

Jaké byly vaše první dojmy 
po  příchodu do  Vranovic a  jak vás 
lidé přijali?

Lidé jsou tu vstřícní a  přijali mě 
velmi hezky. Také musím poděkovat 
předchozímu panu faráři, že je 
všechny na  můj příchod připravil, 
a tak mě hned přijali mezi sebe. Je tu 
pěkně. Krajina i vesnice jsou upravené 
a  udržované. Trochu mi tady chybí 
krajina s  kopci a  výhledy. Kostely tu 

jsou opravené a  celkem v  dobrém 
stavu. Předchozí pan farář se hodně 
snažil. Proti generaci mladých kněží 
před 10 až 15 lety mám výhodu, že 
jsem přišel do prostředí, které je pěkné. 
To platí i o Ivani a Pouzdřanech, kde se 
mi rovněž dobře komunikuje s  lidmi. 
Také to nastavil můj předchůdce velmi 
dobře. Mám radost, že konkrétně tady 
ve  Vranovicích je hodně dětí, které 
chodí na  mši svatou a  že do  kostela 
chodí i hodně rodin.

První mše svatá ve Vranovicích
Foto: Pavel Kukleta

Máte k  dětem a  mládeži blízko 
věkem i  názory. Chystáte se s  nimi 
pracovat jinak než doposud?

Nějaké vize mám, ale zatím jsem 
s nimi ještě nezačal. V říjnu zahájíme 
výuku náboženství a  potom během 
druhého pololetí školního roku bychom 
chtěli připravovat starší děti a mládež 
na  svátost biřmování. To je to, co by 
jim mělo pomoci, aby dospěli jako 
křesťané. Věřím, že tam se s  mládeží 
více potkám, zatím se známe málo. 
Nedávno jsme šli na  pouť do  Žarošic 
a  z  Vranovic šel celou trasu jeden 
mladý poutník. Další se přidali 
v závěru. Zatím se tedy „oťukáváme“, 
ale vím, že jsou tu aktivní třeba 
skauti, s nimiž by bylo možné navázat 
spolupráci. Také u kapličky na Ivaňské 
jsme měli nedávno mši svatou pro 
děti k  zahájení výuky náboženství. Je 
dobré být k dětem a mládeži otevřený 
a nabídnout jim program, ale také oni 
musí mít touhu něco dělat, jinak to 
nemá smysl.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
úspěchů. 

Josef Horníček
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Okna školy dokořán

Šablony do škol 
podruhé
V  krátké historii je to podruhé, co 

školy mohou využít zjednodušeného 
vykazování a  z  operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020 
si mohou pomocí šablon zažádat o peníze 
– tentokrát s  důrazem na  podporu 
personálního obsazení škol, vzdělávání 
pedagogů, spolupráci s rodinou a podporu 
matematické a  čtenářské gramotnosti. 
Poprvé se šablony dotkly i  vzdělávání 
v mateřské škole. Projekt je na dva roky, 
školy mohou získat peníze podle počtu 
svých žáků.

Základní škola a  Mateřská škola 
Vranovice na nic nečekala a do projektu 
se pustila jako jedna z prvních v republice 
hned v  září 2016. Celkem si zažádala 
o více než milion Kč.

V základní škole budeme:
 � zaměstnávat jednoho asistenta,
 � vzdělávat pedagogy v oblasti 

společného vzdělávání (inkluze),
 � zakládat klub zábavné logiky 

a deskových her, a to na prvním 
i druhém stupni ZŠ,

 � doučovat slabší žáky,
 � pořádat pro rodiče besedy, společná 

a tématická setkávání.
V mateřské škole budeme:

 � zaměstnávat jednoho asistenta,
 � vzdělávat pedagogy v oblasti 

společného vzdělávání (inkluze),
 � vzdělávat pedagogy v oblasti práce 

s dvouletými dětmi,
 � sdílet zkušenosti z jiných mateřských 

škol formou vzájemných setkávání,
 � pořádat pro rodiče besedy, společná 

a tématická setkávání.
Mgr. Hana Pokorná

Draví ptáci součástí 
výuky
Sokol, raroh, různé druhy sov 

a dokonce i orel byli součástí výuky, a to 
pro děti z mateřské školy až po deváťáky 
dne 7. 9. 2016. Pozvána totiž byla skupina 

sokolníků Seiferos, která dravce nejen 
cvičí, ale věnuje se jim i  v  záchranné 
stanici.

Program byl rozdělen na tři části.
V první části seděli dravci na bidýlkách 

a  postupně byli představováni. Sokolník 
nám vysvětlil, jak žijí, jak loví a kdy, jak 
se liší samice a samec a  jiné zajímavosti. 
Kdo byl pozorný a  správně odpověděl 
na položené otázky, získal odměnu a stal 
se aktérem poslední části představení.

Ve druhé části nám sokolníci předvedli 
let a lov některých dravců – výra, sokola 
nebo orla. Vypustili ptáky do  vzduchu 
a lákali je na lov připravené návnady.

V  poslední části si vítězové soutěže 
z  řad žáků zkusili, jak těžké je dravce 
vypustit a přivolat zpět na rukavici.

Všem se nám program líbil, odnesli 
jsme si spoustu nových vědomostí i  rad, 
jak dravce chránit.

Mgr. Hana Pokorná

Školákům začal 
nový školní rok
Celkem 248 žáků základní školy 

usedlo 1. září po dvou měsících prázdnin 
opět do  školních lavic. Dalších 72 dětí 
bude v  tomto školním roce navštěvovat 
mateřskou školu a  12 dětí přípravnou 
třídu.

Na  palubě 1. A  třídy pomyslné lodi 
„Základní škola“ přivítala pasažéry 
v  první den nového školního roku 
kapitánka a  třídní učitelka Mgr.  Yveta 
Lásková. Celkem 22 nových žáků usedlo 
letos poprvé do  školních lavic a  většina 
kluků i  holek se podle vlastních slov 
na první den ve škole moc těšila. Nejvíc 
se těšili na  kamarády, psaní a  kreslení. 
Šťastnou plavbu a  úspěšný školní rok 

Začátkem nového školního roku přivítali školáky 
dravci

Na první školní den se těšili zejména prvňáčci. Foto: Josef Horníček
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přišli prvňáčkům popřát i  starosta obce 
Ing.  Jan Helikar a  ředitelka Základní 
a  mateřské školy ve  Vranovicích 
Mgr. Hana Pokorná. (hor)

Školní zprávy 
na novém webu

Nový web, jako dárek na  zahájení 
nového školního roku. Škola Vranovice 
se představuje v  moderním, přehledném 
designu, který je plně responzivní 
s  mobilními zařízeními. Zdobí jej 
autentické fotografie ze života školy, 
přehledné uspořádání a navigace.

Na  jednom webu nyní najdete 
pohromadě informace jak ze základní 
školy, tak z  mateřské školy Barbánek, 
všechny kontakty, formuláře, dokumenty 
a další. Zachována je stejná doména www.
skolavranovice.cz a také e-mailové adresy.

-sed-

Naše škola 
a palmový olej
Na  jaře 2014 začali žáci naší 

školy sbírat obaly od  potravin, hlavně 
sladkostí, konzumovaných běžně doma 
i  ve  škole. Obaly se poté připínaly 
na  nástěnku a  nejenom žáci si je pak 
mohli prohlédnout a porovnat jednotlivé 
výrobky. Tak si mohli vybrat například 
mezi čokoládou s  palmový olejem, 
nebo bez. V  hodinách přírodopisu, 
přírodovědných praktik a  nakonec 
i v projektovém dnu pak rozebírali dopady 
pěstování palmy olejné na pralesy, jejich 
faunu a flóru, na zvyšování skleníkového 
efektu, na  mizení jedinečného, 
nejproduktivnějšího a  nejsložitějšího 
ekosystému na  světě na  naše zdraví 
a podobně. Společně jsme hledali řešení. 
Zjistili jsme, že omezováním nákupu 
výrobků obsahujících palmový olej 
můžeme dát výrobcům jasně najevo 
náš postoj spotřebitelů k  problematice 
palmového oleje.

Již během následujícího roku 
opravdu i  některé české firmy začaly 
upouštět od  používání palmového oleje 
ve  svých výrobcích. Mezi prvními byly 
například firma: Biopekárna Zemanka, 
výrobce pražených oříšků ALIKA nebo 
EMCO. Podrobnější přehled firem 
najdete na  následujícím odkazu: http://
stoppalmovemuoleji.cz/firmy_bez_
po.php#potraviny (kosmetika, potraviny, 
drogerie, ale i restaurace a kavárny). 

Máme webové stránky zabývající 
se environmentální výchovou 
nejenom na  naší škole. Najdete 
zde spoustu užitečných informací 
například i  o  palmovém oleji: http://
environmentalni-vychova.webnode.cz/
novinky/

Od  podzimu 2015 jsme členem 
Koalice proti palmovému oleji: http://
stoppalmovemuoleji.cz/index.php 

Koordinátorka EVVO organizuje 
přednášky pro veřejnost. V červnu proběhl 
na naší škole workshop o palmovém oleji: 
http://andilast.rajce.idnes.cz/workshop-
palmovy_olej_-_21.06.2016/ 

Ale hlavně máme žáky, kteří vědí, že 
jejich úsilí má smysl. Připojují se i rodiče, 
veřejnost se ptá. Co víc si přát?

Koordinátorka EVVO,  
Mgr. Andrea Lastomirská

Představujeme 
vám: spolek 
Přátelé ZŠ a MŠ 
ve Vranovicích, z.s.
Tento spolek, který je nástupnickou 

organizací SRDPŠ, funguje již 3. školním 
rokem, oficiáně je zaregistrovaný od 3. 12. 
2015 Krajským soudem v Brně. Úkolem 
členů je organizovat a podílet se na akcích 
určených dětem a  rodinám v  naší obci, 
spoluvytvářet a  podporovat zdravé, 
bezpečné a  příjemné prostředí ve  škole 
a dále oslovovat možné sponzory, jejichž 
dary by zvýšily kvalitu našich projektů.

Pokud vás tyto aktivity oslovují 
a chtěli byste se na nich podílet, budeme 
rádi, když rozšíříte naše řady. Členství 
je bezplatné. Bližší informace budou 
zveřejněny od listopadu na našich nových 
stránkách na webu školy.

Aktivity, které jsme pořádali 
v minulém školním roce:
•	 ukázky	a ochutnávky	zdravé	stravy,
•	 sportovní	den	na fotbalovém	hřišti,
•	 přednáška	 s  policistkou	 na  téma	

kyberšikana,
•	 čtení	dětí	pro	seniory,	bydlící	v Domě	

pro seniory (probíhá každý druhý 
měsíc),

•	 cyklovýlet	 do  Přibic	 s  pokladem	
a kouzelnou babičkou.

Na tento školní rok připravujeme:
•	 pokračování	 čtení	 dětí	 pro	 obyvatele	

Domu pro seniory (každý měsíc),
•	 cyklovýlet	do Žabčic	s vodníkem,
•	 přednášku	 na  téma	 „Rozumět	

internetovým dětem“,
•	 prezentaci	zdravé	stravy.

Další aktivity se budou týkat pomoci 
učitelům s  organizací akcí mimo výuku, 
či úpravy školního prostředí (ještě 
v jednání).

Markéta Dofková
Vybírání obalů potravin s palmovým olejem a bez oleje. Foto: Andrea Lastomirská

Novou střechu k začátku školního roku dostala 
budova mateřské školy
Foto: Josef Horníček
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Z historie

Kněz Alois Vrána 
(1902 - 1963)
Alois Vrána se narodil 26. února 1902 

v Rašovicích u Bučovic. Vystudoval reálné 
gymnázium v  Bučovicích, pak brněnský 
alumnát a  vysvěcen na  kněze byl roku 
1927.

Vranovický farář P. Alois Vrána v roce 1939
 Reprofoto z knihy Obec Vranovice, 2007

Působil v  mnoha farnostech na  jižní 
Moravě, od  roku 1932 byl ustanoven 
farářem v  Divákách, od  roku 1938 
ve  Vranovicích. V  době války ukrýval 

na  své faře uprchlé spojenecké válečné 
zajatce. Vranovickou farnost spravoval 
do  roku 1950 a  zasloužil se zejména 
o  poválečné opravy kostela a  pořízení 
nových zvonů. V únoru 1950 byl  Alois 
Vrána zatčen, obviněn z  velezrady 
a ve vykonstruovaném procesu odsouzen 
na  13 let za  protistátní činnost jako 
organizátor a  duchovní vůdce. Na  jeho 
faře byla zajištěna vysílačka.

Čtyřměsíční vazbu strávil v  Brně 
na  Cejlu. Trest odpykával na  Mírově, 
v Leopoldově, ve Valdicích a ve Znojmě. 
Z  amnestie v  roce 1960 byl vyloučen, 
propuštěn byl až v  následujícím roce ze 
zdravotních důvodů. Zemřel 29. dubna 
1963 a je pohřben na Ústředním hřbitově 
v Brně.

V  roce 2011 byl odhalen v  parčíku 
mezi školou a kostelem památník obětem 
komunistické perzekuce padesátých let 
a  neprávem odsouzeným vranovickým 
občanům. Mezi nimi najdeme i  jméno 
kněze Aloise Vrány. (hor)
Použité zdroje:
http://www.pamatnamista.usd.cas.
cz/vranovice-pametni-deska-obetem-
komunisticke-perzekuce/
Obec Vranovice, Malovaný kraj Břeclav, 
2007

Sólisté varšavské 
Národní opery 
věnují koncert 
památce kněze 
Aloise Vrány

Koncert věnovaný památce kněze 
Aloise Vrány uspořádají sólisté Národní 
opery ve  Varšavě – mezzosopranistka 
Anna Vránová, s varhanním doprovodem 
Bogdana Źyweka, ve  farním kostele 
Navštívení P.  Marie ve  Vranovicích 
v neděli 9. října 2016 od 18.00 hodin. 

Anna Vránová je neteří někdejšího 
vranovického kněze, který působil 
ve farnosti v letech 1938 – 1950. Za své 
vyhraněné politické postoje byl v  roce 
1950 zatčen, obviněn a  odsouzen 
za  protistátní činnost na  13 let vězení. 
Zemřel krátce po  propuštění z  vězení 
v roce 1963.

„Na  svého strýce si pamatuji jako 
malá dívka. Chtěla 
bych mu tímto 
způsobem vzdát hold 
a  připomenout jeho 
památku v místě, kde 
dlouhá léta působil“, 
svěřila se nám Anna 
Vránová, operní pěv-
kyně a sólistka mnoha 
evropských hudebních 
scén a  nositelka 
polského státního 
vyznamenání v oblasti 
kultury Gloria Artis.

Na  koncertě 
zaznějí árie a  skladby 
starých mistrů 18. až 
19. století, od Johanna 
Sebastiana Bacha, 
Antonína Dvořáka, 
Georgese Bizeta 
i dalších autorů. Vstup 
na  koncert je volný. 
(hor)
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Obecní knihovna

Knihovna nabízí 
žhavé novinky
Celkem 286 knih všech žánrů za více 

jak 57 tisíc korun zakoupila obecní 
knihovna v  letošním roce pro své dětské 
i  dospělé čtenáře. Jedná se především 
o vydavatelské novinky a bestsellery, které 
se drží na prvních příčkách prodejců knih 
a  těší se dlouhodobému zájmu čtenářů. 
Kromě naučné literatury, týkající se zdraví, 
zdravé výživy, kuchařek a  duchovního 
rozvoje v  knihovně naleznete kolekci 
všech deseti dílů mladými čtenáři 
žádaných Deníků Mimoňky od  Rachel 
Russelové, Minecraft nebo Já, JůTuber. 
Dospělí čtenáři pak mohou vybírat 
z  kolekce románů norského spisovatele 
Nesboa, severských autorů detektivek 
i  dalších. Nechybí ani tituly domácích 
autorů Ivanky Deváté, Věry Fojtové, 
Věry Řeháčkové či soubory historických 
románů Vlastimila Vondrušky.

Přehled pořízených titulů naleznete 
na  webových stránkách knihovny. 
Kliknutím na  vybraný titul se dostanete 
do  katalogu knihovny, kde je uvedena 
krátká anotace knihy a  dozvíte se i  to, 
zda je vybraná kniha momentálně 
dostupná k  zapůjčení. V  případě, že je 
kniha zapůjčena, můžete si ji z  tohoto 
okna rezervovat on-line. Jakmile bude 
kniha vrácena, knihovna vás upozorní 
e-mailovou zprávou nebo SMS zprávou.

Nové knihy zakoupila knihovna 
díky podpoře rady obce, která v  březnu 
letošního roku rozhodla podpořit projekt 
vzdělávání výraznou obnovou knihovního 
fondu. (hor)

Týden knihoven 
v místní knihovně
V týdnu od 3. října do 7. října probíhá 

již 20. ročník akce Týden knihoven. 
K  této celostátní akci se pravidelně 
připojuje i naše knihovna a vyhlásila pro 
své čtenáře tzv. čtenářskou amnestii. Noví 
čtenáři, kteří se přijdou v uvedeném týdnu 
zaregistrovat, ušetří za  první registraci 
až 80 korun. Stejně tak zapomnětliví 
čtenáři, kteří vrátí v tomto týdnu dlouho 
zapůjčené knihy, za  které jim už běžely 
poplatky z  prodlení výpůjčky, poplatek 
ušetří. (hor)

Celoživotní 
vzdělávání

Kurzy angličtiny pro 
dospělé zahajují 
v říjnu
S  novým školním rokem zahájilo 

i  vzdělávání dospělých. Celoživotní 
vzdělávání dospělých včetně cizích jazyků 
je součástí dlouhodobé Vize vzdělávání, 
kterou přijala rada obce v loňském roce.

Kurzy angličtiny pro dospělé byly 
zahájeny ve  čtvrtek 6. října a  budou 
probíhat každý čtvrtek v  budově ZŠ 
na Masarykově ul. Jedná se o tyto kurzy:
1.  Konverzační kurz s rodilým mluvčím

Termín výuky: čtvrtek od 17 hod.
Počet hodin za pololetí (říjen – leden): 14
Cena za pololetí: 2 220,- Kč.

2.  Anglický jazyk pro začátečníky
Lektor: Bc. Martin Třináctý
Termín výuky: čtvrtek od 17 hod.
Počet hodin za pololetí (říjen – leden): 14
Cena za pololetí: 600,- Kč.

3.  Anglický jazyk pro mírně pokročilé
Lektor: Bc. Martin Třináctý
Termín výuky: čtvrtek od 18 hod.
Počet hodin za pololetí (říjen – leden): 14
Cena za pololetí: 670,- Kč.
Informace a  případné přihlášky 

do kurzů získáte na  e-mailu: reditelka@
skolavranovice.cz

hor
komerční inzerce

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 
odpadu

říjen: 14., 28.

listopad: 11., 25.

prosinec: 9., 23.

Termíny svozu separovaného 
odpadu
Plast -  říjen: 26.

 listopad: 23.

 prosinec: 21.

Sklo -  říjen: 6.

 listopad: 3.

 prosinec: 1., 29.

Papír -  říjen: 12.

 listopad: 9.

 prosinec: 7.

Bioodpad -  říjen: 6., 20.

 listopad: 3.

 prosinec: 1., 29.
-hor-

Půjčovní doba knihovny 

Pondělí ................. 15 – 19 hodin
Úterý ................................ zavřeno
Středa ................... 08 – 12 hodin
Čtvrtek .................. 15 – 19 hodin
Pátek ..................... 16 – 19 hodin
e-mail: knihovna@vranovice.eu
tel.: 519 433 307
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Společenské dění

Vranovické dýňování zná vítěze
Na oficiální zakončení akce Vranovické dýňování před TIC 

s vinotékou přišly v sobotu 24. září desítky lidí s dětmi, i bez dětí. 
Hromada barevných dýní různých velikostí i tvarů, vyskládaná 
před vinotékou, začala rychle ubývat ihned po  zahájení akce. 
Zatímco se jedna část návštěvníků chopila nožů a  lžící, aby 
popustila uzdu své fantazii a  vydlabala si svoji vlastní dýni, 
druhá část se vydala na kolech na společnou cyklojízdu po obci, 
aby zhlédla a ohodnotila dýňovou výzdobu před domky.

Oceněné dýňové sestavy

Vyhodnotit nejlepší a nejnápaditější dýňovou výzdobu bylo 
proti loňskému roku opět složitější. Jednak proto, že přibylo 
zajímavých dýňový sestav po celé obci, ale přibylo i nápaditých 
drobných výzdob. Členové kulturní komise, kteří se hodnocení 
ujali, to tentokrát neměli lehké. Ceny oceněným pak předal 
místostarosta obce Ing. Jaroslav Pezlar.

A jak to tedy dopadlo?
Speciální medaili získala dýňová výzdoba před rodinným 

domkem č.p. 705 U Hřiště. Před tímto domkem jsme objevili 
také letošní největší dýni, která měřila v obvodu 170 centimetrů. 
Další medaili získal “Páv“ před rodinným domkem Valentových 
v  ulici Květná a  třetí medaili získal „Indián“ před domem 
manželů Hrstkových U Koupaliště.

Místostarosta obce Ing. Jaroslav Pezlar předává cenu paní Karpíškové

Hlavní cenu ve  vyřezávaných kreacích získaly „Pohádkové 
bytosti“ před domkem Halfarových na ulici Školní. Hlavní ceny 
v  dýňových sestavách pak získala „Eva s  hadem v  ráji“ před 
domkem Karpíškových na ulici Školní a sestava, která by se dala 
nazvat „Když se muž vrací z vranovických hodů“ před domkem 
Blechových v Uličce.

Zkáza Titaniku před domem Korábových na ulici Obchodní

Vyřezávání dýní si vyzkoušeli malí i velcí
Foto: Josef Horníček

Posezení před vinotékou při burčáku a  víně za  krásného 
podzimního počasí si pochvalovali domácí i  přespolní 
návštěvníci, především cyklisté, kteří zrovna zavítali do  TIC. 
Uznání sklidily i dýňové speciality v podobě polévky, dýňového 
zelí, buchet i  sekané, které připravily dámy z klubu důchodců 
paní Pláteníková, Nevědělová, Suchánková a Valíková.

Ceny pátého ročníku Vranovického dýňování byly rozdány. 
Není ani tak důležité, kdo vyhrál, jako to, že obyvatelé obce mají 
zájem vytvořit si pěkné prostředí kolem svých domů a  že se 
dokáží společně i pobavit. Proto všem, kteří se do Vranovického 
dýňování aktivně zapojili, upřímně děkujeme.

Za CVČ a kulturní komisi Josef Horníček
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Ani déšť nepřekazil nedělní 
hodovní program
Hody na vesnici vždy patřily k nejvýznamnějším událostem. 

Ne jinak tomu bylo i letos.
Na  rozdíl od  minulých let stárci s  kamarády postavili 

na  sokolském hřišti máji už v pátek. Večer a  v  sobotu se pak 
už všichni bavili spolu se stovkami dalších příznivců moderní 
taneční hudby při produkci osvědčených kapel Větry z  Jihu – 
Wind band a hudební skupiny Merlin.

Foto: Pavel Kukleta

Nedělnímu hodovnímu programu počasí moc nepřálo. 
Déšť doprovázel krojované páry i další účastníky k dopolední 
slavnostní mši svaté do místního chrámu. Kvůli špatnému počasí 

se asi o  hodinu opozdil také průvod krojovaných párů obcí. 
Nakonec průvod za doprovodu dechové kapely Hradčovjanka 
vyrazil, u domu pro seniory se k němu připojili i malí stárečci. 
Poté kroky krojovaných párů zamířily tradičně ke  starostovi 
obce a na sokolské hřiště, kde se v hale konala i večerní zábava 
s dechovkou.

Foto: Pavel Kukleta

Letošní hody byly třetími v  pořadí, kdy chasa oblékla 
slavnostní lidové kroje, které před časem nechalo zhotovit 
vedení obce podle původních vzorů. Těch bylo pořízeno 
na  míru celkem 10. Vzhledem k  velkému počtu krojovaných 
párů, jichž bylo nejvíce v posledních letech – celkem 13, oblékla 
mládež kromě vranovických krojů také dříve používané kroje 
z Kyjovska, které sem byly přeneseny v nedávné minulosti.

Organizátory hodů byli sportovci SK Vranovice spolu 
s  vranovickou chasou a  vystoupení dětí v  krojích připravila 
Miroslava Čápová.

Josef Horníček

Foto: Antonín Hofman
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Hody z pohledu pořadatele
Pořadatelé letošních hodů narušili zaběhnutý rámec 

a přesunuli tradiční hodové pondělí na páteční termín. Pokusili 
se stavění máje spojit s  večerní zábavou a  oslovit tak mladší 
generaci, která po zkušenostech z minula až tak cestu na pondělní 
hody nevyhledává. Dnes můžeme s  klidem konstatovat, že to 
byl dle reakcí, návštěvnosti a hlavně stupně zábavy dobrý tah. 
Tradičně výborná kapela WIND band po dobu své čtyřhodinové 
produkce téměř nepustila tanečníky z parketu. Těch se nakonec 
sešlo 150 platících a všichni se náramně bavili.

Sobota bývá pro organizátory stěžejní, a  tak i  letos 
nalákala celkem slušnou návštěvu, 330 platících a dalších 150 
z  předprodeje, dala základní podklad k  výborné atmosféře, 
kterou navíc vyšperkovala hudební skupina MERLLIN. Ta pro 
spokojené návštěvníky hrála až do třetí hodiny ranní.

Tradiční nedělní hodové veselí bohužel narušil odpolední 
déšť, kvůli kterému musel být o  hodinu posunut průvod 
velkých i  malých stárků obcí. Ty doprovázela dechová kapela 
HRADČOVJANKA, která zabezpečila i  večerní taneční 
zábavu. Ta musela být díky špatnému počasí bohužel přesunuta 
do sokolovny, což se dozajista podepsalo na nízké návštěvnosti. 
42 platících hostů je bohužel historickým minimem a  dává 
podnět k zamyšlení, zda je v dnešní době (aspoň u nás), ještě 
vůbec zájem o dechovku a krásné lidové písničky.

Celkově vzato, z  pohledu pořadatelů se letošní hody 
vydařily, ale pro organizátory těch příštích, se naskýtá otázka, 
jakým způsobem hody ve Vranovicích oživit. Ukazatele celkové 
návštěvnosti hovoří za vše. Přímá úměra poklesu je totiž patrná 
a do budoucna určitě alarmující.

Závěrem bychom rádi poděkovali za spolupráci s letošními 
stárky, kteří byli vstřícní, komunikativní a pořadatelům ve většině 
nápomocni, dále pak všem dobrovolníkům, bez jejichž výpomoci 
si konání takovéto akce snad ani představit nedokážeme.

Poděkování patří samozřejmě i obci Vranovice za bezplatný 
pronájem prostor, nezbytný ke konání  tradičních hodů.

Za SK Vranovice Mirek Ježa

Dolinami se proháněly silné 
závodní stroje
Nablýskané stroje různých továrních značek a kubatur, jezdci 

v netradičních závodních uniformách a hojný počet diváků, ti 
všichni tvořili kulisu 7. ročníku recesistického závodu traktůrků, 
fréz a motocyklů Vranovické Hlinek v sobotu 1. října.

Proti předchozím ročníkům musela být závodní trať 
změněna, Hlinek se totiž přestavuje na oddechový park. A tak se 
tentokrát startovalo v Dolinách u Penzionu Veritas a okruh vedl 
nad sklepy kolem vinohradů a bytového domu zpět k penzionu.

„Frézy jely na  čtyři kola a  po  každém kole se střídali piloti 
v řízení. Mezi každým kolem plnili závodníci úkoly – vybíhalo se 
ke strojům během šílených slonů, následovalo házení míčků do kýblu, 
kutálení pneumatiky a posledním úkolem bylo nesení pinpongového 
míčku na  lžíci“, přiblížili nám soutěžní disciplíny pořadatelé 
letošního ročníku Petr Mlčák a  Veronika Rudolfová. Babety 
a fechtly jely deset kol hromadným startem.

Nejrychlejší babetu řídil Marek Obdržálek. V kategorii fréz 
dorazila do cíle jako první fréza řízená posádkou ve složení Víťa 
Dostál a Petr Mlčák.

Nejvíce hlasů za  žertovný oblek sklidili od  přihlížejících 
diváků „Babka a  dědek z  JZD,“, tvořená Pavlem Pláteníkem 
a Markem Obdržálkem. (hor)

Přenášení pinpongového míčku na lžíci nebylo pro některé závodníky 
vůbec jednoduché
Foto: Gabriela Michálková

Nejvíce diváckých hlasů získali Babka s dědkem z JZD

Na trati závodilo i pojízdné akvárium
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Z činnosti spolků

Klub maminek 
KMV
Nápady maminkám 
nechybí
Dlouho jsme nepsali o tom, co vlastně 

v  Klubu maminek děláme. Dnes pro 
vás tedy máme ochutnávku z  našeho 
programu, konkrétně z „Burzy nápadů“.

Nápady se v  klubu směňují každý 
měsíc a  jsou to nápady rozmanité 
a  na  všechna možná témata. Vzájemně 
jsme se inspirovali třeba tipy na dovolenou, 
na  zdravé svačinky, karnevalové masky 
i  dětské oslavy. Získali jsme informace 
o  barefoot obouvání, probrali jsme, čím 
obdarovat naše blízké a před létem jsme 
se dozvěděli leccos o zdravém opalování. 
Chystáme se na burzy aktivit pro deštivé 
dny a  dlouhé zimní večery si vylepšíme 
čtením pro malé i  velké. S  podzimními 
mlhavými rány nám jistě přijdou vhod 
bylinky a  přírodní antibiotika na  každý 
neduh.

A  abyste se mohli inspirovat trochu 
konkrétněji, nabízíme malý výběr receptů.

Z burzy „Podzim ve sklenici“ tu pro vás 
máme něco i do vaší spíže:

Cuketová směs na toasty 
od babičky Marušky:
1 kg cuket
6 ks cibule
1/2 lžíce pálivé papriky
1/2 lžíce sladké papriky
5 lžic sojové omáčky
1 lžíce soli
1 palice česneku
1 dcl oleje
1 velký rajský protlak.
Na zpěněné cibuli doměkka podusíme 

nahrubo nastrouhanou cuketu, přidáme 
koření, prolisovaný česnek a  protlak. 
Necháme přejít varem. Naplníme 
do  sklenic a  sterilizujeme 15 min při 
teplotě 80 stupňů Celsia.

Směs na špagety od Evy:
1 1/2 kg rajčat
1 kg paprik
3 cibule
5 stroužků česneku
2 bobkové listy
2 lžičky nového koření

1/2 kávové lžičky pepře
2 kávové lžičky soli
2 kávové lžičky cukru
2 kávové lžičky octa.
Zeleninu nakrájíme na  kostičky, 

česnek na  plátky, přidáme koření 
a  povaříme půl hodiny v  hrnci. Plníme 
do skleniček a zavařujeme půl hodiny při 
80 stupních Celsia.

Ať už se rozhodnete naše recepty 
vyzkoušet, nebo ne, přejeme vám příjemný 
podzim plný nápadů.

Kamila Rokytová

Klub důchodců
Vydařený zájezd
Ve  středu 21. září jsme se vypravili 

na  jednodenní zájezd do  Znojma. 
Prohlédli jsme si Loucký klášter, navštívili 
Znovín, kde jsme ochutnali výborná 
vína, a  prohlédli si také město. Zájezd 
se vydařil a  byli jsme velmi spokojeni. 
Největší úspěch měla vyhlídková okružní 
jízda vláčkem středověkými uličkami 
a náměstími města Znojma.

Prázdninový odpočinek je 
minulostí
Na prázdniny zůstaly jen vzpomínky. 

Každý z nás je prožil po  svém. V klubu 
jsme se sešli odpočatí a s dobrou náladou. 
Naše předsedkyně paní Vlasta Novotná 
nás seznámila s  programem schůze 
a akcemi, které nás čekají do konce roku 
2016.

Vzpomínání i paměti
Předsedkyně přivítala mezi námi paní 

učitelku Vlastu Lorenzovou, která přišla, 
aby nám přiblížila vzpomínky a  paměti 
na dobu, kdy ve Vranovicích 35 let učila. 
Přinesla alba s fotografiemi z doby,  kdy se 
věnovala kultuře, vedla divadelní soubor, 
který sklízel velké úspěchy. Členové 
klubu si se zájmem prohlíželi dokumenty 

z  této doby a  poznávali na  fotografiích 
občany Vranovic a  mnohdy i  sebe sama 
za mlada, kdy divadlo také hráli. Bylo to 
pěkné vzpomínání a paní učitelce za něj 
děkujeme!

Na dobu, kdy ve Vranovicích učila, vzpomínala 
Vlasta Lorenzová

Také se slavilo
Dále jsme blahopřáli členům, kteří 

měli narozeniny o  prázdninách a  také 
panu Dvořáčkovi, který oslavil úctyhodné 
97. narozeniny, a  připravili členům 
pohoštění. Oslavu narozenin jsme 
zakončili přípitkem.

Životní jubileum si s námi připomněl aktivní 
člen klubu Josef Dvořáček

Text a foto Zdeňka Melová

A opět cvičíme
Cvičení se Svatavou Pitkovou je 

od 13.9. 2016 v ZŠ a dále každé úterý 
vždy v 18.00 hod.

Zveme vás mezi nás na  hodinu 
cvičení. Přivítáme i  nové zájemce 
o cvičení.

Sbírka šatstva na sokolském 
hřišti
Členky klubu důchodců provedou 

pro Diakonii Broumov sbírku letního 
a  zimního ošacení, lůžkovin, obuvi 
a  domácích potřeb. Sbírka bude 
provedena ve  dnech 6. a  7. 10. 2016 
od  10.00 – 17.00 hod. a  v  sobotu 
8.10. 2016 od  9.00 – 12.00 hod. 
na sokolském hřišti.
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Sport

TJ Sokol Vranovice
Noc sokoloven 2016
Stejně jako loni i  letos se dne 

23. 9. uskutečnil celorepublikový den 
s pohybovou aktivitou a historií Sokola – 
den se sokoly v sokolovnách.

Ve  Vranovicích si zacvičili jako 
první rodiče s  dětmi pod vedením 
Jitky Klimešové, pásmo ping - pongu 
Petra Goliáše prolínala sportovní 
gymnastika Renaty Karpíškové a florbal 
Pavla Goliáše. Následovaly hry přes 
síť – přehazovaná a  volejbal. V  předsálí 
sokolovny byly připraveny šachy Pavla 
Šťastného a  k  nahlédnutí unikátní 
knihy, kroniky a další materiály, za které 
za  dlouhé roky mravenčí práce vděčíme 
především paní Marii Duroňové, dále 
pak Martě Goliášové a Janě Hladké. 

Foto: Marta Goliášová

Pro návštěvníky byl za  sokolovnou 
připraven táborák s opékáním špekáčků. 
V  závěru dlouhého sportovního 
podvečera a večera využilo pár nadšenců 
možnosti noclehu přímo v  sokolovně. 
Oproti loňskému roku kvitujeme nárůst 
sportovních nadšenců.

Děkujeme všem organizátorům 
i  návštěvníkům za  příjemně strávené 
chvíle a těšíme se na příští ročník.

Renata Karpíšková

V. ročník akčního 
víkendu Budislav 
u Litomyšle
Již popáté jsme pořádali ve dnech 23. 

- 25. září pro naše cvičence akční výlet 
do  Budislavi u  Litomyšle v  táboře PS  
M. Sedláčkové. Tentokrát jsme se stali 
lovci mamutů.

Již ve  vlaku se naši mladí lovci 
mamutů museli naučit pravěčinu a hned 
po příchodu do tábora byl každý účastník 
zařazen do tlupy – děvčata do jedné, hoši 
do druhé. A protože byla převaha dívek 
značná, měli hoši možnost si do své tlupy 
některou dívku „ulovit“ a to tak, že dívce 
navlečou kožený pásek. Bohužel jejich 
možnost na ulovení netrvala dlouho, hoši 
totiž kožený pásek ztratili. Následoval 
zábor území tlupy, určení a vytyčení alhá 
a  vlastní alhá B (posvátné místo tlupy 
a  vlastní), které ozdobili hr alhá (ručně 
vyrobenou rytinu do  kůry). Druhý den 
lovci museli nasbírat pazourky, navýšit 
svoji alhá B, ke které se stále vraceli, jednak 
do  něho ukryli nalezenou Věstonickou 
Venuši a v noční zkoušce odvahy z něho 
odnesli svoje hr alhá, poslední z družstva 
pak přinesl i Venuši, aby jim ji cizí tlupa 
neodnesla.

No prostě všechno bylo LAPŮ 
(perfektní a skvělé).

O tomto víkendu nebylo mnoho času 
na hlouposti a zlobení, víkend byl v duchu 
pohybu a  pobytu na  čerstvém vzduchu, 
o čemž vám mohou účastníci vyprávět – 
především to byl lov mamutů a  pravěké 
divé zvěře, šplhání po  horolezecké 
stěně, slaňování, pochod rytíře Toulovce 
do  přírodní rezervace Toulovcových 
maštalí i  návštěva zámeckého nádvoří 
v Litomyšli aj.

Akční víkend zcela v režii Jany Hladké 
se skutečně vydařil. Odjížděli jsme domů 
plni zážitků z  velkých dobrodružství 
a děti jsou přesvědčeny, že za rok pojedou 
znovu, dokonce nám i naplánovaly námět 
víkendu – chtěly by budoucnost, ale 
nevím, jak by Jana zvládla létající auta, 
i když ona umí překvapit! Patří ji uznání 
a velké poděkování.

Marta Goliášová

Fotbalový turnaj
Dne 22. 9. se deset žáků a  jedna 

žákyně naší školy zúčastnili turnaje 
v  kopané O  pohár ZŚ Velké Němčice, 
kde se spolu již tradičně utkávají družstva 
z  Velkých Němčic, Nikolčic, Dolních 
Věstonic a  Vranovic. V  semifinále jsme 
se utkali s družstvem z Dolních Věstonic, 
které jsme porazili 7:0. Ve  finále jsme 
sice Nikolčicím podlehli 5:2, ale byl to ze 
strany našich fotbalistů velice vydařený 
zápas se spoustou gólových příležitostí, 

Účastníci akčního víkendu ve stylu lovců mamutů. Foto z osobního archivu Marty Goliášové
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kterých se nám bohužel nepodařilo 
využít. Hráči, já i  naše stálá opora pan 
Karel Hochman, jsme byli nadmíru 
spokojeni, protože konečně jsme hráli 
jako tým! Díky vám všem.

Renata Karpíšková

Oddíl stolního 
tenisu
Dne 10.9.2016 se Petr Goliáš účastnil 

přeboru ČOS seniorů pro rok 2016 
v Českém Meziříčí, kde „vybojoval“ čtvrté 
místo. Blahopřejeme.

Marta Goliášová

Už cvičíme
Předkládáme vám přehled cvičebních 

hodin v tělocvičně naší sokolovny, včetně 
vedoucích, takže si můžete sami vybrat, 
co vás nejvíce zaujme:

(viz tabulka)

Silový trojboj
Vranovičtí skončili 
čtvrtí
V  sobotu 24. září 2016 proběhla 

v  Ostravě – Vítkovicích soutěž 
„Mistrovství Moravy v  silovém trojboji 
družstev“. 

TJ Sokol Vranovice měl své 
zastoupení družstvem ve  složení: 
Pavel Pláteník, Pavel Bílek, Jiří Furch  
a Oldřich Halfar.

Toto družstvo se umístilo na čtvrtém 
místě. Škoda neuznaných některých 

pokusů! Družstvo se stále přetahovalo 
o třetí příčku s SK Fitness Gym Olomouc 
a  zaostalo jen s  minimální bodovou 
ztrátou.

Vítězem se stalo družstvo TJ 
Lokomotiva Krnov a na druhém místě se 
umístila Olympia Zlín. Musím všechny 
členy družstva pochválit za  přístup jak 
k tréninku, tak k samotnému závodu.

Za TJ Sokol Vranovice – Ivan Karpíšek

Sokol Vranovice, 
oddíl silového trojboje

srdečně zve na

3. Mistrovství jižní Moravy
mužů a žen

v klasickém silovém trojboji
bez podpůrného vybavení (RAW)

v sobotu 29. října 2016 
od 10.00 hodin

v místní sokolovně

SK Vranovice
SK v podzimní části
Tak jako ostatním klubům na  všech 

výkonnostních úrovních nejoblíbenější 

kolektivní hry, tak i  tomu našemu 
fotbalovému začal nový soutěžní ročník. 
U  nás však oproti ostatním s  velmi 
důležitou a hlavně nepříjemnou změnou. 
Vzhledem k  výčtu negativních faktorů 
a  faktů přicházíme bohužel o  výhodu 
domácího prostředí, které bývá plusovým 
ekvivalentem úspěšnosti při vzájemném 
měření sil s  ostatními soupeři. Na  řadu 
přichází osvětlení této vzniklé a pro nás 
velice nemilé situace.

Když pomineme různé faktory nebo 
nešťastné shody náhod, na  které jsme 
nebyli dostatečně připraveni, tím hlavním 
důvodem bylo lidské selhání. A to celého 
vedení SK bez výjimky! A bohužel díky 
němu a vlastní liknavosti jsme tak přišli 
o  téměř polovinu travní hrací plochy. 
Neprokázali jsme příslušnou flexibilitu 
a  dostatečně progresivně nezareagovali 
při řešení vzniklého problému. To 
vše zapříčinilo téměř měsíční absenci 
zavlažování, kterého je pro blahodárný 
růst travního porostu zapotřebí. Proto 
jsme pozvali odbornou firmu, která 
s  námi vzniklou situaci prokonzultovala 
a navrhla příslušný postup pro obnovu.

Mezitím proběhla za  pomoci pana 
Jaroslava Hladíka (kterému touto 
cestou děkujeme), oprava hlavního 
zavlažovacího čerpadla, a  poté jsme 
se vlastními silami dali do  nápravy 
napáchaných škod. Nejdříve za  pomoci 
místostarosty pana Jaroslava Pezlara 
proběhla aplikace postřiku k odplevelení 
hrací plochy a  následně pak podsazení 
postižených míst travním semenem.

Dalšími kroky bylo prohnojení celé 
plochy a  denní koloběh zavlažování. 
To vše proběhlo v  posledním srpnovém 
týdnu. V  polovině září proběhla ještě 
jedna fáze podsazení a díky pravidelnému 
sekání se výsledky k  naší všeobecné 
spokojenosti postupně dostavují. V říjnu 
je naplánováno ještě jedno prohnojení, 
abychom trávník připravili na  vegetační 
klid.

Všichni věříme a  určitě uděláme vše 
potřebné pro to, aby pro jarní část byla 
hrací plocha nachystána v  perfektním 
stavu. Čeká nás totiž každo-víkendový 
kolotoč domácích zápasů, který dozajista 
nový trávník dostatečně zatíží a prověří.

Touto cestou dodatečně děkujeme 
vranovickým hasičům za  zapůjčení 
čerpadla k plnění zavlažovací nádrže.

Za SK Vranovice Mirek Ježa

můžete sami vybrat, co vás nejvíce zaujme: 
 
  16: 00 17: 00 18: 00 19: 00 20: 00 21: 00 

PONDĚLÍ   
ml.žákyně     
Goliášová 

Hladká 

RD+D        
Hanušová, 
Klimešová 

nohejbal    
Hochman Zdeněk 

volejbal                             
Klimešová Marie   

ÚTERÝ   SK Vranovice* stolní tenis - žáci      
Petr Goliáš 

stolní tenis - muži   
 Petr Goliáš   

STŘEDA   SK Ivaň* badminton - Darina Kotačková   

ČTVRTEK   všestrannost 
Karpíšková 

florbal - ml.žáci          
Oldřich Vybíral  

ženy        
Goliášová, 

Hladká 

vranovické baby 
 od 8.9. do 20.10.   

PÁTEK volejbal 
Karpíšková 

florbal starší žáci 
Goliáš Pavel 

stolní tenis - 
žáci              

Petr Goliáš 

stolní tenis - muži   
Petr Goliáš 

 
 
silový trojboj – pondělí, středa a pátek od 17.00 hod. v posilovně, vedoucí Karpíšek 
silový trojboj -  úterý, čtvrtek ženy, od 17.00 v posilovně, vedoucí Karpíšek 
 
 
Silový trojboj 
 
Vranovičtí skončili čtvrtí 
V sobotu 24. září.2016 proběhla v Ostravě – Vítkovicích soutěž „Mistrovství Moravy v silovém 
trojboji družstev.   
TJ Sokol Vranovice měl své zastoupení družstvem ve složení: Pavel Pláteník, Pavel Bílek, Jiří 
Furch a Oldřich Halfar. 
Toto družstvo se umístilo na čtvrtém místě. Škoda neuznaných některých pokusů! Družstvo se stále 
přetahovalo o třetí příčku s SK Fitnes Gym Olomouc a zaostalo jen s minimální bodovou ztrátou. 
Vítězem se stalo družstvo TJ Lokomotiva Krnov a na druhém místě se umístila Olympia Zlín. 
Musím všechny členy družstva pochválit za přístup jak k treninku tak k samostatnému závodu. 

Za TJ Sokol Vranovice – Ivan Karpíšek 
 
Pozvánka: Mistrovství jižní Moravy 
 

Sokol Vranovice, oddíl silového trojboje 
srdečně zve na 

3. Mistrovství jižní Moravy 
mužů a žen 

v klasickém silovém trojboji 
bez podpůrného vybavení (RAW) 

v sobotu 29. října 2016 od 10.00 hodin 
v místní sokolovně 

 
Logo SK Vranovice 
SK Vranovice 

silový trojboj - pondělí, středa a pátek od 17.00 hod. v posilovně, vedoucí Karpíšek
silový trojboj - úterý, čtvrtek ženy, od 17.00 v posilovně, vedoucí Karpíšek

Rozpis cvičení
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Nabízím individuální výuku 
a doučování angličtiny.  

ZŠ, SŠ, příprava k maturitě, 
dospělí. Tel. 606 416 621

Bezplatná občanská inzerce
 � Hledám ke  koupi rodinný domek ve  Vranovicích nebo 

v blízkém okolí. RK nevolejte prosím Tel.: 774 193 566
 � Koupíme RD se zahradou ve  Vranovicích.  

Tel.: 603 790 142.

Vranovické baby
srdečně zvou na

Babské hody
v sobotu 22. října 2016

s dechovou hudbou

Zlaťulka
a na večerní zábavu
s hudební skupinou

Stone.
Více informací na plakátech
a webových stránkách obce

Pozvánka na výstavu archivních 
vín

Vinaři Vranovice
 vás zvou na

8. ročník tradiční 
výstavy archivních vín

v sobotu 5. listopadu 
2016 od 14 hodin

v sále Domu pro seniory 
ve Vranovicích.

Atmosféru zpříjemní
Cimbálová muzika Lália z Velkých 

Bílovic.
Bodování se uskuteční v pátek  

28. října od 18 hodin
na stejném místě.

Vánoční jarmark

s rozsvícením vánočního 
stromu

se uskuteční
v první adventní neděli

27. listopadu.2016
Více informací na plakátech
 a webových stránkách obce

Dne 14. a 15. 10. 2016 
proběhne ve Scolarestu tradiční 

Vranovický zimní 
bazárek. 

Prodat nebo koupit si můžete 

dětské a dospělé zimní 

oblečení, sportovní potřeby, 

boty, hračky a jiné. Plakáty jsou 

vylepeny na stěžejních místech 

ve Vranovicích.

Dofková Markéta
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Blahopřejeme…
Listopad
Jarmila Faronová ........................... 70
Alena Stanková ............................. 70
Růžena Bauchová .......................... 84
Bohumil Pražák ............................ 86
Marie Kadlecová ........................... 87
Helena Varmužková ...................... 70
Jan Zekl ........................................ 70
Štefánia Buchmajerová .................. 75
Marie Faměrová ............................ 92
Prosinec
Jiří Hasieber .................................. 75
Oldřich Konvička.......................... 70
František Hasieber ........................ 80
Marie Soukalová ........................... 88
Vítězslav Ventruba ........................ 80
Věra Ficková ................................. 65
Marta Hasieberová ........................ 75
Marie Fiemová .............................. 75
Marie Kubíková ............................ 91
František Fiema ............................ 80
Jarmila Kelblová ............................ 70
Josef Furch .................................... 84
Silvestr Ježek ................................. 81
Zdenka Kotačková ........................ 85
Jaroslav Patka ................................ 75
Miluška Kelblová .......................... 70
Olga Mašková ............................... 60
Eva Chládková .............................. 75
Marie Klouparová ......................... 86
Růžena Krejčiříková ...................... 75
Jan Němec ..................................... 88
Anna Trojanová ............................. 90
Radmila Hrušecká ........................ 60
Drahomíra Petrová........................ 81
Anna Kocmánková........................ 75
Marie Dofková .............................. 86

Narození
Michal Čermák
Vojtěch Beneš
Magdaléna Hegerová
Stella Šínová
Pavla Kohoutová
Michal Hrstka
Anna Hochmannová

Sňatky
Nicolas Termier a Romana Tanu 
Kellnerová
Jiří Brnka a Helena Buršíková
Albert Rodriguez Arxer a Jitka 
Jungrová
Pavel Svoboda a Klára Macháčková

Úmrtí
Jan Kocmánek

Počet obyvatel ke dni 19. 9. 2016
Muži ......................................... 1143
Ženy .......................................... 1150
Celkem...................................... 2293
- z toho dospělí ......................... 1839

  muži .................................... 916
  ženy ..................................... 923
- děti ........................................... 454
  chlapci ................................. 227
  dívky .................................... 227

Zdroj: matrika obecního úřadu, 
Zuzana Škamradová

Přivítali jsme devět malých občánků
V  sobotu 24. září jsme na  slavnostním vítání malých občánků přivítali celkem 

9 malých občánků Vranovic, mezi nimi i  jedny dvojčátka. Jsou to Sofie Klinková, 
David Chalupa, Veronika Veverková, Aneta Jánková, Marek a Alice Grunovi, Linda 
Fasorová, Tereza Jandásková a  Nikola Švandová. Za  obec přivítali malé občánky 
místostarosta obce Ing. Jaroslav Pezlar a matrikářka Zuzana Škamradová. O program 
se postarali žáci z mateřské školy a žáci základní školy, a to jak o recitaci, tak hudební 
doprovod a  sborový zpěv. Slavnostního vítání malých občanků se zúčastnili také 
rodinní příslušníci a známí malých občánků a na závěr této malé slavnosti se všichni 
zapsali do Pamětní knihy. (hor) Foto: Josef Horníček


