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Bytový dům v Dolinách postaví
obec



Výstavba bezpečné cyklostezky
finišuje



Cenná plaketa už zdobí Dům pro
seniory



Co nového ve škole



Ohlédnutí za Vranovickým jarem



Pohádkový les potěšil malé i velké



Skauti vystavují v knihovně

Pamětní list a ocenění obdržel za dlouholetou práci v Hasičském záchranném sboru ve Vranovicích a za práci
s mládeží Jan Rohrer (vlevo). Na snímku mu odměnu předává starosta obce ing. Jan Helikar Foto: Josef Horníček

Rada obce ocenila úspěšné osobnosti naší obce
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V pondělí 4. května 2015 předali starosta obce Ing. Jan Helikar a místostarosta
obce Drahomír Dofek motivační odměny občanům, kteří se v uplynulém roce svými
aktivitami a činností zasloužili o reprezentaci a šíření dobrého jména obce, a to
v různých oblastech společenského, kulturního, vědeckého a školního života, či v jinak
prospěšných aktivitách.
Pamětní list spolu s odměnou za dlouholetou práci v Hasičském záchranném sboru
ve Vranovicích a za práci s mládeží převzal jeho dlouholetý velitel a funkcionář Jan
Rohrer. Čestné uznání a odměnu za vynikající studijní výsledky a reprezentaci školy
a obce v různých školních vědomostních soutěžích a olympiádách obdržel bývalý žák
ZŠ ve Vranovicích a dnes již student Biskupského gymnázia v Brně Marek Mazuch.
Soutěž o jednorázovou motivační odměnu rada obce vyhlásila poprvé již loni, kdy ji
za své výsledky v silovém trojboji vyhrál Pavel Pláteník. Také letos mohli posílat návrhy
na ocenění jak jednotlivci z řad občanů obce, tak i spolky, zájmové organizace či školy.
Letos se sešlo celkem pět návrhů na ocenění. Kromě výše uvedených dvou oceněných
to byli podle abecedního pořadí: Crazy – taneční skupina pod vedením Miroslavy
Čápové a Kateřiny Procházkové; Ivan Karpíšek – vedoucí oddílu silového trojboje,
trenér II. třídy a mezinárodní rozhodčí; Pavel Pláteník – Mistr České republiky v silovém
trojboji v kategorii do 83 kg a za celkový výkon 665 kg.
Josef Horníček
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
jsou tomu právě dva roky, co byl
slavnostně otevřen Dům pro seniory.
Stavba a zejména provoz celé budovy
prokázaly, jaký má nezpochybnitelný
význam. Pro celou naší obec. Ubytování,
zdravotní a sociální péči v něm našlo více
než 70 nesoběstačných seniorů. Došlo
k podstatnému zkvalitnění školního
stravování. Jídelna v Domě pro seniory
slouží nejen žákům Základní a Mateřské
školy Vranovice, ale i veřejnosti. V budově
jsou poskytovány další doprovodné služby
jako jsou lékárna, kadeřnictví, či masáže.
V domě bylo vybudováno stylové
zázemí místního klubu důchodců, své
útočiště v něm našel také klub maminek
s dětmi. Prostory klubu důchodců i velká
moderní jídelna jsou často využívány
pro společenské akce, ale i pro soukromé
oslavy.

Dílo se podařilo a získalo cenu.
Dům pro seniory žije
Přesně dva roky od svého otevření
se dům dočkal významného ocenění.
Budova byla oceněna v soutěži Stavba
roku 2014 cenou Státního fondu rozvoje
bydlení. V úterý 12. května 2015 se
sešli vyhlašovatelé soutěže, projektanti
a dodavatelé stavby, představitelé obce
a další hosté k slavnostnímu odhalení
plakety. Oceněný byl zejména přínos celé
budovy pro život obyvatel a pro rozvoj
celé obce.

Posílí další rozvoj lokality
i bezpečnost
Dům pro seniory, včetně rekonstrukce
parku za ním i na Náměstíčku, se staly
dominantním prvkem a současně
i základem pro koncepční rozvoj celé naší
obce. V současné době dojde k dalším
důležitým změnám v této lokalitě, které
významně zvýší bezpečnost a usnadní
život všem našim spoluobčanům.
Dojde k opravě povrchu silnic
a chodníků na ul. U Floriánka, Obchodní,
Pouzdřanská a na Náměstíčku. Celá tato
zóna bude dopravně označena jako zóna
30 a budou zde vybudovány dopravní
retardéry a vyznačena parkovací místa.
Postupně je v těchto místech tvořen
prostor pro bezpečný pohyb a místo
pro setkávání všech obyvatel naší obce.
Od těch nejmenších, až po naše seniory.
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Posílí také úroveň vzdělávání
V místě bývalé jídelny ZŠ v budově
U Floriánka je připravována další
významná investice. Jedná se o nově
vyprojektovanou budovu vzdělávacího
centra. Do něho bude postupně
soustředěna školní aktivita pro I. stupeň
ZŠ a také veškeré mimoškolní vzdělávací
aktivity. Přesněji knihovna, základní
umělecká škola, družina, vzdělávací
a společenské kroužky a další.
Po vybudování již funkčního
sociálního programu má před sebou vedení
obce další velký úkol. Jednoznačnou
prioritou je nyní posílit možnosti vzdělání
a vytvoření nadstandardních podmínek
pro předškolní, školní, ale i celoživotní
vzdělávání pro dospělé.
Součástí
této
uskutečňované
dlouhodobé vize pro vzdělání je právě
i vybudování moderního Vzdělávacího
centra obce Vranovice. Zvýší šance
budoucího uplatnění žáků i dospělých.
Zajistí atraktivitu školního zařízení a tím
i jeho zachování.

Dobré místo pro život
Nároky na spokojené bydlení neustále
rostou. Současné vedení obce si v tomto
ohledu plně uvědomuje konkurenci
větších měst z okolí. Aby jim Vranovice
byly schopny v kvalitě bydlení konkurovat,
musí vybudovat co nejlepší podmínky pro
poskytování služeb pro občany. Kvalitní
sociální služby a kvalitní vzdělávání
se stávají nepostradatelnou službou
pro plnohodnotný život. I na venkově.
Venkov si udrží své postavení v kvalitě
bydlení pouze za předpokladu, že „udrží
krok“ s konkurencí.
Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Bytový dům
v Dolinách postaví
obec
Zastupitelstvo obce na svém veřejném
zasedání 21. května 2015 většinou hlasů
schválilo změnu záměru projektu výstavby
bytového domu v lokalitě Doliny.
Hlavním
důvodem,
proč
se
zastupitelstvo zabývalo tímto projektem,
byla změna záměru z prodeje projektu
a pozemku na developerský projekt,
který bude realizovat obec sama. Kromě
ekonomických přínosů z realizace stavby
ve vlastní režii chce obec zabránit riziku
vybudování bytů pro případné sociální
bydlení jinými investory. Zároveň se tak
vyvaruje možného rizika nedodržení
platnosti stavebního povolení a s tím
spojeného případného vracení dotačních
prostředků na vybudování inženýrských
sítí na dotčených pozemcích. Zahájení
výstavby bytového domu s 24 bytovými
jednotkami a náklady za zhruba 30
milionů korun se předpokládá v měsíci
srpnu tohoto roku a její ukončení je
plánováno na září příštího roku. Projekt
počítá i s úpravou zeleně v blízkem okolí
domu.

Koncem dubna schválilo zastupitelstvo obce
název ulice„Stará Pouzdřanská“
Foto: Josef Horníček

NEUŠLO NAŠÍ POZORNOSTI

Umění nebo
vandalismus?
Každý z nás se s nimi již setkal. Řeč
je o graffiti – anonymních výtvarných
projevech, které jsou k vidění na nejedné
stavbě ve městech, ale i na vesnicích. Ani
Vranovice nejsou výjimkou.
Většina z nás považuje graffiti
za čmáranice a vandalismus, jsou však
i takoví, co je považují za specifický
druh pouličního umění. Více či méně
zdařilé malůvky a podpisy (tagy) zdobí,
či hyzdí (záleží na úhlu pohledu) zdi
veřejných, ale bohužel i soukromých
budov a dopravních prostředků. Na jejich
odstranění vynakládají v celé republice
majitelé objektů ročně milióny korun.

Když přijede návštěvník či turista
do Vranovic vlakem, první s čím se
setká a co ho upoutá, je „vymalovaný“
podchod pod železniční tratí. Ani cyklisté
a návštěvníci přijíždějící do obce po silnici
nejsou ušetřeni výtvorů anonymních
„umělců“. Pomalovaný most, informační
tabule zarámovaná malůvkami, nebo další
pomalované fasády rozhodně neujdou
jejich pozornosti. Co však říct k autorovi
malůvek na fasádách domů? Líbilo by se
mu, kdyby mu na jeho domku podobný
umělec vytvořil takové dílo?
-horDo nové rubriky „Neušlo naší
pozornosti“, kterou jsme oznámili
v minulém čísle, přišel první námět
od p. Radka Klimeše na doplnění
odpadkových košů pytlíky pro úklid
exkrementů po svých čtyřnozích
miláčcích.

Ve ﬁnancování
nových projektů
i plánovaných
aktivit i letos
pomohou dotace
Dovybavení
infocentra,
údržba
cyklostezky a nový projekt Půjčování
hraček, to jsou tři oblasti, na které
se obec v příštích měsících zaměří.
Na jejich financování totiž získala dotace
z Jihomoravského kraje, které pokryjí
velkou část výdajů.
V infocentru již přibyl nový počítač,
poskytování služeb zajišťuje kvalifikovaná
pracovnice, byly
vytvořeny
nové
informační materiály obce, a jiné.

A jaká je reakce ze strany obce, na to
jsme se zeptali starosty Ing. Jana Helikara.
„Za zkoušku nic nedáme. Jedná se o opatření,
které si nevyžádá žádné investiční náklady,
ani organizační změny. Pytlíky na psí
exkrementy v nejbližších dnech umístíme
k odpadkovým košům. Po delším časovém
období pak můžeme společně toto opatření
vyhodnotit,“ sdělil nám k uvedenému
námětu starosta.
Umění nebo vandalismus?
Foto: Josef Horníček

V České republice je sprejerství
považováno za vandalismus a je dokonce
trestným činem, který má oporu
v paragrafu 257 trestního zákona. Jedná
se o trestný čin poškozování cizí věci
s možností potrestání odnětím svobody
až na jeden rok. I kdyby tedy malovali
sprejeři na cizí zdi a objekty opravdová
umělecká díla, nic se nemění na tom, že
jde o projev vandalismu.

Co vypovídá takové dílo o jeho autorovi?
Foto: Josef Horníček

K poslednímu dni měsíce května
ukončila svoji činnost v pozici vedoucí
centra volného času a vedoucí redaktorka
Vranovického zpravodaje Ing. Mgr. Petra
Klabusayová. Po dvou letech odchází
za plněním mateřských povinností.
Novým vedoucím centra i zpravodaje je
od 1. června Ing. Josef Horníček.Telefonní
i e-mailové kontakty na centrum volného
času i zpravodaj zůstávají v platnosti.

Vrcholí také poslední přípravy
k zavedení nové služby na podporu
rodinné politiky „Půjčování hraček“.
K zapůjčení bude na 100 kusů nových
hraček pro děti různých věkových
kategorií. V nabídce nebudou chybět
ani vybrané sportovní potřeby, hračky
pro rozvoj logického myšlení, stolní hry,
hračky pro rozvoj slovní zásoby, motoriky
a další zajímavé hračky. Hračky si bude
možné zapůjčit už od září letošního
roku, kdy bude nový projekt spuštěn.
Tento projekt mimo jiné umožní, aby
si dítě vyzkoušelo, zda ho daná hračka
skutečně zajímá, a to, zda vyhovuje
jeho individuálním potřebám i věku.
Služba bude zdarma pro registrované
návštěvníky knihovny. Hračky budou
k dispozici nejen rodičům a jejich dětem,
ale také pedagogům, které je budou moci
vyžít při své výuce.
Mezi plánovanými aktivitami nebude
chybět ani údržba cyklostezky EuroVelo
9, která obcí vede.

-red-

-kla-

A jaké jsou vaše postřehy a podněty
pro řešení nedostatků, kterých jste si
všimli třeba při procházce obcí? Napište
a pošlete nám své náměty!
-hor-

Centrum volného
času a zpravodaje
pod novým
vedením
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Z činnosti rady
a zastupitelstva
obce
Usnesení rady obce jsou před zveřejněním
upravena ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
zákon o ochraně osobních údajů.

Usnesení rady obce č. 7/2015
ze dne 30. 3. 2015
Rada obce:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila Závěrečný účet
obce a doporučuje ho ke schválení
v zastupitelstvu obce.
1.2 Rada obce rozhodla o vítězné nabídce
na dodavatele klimatizace do jídelny
v Domě pro seniory – společnost TOPR
KLIMA s.r.o.
1.3 Rada obce rozhodla o stavebních
úpravách sociálního zařízení v budově
ZŠ – Masarykova ul.
1.4 Rada obce rozhodla pro účely stavebního
povolení rozdělit projekt Vzdělávacího
centra na dva samostatné projekty.
1.5 Rada obce schválila ukončení sporu se
společností HANTÁLY a.s.
1.6 Rada obce schválila dodatek č. 4
k Nájemní smlouvě č. 2637100810 s ČD
a.s.
1.7 Rada obce schválila termín pro
slavnostní odhalení pamětní plakety
na Domě pro seniory od Státního fondu
rozvoje bydlení v rámci soutěže Stavba
roku – 12.5.2015 v 11:00 hod.
2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá připravit výběrové
řízení pro stavební úpravy sociálního
zařízení v budově ZŠ na ul. Masarykova.
T: 30.4.2015, O: D. Dofek
2.2 Rada obce ukládá vypsat výběrové
řízení na provedení demolice stodoly
za budovou ZŠ U Floriánka č.p. 57.
T: 30.4.2015, O: starosta
2.3 Rada
obce
ukládá
předložit
Nařízení vlády č. 37/2003 upravující
odměny zastupitelům k projednání
v zastupitelstvu obce.
T: jednání zastupitelstva obce,
O: starosta
2.4 Rada obce ukládá projednat na jednání
rady obce studii úprav plochy okolo
domu č.p. 183 se zástupci bytového
domu.
T: duben 2015, O: starosta
3. vzala na vědomí:
3.1 Rada obce vzala na vědomí Zprávu
auditora.
3.2 Rada obce vzala na vědomí Zprávu
o provozu čistírny odpadních vod.
3.3 Rada obce vzala na vědomí Zprávu
veřejné ochránkyně práv ve věci
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„Ubytovací zařízení poskytující péči bez
oprávnění“.

Usnesení rady obce č. 8/2015
ze dne 13. 4. 2015
Rada obce:
1. schvaluje:
1.1 Rada
obce
schválila
program
zastupitelstva obce konaného dne 30. 4.
2015.
1.2 Rada obce schválila koupi vertikutátoru
John Deer D38R za cenu 22.290,- Kč
včetně DPH.
1.3 Rada obce schválila studii pro sportovní
areál – současné tréninkové hřiště SK.
1.4 Rada obce schválila vypracování
projektové dokumentace na sportovní
areál – současné tréninkové hřiště SK,
dle nabídky projekční kanceláře Evy
Palové.
1.5 Rada obce schválila vypracovanou studii
úpravy okolí domu č.p. 183.
1.6 Rada obce schválila průběh pietního
aktu u příležitosti 70. výročí osvobození
naší obce.
1.7 Rada obce schválila Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 09/14 se společností
HaSt.
1.8 Rada obce schválila Dodatek č. 9
ke Smlouvě č. 1/2007 o provozování
vodního díla pro veřejnou potřebu –
vodovodu, se společností VaK Břeclav
a.s.
1.9 Rada obce schválila formu motivační
odměny v r. 2015.
2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá zahájit jednání
o získání pozemků pod tréninkovým
hřištěm SK, p.č. 1919/77 a 1919/3.
T: 30.6.2015, O: starosta, 1. místostarosta
2.2 Rada obce ukládá zadat vypracování
projektové dokumentace pro úpravy
okolí domu č.p. 183, dle schválené
studie.
T: 30.5.2015, O: starosta
3. vzala na vědomí:
3.1 Rada obce vzala na vědomí hodnocení
čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 2015.
3.2 Rada obce vzala na vědomí Rozhodnutí
Krajské hygienické stanice o prodloužení
výjimky pro kapacitu MŠ 90 dětí
do 30.6.2016.

Usnesení rady obce č. 9/2015
ze dne 27.4.2015
Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila projekt Půjčování
hraček.
1.2 Rada
obce
schválila
nabídku
Ing. Jaroslava Flégla na zpracování
dopravního pasportu.
1.3 Rada obce pověřuje starostu obce
Vranovice výkonem agendy sociálně
právní ochrany dětí.
1.4 Rada obce schválila smlouvu o dílo

na
zhotovení
projekčních
prací
na „Sportovní areál - tréninkové hřiště
SK“ s paní Evou Palovou, Obeciny 4109,
760 01 Zlín.
1.5 Rada
obce
schválila
Smlouvu
o sdružených službách dodávky
a odběru plynu s platností od 1.8.2015
od
dodavatele
ELIMON
a.s.,
Jungmannova 31/23, Praha, IČ
27163962.
1.6 Rada obce schválila Dohodu č. 4/2015
vlastníků
provozně
souvisejících
vodovodů se společností Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s.
2. ukládá:
2.1 Rada
obce
ukládá
požadovat
po dodavateli „Studie proveditelnosti
propojení přes železniční trať“ doložení
proveditelnosti předložených variant
řešení.
T: 15.5.2015, O: starosta
2.2 Rada obce ukládá požadovat po ZD
Hrotovice náhradu škody za poškození
účelové komunikace Vranovice –
Přísnotice.
T: ihned, O: starosta
3. vzala na vědomí:
3.1 Rada vzala na vědomí Zprávu o činnosti
společenských organizací a spolků v obci
Vranovice.
3.2 Rada obce vzala na vědomí Zprávu
o třídění a svozu odpadu k 31.3.2015.
3.3 Rada obce vzala na vědomí vyhodnocení
programu Sociální péče.
3.4 Rada obce bere na vědomí vyhodnocení
cvičení „Blackout JMK 2015“ v rámci
JMKu.
3.5 Rada obce bere ba vědomí celkové
vyúčování ceny pro vodné a stočné
společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav.
3.6 Rada obce bere na vědomí informaci
veřejné ochránkyně práv o novém
evidenčním systému ESO.
3.7 Rada vzala na vědomí vyúčtování
Vranovického jara.

Usnesení rady obce č. 10/2015
ze dne 11.5.2015
Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada
obce
schválila
program
mimořádného jednání zastupitelstva
obce dne 21.5.2015 v 19:00 hod.
1.2 Rada obce schválila rozšíření prací
v rámci investiční akce „Obytná zóna –
zóna 30“.
1.3 Rada obce schválila přijetí dotace
poskytnuté Jihomoravským krajem.
1.4 Rada
obce
schválila
nabídku
na projektovou dokumentaci na sanaci
pozemku
vedle
připravované
komunikace vedle Atraxu.
1.5 Rada obce schválila hospodářské
výsledky ZŠ a MŠ Vranovice
k 31.3.2015.

1.6 Rada obce schválila vypracování krátkého
dokumentu mapujícího výstavbu Domu
pro seniory až po odhalení slavnostní
plakety od Státního fondu rozvoje
bydlení.
1.7 Rada
obce
schválila
stanovisko
ke
stavebním
a
bezpečnostním
připomínkám k penzionu Veritas.
2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá projednat s SÚS
Břeclav možnost opravy povrchu
komunikace na ul. Školní.
T: 15.6.2015, O: 1. místostarosta
2.2 Rada obce ukládá prověřit připravenost
trasy pro Naučnou stezku.
T: 30.5.2015, O: L. Mrkvica
3. vzala na vědomí:
Rada obce vzala na vědomí vyhodnocení
Plánu investic a oprav k 30.4.2015.

Usnesení zastupitelstva obce
č. 2/2015 ze dne 30.4.2015
1. Zastupitelstvo obce schvaluje
1.1 Zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání.
1.2 Zastupitelstvo obce schvaluje členy
návrhové komise.
1.3 Zastupitelsvo obce schvaluje ověřovatele
zápisu.
1.4 Zastupitelsvo obce schvaluje název ulice
Stará Pouzdřanská.
1.5 Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení
obce na 15 částí pro jednotlivé
zastupitele.
1.6 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný
účet za rok 2014 bez výhrad.
1.7 Zastupitelstvo
obce
schvaluje
hospodářský výsledek za rok 2014.
1.8 Zastupitelstvo obce schvaluje převod
výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši
-3.535.899,50 Kč z účtu 431 na účet 432
nerozdělený zisk z minulých let.
1.9 Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků
p.č. 1842/174 o výměře 96m2 – ostatní
plocha, p.č. 1842/180 o výměře 827m2 –
ostatní plocha, p.č. 532/1 o výměře 33m2
– zastavěná plocha, p.č. 891 o výměře
36m2 – ostatní plocha. CELKEM: 992
m2 za cenu 50.000,- Kč.
1.10 Zastupitelstvo obce schválilo záměr
prodat část pozemku 2564/2. Jedná se
o část pozemku na ul. Obchodní před
rodinnými domy číslo popisné 126, 119
a 42.
1.11 Zastupitelstvo obce Vranovice v souladu
s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce radního jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 1.340,.- Kč
měsíčně, stanoví odměnu členům výborů
a komisí, kteří jsou členy zastupitelstva
obce, ve výši 1.091,- Kč a členům
zastupitelstva obce ve výši 553,- Kč.
Odměna bude poskytována od 1.5.2015
a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se
zúčastnil.

1.12 Zastupitelstvo
obce
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., číslo smlouvy:
1030023760/001.
1.13 Zastupitelstvo
obce
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., číslo smlouvy:
1030024355/003.
1.14 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., číslo smlouvy:
HO-014330032760/001.
2. Zastupitelstvo obce ukládá:
2.1 Všem zastupitelům dbát na dodržování
pořádku a schválených vyhlášek
v ulicích dle rozdělení odpovědností pro
jednotlivé zastupitele.
T: průběžně, hodnocení 1x ročně
(únor následujícího roku), Z: všichni
zastupitelé
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o kontrole usnesení.
3.2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
přednesenou Zprávu o činnosti rady
obce.
3.3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
přednesenou Zprávu o činnosti
finančního výboru.
3.4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
3.5 Zastupitelstvo obce bere a vědomí
Zprávu o výsledku hospodaření za I.
čtvrtletí 2015.
3.6 Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu
auditora za rok 2014.

Pozvánka na veřejné
jednání zastupitelstva
Veřejné jednání Zastupitelstva
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek
25. 6. 2015 v 19 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Vranovice

Harmonogram svozu odpadu
Termíny svozu komunálního
odpadu
červen: 12., 26.
červenec: 10., 24.
srpen: 7., 21.

Termíny svozu separovaného
odpadu
Plast -

červen: 10.
červenec: 8.
srpen: 5.
Sklo červen: 18.
červenec: 16.
srpen: 13.
Papír červen: 24.
červenec: 22.
srpen: 19.
Bioodpad - červen: 18.
červenec: 2., 16., 30.
srpen: 13., 27.

Rozdělení obce na 15 částí pro jednotlivé zastupitele
Mgr. Pavel Kukleta ............................ Lipová od mostu po křižovatku, Květná,
Sokolská
Růžena Jedličková ............................ Lipová od křižovatky po Nábytek Mikulík,
Přísnotická, Kopečky
Mgr. Oldřich Vybíral ......................... Školní od křižovatky po Pinďulky, K Trati,
Růžová
Petr Škamrada ................................... Nosislavská, Příční, Zahradní
Miluše Sedláčková............................ Nová, U Hřiště
Ing. Jaroslav Pezlar ........................... Školní od Pinďulek po křižovatku u kostela,
Masarykova, Pinďulky, Ulička
Luboš Mrkvica.................................... Dlouhá
Ing. Jan Helikar .................................. Přibická
Ing. Jiří Hladík..................................... Nádražní, Úzká, Mrštíkova
Drahomír Dofek ................................ Náves, Hlavní
Květuše Procházková ...................... Obchodní, Náměstíčko, Pouzdřanská
Mgr. Iva Rapcová............................... U Floriánka, U Koupaliště
Martin Hochman .............................. Polní, Nad Dolinami, Doliny
Ing. arch. Simona Kodýtková........ U Hájku, Sadová
Dagmar Sedláčková......................... Ivaňská, U Hlinku
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Cenná plaketa
už zdobí Dům pro
seniory
Významný punc jedinečnosti přibyl
na fasádě Domu pro seniory. V úterý 12.
května 2015 na něm byla odhalena plaketa
Stavba roku 2014. Slavnostní odhalení se
uskutečnilo v režii představitelů Státního
fondu rozvoje a bydlení ČR a Nadace
pro rozvoj architektury a stavitelství.
Přestavěný areál dřívějšího zemědělského
družstva získal cenu v architektonické
soutěži v loňském roce. Osobně ji převzal
starosta obce Jan Helikar ve čtvrtek
4. září 2014 na slavnostním vyhlášení
vítězů v paláci architektury v Praze.
Vranovický Dům pro seniory uspěl mezi
čtyřiašedesáti soutěžícími.

Vzorový příklad
Stavbu domu kompletně
realizovala samotná obec
Vranovice.
O
náklady
přesahující částku padesáti
milionů korun se podělila
se soukromým investorem,
který po dokončení část
budovy odkoupil. Odborná
porota
tento
ojedinělý
způsob realizace považuje
za vzorové řešení. Potvrdil
to
předseda
správní
rady Nadace pro rozvoj Účastníci slavnostního odhalení plakety při prohlídce Domu pro
architektury a stavitelství seniory v diskusi se starostou obce
Ing. arch. Jan Fibiger, Csc. Foto: Dagmar Sedláčková
„Tohle je splněný sen každé
práci na projektu rozvoje sociálních
obce velikosti Vranovic. Péče o nejstarší
služeb. K lepšímu se bude měnit i celá
generaci je úkol, který stojí před každým
lokalita v blízkosti domu. „Ocenění je
z nás a před celou společností. To
velice důležité je to ocenění pro užitečnost
jak se zde podařilo spojit historickou
stavby a velice si ho cením. Dům pro
podobu se záměrem
obce i soukromým seniory je součástí rozvoje celé obce. Také
investorem
je
tak ve vztahu k tomu, že se mění celá lokalita,
vzorový
příklad kde dům stojí. Dříve tu byl brownfield,
možného řešení, který bývalé JZD které už hrozilo ekologickou
by měl být znám škodou. Obec se snažila aby lokalitu
a prezentován po celé využila prospěšně pro obyvatele a projekt
celého domu pro seniory zapadal do celé
téhle zemi,“ řekl.
této koncepce. Podařilo se to vyřešit ku
prospěchu obyvatel domu i ku prospěchu
Tři projekty kvůli
rozvoje celé obce,“ míní starosta obce
dotacím, nakonec
Ing. Jan Helikar.

Slavnostního odhalení plakety se zúčastnili (zleva): Ing. Petr Vašíček – bez nich
Vašstav, s.r.o., Ing. arch. Leona Tupá – projektantka,
Samotná
stavba
Mgr. Karolina Smetanová – SFRB, Ing. Jan Helikar – starosta,
zařízení trvala pouhý
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. - Nadace pro rozvoj architektury
jeden rok. Mnohem
a stavitelství, Ing. Ivo Kocian – soukromý investor
náročnější a delší byly
Foto: Dagmar Sedláčková

Dva důvody: perfektní
rekonstrukce a přirozené
prostředí
Slavnostního
odhalení
plakety
ve Vranovicích se zúčastnili také
představitelé obce Vranovice, projektanti,
stavitelé i provozovatelé zařízení. Podle
ředitelky marketingu a komunikace
Státního fondu rozvoje bydlení ČR,
Mgr. Karolíny Smetanové, zaujala
vranovická stavba ze dvou hlavních
důvodů. „Jedna část se týkala technických
záležitostí. Šlo o perfektně provedenou
rekonstrukci stávajícího objektu, došlo
k revitalizaci okolí. Druhým důvodem
bylo to, že Dům pro seniory je součástí
obce. Dochází k přirozenému prolínání
dvou skupin, jednou z nich jsou klienti
a druhou je veřejnost. Dům je ve velice
přátelském a přirozeném prostředí,“
uvedla Smetanová.
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přípravy a hledání
způsobu financování. Z těchto důvodů
musely být postupně vypracovány
například tři projekty. „První projekt se
dělal v roce 2008,kdy se stavba projektovala
podle podmínek ministerstva pro místní
rozvoj, podle dotačního titulu, o který
jsme žádali. Protože se dotace nepovedly,
chtěli jsme žádat o další, z podmínek
EU. Také to neprošlo. Tak přišlo na řadu
vypracování dalšího projektu, když se
podařilo k realizaci získat soukromého
investora. Ten měl další požadavky
na vypracování lůžkové části,“ přiblížila
náročnou dobu příprav projektantka
stavby Ing. arch. Leona Tupá.

Místo zboru moderní lokalita
a služby obyvatelům
Celostátní ocenění má velký význam
pro Vranovice. Dům pro seniory se stal
navíc výchozím bodem pro dlouhodobou

Výstavba domu pro seniory je podle
starosty pouze součástí programu
sociální obec. Dále do něj patří například
program Podaná ruka, sociální služby pro
veřejnost, pro seniory. Nezapomíná se ani
na předškoláky, například s ojedinělou
službou půjčování hraček. „Tento sociální
program doprovází rozvoj obce celých
sedm let, je otevřený a předpokládám
že bude pokračovat,“ zakončil Ing. Jan
Helikar.
Záměr stavby vznikl v roce 2008,
samotná přestavba JZD na Dům pro
seniory byla zahájena v březnu 2012
a zkolaudována v květnu 2013. V současné
době zařízení obývá na sedmdesát
klientů, moderní jídelnu využívají žáci
základní školy i veřejnost. Stylové
prostředí klubu důchodců užívají místní
senioři i maminky s dětmi. V prostorách
se konají společenské akce i soukromé
oslavy. V domě jsou služby jako například
lékárna, masáže, či kadeřnictví.
Dagmar Sedláčková

Horké dny v jídelně
jsou minulostí. Díky
klimatizaci
Dva roky trpělivosti uspořily
přes 2,5 milionu korun
Po dvou letech provozu bude oběd
ve školní jídelně více chutnat. V těchto
dnech se totiž do jídelního prostoru
v Domě pro seniory podařilo nainstalovat
potřebnou klimatizaci. I v horkých letních
měsících tak budou od nynějška strávníci
jíst v příjemně klimatizovaném prostředí.

Dny čínské kuchyně
Celkem už dvakrát v letošním roce
připravila společnost Scolarest, s.r.o., pro
své strávníky v Domě pro seniory nabídku
specialit čínské kuchyně.

Výstavba bezpečné
cyklostezky ﬁnišuje

Proč to trvalo tak dlouho?
Šlo o peníze. A nutno předeslat, že
v tomto případě se vytrvalost a důslednost
opravdu vyplatily. V původním rozpočtu
Domu pro seniory totiž činila částka
na pořízení klimatizace jídelny téměř
3 miliony korun. Tuto nepřiměřeně
vysokou cenu jsme nehodlali akceptovat,
a proto se klimatizace nerealizovala.
V loňském roce se proto uskutečnilo
výběrové řízení na dodavatele klimatizace.
Vysoutěžená cena však stále převyšovala
částku jednoho milionu korun. I tato
částka byla pro obec vysoká, a proto jsme
hledali dál. Nakonec jsme byli úspěšní.
Právě
instalovaná
klimatizace
byla opět v letošním roce vysoutěžena
ve veřejné soutěži a činí jen necelých 300
tisíc korun. Vedení obce se tak podařilo
uspořit oproti původnímu rozpočtu více
než dva a půl milionu korun. Dvouleté
hledání optimálního řešení a trpělivost se
tak vyplatily.
I díky těmto úsporám můžeme
v letošním roce uskutečnit kompletní
rekonstrukci sociálních zařízení v budově
základní školy.
Ing. Jan Helikar
starosta obce

17. dubna uplynulo 70 let od osvobození obce
Foto: Josef Horníček

aktu s položením kytice k památníku
osvoboditelům se ve čtvrtek 16. dubna
2015 zúčastnili zástupci obce v čele se
starostou ing. Janem Helikarem a žáci
základní školy s jejich učitelkami.
V přímých bojích padli ve Vranovicích
2 sovětší vojáci (jeden u školy, druhý
na návsi v nové čtvrti). Dalších 32 zemřelo
v následujícím období na následky
zranění, nemocí nebo nehod v sovětském
polním lazaretu, který byl vybudován
v obecní škole.
Josef Horníček

Speciality čínské kuchyně letos již dvakrát
obohatily nabídku jídel
Foto: Josef Horníček

Výstavba nového bezpečného úseku
cyklostezky, která začala počátkem
měsíce dubna, se dostává do finále. Stezka
s asfaltovým povrchem, která je součástí
cyklotrasy Brno – Vídeň, povede podél
hlavní silnice z Vranovic do Přibic. Zvýší
bezpečnost jak samotných cyklistů, tak
i dopravy na této exponované trase.

Jídla, která vznikla pod dohledem
čínských kuchařů, obohatila nabídku
školního programu a pochvalovali si je
malí i velcí strávníci.
-hor-

70 let
od osvobození obce
a od konce druhé
světové války
Během měsíce dubna a května si celý
svět připomínal 70 let od osvobození
od nacistické okupace a od konce druhé
světové války. Tato válka s 60 miliony obětí
se stala největším globálním válečným
konfliktem
a
krveprolitím,
který
nemá
v historii lidstva
obdoby.
V
předvečer
výročí osvobození
obce
Vranovice
jsme si připomněli
události jarních dnů
roku 1945 a uctili
památku padlých
při osvobozování
obce.
Pietního

Cyklostezku zbývá pokrýt ještě asfaltovým
povrchem
Foto: Josef Horníček

Druhá etapa dostavby bezpečné
cyklostezky označovaná jako projekt
Vranovice II bude dokončena během
měsíce června a stezka bude sloužit
nejen cyklistům, ale i vyznavačům jízdy
na kolečkových bruslích.
-hor-

Půjčovna kol
na nádraží zahájila
první sezónu
K 1. 5. 2015 byl spuštěn ostrý start
společného projektu obce Vranovice
a Českých drah, a.s. (ČD) na půjčování
kol „ČD Bike“. K 92 půjčovnám kol
na nádražích ČD se tak přiřadily
i Vranovice, které jsou v Jihomoravském
kraji pátou železniční stanicí s touto
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službou. Pro zájemce o půjčení kol je
k dispozici 11 nových trekových kol
v plném vybavení, včetně dětských.
Tento společný projekt se připravoval
delší dobu a vyvíjel se postupně
v několika etapách. Provozování
půjčovny a nákup kol zajišťují ČD, a.s.
a naše obec spolupracuje s pokladními
při vydávání a příjmu kol s doporučením
telefonické rezervace předem. Ve druhé
polovině dubna provedly ČD, a.s.
v prostorách železniční stanice stavební
úpravy a dodaly nová kola. Kola jsou
plně vybavena, k zapůjčení jsou i dětské
sedačky, přilby, zámky, nářadí i další
případné vybavení.
Půjčování a příjem kol je zabezpečeno
v době otevíracích hodin pokladny
po celý týden a sezónu od 1.5.2015
do 31.10.2015, včetně svátků, kdy je
provozní doba pokladny a půjčovny
ve stejném režimu jako v neděli. Pro
zájemce o zapůjčení kol se doporučuje
telefonická rezervace předem na tel. č
725 885 932.
-hor-

Infocentrum
a vinotéka opět
otevřeny
Po zimní přestávce otevřely své
prostory a nabízejí služby turistické
informační
centrum
a
vinotéka
za obecním úřadem. První návštěvníky
zde přivítali už o velikonočních svátcích
a nedávno prodloužili otevírací dobu,
každý pátek a sobotu je otevřeno až do 21
hodin. Posedět v příjemném prostředí
je možno jak venku, tak i ve vnitřních
prostorách vinotéky.
Návštěvníci
mohou
mimo
ochutnávky vína využít také služeb
certifikovaného
infocentra,
jehož
hlavním cílem je turistům poskytnout
všestranný informační servis v oblasti
cestovního ruchu a kultury, dále možnost
využití elektronických služeb, internetu
a kopírování.
V prostorách infocentra se nachází
také muzeum vinařství.
-hor8

Obecní knihovna

Nejúspěšnější český spisovatel Michal Viewegh představil novou knihu
Foto: Josef Horníček

Čtěte, vzkazuje
Michal Viewegh
budoucím
spisovatelům
Nejúspěšnější český spisovatel Michal
Viewegh je autorem téměř tří desítek
knih, z nichž mnohé vyšly také v cizích
jazycích a jejich celkový náklad se blíží
ke dvěma milionům prodaných výtisků.
Při autorském čtení a křtu své nové
povídkové knihy „Zpátky ve hře“, která se
uskutečnila 19. května 2015 v Brně, dostal
od svých čtenářů dotaz, co by vzkázal
potencionálním budoucím spisovatelům,
aby byli úspěšní jako on. „Čtěte.
Nemůžete být úspěšným spisovatelem,
když nebudete hodně číst,“ vzkázal
všem přítomným Viewegh. Většinu
z děl tohoto autora včetně jeho novinky
„Zpátky ve hře“ najdete i v knižním
fondu obecní knihovny ve Vranovicích.
Přijďte si vybrat.
-hor-

Nové přírůstky
v knihovně
 Viewegh Michal: Zpátky ve hře,
2015
 Genova Lisa: Pořád jsem to já, 2015
 Kinney Jeff: Deník malého
poseroutky, 2015

 Viewegh Michal: Andělé všedního
dne, 2014
 Keleová-Vasilková Táňa: Lék
na smutek, 2014
 Hrabal Bohumil: Spisy 2, 2014
 Kašpar Tomáš: Umíráme
na objednávku, 2014
 Hnízdil Jan: Zaříkávač nemocí –
chcete se léčit nebo uzdravit? 2014
 Vondruška Vlastimil: Ďáblův sluha,
2014
 Čapek Karel: Dášeňka – čili Život
štěněte, 2014
 Dinosauři, 2014
 Moorjani Anita: Musela jsem zemřít,
2013
 Tombak Michal: Cesta ke zdraví,
2013
 James E. L.: Padesát odstínů šedi...
(1-3)
Více
informacích
naleznete
na webových stránkách knihovny http://
www.vranovice.eu/obec-vranovice/
obecni-knihovna

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

Okna školy dokořán
Zlatá medaile
v 3D lukostřelbě
v Hohenau pro
Gebauerovou
V sobotu 11.4. 2015 se konal
v sousedním Rakousku turnaj pěti států
v tzv. 3D lukostřelbě, v níž střelci místo
klasických kruhových terčů střílí na 3D
makety polyuretanových terčů lovné
zvěře v životní velikosti. Tyto terče mají
na sobě bodovací kruhy, tzv. zóny, které
jsou bodovány podle přesnosti zásahu.
Tomuto druhu lukostřeleckého sportu
se u nás věnuje stále více zájemců napříč
všemi generacemi. V ČR jsou k dnešku
registrovány 23 kluby. A že čeští a moravští
střelci umí zabodovat i na mezinárodních
soutěžích, o tom svědčí jejich úspěchy!
Zlatou medaili získala Anna Gebauerová,
žákyně 6. ročníku ZŠ Vranovice, která
zároveň vystřílela nejvíce turnajových
bodů napříč všemi kategoriemi.

Okrskové kolo
dopravní soutěže
Řekneme si, že žák 5. třídy již není
žádné malé dítě. Jenže když se má
rozhodnout, jak zareagovat na křižovatce
plné aut, jak má poskytnout první pomoc
při krvácení, otravě chemikáliemi a co je
to např. stabilizovaná poloha, v takovém
případě si neví rady kdekterý dospělý.
Naši žáci se zúčastnili okrskového
kola dopravní soutěže. V pátek 24.
dubna 2015 jsme brzy ráno vyrazili
do Pohořelic, abychom si poměřili síly
s dalšími vrstevníky z okolí. Myslím, že
si naši žáci zaslouží pochvalu, protože
z deseti zúčastněných družstev obsadili 1.
místo a společné družstvo 4. A a 4. B se
umístilo na krásném 3. místě!

Turnaje se zúčastnily přes dvě stovky
střelců z Rakouska, Čech, Slovenska,
Maďarska a Polska. Pálavští střelci se
museli k medailím probojovat přes další
soutěžící, kteří již dokázali zabodovat
na mistrovství Evropy i světa. Celkem 34
terčů bylo postaveno na trati bez větších
záludností, nicméně i tak se střelci museli
poprat o medaile ve čtyř hodinovém
maratonu a kdo chtěl medaili, nemohl
si dovolit v této konkurenci zaváhat.
3D lukostřelba dokáže soutěžící přenést
z reality do světa lovců a dobrodruhů
často již prvním výstřelem. A pokud ještě
dokážete zúročit svůj trénink a odhodlání
na Evropském turnaji, je to opravdu
krásný a dlouho působící zážitek a to
pravé odreagování.

Foto: Petra Stejskalová

Hokejoví komentátoři sice také
nejsme, ale jejich místa i místa VIP
hostů jsme si alespoň prošli a důkladně
prohlédli. Na zvídavé otázky jsme dostali
odpovědi a dozvěděli jsme se rovněž, kdo
byl prvním hokejovým brankářem, který
nosil plastovou masku na obličeji. Prožili
jsme pěkné odpoledne.
Petra Stejskalová
Z deseti zúčastněných družstev byli vranovičtí
páťáci nejlepší
Foto: Petra Stejskalová

Zlatou medaili v Hohenau získala v 3D
lukostřelbě Anička Gebauerová

ploše. Musíme uznat, že to ale klouzalo!
Dále následovala prohlídka celé arény.
Byli jsme tam, kam se běžný „smrtelník“
nedostane, tedy pokud zrovna není
hráčem Komety Brno. Prohlédli jsme
si posilovnu i šatny, kde jsme narazili
na příjemného hráče Komety Františka
Ptáčka. Byl na nás milý a dokonce se
s námi i vyfotil.

Soutěž se skládala ze čtyř částí.
Nejprve nás čekala jízda zručnosti na kole,
potom jsme si ověřili naše znalosti testem
z první pomoci a dále nás čekal test
z dopravních situací a značek. Celou naši
soutěž uzavírala jízda v běžném provozu
za dozoru policistů. Ve všech částech se
pak sčítaly trestné body.
Nezbývá, než malým cyklistům
poblahopřát a popřát žákům z páté třídy
mnoho úspěchů v Oslavanech, kam
postoupili z okrskového kola.
Petra Stejskalová

Páťáci na stadionu
Dne 20. dubna jsme se vydali vlakem
do Brna. V batohu jsme měli kromě dobré
svačinky od milované maminky ještě
brusle, helmu a chrániče. V 9 hodin ráno
jsme již stáli na bruslích v DRFG Aréně
v Brně a proháněli se po upravené ledové

Den Země v MŠ
Den 22. 4. 2015 je vyhlášený po celém
světě jako Den Země. S dětmi naší školky
každoročně tento významný den slavíme.

Foto: archiv MŠ

Ráno za námi přijelo divadlo Kozlík
s Vodnickou pohádkou. Velké marionety
byly kouzelné! Po svačině jsme se vypravili
na poznávací vycházku s cílem objevovat
co nejvíce krásných místeček v přírodě
(co do přírody patří) a kam s odpady (co
do přírody nepatří - úkoly související
s ekologií). Prožitkovým učením jsme
vedli děti ke všemu živému i neživému
9

v přírodě. Dané podtéma souviselo
s obecním projektem „Třídíme již doma“.
Motivací pro děti je Třídníček
a Odpadníček, dva skřítci, kteří provázejí
děti denně ve školce. Třídění odpadu
přece pomáhá naší přírodě a současně tak
naší milované „matičce Zemi“. Během
vycházky děti samy určovaly, z jakého
materiálu odpadky jsou a kam nalezený
odpad patří, jaké barvy mají kontejnery
v obci a co se s odpady děje dál (recyklace,
bioodpady).
Den planety Země se opět vydařil,
počasí nám přálo a děti si odnesly cenné
informace z celého slavného dne.
Yveta Šturmová

rychlost, obratnost, hmat a štěstí – při
nošení míče na břiše, chytání míčku
do kelímku, chůzi slepených těl, házení
obručí, sbírání mincí, balancování s tyčí
a řadě dalších aktivit. I díky vydařenému
počasí byla účast nad očekávání. Soutěží
a her se zúčastnilo více jak 75 dětí.

Chvilka pro mne
a pro moji maminku
Poprosíme tatínka,
aby hlídal miminka,
malá, větší, i když brečí.
S maminkou si posedím,
překvapení vyrobím.
Tatínkovi za hlídání
velkou pusu nakreslím.
„Chvilka pro mne a pro moji
maminku“ - tak jsme nazvali Svátek
matek v naší MŠ. Jistě jste poznali, že
jsme tento den pojali netradičně. Zatím,
co tatínci doma hlídali mladší sourozence,
my jsme se v kroužku na koberci tulili
k mamince. Zazpívali jsme jí písničky,
řekli básničky, zatančili taneček. Povídali
jsme si, co máme rádi na své mamince
a naopak a také jsme se zavázanýma
očima poznávali tu svoji maminku
a ona nás. Nakonec jsme si s maminkou
vytvořili kytičku a všichni spokojeni
s úsměvem odcházeli domů za tatínky
a miminky. Děkujeme za vydařenou
chvilku s maminkou.
Naděžda Stulíková

Zábavné odpoledne
Dne 16. 5. 2015 jsme na hřišti SK
Vranovice připravili pro rodiny s dětmi
Zábavné odpoledne. Na účastníky
čekalo 12 dovednostních „disciplín“
a ochutnávka zdravých a chutných
potravin, které pro ně připravily
pořádající maminky. Děti si s rodiči,
prarodiči, strýčky, tetami nebo kamarády
vyzkoušeli svůj postřeh, koordinaci,
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Pro velký zájem u stolů s ochutnávkou
zdravých pokrmů uvádíme webové
stránky
environmentální
výchovy
základní školy: www.environmentalnivychova.webnode.cz/news/chiaseminka-superpotravina, kde najdete
jednoduché recepty pro přípravu chia
semínek a podrobné informace o této
super potravině. Recepty ostatních jídel,
které jste měli možnost ochutnat, budou
taktéž zveřejněny na stránkách školy.

Přírodopis trochu
jinak, aneb kdy učí
rodiče
V úterý 26.5.2015 čekalo na žáky
7. A třídy „menší“ překvapení, které
připravila jejich spolužačka Veronika
Charvátová. Nic netušící žáci se těšili
na svoji „oblíbenou“ písemku, která se
ovšem nekonala. Do třídy totiž vešla
Veronika se svým tatínkem a záhadnou
krabicí. Nemuseli jsme dlouho čekat
a z krabice na nás vykoukla dvě soví
mláďata, asi měsíc stará. Jednalo se
o sovy pálené. Veroničin tatínek nám
pak po zbytek hodiny vykládal o sovách,
porovnávali jsme pírka bažanta a sovy
a nakonec jsme si mláďata mohli i opatrně
vyfotit.

Netradiční výuka přírodopisu
Foto: Andrea Lastomirská

Ještě jednou děkuji Veronice za skvělý
nápad, tatínkovi, že přišel mezi nás,
sovičkám, že se nás nebály, a žákům, že
byli pozorným publikem.
Mgr. Andrea Lastomirská

VÝZVA

Za velmi vydařené odpoledne patří
poděkování všem, kteří se na něm podíleli.
Především ZŠ a MŠ Vranovice a spolku
Přátelé při ZŠ a MŠ Vranovice, sportovní
komisi a v neposlední řadě správcům
hřiště SK Vranovice za umožnění konání
této akce.
Věříme, že se zúčastněným odpoledne
líbilo a na závěr bychom ještě rádi
poděkovali dospělým, kteří neváhali
a přišli si s dětmi pohrát!
Text a foto: Renata Karpíšková

Základní škola hledá pro příští
školní rok podnikatele a živnostníky
z Vranovic, kteří by byli ochotni
žákům 8. nebo 9. ročníku vždy
jednou ročně přiblížit svou práci.
Máme zájem o kratičkou besedu,
představení
pracovních
strojů,
nástrojů a materiálů, a krátkou
ukázku práce.
Prosíme potencionální zájemce,
aby svou nabídku psali nebo volali
ředitelce (tel.: 519 433 110, mob.
730 151 123, e-mail: reditelka@
skolavranovice.cz. Předem děkujeme
a těšíme se.
Mgr. Hana Pokorná
ředitelka ZŠ a MŠ

Římskokatolická
farnost
Noc kostelů
V pátek 29. května 2015 se opět
otevřely kostely nejen v naší vlasti.
Na 1100 kostelů, včetně kostela
Navštívení Panny Marie ve Vranovicích,
se v České republice zapojilo do akce
„Noc kostelů“.

Myšlenka otevřít kostely v tuto
nezvyklou dobu a nabídnout veřejnosti
program i možnost nahlédnout do prostor,
které jsou běžně návštěvníkům uzavřeny,
vznikla před jedenácti lety v Rakousku.
Odtud se rozšířila do dalších zemí.
-hor-

Udržují velikonoční
tradice

Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)
seriál - díl XXIV.
A tak se to na jaře všechno probudilo,
všechno, co patří k jaru a životu na vsi:
Šumaři a ostatkové boží milosti, kolotočáři
a žebráci s mošnou na chleba, Pepíček
dráteníček a zlatá housátka, sekání
otýpek u potoka, stejně jako dražba třešní
na Ivaňské, pasení koz a housat a defilé
květin na oknech před sborovnou měšťanky,
velká voda, korálky žabích vajíček v potoce
a braťci – bosňáci s krosnou, miškáři a křupík
na štrece k Pouzdřanům, sto-pět pod štanglou
i samaritánka už jede nebo elver-telver;
procházky zamilovaných na konvalinku
v Hájku, břehule a sysli v hlínku, jitrocel
na okopané palce, sázení brambor pod
motyku a bílení a řez ovocných stromků
na zahradě, věnečky ze zlatých pampelišek

a mázy na prdelkách o šlahačce, hrkání
a předvelikonoční půst; hasiči u Božího
hrobu a slavné vzkříšení a po něm ještě
slavnější smažené kůzlátko nebo smaženice
z čistých husích vajec. Jaká to radost, jaká to
krása.
Střídaly se aprílové přeháňky se dny
plných slunce a pohody, svět a příroda i lidé
se měnili k lepšímu a veselejšímu den ze dne
pod paprsky jarního sluníčka.
Žili jsme jak se dalo, jedni líp, druzí hůř.
Nestýskali jsme si, tehdy nám ke spokojenému
životu stačilo to, co bylo a co jsme měli. Těšil
nás život, den za dnem jsme prožívali nové
příhody – a ani jsme nepostřehli, že jaro
pomalu odchází a přichází léto.
Písničku Přijde jaro, přijde vystřídaly
písně nové o slunci, lásce a zrání.
Přišlo léto – které budiž pochváleno.
Přepis: Lenka Jančová

Provoz ordinace - MUDr. Petr Bartl - léto 2015
Ve dnech:

13. 7. - 17. 7. 2015
3. 8. - 7. 8. 2015
24. 8. - 28. 8. 2015
bude provoz ordinace omezen - ordinace bude v provozu denně
od 8.00-12.00.
V těchto termínech budou ordinovat MUDr. Foralová nebo
MUDr. Konečný a to pouze ve Vranovicích.
V ostatních termínech bude běžný provoz podle stálých ordinačních hodin.

Provoz ordinace - MUDr. Bartlová - léto 2015
O Velikonocích obcházely Vranovice děti se svými
hrkači
Foto: Josef Horníček

Velikonoční zvyky v posledních
letech znovu obnovily a udržují děti
z vranovické farnosti. Podle křesťanské
tradice zvony na „Zelený čtvrtek“ odletí
do Říma a místo zvonů hrkají děti.
Na „Velký pátek“ obešly děti se svými
hrkači a dřevěnými klapači Vranovice
dvakrát a znovu pak na „Bílou sobotu“
v poledne.
-hor-

29. 6. 2015 - 10. 7. 2015
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – ordinace pouze do 11.30
Středa – 12.00 -18.00

13. 7. 2015 - 17. 7. 2015
Zastupuje MUDr. Nentvich od 12.00 – zdrží se podle počtu pacientů

3. 8. 2015 - 7. 8. 2015
Zastupuje MUDr. Nentvich od 12.00 – zdrží se podle počtu pacientů

10. 8. 2015 - 14. 8. 2015
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – ordinace pouze do 11.30
Středa – 12.00 -18.00

24. 8. 2015 – 28. 8. 2015
Zastupuje MUDr. Nentvich od 12.00 – zdrží se podle počtu pacientů
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Společenské dění
Pohádkový les potěšil malé
i velké
Kdo zavítal v sobotu 30. května do vranovického Hájku,
určitě udělal dobře. Hájek totiž po roce opět obsadily pohádkové
bytosti. Centrum volného času připravilo pro děti ve spolupráci
s místními spolky tradiční pohádkové odpoledne.

Hned při vstupu do Pohádkového světa se dětí ujali skřítkové

Hned po vstupu do Pohádkového světa čekali na děti se
svými úkoly skřítci nebo třeba králíci z klobouku Bob a Bobek.
U čarodějnické chýše děti poznávaly a sbíraly bylinky, z nichž pak
připravily čarodějnicím kouzelný lektvar. S pomocí mravenců
pak všichni hledali poztrácené perly, aby rozveselili smutnou
princeznu. A vodník, zvláště těm menším, pomohl nachytat
udičkou ryby. Projít šmoulí vesničkou a posbírat jahody pro
taťku Šmoulu se také podařilo všem. Své dovednosti a dobrou
mušku si malí i velcí mohli vyzkoušet při střílení z kuše, ze
vzduchovky či jen tak hodem míčku na terč. A to nebylo vše!
Děti se dozvěděly i mnoho zajímavého ze života včelek, mohly
ochutnat včelí produkty a u hejkala zase mohly poznat mnohá
tajemství lesa.
Ani „hořící“ hospoda neměla žádnou šanci shořet. Jednak
ji malí hasiči dokázali přesným proudem vody vždy včas uhasit
a jednak se přes Pohádkový les asi hodinu a půl po zahájení
přehnala krátká, ale o to intenzivnější bouře. Za chvíli ovšem opět
vysvitlo sluníčko, a tak kdo mohl, šel se převléci. Pak následovalo
až do setmění opékání špekáčků a společné posezení při ohni.
Text a foto: Josef Horníček

Ve Vranovicích se lyžovalo
a sáňkovalo. V květnu
Že se dá lyžovat a sáňkovat za každého počasí a v každé
roční době, o tom se snažila přesvědčit přihlížející diváky
parta recesistů v sobotu 23. května 2015 na Návsi před obecní
knihovnou.

Do lesa vpouštěli děti králíci z kloubouku Bob a Bobek

Že se dá lyžovat i v květnu, to dokázala parta recesistů v závodě „O pohár
vranovického divočáka“

Příprava kouzelného lektvaru u čarodějnic
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Konal se zde totiž 5. ročník závodu na běžkách „O pohár
Vranovického divočáka“. Už kolem půl druhé odpoledne se
začali scházet první závodníci, patřičně vybaveni běžkami či
sáněmi a vystrojeni ve slušivých soutěžních úborech. Krátce před
startem se spustil drobný déšt, jak se ostatně na pravou zimu
na jižní Moravě sluší a patří! S úderem druhé hodiny odpolední
bylo odstartováno a závodní tým se hned po prvních metrech
začal nelítostně trhat. Záleželo také na tom, jak se kdo před
závodem stačil fyzicky připravit a namazat si běžky. Závodilo se
na dva okruhy, start i cíl byly na Návsi. Do cíle nakonec šťastně

a bez úhony dorazili všichni závodníci. Vítěznou trofej a obdiv
diváků za kostým získal sněhulák Marek Obdržálek. Cenu mu
předal organizátor závodu Petr Biedermann.
Text a foto: Josef Horníček

Mladí chtějí udržet tradice
a stavěli ručně i máji
Parta mladých lidí, kteří chtějí v obci udržet lidové tradice,
se po dvou letech odmlčení opět pustila do organizování májové
zábavy. Sdružilo se několik ročníků a tentokrát po delší době se
společně rozhodli i pro ručně stavěnou máji na sokolském hřišti.
Jejich snahu nepřekazil ani déšť a chladné počasí.

Odpolední průvod obcí

V sobotu odpoledne pak prošli chlapci a dívky v krojích
v průvodu obcí za doprovodu dechové kapely Blučiňáci
a neušli tak velké pozornosti domácích i cizích přihlížejících.
Konečně se těžké deštivé mraky protrhaly a dokonce vysvitlo
i sluníčko. A hned se pochodovalo veseleji! Průvod prošel obcí
se zastávkami u obou stárek, starosty obce a u obecního úřadu,
směrem k sokolskému hřišti. Tam sice byla pro všechny, kteří
šli v průvodu, konečná, ale na krojovanou mládež a příznivce
dobré zábavy zde čekal další maraton v podobě večerní májové
veselice.
Text a foto: Josef Horníček
Po několika letech stavěla vranovická chasa ručně máji

Právě déšť a nevlídné počasí se podepsaly už v pátek
v podvečer nejen na nižší účasti přihlížejících, ale i při samotném
stavění máje. Téměř tři desítky párů rukou stárků a jejich
pomocníků měly co dělat, aby se jim podařilo vztyčit kluzký
a do běla vyhlazený těžký kmen vysokého smrku s mohutnou
korunou, bohatě zdobenou pestrými fábory s květy a věncem.
Kvůli bezpečnosti a krátkým tyčím, kterými chlapci přidržovali
máji, bylo nakonec rozhodnuto máji zkrátit. Následně se ji
podařilo bez větších problémů vztyčit.

Poslední dubnový den patřil
čarodějnicím
Kdo šel ve čtvrtek 30. dubna v podvečer kolem obecního úřadu
a neměl čisté svědomí, musel mít pořádně nahnáno. Poslední
dubnový den se sem totiž slétly čarodějnice. Už dopoledne jste
mohli vidět, jak obcí obcházejí malí čarodějové a čarodějnice
z mateřské školky. Navečer se pak malí čarodějové a čarodějnice
společně s těmi velkými odebrali v průvodu od obecního úřadu
směrem k fotbalovému hřišti. Tam byl pro všechny připraven
program, který začal symbolickým spálením staré čarodějnice
na hranici dříví. Děti si pak mohly opéct špekáčky, které jim
připravily samotné čarodějnice, anebo si mohly zaskotačit při
diskotéce.

Foto ze sobotní ranní mše v kostele

Ani v sobotu dopoledne to nevypadalo, že by se počasí
mělo v brzké době umoudřit. Krátce před devátou se sešlo
osm krojovaných párů ve vranovických krojích před kostelem
Navštívení Panny Marie. Společně s ostatními se zúčastnili
slavnostní svaté mše za mládež ročníků 1993 až 1999, kterou
sloužil vranovický farář P. Mgr. Grzegorz Zych.

Foto: Josef Horníček

Tato akce, kterou pro ně každoročně pořádá spolek
Vranovických bab, se stává rok od roku oblíbenější i mezi
dospělými.
-hor13

Ohlédnutí za Vranovickým
jarem
Přestože se v polovině dubna citelně ochladilo, přišly v sobotu
18. dubna přivítat Vranovické jaro na hřiště za sportovní halou
přes tři stovky návštěvníků. Letošní ročník pojali organizátoři
z kulturní komise spíše ve stylu přírody a tradičních řemesel.
Také jarmark a stánky byly letos věnovány převážně ruční
a řemeslné výrobě.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, ale nejvíce si
užily děti, které s obrovským zájmem sledovaly ukázky výcviku
dravých ptáků – sokola i raroha velkého, mohly si prohlédnout
sovu pálenou nebo pohladit výra velkého. Někteří si se zájmem
vyzkoušeli i sokolnické řemeslo. A kdo z dětí neměl strach, mohl
se projet na ponících, anebo se mohl vydovádět na nafukovacím
hradě, skluzavce či trampolíně.

Velký zájem a pochvalu sklidily se svými produkty dámy
z klubu důchodců, které připravily pro návštěvníky k ochutnání
různé druhy sladkých i slaných štrúdlů a domácích koláčů. Jen
se po nich zaprášilo!
Nechyběly ani tradiční pivní soutěže dospělých v pití piva
na čas a ve štafetách. Pro milovníky dobrého vína připravili
vranovičtí vinaři ochutnávku svých vybraných vín a věřte, že
i přes loňský špatný vinařský rok bylo co vychutnávat!
Odpolední program patřil dětem mateřské školy a žákům
základní školy ve Vranovicích. Děti si připravily se svými
učitelkami pásmo her, recitací, sborového i sólového zpěvu
a tanců a za svá vystoupení sklidily zasloužený potlesk. Celým
dopoledním i odpoledním programem návštěvníky doprovázel
Tomáš Prycl.

Foto z vystoupení žáků ZŠ a MŠ s programem Oliver Twist

Program zpestřily ukázky výcviku a lovu dravců

Dopolední program patřil především soutěžním kláním
dospělých. Ani letos nechyběla soutěž o nejlepší guláš
vranovických restaurací a pohostinství. O zájmu návštěvníků
svědčila trvalá dlouhá fronta u výdeje vzorků. Sešlo se celkem
sedm vzorků a osmý vzorek jako bonus mimo soutěž připravili
vranovičtí fotbalisté. A jak soutěž o nejlepší guláš dopadla?
Výsledek byl velmi těsný a mezi prvním a druhým místem
byl rozdíl pouhých dvou hlasů. Za nejlepší guláš označili
návštěvníci vzorek s číslem sedm, tj. guláš, který připravil
a do soutěže věnoval Penzion VERITAS. Na dalším místě
se umístil guláš připravený restaurací SportBar, následovaný
gulášem z Hospůdky U Šeráků.

Velký zájem byl o ochutnávku osmi druhů gulášů
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Vranovické jaro patří již k tradičním společenským akcím
a na jeho letošním zdárném průběhu se významně podílela
vranovická firma Nábytek Mikulík, s.r.o., která zajistila pro
děti jako sponzorský dar nafukovací atrakce – hrad, skluzavku
i trampolínu. Poděkování patří i vranovickým restauracím
a pohostinstvím, které věnovaly do soutěží o nejlepší guláš
své výrobky. Děkujeme všem sponzorům i organizátorům
za podporu a přípravu Jara a už teď se můžeme těšit na příští
ročník.
Text a foto: Josef Horníček

Znáte techniku plstění?
Letošní dílnička na Vranovickém jaru byla opět zaměřena
na přiblížení lidových tradic a klasických technik. Dospělí
i děti si mohli vyzkoušet
techniku
suchého
plstění pomocí plstící
jehly. Vznikly tak krásné
originální výrobky, mezi
nimi plstění ptáčci
i ozdoby do vlasů.
Co je plstění a co tato
technika obnáší, na to
nám odpověděla paní
učitelka Mgr. Andrea
Lastomirská, která předFoto: Andrea Lastomirská
váděla tuto techniku
zájemcům na Vranovickém jaru. „Jedná se o první textilní
technologii, která umožnila člověku vyrobit látku bez potřeby

tkát. Byla velice oblíbená ve středověku, ale její historie sahá
daleko do minulosti. Její původ lze hledat kdesi ve střední
Asii, podle mýtů se její objevení připisuje Sumerům a má svou
velkou tradici především u asijských kočovných kmenů, např.
v Mongolsku nebo Turkmenistánu“, prozradila nám Andrea
Lastomirská.
Jedná se o velmi
starou
techniku,
pravděpodobně
už z doby, kdy
se člověk „lovec“
stal
pastevcem
a
chovatelem
dobytka
a
kdy
zjistil, že kůži zvířat
může
nahradit
vlna. K plstění je
nejideálnější
ovčí
rouno, díky svým výjimečným vlastnostem. Kromě rouna je ještě
možné využít srsti lam, velbloudů a po chemickém zpracování
i králičí srsti. Za pomoci plstění se vyráběly a dodnes vyrábějí
různé textilie, od ponožek po jurty.
Technika plstění není podle Andrey Lastomirské nikterak
složitá: „Pro toho, kdo si plstění ještě nezkusil, se může zdát,
že jde o náročnou techniku, ale až ji zkusí, rychle změní názor.
Plstění má neuvěřitelné kouzlo, za jehož pomoci si můžete
vyrobit tkaninu, oděv, tašku, obraz, bytový doplněk, šperky
či něco úplně jiného,“ dodala a věnovala se malým i větším
zájemcům o tuto techniku ve své dílničce, kde bylo stále živo.
-hor-

Koulení loukoťového kola
Nejeden učitel českého jazyka si občas posteskne, s jakou
rychlostí mizí některá slova z hovorové češtiny. Jedním z nich je
určitě slovo loukoť. Jak vypadala loukoťová kola na sedláckých
žebřiňácích jsme si mohli připomenout v sobotu 25. dubna,
kdy Vranovicemi koulely tento předmět tříčlenné „hlídky“
recesistického závodu „Koulení kola Lednice - Brno“.

Koulení kola přes Vranovice
Foto: Pavel Štastný

Podle tradované pověsti se šikovný kolář Birk r. 1636 (tedy
v době válečných útrap třicetileté války) v šenku vsadil, že ráno
za rozbřesku porazí strom, udělá z něj loukoťové kolo a do tmy
ho z Lednice dokutálí k brněnským hradbám. To skutečně
dokázal a od té doby toto kolo visí na brněnské radnici.
Pavel Šťastný
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Z činnosti spolků
Sbor dobrovolných
hasičů Vranovicích
Ohlédnutí za jarní
sezónou
V dnešním příspěvku bychom Vás rádi
informovali o aktuálním dění ve Sboru
dobrovolných hasičů obce Vranovice.
Měsíc duben byl ve znamení mnoha
událostí. Hned na samém počátku - 8.
dubna - se naše jednotka zúčastnila
výcviku součinnosti v leteckém hašení
ve spolupráci s vrtulníkem PČR.
Cvičení proběhlo za fotbalovým hřištěm
v Židlochovicích a zúčastnili se jej
Aleš Hanuš, Marek Augustin, Ladislav
Ševčík st. a Ladislav Pokorný. Na našich
internetových stránkách je k dispozici
krátké video z tohoto výcviku.
V sobotu 11. dubna proběhlo školení
členů výjezdové jednotky. Výcviku se
zúčastnilo sedm členů. Do budoucna,
bude-li nám přát počasí, bude veškerá
odborná příprava prováděna formou
praktického výcviku. Tato metoda
umožňuje členům zásahové jednotky
mnohem lepší osvojení nejrůznějších
dovedností.
17. dubna se naše jednotka zúčastnila
12ti hodinové stáže na požární stanici
v Pohořelicích. S naším zásahovým
vozidlem jsme měli možnost strávit
mnoho cenných hodin ve společnosti
našich profesionálních kolegů z této
stanice. Společně jsme provedli kontrolu
a funkčnost vybavení našeho zásahového
vozidla, zúčastnili se výcviku v používání
dýchací techniky a detekčních přístrojů
a dozvěděli se mnoho dalších zajímavostí.
Krátce před polednem jsme společně
vyjížděli na nahlášenou událost – únik
plynu z překopnutého vedení. Stáže se
zúčastnili Ales Hanuš, Marek Augustin,
Miroslav Veselský a oba Láďové Ševčíci.
Dne 21.4. v podvečerních hodinách
byl jednotce vyhlášen výjezd na požár
trávy a dřevěné boudy u obce Přibice.
Výjezdu se zúčastnili čtyři členové
jednotky. Na likvidaci požáru byl nasazen
vysokotlaký proud. Na místě události
jsme spolupracovali s jednotkami PS
Pohořelice a PS Židlochovice.
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V sobotu 25. dubna jsme v naší obci
provedli sběr železného odpadu. Této
akce se zúčastnilo celkem jedenáct členů
sboru.
Následující den proběhla v Moutnici
okrsková schůze, které se ze strany našeho
sboru zúčastnili velitel jednotky Aleš
Hanuš, starosta sboru Ladislav Pokorný
a člen sboru Marek Augustin. Mimo jiné
běžně projednávané body jsme kolegy
z našeho okrsku informovali o záměru
uspořádat příští rok v únoru výroční
schůzi okrsku ve Vranovicích.
V pondělí 27.4. proběhla ve školícím
středisku v Tišnově pravidelná odborná
příprava velitelů jednotek a velitelů
družstev. Tohoto školení se zúčastnili naši
velitelé družstev.
Dne 8.5. ve 22:30 byl jednotce
vyhlášen výjezd na požár odpadu
na skládce za obcí Přibice ve směru
na Ivaň. Výjezdu se zúčastnilo šest členů
jednotky. Vzhledem k požáru malého
rozsahu byla jednotka na místě události
ponechána v záloze.
V sobotu 9. května jsme vypomáhali
našim kolegům z Přísnotic s postavením
překážkové dráhy pro pořádanou soutěž
v požárním sportu.
V pátek 15. května byl již od časných
ranních hodin na hasičské zbrojnici čilý
ruch. Navštívili nás totiž žáci druhé
a šesté třídy, kteří se zúčastnili přednášky
na téma požární ochrany. Výuku již
několikátý rok vede profesionální hasič
z požární stanice v Pohořelicích pan
Miroslav Štěpaník. Děti měly možnost
zhlédnout instruktážní video a prohlédly
si také naše zásahové vozidlo a jeho
výbavu.
Tentýž den ve večerních hodinách
proběhla ve společenských prostorách
naší hasičské zbrojnice pravidelná členská
schůze.
Následující den proběhlo školení
členů výjezdové jednotky. Výcviku se
zúčastnilo sedm členů. Při návratu
byl jednotkou zpozorován požár trávy
v areálu bývalého zemědělského družstva
ve Strachotíně. Událost byla okamžitě
nahlášena na operačního středisko a naše
jednotka se ihned ujala likvidace požáru.
Na místo následně dorazila i jednotka
z PS Hustopeče.
http://hasicivranovice.webnode.cz
-aug-

Klub maminek
Jaro s Klubem
maminek
Jaro nám přináší hodně sluníčka,
krásnou
podívanou
na
rozkvetlé
stromy, keře i kytičky, venku je prostě
vše nádherně barevné a tak jsme i my
do našeho klubíku zařadily program, který
nám toto krásné roční období připomíná.
Děti jsme nechaly tvořit prstovými
barvami a věřte, že si to náramně
užívaly, maminky si zase mohly nazdobit
květináč pomocí ubrouskové techniky
tzv. decoupage. V květnu nás ještě čekalo
ateliérové focení, zpívání a hraní s dětmi
a také jsme si oslavily „náš“ svátek, a to
Den matek. Každá příchozí maminka
byla obdarována kytičkou a na stole pak
čekalo malé občerstvení jak pro maminky,
tak i pro jejich děti.

Malování prsty si děti užívaly
Foto: Gabriela Michálková

Rok se s rokem sešel a pomalu se mi
blíží konec rodičovské dovolené. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem
maminkám za jejich podporu, zapojování
se do programu, ochotu spolupracovat,
úsměvy a radost jejich dětí. Také bych
ráda popřála maminkám, které povedou
klub dál, hodně štěstí, mnoho nápadů
a spoustu nových maminek a jejich
úžasných ratolestí.
Ještě jednou všem ze srdce moc děkuji
a „Budete mi chybět.“
Gabriela Michálková

Klub důchodců
Kde se pivo vaří,
tam se dobře daří...
a tak jsme ráno 22. 4. 2015 brzy vstali
(odjezd autobusu byl již v 6:oo hod.) a jeli
jsme na exkurzi do pivovaru. Královské
pivo Litovel se vaří podle osvědčených
receptur litovelských sládků z mimořádně
dobré vody, kvalitního sladu a jemných
šlechtěných odrůd českého chmele.
A umí to, protože nám po exkurzi čepovali
7 druhů piva a moc nám chutnalo, a bylo
i veselo. Po dobrém obědě v Litovli jsme
navštívili hrad Šternberk. Opravují ho, ale
paní Dvořáková domluvila s průvodkyní
prohlídku. A bylo co obdivovat. Zájezd se
vydařil, i počasí nám přálo.

Nevidomí mezi
námi
Beseda se zrakově postiženými nás
posunula do života lidí, kteří i přes své
postižení žijí jako my. Jen se dá říct, že
mají svůj svět. Úplně nevidomí nemají
světlocit a kontakt s okolím přebírají
jiné smysly, jako jsou hmat a sluch. Až
z Hodonína za námi přijela sama Irenka
Kratochvílová. Je nevidomá a vše zvládá
velmi optimisticky i přes své zdravotní
postižení.

Velký ohlas měla beseda se zrakově postiženou
Irenkou Kratochvílovou

Seznámila nás se svými aktivitami
i s pomůckami, které ve svém životě
používá, a ukázala nám psací stroj pro
nevidomé, Braillovu slepeckou abecedu,
orientaci s bílou holí, ale také indikátor
barev a světla. Má maximálně vyvinutý
hmat – četla nám z atlasu pro nevidomé,
ukázala nám jak používá mobil, který je
také jejím velkým pomocníkem. Irenka
je velmi optimistický človíček. Děkujeme
také p. Moravcové, Pospíšilové a Saitlové
z organizace nevidomých.

Den matek
Svátek jsme tentokrát oslavili
v novém příjemném prostředí penzionu
Veritas. Velmi pěkně nás přivítal bývalý
předseda Klubu důchodců pan Ivan
Bednář a za svůj láskyplný proslov
ke všem přítomným ženám, matkám
a babičkám sklidil potlesk. Zároveň
mu nová předsedkyně Klubu důchodců
paní Vlasta Novotná předala malý dárek
s poděkováním za jeho dosavadní činnost.
Dále se ujal slova, ale také přednesu
úryvků z básní, pan ing. Cyril Jebavý. Bylo
to od obou mužů velmi pěkné až dojemné
vystoupení. Poseděli jsme všichni při
občerstvení a došlo i k pár písničkám při
kytaře s paní Liduškou Lazarovou.
za klub důchodců Zdeňka Melová

Skauti
Skautský oddíl
Jaguáři Vranovice
slaví 25 let

si s kytarou, prolezli podsadový stan
a prohlédli nástěnky s vystavenými
exponáty. Chlebíčky jsme sice snědli,
ale v prostorách knihovny po nás zůstal
stan, fotografie, skautské kroje, informace
o fungování oddílu a kontakty, výstavka
uzlování a zápisky z kronik, které si
můžete v otevírací době knihovny
prohlédnout. Pracovníkům knihovny
moc děkujeme za vstřícnost a skautskému
oddílu bychom chtěli popřát hodně
zábavy a zážitků do dalších pětadvaceti
let.
Magdalena Vybíralová

Historie skautingu
ve Vranovicích
Dějiny skautingu ve Vranovicích jsou
dodnes zahaleny tajemstvím. Na veřejnost
několikrát pronikla zmínka o fungujícím
skautském oddíle v letech 1946 – 48, ale
tato informace nebyla nikdy věrohodně
potvrzena. Proto se začneme zabývat
událostmi daleko pozdějšími, o nichž
máme dostatek písemných materiálů.
Někdy v roce 1988 se skupina chlapců
v čele s Tomášem Janíkem shlédla
v životě, jaký ve svých knihách propagoval
spisovatel Jaroslav Foglar. Podle jeho
vzoru založili v roce 1989 klub, který
již od svého počátku nesl jméno Jaguáři.
Při třetí obnově skautského hnutí
v Československu se okamžitě přihlásili
na okresní radě Junáka v Břeclavi
a zúčastnili se v prosinci 1989 první
ustavující schůze. Jejich klub Jaguáři se
změnil na skautský oddíl Jaguáři, který
již od počátku měl před svým jménem
číslovku 2. O vedení chlapci požádali
Jaroslava Mazucha, který vedl oddíl až
do roku 2001.

Protože jsme si přáli oslavit naše
pětadvacetiny nějak originálně a zároveň
přiblížit veřejnosti
naši
skautskou
činnost, zrodil se
nápad
uspořádat
výstavu v prostorách
knihovny.
Dne
30. dubna jsme
slavnostně zahájili
výstavu
zatnutím
sekery do špalku
a vernisáží, na které
se sešly tři desítky
malých i velkých
skautů a jejich rodičů.
Bývalí vedoucí nám
pověděli
zážitky Mezi vystavenými exponáty jsou i skautské kroniky, do jedné z nich se
z jejich skautování, přítomní podepsali.
zazpívali
jsme Foto: Lucie Šaňáková
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Přelomovým obdobím byl skautský
rok 1992/1993, kdy ze školních
lavic vyšla původní parta zakladatelů
a do skautských oddílů přišla nová
generace. V registraci střediska Vranovice
(jak se skautské středisko, sdružující
oddíly ve Vranovicích a Hustopečích,
jmenovalo) v roce 1993 již figurovaly
pouze dva vranovické oddíly a oddíl
skautů v Hustopečích. Od roku 1994
funguje ve Vranovicích již pouze jeden
oddíl. Jeho členská základna se pohybuje
od 10 do 25 členů. Krize přišla v roce
1995, kdy opět mělo dojít ke generační
výměně, která bohužel nenastala. Jaguáry
tak zachránil příchod vlčat z oddílu
Radka Rejtka a Aleše Duroně. Ostatní
dal dohromady Petr Mlčák a tak se udržel
skauting ve Vranovicích i pro příští roky.
K další zlomové události dochází
na podzim roku 1997, kdy v oddíle vznikla
první dívčí družina Ještěrek pod vedením
Hany Hribové (provdané Mazuchové)
a Jitky Pospíšilové (provdané Klimešové).
Nastává jedno z vrcholných období
vranovického skautingu. V průběhu roku
1998 má oddíl čtyři kompletně fungující
družiny 2 dívčí (Veverky a Ještěrky) a 2
chlapecké (Káňata a Vlky). Tyto názvy
družin jsou tradiční a dědí se ve 2. oddíle
již několikátou generaci. Tato situace
vydržela až do podzimu roku 2000, kdy
oddíl oslavil 10 let svého trvání. Pomalu
se staví nová klubovna za hřištěm
a do oddílu přichází nejmladší generace –
vlčata (chlapci od 6 do 10 let). Od začátku
je vedou Martin Kurzweil (skautskou
přezdívkou Švejk), Jan Vybíral (Hluk)
a Vít Rusňák (Virus). V roce 2000 se také
začíná shromažďovat táborový materiál
a vybavení, aby se v roce 2004 mohlo
říct, že veškeré táborové vybavení je už
nashromážděno a plně se využívá.
Na jaře 2001 je nalezeno nové
tábořiště v katastru obce Újezd u Rosic,
kam skauti jezdí tábořit v letech 2001
– 2004 a 2006. Tato lokalita se stává
neoficiální střediskovou základnou.
Po 11ti letech v čele oddílu, předává
Jaroslav Mazuch vedení oddílu Oldřichu
Vybíralovi (skautskou přezdívkou Tačud),
který vede 2. oddíl do podzimu 2009.
Oddíl se opět zmenšuje, ale neubírá
na intenzitě činnosti.
Finišují úpravy a dostavby klubovny.
Mnozí dorůstají a odcházejí z oddílu.
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Přesto většina zůstává a skládá různé a občasné sjíždění řek či plavba obecně.
činovnické zkoušky, počínaje zkouškou Již třikrát proběhlo po vzoru velkých řek
čekatelskou až po skautskou lesní školu. zamykání a odemykání říčky Šatavy, vždy
Klubovna byla zkolaudována v roce 2003. na jaře a na podzim.
Skauti se dál účastní života ve svém
Dříve ve Vranovicích fungoval oddíl
společenství i života obce. Skautskou Jaguárů – skautů a skautek a oddíl
doménou se stává vysazování stromů Sklípkani – vlčat a světlušek. V roce 2008
v obci a okolí – zejména aktivitou bratra došlo k zániku Sklípkanů, oddíl Jaguáři se
Jaroslava Mazucha. V dubnu 2003 se tak stal oddílem pro děti mladší i starší.
skauti aktivně účastní svěcení nového Vedoucím oddílu se stal Vít Rusňák
obecního znaku a praporu. Na začátku
(Virus), poté Jan Vybíral (Hluk). Od září
roku 2005 se opět rozrůstá členská
2013 je vedoucím oddílu Radek Šťastný
základna a proto je rozhodnuto obnovit
(Drn).
1. skautský oddíl, který sdružuje ve svých
Od roku 2013 se schází 5 družin:
řadách nejmladší skautky a skauty
skauti Vlci, skautky Veverky, vlčata
(světlušky a vlčata). Skauting se díky
činovníkům 1. a 2. oddílu šíří do okolních od roku 2014 Kanci, světlušky Oranžová
šestice a družina předškoláků. Podle
obcí.
V plné síle se skauting ve Vranovicích členské registrace v roce 2015 má oddíl
dožívá oslav 15 let trvání v říjnu 2005. 72 členů všech věkových kategorií a v této
Tyto svým způsobem velké oslavy jsou kondici slaví 25 let. Podrobněji v dalším
završeny ohňostrojem, jehož autorem je článku.
Další informace očekávejte v každém
jeden z pohořelických skautů.
Zvláštní kapitolou je práce s odrostlou z dalších čísel Vranovického občasníku.
skautskou generací, kterou nazýváme
Oldřich Vybíral - Tačud
roveři a rangers
(chlapci a dívky
nad 15 do cca
26
let).
Tato
věková kategorie
si vytvořila svou
vlastní skautskou
družinu,
která
měla
svébytný
program i jméno
– Kláda. Od roku
2001
pořádá
expediční putování
– nejprve po řece
Sázavě a do hor
česko-slovenského
pomezí.
Zaniká
kolem roku 2009,
kdy většina členů
studuje na VŠ
nebo
odchází
do
zaměstnání
a na činnost již
nemá čas.
Specifikem
vranovického
skautingu je zájem
o vše, co souvisí
s vodou. Proto
je
doplňkovým Slavnostním zásekem zahájil výstavu věnovanou čtvrtstoletí skautingu
programem umění ve Vranovicích vedoucí oddílu Radek Šťastný (Drn)
plavby na lodích Foto: Lucie Šaňáková

Sport

TJ SOKOL Vranovice
Soutěže družstev ve stolním
tenisu skončily
Tradičně koncem března končí dlouhodobé soutěže družstev
ve stolním tenisu. Letošní sezóna byla pro zdejší oddíl TJ Sokol
mimořádně náročná. Účast šesti družstev se z organizačního
hlediska ukázala velmi těžkým oříškem, zvláště když se
hned na začátku podzimní části soutěží ukázalo, že tři hráči
loňské sestavy družstva „B“ zůstanou mimo hru. Po několika
odehraných kolech situaci dále zkomplikovalo i jedno zranění
dalšího klíčového hráče z družstva „C“. Konečné sportovní
výsledky byly ale nakonec nad očekávání!
Naštěstí žádné zdravotní ani organizační komplikace
nepostihly družstvo „A“. To zcela nečekaně po loňském postupu
z krajské soutěže do krajského přeboru vybojovalo konečné
skvělé 4. místo. Očekávaný boj o záchranu se vůbec nekonal.
Základem tohoto úspěchu byl skvělý výkon opory družstva
Marcela Bednaříka a vyrovnaná cca 40i procentní úspěšnost
ostatních hráčů Martina Klabusaye, Rostislava Hladkého
a Imricha Wirtha (pozn.: pod tabulkami počet výher/počet
proher v soutěži).
V družstvu „B“ za chybějící hráče Zouhara, Macha
a Ponížila obětavě zaskakovali „céčkaři“ Michal Hanuš, Aleš
Mrkvica a Petr Goliáš, přičemž, jak se postupem času ukázalo,
první dva jmenovaní junioři výkonnostně do této soutěže již
nepochybně patří. Konečné 7. místo bylo za těchto okolností
téměř maximem možného. Po celou sezónu „béčko“ výsledkově
táhl Stanislav Tetur.
Šesté místo družstva „C“ je rovněž velmi pěkným úspěchem.
O tento výsledek se postarali, až na Stanislava Tetura, titíž hráči
jako v družstvu „B“. Tato „dvojkolenost“ však v příští sezóně
již nebude možná z důvodu velkého vzestupu juniorů Hanuše
a Mrkvici v okresním výkonnostním žebříčku.
Při pohledu na konečný výsledek družstva „D“ se zdá, že
tento mohl být lepší. Ovšem v dorosteneckých kategoriích jsou
tréninková píle a výkonnostní růst ovlivněny mnoha faktory.
Základy k většímu pokroku však byly rozhodně položeny, což
platí i pro hráče a hráčky ze soupisky pro dorosteneckou soutěž.
Velmi užitečnou se nakonec ukázala samostatná účast
družstva žen v divizi JMK. Organizační část do svých rukou
pevně vzala Pavlína Veselá, za což jí patří dík, a za vydatné
pomoci hostující A. Vodákové z Klobouk se naše děvčata v této
soutěži rozhodně neztratila. Některé zápasy navíc skončily
těsnou porážkou nebo smolnou remízou, potenciál pro další
výrazné zlepšení tu rozhodně je.
Stolní tenis je sportem náročným zejména na psychickou
odolnost. Vyrovnané koncovky většinou vyhrává ten, kdo má
pevnější nervy. A pro jejich regeneraci hráčům slouží a prospívá
zejména pěkné slunečné jarní a letní počasí, aby osvěženi touto
relaxací mohli v půli října zase nastoupit za zelené stoly.
Pavel Šťastný

POŘADÍ V OKRESNÍM ŽEBŘÍČKU.................................................KOEF.
11. .................... Bednařík Marcel ............................................. 171,80
17. .................... Klabusay Martin ............................................. 126,87
19. .................... Hladký Rostislav ............................................. 123,33
20. .................... Wirth Imrich .................................................... 122,36
40. .................... Tetur Stanislav .................................................. 82,27
61.-70. ............. Hanuš Michal .................................................... 64,73
71.-80. ............. Mrkvica Aleš ...................................................... 55,87
81.-90. ............. Goliáš Petr.......................................................... 53,51
111.-120. ........ Šťastný Pavel ..................................................... 42,86
131.-140. ........ Němeček Miloš ................................................. 37,33
151.-160. ........ Zmrzlík Pavel ..................................................... 32,31
161.-170. ........ Pavelka Ondřej ................................................. 27,65
161.-170. ........ Faron Roman..................................................... 26,39
171.-180. ........ Pavelka Daniel .................................................. 25,46
171.-180. ........ Veselá Pavlína ................................................... 23,28
181.-188. ........ Pokorný Petr...................................................... 20,50
181.-188. ........ Dvořáčková Nela .............................................. 16,08
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Z činnosti oddílů TJ
SOKOL Vranovice
Oddíl všestrannosti
Dne 13.5.2015 si družstvo žákyň
připravilo přebor v atletice. Přestože naše
družstvo má pouze 7 dívek a závodů se
zúčastnila čtyři děvčata, věřím, že i tak
to byl pro dívky přínos. Vysvětlily jsme
si pravidla závodění a před každou
disciplínou jsme si připomněly, jak
jsme se v tělocvičně na ni připravovaly.
Probraly jsme jednotlivé fáze disciplíny
a hned poté si děvčata mohla jednotlivé
disciplíny zkusit. A pak už jsme závodily.
Jak děvčata dopadla, vidíte v přiložené
tabulce.
Marta Goliášová

Oddíl stolního
tenisu
Oddíl stolního tenisu spolu se
sportovní komisí obce Vranovice pořádal
dne 26.5.2015 v sokolovně turnaj
„O přeborníka ZŠ Vranovice“ ve stolním
tenise. Na turnaj se přihlásilo 12 hochů
a 1 dívka. Hráči byli rozděleni do čtyř
skupin, kde hráli „každý s každým“
a první dva z každé skupiny postoupili
do vyřazovacího pavouka. Neumístění
hráči sehráli „tabulku útěchy“. Ve finálové
skupině se nejlépe umístili a titul
přeborníka záskali: na 3. místě Petr
Čeleda, na 2. místě Michal Mazuch
a přeborníkem se stal Jakub Beneš.
Na nepopulárním 4. místě se umístil
Vojtěch Kříž.
Marta Goliášová

Použité zářivky lze
odevzdat k likvidaci
na obecním úřadě

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Bubeníková Tereza

10,50

10,76

1,82

1,55

2,05

2,08

Fiemová Markéta

17,62

16,88

0,93

1,06

1,11

1,31

Skácelová Jitka

10,96

10,68

1,92

1,91

1,73

1,94

V souladu se zák. č. 185/2001
Sb., zákonem o odpadech, má obec
připravena odběrná místa pro zpětný
bezúplatný odběr výbojek a zářivek.
Odbornou likvidaci těchto výrobků, které
patří do kategorie nebezpečného odpadu,
provádějí specializované firmy. Použité
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm
a světelné zdroje s LED diodami můžete
odevzdat v úřední dny, to je v pondělí
a ve středu, na obecním úřadě na chodbě
vedle E-boxu. Do této nádoby nepatří
klasické žárovky, reflektorové žárovky
a halogenové žárovky. Rozměrnější
zářivky (více jak 40 cm) se mohou také
odevzdávat na obecním úřadě, jejich
úložiště je ve dvoře obecního úřadu.

Skalníková Natálie

12,58

13,77

1,56

1,77

1,93

1,87

-hor-

Žákyně IV.

hod
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bubeníková Tereza

9,46

9,48

11,51

10,50

10,80

11,70

Fiemová Markéta

3,20

8,89

8,37

5,75

6,62

7,01

Skácelová Jitka

7,18

8,21

10,08

6,15

7,80

7,80

Skalníková Natálie

6,87

7,51

8,95

6,60

6,20

5,40

Žákyně IV.

běh 50 m

skok daleký

Sokolské Brno 2015
Jak jsme vás již v minulých číslech
Zpravodaje informovali, bude se
konat dne 7. června 2015 od 14:30
hod. Sokolské Brno 2015. Zveme vás
na stadion do Brna, ul. Kounicova,
na přehlídku dvanácti sokolských skladeb.
V jedné z nich máte možnost uvidět
i nás. Abychom dobře prezentovali jak
naši TJ, tak i obec Vranovice, nenechali
jsme nic náhodě a pečlivě jsme se celý rok
připravovali a nacvičovali.
Marta Goliášová
Z nácviku skladeb pro Sokolské Brno 20015
Foto: Marta Goliášová
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Podobně jako v loňském roce si Vás
dovolujeme pozvat na

OBECNÍ TRHY
OVOCE, ZELENINY
A DALŠÍCH DOMÁCÍCH
PRODUKTŮ

Tradiční
posezení
u cimbálu
ZO ČSZ Místní
sdružení Vinaři
Vranovice srdečně
zvou na tradiční
letní „Posezení
u cimbálu“. Akce se
koná v sobotu

18. 7. 2015

Kdy?

Každou sobotu po celou sezónu –
vždy mezi 9.00 – 11.00
Poprvé 13. 6. 2015

Kde?

Na parkovišti před místní knihovnou.

Nabídněte přebytky ze své zahrádky, či domácí
produkty: ovoce, zeleninu, řezané květiny,
přísady a sazenice, bylinky, med, džem, vajíčka
apod.
Jak? Jednoduše. Přijďte ve správný čas na správné
místo. Přípravu prodejního místa, nacenění zboží
a prodej si zajistí sám prodejce. Není nutné se
předem žádným způsobem přihlašovat.
Proč? Nákupem i prodejem vrátíte něco ze starých
časů…
Prodejem/nabídkou zvýšíte soběstačnost vesnice
a smysluplně zužitkujete to, co by jinak skončilo
v kompostu. Nákupem od spoluobčanů získáte místní
potraviny s minimální ekologickou stopou.

u vinotéky
za obecním
úřadem
ve Vranovicích.
Začátek je v 19:00
hodin, k poslechu
a zpěvu zahraje
cimbálová muzika
Eliška z Velkých
Němčic.
Vstupné je 50,- Kč.

Co?

AKTUALITY NA WWW
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ZÁKLADNÍ NABÍDK A BRÝLÍ, KTERÝM MŮŽETE VĚŘIT

KOMPLETNÍ BRÝLE

OBRUBA + BRÝLOVÉ ČOČKY
PLAST + TVRZENÍ + ANTIREFLEX

ZA DOSTUPNÉ CENY

990,–

1450,–

Cena zahrnuje také měření zraku a servis.
Nabídka platí pro dioptrie do +- 6.0 / cyl 2.

NAVŠTIVTE NĚKTEROU Z NAŠICH OPTIK
A VYBERTE SI BRÝLE, KTERÉ VÁM PADNOU

Břeclav, Čechova 13
tel.: 724 784 721

Pohořelice, Nám. Svobody 1613
tel.: 724 784 719

Hustopeče, Smetanova 1 Mikulov, Svobody 2
tel.: 724 558 757

tel.: 724 784 720

www.topoptik.cz
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1980,–

Společenská
kronika

Přivítali jsme nové občánky
K slavnostnímu uvítání nových občánků se v sobotu 16. května sešli ve velké
obecní obřadní síni rodiče a příbuzní pěti nových občánků Vranovic, kteří se narodili
koncem minulého roku a v letošním roce. Jsou to Jonáš Rychlý, Roman Janík, Maja
Leinveberová, Sára Kučerová a Tomáš Hrstka.

Životní jubilea
Blahopřejeme…
Červenec
Milena Pezlarová........................... 81
Alena Křivánková.......................... 81
Anna Procházková ........................ 60
Anna Damborská .......................... 89
Jan Kotačka ................................... 87
Marcela Pryclová........................... 60
Vítězslav Doležal .......................... 70
Božena Bednářová ........................ 85
Jan Hochmann .............................. 60
Vlasta Holásková .......................... 82
Zdeňka Walterová ......................... 60
Srpen
Božena Černá ............................... 65
Věra Faronová ............................... 60
Anna Vacková ............................... 86
Alena Richterová .......................... 65
Karel Škamrada ............................. 60
Růžena Procházková ..................... 65
Piroska Šimunková ....................... 86
Albína Zouharová ......................... 95
Josef Dofek ................................... 70
Růžena Veselá ............................... 83
Josef Dvořáček .............................. 96
Pavel Staněk .................................. 60
Marie Klimešová ........................... 60
Jarmila Králová ............................. 60
Milan Klimeš ................................ 65
Jana Zaňátová ............................... 65

Za obec uvítal nové občánky místostarosta obce Ing. Jaroslav Pezlar, slavnostní
ráz celého obřadu umocnila vystoupení dětí z mateřské školy a základní školy
s recitačními, pěveckými i hudebními vstupy pod vedením paní učitelek Mgr. Pavly
Pantákové a Hany Hladíkové. Na závěr této malé slavnosti se pak všichni přítomní
zapsali do Pamětní knihy narozených dětí.
Josef Horníček

Narození
Roman Janík
Maja Leinveberová
Úmrtí
Ludmila Záblacká
Počet obyvatel ke dni 28.05.2015
Muži ........................................ 1096
Ženy ......................................... 1126
Celkem .................................... 2222
z toho dospělí ...................... 1795
děti ........................................ 427
Zdroj: matrika OÚ,
připravila Zuzana Škamradová

Místostarosta ing. Jaroslav Pezlar blahopřeje manželům Hrstkovým a jejich synu Tomáši

Řádková inzerce
 Prodáme velkou stavební buňku ve Vranovicích. Cena 13 000,- Kč.
Volejte 606 299 456.

Vranovický občasník – periodický tisk územního samosprávného celku; vydavatel: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČ: 00283720;
Redakční rada: odpovědný redaktor - Ing. Josef Horníček, Ing. Mgr. Petra Klabusayová, Dagmar Sedláčková, Mirek Ježa; Korektor: Josef Varmužka.
Vychází od června 1993, registrován MK ČR č. E 11835, vychází 6x do roka, každý sudý měsíc, v nákladu 830 výtisků. Distribuce zdarma.
Číslo 03/2015 vychází 5. června 2015. Redakční uzávěrka příštího čísla je 20.7.2015, vychází 31.7.2015. Výroba: Tisk – Bačík, Pohořelice.

SLAVÍME

DOPOLEDNÍ PROGRAM
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Partneři akce:

obec Vranovice





   

