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Vranovickou sbírku rozšířily dva páry nových krojů
Nové dva páry krojů v těchto dnech přibyly k stávajícím jedenácti, které obec doposud nechala 

vyhotovit. Lidé je mohou poprvé spatřit v srpnu na Tradičních vranovických hodech. 
Více v rubrice Aktuality.
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
doba letních měsíců je dobou 

nejen dovolených a  odpočinku, ale 
také dobou aktivní relaxace. Ke  stále 
vyhledávanějšímu odpočinku a  relaxaci 
patří večerní posezení u domácího grilu, či 
klidně strávený večer ve společnosti svých 
přátel v  příjemné zahradní restauraci, či 
při návštěvě kulturních akcí.

Noční klid versus vzájemná 

tolerance, pochopení 

Pravidelně s  příchodem teplých 
letních večerů také přichází zvýšený 
počet stížností na  rušení nočního klidu. 
Letošní rok tomu není jinak. A  určitě 
k tomu přispělo i přijetí zákona 65/2017 
Sb. o  ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek (známý 
spíše, jako „protikuřácký zákon“). 
Rozhodně zde nemíním posuzovat 
správnost, či nesprávnost tohoto zákona. 
Platnost tohoto zákona však v  letních 
měsících vyhnala kuřáky z  hospod 
za nekuřáky. Kuřáci následovali nekuřáky 
do  venkovních restauračních zahrádek. 
To v lepším případě. V horším případě je 
tento zákon vyhnal s půllitrem a cigaretou 
v  ruce před vchod do  restaurací. Tím 
zákonitě vzniká před restauracemi vyšší 
hluk, který často trvá i po 22 hodině.

Ve  větších městech má napilno 
Městská policie, někde zřizovali 
antikonfl iktní týmy.

A  u  nás ve  Vranovicích? Stížnosti 
na  rušení nočního klidu se objevují, ale 
ve  srovnatelném počtu, jako tomu bylo 
i v minulých letech.

Nezmiňuji to proto, abych lidi 
nabádal ke stížnostem, ale naopak. Abych 
poděkoval vranovickým „hospodským“, 
vranovickým návštěvníkům místních 
restaurací, ale i všem ostatním, kteří tráví 
letní večery venku při dobré sklínce vína 
a příjemném posezení s přáteli.

Rušení nočního klidu není ve většině 
případů o  nevhodném chování, ale 
zejména o „obyčejné“ sousedské slušnosti, 
ohleduplnosti a toleranci.

Jak řešit skutečné porušení 

nočního klidu?

Určitě však i v naší obci se vyskytuje 
naprosto neakceptovatelné chování 
jedinců, někdy i  skupin, kdy se jedná 
o jednoznačné porušení nočního klidu.

A  jak se bránit proti chování, kdy 
reprodukovaná hudba, neskutečný hluk 
a  nepořádek nekončí ve  22.00 hod, 
nekončí ani ve 24.00 hodin, ale pokračuje 
do ranních hodin?

Rušení nočního klidu je defi nováno 
zákonem č. 200/1990Sb o  přestupcích 
ve znění pozdějších předpisů a následně 
novelizací zákona o  přestupcích č. 
494/2012.

Rušení nočního klidu je přestupkem 
proti veřejnému pořádku, za  jehož 
spáchání lze uložit sankci dle zákona 
o  přestupcích. V  případě, že se bude 
rušení nočního klidu opakovat, tak lze 

podat podnět k  přestupkové komisi, 

která posoudí závažnost přestupku 

a  má možnost udělit sankce defi nované 

příslušným zákonem.

Jak postupovat při pořádání 

společenských či rodinných akcí?

Pokud jde o  konání různých 

společenských či kulturních akcí, tak je 

třeba uvést, že není žádným zákonem 

omezeno konání těchto akcí. Pouze 

Zákon o  přestupcích stanovuje, že 

za přestupek se považuje rušení nočního 

klidu, který je vymezen dobou od  22. 

do  6. hodiny. Pokud pořadatelé těchto 

akcí dodržují a  respektují dobu nočního 

klidu a neobtěžují ostatní občany hlukem, 

lze tyto akce konat i  po  22. hodině. 

K  pořádání oslav či různých akcí proto 

není třeba souhlasu obce ani ohlášení 

konání této akce obci. Není třeba žádného 

nahlašování, je třeba se chovat ohleduplně 

ke  svému okolí, ke  svým sousedům. 

V  opačném případě se každý vystavuje 

postihu dle Zákona o přestupcích.                                                                            

Všem přeji klidné prožití dovolených 

bez zbytečného stresu a  bez jakýchkoli 

karambolů. Užijte si krásných letních 

večerů ve  společnosti svých blízkých 

a  svých přátel. A  hlavně, nenechte se 

otrávit bezohledností jedinců. S úsměvem 

a  nadhledem si užívejte toho správného 

léta.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

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. 10/2017 

ze dne 22. 5. 2017

Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce rozhodla, že převezme 

do  své správy tréninkové fotbalové 

hřiště a začne ho udržovat.

1.2. Rada obce pověřila 1. místostarostu 

koordinací a  kontrolou zateplení 

budovy MŠ.

1.3. Rada obce schválila stavební dozor 

na stavbu Vzdělávacího centra.

1.4. Rada obce schválila Nájemní 

smlouvu č. 64N17/59 s  Českou 

republikou - Státní pozemkový 

úřad na  pronájem pozemku p.č. 

1919/77.

1.5. Rada obce schválila podmínky pro 

úklid Parku Hlinek s Lesní školkou.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu 

o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 044152/17/

ORR.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu 

o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 044356/17/

ORR.

1.8. Rada obce schválila jednání 

mimořádného Zastupitelstva obce 

dne 30. 5. 2017.

1.9. Rada obce schválila paní Danu 

Kvapilovou do  funkce vedoucí 

Centra volného času.

1.10. Rada obce schválila nabídku Pa. 

Justa na sečení travnatých ploch.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést kontrolu 

dopravního značení dle předaného 

pasportu na  komunikacích 

ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

 T: 30. 6. 2017, O: Ing. Jiří Hladík

2.2. Rada obce ukládá projednat 

s  dodavatelem stavby „rozšíření 

kapacity MŠ“ posunutí zahájení 

stavby na termín září – říjen 2017.

 T: ihned, O: starosta, 2. místostarosta

2.3. Rada obce ukládá připravit program 

a  rozsah případného jednání se 

zástupci HZS Jihomoravského 

kraje.

 T: 15. 6. 2017, O: Ing. Jiří Hladík

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

zprávu o  činnosti Stavební komise 

a životního prostředí.

3.2. Rada obce vzala výsledky zápisu 

dětí do MŠ na vědomí.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  přípravě zahájení 

stavby Vzdělávacího centra.

3.4. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
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o vydaném Platebním rozkazu.

3.5. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o opravě chodníků na ul. 

Lipová.

3.6. Rada obce vzala na vědomí zamítnutí 

dotace z JMK na rekonstrukci sošek 

v Kapli Panny Marie na ul. Ivaňská.

Všechna usnesení schválili všichni 

zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 11/2017 

ze dne 5. 6. 2017

Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila udělení 

fi nančního příspěvku v  rámci 

projektu Podaná ruka.

1.2. Rada obce zamítla žádost o prodej 

nemovitosti č.p. 103 na ul. Úzká.

1.3. Rada obce schválila Dodatek 

č. 1 ke  Smlouvě o  dílo č. 010/

LBAA-003/2017 se společností 

STRABAG a.s.

1.4. Rada obce doporučila ZO schválit 

mimořádnou dotaci pro SK 

Vranovice za  předem stanovených 

podmínek.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu 

o  sdružených dodávkách plynu se 

společností Energy Trading.

1.6. Rada obce schválila Dodatek 

č. 1 ke  Smlouvě o  sdružených 

dodávkách č. 4002300 se společností 

X Energie s.r.o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit Územní 

rozhodnutí pro nově vznikající stání 

pro kontejnery na tříděný odpad.

 T: 15. 7. 2017, O: starosta

2.2. Rada obce ukládá provést inventuru 

rozsahu projektu Vzdělávacího 

centra I  etapy a připravit případná 

variantní řešení.

 T: 15. 7. 2017, O: 1. místostarosta, 

2. místostarosta

2.3. Rada obce ukládá plnit 

Harmonogram úkolů a  lhůt pro 

volby do  Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

konané ve  dnech 20. a  21. října 

2017 v  bodech, kde je gestorem 

místní samospráva.

 T: průběžně dle stanoveného 

harmonogramu, O: starosta

2.4. Rada obce ukládá důrazně 

upozornit odbor Životního 

prostředí při MěÚ Pohořelice na 

porušování hygienických podmínek 

u RD č.p. 69.

 T: ihned, O: starosta

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

připravenost zahájení výstavby 

Vzdělávacího centra.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 

Harmonogram úkolů a  lhůt pro 

volby do  Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

konané ve  dnech 20. a  21. října 

2017.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 

průběžnou zprávu o  prodeji bytů 

v bytovém domě Doliny.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 

informaci o  projektu SŽDC 

na  terminály veřejné dopravy 

a P+R.

Pro usnesení č. 1.2. hlasovali čtyři členové 

Rady obce, Ing. Hladík byl proti tomuto 

usnesení.

Zbývající usnesení schválili všichni 

zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 12/2017 

ze dne 19. 6. 2017

Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila provozní řád 

pro Park Hlinek.

1.2. Rada obce schválila plán jednání 

Rady obce na II. pololetí 2017.

1.3. Rada obce schválila program 

jednání ZO dne 29. 6. 2017.

1.4. Rada obce schválila věcnou 

správnost Výroční zprávy obce 

Vranovice za rok 2016.

1.5. Rada obce schválila Rozpočtové 

opatření č. 2/2017 a  doporučila 

ke schválení v ZO.

1.6. Rada obce schválila žádost HZS 

o  zapůjčení Fordu na  hasičské 

soustředění do Koutů nad Desnou.

1.7. Rada obce schválila smlouvu 

na  dodávku el. energie pro ČOV 

od dodavatele X Energie s.r.o.

1.8. Rada obce schválila cenu 

na  označení parkovacích 

a garážových stání v bytovém domě 

Doliny.

1.9. Rada obce schválila novou otevírací 

dobu Místní knihovny.

1.10. Rada obce schválila Vyřazovací 

protokol knih z knižního fondu ze 

dne 14. 6. 2017.

1.11. Rada obce schválila otestovat 

mobilní zařízení pro zjišťování 

hustoty dopravního provozu na 

komunikacích v majetku obce.

1.12. Rada obce schválila Smlouvu 

o  dílo na  výrobu jednoho páru 

slavnostního kroje.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit celkovou 

připravenost realizace projektu 

vybudování multifunkční učebny, 

včetně připravenosti výběrového 

řízení a zadávací dokumentace.

 T: 30. 7. 2017, O: Ing. Hladík

2.2. Rada obce ukládá vyzvat majitele 

penzionu Veritas a  vinných sklepů 

k  dodržování pravidel nočního 

klidu.

 T: ihned, O: starosta

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

– hodnocení školního roku 2016 – 

2017.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí  

Rozhodnutí KS v  Brně č.j. 12 Cm 

50/2007-321 o  vylučovací žalobě 

na  2,2 mil Kč a  o  následném 

odvolání.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 

Závěrečné vyhodnocení akce 

„Systém separace odpadu v  obci 

Vranovice“ poskytovatelem 

dotace Státním fondem životního 

prostředí.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 

Rozhodnutí SFŽP č. 02241721 

o poskytnutí fi nančních prostředků 

na pořízení elektrotříkolky.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 

členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 13/2017 

ze dne 10.7.2017

Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila Smlouvu 

na  zajištění BOZP na  stavbu 

Vzdělávacího centra I. etapa.

1.2. Rada obce schválila Smlouvu 

o  výkonu technického dozoru 

investora na  stavbu Vzdělávacího 

centra I. Etapa.

1.3. Rada obce schválila pronájem 

pozemku p.  č. 680 Lesní školce 

Vranovice, z.s.

1.4. Rada obce schválila Zápis 

likvidační komise při Základní 

škole a Mateřské škole Vranovice.

1.5. Rada obce schválila nový Knihovní 

řád pro Obecní knihovnu.

1.6. Rada obce schválila podání 

žádosti o  dotaci z  Ministerstva 

pro místní rozvoj na  výstavbu 

školního sportoviště – bazénu 

ve Vzdělávacím centrum Floriánek.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu 
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční ve 

čtvrtek 31. srpna 2017 od 19.00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice

se společností Eurovision a.s. 

na  vypracování žádosti o  dotaci 

z Ministerstva pro místní rozvoj 

na  výstavbu školního sportoviště 

– bazénu ve  Vzdělávacím centru 

Floriánek.

1.8. Rada obce schválila umístění 

4 kontejnerů na  staré oblečení 

od Diakonie Broumov.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést personální 

doplnění Školské komise a  její 

agendu.

 T: 30. 9. 2017, O: Mgr. Vybíral

2.2. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na ul. Vinohrádky (kanalizace, 

vodovod, komunikace).

 T: 30. 9. 2017, O: starosta

2.3. Rada obce ukládá pořídit nové 

měření rychlosti na ul. Lipová.

 T: 30. 9. 2017, O: starosta

2.4. Rada obce ukládá prověřit možnost 

regulace dopravy (dodržování 

rychlosti) na ul. Lipová.

 T: 15. 8. 2017, O: 1. místostarosta

2.5. Rada obce ukládá připravit 

podklady pro kontrolu Ministerstva 

vnitra na využití dotace na dopravní 

automobil z. r. 2016.

 T: 31. 7. 2017, O: starosta

2.6. Rada obce ukládá prověřit skutečný 

stav v  napojení RD na  pozemku 

p. č. 1898/2 na odběr vody.

 T: 30. 7. 2017, O: 2. místostarosta

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

o zajištěnosti Plánu investic na rok 

2017.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 

členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 3/2017 

ze dne 30. 5. 2017

1. ZO schvaluje
1.1. ZO schvaluje program dnešního 

jednání

1.2. ZO schvaluje členy Návrhové 

komise

1.3. ZO schvaluje ověřovatele zápisu

1.4. ZO schvaluje technické zhodnocení 

svěřeného majetku v rámci realizace 

projektu „Multifunkční učebna 

v Základní škole a Mateřské škole 

Vranovice“

2. ZO ukládá
3. ZO bere na vědomí

Aktuality

Vranovice testují 

monitorovací 

systém dopravy 

v obci

Naše obec získala možnost testovat 

monitorovací systém dopravy. Jedná se 

o  v  zahraničí často používané měření 

hustoty dopravy na komunikacích všeho 

druhu (místní a  účelové komunikace, 

komunikace v  majetku samosprávy, 

krajské, ale i  státní). Jedná se o  mobilní 

zařízení, které se skládá z  „chytré gumy 

o průměru cca 1,5 cm“, která se připevní 

napříč kterékoli komunikace a je napojena 

na  řídící jednotku, která zaznamenává 

veškerý pohyb na silnici.

Ulice Dlouhá, foto Dana Kvapilová

Výstupem měření je:

  informace o  vozidle - dle počtu 

náprav a  váhy rozezná jednotlivé 

kategorie vozidla (osobní, nákladní, 

vícenápravová vozidla),

  určení počtu projetých aut na měřené 

silnici (za den/ hodinu / týden, atd.),

  zaznamenává rychlost vozidel,

  vytvoření statistik projetých vozů 

podle času (dopolední / odpolední 

hodiny / v noci, atd.); možnost určit si 

konkrétní hodiny,

  Vytvoření statistik podle tříd aut 

(všechny vozy/ os. vozy / nákladní 

vozy, atd.?)

  Vytvoření statistik podle rychlosti 

(kolik projetých aut jelo nad povolenou 

rychlost /v jakých hodinách auta jezdí 

rychleji, než je povoleno / kolik aut by 

jelo nad povolenou rychlost, pokud by 

se povolená rychlost změnila, aj.?)

Zařízení je mobilní a  dá se 

po  měřeném intervalu (týden, měsíc) 

demontovat a instalovat na jinou silnici.

Pro obec si slibujeme využití jednak 

při plánování oprav jednotlivých 

komunikací (dle hustoty provozu) a  při 

identifi kaci nebezpečných dopravních 

míst (dle kázně, či spíše nekázně řidičů 

při dodržování/nedodržování povolené 

rychlosti). Statistika o  místní dopravě 

bude určující i  pro případné změny 

v dopravním značení a vyšší bezpečnosti 

chodců a řidičů v naší obci.

Testování bude zahájeno na místních 

komunikacích, které jsou v majetku naší 

obce - od soboty 1. 7. 2017 je monitorovací 

zařízení umístěno na  ul. Dlouhá. Jedná 

se o  novinku, která je běžně užívaná 

v  zahraničí. Určitě si najde uplatnění 

i v naší obci a nestane se zájmem domácích 

sběratelů kuriozit. V tomto případě by se 

nejednalo o  kuriozitu, ale o  drahý špás, 

který mají Vranovice možnost bezplatně 

testovat.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Provozní řád 

Parku Hlinek

Z  důvodu zajištění bezpečnosti 

a  ochrany zdraví návštěvníků Parku 

Hlinek a  ochrany majetku obce byl 

vyhotoven a  schválen provozní řád 

parku. Obsahuje souhrn pravidel, která 

mají zajistit bezpečný pohyb po parku 

a  stanovuje způsoby, jak ohleduplně 

využívat zařízení parku. Jedná se 

o  základní provozní dokument všech 

podobných zařízení. Úplné znění 

najdete na  webových stránkách obce 

nebo přímo v Parku Hlinek.
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Pracovníkům obce 

pomáhá nová 

elektrotříkolka

K  úklidu a  údržbě zeleně, svozu 

odpadu, přepravě nářadí i vody na zalévání 

zeleně. Ale také například k  rozvozu 

obědů seniorům. Na to všechno mají teď 

zaměstnanci obce nového pomocníka. 

Tříkolku s  nákladovým prostorem, 

kterou pohání elektromotor. Pořízení 

ekologického vozidla podpořil i  Státní 

fond životního prostředí a poskytl na něj 

Vranovicím dotaci ve výši 20 tisíc korun. 

Zbývající část ve  výši 30 tisíc korun 

zaplatila obec.

Elektrotříkolka, foto Dana Kvapilová

„Chtěli jsme vozidlo, které nebude 

zatěžovat životní prostředí. Navíc jeho 

samotný provoz je úspornější než při 

používání klasických pohonných hmot,“ 

vyjádřil se starosta obce Jan Helikar.

-kvap-

Loni jsme opět 

šetřili přírodu

Vranovice obdržely od  společnosti 

EKO-KOM „Osvědčení o  úspoře 

emisí“ za úspěšné třídění odpadu v  roce 

2016. Vrácená částka 316 tis. korun 

představuje 130 tun odpadu, který se obci 

podařilo v minulém roce vytřídit a předat 

k  následné recyklaci. V  tomto objemu 

není zahrnuté množství vytříděného 

bioodpadu. Úspora nákladů i  množství 

vytříděného odpadu má stále vzrůstající 

trend a každoročně se k třídění přidávají 

další obyvatelé Vranovic. 

Počet domácností, které začaly třídit, 

meziročně vzrostl o  více než 55% a  tak 

koncem roku 2016 bylo ve  Vranovicích 

již téměř 350 rodin, které se rozhodly 

tento projekt podpořit. To nezůstalo bez 

odezvy. Jejich rozhodnutí jim přineslo 

průměrnou úsporu ve  výši téměř 500 

korun na  ročních poplatcích za  svoz 

komunálního odpadu. „Těší mě, že 

občané nejsou lhostejní k  prostředí, 

ve  kterém žijí a  k problematice ochrany 

životního prostředí se staví zodpovědně.“ 

zkonstatoval starosta obce Jan Helikar.

Od roku 2014 se na tříděném odpadu 

celkově obci vrátilo téměř 1,3 mil. Kč 

a odevzdalo se k dalšímu zpracování více 

než 490 tis. tun odpadu. Jen pro srovnání: 

jedná se o  takové množství emisí CO2, 

jaké vyprodukuje roční provoz více než 

240 tisíc automobilů.

Systematickým odbouráváním 

ekologické zátěže se loni v  České 

republice ochránilo více než 27 km2 

přírody a 2 miliony stromů se zachránilo 

před vykácením. I Vranovice mají na této 

radostné bilanci svůj podíl.

-kvap-

TIC a vinotéka

duben až říjen

Pondělí  zavřeno

Úterý  15.00 – 19.00

Středa  15.00 – 19.00

Čtvrtek  15.00 – 19.00

Pátek 10.00 – 12.00 13.00 – 21.00

Sobota 10.00 – 12.00 13.00 – 21.00

Neděle 10.00 – 12.00 13.00 – 19.00

Sbírka lidových krojů se rozrůstá

ilustrační foto

Světle modrá a  fi alková kordulka, 

barevné sukně a  lesklé fěrtochy, pevné 

kožené kalhoty z  jelenice, umně 

výšivkou zdobené pánské vesty - další 

dva krásné páry krojů z  dílny Yvety 

Petráskové z  Bořetic přibyly k  těm 

jedenácti stávajícím. Vranovice se tak 

mohou pochlubit již třinácti páry 

zrekonstruovaných lidových krojů. 

A  nezůstane jen u  „nešťastné“ třináctky. 

Příští rok je v  plánu zhotovení dalších 

dvou krojových párů, aby konfekčně 

uspokojily poptávku mládeže, která tyto 

kroje s  hrdostí prezentuje na  veřejnosti 

nejen při obecních, ale i jiných kulturních 

událostech v  regionu. Kroje jsou šité 

na  míru vranovickým stárkům, kteří 

se aktivně zúčastnili zkoušek i  výběru 

barevných prvků při vytváření kroje.

Vedení obce tak pokračuje 

v  obnově folklorních tradic. „Ačkoliv 

je rekonstrukce krojů a  jejich údržba 

nákladnou záležitostí, vedení obce plně 

podporuje tuto snahu o vzkříšení našich 

tradic a  probuzení folklorního ducha 

v  mladých lidech“, prohlásil starosta 

Jan Helikar. Mladí stárci budou moci 

předvést tuto novou parádu již v  srpnu 

na tradičních vranovických hodech.

-kot-
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Okna školy dokořán

Pasování 

předškoláků

28. červen byl pro předškoláky z naší 

školky velkým dnem. Čekalo na ně totiž 

pasování z předškoláků na prvňáčky. 

Celá oslava začala pohádkou 

O  kocourovi v  botách, kterou přijelo 

zahrát Divadlo Koráb. Poté do  školky 

přišli rodiče, aby se také zúčastnili 

pasování. Všechny děti si nastoupily před 

publikum a  pan král kontroloval, zda 

jsou do  první třídy připravené. Jestli ví, 

jak se jmenují, kde bydlí, čím chtějí být, 

až budou velké a  podobně. Po  pasování 

školáci dostali šerpu, knížku a nějaké další 

drobnosti na  památku. Potom jsme se 

přesunuli do jiné třídy, kde paní kuchařka 

se školnicemi nachystaly pro děti hostinu. 

Budoucím prvňáčkům přejeme, ať se jim 

ve škole líbí a daří!

Kristýna Fröhlichová

Fotbal ZŠ

Ve  čtvrtek 8. 6. se na  hřišti SK 

Záblacký uskutečnilo okresní kolo fotbalu 

základních škol, kategorie H IV. – hoši 

8. – 9. třída. Jednalo se o  soutěž AŠSK 

(Asociace školních sportovních klubů), 

které je naše základní škola členem 

a tradičně tento turnaj ve spolupráci s SK 

Vranovice pořádá. Letošního ročníku 

se zúčastnilo 5 týmů. Tři jednoznačná 

vítězství a jedna remíza zajistila prvenství 

fotbalistům ze ZŠ TGM Ivančice. Druhé 

místo si vybojoval tým ze ZŠ Ostrovačice, 

třetí místo ZŠ Tišnov 28. října, čtvrté pak 

ZŠ Modřice a  páté místo obsadili hráči 

z naší základní školy. 

Turnaj se nám nevydařil, sešlo se 

nám více nepříznivých faktorů. Zásadní 

byl nedostatek starších hráčů. Proti 

družstvům, ve  kterých hrála převážná 

většina deváťáků, hráli v  našem týmu 

čtyři žáci šestého ročníku a navíc ještě dvě 

děvčata, která ovšem nehrála vůbec špatně. 

Další moment, snad ještě důležitější, 

chyběl nám trenér. Velkou pomocí byl 

v tomto směru našim hráčům pan Karel 

Hochman, kterému patří opět velký 

dík. Dále bych chtěla poděkovat panu 

Miroslavu Ježovi a  paní Martině Ježové 

za  bezvadnou spolupráci, vstřícnost 

a poskytnutí zázemí k umožnění konání 

turnaje. Uvidíme, co přinese příští ročník.

Renata Karpíšková

Sportovní den 

- mezitřídní 

turnaj ve fl orbalu 

a přehazované

V  pátek 23. 6. 2017 proběhl v  hale 

Sokola Vranovice turnaj mezi třídami 

2. stupně naší školy. Pořádání turnaje 

v přehazované vedle sportovní haly opět 

předcházela příprava hřiště, již tradičně 

v tom nejparnějším dnu :o) 

Letos jsme to zvládli za  jedno 

dopoledne, protože pomáhalo celkem 11 

žáků z 9.A a 8.A třídy. Počasí nám druhý 

den přálo. V  sále bylo ovšem neúnosné 

dusno a  fl orbalisté se doslova koupali 

ve vlastním potu. Za poslední 3 ročníky 

to byl nejvydařenější turnaj – po stránce 

fair play, výkonnostní i  organizační. 

V  přehazované bylo nejúspěšnější 

družstvo z  9.A, druhé místo vybojovala 

7.A, třetí 8.A, čtvrté 6.B a  páté 6.A. 

Deváťáci slavnostně opustili školní lavice

Letošní rozloučení 

s  žáky deváté třídy proběhlo 

ve  čtvrtek 29. června 

v Obřadní síni obecního úřadu. 

Třídní učitelka Mgr.  Jana 

Masaříková, ředitelka školy 

Mgr.  Hana Pokorná, rodinní 

příslušníci a  kamarádi všech 

třiceti absolventů Vranovické 

základní školy se přišli rozloučit 

a  podpořit žáky 9.A během 

této životní události. Studenti 

obdrželi absolventský pamětní list, který 

jim bude připomínat devět let strávených 

ve  společnosti kamarádů a  učitelů 

na základní škole ve Vranovicích, ale také 

„bezstarostná“ školní léta.

Přejeme všem absolventům, ať jsou 

jejich očekávání s  nástupem na  vybrané 

střední školy, gymnázia a  učiliště 

naplněna.

-kvap-

Letošní deváťáci. Foto D. Dofek
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Ve  fl orbalovém turnaji po  velmi tvrdém 

boji vyhrála zaslouženě 8.A, následována 

6.B na druhém místě, 9.A na třetím, 7.A 

čtvrtém a  6.A pátém místě. Ráda bych 

všechny děti moc pochválila a věřím, že si 

všichni, ať již pohybu nebo fandění, užili 

vrchovatě.

Více foto na: http://renatasport.rajce.

idnes.cz/Turnaj_mezi_tridami/

Renata Karpíšková

Pískovna Hrušovany 

u Brna – exkurze

Mezinárodní den dětí letos třídy 6.B 

a 7.A strávily velmi příjemnou prohlídkou 

nedaleké pískovny. 

Firma České štěrkopísky spol. 

s  r. o. se zde již od  roku 1994 zabývá 

celkovým řešením přípravy těžby, těžbou, 

zušlechťováním nerostů, distribucí 

kameniva a zahlazováním následků těžby 

ekologicky odpovědným přístupem, což 

dokazovala přítomnost desítek možná 

stovek břehulí říčních. Tato zákonem 

chráněná nejmenší vlaštovka žijící 

v  České republice hnízdí ve  svazích 

pískovny. Pan vedoucí nás, s  odborným 

výkladem, provedl celým areálem. 

Zajímavé bylo především povídání o tom, 

jakým způsobem zde hospodaří s vodou, 

jak pracují jednotlivé stroje a  dopravní 

prostředky. Děti si z  blízka prohlédly 

stavební stroje, sledovaly samotnou těžbu, 

zpracování nerostů až po fi nální produkt. 

Osahaly si jednotlivé druhy kameniva 

a pokud chtěly, kameny, které se jim líbily, 

mohly odnést s sebou.

Renata Karpíšková

Z redakční pošty

Německé letectvo 

jihozápadně 

od Židlochovic 

1939-45

- 2. část

Výstavba základny pro Me 262 
u  Vranovic však běžela vlastní cestou, 
nezávisle na  obtíže přezbrojování. Zřejmě 
první, přímé propozice k  stavbě vydalo 
Abt. II -Technik u. Lw.Bau v  Praze 
(technické oddělení pro stavby Luftwaff e) 
dne 3.března 1945 pro OBL Brünn 
na  základě standardizované projektové 
dokumentace z  Abt. I  -Baupl. u. Lenkung 
(oddělení plánování) z  26. února 1945. 
Předmětem byla “Ausbau “Silber“ -Platz 
Branowitz“. Nové letiště mělo mít 
standartní dráhu 1700x50 m s  asfaltovým 
povrchem na  štěrkovém podkladě, na  obou 
koncích s betonovými startovacími rampami 
100x30 m. Počítalo se také se souběžnou 
pojezdovou dráhou širokou 6 m, později 
až 9 m, příjezdovou cestou šířky 3,5 m 
a  úpravou rampy na  nádraží. Základna 
byla určena pro 20 stíhacích Me 262, proto 
byla v  plánu také výstavba 20 stojánek 
v  rozestupu 50 m s  budoucí možností 
zastřešení, řídící věže a  6 podzemních 
nádrží na palivo po 50 m2. Do budoucna se 
ještě počítalo s  vybudováním 3 osvětlených 
a  vytápěných montovaných hangárů Typ 
244B, dílenskou halou a budovou pro strojní 
zařízení. S ubytováním stavebních dělníků 
i budoucí letecké posádky (6 důstojníků a 100 
mužů letectva, 1 důstojníka a  40 mužů 
pozemní obsluhy) se počítalo v  okolních 
obcích. Jediná budova přímo na letišti měla 
sloužit pro stráž a zázemí stavby. Náklady 
představovaly 1.300.000 RM. Jednalo se 
o  stavbu dle standardizovaného projektu 
kanceláře Chef des Luftwaff enbauwesens 
již z  18. srpna 1944 
resp. 7. listopadu 1944 
a  detaily měly být řešeny 
až po  zjištění místních 
podmínek.

Z  30. března 1945 

pochází zápis kontrolní 

komise k výstavbě letištních 

ploch u  Vodochod, Libčan 

a  Vranovic. Vládní 

stavební rada Herbst 

v komisi zastupoval 0T-EG VII, investora 

Chef des Luftwaff enbauwesens zastupoval 

stavební rada Lassen z  Abt. B1 a  vládní 

stavební inspektor Freytag z  Abt. C1. 

Komise na  základě posouzení místních 

podmínek navrhla vypustit z  projektu 

pojezdovou cestu na  západním okraji 

dráhy, hangár a dílenskou halu. Dílny byly 

přeloženy k odstavné ploše na severozápadě. 

Západní startovací rampa měla být 

o  200 m posunuta a  na  západní odstavné 

ploše budou zrušeny první 3 stojánky pro 

letadla, zbývajících 7 stání a  1 hangár 

v projektu zůstal. Na východě byly zrušeny 

první 2 stojánky, zbývajících 7 stání a oba 

hangáry byly ponechány. Spojení se státní 

silnicí a  nádražím v  Pohořelicích mělo být 

dosaženo malým prodloužením pojezdové 

dráhy ze severozápadu odstavné plochy.  

K  1. dubnu 1945 byl také vypracován 

schématický formulář o  postupu stavby. 

Ze schéma vyplývá, že v  ose hlavní dráhy 

byla skryta svrchní vrstva zeminy v  šíři 

150 m a  ve  středu skryté plochy již byla 

vyštěrkována asi čtvrtina dráhy. Z  6 km 

plánovaných pojezdových cest bylo hotovo 

asi 10%. Pracovalo se na  příjezdové cestě 

a v Přibicích na nádraží byla upravována 

jedna nákladní rampa a  byl zde jeden 

culemeyer (těžký přívěs pro silniční 

přesun železničních vagónů). Stavba 

měla k  dispozici 5 nákladních aut. Bylo 

zde nasazeno 370 mužů stavební čety 

(Baukompanie) a  110 místních dělníků, 

vedení stavby zajišťoval štáb 14 techniků 

pod názvem OT-Bauleitung Branowitz. 

Rozestavěné letiště již bylo zařazeno pod 

okrskovou letištní správu Flughafenbereich 

5/VIII ve  Vyškově, ale samotné velitelsví 

letiště Fligerhorstkommandatur ustaveno 

nebylo.

Mgr. Jan Vladař

Letadlo IL - 2
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Obecní knihovna

Knihovna informuje 

Vážení čtenáři, od  měsíce července 

dochází ke  změně otevírací doby. Tato 

změna se bude týkat pouze dnů STŘEDY 

a  ČTVRTKU, kdy nová výpůjční doba 

bude v tyto dny 14-18 hodin.

Otvírací doba knihovny

Pondělí  8.00 - 12.00 15.00 - 19.00

Úterý ZAVŘENO

Středa 14.00 - 18.00

Čtvrtek 14.00 - 18.00

Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00

21 prvňáčků 

bylo pasováno 

na čtenáře

Slavnostní ceremonie proběhla dne 

15. 6. 2017 ve Velké obřadní síni obecního 

úřadu.  Děti, které měly v  sále podporu 

rodičů i  prarodičů, slavnostně pronesly 

čtenářský slib a  byly pasovány králem 

Lexikonem na opravdové čtenáře. Nebylo 

to ovšem až tak jednoduché, nejprve 

musely panu králi, kterého zastupoval pan 

místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar, dokázat, 

že znají všechna písmenka abecedy, a čtení 

jim nečiní problémy. Básničky, které 

děti na místě přečetly, písničky i  taneční 

vystoupení pod vedením paní učitelky 

Mgr.  Yvety Láskové krále Lexikona 

přesvědčily. Otiskem prstu na  slavnostní 

listinu děti pak stvrdily svůj slib, že se 

budou ke knihám chovat pěkně a pak si 

odnášely již tradiční čtenářský glejt, roční 

registraci do  knihovny a  krásnou knihu 

„Kocourek se vrací“ od autorky Michaely 

Hrachovcové.

Monika Kotlánová

Foto: Dana Kvapilová

Knihovna nabízí 50 

nových titulů

Na přelomu měsíce června a července 

přibylo do knihovního fondu vranovické 

knihovny padesát nových titulů. Jak bylo 

zmíněno v předchozím vydání zpravodaje, 

nákup obsahoval i  tituly povinné školní 

četby, které v  našem fondu nebyly 

zastoupeny. Remarque, Shakespear 

a Poláček se tak znovu usadili na zdejších 

policích. Vzhledem k  velkému množství 

děl literárních velikánů, které je potřeba 

obměnit či doplnit, bude nákup klasické 

literatury pokračovat i  v  následujících 

objednávkách.

Kriminální příběhy, které jsou mezi 

čtenáři tolik oblíbené, jsou nyní obohaceny 

o  díla Arnaldura Indridasona, Samuela 

Bjørka či Romana Cílka. Paula Hawkins 

a  její novinka „Do  vody“, „Okamžiky 

štěstí“ Patrika Hartla nebo „Kamilenky“ 

Blanky Hoškové vás, milí čtenáři, zvou 

na další návštěvu do knihovny.

-kot-

Vyřazené knihy 

v knihovně

Prodej vyřazených knižních titulů 

pokračuje. V knihovně je připraveno více 

než 120 titulů v ceně 5,- Kč za kus.  Již 

jen do  konce srpna, posléze budou tyto 

knihy určeny k likvidaci.

Mini výstava 

fotografi í

Od  měsíce června probíhá 

ve vranovické knihovně výstava fotografi í 

mladých fotografů. Jedná se o  práce 

pěti dětí – Terezy Bubeníkové, Jakuba 

Hladkého, Nicol Osikové, Ludmily 

Pokorné a Markéty Fiemové. Tyto krásné 

fotografi e vytvořily děti pod vedením 

paní Markéty Říhové. Výstava potrvá 

do  konce prázdnin a  srdečně vás na  ni 

zveme.

-kot-

Foto: Monika Kotlánová
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Římskokatolická farnost

První svaté 

přijímání

Jednou z  předzvěstí blížících se 

prázdnin je první svaté přijímání, které 

v naší farnosti prozářilo liturgické obřady 

v  neděli 28.5. Svátost smíření a  poté 

svátost eucharistie poprvé přijalo 7 dětí, 

které pravidelně navštěvují vranovický 

kostel a  celá farnost se s  nimi radovala 

z  jejich dalšího velkého samostatného 

kroku ve víře.

foto a text: Pavel Kukleta

Pouť k Panně Marii

Mírně netradičně jsme oslavili letošní 

slavnost zasvěcení kostela ve  středu 

31. května - svátek Navštívení panny 

Marie. Otec Jaroslav uspořádal pouť ze 

Žabčic do farního kostela ve Vranovicích. 

Vycházelo se v 17 hodin ze Žabčic, kdy 

část poutníků přijela přímo vlakem 

z práce z Brna a početnější skupina dětí 

a  starších poutníků z Vranovic. Po cestě 

do  Vranovic se postupně připojovali 

další poutníci, někteří dojeli průvodu 

naproti na  kole z  Vranovic. V  19 hodin 

došel průvod za  vyzvánění zvonů 

do  Vranovického kostela, kde otec 

Jaroslav sloužil mši svatou. 

Všichni kdo se zúčastnili pouti, i  ti, 

kdo připravili překvapení s  pohoštěním 

poutníků na  cestě, nebo jen zaplnili 

Vranovický kostel na  mši svaté udělali 

jistě radost patronce našeho kostela, 

Panně Marii a  přispěli k  oslavě jejího 

svátku. Malí poutníci, pak za  spálené 

kalorie dostali zvláštní poutní oplatky - 

mňam.

foto a text: Pavel Kukleta

Noc kostelů 2017

Noc kostelů se stala ve  Vranovicích 

již tradiční událostí, očekávanou mnoha 

zájemci. V letošním roce byl opět program 

pro mladší děti, koncert vranovické školy, 

promítání a  povídání o  poutích pod 

vedením otce Jaroslava a  podvečerní 

kavárna. Po  celé České republice se 

do  této akce zapojilo více než 1  400 

kostelů a modliteben a bylo zaznamenáno 

opět více než 450  000 návštěvnických 

vstupů - u nás ve Vranovicích si vystačíme 

se skromnou stovkou návštěvníků. 

Také v naší obci přilákal volně otevřený 

prostor kostela i  doprovodné programy 

zde připravené, širokou veřejnost všech 

věkových kategorií. Těšíme se, že snad, 

dá-li Pan Bůh, se zapojíme do příští Noci 

kostelů 25. května 2018.

foto a text: Pavel Kukleta

Slavnost Božího 

těla

Po ukončení doby velikonoční prošel 

v  neděli 18. června naší obcí po  roce 

průvod věřících s  knězem, nesoucím 

eucharistii v  monstranci. Velkou radostí 

menších dětí bylo opět rozhazování 

lístečků květin v slavnostním průvodu. 

Tento eucharistický průvod se 

za doprovodu dechové hudby zastavoval 

letos již jen u  dvou oltářů - jeden byl 

na náměstí U Floriánka a druhý na Dlouhé 

ulici. Zde se otec Jaroslav a  všichni 

přítomní pomodlili za  všechny občany 

naší obce a  prosili Pána o  požehnání 

našemu životu a práci. K průvodu zahráli 

mladí hudebníci z Čejkovic a  okolí pod 

vedením pana učitele Jaroslava Nováka.

foto a text: Pavel Kukleta
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Zakončení školního 

roku 2016/17

V  pátek 16. června jsme ukončili 

pravidelnou výuku náboženství 

a  ministrantské schůzky mší svatou 

a  táborákem na  farní zahradě. Stejně 

jako v uplynulých letech obdržely mladší 

děti vysvědčení a  všichni účastníci akce 

nějakou drobnost, jako poděkování 

za celoroční práci. 

Součástí večera bylo opékání špekáčků 

a  úspěšná hra na  hádání biblických 

příběhů ze starého i  nového zákona, 

ztvárněných pantomimou. Kytarový 

doprovod zajistil letos pan farář.

foto a text: Pavel Kukleta

Pouť ke studánce 

Apoštolka 

v Přibicích

Naše děkanství oslavilo slavnost 

svatých Cyrila a  Metoděje společnou 

poutí v  Přibicích u  studny Apoštolky 

v  neděli 9. července v  10:30. Mši svaté 

předsedal pomocný brněnský biskup 

Pavel Konzbul. 

Kolem slavnosti diecézních patronů 

svatých Petra a  Pavla (29. června) 

bylo ve  farnostech brněnské diecéze 

v letošním roce oceněno přes pět set osob. 

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle 

jim prostřednictvím jejich duchovních 

správců předává při příležitosti 240. 

výročí založení Biskupství brněnského 

děkovnou listinu s  dárkovou publikací 

jako poděkování za  jejich dlouholetou 

obětavou a nezištnou službu v církvi. 

Za  Vranovickou farnost obdržela 

ocenění paní Anna Machová. Za farnost 

Ivaň paní Marie Rybecká.

foto a text: Pavel Kukleta

Pozvání na akce:

  15. - 20. srpna - Celostátní setkání 

mládeže v  Olomouci. V  rámci 

Celostátního setkání mládeže zveme 

rodiče a  rodiny s  dětmi na  Den 

s rodinami, který se koná v sobotu 19. 

srpna 2017.

  pátek 1. září - mše u  kapličky 

na Ivaňské

  sobota 2. září - 14. diecézní pouť 

rodin ve Žďáru nad Sázavou s heslem: 

„Naše diecéze slaví narozeniny“

  neděle 3. září - žehnání školních 

pomůcek

Noc kostelů

Celoživotní 

vzdělávání

Virtuální univerzita 

třetího věku

Potraviny a  spotřebitel, Umění rané 

renesance v  Itálii, Pěstování a  využití 

jedlých i  léčivých hub, Čínská medicína 

v naší zahrádce nebo třeba Lídské zdraví 

a  České dějiny v  souvislostech. To je 

jen zlomek kurzů a  témat, které budou 

moci senioři od  následujícího školního 

roku studovat na  Virtuální univerzitě 

třetího věku, kterou pro ně zřizuje obec 

Vranovice spolu s  Centrem volného 

času. Senioři tak již nebudou muset 

od  následujícího školního roku dojíždět 

za svým vzděláním do větších měst.

Výuka bude dle počtu přihlášených 

zájemců probíhat v  místní knihovně 

nebo při větším počtu uchazečů v Klubu 

seniorů DPS Vranovice.

Jednotlivé konzultace se budou skládat 

ze skupinové přednášky a  společného 

testu. Multimediální přednášky 

vytvořili vysokoškolští profesoři 

a  pomocí internetu se budou přenášet 

do výukového místa. Předpokládaná doba 

trvání přednášky je 1,5 hodiny a  budou 

se konat ve  čtrnáctidenních intervalech. 

Jednotlivá shlédnutá témata všichni 

obdrží i v tištěné podobě.

Po  ukončení semestru obdrží senior 

„Pamětní list“ a  při zvládnutí šesti 

semestrů obdrží účastník při slavnostní 

promoci v aule ČZU V Praze „Osvědčení 

o absolvování“ Univerzity třetího věku při 

PEF ČZU v Praze.

Zveme všechny seniory, kteří mají 

zájem o  studium virtuální univerzity 

třetího věku i  ty, kteří zatím nejsou 

rozhodnuti, ale chtěli by se seznámit 

s  podmínkami studia na zahajovací 
setkání, které se uskuteční dne 12. 9. 
2017 v 10,00 hod v Klubu seniorů DPS.

Na  setkání vás seznámíme s  tématy 

kurzů, průběhem i podmínkami studia.

Těšíme se na  všechny seniory, kteří 
mají zájem o  další vzdělávání a  dění 
kolem nás.

Na setkání se těší

za obec Vranovice a CVČ 
Bc. Dana Kvapilová
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Společenské dění

Tah pěšcem zahájil velkou partii v Hlinku

Vojtěch Straka se stal historicky prvním vítězem na  obří 

venkovní šachovnici v Parku Hlinek, když sehrál partii s Pavlem 

Šťastným. Stalo se tak u příležitosti otevření parku v sobotu 3.6. 

2017. Slavnostního přestřižení pásky se ujal starosta obce Jan 

Helikar spolu s architektkou Pavlou Dratvovou a místostarostou 

obce Drahomírem Dofkem. 

„Hlinek je historický Vranovický pojem. Pamětníci ho znají, jako 
lokalitu, kde se těžila hlína, příznivci Svazarmu ho znají jako místo 
pro motocyklové závody. Další generace Hlinek znaly jako „největší“ 
kopec ve Vranovicích, kam chodily jako děti sáňkovat nebo lyžovat. 
A  nyní dostává další podobu, která umožní aktivní odpočinek 
celým rodinám.Vzniklý Park Hlinek je koncipován tak, aby mohly 
v přírodě trávit volný čas celé rodiny.“ řekl starosta při slavnostním 

zahájení Parku Hlinek.

Děti najdou v  parku rozmanité prolézačky, ti odrostlejší 

a zdatnější si mohou zvýšit svoji fyzickou kondici na posilovacích 

strojích. Příchozí mají také možnost udělat si piknik v  trávě. 

Za  tímto účelem je jim k  dispozici i  otevřené ohniště. Volná 

prostranství v  parku lze využít pro sportovní a  míčové hry 

a starší generace si může zahrát třeba zmíněné šachy.

Z místa, kde se ještě v nedávné minulosti těžila hlína a byla 

skládka, vznikl atraktivní multifunkční areál, kde mohou svůj 

den příjemně strávit všechny věkové kategorie.

Foto: Dana Kvapilová

Otevírání areálu bylo lákavé nejen pro dospělé návštěvníky, 

ale i děti. Spolu se slavnostním otevřením se totiž v přilehlém 

Hájku uskutečnil i tradiční Pohádkový les při příležitosti oslav 

Dne dětí.

Dana Kvapilová

Do pohádkového lesa zavítalo 

více než 200 dětí

Čerti, Šmoulové, vodník, hejkal, Děd Vševěd, ale třeba 

i  loupežníci. Dobrodružství, které v  sobotu 3.6.2016 čekalo 

na děti v Pohádkovém lese si užily i jejich rodiče. Lesní zákoutí 

ve Vranovickém Hájku se brzy odpoledne zaplnila pohádkovými 

postavami, které na  jednotlivých stanovištích dětem připravily 

hry, soutěže a úkoly. Děti byly dychtivé nejen, co je kde čeká, 

ale také kde se která postava objeví. Ovšem největší starosti 

jim dělalo, zda se jim podaří všechny úkoly správně vyplnit. 

Ale i když se některému špuntovi nepodařilo úkol zdolat, svět 

pohádek byl shovívavý a obdarovány drobnými sladkostmi byly 

nakonec všechny děti. 

Divadlo Koráb se čtyřmi prasátky zapojil do hry kromě dětí, 

i  některé dospělé diváky, kteří se nechali strhnout hereckými 

kreacemi principála divadla. Oblíbenou atrakcí bylo malování 
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na  obličej, které hojně využili skoro všichni malí návštěvníci, 

takže po  chvíli celý areál zaplnila barevná zvířátka, a  jiné 

roztodivné postavičky. 

Foto: Dana Kvapilová

A  protože po  prožitém dobrodružství vždy řádně vytráví 

a  přijde žízeň, obě občerstvovací stanice byly v  neustálém 

obležení. Návštěvníků měl Pohádkový les letos více než 

v  minulosti, protože ten letošní Den dětí probíhal souběžně 

se slavnostním otevřením Parku Hlinek a  tak se v  tento den 

přišli do Hájku podívat kromě obyvatelů Vranovic i návštěvníci 

z širokého okolí.

Foto a text: Dana Kvapilová

Bývalá skládka pod Hlinkem je 

bez škodlivin. Už 20 let

Dokončení projektu Parku Hlinek, otevřelo diskusi o bývalé 

skládce v  této lokalitě. Považuji za  nutné uklidnit veřejnost 

a předejít dalšímu šíření poplašných zpráv a vytváření mýtů. 

Lokalita Hlinek nevykazuje žádné škodlivé pozůstatky 

po bývalé skládce. Rekultivace proběhla pod přísným dozorem 

úřadů a vše je zdokumentováno. Tady jsou základní fakta:

V Hlinku nebyla žádná černá skládka

Na prvním místě je nutno zdůraznit, že se nejednalo o žádnou 

černou, či nikým neřízenou a nekoordinovanou skládku. Jednalo 

se o  ofi ciální skládku, která byla povolena Okresním úřadem, 

odborem Životního prostředí v  Břeclavi. Skládka byla přesně 

prostorově vymezena a  její provoz byl předepsán a  následně 

kontrolován příslušnými předpisy a Provozním řádem.

Rekultivace skládky

Po  rozhodnutí o  ukončení skládky byla vypracována 
projektová dokumentace k  řádné rekultivaci skládky Hlinek. 
Rozhodnutí o  rekultivaci skládky bylo vydáno dne 6. 2. 1995 
Městským úřadem v Pohořelicích. Rekultivace byla provedena 
odbornou fi rmou Agrostav Hustopeče.

Celá rekultivace probíhala pod přísným dohledem České 
inspekce životního prostředí. Ta vydala dne 18. 12. 1998 
kladné stanovisko - Rozhodnutí č. 10979431 pro závěrečné 
vyhodnocení celé rekultivace skládky Hlinek.

Součástí řádného ukončení rekultivace bylo rovněž 
monitorování podzemních vod z ukončené skládky.

Dozoroval a platil Státní fond životního prostředí ČR

Celý projekt rekultivace skládky Hlinek byl od  samého 
počátku konzultován se Státním fondem životního prostředí. 
Byly splněny veškeré, velice přísné, podmínky pro přidělení 
dotace z rozpočtu fondu.

„Starousedlíci“ tuto historii, provoz i následnou rekultivaci 
dobře znají. Věřím, že uvedená fakta rozptýlí případné 
pochybnosti také u mladé generace. 

Slavnostní otevření Hlinku proběhlo dne 3. 6. 2017, tedy 
zhruba 20 let po  rekultivaci skládky. A  čilý, každodenní ruch 
v lokalitě svědčí o tom, že rozhodnutí o vybudování přírodního 
parku pro děti i dospělé, bylo správné. 

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Obec Vranovice 
a Centrum volného 

času děkuje 
kulturní komisi, 

všem spolkům 
a dobrovoníkům 

za pomoc 
s přípravou 

Dne dětí 
a Slavnostního 

otevření 
Parku Hlinek.

BENEFIČNÍ MINIFESTIVAL PRO CELOU RODINU

OTEVÍRÁNÍ JURTY
Pátek 1. září od 15 hod. v parku Hlinek
hry pro děti | občerstvení pro dospělé

večer koncert skupiny Merllin | vstupné 49,- Kč
Pořádá Lesní školka Vranovice, z.s.

Foto: Pixabay
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Z činnosti spolků a organizací

Přijďte na hody

Vinaři Vranovice zvou na  Tradiční 

hody, které se uskuteční ve dnech 19. - 21. 

8 2017. Stavění máje se koná v předvečer 

hodů, v  pátek 18. 8. od  18 h na  hřišti 

Sokolovny.

V sobotu je taneční zábava od 20:00 h, 

hraje kapela Fantazie. Hodová neděle 

začíná v  15:00 krojovaným průvodem 

obcí, večerní zábava je od 20:00 h. Celý 

den hraje dechová hudba Slovácká 

kapela. Hodové pondělí začíná zábavou 

od  20:00 h s  kapelou Fantazie. Místem 

konání hodů je sportovní hala TJ Sokol 

na Lipové ulici a hřiště za halou. Vstupné 

na hodové zábavy činí 100 korun.

Srdečně zveme všechny místní 

i přespolní.

-sed-

MRS Vranovice

Rybářské závody 

2017

V  prvním červnovém víkendu se 

na  rybníku Stříbrňák konaly rybářské 

závody pro děti i  dospělé. Na  sobotu 

si zakoupilo v  předprodeji lístek 120 

dospěláků. Přišlo si zasoutěžit o pět cen 

v hodnotě 25 000 Kč, kde první cena byla 

zájezd dle vlastního výběru v  hodnotě 

11 000 Kč. Vysazeno bylo mimo původní 

obsádku 500 kg kapra v délce 50 – 65 cm. 

Místenky byly prodány již v předprodeji, 

kdo přišel v  den závodů mohl pouze 

přihlížet. 

Počasí nám pro tentokrát přálo, 

obloha bez mráčků, rozvoněná udírna 

a  zvuk kompresoru chladícího zařízení, 

co víc si přát. Odstartováno bylo tradičně 

v 6:00 hod. Krásný den sliboval pěknou 

chytačku. 

První ulovenou rybou byl kapr, tak 

kolem padesáti. Asi do  osmi to celkem 

bralo, ale později bylo záběrů méně. 

V devět hodin se začaly roznášet obálky 

do  tomboly. Po  loňské dobré zkušenosti 

jsme opět zvolili obálkovou metodu 

s  okamžitými výhrami a  deset hlavních 

cen se nakonec losovalo. První cenou 

z padesáti byl 40 kilový divočák. Padesátou 

cenou byla nemrznoucí směs, na  léto 

ideální výhra. Losování proběhlo v 11:00 

hod. První cena zůstala ve  Vranovicích, 

šťastnou ruku měl člen místní rybářské 

organizace. 

Ve 12:00 hod. byly závody ukončeny. 

Sčítání úlovků netrvalo dlouho. První 

místo putovalo do Hajan. Se sedmi kapry 

zvítězil a  poukaz na  zájezd si odnesl 

pan Janáček. Na  otázku kam pojede, 

odpověděl, že věnuje poukaz rodičům 

ke zlaté svatbě. Pěkný dárek. Druhou cenu 

dva rybářské sety vyhrál pan Goldammer 

ze Žabčic, třetí cenu akuvrtačku vybojoval 

Petr Rujzl z  Vranovic, čtvrtá cena 

naviják patřila panu Bronislavu Bučkovi 

z  Vranovic a  pátá cena odšťavňovač 

potěšila pana Radka Malého opět 

z  Vranovic. Flašku zelené za  nejmenší 

rybu cejn 10 cm, kterou následně vyměnil 

za rum, (prý mamce na vánoce) si převzal 

Martin Reim. 

Co se nakonec všechno ulovilo? 125 

kaprů největší měřil 67 cm, 47 cejnů, 5 

línů, 4 plotice, 13 perlínů, po  jednom 

okoun, štika a úhoř. Nejvíce ryb a to cejnů 

chytil pan Kováčik 21 kusů. Po závodech 

se ještě dojídalo, dopíjelo a  tentokrát se 

i koupalo. Asi bylo moc teplo. 

Neděle patřila těm menším 

a  nejmenším. Opět ve  dvou kategoriích 

se soutěžilo o  krásné a  hodnotné ceny 

a díky sponzorům jich nebylo málo. Vyšlo 

na  každého a  ještě zbylo něco na  příští 

rok. Zasoutěžit si přišlo 93 závodících 

z 12 okolních obcí, z toho 30 holek. Tak 

jako v  sobotu, opět nás uvítalo sluníčko 

a jasná obloha. 

Letos se nezarybnilo pstruhem, takže 

šance na  záběr byla menší. Zahájeno 

bylo v 6:00 hodin. Hned po startu začalo 

brát, někomu se podařilo úlovek navést 

do  podběráku, druhý musel počkat 

na záběr další. Opět fungovalo občerstvení 

a  jako obvykle pro děti bylo připraveno 

zdarma. Ryba je na  hluk citlivá. Jak tak 

děti poletovaly pro občerstvení, přece 

jenom rybám přestávalo chutnat. Pak už 

záběrů ubývalo. 

Pro pěkné počasí a za souhlasu většiny 

závodících se pořadatelé rozhodli závody 

o  hodinu prodloužit. Efekt to moc 

nemělo, ale viditelně prodloužení nikomu 

nevadilo. Za tu hodinku se chytili pouze 

tři kapři a  nějaký cejn. V  11:00 hod. se 

závody ukončily. 

Foto: Dana Kvapilová

Než se sečtou úlovky starší kategorie, 

losují se z  klobouku ceny pro kategorii 

mladší, u  které nezáleží na  tom, kdo 

kolik nachytal. Bylo by to neobjektivní, 

protože pomáhali i  rodiče.První cena 
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zůstala ve Vranovicích, zvítězila Veronika 

Halfarová s 260 body za úlovky 5 kaprů, 

cejn a  karas druhou cenu zaslouženě 

vyhrála Lenka Čermáková ze Žabčic se 

107 body, se 106 body bodoval a  třetí 

místo obsadil Jakub Beneš z  Vranovic, 

čtvrtou příčku zdolal se 105 body Marek 

Andrlík z  Křepic a  páté místo obsadil 

Petr Fiedler s  99 body. Další ceny se 

rozdělovaly skoro hodinu. 

Celkem ulovilo rybu 43 soutěžících 

a to: 36 kaprů, 19 cejnů, 6 plotic, 6 línů, 

2 okouni a  3 perlíni. Největšího kapra 

58 cm zdolala Zuzka Škamradová. 

Co závěrem, závody se zdařily a  to 

díky všem, co se o  jejich hladký průběh 

starali, ale také díky sponzorům. Všem 

za  výbor pobočného spolku Vranovice 

děkuji. Závěrem bych chtěl upozornit 

zájemce o  rybaření, že kurz pro dospělé 

bude v únoru 2018 a kroužek pro mládež 

v  říjnu 2017. Přesné termíny budou 

upřesněny na  plakátech a  webových 

stránkách. 

 Luboš Mrkvica

Klub důchodců

Posezení 

s písničkou

Členové klubu se sešli na  farní 

zahradě, kde měli ohniště, nad kterým si 

každý kdo má rád, opékal špekáčky. Pan 

Dvořáček přidal na dobré trávení vlastní 

víno.

Poseděli jsme, zazpívali si v doprovodu 

kytary, na  kterou hrála naše obětavá 

členka Liduška Lazarová. Přišel mezi nás 

i pan farář, otec Jaroslav Sojka.

Strom na  farní zahradě nám poskytl 

potřebný stín, při krásném, slunném 

počasí a  bylo nám všem, kdo jsme si 

udělali čas, příjemně.

Předsedkyně paní Vlasta Novotná 

nám na  závěr táboráku popřála hezké 

prázdniny a 4. září v 16,00 hod. se opět 

sejdeme v klubu.

V září opět cvičíme

Po  prázdninách se sejdou cvičenky 

KD opět ve škole, kde budou pokračovat 

ve cvičení se Svatavou Pitkovou.

Děkujeme Ti Svatavo za  obětavost 

a vytrvalost při cvičení s námi.

Zdeňka Melová

Zakončení skauti

V  pátek 23. září se naposledy sešli 

Vranovičtí skauti před prázdninami. 

Podvečer plný her a  soutěží zpestřilo 

lovení párků rowery z  bahna Šatavy či 

kyblíková výzva (lovení matiček ze dna 

kyblíku plného vody s hlavou ponořenou 

do druhého kbelíku). 

Kromě těchto věcí přišel čas i na volbu 

šestníka a  podšestníka vlčácké družiny, 

opékání párků, čvachtání v  Šatavě, 

skládání origami a  na  vlajkovanou, což 

jsou zábavy více tradiční a  poměrně 

oblíbenější u nás starších rodičů. 

Foto: Pavel Kukleta

A abych nezapomněl. Na tom krajském 

kole Svojsikova závodu to bylo moc fajn 

i když jsme se neumístili na medailových 

příčkách - tak po  prázdninách budeme 

trénovat a za rok - kdo ví?

Pavel Kukleta

Přátelé ZŠ a MŠ 
ve Vranovicích

Shrnutí aktivit 

spolku za školní rok 

2016/2017

Čtení pro seniory

Zde jsme se snažili propojit 2 rozdílné 

generace, a  to děti ze ZŠ Vranovice 

a  seniory z  Domu pro seniory. Děti 

chodily rády lidem předčítat různé 

komické příběhy nebo knížku Babičku 

od B. Němcové, a jiné… K tomu jsme jim 

vždy připravili kávičku a nějakou sladkost, 

aby se jim hezky poslouchalo. 

Senioři byli nadšení, bylo to dojemné. 

Rádi bychom pokračovali i v příštím roce.

Děkujeme moc všem dětem :-)

Přednáška: „Rozumět 

internetovým dětem“

Dne 24. 1. 2017 se konala v  Domě 

pro seniory přednáška na téma: „Internet 

a děti“. Řešily se otázky: Jak obstát jako 

rodič ve  světě on-line, Co moje dítě 

na internetu hledá, Jaká pravidla nastolit 

doma v souvislosti s internetem a mnoho 

dalších souvisejících otázek. Přednáška 

byla zajímavá a  pro některé velmi 

přínosná.

Přednášející byli ze Selesiánského 

mediálního centra Brno
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Přednáška: „Jak se učit s dětmi, 

aby tomu rozuměly“

Začátkem března jsme pořádali další 

seminář na  téma: „Jak se učit s  dětmi“. 

Tady jsme dostali odpovědi na  otázky: 

jak motivovat děti k  učení, aby příprava 

do školy probíhala více v klidu. Byly nám 

vysvětleny základní studijní bariéry při 

vstupu do 1. třídy a  jak se nepochopené 

učivo odráží v  dalších školních letech. 

Byla nám představena nová výuková 

metoda (taková škola hrou). Seminář byl 

opravdu zajímavý a zábavný.

Přednášející byla paní ředitelka ze ZŠ 

BASIC Brno

Dětský maškarní ples

Letos jsme byli požádáni učiteli ze 

ZŠ Vranovice o  pomoc při pořádání 

maškarního plesu pro děti. Náš spolek 

zajistil přichystání tělocvičny, zajistil celý 

bufet a  podílel se na  konečném úklidu. 

Jak si jistě někteří pamatují, letos byl 

bufet jiný než v  minulosti. Snažili jsme 

se ukázat rodičům a  dětem, že se dají 

jíst sladkosti a slané pochoutky i z jiných 

a zdravějších surovin.

Foto: Dofková Markéta, Sedláčková Erika

Děkujeme všem maminkám za  při-

pravené pochoutky

Cyklovýlet za vodníkem 

do Žabčic

Poslední akcí byl 2. Cyklovýlet rodičů 

s dětmi. Pořádali jsme ho na velikonoční 

sobotu 15. 4. 2017 . Po celé trase bylo pár 

zastávek, kde musely děti splnit úkoly 

a v cíli dostaly od pana Vodníka balíček 

s  pokladem. Pomohli nám sponzoři 

ENBRA a.s., zdravotní pojišťovna MV 

211 a policie ČR.

Jak můžete vidět, zaměřujeme se 

celkově na zdravý životní styl a moderní 

přístup k  životu. Budeme rádi a  vděční 

za  každou pomoc na  akcích a  nejlépe 

za  připojení do  našeho spolku. Uvítáme 

jakékoli sponzorské dary (používáme je 

výhradně k zajištění dalších akcí).

Děkujeme všem, kdo se podílel 

a  jakkoliv pomohl připravovat 

a organizovat tyhle akce.

Více informací najdete na  našem 

webu: http://pratelezsvranovice-cz.

webnode.cz/ nebo nám napište vaše 

nápady pratelezsvranovice@seznam.cz

Foto a text: Dofková Markéta, 
Sedláčková Erika

Klub maminek 
Vranovice

Sbohem a šáteček

Před dvěma lety touto dobou jsme 

s  Jitkou rozjely naše první (levandulové) 

léto v  klubu maminek Vranovice. Těšily 

jsme se, co všechno s maminkami a dětmi 

zažijeme, jaké nápady využijeme a  kolik 

času nás s  nimi čeká….přeběhlo „pár“ 

úterků plných dílniček, zážitků, informací 

a hlavně příjemných setkání u kávy a my 

se s KáeMVéčkem loučíme.

Vedení KáeMVé neznamená pouze 

kávu v úterý, ale mnoho a mnoho káviček 

během týdne, kdy se řeší a tvoří program, 

domlouvají přednášky, vymýšlí burzy 

nápadů a v neposlední řadě píšou sloupky 

do  Vranovického zpravodaje. Toto 

všechno jsme s  radostí absolvovaly, byla 

to velká zábava i  inspirace. S potěšením 

a  trochou nostalgie předáváme vedení 

klubíku dál.

Odvážně a  skoro dobrovolně se 

přihlásil celý kolektiv maminek, které 

přebírají štafetu. Takže napříště se 

ohledně KMV obracejte na  Markétu 

Sekaninovou, Kláru Macháčkovou, Jitku 

Drbalovou a Lídu Bůdovou. Sekci Ženy 

sobě dále připravuje Veronika Sedláček 

Rychtová.

Děkujeme za  přízeň a  spolupráci, 
klubíku třikrát Zdar!!!

Kamila Rokytová a (dnešní kávu 
připravující) Jitka Klimešová

Lesní školka

Výlet za jurtou 

do Pouzdřan

V  době, kdy tyto řádky čtete, jsme 
o  jurtě jen snili. A  také ji jeli navštívit. 
Naše výprava měla rekordní počet 17 
dětí a 7 dospělých. Vlakem jsme dorazili 
do  Pouzdřan a  hned nedaleko nádraží 
u místní školy jsme objevili pěkné dětské 
hřiště a posezení. Perfektní na  svačinku. 
Děti ani nechtěly odejít. 

Jurta nás čekala o kousek výše, směrem 
na step. Mladý manželský pár si nejprve 
koupil pozemek, nechal si postavit 5m 
jurtu a  teprve poté se pustili do  stavby 
rodinného domu. Jurtu jsme si mohli 
prohlédnout a  obdrželi jsme mnoho 
zajímavých informací. 

Na oběd jsme s  sebou měli řízky. Ty 

jsme v úmorném vedru šli sníst ještě výše, 

blíže stepi. Na krásném místě, v chládku 

jsme poobědvali a děti si hrály se vším, co 

jim příroda nabízela. 

Cesta domů byla horká, na  nebi 
ani mráček. Postupně se od  skupiny 
odpojovaly děti, některé v  Pouzdřanech, 
některé jely do  Žabčic a  některé až 
ve  Vranovicích. S  torzem jsme se pak 
stavili na  zmrzlinu, kde jsme obdivovali 
papoušky. Nádherným závěrem pak bylo 
koupání u  babičky Třinácté. Děkujeme 
nejen jí.

Foto a text: Bc. Martin Třináctý
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Crazy Vranovice

Ohlédnutí 

za nejúspěšnější 

sezónou tanečního 

kroužku Crazy 

Vranovice

Na začátku školního roku 2016/2017 

se řady tanečního kroužku, který 

ve  Vranovicích působí už pěkných pár 

let, rozšířily o desítky. Crazy Vranovice – 

tak zní nynější název tanečního kroužku 

- působí pod Základní a  Mateřskou 

školou. V  tomto roce zde bylo 35 dětí 

ve věku od 3 do 14 let. Naše přehlídková 

a  soutěžní sezóna začala, jako tradičně, 

doma ve  Vranovicích. V  únoru si 

starší děvčata vyzkoušela premiéru 

na  Hasičském plese. Na  začátku 

března se děti již tradičně zúčastnily 

nesoutěžní taneční přehlídky „Let’s 

dance“ v Ivančicích. Děvčata zde poprvé 

předvedla své soutěžní choreografi e pro 

letošní rok s názvem „Kluci kočičí“ – děti 

ve věku 3-7 a „V peřině“ – děti 5-13 let. 

Pro většinu z našich nejmenších to bylo 

i první vystoupení před publikem.

Děti dále odcestovaly 2. 4. 2017 

do Otrokovic na regionální kolo soutěže 

„Czech Dance tour“, zde na  ně čekala 

první soutěž roku, se kterou si poradily 

na jedničku, a to doslova. Kočičky a kocour 

skončili na 5. místě a děvčata z „peřiny“ 

obsadila 1. místo v  Jihomoravském kraji 

a postupem na Mistrovství Moravy v Brně. 

Následující víkend tj. 8. 4. a 9. 4. byl perný. 

8. 4. 2017 děti vystoupily na  přehlídce 

v  Mikulově s  názvem „Stonožka“, 

kde sklidily velký potlesk a  s  přáním 

úspěchu do  dalšího dne odjížděly 

domů. Další den starší děvčata čekala 

známá taneční soutěž „Taneční skupina 

roku“ ve  Zlíně, děvčata s  choreografi í 

V  peřině obsadila ve  velké konkurenci 

5. místo. 22. 4. 2017 děti vystoupily 

na  Vranovickém jaru a  Velikonočním 

šílenství v  Přísnoticích. 8.  5. se konalo 

Mistrovství Moravy v  soutěži Czech 

Dance tour a  postup na  Mistrovství 

České republiky. V  konkurenci celé 

Moravy se děvčata umístila na úžasném 

2. místě s choreografi í V Peřině a taktéž 

na  2. místě skončili nejmenší Kočičáci. 

Přivezli postup na  Mistrovství České 

republiky v  Mladé Boleslavi. MČR 

se konalo 21.5. Za  velké podpory 

rodičů (tímto moc děkujeme Romaně 

Hanuškové Klimešové za  pomoc) se 

sehnal autobus a děti v brzkých ranních 

hodinách odjížděly směr Mladá Boleslav. 

Po náročné cestě děti úžasně odtancovaly 

obě choreografi e a umístily se na 5. a 5. 

místě v rámci celé české republiky!

Na  konci května, 26. 5., jsme se již 

tradičně vydali na soutěž „Česko se hýbe“, 

která se konala na Masarykově univerzitě 

v  Brně. Skladba „Kluci kočičí“ se 

v regionálním kole v kategorii pokročilých 

umístila na  2. místě a  „V  peřině“ 

na  místě 8., nejstarší děvčata soutěžila 

navíc se skladbou Out of control, která 

se umístila v  juniorské kategorii na  6. 

místě. Všechny choreografi e si vybojovaly 

postup na  Mistrovství České republiky, 

které se tentokrát konalo v Brně. Největší 

a zároveň o to více nečekaný úspěch na nás 

čekal právě tady. Děti s choreografi í „Kluci 

kočičí“ se staly MISTRY České republiky 

2017 a děvčata s choreografi í „V peřině“ 

se stala VÍCEMISTRYNĚMI České 

republiky 2017!

10. 6. taneční kroužek reprezentoval 

Vranovice na Slavnostech v Pohořelicích. 

Jako již každým rokem, naše závěrečné 

vystoupení patří ke Dni otevřených dveří 

v  Nábytku Mikulík, kde se pokaždé 

setkáme s úžasnou podporou a odezvou.

Často se nás hodně lidí ptá, co máme 

z  toho, že dětem věnujeme tolik času. 

Proto jsme si půjčili článek od  jedné 

z děvčat z našeho taneční kroužku, který 

zveřejnila u  svého videa na  sociální síti. 

Toto je ten pravý důvod, jejich spokojený 

úsměv a radost z toho co děláme.

„Povím vám něco o  tomto videu. 

Je to o  mém kroužku, který se jmenuje 

CRAZY. Když jsem tam byla první den, 

sedla jsem si a ani nemukla, pak mě Mirka 

představila a já měla husí kůži, říkala jsem 

si: budeme tým? Budeme spolu dobře 

vycházet? Atd. Pár lidí jsem naštěstí znala, 

tak asi po dvou dnech jsem se skamarádila, 

pokaždé za mnou přišla Venda a ptala se 

jak se mám. Pak tady byla první soutěž. 

Byli jsme 1. a postoupili jsme, pak jsme 

byli 2. zase jsme postoupili a  nakonec 

jsme na MČR byli 5. Byla tu i další soutěž 

a  Kačka udělala novou choreografi i. 

Na mistrovství ČR jsme ve fi nále byli 1. 

a 2. a 8. takže super. Hlavně, že máme dva 

poháry! Kdybyste viděli, jak jsme buleli. 

Ptali jsme se nejmenší holčičky proč pláče 

a ona na  to, že chtěla být první. Do teď 

jsem měla 3 medaile za 2 roky a teď jich 

mám 10! Sedm medailí za půl roku! A teď 

se chystáme na soustředění. Už víte, proč 

ten kroužek miluju? Protože je to ta nej 

parta co mám.“

Na  závěr bychom chtěly poděkovat 

všem rodičům za  jejich nemalou 

psychickou podporu, ale hlavně i fi nanční.

Takový úspěch taneční kroužek 

za  celé své působení nezažil a  bez vás 

by se nám to nepodařilo. Holky a Maty 

děkujeme!

Foto a text: Miroslava Čápová, 
Kateřina Procházková
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Sport

Zprávy z T. J. SOKOL 

Vranovice

z činnosti oddílů:

Oddíl všestrannosti

XVI. všesokolský 

slet v Praze 2018

Od  září začneme naplno nacvičovat 

na XVI. Všesokolský slet v Praze a i Vy se 

můžete přidat – nezáleží, zda jste členové 

ČOS či nikoliv.

Rádi Vás v  naší tělocvičně 

na  sokolovně uvidíme a  budeme rádi, 

když rozšíříte naše řady

Rodiče s dětmi - MÉĎOVÉ

Skladba je určena pro děti 2- 5 let 

spolu s  jedním dospělým. Jako náčiní 

poslouží plyšová hračka – Méďa. Vedoucí 

nácviku Jana Hanušová a Jitka Klimešová.

Předpokládaný nácvik - pondělí 

od 17:00 hod. (bude upřesněno – hlášení 

obecním rozhlasem).

Žákyně - V PEŘINĚ

Skladba je určena pro mladší žákyně 

tedy od první třídy do páté (není problém, 

aby cvičila i děvčata starší).

Cvičební náčiní stuha. Vedoucí 

nácviku Marta Goliášová

Předpokládaný začátek nácviku je 

pondělí 4.9. v 16:00 hod

Dorostenky a ženy - SILUETY

Skladba je určena pro dorostenky 

a  ženy (i  starší žákyně 8.-9.třída zde 

je nutná výška nad 155 cm). Vedoucí 

nácviku Jana Hladká.

Předpokládaný začátek nácviku je 

ve čtvrtek 14.9. v 19:00 hod

Na „naše“ skladby, se kterými chceme 

jet vystupovat až do  Prahy si můžete 

podívat na  webových stránkách ČOS 

Praha – XVI. Slet, kde si vyberete skladbu, 

o kterou byste měli případně zájem.

Marta Goliášová

Sokol Vranovice, oddíl 
silového trojboje, 691 25 

Vranovice, tel.: 606 213 188

POZVÁNKA
na

4. MISTROVSTVÍ 

JIŽNÍ MORAVY
mužů a žen v klasickém 

silovém trojboji bez 
podpůrného vybavení 

(RAW)

dne 16. 9. 2017. 
Začátek v 10.00 hodin 

v místní sokolovně.

Šachové sudičky 

v akci

V  sobotu 3. června se v  Hlinku 

sešla samá vybraná vranovická šachová 

společnost: Nejsilnější současný 

vranovický aktivní hráč Vojta Straka, 

nejlepší hráč hned tří seniorských 

kategorií (+60,+70,+80) Jiří Zajíc, první 

žena, která hrála v  barvách místního 

oddílu mistrovské partie Marie 

Korčáková a  dlouholetý organizátorský 

boss místního oddílu – pisatel těchto 

řádků. 

Úkol této čtveřice byl nadmíru čestný 

a zodpovědný – slavnostně zahájit provoz 

na  velké šachovnici zbudované v  rámci 

investiční akce 

Park Hlinek. Z  řad 

veřejnosti nenašel 

bohužel nikdo odvahu 

(i přes vypsanou cenu) 

vyzvat k namáhavému 

zápolení někoho ze 

jmenovaných, úkolu 

se tudíž musela zhostit 

rodinná dvojice 

Straka mladší vs. 

Straka starší (rovněž 

silný hráč mající 

na  kontě mnoho 

vítězných soutěžních 

partií). Juniorská 

naděje jihomoravského šachu se ovšem 

nenechala zaskočit příliš extravagantním 

zahájením černých fi gur a  přesnou hru 

přetavila v  zisk materiálu, čemuž soupeř 

nehodlal dále přihlížet a  partii raději 

vzdal. Pro méně zasvěcené a čisté šachové 

amatéry odpověď na  otázku, proč se 

šachisté po  materiálních ztrátách, které 

dosáhnou určité výše vzdávají? Zdržovat 

a  pokračovat ve  hře ve  zcela prohrané 

pozici se už mezi mírně pokročilými 

šachisty považuje za  těžké faux-pas, 

za velmi nesportovní chování. Očekávat, 

že soupeř nedokáže zcela vítěznou pozici 

dotáhnout do  matu bych přirovnal 

například k očekávání, že člověk, který se 

už jednou naučil jezdit na kole z nějakého 

důvodu tuto dovednost ztratí... Po  této 

premiérové partii se do  dění na  velké 

šachovnici a  přesouvání přes půl metru 

vysokých fi gur zapojili i  další aktéři 

povzbuzeni obdivnými pohledy z  blízké 

VIP zóny či několika pohárky dobrého 

vína ze sklepa pana místostarosty 

Dofka. Až na  velmi nešachových 30 

stupňů na  teploměru, vždyť šachy jsou 

nepochybně zimním „sportem“, který se 

mimochodem už několikrát bezúspěšně 

snažil prosadit do  programu zimní 

olympiády, proběhlo tedy v  Hlinku 

velmi zdařilé šachové odpoledne. Nu, 

nezbývá než věřit, že velká šachovnice 

a krásné dřevěné fi gury neskončí v krátké 

době někde na  zahradních skalkách 

ve  společnosti nevkusných trpaslíků, 

jak by jeden mohl v  Česku úspěšně 

předpokládat, nýbrž že budou dlouho 

a  dobře sloužit svému účelu, jak jim to 

bylo šachovými sudičkami předurčeno.

Pavel Šťastný

Foto: I. Straková
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85. výročí SK 

Vranovice

První červencová sobota patřila 

na  našem stadiónu pouze fotbalu. 

Tento den jsme oslavili krásných 85 

let od  založení SK Vranovice. Výroční 

fotbalový den odstartovaly naše nejmenší 

naděje, které sehrály krásné utkání 

proti sousední Ivani. Ihned po  utkání 

nastoupilo naše A  mužstvo proti 

spřátelenému výběru z  OFK Klačan, 

po  kterém následovalo utkání „starých“ 

pánů SK Vranovice a OFK Klačany. Závěr 

sobotního odpoledne patřil legendám 

nejen místní kopané, ale hlavně legendám 

Zbrojovky Brno, proti které jsme měli 

možnost si zahrát a změřit síly. Celý den 

se nesl v  přátelském duchu, o  výsledky 

jednotlivých utkání nám vůbec nešlo, 

byli jsme rádi, že jsme se všichni potkali 

a zažili krásný den na našem hřišti, který 

jsme zakončili zábavou do ranních hodin. 

Děkujeme všem návštěvníkům za  jejich 

podporu. Velké díky patří těm, kteří se 

podíleli na  přípravách. Nyní se těšíme 

na novou fotbalovou sezónu. Vranky gól.

Foto a text: Radek Klimeš

SK Vranovice – 

zhodnocení sezóny

V  polovině června byly odehrány 

poslední zápasy soutěžního ročníku 

2016/2017 a  na  místě je jeho krátká 

rekapitulace. Družstvo mužů mělo 

mírnou výhodu v  tom, že porci jarních 

zápasů absolvovalo na  domácím hřišti. 

Větší nevýhodou však bylo, že k  nim 

nastupovalo bez řádně kvalifi kovaného 

trenéra. Výboru SK Vranovice se bohužel 

tuto důležitou pozici nepodařilo obsadit. 

Ne že by to bylo přímo dáno neschopností 

vedení klubu, ale tento úkol stěžoval 

fakt, že v rozehrané soutěži se adekvátní 

osobnost hledá opravdu těžko. Z  toho 

důvodu byl dán jasný a  prioritní ůkol, 

odehrát jarní část s  úctou a  co nejdříve 

si zajistit dostatečný bodový zisk, který 

by zaručoval záchranu v  soutěži. Hráči 

si tento fakt vzali k srdci a se střídavými 

výsledky tento úkol vcelku přesvědčivě 

zvládli. Bilance jarních zápasů nakonec 

byla: 7 výher, 1 remíza a  5 proher. 

V celkové tabulce tzn. konečné 8. místo 

se ziskem 35 bodů.

Jelikož je přestávka před novou 

sezonou velmi krátká, podnikli jsme 

zásadní kroky k tomu, aby mělo mužstvo 

pro letní přípravu řádný realizační tým. 

Tuto pozici budou zastávat bývalý hráč 

a  držitel trenérské B licence Martin 

Michálek jako hlavní trenér, a  na  místě 

jeho asistenta bude působit Radek 

Klimeš. Příprava začíná 21.7. a  pevně 

věříme, že tým bude na  podzimní část 

po všech směrech náležitě vyladěn. První 

zápas nadcházející sezóny je nalosován 

na  neděli 13.8., kdy na  domácím 

trávníku přivítáme soupeře ze sousedních 

Uherčic. Rozpis všech zápasů budete 

moci najít ve vitrině SK a FB stránkách 

SK Vranovice. Na  všechny příznivce 

a  fanoušky našeho klubu se již teď moc 

těšíme.

Foto a text: Mirek Ježa

SK Vranovice – 

mládež

Do sezóny 2016/17 vstoupila družstva 

mládeže spojena, tak jako v  minulém 

roce, s  hráči z  Přibic. Do  soutěží jsme 

měli přihlášena družstva mladší a  starší 

přípravky a starší žáky.

Družstva přípravek odehrála 

na podzim svá mistrovská utkání z důvodu 

rekonstrukce trávníku na hřištích soupeřů. 

Trénovali jsme dvakrát týdně v prostoru 

před kabinami, což bylo někdy obtížné, 

ale ne nemožné. Zimní přípravu jsme 

pak absolvovali v  hale místního Sokola 

a zakončili ji účastí na turnaji OFS v hale 

ve Valticích.

V  jarní části už podmínky pro 

tréninky byly nesrovnatelně lepší, také 

počasí nám přálo. Nebylo proto vzácností 

potkat na  tréninku dvacet i  více dětí. 

V závěru sezóny jsme se zúčastnili turnajů 

v  Moravském Žižkově a  v  Pohořelicích. 

Také „dokopná“ se vydařila.

Děti si zahrály už tradičně proti 

rodičům, následovalo focení, malé 

pohoštění a největší úspěch mělo dovádění 

v proudech vody puštěné závlahy.

Díky příspěvku některých rodičů se 

nám podařilo pořídit nové pomůcky, díky 

kterým jsou tréninky určitě zajímavější.

Družstvo žáků nám už takovou 

radost nedělalo. Na tréninky jsme jezdili 

do sousedních Přibic, kde jsme v závěru 

podzimu a začátkem jara využívali tamní 

„umělku“. Bohužel z  důvodu nezájmu 

některých hráčů nebylo trénování 

na  takové úrovni, jak bychom si my 

trenéři představovali. Situace v  přístupu 

se nezměnila ani v jarní části,kdy někteří 

dávali přednost před zápasem různým 

výletům, koupání a  podobně.To se také 

projevilo na  výsledcích a  družstvo žáků 

skončilo se ziskem 15 bodů ve své skupině 

na posledním šestém místě.

Na  závěr chci nejen hráčům, ale 

i  rodičům poděkovat a  popřát hezký 

zbytek prázdnin.

Za trenéry mládeže se těší na další 
sezónu, kdy nás čekají velké změny 

Janek Stankovič.

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 

odpadu

červenec: 7. | 21.
srpen: 4. | 18.
září: 1. | 15. | 29.

Termíny svozu separovaného 

odpadu
Plast -  červenec: 5.

 srpen: 2. | 30.
 září: 27.

Sklo -  červenec: 13.
 srpen: 10.
 září: 7.

Papír -  červenec: 19.
 srpen: 16.
 září: 13.

Bioodpad -  červenec 13. | 27.
 srpen: 10. | 24.
 září: 7. | 21.

Plán redakčních uzávěrek 

Vranovického zpravodaje roku 2017

Číslo:  Redakční uzávěrka:  Vychází:
5/2017 20. 9. 2017 pá 6. 10. 2017
6/2017 20. 11. 2017 pá 1. 12. 2017
1/2018 20. 12. 2017 pá 5. 01. 2018

Bezplatná občanská 

inzerce

  Prodám garáž ve Vranovicích. 

Volejte 777 791 603.
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Blahopřejeme…
Září
Miroslava Fajmanová .................... 85

Marie Faronová ............................. 94

Marie Floriánová .......................... 70

Josef Šlancar .................................. 60

Anna Faronová .............................. 89

Jiřina Novotná ............................... 60

František Staněk ........................... 93

Hedviga Václavíková ..................... 60

Alenka Fojtíková ........................... 81

Bedřiška Langová ......................... 88

Jiřina Jeřábková ............................. 65

Říjen
Blažena Celnarová ........................ 80

Marie Faronová ............................. 91

Hana Mikulová ............................. 70

Petr Jandásek ................................. 70

Oldřich Rujzl ................................ 84

Pavel Pospíšil ................................. 65

Božena Sedlická ............................ 88

Helena Soukupová ........................ 85

Jaroslav Rejtek ............................... 75

Helena Furchová ........................... 92

Cyril Jebavý ................................... 84

František Hamerský ...................... 60

Vlasta Lorenzová .......................... 89

Jan Hanuš ..................................... 60

Narození
Anežka Kuráňová

Teo Leinveber

Lucie Kovaříková

Viktorie Čapková

Adam Nedoma

Úmrtí
Jarmila Havlasová

Milada Klimešová

Jindřiška Mohylová

Marie Matýšková

Sňatky
Pavel Čermák a Petra Pelikánová

Radek Klimeš a Andrea Pachovská

Počet obyvatel ke dni 14.07.2017
Muži  ........................................ 1173

Ženy  ......................................... 1160

Celkem...................................... 2333

- z toho dospělí ......................... 1853

 - muži ...................................... 929

 - ženy ...................................... 924

Obec slavnostně přivítala nové občánky

Jedno z posledních vítání malých občánků proběhlo 27. května, kdy místostarosta 

Ing. Jaroslav Pezlar a matrikářka Zuzana Škamradová přivítali v obřadní síni Obecního 

úřadu ve Vranovicích dalších sedm malých občánků - Antonie Třináctá, Šimon Starý, 
Tomáš Zajíc, Filip Vybíral, Matyáš Křivka, Tadeáš Kýr a Lukáš Skoupý.

Poděkování patří všem, kteří se účastní naší malé slavnosti a  podílí se na  programu 

vítání - dětem ze Sborečku, který doprovází Mgr. Pavla Pantáková, dětem z mateřské školy 

a paní uč. Haně Hladíkové, slečně Anně Pezlarové za přednes veršů a v neposlední řadě 

i Zuzaně Plaché z květinářství Flobra za kytičky pro maminky.

Zuzana Škamradová

Foto: Zuzana Škamradová

- děti ........................................... 480

 - chlapci .................................. 244

 - dívky ..................................... 236

Zuzana Škamradová, matrikářka




