
Přípravy na zimu 
vrcholí

Knihovna má více než 
120 nových titulů

Nový kalendář 2018  
je v prodeji
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Více než 500 návštěvníků přišlo na tradiční vánoční jarmark

Vranovičtí se opět sešli, aby společně rozsvítili vánoční strom a přivítali nadcházející advent.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
jsme zase o  rok starší a  opět je čas 

bilancovat a hodnotit, jaký byl rok 2017 
pro Vranovice. Jsem velice rád, že mohu 
Vám obyvatelům sdělit ty nejlepší zprávy. 
Ekonomická stabilita obce je historicky 
v nejlepší kondici. Přitom se nebývale daří 
investovat do rozvoje obce. Ať už se jedná 
o  bydlení, vzdělávání, či volnočasové 
vyžití obyvatel.

Rok 2017 je rokem rekordního 
finančního přebytku

 � Finanční přebytek účetního roku 
2017 bude vykazovat částku 33 mil. 
Kč. Takové číslo je v historii rozpočtu 
obce poprvé.

 � Přitom se podařilo splatit 
překlenovací úvěr určený na výstavbu 
bytového domu v Dolinách ve výši 30 
mil. Kč.

 � Na účtu obce bude k 31.12.2017 
částka dosahující téměř 20 mil. Kč.
Co všechno tato čísla znamenají? 
Ukazují na  dlouhodobou finanční 

stabilitu obce. Není to výsledek 
pouze roku 2017. Rok 2017 završuje 
několikaleté koncepční finanční řízení 
obce. Byly dokončeny investiční akce, 
daří se opravovat chodníky a komunikace. 
Je to také díky tomu, že finančními 
úsporami obce se neplýtvá bez rozmyslu, 
ale programově se investují do  rozvoje 
naší obce.

To je ten nejhodnotnější vzkaz 
roku 2017.
Za posledních deset let se do rozvoje 

obce investovalo více než 120 mil. Kč. 
Za připomenutí jistě stojí:
 � investice do infrastruktury obce: 

intenzifikace ČOV, nově vzniklé ulice 
U Hlinku, U Hřiště, Nad Dolinami, 
Doliny, kde našly bydlení desítky 
obyvatel

 � výměna oken a zateplení budovy 
Základní školy a budovy Mateřské 
školy

 � budova Domu pro seniory, nová 
školní jídelna, klub sloužící pro naše 
seniory a klub maminek

 � nezapomnělo se ani na volnočasové 
aktivity: Park Hlinek, posilovací 
stroje u fotbalového hřiště, dětské 
hřiště u cukrárny

 � opravené chodníky a komunikace
 � přestupní terminál a parkovací místa 

u nádraží ČD

 � parkové úpravy a vyřešení dopravní 
situace na Náměstíčku

 � výsadba stromů a zeleně
 � obnova knižního fondu v knihovně
 � pořízení 13 párů vlastních původních 

krojů
Jistě by se toho dalo vyjmenovat více.
Mnohokrát byly slyšet pochybnosti 

o nepřiměřeném zadlužování obce, o tom, 
že obec nemá vykonávat developerskou 
činnost, o tom, že se obec moc rozrůstá atd. 
Opak je pravdou! A výsledky hospodaření 
za rok 2017 potvrzují správnost této cesty, 
správnost dlouhodobého finančního 
řízení obce. Bez toho by nebyly opravené 
chodníky, by nebyl Dům pro seniory, bez 
toho by nebylo možné zahájit výstavbu 
Vzdělávacího centra.

Rok 2017 se dá také nazvat 
rokem naděje

Letošní rok tak ukončil etapu více 
než 10 let strategického finančního 
řízení obce vedeného k  finančnímu 
zajištění a zahájení největší investice obce 
za  mnoho posledních desetiletí. Byla 
zahájena výstavba Vzdělávacího centra, 
která vzniká U Floriánka. Celá investice 
je rozložena do  dvou etap v  celkově 
předpokládané výši investic cca 65 mil. 
Kč.

Celý finanční zůstatek ke  konci 
roku 2017 bude použit na  již zahájenou 
výstavbu I. etapy Vzdělávacího centra.

Naplňuje se tak nejvýznamnější 
součást Vize vzdělávání pro roky 2015 – 
2020, která byla schválena vedením obce 
již v r. 2015.

Rok 2017 je nejen zrcadlem, ale 
současně i ukazatelem pro další 
rozvoj Vranovic
Cílem vedení obce není shromažďovat 

na  účtu vysoké finanční částky. Cílem 
vedení obce je zajistit dlouhodobý 
komplexní rozvoj obce. Zajistit občanskou 
vybavenost odpovídající společenským 
nárokům 21. století. Cílem je vytvořit 
podmínky pro výchovu a vzdělávání nejen 
našich dětí, ale i  celoživotní vzdělávaní 
nás všech.

Společně si přejme, aby to platilo 
i v dalších letech!

Vážení spoluobčané,
přeji Vám klidné prožití Vánoc 

a v roce 2018 jen to dobré.

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. 19/2017  
ze dne 2.10.2017

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila návrh na Plán 

investic pro rok 2018.
1.2. Rada obce schválila Vyřazovací 

protokol knih z  knihovního fondu 
č. 34.

1.3. Rada obce schválila objednávku 
na  společnost Kavyl s. r.o. 
na výsadbu dřevin.

1.4. Rada obce schválila koupi 
divadelních bulletinů s poukázkami 
na divadelní představení.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá projednat 

možnost vybudování chodníku z ul. 
Nová k budově MŠ.

 T: 28.2.2018, O: 1. místostarosta
2.2. Rada obce ukládá připravit 

podklady (vlastnictví pozemků, 
návaznost na Naučnou stezku atd.) 
pro přípravu studie parku Síčky.

  T: 30.10.2017, O: L. Mrkvica
2.3.  Rada obce ukládá připravit rozsah 

a  financování vybavení nově 
vybudovaných tříd ve Vzdělávacím 
centru Floriánek.

  T: 30.1.2018, O: starosta
2.4.  Rada obce ukládá připravit řešení 

pro zajištění pověřence pro ochranu 
osobních údajů.

  T: 30.1.2018, O: starosta
2.5.  Rada obce ukládá plnit 

Harmonogram úkolů a  lhůt pro 
volbu prezidenta České republiky 
konané ve  dnech 12. a  13. ledna 
2018 v  bodech, kde je gestorem 
místní samospráva.

  T: průběžně dle stanoveného 
harmonogramu, O: starosta

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

Rozpočtového výhledu na rok 2018 
– 2020 na vědomí.

3.2.  Rada obce vzala na  vědomí 
informaci, že byla podána žádost 
o  dotaci na  zateplení budovy 
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a  výměnu oken v  rámci stavby 
Vzdělávací centrum II. etapa.

3.3.  Rada obce vzala na  vědomí 
dokončení opravy chodníků na  ul. 
Lipová a ul. Školní.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 20/2017  
ze dne 16.10.2017

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

jednání ZO dne 26.10.2017
1.2. Rada obce schválila Nájemní 

smlouvu č. 2637104617 s Českými 
drahami a.s.

1.3. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
č. 05750/2017 se VHS Břeclav 
s.r.o. na  výstavbu komunikace 
a  inženýrských sítí na  ul. 
Vinohrádky.

1.4.  Rada obce schválila návrh 
na  parkovou úpravu před bytovým 
domem Nádražní 183.

1.5.  Rada obce schválila vyúčtování 
méně a  více prací na  zateplení 
budovy MŠ.

1.6.  Rada obce schválila záměr 
projektové dokumentace pro 
sportovní halu na Sokolském hřišti.

1.7.  Rada obce schválila dodatek 
smlouvy o  posunutí termínu pro 
předložení projektové dokumentace 
a  žádosti o  územní a  stavební 
povolení do  31.12.2017 sportovní 
haly a  příslušenství se společností 
Moravia Building, spol. s r.o.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá zajistit včasné 

odborné proškolení členů 
inventarizačních komisí majetku.

  T: do  zahájení inventur, O: 
Ing. Hladík

2.2.  Rada obce ukládá upřesnit žádost 
Ing.  Šťastného o  pronájem 
pozemku.

  T: ihned, O: L. Mrkvica
2.3.  Rada obce ukládá provést inventuru 

cizích pozemků pod chodníky 
a komunikacemi ve vlastnictví obce.

  T: 28.2.2018, O: starosta, L. 
Mrkvica

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

rozpočtu k 30.9.2017 na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  průběhu výstavby I. etapy 
Vzdělávacího centra.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 21/2017  
ze dne 30.10.2017

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila pronájem části 

pozemku parc. č. 4169 o  výměře 
40 arů Ing.  Vladimíru Šťastnému, 
Školní 522, Vranovice.

1.2.  Rada obce schválila směrnici Zimní 
údržba v obci Vranovice.

1.3.  Rada obce schválila smlouvu 
na  zimní údržbu komunikací 
s  panem Alexou, Přísnotická ul, 
Vranovice.

1.4.  Rada obce ocenila provedený 
profesionální zásah místních 
členů HZS při odstraňování škod 
víkendovou vichřicí, kdy byla 
poškozena střecha budovy OÚ, 
střecha RD na ul. Květná a vedení 
veřejného osvětlení na Návsi. Všem 
členům HZS patří poděkování 
vedení obce.

1.5.  Rada obce schválila Smlouvu 
o  dílo se zhotovitelem Centrum 
dopravního výzkumu, v.v.i., Brno 
na  vypracování studie „Opatření 
ke  snížení rychlosti vozidel na  sil. 
II/381 v obci Vranovice“.

1.6.  Rada obce schválila Zápis likvidační 
komise při ZŠ a MŠ Vranovice.

1.7.  Rada obce schválila ZŠ a  MŠ 
Vranovice Odpisový plán na  rok 
2017.

1.8.  Rada obce schválila hospodaření 
ZŠ a MŠ za 1-9/2017.

1.9.  Rada obce schválila dodatek č. 1 
ke  Smlouvě zajišťující odborné 
sledování provozu ČOV Vranovice.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá zajistit realizaci 

modernizace přečerpávacích stanic.
  T: 30.3.2018, O: D. Dofek
2.2.  Rada obce ukládá prověřit možnost 

vytvoření parkovacích míst naproti 
vstupu na hřbitov.

  T: 30.11.2017, O: starosta
2.3.  Rada obce ukládá provést prohlídku 

kanalizačního řadu na ul. Nová.
  T: 15.12.2017, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala zprávu o  činnosti 

HZS na vědomí.
3.2.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  průběhu výstavby I. etapy 
Vzdělávacího centra.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zvýšení 
stravného o 2,-Kč/den za celodenní 
stravu v MŠ.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 
usnesení Krajského soudu v  Brně 
č.j. 70/15Cm21/2014-31.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 22/2017  
ze dne 13.11.2017

Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila dodatek č. 1 

ke  Smlouvě o  dílo na  výstavbu 
I. etapy Vzdělávacího centra se 
společností PSK Group, spol. s r.o.

1.2.  Rada obce schválila navýšení 
jednoho pracovního úvazku 
na TIC.

1.3.  Rada obce schválila trasy dvou 
okruhů naučné stezky.

1.4.  Rada obce schválila z  důvodu 
bezpečnosti pokácení 8 ks stromů 
(akát) na  pozemku – zahrada 
za rodinným domem Školní 264.

1.5.  Rada obce schválila dodatek č. 
1 Smlouvy o  poskytování služeb 
na  svoz odpadu s  FCC Česká 
republika s.r.o.

1.6.  Rada obce schválila nový platový 
výměr pro ředitelku Základní školy 
a Mateřské školy Vranovice p. o.

1.7.  Rada obce schválila nabídku paní 
Jitky Sedláčkové, Fajn zahrada, 
Žabčice na celoroční údržbu zeleně.

1.8.  Rada obce schválila povolení 
vybudování parkovacího místa 
na  ul. Školní 378 a  poskytnutí 
zámkové dlažby

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá předložit konečný 

návrh Rozpočtu na  rok 2018 dle 
schválených připomínek, předložit 
Rozpočtové opatření pro rok 2017 
a  Rozpočtový výhled na r. 2019 – 
2020.

  T: 22.11.2017, O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá realizovat malý 

okruh naučné stezky.
  T: 30.5.2018 (31.8.2018), 

O: starosta, vedoucí CVČ
2.3.  Rada obce ukládá připravit projekt 

velkého okruhu naučné stezky, 
včetně možností využití dotací 
na jeho realizaci.

  T: 30.6.2018, O: L. Mrkvica, 
vedoucí CVČ

2.4.  Rada obce ukládá zpracovat projekt 
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pro vybudování chodníku z ul. Nová 
k  budově MŠ a současně rozšířit 
komunikaci za účelem parkování.

  T: 31.1.2018, O: starosta

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

informace o  výstavbě I. etapy 
Vzdělávacího centra.

3.2.  Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o činnosti CVČ

3.3.  Rada obce vzala na  vědomí 
informace o  přípravě projektové 
dokumentace pro sportovní halu 
na Sokolském hřišti.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 6/2017 
ze dne 26.10.2017

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.  Zastupitelstvo obce schválilo 

přílohy č. 1/17 a  2/17 ke  směrnici 
o provedení inventarizace.

1.5. ZO schvaluje Smlouvu 
o  bezúplatném převodu 
vlastnického práva k  nemovité 
věci s omezujícími podmínkami 
k  pozemku parc. č. 333/2 mezi 
obcí Vranovice a převodcem Česká 
republika - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových.

1.6.  ZO schvaluje prodej podílu 3/16 
vzhledem k  celku na  pozemku 
parc .č. 2565/207 (parkovací stání 
u bytového domu Doliny VS4, VS8 
a VS 12).

1.7.  ZO schvaluje záměr pronajmout, 
za předem stanovených podmínek, 
parkovací a  garážová stání 
u bytového domu Doliny.

1.8.  ZO schvaluje Smlouvu o  zřízení 
služebnosti inženýrských sítí pro 
pozemek parc. č. 295/45 s M&M 
investiční s.r.o., se sídlem Nádražní 
535/15, Moravská Ostrava.

1.9.  ZO schvaluje záměr směnit 
pozemky parc. č. 4375 , parc. č. 
3088 a  parc. č. 3089 ve vlastnictví 
obce Vranovice za pozemky: parc. č. 
1842/178, parc. č. 1842/193 a parc. 
č. 532/2.

1.10.  Zastupitelstvo obce schvaluje Plán 
obnovy vodovodu a kanalizace.

1.11.  Zastupitelstvo obce schvaluje roční 

částku ve  výši 500 tis. Kč určenou 
na  obnovu kanalizačního řadu 
a ČOV.

1.12.  Zastupitelstvo obce stanovuje 
směrné číslo spotřeby vody ve  výši 
35 m3/osobu za rok.

1.13.  ZO schvaluje výjimku pro Základní 
školu Vranovice a Mateřskou školu 
Vranovice p.o. výjimku z nejnižšího 
počtu žáků.

2. ZO ukládá
3. ZO bere na vědomí
3.1.  ZO bere zprávu o kontrole usnesení 

na vědomí.
3.2.  Zastupitelstvo obce bere zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí.
3.3.  ZO bere na  vědomí přednesenou 

zprávu o činnosti FV.
3.4.  ZO bere na  vědomí přednesenou 

zprávu o činnosti KV.
3.5.  ZO bere na  vědomí výsledky 

hospodaření za měsíce 1-9/2017.
3.6.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

zprávu o  výstavbě I. etapy 
Vzdělávacího centra.

Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek  
14. prosince 2017 od 19 hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Vranovice

Celoživotní 
vzdělávání

První semestr 
Virtuální univerzity

První kurz Virtuální univerzity 
třetího věku, která byla v  září letošního 
roku otevřena ve Vranovicích, se pomalu 
chýlí k  závěrečné přednášce. V  prvním 
semestru začalo studovat celkem osm 
studentů, kteří  na konci prosince budou 
skládat své první semestrální zkoušky. 
Nikdo nepochybuje o  jejich úspěšném 
zvládnutí všemi studenty, a  tak v  lednu 
následujícího roku budou moci všichni 
posluchači obdržet Certifikát o úspěšném 
absolvování kurzu Potraviny a spotřebitel.  
Během přednášek se studenti seznámili 
s  legislativou potravin v České republice 
a Evropské unii,  dozvěděli se,  jak jsme 
na  tom v  České republice s  kvalitou 
a  bezpečností potravin a  jakými 
potravinami vlastně zásobujeme náš 
organizmus. Studované téma jsme 
využili k  pozvání RNDr.  Petra Ryšávky, 
předního českého molekulárního biologa, 
jež se zabývá výzkumem v  oblasti vlivu 
střevních bakterií na  zdraví člověka. 
Přednáška s  názvem Vliv moderní 
stravy na  zdraví člověka je určena nejen 
posluchačům virtuální univerzity, ale 
všem zájemcům z  řad široké veřejnosti. 
Uskuteční se  18. prosince 2017 v 10 hodin 
v Klubu důchodců. V  roce následujícím, 
otevře Virtuální univerzita  jarním 
semestrem seznamovací kurz pro všechny 
stávající i  potenciální nové posluchače. 
Náplní kurzu bude téma Astronomie 
a  v  jeho průběhu plánujeme návštěvu 
Brněnské Hvězdárny a Planetária. Tímto 
bychom mezi nás chtěli pozvat nové 
zájemce o  studium a  těšíme se, že mezi 
sebou v následujícím roce nové studenty 
opravdu přivítáme.

Za Centrum volného času  
Dana Kvapilová

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

leden: 5. | 19.

únor: 2. | 16.

březen: 2. | 16. | 30.

Separovaný odpad
Plast -  leden: 17.

 únor: 14.

 březen: 14.

Sklo -  leden: 24.

 únor: 21.

 březen: 21.

Papír -  leden: 3. | 31.

 únor: 28.

 březen: 28.

Bioodpad - březen: 8.| 22.
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Aktuality

Na jaře poprvé 
rozkvetou
Jasan, jeřáb, hloh, ale také višeň, 

jabloň nebo slivoň. To je výčet všech 
druhů nových stromů a  keřů, jejichž 
výsadba byla v minulém týdnu dokončena 
ve  Vranovicích. Celkem 65 nových 
stromů a  keřů nahradilo zeleň, která 
v  letních měsících uhynula z  důvodu 
dlouhotrvajících vysokých teplot 
a  nedostatku srážek. Společnost Kavyl, 
která výsadbu zajišťovala, vysadila nové 
stromy například na  ulicích Doliny 
a Přibické, ale také u  fotbalového hřiště 
a podél železnice. 

Nové stromy ulice Přibická
Foto: Kvapilová Dana

Obec do rekultivace stromů investovala 
téměř 140 tisíc korun. „Nahrazením 
odumřelých stromů chceme zachovat 
stávající kompozici zeleně v  obci 
a  plánujeme ve  výsadbě nových stromů 
pokračovat i  do  budoucna.“ doplnil 
starosta obce Jan Helikar

Kvapilová Dana

Sníh nás nezaskočí 
– zimní údržba je 
zajištěna
Náledí a  sněhové závěje, scénář se 

kterým se musí každou zimu počítat pro 
zajištění bezpečného pohybu po obecních 
komunikacích. Rada obce proto na svém 
pravidelném zasedání schválila plán zimní 
údržby komunikací ve Vranovicích. Plán 
určuje rozsah a způsob údržby komunikací 
s cílem udržet je sjízdné, schůdné a hlavně 
bezpečné, aby i v zimních měsících byla 
zajištěna dostupnost služeb, bezpečná 
přeprava osob i dojížďka do zaměstnání. 

V této souvislosti se obracíme na občany, 
aby ke  snaze o  zachování bezpečného 
pohybu po  Vranovicích přistupovali 
vstřícně a  ohleduplně, neparkovali svá 
vozidla na  chodnících, nestávali daleko 
od krajnic a dodržovali dopravní značení.

„Na  zimní úklid komunikací jsme 
připraveni, prvořadá je pro nás bezpečnost 
občanů“ zdůraznil starosta obce Jan 
Helikar.

Kvapilová Dana

Zastupitelstvo 
řešilo školství 
a vzdělávání
Zastupitelstvo obce se sešlo na  svém 

pravidelném veřejném zasedání ve čtvrtek 
26. října 2017. Podstatná část programu 
byla věnována tématům týkajících se 
školství a  vzdělávání. Dalšími body 
programu byla inventarizace majetku, 
výsledky hospodaření za  9 měsíců roku 
2017, prodej a  pronájem garážových 
stání a parkovacích míst v Dolinách, plán 
obnovy kanalizace a stanovení směrného 
čísla spotřeby vody.

Převod pozemku vyřeší 
přístavbu mateřské školy
Zastupitelstvo schválilo smlouvu 

o  bezúplatném převodu pozemku č. 
333 ze státu ČR na  obec Vranovice. 
Jedná se o  pozemek, který se nachází 
pod plánovanou přístavbou Mateřské 
školy. Vedení obce se podařilo završit 
téměř deset let trvající jednání se státem 
ČR a  na  jaře roku 2018 se tak může 
začít s  přístavbou, která rozšíří stávající 
kapacitu Mateřské školy o  novou třídu 
(24 dětí).

Postup výstavby I. etapy 
Vzdělávacího centra
První místostarosta Ing.  Pezlar 

informoval zastupitelstvo o  postupu 
výstavby Vzdělávacího centra 
U  Floriánku. Výstavba pokračuje dle 
stanoveného plánu a  v  současné době 
jsou dokončeny veškeré zemní práce 
na hlavním objektu, základy nové budovy 
ve  dvorním traktu a  před dokončením 
jsou veškeré izolace. Pro zimní měsíce 
je vyřešeno i provizorní vytápění budovy 
školy. Přesto, že se výstavba dostala 
do mírného skluzu, po zásahu vedení obce 

se daří zpoždění zvládnout a  do  konce 
roku bude již celá stavba pod střechou, 
jak byl původní záměr.

Stavba Vzdělávacího centra byla 
zahájena 17. 7. 2017. V  této etapě bude 
postavena nová budova ve  dvorním 
traktu stávající školy, kde vznikne pět 
nových tříd základní školy, výukový bazén 
a  tělocvična. První etapa bude završena 
v srpnu 2018.

Výjimka z počtu žáků ve třídě
Zastupitelstvu obce byl předložen 

k projednání návrh výjimky z počtu dětí 
a žáků ve třídě pro Základní a Mateřskou 
školu. Jedná se o  výjimku z  nejnižšího 
počtu žáků ve třídě. Obec k tomuto kroku 
přistupuje z  důvodu zachování úrovně 
kvality výuky, protože v  loňském roce 
došlo ke zvýšení počtu žáků nastupujících 
k zahájení školní docházky.

Zastupitelstvo výjimku z  nejnižšího 
počtu žáků ve třídě jednomyslně schválilo.

Výsledky hospodaření  
za 3 kvartály roku 2017
Starosta Ing.  Helikar seznámil 

zastupitelstvo s výsledky hospodaření 1 – 
9 /2017. Z výsledků vyplynulo, že finanční 
hospodaření je v  souladu se schváleným 
rozpočtem na  r. 2017. Po  úspěšně 
dokončeném projektu výstavby a prodeje 
bytového domu Doliny je obec finančně 
dobře připravena na  významné investice 
do  školství – výstavba I. a  II. etapy 
Vzdělávacího centra.

Obnova kanalizace
Zastupitelstvo bylo seznámeno 

s plánem obnovy vodovodu a kanalizace. 
Schválilo roční částku ve  výši 500 tisíc 
korun určenou na obnovu kanalizačního 
řádu a  ČOV. V  této souvislosti starosta 
obce Ing. Helikar předložil zastupitelstvu 
stanovení směrného čísla. Směrné číslo 
se týká spotřeby vody a jejího následného 
účtování a  stanovuje se tam, kde se 
předpokládá i  jiný zdroj spotřebované 
vody, například studny. Starosta doporučil 
směrné číslo 35m3 (celostátně udávaná 
průměrná spotřeby vody na osobu /rok), 
což bude při nezměněné výši stočného 
cena ve  výši 26,40 m3. Cena stočného 
zůstává ve Vranovicích již více než deset 
let beze změny a jedná se o nejnižší cenu 
ze všech okolních obcí a  měst. Stočné 
ve městech, kde jsou provozovateli čističek 
vodárenské společnosti, je dvojnásobné. 
Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
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Okna školy dokořán

Broučkiáda 
v mateřské škole
Koncem října se na nástěnce ve školce 

objevil plakátek, který zval rodiče a děti 
na  již tradiční loučení s  podzimem 
a uspávání broučků – Broučkiádu.

Děti se na  akci připravovaly 
ve  svých třídách povídáním o  broučcích 
a  beruškách, zdobením postýlek 
a  tvořením lucerničky, která se dne 7. 
listopadu večer rozzářila před mateřskou 

školou u  čtyřech postýlek – od  dětí 
z  Koťátek, Kuřátek, Káčátek a  Žabiček. 
Nejdůležitější práce ale děti teprve čekala.

Foto: Kristýna Fröhlichová

S  lampiónkami a  lucerničkami se 
se svými rodiči shromáždily v  17 hodin 
na  školní zahradě a  za  doprovodu paní 
učitelek a  pěkné hudby z  místního 
rozhlasu se průvod vydal na  pochod 
vesnicí. Rozzářená světýlka ukazovala 

broučkům a beruškám cestu na místečko, 
kde se mohou uložit k zimnímu spánku. 
U postýlek děti na rozloučenou broučkům 
zazpívaly ukolébavku, přikryly je peřinkou 
z  listí a na závěr akce se zahřály teplým 
čajem a pochutnaly na jablíčku.

TAKŽE… BROUČCI, BERUŠKY 
A  MOTÝLCI TĚŠÍME SE NA  JAŘE 
NAVIDĚNOU.

Hana Hladíková

Za všechny žáky, pedagogy 
a ostatní pracovníky školy přeji 
všem ve Vranovicích krásné prožití 
svátků vánočních, veselého Silvestra 
a zdraví, štěstí a pohodu v roce 2018.

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy

Inventarizace majetku
O  inventarizaci majetku 2017 

informoval zastupitelstvo Ing.  Hladík. 
Zastupitelstvu byly předloženy 
ke  schválení dvě přílohy a  to Příkaz 
ke stanovení členů Ústřední inventarizační 
komise a příloha ke směrnici o provedení 
inventarizace. V letošním roce bude nově 
probíhat inventura hmotného majetku 
pomocí čtecího zařízení. Veškerý hmotný 
majetek bude opatřen štítkem s  tzv. QR 
kódy.

Kvapilová Dana

Jak jsme hlasovali 
v Parlamentních 
volbách
Voleb do Parlamentu České republiky 

se ve Vranovicích zúčastnilo celkem 1131 
občanů z  celkového počtu 1888 voličů, 
což představuje volební účast 59,9 %. 
A jak Vranovice v Parlamentních volbách 
hlasovaly?

Číslo Strana Počet hlasů % 
1 ANO 381 33,7
2 SPD 142 12,6
3 ODS 133 11,8
4 Česká pirátská strana 91 8,0
5 KDU-ČSL 86 7,6
6 KSČM 76 6,7
7 ČSSD 64 5,7
8 STAN 38 3,4
9 TOP 09 22 1,9
10 SZ 22 1,9
11 Strana svobodných občanů 13 1,1
12 Realisté 7 0,6
13 ODA 5 0,4
14 Rozumní 5 0,4
15 Strana práv občanů 4 0,3
16 Cesta odpovědné společnosti 2 0,2
17 Radostné Česko 2 0,2
18 Blok proti islamizaci 2 0,2
19 Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 0,2
20 Řád národa – Vlastenecká unie 1 0,1
21 Referendum o Evropské unii 1 0,1

Kvapilová Dana

Kalendář obce 
v prodeji
Vranovický stolní kalendář pro 

rok 2018 je již k dispozici a občané 
si jej mohou zakoupit na Obecním 
úřadě, v knihovně nebo v pekárně. 
V  týdenním kalendáři jsou 
zaznamenány termíny svozu 
odpadu, kulturní a  společenské 
akce a  každý týden je provázen 
jedním novým snímkem Vranovic 
nabízející pohled na přírodní krásy 
i společenské dění naší obce. Cena 
stolního kalendáře je 140 Kč.
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Obecní knihovna

Novinky z Obecní 
knihovny
Během měsíců října a  listopadu 

knihovna opět navýšila svůj knihovní fond. 
Celkem přibylo 124 nových knižních 
titulů. Konkrétně se jedná o 64 knih, které 
knihovna získala darem od  soukromých 
dárců a 60 knih, které byly nakoupeny při 
již pravidelném každoměsíčním nákupu 
knih, financovaném obcí Vranovice.

Na  podzim jsme se soustředili 
na  rozšíření četby pro mládež, sledovali 
jsme a  inspirovali se trendy aktuálních 
bestsellerů nabízených v  knihkupectví 
(např. tituly od  Michaely Klevisové, 
Vlastimila Vondrušky, Jodi Picoultové, 
Václava Klause ml. aj.). Poslední velká 
objednávka knih proběhla koncem 
listopadu.

Novinky knihovního fondu 
Foto: Kotlánová Monika

Od nového roku začne knihovna opět 
rozšiřovat a  omlazovat svůj knihovní 
fond. Během prvních měsíců roku 2018 
by měla proběhnout revize knihovního 
fondu, což mimo jiné obnáší i  týdenní 
uzavření knihovny. O  počátku revize 
a uzavření knihovny budeme čtenáře včas 
informovat.

Kotlánová Monika

Ohlédnutí 
za týdnem 
knihoven
První týden v  říjnu tradičně patří 

knihovnám. Tentokrát již pojednadvacáté. 
Vranovická knihovna si připravila 
na  každý den jednu aktivitu, která byla 
určena nejen pro registrované čtenáře, 
ale také všem ostatním, kteří mají rádi 
aktivní činnost a  nechtějí vysedávat 
nečinně doma. 

Týden knihoven započal Knižním 
bazarem, přičemž hlavní nosnou 
myšlenkou byla směna již nečtených 
a zaprášených knih ležících ve čtenářově 
knihovničce za  knihy obdobného osudu 
u  čtenáře jiného. Navečer návštěvníky 
knihovny čekalo Čtení pod lampou, 
resp. čtení ukázky z vybrané knihy. Úterý 
bylo zasvěceno deskovým hrám, kdy byla 
možnost zahrát si hry staré a známé, ale 
i novinky, které byly zapůjčeny z vlastních 
zásob. Pobavit se mohly všechny generace, 
tak pestrá byla nabídka předložených her. 

Středeční dopoledne bylo věnováno 
kreativní činnosti, přičemž se hlavními 
účastníky této aktivity staly děti - 
předškoláci z  Mateřské školy Barbánek, 
včetně dětí z přípravné třídy. Předškoláci 
si za pomoci dospělých vyrobili obrázky 
se zvířátky, přičemž jako nosný prvek 
byla použita víčka z pet lahví tvořící těla 
jednotlivých zvířátek. Zbytek zvířátka 
děti domalovaly dle vlastní fantazie. Tyto 
výrobky nám děti potom zanechaly jako 
dárek v knihovně. Posléze si předškoláci 
vymalovali obrázky dle vlastního výběru – 
motýlek, pejsek, mašinka, autíčko i šašek 
byli k dispozici malým výtvarníkům. Kdo 
chtěl mít obrázek precizní, domaloval si 
ho ve  školce. Děti z  přípravné třídy se 
navíc pustily do  vyrábění roztomilých 
barevných housenek. Tato aktivita 
spočívala v  navlékání provrtaných pet 
víček na konopný provázek. Ačkoliv to zní 
jednoduše, pěkně jsme se u toho zapotili. 
Vznikly nám pak krásné, veselé housenky, 
které vykouzlily úsměv na nejedné dětské 
tváři. Na  přelomu týdne, ve  středu, 
byla připravena k  poslechu ukázka 
z  audioknihy s  detektivní zápletkou. 
Den poté si návštěvníci knihovny 
mohli potrénovat svoje mozkové buňky 
při zdolávání hádanek, hlavolamů 

a  všelijakých kvízů, které jsme jim 
nachystali pro zpříjemnění čtvrtečního 
odpoledne. 

Vranovický Týden knihoven byl 
zakončen besedou se spisovatelkou 
a  cestovatelkou Petrou Bačovskou. 
Povídali jsme si o  její nově vydané 
knize „Mrtví neklepou“, ale také 
o  cestovatelských zážitcích, které paní 
Bačovská nashromáždila během svých 
cest po celém světě. 

Beseda se spisovatelkou P. Bačovskou 
Foto: Monika Kotlánová

Celý tento týden připomenul, že 
knihovna není jen místem, kde se půjčují 
knihy (a  v  našem případě i  hračky), ale 
je také místem pro smysluplné trávení 
volného času.

Monika Kotlánová

Vliv moderní stravy 
na imunitní systém 
a zdraví člověka
Vážení spoluobčané,
Centrum volného času Vranovice si Vás dovoluje 

pozvat na  odbornou přednášku o  působení běžně 
konzumovaných potravin na imunitní systém lidského 
organismu a tím i na komplexní zdraví člověka.

Chcete se dozvědět:
 � jak předcházet výskytu civilizačních onemocnění
 � proč je dobrá funkce střev základ zdravého 

imunitního systému
 � jak se starat o zdraví zažívacího traktu
 � co dělá člověka obézním
 � o mýtech a omylech ve výživě
 � proč zdravý imunitní systém může nahradit 

užívání léků

Potom přijměte naše pozvání a přijďte 18. 12. 
2017 v  10 hodin na  přednášku předního českého 
molekulárního biologa a genetika RNDr. Petra Ryšávky 
do Klubu seniorů v Domě pro seniory ve Vranovicích.

Za centrum volného času Vás zve
Bc. Kvapilová Dana
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Římskokatolická farnost

Proč letos doba 
adventní trvá jen tři 
týdny?
Jedním ze symbolů doby adventní, 

tedy doby přípravy na  Vánoce, je 
adventní věnec se čtyřmi svíčkami, 
které symbolizují čtyři adventní neděle. 
Znamená to, že doba adventní trvá vždy 
celé čtyři týdny? Možná trochu překvapivě 
to tak není. Například v  letošním roce 
bude doba adventní trvat jen tři týdny. 
Proč? Protože poslední čtvrtá adventní 
neděle připadá vždy na  poslední neděli 
před 25. prosincem, který je hlavním 
vánoční svátkem. Někdy – například letos 
- se tak stane, že poslední adventní neděle 
připadne na Štědrý den (vloni to bylo již 
na 18. prosince). Advent pak trvá vlastně 
jen tři týdny, a to od 3.12. (první neděle) 
do 24. 12. (čtvrtá neděle), i když má čtyři 
adventní neděle.

Jan a Kristýna Kuráňovi

Pouť 
prvokomunikantů 
na Petrově
Na  400 dětí z  různých koutů 

brněnské diecéze zavítalo v pátek 29. září 
2017 na pozvání brněnského diecézního 
biskupa Vojtěcha Cikrleho do  Brna. 
Jednalo se o  děti, které v  uplynulém 
školním roce poprvé přistoupily 
ke  svatému přijímání. Na  Petrov je 
doprovodili dospělí z  řad katechetek, 
katechetů, kněží, jáhnů nebo také rodičů. 
Po  mši svaté v  brněnské katedrále byly 

pro děti v  areálu brněnského Petrova 
a v blízkém klášteře kapucínů připraveny 
různé zajímavosti, aktivity a  hry. 
Na některých místech byly děti přivítány 
„živými postavami“ svatých. Snad 
nejlákavějším stanovištěm bylo pečení 
„hostií“ se svatými Václavem a Ludmilou. 
V  programu nechybělo ani divadlo, 
výtvarné tvoření, zpěv nebo tanec. 

Děti na Petrově
Foto: Pavel a Ilona Kukletovi

Odpoledne se děti znovu sešly 
v  katedrále, kde otec biskup Vojtěch 
odpovídal na  jejich zvídavé otázky. 
Poté následovala adorace, požehnání 
a  rozloučení. Děti se vydaly na  cestu 
domů „společně s  Ježíšem“, jak znělo 
i  motto celého dne. Kromě této pouti 
mají děti možnost chodit v naší farnosti 
na  pravidelné nedělní schůzky po  mši 
svaté, kde se mohou něco málo naučit 
a  hlavně se vydovádět a  navštěvovat 
výuku náboženství. Převzato z  www.
biskupstvi.cz

Pavel a Ilona Kukletovi

Misijní neděle
Také letos připravila paní Petra 

Stejskalová a  členové Scholy Vranovice 
důstojnou oslavu Misijní neděle 22. října. 
Školní děti, jako zástupci všech světadílů 
nesly barevné prapory a  přinášely dary 

po  slavnostních 
přímluvách. Vloni 
nám papež František 
připomněl, že svět 
potřebuje horlivé 
a  radostné misionáře, 
kteří dovedou 
zapálit plamen víry 
a  udržovat tak Církev 
živou. Letos ve  svém 
poselství k  Misijní 
neděli upozorňuje: 
„Papežská misijní díla 
jsou cenným nástrojem 
pro to, aby se v každém 

křesťanském společenství probouzela 
touha vycházet ze svých vlastních hranic 
a  z  vlastních jistot, aby se tím získával 
rozmach pro hlásání evangelia všem.“ 
Misijní neděle je příležitostí vyjádřit 
také vděčnost Bohu za vše co nám dává. 
Není samozřejmostí, ani naší zásluhou, že 
jsme se narodili a  žijeme v podmínkách 
duchovního a  materiálního dostatku. 
Ježíš zná i  bez ptaní bohatství každého 
z nás a byla by škoda, kdyby nám chybělo 
jen jedno – umět se rozdělit s potřebnými. 
Připraveno podle dopisu národního 
ředitele Papežských misijních děl v České 
republice.

Foto a text: Pavel a Ilona Kukletovi

Poděkování 
za úrodu
V  letošním suchém roce jsme za  to, 

co se nám urodilo na polích a zahradách 
poděkovali při mši svaté 9. října.

Oprava fasády 
kostela
Po několika letech je možno říci, že 

byla dokončena oprava vnější fasády 
kostela – poslední práce na  opravě 
portálu a  vstupních dveřích kostela 
a  dveřích na  kůr provedla dodavatelská 
firma v  uplynulých dnech. Nyní zbývá 
pouze restaurovat sochy svatých Cyrila 
a  Metoděje ve  výklencích u  hlavního 
vchodu do  kostela. Také vevnitř kostela 
proběhly v uplynulém roce některé změny. 
Dokončuje se montáž topení na  pravé 
straně kostela směrem od  kůru, byly 
vyměněny mikrofony a zesilovač ozvučení 
a oltář osvětlují dva nové LED reflektory, 
které nahradily stará halogenová svítidla. 

Pavel a Ilona KukletoviDěti jdou na Petrov

Misijní neděle ve Vranovicích
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Den Bible
Každoročně se 33. neděli v liturgickém 

mezidobí v  České republice připomíná 
Den Bible. Záměrem je podpořit biblický 
apoštolát v  našich zemích. V  neděli 19. 
listopadu jsme oslavili kromě mimořádné 
sbírky Den Bible také biblickou hodinou 
na faře. 

Biblická hodina na faře
Foto a text: Pavel a Ilona Kukletovi

Adventní mše svaté 
s průvodem dětí
Bezprostřední přípravou na  dobu 

vánoční jsou čtyři neděle adventní. Při 
nedělních bohoslužbách bude v  kostele 
možné spatřit průvod dětí s lucerničkami, 
které doprovázejí kněze v  průvodu 
na  začátku mše k  oltáři za  zpěvu 
takzvaných rorátů. Tento církevní zvyk 
se v našich zemích rozšířil od středověku, 
kdy císař Karel IV. zavedl praxi votivních 
mší k  Panně Marii. K  těmto mším se 
připojila tradice, jež svého vrcholu dosáhla 
v 16. století nejen u římskokatolických, ale 
i u kališnických bohoslužeb. Časně ráno 
pořádané rorátní mše svaté doprovázené 
nádhernými liturgickými zpěvy se u nás 
před koncilní obnovou konaly denně 
v  průběhu celého adventu prakticky 
ve všech farních kostelích. Přestože žádný 
jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou 
rorátní tradici, ve  druhé polovině 20. 
století u nás zájem o roráty prudce opadl. 

V  poslední době probíhají snahy 
o  obnovu této tradice, neboť duchovní 
poselství rorátních zpěvů výtečně 
vystihují podstatu přípravy na  vánoční 
svátky, kdy místo očekávání Spasitele, 
dnes spíše převládá konzum a  komerce: 
“Rorate caeli desuper et nubes pluant 
justum.“ V  českém překladu: “Dej rosu 
nebe nad námi, ať z oblak skane spása.”

Foto a text: Pavel a Ilona Kukletovi

Pozvánka na oslavu 
Vánočních svátků
V  době vánoční bude v  kostele 

ve Vranovicích sloužena na Štědrý večer 
24. 12. půlnoční mše svatá. Spolu se svými 
blízkými přijměte srdečné osobní pozvání 
k  návštěvě vánočních bohoslužeb anebo 
jen k  prohlídce slavnostně vyzdobeného 
kostela. Od  25. prosince budete mít 
možnost vidět vyřezávaný betlém v zadní 
části kostela a vpředu u oltáře zase betlém 
perníkový. Před a po bohoslužbě je také 
vhodná příležitost prohlédnout si vánoční 
výzdobu kostela a  betlémy. V  době 
vánoční také vystoupí na  bohoslužbách 
děti s pásmem koled a vánočních zpěvů. 
Přesné termíny akcí můžete sledovat 
na  webu farnosti - vranovice.farnost.cz. 
I v letošním roce budou fungovat stránky 
projektu www.krestanskevanoce.cz, kde 
je možno najít řadu nápadů, jak hezky 
prožít vánoční čas v celé republice.

Pavel a Ilona Kukletovi

Rorátní adventní mše

Jak se dostat 
do betléma?
Přes 80 figurek v perníkovém betlému 

vloni provonělo náš kostel. V  blízkosti 
Ježíška se sešlo stádo oveček, pastýři, 
tři králové se slonem, ale i  chaloupky, 
muzikanti, sněhulák, liška a  los. Pojďme 
vyzdobit kostel perníkovým betlémem 
i  letos. Můžete se do  betléma zapsat 
stavbou s  vaším číslem popisným nebo 
postavičkou vás samých. Upéct a nazdobit 
můžete jakoukoliv postavu nebo stavbu, 
která bude 10-20cm vysoká a  do  které 
zapíchnete zespodu dřevěnou špejli. 
K  perníčkům můžete připojit i  lístek 
s  vaším jménem, abyste byli uvedení 
mezi autory. Hotové výtvory přineste 
prosím třetí adventní neděli (17.12.) 
přede mší, která začíná o půl desáté, nebo 
po  mši do  sakristie (místnost v  kostele 
za oltářem) nebo po domluvě na tel. čísle 
608 680 370.

Perníkové jesličky

Hotový betlém bude k  vidění 
a  přivonění od  Štědrého dne v  našem 
kostele, který je otevřený vždy nejméně 
čtvrt hodiny přede mší. Srdečně vás 
zveme k  návštěvě bohoslužeb, jejichž 
přehled najdete na vývěsce před kostelem 
a na www.vranovice.farnost.cz.

Foto a text: Magdaléna Vybíralová

Perníkový betlém
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Z činnosti spolků a organizací

SDH

Hasiči z Vranovic 
zasahovali 
po větrné smršti
V  neděli 29.10.02017 odpoledne 

zasahoval SDH z  Vranovic při likvidaci 
následků vichřice v  ulici Květná při 
zajištění plechové střechy, dále střechy 
Obecního úřadu a  veřejného osvětlení 
na  Návsi u  Obecní knihovny. Za  jejich 
pomoc, rychlý zásah a  obětavé nasazení 
celému hasičskému sboru děkujeme.

Text: Kvapilová Dana

Máme za  sebou první dva měsíce 
činnosti v  novém školním roce našeho 
oddílu Jaguáři. Nováčci už na vlastní kůži 
poznali co to je skautská družinovka.

Ale nejen nováčkům nastalo nové 
období. I noví rádcové si pomalu začínají 
uvědomovat, že zkrotit takovou smečku 
puberťáků, vlčat nebo benjamínků 
není jen tak!!! Doufáme, že se všichni 
rádci chopí svých povinností za  ten 
správný konec a  povedou svou družinu 
ke skautským ideálům, aby se stále mohlo 
mluvit o  skautech jako o  správných 
a  čestných lidech, kteří se dokážou 
k životu postavit čelem.

Tak ale abychom se posunuli někam 
dál. Tento měsíc jsme měli pěkně 
náročnou oddílovku, kdy se jednotlivé 
týmy po  ztroskotání na  Marsu snažily 
prozkoumat nepřátelskou planetu 
pomocí sond - vlaštovek, sestrojit baterii 

z  desetikorun a  hliníkových papírků 
a sestavit novou záchrannou loď. Naštěstí, 
i  když s  odřenýma ušima, se nám všem 
únik z Marsu povedl. Koncem listopadu 
teď čeká skauty a  vlčata velká výprava 
s  přespáním do  Domašova a  pak už se 
bude mílovými kroky blížit vánoční 
čas – vánoční oddílovka a  roznášení 
Betlémského světla, které má všem lidem 
kolem nás přinášet radost.

Výprava do Domašova

Betlémské světlo je plamínek, 
který putuje napříč Evropou. Světýlko 
zažehnuté v  místě narození Ježíše 
Krista – Betlémě – k  nám letos dorazí 
již poosmadvacáté. Betlémské světlo 
k  nám tradičně poputuje z  Vídně, kde 
ho rakouští skauti a  skautky předají 
skautským delegacím z  celé Evropy. Pro 
Českou republiku tradičně přeberou 
plamínek skauti a  skautky z  Brna. Poté 
si ho od  nic může zapálit ve  vánočním 
čase každý, kdo má zájem. Také 
v  letošním roce budeme roznášet světlo 
po Vranovicích. Proto se zájemci o roznos 
můžou napsat na  seznamy v  obchodech 
nebo na  určených místech. Poslední 

možností zapálení Betlémského světla 
bude při štědrovečerním zpívání pod 
Vánočním stromem odpoledne 24.12. 
A  jedno důležité upozornění: v  České 
republice není předávání Betlémského 
světla spojeno s  žádnou sbírkou, ani 
charitativní. Je to jen akce spojená s tím, 
přinést radost a  vánoční pohodu svému 
nejbližšímu okolí. 

A  pak už tu bude konec roku, který 
nám přinesl spoustu krásných setkání 
a zážitků. Budeme se těšit i na to co nám 
přinese rok další.

Foto a text: Pavel Kukleta

Včelaři v roce 2017
Letošní rok se blíží ke  konci, 

ale včelařský rok začíná. Řídíme se 
podle včel, které se přípravou na  zimu 
chystají na  jarní začátek. Včelstva 
jsou v  relativním klidu, částečně si 
oddechnou i  včelaři. Zasahy do  včel 
jsou minimální, jen nařízená veterinární 
opatření. Zbývá tedy i čas na bilancování. 
Naše organizace ZO Vranovice působí 
na  katastrech obcí Vranovice, Přibice, 
Ivaň a Pouzdřany. Letos jsme zazimovali 
774 včelstev. Medu bylo vytočeno 12,5 kg 
na včelstvo. O 1,5 kg více jak v roce 2016. 
Výnosy ovlivňuje hlavně počasí, které je 
v posledních letech na jaře v době květu 
stromů velmi proměnlivé. Největší podíl 
je z  řepky. Dále se zužitkoval vosk. Ten 
se používá ve velké míře na obnovu díla 
– na  výrobu mezistěn, které usnadňují 
včelám stavbu plástů.

Ukázky včelařství 
Foto:Vybíral Oldřich

Děti předávaly betlémské světlo
Foto: Pavel Kukleta
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V  organizaci je nyní 38 členů 
z  toho vranovických 13. Zavčelení, tj. 
počet včelstev na  km2, je v  našem okolí 
nadprůměrné, tak jako na  celé jižní 
Moravě. Takže se nemusíme bát o opylení 
rostlin, což je hlavní činností včel při sběru 
nektaru. To představuje 90 - 95 % jejich 
činnosti. Zbytek se pak týká ukládání 
medu. Péči o  včely podporují i  obce 
(Vranovice přispívají 9  000 Kč; Přibice, 
Ivaň a Pouzdřany přispívají po 5 000 Kč) 
na jejichž katastrech jsou včely umístěny. 
Z  dotací a  darů jsme v  letošním roce 
pořídili matky ze šlechtitelského chovu 
a  pomůcky na  chov a  léčení včelstev. 
Za  příspěvky děkujeme. Naši činnost 
jsme prezentovali na  Vranovickém jaru 
a při Dětském dni, kde měli návštěvníci 
možnost částečně nahlédnout do zákulisí 
života včel a péče o ně.

Na  závěr mi dovolte popřát všem 
medové Vánoce a  štěstí zdraví v  novém 
roce 2018.

Bez včel to nejde!
Foto a text :Vybíral Oldřich

Žehnání mladých 
vín
Vranovičtí vinaři srdečně zvou 

přátele dobrého vína na tradiční žehnání 
mladých vín vranovických vinařů. Pan 
farář požehná mladým vínům a  poté 
bude probíhat volná degustace. Akce se 
koná 27.12.2017 od 18.hodin v sále DPS 
na  ulici Náměstíčko. Vstupné 100,- Kč, 
nebo 3 vzorky mladého vína v lahvi 0,75 l. 
Ochutnávku zpříjemní reprodukovaná 
hudba.

Text: Drahomír Dofek

Klub důchodců

Zdraví přichází 
z přírody
Sešli jsme se v  klubu abychom se 

seznámili s bylinkami, které jsou součástí 
bylinných krémů, éterických olejů, 
koření, sirupů a  čajů. Pozvání přijala 
paní Trefilíková z Novosedel. Na začátku 

posezení jsme všichni ochutnali 
isotonický iontový čaj s příchutí citronu, 
který nám doplňuje ztrátu energie 
a minerálních látek. Během besedy jsme si 
vyzkoušeli krém se solí z Mrtvého moře, 
degustovali jsme očka s  česnekovým 
kořením a kořením z bylin a mořské soli. 

Přednáška v klubu důchodců
Foto: Zdeňka Melová

Poznali jsme zase něco nového. 
Pročítáte si příspěvky v  posledním 
Zpravodaji v tomto roce, proto mi dovolte 
popřát:

„Až budete usedat k  štědrovečernímu 
stolu ať láska, radost a porozumění naplní 
vaše srdíčka“.

Hojnost zdraví a pokoje v nastávajícím 
novém roce 2018 Vám všem ze srdce přeje

za Klub důchodců Zdeňka Melová

Klub maminek

Už zase ty Vánoce…
Listí ze stromů téměř opadalo, 

v  obchodech se už v  říjnu objevily 
vánoční ozdoby či adventní kalendáře 
a to znamená, že se pomalu, ale jistě blíží 
svátky vánoční. Ty v  nás, zodpovědných 
matkách, většinou vyvolávají nervozitu 
a  s  myšlenkou: „Už zase ty Vánoce!“ 
začínáme brouzdat po  různých 
e-shopech. A  když je nálada a  hlavně 
čas, zajdeme se podívat i  do  nějakého 
kamenného obchodu. Co však koupit, 
aby se to líbilo a neskončilo jen ve skříni 
nebo na  seznamu nevhodných dárků? 
Pro většinu z  nás každoroční otázka. 
Paradoxně v  době, kdy je v  nabídce 
tolik zboží, je obtížnější vybrat, co bude 
tím nejlepším dárkem pro naši rodinu 
a  přátele. Samozřejmě i  my v  Klubu 
maminek řešíme dárečky, zejména 
pro děti, ale předaly jsme si také tipy 
na dárky pro naše rodiče, drahé polovičky 
a kamarády, zkrátka pro všechny, kterým 

bychom chtěly udělat radost. Kompletní 
seznam tipů najdete na našich webových 
stránkách a Facebooku ve  skupině Klub 
maminek Vranovice. Snad vám tím 
ušetříme trochu drahocenného času 
a taky nějakou tu vrásku.

Ani klubový program na  Vánoce 
nezapomíná. Už v  listopadu jsme 
si stihly vyrobit originální slaměné 
ozdoby na  stromeček, zápichy či 
ozdoby z  domácí samotvrdnoucí hmoty 
a  adventní věnec. V  prosinci vytvoříme 
milý dáreček v  podobě obtisku ručičky 
a  nožičky našich dětí, vyměníme si tipy 
na zdravé vánoční recepty a nesmí chybět 
každoroční předvánoční posezení spojené 
s ochutnávkou cukroví.

Je nutné si neustále připomínat, 
že Vánoce by měly být především 
svátky rodinné pohody. Zní to jako 
klišé, ale co si budeme povídat, pro 
většinu z  nás, a  zejména nás mámy, 
je to období nekonečného uklízení, 
běhání po  obchodech, pečení a  zdobení 
cukroví. No, a  pak během jednoho 
večera vše skončí a  my se ptáme samy 
sebe, jestli nám ten shon a  nervy za  to 
stály. Položme si tedy ještě před Vánoci 
otázku: „Co v  adventu a  o  Vánocích 
nejvíc potřebujeme, aby k  nám domů 
mohla přijít ta správná atmosféra Vánoc?“ 
Divadlo s  manželem, svařák s  přáteli, 
pohodovou procházku, na  které s  dětmi 
zažijeme něco nezapomenutelného? 
Nebo něco z  tradičních zvyků? Každý 
má Vánoce v  něčem jiném... Zkuste si 
tedy v klidu užít to, co je důležité právě 
pro vás a  vaši rodinu, do pečení cukroví 
zapojte i muže a děti, úklid tolik neřešte. 
Raději se stavte za  námi popovídat 
a  dát si po  hrnečku něčeho hřejivého, 
samozřejmě nealkoholického.

Všem Vám přejeme pohodové a opravdu 
veselé svátky vánoční a  úžasný celý nový 
rok 2018!

Za KmV Lída Búdová,  
Jitka Drbalová, Klára Macháčková 

a Markéta Sekaninová
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Ženy sobě
Dlouhé zimní večery lidé odedávna 

využívali pro vyrábění různých věcí 
pro domácnost a  hospodářství. Muži 
opravovali nářadí, pletli košíky, košťata 
a  ženám započala doba spřádání lnu 
a drátování. I my se ženami jsme využily 
poslední listopadový večer k  výrobě 
adventního věnce. Jedná se o  novodobý 
zvyk, který se v  posledních desetiletích 
ujal i u nás. Tradice vyzdobit si domácnost 
adventním věncem vznikla v  Německu 
na  počátku 19. století. První věnec byl 
vyřezán ze dřeva, zdobil dveře domu a byla 

u něj pokladnička, do které se vybíralo pro 
opuštěné a  chudé děti.1 Tradiční věnec 
se vyrábí z  větviček jehličnatých dřevin, 
šišek, suchých plodů a stužek. K přípravě 
věnce je zapotřebí vázací drátek, kterým 
upevníte chvojí do kruhu, který vyjadřuje 
pospolitost. Dále například za  pomocí 
tavné pistole na  věnec připevníte 
ozdoby a  na  závěr čtyři svíce, jejichž 
hořící plamen připomíná Ježíše Krista. 
„Advent“ je odvozen z  latinského slova 
adventus, které znamená příchod – 
narození Krista. Pro věřící i  nevěříci se 
jedná o radostný čas, a proto se nechme 
vtáhnout do  předvánoční atmosféry, 

chvilku se zastavme a věnujme se věcem, 
které jsou opravdu důležité.

Tímto Vás zvu na prosincové setkání 
žen ve  čtvrtek 7. 12. od  19.hodin při 
ZDOBENÍ PERNÍKŮ. Vezměte si 
s sebou vaše perníky, vyzkoušené recepty 
nebo si s  námi přijdte jen tak posedět. 
Zkusíme si připomenout tradiční 
pernikářské řemeslo.

Na  závěr Vám chci popřát krásný 
advent a  ať letošní Vánoce přinesou pokoj, 
mír a lásku.

 Veronika Sedláček Rychtová
1. MOTLOVÁ, Milada. Český rok od  jara 

do zimy. Praha: Fortuna Libri, 2010.

Společenská kronika

Sraz žáků ročníku 1947
Dne 9. 9. 2017 se ve Vranovicích uskutečnil sraz žáků místní 

školy ročníků 1947. Jednalo se o  spolužáky z  obcí Vranovice, 
Přísnotice, Pouzdřany, Přibice, Uherčice a Ivaně. Překvapil nás 
velký zájem se setkání zúčastnit. Už několik týdnů předem 
se scházel výbor a  dával dohromady adresy a  telefonní čísla. 
Cena byla pro všechny přijatelná a  tak se nás sešlo 58. Přijeli 
z  Čech i  Slovenska a  nejvzdálenější účastník byl až z  Noisu 
u holandských hranic. Zemřelé spolužáky jsme uctili minutou 
ticha a kyticí květů, kterou jsme položili na hřbitov. Po přípitku 
a  občerstvení se rozproudila přátelská beseda, po  které 
následovala hudba a  tanec. Za dobré zvládnutí celé akce patří 
dík Drahomíře Dofkové.

Výbor 1947

Společenské dění

Hej hou, hej hou – Vánoční jarmark 
zahájila Sněhurka s trpaslíky
V  neděli 26. 11. 2017 okolo deváté hodiny ranní se 

Masarykova ulice začala zaplňovat prodejními stánky. Kromě 
klasického vánočního sortimentu, kde nechyběly vánoční 
pochoutky, perníčky, vánoční cukroví, ale také medovina, punč 
nebo svařené víno mohli návštěvníci zakoupit i dárky pro své 
blízké. Po  té se již příchozí začali shromažďovat pod pódiem, 
kde byl od 14 hodin zahájen kulturní program, který předcházel 
hlavní události dne - rozsvěcení vánočního stromu. Letos byl 
vánoční strom ozdoben barevnými  dárky, které balily děti spolu 
s učitelkami a vychovatelkami z mateřské školy a družiny, a za to 
jim patří velké poděkování.  Děti z mateřinky, pod vedením paní 
učitelky Uhlíkové a paní učitelky Polepilové vystoupily s pásmem 
vánočních písniček a básniček, jako další vystoupili žáci přípravné 
třídy pod vedením paní učitelky Libušky Bývalcové  a  žáci 1. 
a 2. třídy s paní učitelkami Hnízdovou, Kroutilovou a Láskovou. 
Zatančily i děti z  taneční skupiny Crazy pod vedením Mirky 
Čápové. To už se pozvolna na  Vranovice začala snášet tma, 
chvíle, na kterou se napjatě čekalo celé odpoledne a nejvíc se 
na  ni těšily děti. Trpaslíci se Sněhurkou, kteří  provázeli děti 
letošním jarmarkem, rozdali dětem balónky a ty si děti posléze 
společně vypustily i  s  tajným přáním Ježíškovi. Obyvatele 
pozdravili starosta obce Jan Helikar a otec Jaroslav Sojka a pak 
již všichni společně odpočítali okamžik, kdy se ve Vranovicích 
znovu po  roce rozzářil vánoční stromeček. Zlatým hřebem 
programu byly čertovské ohňové kejkle a  orientální tance 
v podání skupiny historického šermu Duel. Celý večer se nesl 
v poklidném duchu blížících se vánočních svátků.

Centrum 
volného času 

a kulturní komise 
děkuje všem 

návštěvníkům 
za celoroční 

podporu a přeje 
mnoho dobrého 

v novém roce 
2018.



13

Sport

SK Vranovice

Rozhovor s Janem 
Stankovičem, 

trenérem mužstva mladších 
a starších přípravek a trenérem 
spojeného vranovicko-přibicko-
ivaňského žákovského družstva.

Je za  námi polovina sezóny, jak 
bys ji hodnotil?

Vzhledem k  tomu, že jsme do  sezóny 
vstupovali v  novém modelu, kdy byla 
po  dohodě klubů vytvořena družstva 
mládeže z hráčů Ivaně, Přibic a Vranovic 
a my jsme nevěděli, zda tento model bude 
fungovat, hodnotím podzim kladně.

Tento model se zatím zdá jako života 
schopný. Je sice náročnější na  logistiku, 
ale toto je asi jediná cesta, jak zachránit 
mládežnický fotbal na venkově.

Pár slov k  hodnocení družstev. 
U  přípravek a  žáků byl vždy úterní 
trénink společný a konal se ve Vranovicích. 
Ostatní tréninky si organizovali domácí 
kluby. Své mistrovské utkání odehrála 
družstva přípravek doma ve  Vranovicích 
a  je potěšitelné, že nikdy nebyl problém 
s  počtem hráčů. Jednou se nám podařilo 
po dohodě se soupeřem uspořádat i utkání 
předpřípravek. Bylo pak pěkné sledovat 
na třech hřištích zápolení více jak padesáti 
dětí. Naopak se nám také bohužel stalo, 
že soupeř z  nedostatku dětí nepřijel 
a  nachystaný zápas se musel odložit. 
V kategorii mladších žáků už tak výborná 
situace nebyla, a  to hlavně z  důvodu 
náhlého ukončení činnosti některých 
hráčů. Vždy však ochotně pomohli hráči 
přípravky. Mladší i starší žáci odehráli své 
mistráky na hřišti v Přibicích. Mladší jsou 
po  podzimu v  tabulce se ziskem 12 bodů 
třetí. Starší žáci se ziskem 19 bodů svou 
tabulku vedou.

Protože trénuješ více věkových 
kategorii, můžeš porovnat rozdíly 
mezi nimi?

Každá věková kategorie má své 
specifika. I  když jsou si mládežnické 
kategorie věkově hodě blízké, je nutné 
s  každou pracovat jinak. U  nejmladších 
je to především zvládání základních 
dovedností. Postupem času se musí děti 
naučit práci v  herním kolektivu. U  žáků 
je to pak kromě prohlubování dovedností 
také začleňování určitých taktických 
prvků. Nelze stejnou tréninkovou jednotku 
použít v  různých věkových kategoriích. 
Vždy je nutné trénink připravovat tak, aby 
to děti bavilo a aby se nenudily. 

Zapojují se rodiče do dění kolem 
mládeže?

Kolem mládeže se nám vytvořila skvělá 
skupina rodičů, kteří nám velmi pomáhají. 
Není to jen odvoz na  zápasy, ale také 
pomoc při chystání pomůcek na  tréninky 
a  zápasy, pomoc při pracích v  areále SK. 
Největší pomoc pro trenéry je, že si rodiče 
uvědomují při zápasech svou roli rodiče 
a  fanouška. Nesnaží se své dítě koučovat, 
ale povzbuzovat. Tímto jim všem moc 
děkuju.

Otázka na  konec: Jak se ti jako 
trenérovi pracuje s  mládeží SK 
Vranovice?

Určitě máme co zlepšovat. Pomalu 
se nám daří pořizovat nové tréninkové 
pomůcky. Díky nim jsou pro děti tréninky 
zajímavější. Ne všechny děti u  fotbalu 
vydrží, jsme však rádi, že pravidelně 
přicházejí nové. Snad i my, trenéři mládeže 
svou prací pomůžeme zachránit fotbal 
ve Vrankách. 

Na  závěr bychom Vám chtěli 
popřát krásné prožití svátků 
vánočních a  spoustu radostných 
okamžiků v novém roce 2018.

Za SK Vranovice Radek Klimeš

TJ SOKOL Vranovice

Silový trojboj
23.9.2017 proběhlo 1. Mistrovství 

Moravy v  klasickém (RAW), to je bez 
podpůrných dresů silovém trojboji 
dorostu a juniorů ve Zbýšově.

Tohoto mistrovství se zúčastnil jen 
Pavel Goliáš ve váhové kategorii do 93,-

kg a umístil se na pátém místě celkovým 
výkonem 452,5kg (dřep 155,-kg, 
benčpres 100,-kg, mrtvý tah 197,5kg) 
a  získal tím třetí výkonnostní třídu 
a  jen pár kilogramů chybělo na  postup 
na Mistrovství České republiky. Ostatní 
naši mladí závodníci se této soutěže 
nezúčastnili, což pro náš oddíl není 
nejlepší vizitka.

Zato starší závodníci se zúčastnili 4. 
Mistrovství Moravy v  silovém trojboji 
družstev, které proběhlo ve sportovní hale 
Krnov a to 30.9.2017.

Naše družstvo ve  složení Pavel 
Pláteník, Pavel Bílek, Jiří Furch a Oldřich 
Halfar se umístilo na  velmi pěkném 
třetím místě. Vítězem této soutěže se 
stalo družstvo Krnov. Na  druhém místě 
se umístilo družstvo z Olomouce.

Nejlepším našim závodníkem byl 
Pavel Pláteník za celkový výkon 685,-kg, 
což znamenalo 436,55 bodů a byl druhým 
nejlepším závodníkem této soutěže.

Pochvalu si zaslouží i  ostatní a  to 
Pavel Bílek za  372,90 bodů, Jiří Furch 
343,28 bodů a  Oldřich Halfar 324,32 
bodů za  přepočet podle Wilksových 
tabulek.

Poděkování patří všem členům 
družstva za příkladný přístup k samotné 
soutěži, a  nadále zůstávají vzorem pro 
mladé začínající závodníky.

Za TJ Sokol Vranovice Ivan Karpíšek

Oddíl všestrannosti
Dne 7.10. se v naší sokolovně konal I. 

nácvičný sraz župy Jana Máchala sletové 
skladby „Siluety“.

Ve  dnech 14.-15.10. se Marta 
Goliášová zúčastnila II. nácvičného srazu 
sletové skladby „V  peřině“ v  pražském 
Karlínu.

Dne 4.11. se v naší sokolovně konal I. 
nácvičný sraz župy Jana Máchala sletové 
skladby „V peřině“ (viz přiložená fota)

Současně se v těchto dnech (4. – 5.11.) 
Jana Hladká zúčastnila II. nácvičného 
srazu sletové skladby „Siluety“ v Praze.
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PF 2018
Konec roku je před námi a  jako 

v  předešlých letech opět hodnotíme 
a rekapitulujeme.

Začátkem roku 2017 se nám podařilo 
najít „vhodného“ nájemce do  prostor 
po restauraci. Je jím pan Nguyen Van Huy, 
který zde provozuje prodejnu potravin 
a smíšeného zboží. Pro výbor jednoty to 
ale znamenalo spoustu práce, především 
jednání s  úřady pro tzv. rekolaudaci 
stavby. Doufáme, že se v  budoucnosti 
„naše“ volba ukáže jako výhodná jak pro 
Sokol, tak i pro Vás – spoluobčany.

Nácvik skladeb

V  roce 2017 jsme začali s  nácvikem 
sletových skladeb pro rodiče s  dětmi – 
„Méďové“, pro žákyně - „V peřině“ a pro 
ženy a  dorostenky – „Siluety“ a  věřím, 
že se na  nás na  Sokolském Brnu 2018 
přijdete podívat, a že i na Všesokolském 
sletě v  Praze v  červenci 2018 nacvičené 
skladby „V peřině“ a „Siluety“ předvedeme 
perfektně.

Nácvik skladby V peřině
Foto: Marta Goliášová

Rok 2018 bude pro nás velmi 
náročný, protože se naše jednota chce 
podílet na  oslavách 100. výročí vniku 
samostatného Československého státu, 
k  jehož vyvrcholením má patřit i  XVI. 
všesokolský slet v Praze 2018.

Výbor T.J. Sokol Vranovice přeje všem 
svým členům a nejenom jim, vše nejlepší 
do  nového roku, hodně zdraví a  štěstí. 
Život bez stresu, plný pohody a zdravého 
pohybu a dovoluje si Vás pozvat do naší 
tělocvičny, kde pod vedením proškolených 
cvičitelů můžete udělat něco pro svoje 
zdraví.

Marta Goliášová

Dle harmonogramu sletových 
příprav se J. Hladká zúčastnila 4. - 
5. listopadu celostátního nácvičného 
srazu hromadné skladby pro ženy 
a dorostenky „Siluety“. Tentokrát se cvičí 
s  obručí. Ženy a  dívky, máte-li zájem 
se také zapojit - každý čtvrtek v  19 h 
v Sokolovně.

Vítáme Terezu 
Škňouřilovou!
I  velmi vlažní sportovní fanoušci 

nemohli tu letní senzační zprávu 
nezaznamenat: Brazilská fotbalová hvězda 
Neymar přestupuje z FC Barcelony do Paris 
St. Germain za  222 milionů eur! Touto 
částkou padly všechny doposud myslitelné 
rekordy v  „disciplíně“ zvané přestup. Co je 
ale sportovní svět světem, za pár let si nějaký 
další šílenec pořídí za  ještě větší peníze 
nějakou další lidskou hračku…. Přestupuje 
se ovšem nejenom ve  fotbale a  nejenom 
na  miliardářské úrovni. Sportovní laici 
pravidla této „disciplíny“ možná ani moc 
neznají. Tedy ve zkratce s použitím správné 
terminologie: Nejprve musí někdo - hráč, 
kamarád, bafuňář (sportovní funcionář), 
lanař (vyhledavač talentů) vyhlédnuté 
posile do  týmu takzvaně hodit lano 
(oslovit ji). Na  konci lana bývá obvykle 
přivázána nějaká návnada v  podobě peněz 
nebo nějaká ušlechtilá idea (sportovní 
kamarádství, místní patriotismus apod.). 
Potom se vezme papír, tzv. přestupní 
lístek a  všichni zainteresovaní – bafuňáři 
původního a  nového oddílu a  přestupující 
hráč se na znamení souhlasu se sjednanými 
podmínkami na  něj podepíší. Podepsaný 
a  orazítkovaný přestupní lístek potom 
putuje v přestupním termínu na sekretariát 
sportovního svazu. V  povědomí laické 
veřejnosti se jedná o  jakousi pološerou 
místnost s  velmi vysokým kobercem 
pod nějž se zametají aféry nejrůznějšího 
druhu, dále se v ní čile intrikuje, zákulisně 
prolobovávají dotace a  zásadně tam nikdy 
nedorazí informace o  cinknutých zápasech 
a  kapřících. Příslušný pověřený vyšší 
sportovní funkcionář po  té přestup schválí, 
tím je dílo dokončeno, hráč(ka) byl(a) 
přetažen(a) (lanem) a  v  příští sezóně už 
může hrát za nový oddíl. V dnešních tržních 
časech je něco takového jako přestup něco 
tak běžného, všedního a nudného, že to „svět 
neviděl“. V  extraligových fotbalových nebo 
hokejových týmech se každoročně obmění 
dobrá třetina mužstva a není v silách běžného 
fanouška přestupy každý rok sledovat. 
Později narozeným čtenářům je ovšem třeba 
připomenout, že v  minulosti (za  „totáče“) 
tomu tak zdaleka nebývalo. Přestup 

na nejvyšší úrovni bývala věc nevídaná, téměř 
nemožná a s příchutí senzace. Tehdejší borci 
rostli s  oddílem od  sportovní kolébky až 
po  rakev. V  Litvínově se zkrátka chodilo 
na Hlinku a na Bohemce na Panenku. Jinak 
to prostě nešlo. A když už se tak v některých 
výjimečných případech stalo, neobešlo se to 
zpravidla bez velkého povyku. Pamětníci 
si jistě například vzpomenou, jak v Trnavě 
za časů federální ligy na konci sedmdesátých 
let „přivítali“ již zmíněnou Bohemku, 
v  jejíchž barvách nastoupila bývalá místní 
dlouholetá hvězda – do  Prahy čerstvě 
přestoupivší Karol Dobiáš: Hromovým 
pokřikem Jidáš! kdykoliv se nebohý hráč 
dotkl míče…. 

Bekhend v podání Terezy Škňouřilové

Letošní letní přestupová sezóna se lehce 
dotkla i  místního oddílu stolního tenisu 
Sokola Vranovice. Po  dvouletém působení 
v  sousedních Pouzdřanech se do  oddílu 
vrací David Ponížil. Obráceným směrem 
naopak putoval na  roční výpomoc autor 
těchto řádků. Největší přestupový úlovek se 
ale podařil, když v laně hozeným oddílovým 
bossem Petrem Goliášem a  kapitánkou 
ženského družstva Pavlínou Veselou uvízla 
na hostování (lehčí forma přestupu s právem 
návratu) hráčka oddílu z Nového Lískovce 
Tereza Škňouřilová. Prostřednictvím 
obecního zpravodaje vítáme Terezu 
v  našem oddíle! Rozhodující okolností 
přestupu (hostování) do místního ženského 
družstva je patrně skutečnost, že tato mladá 
hráčka (roč.1999) ve  Vranovicích bydlí. 
Divizní soutěž žen má za  sebou již 4 kola 
ve  dvou soustředěních. Obě se shodou 
okolností konala v  místní sokolovně – 
14.10. a  11.11. Naše děvčata zatím se 
dvěma výhrami a dvěma prohrami okupují 
střed tabulky v  sedmičlenném startovním 
poli. Oproti loňskému ročníku tato soutěž 
rozhodně výkonnostně narostla. Prozatímní 
bilance jednotlivých hráček: Pavlína Veselá 
– 5 výher/6 porážek, Tereza Škňouřilová – 
5/6, Nela Dvořáčková 4/7. Hostující hráčky 
Benešová a Tomolová z Jevišovky prozatím 
do bojů nezasáhly. O dalším vývoji soutěží 
družstev ve  stolním tenise budeme čtenáře 
informovat. O těch mužských v příštím čísle.

Text a foto: Pavel Šťastný
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Kontakt na redakci:
Vranovický zpravodaj, Náves 89, 691 25 Vranovice, tel.: 519 433 307, e-mailová adresa: zpravodaj@vranovice.eu

Obec slavnostně přivítala nové občánky
V podzimním období jsme vítali a vítali… za účasti místostarosty Ing. Jaroslava 

Pezlara a  matrikářky Zuzany Škamradové jsme přivítali v  obřadní síni Obecního 
úřadu ve  Vranovicích dalších dvanáct malých občánků – Barbora Miličková, 
Tomáš Mrázik, Alexander Gaga, Anežka Kuráňová, Teo Leinveber, Adriana Marie 
Macháčková, Viktorie Vyhnalová, Luboš Sekanina, Lucie Tomková, Adam Nedoma 
a Marie Pantáková.

Poděkování patří všem, kteří se účastní naší malé slavnosti a podílí se na programu 
vítání – dětem ze Sborečeku, který tentokrát doprovodila paní Zdenka Šišková, dětem 
z mateřské školy a paní uč. Yvetě Šturmové, slečně Anně Richterové za přednes veršů 
a v neposlední řadě i Zuzaně Plaché z květinářství Flobra za kytičky pro maminky.

Blahopřejeme…

Leden
Marie Šťastná ................................ 82
František Faron ............................. 85
Miroslav Hásek ............................. 65
Soběslav Ondrášek ........................ 83
Karel Bauch .................................. 86
Vlasta Galiová ............................... 86
Růžena Hrubá ............................... 88
Ladislav Koubek ........................... 83
Miloslav Köhler ............................ 70
Josef Novotný ................................ 83
Petr Sedlář .................................... 60
Milan Hrušecký ............................ 60
Dagmar Jurčeková ......................... 80
Hana Urbanová ............................. 60
Věra Čiperová ............................... 65
Únor
Marie Rausová .............................. 84
Věra Němcová ............................... 81
Marie Brlíková .............................. 81
Jindřich Hochman ........................ 65
Marie Řehořová ............................ 87
Marie Sochorová ........................... 85
Jan Hladký .................................... 81
Blažena Hochmanová ................... 60
Anna Klimešová ............................ 87
Julie Berková ................................. 92
Otto Procházka ............................. 60
Dana Faronová .............................. 75
Josef Gloc ...................................... 70
Jiřina Ryšavá ................................. 82
Anna Saitlová ................................ 86
Narození
Isabella Gilarová
Luboš Sekanina
Petra Vrzalíková
Maja Kučerová
Úmrtí
Jaroslav Furch
Josef Procházka
Bedřiška Langová
Milada Klimešová
Jindřiška Krutinová

Počet obyvatel ke dni 22.11.2017
Muži ......................................... 1171
Ženy .......................................... 1178
Celkem...................................... 2349
- z toho dospělí ......................... 1865

 - muži ...................................... 927
 - ženy ...................................... 938
- děti ........................................... 484
 - chlapci .................................. 244
 - dívky ..................................... 240

Zuzana Škamradová, matrikářka




