
Komunální volby 2018 Den seniorů Vranovické dýňování

2018     ČÍSLO 5     ŘÍJEN     DISTRIBUCE ZDARMA

Od nynějška mají Vranovice dětskou Naučnou stezku vrány Krákorky. Na osmi stanovištích se 

mohou seznámit s historií Vranovic i vranovické železnice, ale také například s památkami, sakrálními 

stavbami či zajímavostmi v okolí Vranovic. Více informací najdete v rubrice Aktuality.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
léto je pryč, doba předvolební je 

taky pryč. Všichni znáte výsledek 
voleb, a  všichni se ptáte co bude dál? 
Co nás čeká? Kdo povede naši obec 
další čtyři roky. Na  odpověď si musíme 
společně počkat do  ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva obce. Ke  svolání 
ustavujícího Zastupitelstva obce může 
dojít až po uplynutí desetidenní lhůty pro 
podání návrhů na neplatnost voleb nebo 
rozhodnutí soudu. Po uplynutí této doby 
musí být svoláno v termínu do 15 dnů.

Ať bude vedení obce jakékoliv, tak 
bude prioritně řešit dvě základní témata:
•	 Rozpočet	 a  Plán	 investic	 a  oprav	

na rok	2019
•	 Plán	investic	na celé	volební	období

Rozpočet a  Plán investic a  oprav 
na rok 2019 je z velké části již předurčen. 
Na  posledním jednání  uplynulého 
Zastupitelstva obce došlo ke  schválení 
výstavby II. etapy Vzdělávacího centra. 
To bude dokončeno v  srpnu příštího 
roku. Jde o investici ve výši cca 22,8 mil 
Kč bez DPH. Bude  dokončena celková 

investice do  vzdělávání, na  místo staré 
budovy, která dělá ostudu celé obci, tak 
bude dokončen celý moderní vzdělávací 
komplex. Vznikne zde nová, moderní 
knihovna, prostory pro Základní 
uměleckou školu a  nové prostory pro 
družinu. 

Dokončení této investiční akce je 
plánováno na srpen příštího roku.

Jsou zpracovány další projekty: 
sportoviště na  tréninkovém hřišti SK, 
sportovní hala se zázemím pro konání 
společenských a  kulturních akcí, 
pokračování oprav chodníků a  další. 
To vše však již bude záležet na  složení 
nového Zastupitelstva obce a  hlavně 
na vedení obce.  

Závěrem si dovolím pogratulovat 
všem nově zvoleným zastupitelům obce 
a  vyslovit přesvědčení, že vedení obce 
bude pokračovat v započatých investicích.

Poděkování však patří všem, kteří 
se voleb aktivně zúčastnili, ať už jako 
kandidáti do ZO nebo jako voliči.

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. 16/2018  
ze dne 20.8.2018

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

jednání ZO dne 30.8.2018.
1.2. Rada obce Vranovice schvaluje 

navýšení kapacity mateřské školy, 
jejíž činnost vykonává Základní 
škola a  Mateřská škola Vranovice, 
příspěvková organizace, z  82 dětí 
na 106 dětí, a to s účinností od 1. 9. 
2018.

1.3.  Rada obce schvaluje podání žádosti 
o  zápis změny v  rejstříku škol 
a školských zařízení ke  Krajskému 
úřadu JMK.

1.4.  Rada obce schválila termíny pro 
společenské akce na  měsíc září 

(otevření Naučné stezky,  první 
Stromy života, 100 let vzniku ČR, 
Dýňování)

1.5.  Rada obce v souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích (obecní 
zřízení), ve  zněních pozdějších 
předpisů, v  souladu s  ustanovením 
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání (školský zákon), ve  znění 
pozdějších předpisů, v  souladu 
s  vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení 
a  konkursních komisí, a  v  souladu 
s usnesením Rady obce Vranovice č. 
1.3. ze dne 9.7.2018 
1. jmenuje konkurzní komisi 
k  provedení konkursního řízení 
na obsazení místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace ve složení:
•	 Ing.  Jan Helikar, člen určený 
zřizovatelem – předseda
•	 Ing. Jaroslav Pezlar, člen určený 
zřizovatelem
•	 Mgr.  Růžena Jonášová, člen 
určený ředitelem krajského úřadu
•	 Mgr.  Stanislav Polák, odborník 
v  oblasti státní správy ve  školství, 
organizace a řízení

•	 Mgr.  Blanka Beňušová, 
pedagogický pracovník příslušné 
příspěvkové organizace
•	 Mgr.  Markéta Šustrová, školní 
inspektor České školní inspekce
•	 Mgr.  Iva Rapcová, člen školské 
rady
2. pověřuje paní Lenku Jančovou 
funkcí tajemníka komise

1.6.  Rada obce schválila vyřazovací 
protokol knih z  Obecní knihovny 
ze dne 16.7.2018.

1.7.  Rada obce schválila udělení výjimky 
z  počtu žáků v  budoucí 2 A  tř. 
na počet žáků 31 od 1.9.2018.

1.8.  Rada obce schválila nabídku 
na  restaurování pomníku padlých 
letců v 1. světové válce.

1.9.  Rada obce pověřila předsedu FV 
k  prověření využití a  následného 
vyúčtování finanční mimořádné 
dotace pro SK v r. 2017.

2.	Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá informovat 

všechny kandidující strany 
(kandidáta na  prvním místě 
kandidátky) o  možnosti 
prezentace v  mimořádném vydání 
Vranovického zpravodaje.

 T: ihned po zveřejnění kandidátních 
listin, O: vedoucí CVČ

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

o  průběhu výstavby Vzdělávacího 
centra a přístavby MŠ.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení mimořádného jednání 
rady obce ze dne 29.8.2018
Rada obce rozhodla o  vzdání se práva 
odvolání proti Rozhodnutí č.j. JMK 
123611/2018 OŠ ze dne 28.8.2018.
Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 17/2018  
ze dne 3.9.2018

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

jednání ZO dne 10.9.2018.
1.2.  Rada obce schválila cenovou 

nabídku pro výrobu označení 
Stromu života.

1.3.  Rada obce v souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích (obecní 
zřízení), ve  zněních pozdějších 
předpisů, v  souladu s  ustanovením 
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Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční  

25. října 2018 v 19 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice.

§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a  jiném vzdělání (školský zákon), 
ve  znění pozdějších předpisů, 
v  souladu s  vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a  konkursních komisí, 
a v souladu s usnesením Rady obce 
Vranovice č. 1.3. ze dne 9.7.2018 
jmenuje členem konkurzní 
komise k  provedení konkursního 
řízení na  obsazení místa ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace 
člena komise za pedagogický sbor 
příslušné příspěvkové organizace 
Mgr.  Zdeňku Říhovskou, 
za  původně jmenovanou 
Mgr. Blanku Beňušovou.

1.4.  Rada obce schválila zadávací 
podmínky pro „Výběr zpracovatele 
žádostí o  finanční podporu z 
Operačního programu životní 
prostředí a  administraci dotací 
k  projektům Říčka Šatava IDVT 
10119478, revitalizace v  Km 
0,00-1,01 a Založení ÚSES v k.ú. 
Vranovice“.

1.5.  Rada obce schválila žádost 
o  zámkovou dlažbu na  chodník 
v  Dolinách před RD manželů 
Nedomových.

1.6.  Rada obce schválila bezplatné 
zapůjčení Vranovických krojů 
Římskokatolické farnosti na  pouť 
do Žarošic.

2.	Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá informovat 

Policii ČR, krajské ředitelství 
a  SÚS o  vypracovaném opatření 
ke  snížení rychlosti vozidel na  sil. 
II/381, s  požadavkem na  přijetí 
navrhovaného účinného opatření.

  T: 15.9.2018, O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá vyzvat majitele 

pozemku parc. č. 87/3 k  opravě 
oplocení.

  T: 15.9.2018, O: starosta
3.	Rada	vzala	na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o dokončení přístavby MŠ a I. etapy 
Vzdělávacího centra.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
informace o  vydání Rozhodnutí 
na  stavební povolení na  rozšíření 
železničního přechodu na  ul. 
Přibická. 

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
plánované oslavy 110 založení 
HZDS.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 18/2018  
ze dne 17.9.2018

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

besedu vedení obce s pedagogickým 
sborem ZŠ a MŠ Vranovice.

1.2.  Rada obce schválila Smlouvu 
o nájmu školního bazénu Plavecké 
škole Hustopeče.

1.3.  Rada obce v souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích (obecní 
zřízení), ve  zněních pozdějších 
předpisů, v  souladu s  ustanovením 
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání (školský zákon), ve  znění 
pozdějších předpisů, v  souladu 
s  vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení 
a  konkursních komisí, a  v  souladu 
s  usnesením Rady obce Vranovice 
č. 1.3. ze dne 9.7.2018 určuje jako 
odborníka s  hlasem poradním 
Ing. Hanu Mlýnkovou.

2.	Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést provést 

průzkum tržních cen na  Stavební 
dozor a služby BOZP pro stavbu II 
etapy Vzdělávacího centra.

  T: 30.9.2018, O: starosta
3.	Rada	vzala	na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

k hospodaření obce k 31.8.2018.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o vyhodnocení investičních akcí v r. 
2018.

3.3. Rada obce vzala informace 
o  odstraňování závad a  nedodělku 
na Vzdělávacím centru na vědomí.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 4/2018 
ze dne 10.09.2018

16.	Rekapitulace	usnesení	
1.1 ZO schvaluje program dnešního 

jednání
1.2  ZO schvaluje členy Návrhové 

komise
1.3  ZO schvaluje ověřovatele zápisu
1.4  ZO schválilo vítěznou nabídku 

společnosti PSK Group s.r.o. 
s  cenou 22.889.847,-Kč bez DPH 
na  veřejnou zakázku „Zateplení 

vzdělávacího centra ve Vranovicích 
(II. etapa Vzdělávacího centra)

1.5  ZO schvaluje Smlouvu o  úvěru 
– investiční úvěr KA1810032 
od Sberbank CZ a.s.

1.6  ZO schvaluje mimořádnou dotaci 
pro SK Vranovice, z.s. ve  výši 
50.000,-Kč na opravu závlahového 
systému sportovní plochy v  areálu 
sportovního klubu.

1.7.  ZO schvaluje Smlouvu č. 
1030045303/001 o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
se společností E.ON Distribuce, 
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.8.  ZO schvaluje Smlouvu 
o  zřízení věcného břemene 
č. HO-014330048529/002 
ve  prospěch E.ON Distribuce, 
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.9  ZO schvaluje Smlouvu o  smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
ve  prospěch GasNet s.r.o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400  01 Ústí nad 
Labem.

1.10  ZO schvaluje Veřejnoprávní 
smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu obce Vranovice v roce 
2018 pro Diecésní charitu Brno, 
Oblastní charitu Břeclav. 

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

na vědomí
3.2. ZO bere přednesenou zprávu 

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

o činnosti FV na vědomí
3.4. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti KV na vědomí
3.5. ZO vzalo na  vědomí zprávu 

o hospodaření obce za 1-7/2018
3.6. ZO bere přednesenou zprávu 

dokončení přístavby MŠ a I. etapy 
Vzdělávacího centra na vědomí.
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Aktuality

Volby 2018
Ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhly 

komunální volby. Jak občané Vranovic 
volili a komu se rozhodli dát svůj hlas se 
můžete podívat v následující tabulce. Volit 
přišlo celkem 1029 oprávněných voličů 
což představuje 54, 88% volební účast. 
V celkovém součtu hlasů si nejlépe vedla 
strana ODS s  celkovým počtem 4231 
hlasů. Za ní se umístila strana Vranovice 
pro všechny s 3 509 hlasy, Společně pro 
Vranovice získalo 2536 hlasů, Starostové 
a Nezávislí 1624 hlasů, KDU- ČSL 1428 
hlasů a Tradičně a Zeleně 1085 hlasů.

Pořadí  Jméno Počet hlasů Volební strana

1. Mrkvica Luboš 385 ODS
2. Rapcová Iva Mgr. 373 ODS
3. Helikar Jan Ing. 359 ODS
4. Dofek Drahoslav 322 ODS
5. Kodýtková Simona Ing. arch. 308 ODS
6. Svora Roman Bc. 294 VPV
7. Hochman Martin 292 VPV
8. Karpíšková Renata Mgr. 289 VPV
9. Pezlar Jaroslav Ing. 272 SPV
10. Benda Vladimír 264 VPV
11. Hladík Jiří Ing. 262 SPV
12. Hanuš Aleš 215 SPV
13. Vybíral Oldřich Mgr. 202 KDU-ČSL
14. Trojan Rostislav 178 Starostové a nezávislí
15. Raus Jan 90 Tradičně a Zeleně

VPV - Vranovice pro všechny
SPV - Společně pro Vranovice

Odhalení 
památníku
Více než dvě desítky občanů Vranovic 

se sešly v  předvečer oslav Dne české 
státnosti u  památníku obětem I. a  II. 
světové války, aby mohly sledovat jeho 
slavnostní odhalení po proběhlé renovaci.

Památník obětem 1. světové války
Po  krátkém projevu starosty 

obce Jana Helikara, který připomněl 

statečnost a  oběti padlých vojáků obou 
světových válek, položil k pomníku spolu 
s  místostarostou Jaroslavem Pezlarem 
kytici v barvě trikolory.

„Rekonstrukcí památníku, který byl 
v minulosti trochu opomíjen, jsme chtěli 
nejen uctít památku předků vranovických 
obyvatel, kteří bojovali a zahynuli během 
dvou světových válek, ale také zapo-
čít tradici pietních setkání u  tohoto 
památníku v  předvečer Dne české 
státnosti.“ uvedl starosta Jan Helikar

Slavnostní odhalení v předvečer Dne České 
státnosti

Celková cena rekonstrukce přišla 
na téměř 130 tisíc korun.

Památník obětem obou světových 
válek se skládá ze třech různých pomníků. 
Pomník padlým vranovickým mužům 
na  frontových bojištích 1. světové 
války je dílem kamenického mistra 
Dvořáka z  Břeclavi a  byl slavnostně 
odhalen v  roce 1926. Druhý pomník 
patří přibickému rodákovi žijícímu 
ve  Vranovicích a  později příslušníku 
britského Královského letectva, pilotu 
Janu Jankovi, který zahynul v  roce 1942 
v Suffolku. Třetí pomník je vzpomínkou 
na bratry Čermákovi, kteří byli za druhé 
světové války členy odbojové skupiny 
a  zahynuli v  roce 1945 na  následky 
věznění v koncentračních táborech.

Sešly se více než dvě desítky občanů
Všechny pomníky byly zrestaurovány 

a  doplnily se i  některé fotografie, které 
se dohledaly v  archivech vranovických 
obyvatel. Kolem pomníku obec 
vybudovala nový chodník a  vyměnila 
oplocení.

Kvapilová Dana

Prvních dvanáct 
dětí má svůj strom
Dvanáct habrů obecných bylo 

zasazeno v sobotu 15. září v parku Hlinek. 
Sešli se zde rodiče a příbuzní dětí spolu se 
zástupci obce Vranovice, aby zde poprvé 
v historii slavnostně zasadili „STROMY 
ŽIVOTA“ a  zahájili tradici výsadby 
stromů novorozeným dětem.

Výsadbě předcházel kulturní program
„Strom má dětem připomínat obec 

ve které se narodily a začínají symbolicky 
zapouštět své kořeny. Společná péče 
o strom může být nejen vzorem pro děti, 
ale i důvodem ke společným procházkám 
do parku.“ osvětlil význam projektu jeho 
iniciátor starosta Jan Helikar

Starosta předal rodinám pamětní list
Každý strom je opatřen cedulkou 

z  dílny uměleckého kováře pana Pavla 
Valáška a nese jméno dítěte a datum jeho 
narození, které bylo zároveň určující i pro 
pořadí výsadby.

Rodiny doprovodili příbuzní a známí
Vytvoření oddechové aleje ze 

„STROMŮ ŽIVOTA“ je zároveň 
důstojnou náhradou za borovice uhynulé 
vlivem invazivního kůrovce.

Kvapilová Dana
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Vzdělávací centrum 
otevřeli 1. září
Naprosto ojedinělý projekt, Vzdělávací 

centrum Floriánek, byl symbolicky 
otevřen v  sobotu 1. září 2018. Pět 
moderních tříd vybavených interaktivní 
technikou, tělocvična, umožňující aktivity 
v  různých sportovních disciplínách 
a  výukový bazén, který bude sloužit 
nejen potřebám vranovických školáků, ale 
i okolním školám, spolkům či plaveckým 
školám. To je stručné shrnutí toho, co 
budou mít žáci vranovické základní školy 
od nynějška k dispozici.

Starosta provedl občany novou školou
Slavnostní den začal před desátou 

hodinou dopolední, kdy se před centrem 
začali shromažďovat první občané 
Vranovic i  zájemci z  okolí, kteří si 
přišli prohlédnout prostory nové školy. 
Nakonec se jich během dopoledne sešlo 
více než šest set. Starosta Jan Helikar 
a  místostarosta Drahomír Dofek 
všechny přítomné školu provedli a  také 
zodpověděli veškeré dotazy týkající se 
jejího vzniku i provozu.

Škola má k dispozici výukový bazén
V  odpoledních hodinách se 

k prohlídce centra sešli zástupci okolních 
škol a  představitelé obcí. Přítomné 
přivítal místostarosta Jaroslav Pezlar. 
Po slavnostním přestřižení pásky, kterého 
se ujal starosta Jan Helikar za  asistence 
místostarosty Jaroslava Pezlara, jednatele 
společnosti PSK groupe Radka Kočky 
a  krojované chasy, novou školu vysvětil 
i farář Jaroslav Sojka.

Poté se přítomní hosté přemístili 
do  tělocvičny, kde zazněl slavnostní 
projev starosty Jana Helikara, kterého 
následně v  malém kulturním programu 

vystřídali malí tanečníci a  krojovaná 
chasa, která zatančila Moravskou besedu. 
Ti také na závěr společně s krojovanými 
dětmi i zazpívali.

Pásku přestřihl starosta, místostarosta a jednatel 
společnosti PSK Group

„Vranovice se tak staly jednou 
z  mála obcí, která se může pochlubit 
novou školou a  zázemím, které není 
samozřejmostí pro mnoho obcí i  měst 
u  nás. Vytvoření komplexního systému 
vzdělávání je dalším krokem pro rozvoj 
konkurenceschopnosti našich dětí při 
jejich dalším studiu i  uplatnění v  jejich 
profesním životě.“ uvedl k otevření školy 
Jan Helikar

Mateřská škola má 
novou třídu
Nová třída mateřské školy se 

od  pondělka 3. září zpřístupnila 
vranovickým dětem. Kapacita mateřské 
školy se navýšila o  24 míst, tedy ze 
stávajících 82 přijímaných dětí na  106. 
Od  nynějška se tak k  předškolnímu 
vzdělání budou moci přijímat i dvouleté 
děti. Nová přístavba zahrnuje nejen 
moderní třídu, ale také sociální zařízení 
či zázemí pro pedagogický a  pomocný 
personál.

Přístavba s novou třídou
Rozšíření kapacity mateřské školy 

si stávající vedení obce určilo v projektu 
Vize vzdělávání, který byl definován 
pro léta 2015–2020. Vybudování 
přístavby patřilo ke  třetí etapě rozvoje 
a  modernizace předškolního vzdělávání 
ve Vranovicích. V prvních dvou etapách 
se realizovala nová střecha školky a došlo 
k  zateplení celé budovy mateřské školy, 
včetně rekonstrukce fasády. Celkově se 

tak do  renovace a  rozšíření vložilo více 
než 10 milionů korun.

„Modernizace a  rozvoj předškolního 
vzdělávání stejně jako navýšení kapacity 
přijímaných dětí patřilo k  hlavním 
prioritám stávajícího vedení obce. 
Uvědomovali jsme si, že na  růst bytové 
výstavby musí navazovat i  zvýšení 
stávající kapacity míst v  mateřské škole. 
To se podařilo úspěšně naplnit.“ uvedl 
starosta Jan Helikar

Dodavatelem stavby byla společnost 
STAMA s r.o. a celkové náklady samotné 
činily 5 milionů korun.

Kvapilová Dana

Vyprahlé stromy 
zavlažují vaky
Pět nových vodních vaků v  hodnotě 

téměř 4  000 korun pořídila obec 
k zavlažování stromů. Instalují se v nově 
upraveném parku za  vlakovým nádraží. 
Mají pomoci čerstvě vysázeným mladým 
stromkům lépe se adaptovat v současném 
tropickém počasí. „Vaky fungují 
na  principu uvolňování vody formou 
kapkové zálivky po dobu až devíti hodin 
a  dodávané množství vody tak máme 
stále pod kontrolou.“ upřesnil starosta 
Jan Helikar

Kvapilová Dana

Nový asfalt 
i parkovací místa 
v Dlouhé
Po  dvou měsících zmizely zákazové 

značky omezující vjezd do ulice Dlouhé 
a  řidiči již opět mohou touto ulicí 
projíždět. Při rekonstrukci, která začala 
v  červnu, ulice získala nový asfaltový 
povrch, parkovací místa a  také došlo 
k  výměně obrubníků. Veškeré opravy 
ulice provedla společnost Strabag a.s.

Kvapilová Dana

Bezpečná jízda, pohodlné stání.
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Okna školy dokořán

Sportovní sezonu 
načali fotbalisté 
třetím místem
Už předem bylo jasné, že s  takovou 

sestavou díru do  světa neuděláme. 
Předtuchy se sice naplnily, ale zas tak zle 
nebylo. Vranovičtí fotbalisti už na  28. 
ročníku turnaje O  Pohár ZŠ Velké 
Němčice jednou remizovali a  jednou 
prohráli, což stačilo jen na poslední třetí 
místo. Za předvedenou hru se však stydět 
nemuseli. Ani domácí Velké Němčice, 
ani Nikolčice náš celek nějak zvlášť 
nepřehrávali a  při shodě okolností jsme 
klidně mohli pomýšlet i na výhru.

V chladném ránu nás ve středu 26. září 
přivítal orosený trávník a  jako první se 
nám do cesty postavili domácí „kopačky“. 
Turnaj pro nás začal přímo katastrofálně. 
Hned v první minutě totiž soupeř udeřil. 
Improvizovanému gólmanovi Honzovi 
Furchovi proklouzla mezi nohama první 
střela a my hned od úvodu prohrávali. 

Následně se na  hřišti odehrával 
vyrovnaný souboj. My jsme byli jistější 
v kombinaci, soupeř zase hrozil z brejků. 
Naše snahy o  vyrovnání byly dlouho 
marné, i když pár příležitostí k vyrovnání 

jsme měli. Zaradovali jsme se až pět 
minut před koncem duelu. Tomáš Kišš 
po  rohovém kopu přiťukl míč našemu 
nejstaršímu hráči a  kapitánovi Vojtovi 
Celnarovi a ten propálil vše, co mu stálo 
v cestě. Poté jsme se snažili o vedoucí gól 
a byli k němu rozhodně blíž, než soupeř, 
na stavu 1:1 se však už nic nezměnilo.

Kluci si chvíli oddechli a  hned je 
čekal druhý zápas proti Nikolčicím. Sok 
v růžových dresech na nás vlétl s velkým 
elánem. První nebezpečná střela sice 
patřila nám, pak už nás však protivník 
viditelně přehrával. Po  propadnutí 
jednoho z  obránců šly Nikolčice 
do vedení a nedlouho poté byla k vidění 
obdivuhodná trefa. Stoper Nikolčic trefil 
zhruba za  čtyřiceti metrů šibenici naší 
brány a my prohrávali už 0:2. Nepovedený 
úsek hry pak završil další zkrat v obraně 
a třetí míč v naší síti. 

Po  změně se stran jsme se zmátořili 
a vyrovnali hru. Celnar a po něm i Zdeněk 
Venka však pálili jen do  gólmana. 
Zasloužený úspěch však nakonec přece 
jen přišel. Po  rohovém kopu se dostal 
balon až k  Denisovi Kuchyňkovi, který 
už měl jednoduchou práci a  snížil 
na konečných 1:3. 

V  závěrečném utkání si Nikolčice 
zajistili prvenství v  turnaji díky vydřené 
remíze 2:2 s  domácím týmem a  na  nás 
tak zbyla konečná třetí příčka. Na to, že 
jsme sestavu kvůli nedostatku fotbalistů 
na naší škole dávali dohromady jen stěží, 
nebyl výsledek vůbec špatný. Kluci makali 

ze všech sil a v nižších ročnících nám už 
dorůstá silná fotbalová generace. Máme 
se tedy snad na co těšit :-) !

Pořadí turnaje: 
1. Velké Němčice
2. Nikolčice
3.	Vranovice
Výsledky zápasů:
Vranovice – Velké Němčice 1:1 
Branka Vranovic: Celnar
Vranovice – Nikolčice 1:3
Branka Vranovic: Kuchyňka
Velké Němčice – Nikolčice 2:2

Sestava Vranovic: V. Celnar, J. Furch, 
T. Kišš (všichni 9.A), R. Pezlar, J. Vaculka 
(oba 8.B), Z. Venka, P. Rusek, J. Toncr, 
O. Tuček, D. Kuchyňka (všichni 7.A), P. 
Fiedler, S. Nyiri (oba 6.A)

Jan Pařík

Jak jsme zahájili 
školní rok 2018/19 
Prázdniny utekly jako voda a období 

ztichlé budovy školy a  školky vystřídal 
čilý ruch. Letošní začátek roku byl pro 
nás neobvyklý, a to z několika důvodů.

Prvním a  nejdůležitějším důvodem 
byla nová budova školy pro žáky prvního 
stupně. Po náročném předprázdninovém 
a  prázdninovém stěhování, zařizování, 
nakupování atd. jsme 3.září mohli otevřít 
brány školy a  přivítat první nedočkavé 
žáčky. Do  první třídy nastoupilo 23 
nových dětí, které v  prvním dnu přišly 
s podporou blízké rodiny a příbuzenstva. 
Málem jsme se do třídy ani všichni nevešli. 
Celkem na  novou školu nastoupilo 118 
žáků 1.- 4.třídy. 

Celá škola je krásná, zřizovatel 
i  my vychytáváme poslední nedostatky. 
Momentálně řešíme telefony a internet.

Na  „staré“ budově školy zůstala pátá 
třída a celý druhý stupeň. Celkem na tuto 
budovu chodí 159 žáků.

O  žáky se ve  škole stará tým 19 
učitelů. Novými učiteli jsou Mgr. Andrea 
Manová, která učí angličtinu a němčinu, 
Mgr. Roman Ambrosek, který učí 
především tělesnou výchovu a  zeměpis 
a Mgr. Jan Čechovský, který učí hudební 
výchovu. 

Pedagogy doplňuje tým asistentek 
(celkem jich máme 5) a tým vychovatelek Tým Vranovic
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(3). Do  školní družiny letos chodí 70 
žáků.

Druhou velkou změnou byl bazén 
a  celé nové pojetí povinné tělesné 
výchovy. Na  bazén chodíme všichni, 
od  předškoláčků z  MŠ až po  nejstarší 
deváťáky. Střídáme se po  týdnech, 
tak, abychom stihli i  běžnou tělesnou 
výchovu. U  předškoláčků se snažíme 
o probuzení zájmu o plavání a překonání 
strachu z  vody, na  1. stupni provádíme 
výcvik jednotlivých plaveckých stylů 
a  na  2.stupni s  žáky tyto dovednosti 
prohlubujeme a  věnujeme se i  dalším 
vodním aktivitám.

Další velkou změnou bylo dostavění 
páté třídy MŠ, kterou otevíráme 24.září. 
Na  začátku roku proběhl nový zápis, 
bylo vybráno dalších 24 dětí a  celkem 
do  školky bude od  letoška chodit 106 
dětí. I MŠ jsme proto personálně posílili 
a přijali novou paní učitelku Bc. Renatu 
Popelovou. Celkem je v  MŠ 8 učitelek. 
Máme letos spoustu předškoláků (celkem 
34), o jejich přípravu na školu se stará celý 
tým učitelek.

Škola získala dotaci z  EU 
na  projekt Šablony školám II ve  výši 
1  607  147,-Kč, tuto dotaci bude čerpat 
v  následujících dvou letech v  aktivitách 
ZŠ, MŠ i  ŠD. Částečně touto dotací 
bude řešit i personální podporu výchovy 
a vzdělávání. Ve škole, školce i ve školní 
družině budou fungovat školní asistenti, 
ve škole navíc na pár hodin přibude školní 
speciální pedagog. Učitelé se budou 
vzdělávat. Např. v  MŠ si paní učitelky 
vybraly vzdělávání v  oblasti čtenářské 
a  matematické pregramotnosti. Také 
budou jezdit na zkušenou do jiných MŠ. 
Budou využívat nové metody vzdělávání 
pod dohledem odborníka z  jiné školy. 
Budou chystat projekty ve škole i mimo 
školu. V ZŠ bude pokračovat doučování 
slabších žáků.

Žáci druhého stupně budou 
zapojeni do  projektu Střední odborné 
školy a  Středního odborného učiliště 
Hustopeče s  názvem Polygram, který 
by měl podporovat přírodovědné 
a technické vzdělávání. Žáci budou jezdit 
do  odborných učeben a  dílen této školy 
a  společně se zdejšími studenty rozvíjet 
své dovednosti.

Poslední a  neméně důležitá změna 
se chystá k  1.11.2018, kdy mou osobu 
nahradí vítěz konkurzního řízení 
na ředitele školy.

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy

Na slovíčko...

Luboš Mrkvica
Máme zde podzim a ten bývá mimo 

jiné spojován i s výlovem rybníků. Proto 
jsem tentokrát o rozhovor požádala pana 
Luboše Mrkvicu, kterého má většina 
z nás nejen ve Vranovicích, ale i v širokém 
okolí spojeného nejen s  rybařením, ale 
i  s  hlubokým zájmem o  přírodu a  její 
ochranu.

Jak dlouho rybaříte a  co Vás 
k tomuto koníčku či sportu přivedlo?

 Rybařím od  roku 1991, poslední 
dobou docházek k  vodě mám minimálně 
a  nezaměřuji se na  žádný způsob lovu, 
ale nejvíce oblíbenou metodou pro mě je 
plavaná neboli na  splávek. Nemám ani 
žádnou životní rybu. Ryby pouštím zpět 
do  vody a  největší radost mám, když 
ulovím více druhů ryb na jednom revíru. 
K  tomuto koníčku jsem se přivedl sám, 
ale toužil jsem po  rybaření od  dětství. 
Pocházím z  Němčic a  tam ty možnosti 
nebyly, protože Svratka nad uherčickým 
splavem byla tenkrát takzvaně mrtvá, bez 
ryb.

 Od  roku 1996 jste jednatelem 
Moravského rybářského svazu MO 
Vranovice, co se za  dobu vašeho 
působení v „Petrově cechu“ změnilo?

Tuto funkci jsem převzal po  panu 
Jatelovi, který byl na  této pozici velice 
důsledný. Nějak se mi podařilo i  díky 
kolegům ve  výboru funkci jednatele 
zvládnout. Změnil se hlavně název a za tu 
dobu dvakrát, nyní jsme spolek. Spousta 
změn nastala i v legislativě a v pravidlech 
bližších podmínek rybářského práva, dříve 
rybářského řádu. Od  doby co rybařím se 
zvedla členská základna a to ze 450 na 680 
členů. Z  toho je 230 vranovických a  dětí 
do 15 let je 80. Za mého působení se nám 
podařilo získat do vlastnictví pozemky pod 
rybníkem a celý areál koupaliště, pozemky 
pod Stříbrňákem a  kolem něj a  několik 
pozemků pod Šutrovnou.

Jaké problémy řeší v  současné 
době rybáři ve vranovickém revíru?

 S  rybářskou stráží řešíme nějaké 
drobné přestupky na  našich revírech, 
najdou se i pytláci, které potom řeší Policie 
ČR. Jinak co nás trošku více trápí je malá 
účast členů na brigádách. A v neposlední 
řadě, zanesená Šatava, která se díky 

převodu z  Povodí Moravy na  obec bude 
v  roce 2019-2020 revitalizovat v  úseku 
od  splávku u  Stříbrňáku po  katastr obce 
Ivaň.

Svůj volný čas věnujete také 
mladým rybářům a  vedete 
ve  Vranovicích rybářský kroužek. 
Jaký je mezi mládeží o  rybaření 
zájem?

Abych to upřesnil, náš spolek 
vede rybářský kroužek pod vedením 
místopředsedy pana Hromka, kroužek 
v  současné době probíhá a  ještě se mají 
děti možnost přihlásit. Zájem o  rybaření 
mezi dětmi je veliký, máme ještě dva 
kroužky v  Němčicích a  Křepicích. Každý 
rok provede zkoušky kolem 20 dětí, ale 
nevydrží u  toho všichni, zhruba třetina 
do dvou, tří let skončí. Často se ale stává, 
že si členství po několika letech obnoví. Pro 
děti pořádáme i víkendový rybářský pobyt 
v  Lanškrouně a  červnové závody, kterých 
se účastní kolem 90 dětí.

Je o Vás známo, že se věnujete také 
ochraně přírody a  jste předsedou 
Českého svazu ochránců přírody 
základní organizace Šatava. Jak 
si na  tomto poli stojí Vranovice 
a  s  jakými problémy se případně 
potýká?

Příroda je vlastně to, co mě k rybaření 
přivedlo. A  abych toho neměl málo 
tak jsme v  roce 1996 s  panem Jatelem 
a několika členy z Vranovic a okolí založili 
ve  Vranovicích organizaci Českého svazu 
ochrany přírody. Na počátku jsme fungovali 
celkem slušně, likvidace černých skládek, 
obnova tůní a ramene kolem Šatavy, ořez 
vrb hlavatých, jenomže počet členů se 
snížil, jiných činností přibylo a na přírodu 
moc času nezbývá a to mě mrzí. Snad se to 
trošku změní. Díky třídění odpadů v obci 
se již tolik černých skládek nevyskytuje, tak 
jako v minulosti, ale sem tam se něco najde 
a  začne to třeba hromádkou přebytků ze 
zahrady nebo vinného sklepa, pak už se 
jenom přihazuje.

Co byste k  rybolovu či ochraně 
přírody řekl na závěr?

 K  rybářskému spolku, ať se nám 
podaří v  nejbližší době rekonstrukce 
rybníka a k ochraně přírody, snad jenom 
to, ať se lidé k  ní chovají minimálně tak, 
jak v současné době a já si dávám za úkol 
v této oblasti trošku přidat.
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Římskokatolická farnost

Pouť do Neratova
V  sobotu 22. září uspořádal otec 

Jaroslav poutní zájezd do  Neratova. 
Autobus v  8 hodin odvezl účastníky 
do  obce Neratov v  Orlických horách. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je 
barokní kostel z první třetiny 18. století, 
stojící nad vsí. Na  konci druhé světové 
války vyhořel, jeho torzo poté dlouhá léta 
chátralo. Po roce 2000 byl rekonstruován 
a  osazen částečně prosklenou střechou. 
Zde otec Jaroslav sloužil polední mši 
svatou. Po  prohlídce kostela, seznámení 
se s  historií a  okolím vyrazili poutníci 
kolem 15 hodiny zpět. Na zpáteční cestě 
se ještě poutníci zastavili v  klášterním 
kostele na  Hoře Matky Boží. Komplex 
Hora Matky Boží stojí na stejnojmenném 
vrcholku nedaleko Králíků už od počátku 
18. století a dnes patří k nejvýznamnějším 
poutním místům u  nás. Zajímavostí 
jsou takzvané Svaté schody – což je 
napodobenina schodiště hradu Antonia 
v  Jeruzalémě. Po  nich, podle legendy, 
stoupal Kristus k soudnímu stolci. V 50. 
letech zdejší klášter sloužil z  popudu 
komunistické strany jako internační 
místo pro řeholníky, po revoluci ho vrátili 
zpět řádu redemptoristů. Řeholníky tady 
dnes už nepotkáte, opět odešli, nicméně 
duch místa i  jeho prostory slouží stále 
hledajícím lidem k  občerstvení sil nejen 
na poutích, ale i na dalších akcích, které 
se zde konají.

Pavel Kukleta

Mše u kapličky 
na Ivaňské a táborák 
na zahájení školního 
roku
V pátek 7. září ožilo prostranství před 

kapličkou Panny Marie, matky dobré 
rady na  Ivaňské dětmi a  jejich rodiči 
i  učiteli, kteří se sešli ke  společnému 
poděkování za prázdniny při slavení mše 
svaté. Již potřetí se tak podařilo využít 
pěkně opravenou kapli. Mši svatou 
doprovázely na  kytaru a  flétnu Jana 
a  Liduška Hovězákovy a  Olda Vybíral. 
Po mši svaté si děti užily opékání párků 
a zahrály si několik her na farní zahradě.

Pavel Kukleta

Pouť do Žarošic 
2018
Na Zlatou sobotu 8. září se řada vě-

řících z našich farností vypravila na pouť 
do  Žarošic. Letošní pouť v  jubilejním 
roce oslav 100. let Československé re-
publiky toužili někteří mladí z Vranovic 
prožít ve  slavnostním průvodu v krojích 
se soškou Panny Marie. Jako obnovení 
staré tradice. Nápad se zrodil v hlavě Ji-
řího Mazucha, který oslovil ostatní mladé 
a  otce Jaroslava. Otec Jaroslav požádal 
vedení obce o  zapůjčení místních krojů. 
Díky ochotě vedení naší obce, jež bezplat-
ně zapůjčilo kroje a veliteli místní jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů, který nám 
umožnil dopravit sochu hasičským autem 
do Žarošic, se celá akce zdárně povedla. 
Nosítka zapůjčil otec Jaroslav z mikulov-
ské farnosti. Poutní sošku Panny Marie 
obětavě očistila a  nazdobila rodina Ma-
chova a  Stejskalova. V  Žarošicích jsme 

byli přítom-
ni ve  Vra-
no v i c kýc h 
k r o j í c h 
na  hlavní 
poutní mši 
a  večerním 
p r ů v o d u 
soch. Hlavní 
poutní mši 
p ř e d s e d a l 
otec kardi-
nál Domi-
nik Duka. 
Zakončení 
h l a v n í c h 

obřadů bylo symbolické Českosloven-
skou hymnou. Nejmenšími družičkami 

byly Kateřina a  Markéta Pocház-
kovy, ostatní krojovaní byli bratři 
Michal, Jiří a  Marek Mazuchovi, 
Ludmila Hovězáková, Anna Vybí-
ralová, Antonín a  Pavel Kukletovi. 
Naše kroje v  průvodu zaujaly řadu 
lidí, kteří se vyptávali, odkud jsme. 
Pokud to bude možné a  dá-li Pán 
Bůh zkusíme v  tradici pokračovat 
i napřesrok.

Pavel Kukleta

Mše u kapličky

Obecní knihovna

Přírůstky v obecní 
knihovně
Od  posledního vydání Zpravodaje 

se již tradičně navýšily počty knih, 
které svým čtenářům nabízí obecní 
knihovna. Za  poslední dva měsíce to 
bylo více než 100 knih, které knihovna 
buď zakoupila, obdržela z  projektů či 
získala od svých čtenářů. Všem čtenářům, 
kteří darují knihy do našeho fondu moc 
děkujeme, neboť kniha, kterou už vy 
nečtete může stále udělat radost jinému 
čtenáři. V následujících dnech proběhne 
nákup literatury dle čtenářských tipů 
a samozřejmě dle potřeb knihovny. Stále 
je potřeba doplnit fond literatury naučné, 
ať už se jedná o  knihy pro mládež či 
vzdělávací publikace pro dospělé. 

Monika Kotlánová

Nové knihy v knihovně

Mladí šli v průvodu 
ve vranovickém kroji
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Společenské dění

Oslava Dne seniorů
V  pondělí 1. října se ve  školní restauraci Scolarestu sešlo 

více jak šest desítek seniorů, aby společně oslavily svůj svátek, 
tedy Den seniorů. Obec jim pro tuto příležitost připravila 
kulturní program s malým občerstvením. Po krátkém projevu 
a  poděkování starosty obce Jana Helikara a  místostarosty 
Jaroslava Pezlara se naši senioři mohli těšit z  připravených 
vystoupení. Nejprve jim zatancovala děvčata z  tanečního 
kroužku Crazy a  poté se mohli zaposlouchat do  vyprávění 
cestovatele Marka Šalandy, který před nedávnem prošel 
Moravou podél Česko – slovenské hranice a při své cestě nejen 
sbíral zajímavosti a zážitky obyvatel na obou stranách hranice, 
ale prezentoval i  Vranovice a  vranovický kroj. Celé poutavé 
vyprávění bylo proloženo hudbou cimbálové muziky Kyjovsko 
v  čele s  primášem Robinem Červinkou. K  dobré atmosféře 
a příjemné náladě celého odpoledne přispělo i víno, kterým tuto 
akci obohatili vranovičtí vinaři. A na závěr si senioři s cimbálkou 
dokonce i zazpívali.

Sešlo se více jak šedesát seniorů

Pozdravit seniory přišel i starosta

„S  tradicí oslav Dne seniorů jsme začali v  loňském roce 
a pokud bude zájem, rádi bychom v tomto duchu pokračovali 
i v letech následujících,“ dodal starosta obce Jan Helikar

Kvapilová Dana

Dýňování s dýňohrátkami
Cyklojízda obcí, vyřezávání dýní, dýňohrátky a ochutnávka 

dýňových specialit jsou společným jmenovatelem tradičního 
Vranovického dýňování, které se v sobotu 22. září uskutečnilo 
již posedmé.

Vilík a včelka Mája
„Na  dýňování chodíme pravidelně, je to takový tradiční 

začátek nadcházejícího podzimu,“ pochlubila se jedna 
z návštěvnic dýňování.

Každoroční součástí programu je vyhlášení vítězů soutěže 
„VYZDOBME SI SVOJI DĚDINU“ o nejkrásnější podzimní 
výzdobu zahrádek a  předzahrádek, kterou vyhlašuje Centrum 
volného času. V letošním roce jsme občanům umožnili zasílat 
své výtvory i  prostřednictvím emailu nebo sociálních sítí. 
Někteří toho využili a  obrázky nám skutečně poslali. Objevit 
ty ostatní vyrazili zástupci kulturní komise na  kolech spolu 
s dětmi. V letošním roce jsme vyhlásili pouze jedinou kategorii 
a  to „O  nejkrásnější výzdobu“ a  rozhodování o  vítězi nebylo 
vůbec jednoduché.

Dětská fantazie nezná mezí
„Nejisté je to v  posledních letech s  úrodou dýní, jestli se 

urodí a jestli vydrží,“ poznamenala jedna z účastnic soutěže.
Nakonec kulturní komise ocenila osm nejhezčích 

a nejkreativnějších výtvorů.
1. Včelka Mája a Vilík u Korábů na ulici Obchodní
2. „Náročný večer“ Pryclovi, ulice Ivaňská
3. „Olaf z Přibické“ Tomkovi, ulice Přibická
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4. „Bob a Bobek“ Mlčákovi, ulice Ivaňská
5. „Miminka“ Procházkovy Markétka a Kateřinka
6. „Dýňový strašák“ Sedláčkovi, ulice U Hájku
7. „Dýňová sezóna“ Scolarest
8. „Barbánkův ráj zvířátek“ Mateřská škola

Výherci tří nejlepších „dýňových děl“ obdrželi jako 
dárek keramickou dýni. Ceny vítězům předával starosta 
obce Jan Helikar.

Předávání cen výhercům
Mezitím už se na  parkovišti před vinotékou pilně 

vyřezávaly dýně, které děti dostaly k  volnému tvoření. 
K  dispozici měly řadu přírodních materiálů a  také 
různé ústřižky, bavlnky a špejle, aby si mohly vyrobit co 
nejkreativnější výtvor. Vyhlášena byla totiž také soutěž 
o  nejkrásněji vyřezanou a  nazdobenou dýni. A  děti se 
opravdu snažily. Potom již bylo na kulturní komisi, aby 
vyhodnotila ten „nej“ výtvor. Po velice krátkém rokování 
komise naprosto nečekaně vyhlásila, že nejkrásnější jsou 
všechny rukodělné výtvory, a tudíž zvítězily všechny děti. 
A všechny byly také náležitě odměněny.

Dospělí se mezitím věnovali ochutnávce burčáku 
a dýňových specialit, ke kterým v letošním roce patřila, 
dýňová polévka, dýňový guláš, dýňové buchty i sušenky.

„Dýňový guláš jsem nikdy nejedla a  ani jsem si 
jej nedovedla představit, ale musím říct, že chutná 
fantasticky,“ pochvalovala si jedna z maminek.

Celé příjemné odpoledne jsme zakončili 
dýňohrátkami, kdy si děti mohly zasoutěžit a zahrát hry 
oblíbené v mládí jejich maminkami a tatínky. A bavilo je 
to dnes, stejně jako v dětství jejich rodiče. A pak už nastal 
závěr, kdy děti mohly zapálit svíčky ve  svých dýňových 
výtvorech a odnést je na  tradiční „dýňové místo“. Moc 
jsme si to letos užili a budeme se těšit zase příští rok.

Kvapilová Dana

Z redakční pošty

100 let od založení Sokola v naší 
obci - 5. část

Konec 1. republiky a Protektorát
Velmi bohatou činnost vykázali sokolové v r. 1937. V obecní kronice 

je kromě jiného pochvalný zápis o  3 divadelních hrách předvedených 
sokolskými ochotníky. Hluboce procítěný výkon Bety Saxlové (č. 57, ulice 
U Floriánka) v  titulní roli ve hře Vojnarka. Hry „Lidé na kře“ a  „Moje 
barva červená a  bílá“ vystihly náladu doby, diváci reagovali častým 
potleskem. Poláčkovi prodali hospodu Richardovi a  Marii Trojanovým, 
sokolům sloužila dál. Od září začal nácvik na slet.

10. všesokolský slet 1938 v Praze vyzněl jako mohutná manifestace 
odhodlání bránit vlast v době, kdy visela nad naším demokratickým státem 
hrozba nacistického ohrožení. Zejména skladba mužů s názvem Přísaha 
republice vystihla atmosféru doby.

Zabrání Sudet v říjnu 1938, německá okupace v březnu 1939, zřízení 
Protektorátu Bohmen und Mahren neslibovaly nic dobrého.  Po  20 
letech úspěšného starostování v naší TJ skončil Josef Zouhar (č. 27, ulice 
Dlouhá) a byl zvolen Jakub Wenisch (č. 310, ulice Sadová). Současně se 
změnou na  postu starosty se zapojili další ochotní činovníci: František 
Jedlan, Metoděj Bednář, Vladislav Pláteník, Jaroslav Hořák, Jan Košíček, 
Antonín Pelej. V  činnosti pokračovali zkušení a  osvědčení Ladislav 
Chmela, Ondřej Němec a hlavně manželé Marie a Josef Mahovští (č.369, 
ulice Lipová) a Oldřiška Šebelová (č. 246, nyní Ulička).

V  roce 1940 upozorňoval tehdejší prezident dr.  Emil Hácha na 
pronásledování sokolů a K. H. Frankovi zdůraznil, jak velice mu záleží, 
aby Sokol zůstal v plné činnosti. Nepomohlo to. Dne 13. 4. 1941, právě 
na Boží hod velikonoční, byl svolán celý sokolský výbor naší TJ do prostor 
Trojanovy hospody a tam jim vrchní strážmistr Grambal předložil dekret 
o rozpuštění Sokola.

Česká obec sokolská byla rozhodnutím říšského protektora Reinharda 
Heydricha rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. V naší TJ strážmistr 
zabavil veškeré písemnosti, šekové knížky, cenné papíry i hotovost. Páskou 
s razítkem přelepil skříň i dveře do skladiště. Správcem sokolského majetku 
byl se souhlasem místních Němců jmenován Augustin Manner. Sokolské 
kino Světozor bylo přejmenováno na Viktoria a vedoucím byl jmenován 
trafikant Franz Trtilek, tím bylo předáno Němcům. To nebylo všechno. 
Písemnosti putovaly přes různé úřady až na Gestapo do Brna. Gestapo 
si předvolalo 3 činovníky TJ, starostu Jakuba Wenische, pokladníka 
Josefa Mahovského a  vedoucího hudebního kroužku Břetislava Poláčka 
(č.27 nyní ulice Dlouhá) a podrobilo je křížovému výslechu, který trval 
téměř 8 hodin. Zakázána byla i  činnost Orla. Činnost byla povolena 
jen Sportovnímu klubu (fotbalistům a  hokejistům) s  podmínkou, že 
se  v  šatnách nebudou bavit o  politice. (Písemný doklad je v  archivu 
v Rajhradě) 

Gestapo zorganizovalo ještě tzv. „sokolskou akci“, v noci ze 7. na 8.října 
1941 zatklo naráz sokolské činovníky z ústředí, žup a větších jednot. Byli 
mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Jako připomínka 
tragických událostí je v  současnosti 8. říjen zvolen za  Památný den 
sokolstva. Je věnován připomínce bojů sokolů za  svobodu a demokracii 
v obou světových válkách i později.

Po  zdařilém atentátu na  Heydricha se život v  Protektorátě ještě 
výrazně zhoršil. Z naší obce byl z  řad sokolů zatčen a v Brně popraven 
Ing. Jindřich Saxl (č. 57 U Floriánka), jeho sestry Alžběta a Olga byly 
deportovány do  Terezína a  pak dál, po  válce se nevrátily, jejich stopa 
zmizela. Dorostenec Oto Písař byl totálně nasazen do Prahy – Letňan, 
kde při bombardování Prahy zahynul.

Marie DuroňováDýňová expozice
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Z činnosti spolků a organizací

SDH Vranovice

Události v SDH 
Vranovice
18.6. požár černé skládky u  čističky 

odpadních vod ve Vranovicích
24.6. požár přístřešku u  vinařství 

Sonberk v Popicích
1.7. požár strniště na Přibické ulici
5.7. požár trávy a stromu v Ivani
15.7. požár pole s  obilím 

za Stříbrňákem
22.7. odčerpání vody ze zatopeného 

podjezdu na Ivaňské ulici
29.7. likvidace nebezpečného hmyzu 

na fotbalovém hřišti ve Vranovicích
7.8. likvidace nebezpečného hmyzu 

na ulici Nad dolinami
12.9. požár unimobuňky 

na Přísnotické ulici

Pozvánka na výstavu 
archívních vín

ČZS vinaři Vranovice srdečně zvou 
na 10. ročník Výstavy archívních vín. 
Uskuteční se v sobotu 3. 11. 2018 

od 14 h v sále Domu pro seniory. 
Hrát bude cimbálová muzika Katrán 

z Velkých Bílovic. 
Neomezená ochutnávka vín je v ceně 
200,- Kč, vratná záloha na skleničku 

50,- Kč, katalog 30,- Kč. 
Bodování vín: pátek 26. 10. 2018  
v 18 h, v sále Domu pro seniory
Sběr vzorků: úterý 23. 10. 2018  

od 17 do 20 h v sále  
Restaurace u Fialů

Soutěžní kategorie: vína ročníků 
2015–2016 | vína ročníku 2014 

a starší |Šampioni obou kategorií 
za bílé a červené víno

Srdečně zvou vranovičtí vinaři

Klub důchodců

Bazén
V  úterý 25. září 2018 začalo cvičení 

v  bazénu, v  novém Vzdělávacím centru 
U  Floriánka, pod vedením Mgr.  Jany 
Šarounové. Sestava dobře volených cviků, 
které nám předváděla při hudbě cvičitelka, 
nám protáhla všechno svalstvo na těle.

Cvičení seniorů v bazénu
Hodinové cvičení bude každé úterý 

ve 13,50 hod.
Foto a text: Zdeňka Melová

1.10. 2018 –  
Den seniorů
Obec Vranovice připravila pro 

Klub důchodců setkání při cimbálové 
muzice Kyjovsko, pod vedením primáše 
Robina Červinky. Přivítali nás starosta 
Ing.  Helikar, místostarosta Ing.  Pezlar 
a  vedoucí Centra volného času 
Bc. Kvapilová.

Odpolední posezení u dobrého vínečka
Potěšilo nás vystoupení vranovické 

dětské taneční skupiny Crazy a  také 
přišel s  námi pobesedovat cestovatel 
Marek Šalanda, který nám přiblížil svým 
vyprávěním zážitky z putování po Česko 
– Slovenské hranici.

Na  závěr jsme si s  cimbálovou 
muzikou pěkně zazpívali.

Zdeňka Melová

Skauti zahájili nový 
školní rok tradičním 
táborákem
Prázdniny skončily, školní rok začal. 

A s ním začal i ten skautský. V neděli 9. 
září jsme se odpoledne sešli u  skautské 
klubovny a  zahájili jej táborákem 
s opékáním špekáčků. 

Skautský táborák
Kromě posezení u ohně byl připraven 

také program pro děti. V  následujícím 
týdnu pak začaly fungovat družiny. Jako 
poslední zahájila 20. září fungování 
družina Benjamínků. Kromě vedení 
družiny Benjamínků (Pavel Kukleta, Jan 
Rokyta + pomocníci Tereza Bubeníková, 
Natálka Skalníková, Míša Mazuch 
a  občas i  Veronika Hochmanová) se 
nám rádcové družin letos opět trochu 
obměnili, takže světlušky (mladší holky) 
vedou Adélka a  Eliška Rapcovy, vlčata 
(mladší kluky) vedou Jirka Mazuch a Jan 
Čeleda-Citron. Skautky vedou také 
Adélka a  Eliška Rapcovy s  Veronikou 
Hochmanovou. Skauty vedou Marátor–
Marek Mazuch a Helmut-Alvin Korčák.

Výprava na dvě 
rozhledny
V  sobotu 29. září jsme se sešli 

s  ostatními kamarády na  vlakovém 
nádraží ve  Vranovicích. Výpravu vedl 
Marek Mazuch. Nasedli jsme do  vlaku 
a  dojeli s  ním do  Zaječí, odtud nás 
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autobus dovezl do  Velkých Pavlovic. 
Po  prohlídce věže, kůru a  půdy kostela 
jsme šli do  místního muzea, abychom 
zde po  vyplnění otázek z  historie obce 
získali kód pro otevření zámku na truhle 
s pokladem. Poté pokračovaly naše kroky 
na  rozhlednu Kraví horu a  pokračovaly 
přes Bořetice na  rozhlednu Slunečná, 
pod kterou byl zajímavý sklípek. Na této 
rozhledně měli také pěkný dalekohled. 

Odtud už jsme se vrátili na  autobus 
do  Velkých Pavlovic a  přes Hustopeče 
pokračovali domů.

Tonda a Vašík Kukletovi

Klub maminek

Podzimní hadrový 
bazárek 2018
Děti nám rostou jako z vody, o čemž 

se může přesvědčit nejedna maminka 
zvláště při přechodu z  jednoho ročního 
období do  druhého. Pak často nezbývá 
než sebrat peněženku a vydat se i s dětmi 
na nákupy, které nás často bohužel nestojí 
jen peníze, ale také nervy. Naštěstí je 
tu další možnost, jak obměnit šatník, 
a nejen ten dětský – bazary s oblečením. 
Také ve Vranovicích se v sobotu 15. září 
v  prostorách jídelny Scolarestu v  Domě 
pro seniory na Náměstíčku jeden takový 
konal. K  mání bylo především dětské 
oblečení, ale také dámská móda, obuv, 
hračky, potřeby pro miminka, sportovní 
potřeby. Nechyběl ani dětský koutek 
a  letošní novinkou byla i  možnost 
drobného občerstvení za  dobrovolný 
příspěvek.

Prodávajících se sešlo 26. Na  straně 
nakupujících přesná čísla neznáme, 
jisté však je, že akce nebyla prodělečná 
a  mnoho tváří odcházelo s  radostným 
výrazem nálezce pokladu. Někteří 
nákupem na  bazárku zahájili vánoční 
přípravy.

Ačkoliv je organizace a příprava celé 
akce poměrně náročná a vyžadovala také 
pomoc ostatních členů rodiny při hlídání 
našich ratolestí, nás šest “statečných” 
maminek si takto společně strávený čas 
náležitě užilo. Nasbírané zkušenosti 
se pokusíme zúročit při organizování 
jarního bazárku, o  kterém se jistě včas 
dozvíte.

Velký dík paní Šiškové, manželům 
Dofkovým a paní Rokytové!

Za KMV Jitka Drbalová

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

Říjen: 12. | 26.
Listopad: 9. | 23.
Prosinec: 7. | 21.

Separovaný odpad
Plast -  Říjen: 24.

 Listopad: 21.
 Prosinec: 19.

Sklo -  Říjen: 03. | 31.
 Listopad: 28.
 Prosinec: 26.

Papír -  Říjen: 10.
 Listopad: 07.
 Prosinec: 05.

Bioodpad - Říjen: 04. | 18.
 Listopad: 01. | 29.
 Prosinec: 27. 

 � BEZPLATNÁ OBČANSKÁ INZERCE

 � Nějaký letecký modelář ve Vranovicích nebo 

okolí? Jednoduché minimakety na  gumu 

a  podobné. Nebo i  začátečník s  chutí začít. 

Věk od 10 do 80. Tel.: 733 722 713

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
Vážení pacienti,
v naší ordinaci se už nyní můžete 
nechat očkovat proti chřipce.
Očkování je zdarma pro osoby  
nad 65 let
nebo 
pro osoby, které mají závažné 
chronické onemocnění srdce, cév, plic, 
pro diabetiky na insulinu apod.
Ostatní pacienti platí 300 Kč (vakcína 
+ aplikační poplatek).
Očkování je vhodné provést co 
nejdříve, účinnost nastupuje zhruba 
za 14 dní po naočkování a trvá 1 rok.
MUDr. Petr Bartl

Rozhledna v Bořeticích

 
Děti nám rostou jako z vody, o čemž se může přesvědčit nejedna maminka zvláště při přechodu z 
jednoho ročního období do druhého. Pak často nezbývá než sebrat peněženku a vydat se i s dětmi na 
nákupy, které nás často bohužel nestojí jen peníze, ale také nervy. Naštěstí je tu další možnost, jak 
obměnit šatník, a nejen ten dětský – bazary s oblečením. Také ve Vranovicích se v sobotu 15. září v 
prostorách jídelny Scolarestu v Domě pro seniory na Náměstíčku jeden takový konal. K mání bylo 
především dětské oblečení, ale také dámská móda, obuv, hračky, potřeby pro miminka, sportovní 
potřeby. Nechyběl ani dětský koutek a letošní novinkou byla i možnost drobného občerstvení za 
dobrovolný příspěvek. 
 
Prodávajících se sešlo 26. Na straně nakupujících přesná čísla neznáme, jisté však je, že akce nebyla 
prodělečná a mnoho tváří odcházelo s radostným výrazem nálezce pokladu. Někteří nákupem na 
bazárku zahájili vánoční přípravy. 
 
Ačkoliv je organizace a příprava celé akce poměrně náročná a vyžadovala také pomoc ostatních členů 
rodiny při hlídání našich ratolestí, nás šest “statečných” maminek si takto společně strávený čas 
náležitě užilo. Nasbírané zkušenosti se pokusíme zúročit při organizování jarního bazárku, o kterém 
se jistě včas dozvíte. 

Velký dík paní Šiškové, manželům Dofkovým a paní Rokytové! 
 
       Za KMV Jitka Drbalová 

 
 
SPORT 
Logo Sokol 
Zprávy z T.J. SOKOL Vranovice  
 
Cvičení v tělocvičně sokolovny 
 
 

  16: 00 17: 00 18: 00 19: 00 20: 00 21: 00 

PONDĚLÍ volejbal    Renata 
Karpíšková  

ml. žákyně 
Jana 

Hanušová  
nohejbal       Ivo Korčák volejbal     Marie 

Klimešová 

ÚTERÝ   SK Vranovice* 
stolní tenis - 

zápasy žáci/dorost 
Petr Goliáš 

stolní tenis - muži   
Petr Goliáš   

STŘEDA 
gymnastika   

Renata 
Karpíšková  

  
RD+D      
Hana 

Zeklová 
Badminton     Darina Kotačková   

ČTVRTEK   
volejbal        
Renata 

Karpíšková  

florbal - ml. žáci 
Libor Macháček 

ženy 
Goliášová, 

Hladká 

Florbal - 
muži Libor 
Macháček 

  

PÁTEK   TJ Ivaň* stolní tenis - žáci      
Petr Goliáš 

stolní tenis - 
zápasy družstvo B 

Petr Goliáš 
  

 
 
Noc sokoloven 
V pátek 21.9. se v sokolovně ve Vranovicích konala Noc sokoloven.  
Letošní ročník Noci sokoloven je vlastně jednou z posledních akcí ČOS k výročí 100 let vzniku 
Československého státu. Největší sokolskou akcí k tomuto výročí byl samozřejmě XVI. Všesokolský 
slet v Praze. Z této akce Vám přinášíme podrobnější informace na jiném místě. 
Noc sokoloven byla zahájena třemi sletovými skladbami:  
- Méďové – pro rodiče s dětmi, kterou nacvičila Jana Hanušová, a která měla obrovský úspěch (dle 

Cvičení v tělocvičně sokolovny
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Sport

Zprávy z T.J. 
SOKOL Vranovice

Noc sokoloven
V  pátek 21.9. se v  sokolovně 

ve Vranovicích konala Noc sokoloven. 
Letošní ročník Noci sokoloven je 

vlastně jednou z  posledních akcí ČOS 
k výročí 100 let vzniku Československého 
státu. Největší sokolskou akcí k  tomuto 
výročí byl samozřejmě XVI. Všesokolský 
slet v Praze. Z této akce Vám přinášíme 
podrobnější informace na jiném místě.

Noc sokoloven byla zahájena třemi 
sletovými skladbami: 

- Méďové – pro rodiče s  dětmi, 
kterou nacvičila Jana Hanušová, a  která 
měla obrovský úspěch (dle očekávání – 
na cvičící děti je radost pohledět).

- V peřině – pro mladší žákyně, kterou 
nacvičila Marta Goliášová. Děvčata 
předvedla skladbu perfektně bez chyb. 
A  to je co říct, protože jsme si museli 
celou choreografii přizpůsobit, neboť 
choreografie pro tuto skladbu je pro 8 
cvičenek – děvčat bylo 10.

- Siluety – pro dorostenky a  ženy, 
kterou nacvičila Jana Hladká. Bohužel 
i  pro vystoupení ve  Vranovicích musela 
Jana Hladká řešit absenci cvičenek, 
a  tím pádem improvizovat v  sestavě 
i v choreografii. 

Po  předvedení skladeb si mohli 
návštěvníci Noci sokoloven vyzkoušet 

techniku cvičení s  obručí a  poté 
následovaly bloky florbalu, volejbalu, 
gymnastiky, basketbalu, či skákání přes 
švihadlo. Současně v  posilovně si mohli 
všichni vyzkoušet naše posilovací nářadí, 
a  to pod odborným vedením Ivana 
Karpíška anebo v  předsálí sokolovny si 
zahrát partii šachu pod vedením Pavla 
Šťastného. Byla možnost prohlédnou 
si kroniky naší T.J., které velmi pečlivě 
vede Marie Duroňová anebo si také 
prohlédnout fotoalba z předchozích sletů 
a  našich výletů do  přírody. Samozřejmě 
nesměl chybět ani zábavný test pro 
děvčata, ale i dospělí si mohli ověřit svoje 
znalosti v  kvízu 100 let českého sportu. 
A  nakonec – no přece opékání buřtů. 
I  když musím konstatovat, že dnešní 
mladí mají raději pizzu. Z 81 návštěvníků 
pak 35 v tělocvičně spalo ve svém spacáku. 

Akce se 
vydařila, a  to 
n e j e n o m 
z  důvodu 
p ě k n é h o 
počasí, ale 
p ř e d e v š í m 
díky pečlivé 
p ř í p r a v ě 
Jany Hladké 
a  Renaty 
Karpíškové. 

Marta 
Goliášová

Soutěže družstev 
ve stolním tenise 
před startem
Letošní školní prázdniny, čas 

dovolených i  babí léto již nenávratně 
odvál čas a  život se pomalu navrací 
do  všedních kolejí. I  ten ve  sportovních 
jednotách a  oddílech. A  jako každý rok 
byla letní přestávka v soutěžích družstev 
poznamenána velmi nízkou aktivitou 
borců a  borkyň při honbě za  ziskem 
bodů, o  to větší aktivitou ovšem hýřili 
oddíloví funkcionáři a  vyhledávači 
talentů s  podporou majetných sponzorů 
v zádech... I stalo se, že ledničtí bafuňáři 
nažhavili telefony, naostřili tužky, přetřeli 
podušky razítkovou barvou a  z  šuflíku 
vytáhli přestupní lístky. A lanaři roztočili 
svoje náčiní nad dlouholetou oporou 
našeho oddílu Marcelem Bednaříkem, 
tamní sponzoři něco přisypali a náš oddíl 
se tedy v  letošní sezóně bude muset bez 
služeb tohoto hráče a  jeho loňských 
sta procent vítězství v  OP I  obejít. „A“ 
družstvo tedy odstartuje do  soutěží 
družstev v OPI se čtveřicí hráčů základní 
sestavy: Stanislav Tetur, Jan Křivka, Aleš 
Mrkvica a  Rudolf Zouhar. Základní 
sestavu „béčka“ po  loňském suverénním 
postupu do OPII tvoří Petr Goliáš, David 
Ponížil, Pavel Zmrzlík a  Pavel Šťastný. Cvičení rodičů s dětmi

Foto: Medove_1 Popisek: Cvičení rodičů s dětmi
Medove_2 Popisek: Nejmenší děti předvedly 

fantastický výkon

Nejmenší děti předvedly fantastický výkon
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Divizní družstvo žen tvoří vranovické 
hráčky Pavlína Veselá, Nela Dvořáčková 
a  hostující Tereza Škňouřilová a  Petra 
Ondrušíková – nová akvizice ze Sokola 
Nosislav. Základní sestava družstva 
dorostu je na soupisce srovnána v pořadí 
Jan Furch, Michal Mazuch, Martin 
Stejskal. Sázet na  umístění družstev 
podle papírových předpokladů je vždy 
ošemetná záležitost. Nezbývá tedy 
než věřit, že sportovní ambice, zápal 
a zejména zdraví našim hráčů a hráčkám 
vydrží po  celou sezónu, případně 
že se do  hry vrátí i  další hráči, jimž 
v posledních sezónách zdravotní důvody 
či časové zaneprázdnění nedovolovaly 
postavit se za zelené stoly s patnáct a čtvrt 
centimetru vysokou síťkou.

Za oddíl stolního tenisu  
TJ Sokol Vranovice Pavel Šťastný

Nová sezóna, nové 
tváře, výzvy a vyšší 
cíle...
Špatné konce, nemívají většinou 

příznivé vyhlídky pro pozitivní 
pokračování. Konkrétně jde o  závěr 
loňské sezóny, které družstvo mužů 
bohužel opět dohrávalo bez trenérského 
vedení. V  týmu vládl chaos, nechuť, 
vzájemná nevraživost, u  některých až 
apatie. Na  vlastní žádost odstupující 
trenér Martin Michálek, to neměl ze 
své pozice jednoduché a  hráči mu to 
svým přístupem vůbec nezjednodušovali. 
Dodatečně mu touto cestou za své služby 
děkujeme, a  přejeme hodně úspěchů 
v  osobním životě. Vedení klubu však 
muselo rychle reagovat a k mužstvu přivést 
osobnost, která bude schopna stávající 
situaci radikálně změnit. Po  sezení 
a poradě s hráči, kterým na budoucnosti 
naší kopané opravdu záleží, padla volba 
na bývalého hráče SK, Jiřího Vetra. Ten 
naši výzvu přijal, a  ve  velmi krátké letní 
přestávce započal budovat kádr na novou 

sezónu. S některými 
(celkově 7) hráči 
jsme se totiž 
z  důvodu přestupu, 
či ukončení kariéry 
museli rozloučit. 
Jirkovi se však 
během měsíce 
a  půl podařil malý 
zázrak, a  postupně 
do  kolektivu 
z a p r a c o v a l 
10 nových, či 
staronových tváří 
!!! A  jelikož svůj 
úkol vzal velmi 
z o d p o v ě d n ě , 
nakladl na  hráče 
nemalé nároky, 
týkajících se hlavně 
aktivního přístupu 
k  tréninkovým 
j e d n o t k á m 
a  komplexního 
zlepšení morálky 
celého mužstva. To 
vše začalo opravdu 
fungovat a  v  týmu 
je najednou vidět 
pohoda, chuť 
a  vzájemná touha po  zlepšení. Vstup 
do sezóny se nám bohužel úplně nevydařil, 
ale každý stroj je potřeba pro zvýšení 
výkonu řádně doladit. V dalších zápasech 
se už dostavily první výsledky v  podobě 
tří výher v řadě. Věříme, že jsme na dobré 
cestě, z  toho pramení i  dobré pocity 
nejen vedení a  hráčů, ale i  pochvalné 

reakce z řad fanoušků. A jelikož je sezóna 
dlouhá, trenér ambiciózní, nemůžeme 
mít jiné cíle, než v tabulce okupovat místa 
co nejvyšší…. jaro nám pak na  všechny 
naše výzvy, vize a přání popravdě odpoví.

Za SK Vranovice 
Mirek Ježa
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Obec slavnostně přivítala malé občánky
I v září patřilo jedno sobotní dopoledne těm nejmenším. S radostí jsme slavnostně 

přivítali malé občánky – Natálii Blahníkovou, Veroniku Procházkovou, Šimona 
Sedláka, Veroniku Kuráňovou a Matyáše Gaju. Poděkování patří všem, kteří se podílí 
na krásném programu naší slavnosti, ale také rodinám vítaných dětí za jejich účast.

Zuzana Škamradová - matrikářkaBlahopřejeme…
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Antonín Rujzl
Jan Loučka
Dara Pop
Lenka Mahovská
Justýna Búdová
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Cvičení pro mladší 
žákyně

VRANOVICE – SOKOLOVNA 
VRANOVICE

PONDĚLÍ 17:00 – 18:00
Začínáme 24. 9. 2018

Pro koho: pro holky 1.stupně 
ZŠ

S sebou: tenisky se světlou 
podrážkou, pití

Vedoucí: Jana Hanušová

Počet obyvatel ke dni 25.09.2018
Muži ......................................... 1179
Ženy .......................................... 1178
Celkem...................................... 2357
- z toho dospělí ......................... 1870

 - muži .....................................  935
 - ženy ...................................... 935 
- děti ........................................... 487
 - chlapci .................................. 244
 - dívky ..................................... 243

Zuzana Škamradová, matrikářka

Sledujte aktuální dění v obci  
na www.vranovice.eu
Facebook Vranovice Obec




