
13. Obecní ples Výuka jazyků  
se rozšiřuje

Senior taxi již půl roku 
pendluje Vranovicemi

2020 ČÍSLO 1 ÚNOR DISTRIBUCE ZDARMA

Tradiční vranovický Obecní ples s Mistříňankou zahajoval plesovou sezónu 
ve Vranovicích již po třinácté. Co si domů odnesli vítězové tomboly nebo jaké bylo 

letošní předtančení se dočtete ve Společenské rubrice.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, věřím, že každý 

z  Vás využil dobu Vánočních svátků 
k odpočinku a k rodinnému klidu. Všem 
přeji, aby rok 2020 byl pro Vás rokem 
úspěšným, aby se Vám splnila veškerá 
přání a abyste naplnili svá předsevzetí.   

Jaký byl rok 2019 pro naši obec a co 
nás čeká v roce letošním?

Rok 2019 byl v  mnoha směrech 
rokem zlomovým.  

Předešlý rok, z  pohledu starosty 
a  řízení obce, mohu označit jako jeden 
z nejsložitějších za posledních několik let.

Po  obecních volbách na  konci roku 
2018 došlo k  výrazné obměně složení 
Zastupitelstva obce, došlo rovněž 
ke změnám personálním na místě matriky 
a sekretariátu.  

Zlomový byl však zejména po stránce 
dokončených investic a  celkového 
hospodaření.

Vzdělávací centrum je 
dokončeno
„Musíš běžet ze všech sil, abys zůstal 

na  místě. Chceš-li se dostat někam jinam, 
musíš utíkat aspoň dvakrát rychleji. Nedá 
se s  tím bojovat, ala dají se vymýšlet 
inovativní způsoby pohybu. Totéž platí 
i o vzdělání“ Bořivoj Brdička, Pedagogická 
fakulta Karlovy univerzity.

To je citát, který jsme vybrali jako 
MOTTO pro Vizi vzdělávání obce 
Vranovice pro rok 2015 – 2020. Dnes 
mohu potvrdit, že zvolené motto, bylo 

a  je pravdivé do  posledního písmenka. 
Jeho „krutost a  pravdivost“ se potvrdila 
při realizaci a naplňování Vize vzdělávání.

Vize vzdělávání není dokončena, ale 
v  roce 2019 se podařilo dokončit nutné 
investice, které byly a  jsou nezbytnou 
podmínkou, pro úspěšné naplnění cíle 
celého projektu. A  tím cílem bylo: 
Efektivní vzdělávání pro děti i dospělé.

Rozšíření MŠ a její navýšení kapacity 
na 104 dětí, zcela nové prostory pro první 
stupeň ZŠ, nová družina, dokončení 
Vzdělávacího centra, nová moderní 
knihovna, zcela nové prostory pro 
Základní uměleckou školu, to vše jsou 
investice vložené do  vzdělávání pro děti 
i dospělé, pro celou naši obec.

V  loňském roce tak byla dokončena 
nezbytná podmínka pro naplnění celé 
Vize vzdělávání obce Vranovice pro rok 
2015 – 2020.

Hospodaření obce
Z  pohledu hospodaření obce se 

jedná rovněž o rok významný a navazuje 
na  dokončení investic do  školství 
a vzdělanosti.

Rok 2019 byl dalším rokem, kdy obec 
hospodařila s  výrazným hospodářským 
deficitem ve výši cca 9,2 mil Kč. Nutno 
dodat, že rok 2019 byl posledním rokem 
s deficitem.

Rozpočet pro rok 2020 je plánován 
s  celkovými příjmy ve  výši 44.295 
tis. Kč a  výdaji ve  výši 36.829 tis. Kč, 

tj. s  přebytkem ve  výši 7.466 tis. Kč. 
Z  této částky je určeno pro splátku 
dlouhodobého úvěru 5.084 tis. Kč.

Finanční řízení obce je založeno 
na  dlouhodobém vyrovnaném 
koncepčním řízení, které dává 
předpoklad pro realizaci potřebných 
investic. Bankovní úvěry jsou využívány 
výhradně pro dlouhodobé investice, jako 
byla výstavba Domu pro seniory nebo 
realizace Vzdělávacího centra.

Dlouhodobý úvěr pro Dům pro 
seniory bude zcela splacen v  měsíci 
březnu 2020.

Poplatky hrazené obci se nemění
Ačkoliv dochází k výraznému navýšení 

cen za  energie a  služby, tak poplatky 
hrazené obci zůstávají pro občany naší 
obce beze změny. To je ta nejdůležitější 
informace pro každého našeho občana ze 
schváleného rozpočtu na rok 2020.

Ačkoliv dochází k výraznému zvýšení 
cen za energie a za služby, tak nedochází 
ke zvýšení žádných poplatků, naopak pro 
některé z Vás může dojít i ke snížení.

Poplatek za  svoz a  likvidaci 
komunálního odpadu pro rok 2020 
zůstává stále stejný, tj. 450,-Kč /
osoba/rok. Beze změny rovněž zůstává 
motivující program pro třídění odpadu.

Nemění se ani výše stočného, ani 
poplatku za psa.

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. 23/2019  
ze dne 25.11.2019

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

o  dílo Servisní a  revizní činnost 
na  zařízeních EPS se společností 
MALGRE s.r.o., Klobouky u Brna, 
Masarykova 24/55, IČ 29259673.

1.2. Rada obce schválila nabídku 

společnosti ALIS s.r.o., Mariánské 
náměstí 538, Česká Lípa.

1.3. Rada obce schválila Nájemní 
smlouvu č. 2637105119 o  nájmu 
části pozemku p.č. 2565/12 se 
společností České dráhy a.s., 
Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
„Sadové úpravy – školní zahrada 
MŠ a  ZŠ“ se společností KAVYL 
spol. s r.o., Mohelno 653.

1.5. Rada obce schválila přerušení 
provozu MŠ v době od 23.12.2019 
do 3.1.2020.

1.6. Rada obce schválila podmínky pro 
likvidaci jedlých olejů a  tuků se 
společností FCC Česká republika 
s.r.o., provozovna Brno.

1.7. Rada obce schválila pro obecní 
knihovnu On-line katalog 
od  společnosti Palmknihy-
eReading s.r.o.

1.8. Rada obce schválila pořízení 
knihovního systému Tritius 
od společnosti Tritius Solutions a.s.

1.9. Rada obce vybrala nejvhodnější 
nabídku na  zpracování změny č. 1 
Územního plánu nabídku Ing. arch. 
Pavla Kleina, Kroftova 35, Brno.

1.10. Rada obce schválila poskytování 
darů do  tombol pro společenské 
akce pořádané společenskými 
a sportovními spolky.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá postoupit návrh 

Dohody vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací 
se společností Vodovody 
a kanalizace Břeclav a.s. k posouzení 
Ministerstvu zemědělství.

 T: 5.12.2019, O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá prověřit možnosti 

instalaci „elektronického vrátného“ 
pro školní bazén a  tělocvičnu 
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ve Vzdělávacím centru.
 T: 15.12.2019, O: D. Dofek
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

znalecký posudek č. 4728-713-
2019 od zhotovitele – STATIKUM 
s.r.o.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
předpokládanou vývojovou křivku 
dětí pro kapacitu MŠ.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 24/2019  
ze dne 9.12.2019

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání ZO dne 19.12.2019.
1.2. Rada obce předkládá k  projednání 

v  ZO Obecně závaznou vyhlášku 
obce č. 1/2019, o místním poplatku 
ze psů.

1.3. Rada obce předkládá k  projednání 
Obecně závaznou vyhlášku obce 
č. 2/2019, o  místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních 
odpadů.

1.4. Rada obce schválila Dodatek č. 
5/ Smlouvy o  poskytování služeb 
- nádoba na  jedlé oleje a  tuky se 
společností FCC Česká republika 
s.r.o., provozovna Brno, Líšeňská 
35, Brno.

1.5. Rada obce doporučuje 
Zastupitelstvu obce ke  schválení 
dotaci ve  výši 1 mil Kč pro 
Římskokatolickou farnost 
Vranovice na opravu střešní krytiny 
a  krovu kostela Navštívení Panny 
Marie ve Vranovicích.

1.6. Rada obce schválila žádost 
Mysliveckého sdružení Vranovice 
– Přibice o  souhlas s  provedením 
oplocení a  výsadby zeleně na  části 
pozemku p.č. 4567 o výměře 30.278 
m2.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat 

Rozpočtové opatření č. 5/2019.
 T: 12.12.2019, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá prověřit cenovou 

nabídku na  doplnění MaR pro 
Vzdělávací centrum od společnosti 
SAUTER Automation, spol. s r.o., 
Podolí u Brna.

 T: 15.1.2020, O: Ing. Pezlar
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

zprávu o  připravenosti inventur 
k 31.12.2019.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 25/2019  
ze dne 23.12.2019

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila rozšíření 

Sociální komise o  členku Hanu 
Krejčiříkovou.

1.2. Rada obce schválila mimořádnou 
finanční odměnu za  rok 2019 pro 
ředitele Základní školy a Mateřské 
školy Vranovice.

1.3. Rada obce schválila vyúčtování 
oprav a  obnovy zařízení ve  školní 
kuchyni.

1.4. Rada obce schválila pořízení 
plynových detektorů na ČOV.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
na zhotovení změny č. 1 územního 
plánu s Ing. arch. Pavlem Kleinem, 
Kroftova 35, Brno.

1.6. Rada obce schválila Rozpočet 
provozních nákladů Základní 
školy Vranovice a  Mateřské školy 
Vranovice pro rok 2020.

1.7. Rada obce schválila záměr 
uspořádat veřejnou sbírku a požádat 
o  povolení veřejné sbírky krajský 
úřad Jihomoravského kraje.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat 

dlouhodobý systém „archivnictví“ 
mapující rozvoj obce.

 T: 30.3.2020, O: starosta, vedoucí 
CVČ

2.2. Rada obce ukládá provést revizi 
vodovodní přípojky v budově ZŠ.

 T: 30.1.2020, O: Ing.  Pezlar, D. 
Dofek

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

revitalizace území „Vranovice – 
Časovské“ zpracovanou společností 
Atelier Fontes s.r.o., Křídlovická 
19, Brno

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 1/2020  
ze dne 13.1.2020

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila Plán jednání 

Rady obce na 1. pol. 2020.
1.2. Rada obce schválila projektovou 

dokumentaci pro rekonstrukci 

komunikace na ul. Přibická.
1.3. Rada obce schválila kalkulaci cen 

pro vodné a  stočné pro kalendářní 
rok 2019 – ceny zůstávají neměnné.

1.4. Rada obce schválila Darovací 
smlouvy se společností KAVYL 
s.r.o., Mohelno 563 a  společností 
VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 
2332, 530 02 Pardubice

1.5. Rada obce schválila odměny pro 
členy Komise stavební a  životního 
prostředí, Kulturní komise 
a Sociální komise.

1.6. Rada obce schválila Zápis 
likvidační komise při Základní 
škole a  Mateřské škole Vranovice, 
p.o.

1.7. Rada obce schválila podmínky pro 
kurzy výuky jazyků při Centru 
volného času a odměny lektorům.

1.8. Rada obce schválila záměr zúčastnit 
se připravovaného výběrového 
řízení na  pronájem části nádražní 
budovy ČD za účelem zřízení TIC.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na  realizaci rekonstrukce 
komunikace na ul. Přibická.

 T: 31.3.2020, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zpracovat přesná 

specifika a podmínky pro vyhlášení 
veřejné sbírky.

 T: 31.1.2020, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá zpracovat 

aktualizaci Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2015.

 T: 15.3.2020, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

předběžné výsledky hospodaření 
za rok 2019.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
Policie ČR o  dodržování rychlosti 
na ul. Lipová za rok 2019

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce. 

Usnesení z jednání ZO č. 6/2019 
ze dne 19.12.2020

1. ZO schvaluje
1.1. ZO schvaluje členy Návrhové 

komise
1.2. ZO schvaluje ověřovatele zápisu
1.3. ZO schvaluje program dnešního 

jednání
1.4. ZO schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 5/2019 s  celkovými příjmy 
50.371.000,- Kč a celkovými výdaji 
60.642.200,- Kč a  5.290.000,- 
splátky úvěrů.

1.5. Zastupitelstvo obce schvaluje 
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Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční  
27. února 2020 v  18 hodin  
v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Vranovice.

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

únor: 14. | 28.
březen: 13. | 27.
duben: 10. | 24.

Separovaný odpad
Plast -  únor: 12.

 březen: 11.
 duben: 8.
Sklo -  únor: 19.

 březen: 18.
 duben: 15.
Papír -  únor: 26.

 březen: 25.
 duben: 22.
Bioodpad - únor: 20.

 březen: 15.|19.
 duben: 2.|16.|30.

Aktuality

Sběrný dvůr 
odebírá i jedlé tuky
Od  nového roku je možné 

na  sběrný dvůr na  ulici Pouzdřanské 
(za  prodejnou zahrádkářských potřeb) 
kromě velkoobjemového odpadu, železa 
a  hliníku nově přivážet také zbytkové 
potravinové tuky a  oleje z  domácnosti. 
Umístit je můžete do  speciálních 
kontejnerů s kulatým otvorem uprostřed 
víka umístěných ve  sběrném dvoře. 
Vychladlé oleje třiďte nejlépe do  PET 
lahví a  po  jejich úplném naplnění 
přivážejte na  sběrný dvůr. Elektroodpad 
se i  nadále vybírá ve  dvoře za  obecním 
úřadem v  úředních hodinách, tedy 
v  pondělí v  době od  7,00 do  19,00 
a ve středu od 7,00 -17,00 hodin. Kovošrot 
a  nebezpečný odpad je svážen 2x ročně, 
o  termínu budou občané informování 

prostřednictvím webových stránek obce, 
rozhlasu a vývěsky.

(kva)

Jazykové kurzy 
ve Vzdělávacím centru
Výuka německého jazyka byla zahájena 

v úterý 7. ledna v podvečerních hodinách 
ve  Vzdělávacím centru ve  Vranovicích. 
Ke  studiu němčiny se přihlásilo prvních 
šest posluchačů. Všichni přihlášení 
zájemci se již s tímto jazykem v minulosti 
setkali, proto po  absolvování vstupních 
testů vytvořili skupinku v  úrovni mírné 
pokročilosti. Kurzy budou probíhat každé 
úterý od 17,30 ve studovně Vzdělávacího 
centra a  všichni další případní zájemci 
budou vítáni.

Od  února by měla ve  Vranovicích 
začít i výuka anglického jazyka ve všech 

pokročilostech včetně dětí a  studentů 
v  přípravě na  maturitní zkoušku 
z angličtiny.

(kva)

Tříkrálová sbírka 
2020
Tříkrálovou sbírku pořádá 

každoročně Charita Česká republika 
a  jedná se o  největší dobrovolnickou 
akci v  České republice. V  naší obci 
se letos Tříkrálová sbírka uskutečnila 
v  sobotu 11. ledna 2020 v dopoledních 
hodinách. Koledníci vybrali rekordní 
částku 72.150,- Kč. V  loňském roce to 
byla částka 65.036,-Kč, v  předloňském 
roce se vybralo 62.302, -Kč. Biskupství 
brněnské děkuje všem za  dobrou vůli 
pomáhat lidem v nouzi.

(kva)

rozpočet na  rok 2020 s  celkovými 
příjmy ve  výši 44.295.000,- Kč 
a výdaji ve výši 41.913.000,-Kč.

1.6. Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci 
pro rok 2020 pro Římskokatolickou 
farnost Vranovice ve výši 1 mil Kč 
na opravu střechy kostela Navštívení 
Panny Marie ve Vranovicích.

1.7. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouva o  smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene č. 
1030053583/002 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.8. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouva o  smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene č. 
1030053452/002 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice.

1.9. Zastupitelstvo schválilo směnu 
pozemků p.č. 2565/220 o  výměře 
1 m2 za  pozemek st. p.č. 1356 
o výměře 1 m2

1.10. Zastupitelstvo schválilo prodej části 
pozemku p.č. 2564/2

1.11. Zastupitelstvo obce schválilo Plán 
investic a oprav na rok 2020 - 2021

1.12. Zastupitelstvo obce schválilo 
Rozpočtový výhled na roky 2021 - 
2022

1.13. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku obce č. 
1/2019, o místním poplatku ze psů.

1.14. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku obce 
č. 2/2019, o  místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních 
odpadů.

1.15. ZO zvolilo za předsedu Kontrolního 
výboru Vladimíra Bendu.

1.16. ZO zvolilo za  pátého člena 
Kontrolního výboru Terezu 
Lastomirskou.

2. ZO ukládá
2.1. ZO ukládá, aby při řešení 

reklamací bytového domu Doliny 
komunikoval s majiteli bytů starosta 
obce.

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. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

zprávu o  činnosti Finančního 
výboru ZO Vranovice podanou 
v  zápise jeho 6. jednání, které se 
uskutečnilo 5. 12. 2019.

3.4. ZO bere zprávu o  činnosti 
kontrolního výboru č. 9 na vědomí.
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Zájem o bazén roste
Stále větší zájem je o  využití 

vranovického výukového bazénu, kde 
kromě plavání školních a  předškolních 
dětí probíhají také zájmové kroužky 
plavání pro děti i  dospělé. Od  září 
minulého roku bazén nabízí také hodiny 
volného plavání. Ty už od  září 2019 
navštívila více než stovka zájemců. 
Hodiny volného plavání jsou rozděleny 
na  plavání pro seniory, plavání rodin 
s  dětmi a  kondiční plavání. Největší 
zájem je o hodiny plavání rodičů s dětmi 
a také senioři se do bazénu naučili chodit 
pravidelně. Kromě volného plavání mají 
obyvatelé Vranovic i  okolí možnost 
navštěvovat hodiny organizovaného 
plavání. K  nejoblíbenějším rovněž patří 
plavání pro děti a jejich rodiče, ale zájem 
je také o  Aquafitness nebo kroužky 
plavání pro děti různých věkových 
kategoriích. Na  jaře letošního roku by 
se nabídka bazénu měla rozšířit také 
o hodiny zdravotního plavání pro dospělé 
a  bazén nabídne své služby i  turistům, 
kteří Vranovice navštíví v  rámci svého 
přechodného pobytu.

Vranovický bazén se otevřel pro žáky 
a  veřejnost v  září roku 2019 v  rámci 
dostavby I. etapy Vzdělávacího centra 
Floriánek. Ve  svém okolí jsme jedinou 
obcí, která služby výukového bazénu 
nabízí.

Povinné hodiny plavání zde kromě 
stávajících žáků mateřské a základní školy 
absolvují také základní a mateřské školy 
z okolních obcí.

(kva)

SENIOR TAXI jezdí 
již půl roku
Již od  července minulého roku sváží 

v  naší obci občany od  65 let a  držitele 
ZTP průkazu SENIOR TAXI. Služba 
funguje na telefonické objednání a  lze ji 
využít pro cesty k  lékaři na katastrálním 
území Vranovic v pondělí a ve středu mezi 
12 a 14 hodinou. Po dohodě s přepravní 
společností je možné si dohodnout i jiný 
termín. Zájemce o  SENIOR – TAXI 
si na  Obecním úřadě zřídí evidenční 
kartičku na  jejímž základě mu je služba 
přepravní firmou poskytnuta. V naší obci 
tuto službu poskytuje fy. Taxi Köhler.

Služba se pomalu dostává 
do  povědomí lidí a  řada seniorů ji už 
využila.

„Cílem služby je usnadnit život 
seniorům zlepšením jejich dopravních 
možností. Naše služba slouží zejména 
těm občanům důchodového věku, pro 
které je již cesta k  lékaři překážkou.“ 
doplnil ke službě starosta Jan Helikar

Přepravní služba Senior taxi vychází 
z  dlouhodobého sociálního programu, 
který vznikal postupně několik let 
a  reagoval na  demografický vývoj v  naší 
obci. Program zahrnuje i další služby pro 
seniory, ale také rodiny s dětmi a rodiny 
s handicapovanými osobami. Patří k nim 
například vzniklý Dům pro seniory, 
Klub důchodců, Klub maminek, donáška 
obědů, poradenství v  oblasti sociální 
podpory a  nebo pomoc s  úklidem. 
Do  budoucna se počítá například 
i s praním prádla a dalšími službami.

(kva)

Na slovíčko...
O  rozhovor do  rubriky Na  slovíčko 

jsem požádala paní Zdenku Sedláčkovou, 
která dva roky vedla Klub důchodců 
ve  Vranovicích. Za  Centrum volného 
času jsem s ní úzce spolupracovala a vždy 
to byla spolupráce velmi příjemná, milá 
a spolehlivá. Nyní se rozhodla pro předání 
předsednického žezla mladším členkám 
a ráda by se více věnovala rodině a svým 
koníčkům. Takže první otázka je nasnadě.

Jaké jsou Vaše koníčky? Čím se ráda 
bavíte?

Koníčků mám celkem dost, velký 
koníček jsou kytky, aranžování, jejich 
výzdoba v domě, s tím je spojena i radost 
pracovat na  zahradě, beru to jako 
načerpání energie. Dále jako každá žena 
v mém věku si užívám vnoučátek a rodiny 
vůbec. Ráda peču, vařím, jelikož to 
právě rodina vyžaduje, něco ještě i ušiji, 
s  manželem si rádi vyjedeme na  výlet, 
prostě nevím co je nuda.

Téměř dva roky jste vedla vranovický 
Klub důchodců, jak vás tato práce bavila 
a co Vám přinesla případně odnesla?

Víte, byla jsem k  tomu tenkrát 
víceméně přemluvena, ale říkala jsem 
si, že chodit do  klubu a  pouze využívat 
výhod, které jako členové máme, např. 
zájezdy, divadlo, masáže, pedikúra, 
cvičení v  bazénu, to vše za  výhodnější 
cenu, je opravdu něco úžasného, co 
v jiných vesnicích ani nemají. Brala jsem 
to jako takové poslání. A také mám úctu 
ke  starším, sama jsem se jako nejmladší 
ze šesti dětí, narodila, když bylo mamince 
44 roků a  od  svých osmi let jsem byla 
pouze s ní, jelikož mi tatínek zemřel. Žila 
s námi v úzké domácnosti do jejich 84 let, 
takže velká vzájemná tolerance a  velká 
škola života. Dodnes díky ní vím, jaké 
úskalí s  sebou vyšší věk přináší a  proto 
se z  některých problémů „nehroutím“. 
Dva roky jsem to dělala opravdu ráda 
a  myslím, že snad i  ke  spokojenosti 
ostatních členů.

Jaké si myslíte, že mají vranovičtí 
senioři ve  své obci zázemí? Dělá pro ně 
obec dostatek nebo mají ještě představy, 
které nejsou naplněny?

Zázemí seniorů je, dle mého, bezvadné. 
Pro mne byla spolupráce, jak s Centrem 
volného času, tak s  panem starostou 
ing.  Helikarem přímo ukázková. Myslím 
si, že to také nebývá samozřejmostí. 
Co se týče dalších představ, mě ani 
nic nenapadá, kromě zmínky, na  již 
nevyhovující - malý prostor ke  scházení. 
Nynější prostor je přímo nádherný, ale už 
je nás prostě moc a povídat si a slyšet se, 
je skoro nemožné.

Když máte chuť si udělat radost, co si 
ráda koupíte?

Dělám si radost i  maličkostí, protože 
radovat se z  maličkostí, to je to pravé 
koření života, nenechme si ho vzít. A ještě 
bych chtěla všem říci, jak je důležité 
usmívat se na sebe navzájem, vždyť to nic 
nestojí a přitom to tolik dává…..Obzvláště 
v určitém věku, je to dárek největší.

Velmi děkuji za  rozhovor a  přeji 
Vám do  dalšího života mnoho zdraví 
a rodinné pohody.
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Okna školy dokořán

Děti a senioři patří 
k sobě
4. prosince 2019 jsme se s předškolními 

dětmi vypravily s vánočním vystoupením 
do  školní jídelny, abychom potěšily 
v  době adventu dědečky a  babičky 
z  místního Domu seniorů. Setkání 
proběhlo v  příjemné, svátečně laděné 
atmosféře, dětem se vystoupení podařilo, 
odměnou byla malá sladkost a  velký 
potlesk obecenstva.

Při této příležitosti jsme byli požádáni 
o spolupráci na Seniorprojektu – společné 
pečení a zdobení perníčků.

9.12. dopoledne jsme se vydali se šesti 
dětmi různého věku na pomoc s výrobou 
perníčků. V menší společenské místnosti 
na  nás čekalo taky šest seniorů, děti si 
oblékly zástěrky a  začaly válet těsto, 
vykrajovat různé tvary a skládat perníčky 
na  plechy, vše s  pomocí babiček nebo 
dědečků.

Druhý den nám nastalo zdobení 
upečených perníků. Během práce jsme 
si zazpívali vánoční koledy a vyprávěli si, 
jaké to bylo, když babičky byly dětmi. Kdo 
z dětí chtěl, tak si vykreslil omalovánku, 
kterou potom nechal v  Domově jako 
dáreček. Je krásné dostávat a  ještě 
krásnější dávat.

Šturmová Yveta

Návštěva 
Norimberku
Již v  brzkých ranních hodinách 

se začali scházet ještě stále ospalí, ale 
již natěšení žáci naší školy na  předem 
smluveném místě. Netrvalo dlouho 
a  všichni jsme seděli v  autobuse, dá 
se říct, že jsme se zabydlili (protože 
celý následující den byl autobus naším 
domovem a jediným útočištěm) a vyráželi 
jsme na cestu. Ta proběhla bez jakýchkoli 
potíží, a  naopak si troufám říct, že díky 
dobrým vzájemným vztahům jsme si 
cestou užili spoustu zábavy.

Dopoledne, přibližně po  sedmi 
hodinách jízdy, nás čekala návštěva 
rozlehlé norimberské ZOO, jejíž největší 
chloubou je delfinárium, kde pořádají 
mimo jiné i  úžasné show s  delfíny 
a lachtany. Ani deštivé a poměrně chladné 
počasí nám nezabránilo toto dech beroucí 
vystoupení s  údivem zhlédnout a  plní 
dojmů a  nadšení si poté projít i  zbytek 
zoologické zahrady, kde nás čekala 
spousta jiných zvířat.

Následně jsme se přemístili naším 
věrným, teplým, a  především suchým 
autobusem přímo k  norimberskému 
hradu. Jako první nás čekala návštěva 
domu Albrechta Dürera, slavného 
německého malíře a  rytce, která nám 
poskytla pohled do  doby jeho života, 
tedy přelomu 15. a 16. století. Autentické 
vybavení domácnosti nás zcela vtáhlo 
do hluboké minulosti. Velmi na nás také 
zapůsobil kostel, kde byl pokřtěn český 
král Václav IV., a to především výzdobou, 
vitrážemi, oltáři a svým velikášstvím.

Celý krásně prožitý den završila 
návštěva vánočních trhů na  hlavním 
náměstí, kde se sice přes obrovské davy 
lidí nedalo téměř pohnout, zato atmosféra 
tohoto místa byla k nezaplacení. Stánky 
plné dobrého jídla, teplého pití a různých 
vánočních drobností nejen místních, 
ale i  z  družebních měst celé Evropy, 
např. i  z  Prahy, vybízející návštěvníky 
k  nákupům, nás obklopily ze všech 
stran, a  když pak zhasnula světla a  celé 
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náměstí rozezněly tradiční německé 
koledy, nezbývalo nám nic jiného než tiše 
naslouchat okouzleni vším kolem nás.

Nezbývá nic jiného než mnohokrát 
poděkovat paní učitelce Černé 
za  zprostředkování neopakovatelného 
zážitku, který nás již v této době naplnil 
vánočním duchem a příjemnou náladou, 
stejně jako paní asistentce Horké 
za  velmi sympatický doprovod a  panu 
řediteli za umožnění zúčastnit se tohoto 
úžasného zájezdu.

Aneta Zugarová, žákyně 9.A

Vybíjeli energii 
vybíjenou
Existuje lepší způsob, jak vybít energii 

než sportem? Přesně tak postupovali 
vranovičtí žáci při předvánočním turnaji 
ve  vybíjené. Klání ve  sportu, které se 
na našich školách hraje snad od nepaměti, 
jsme upořádali letos podruhé a  volba se 
po roce opět osvědčila. Turnaj měl náboj, 
ke  kterému přispěli hráči srdnatými 
výkony a  činili se i  diváci. Chvílemi 
vytvořili atmosféru, za  kterou by se 
nemusel stydět ani slavný barcelonský 
stadion Camp Nou, kam se vejde sto tisíc 
lidí…

A komu šlo letos „kosení“ spolužáků 
nejlíp od ruky? Finále nemohlo mít lepší 
složení. Z osmi týmů se do něj zaslouženě 
probojovaly obě třídy deváťáků, které 
si v  nejdůležitějším zápase turnaje nic 
nedarovaly. Do  utkání šli jako mírní 
favorité žáci béčka, ale úvod zápasu 
trochu narušil očekávání. Áčko se dostalo 
do  vedení a  pomalu to vypadalo, že se 
schyluje k  velkému překvapení. Závěr 
však patřil favoritovi, když zaznamenal 

několik vybití po  sobě, kterým urval 
konečnou výhru 10:8.

Ceny a  diplomy za  vítězství tedy 
převzalo béčko a na zklamané áčko zbylo 
„jen“ stříbro. Šanci na  odplatu bude 
v  tomto školním roce mít při letním 
turnaji ve  florbale a  v  přehazované. Pro 
formu je ještě nezbytné uvést bronzový 
tým. Třetí místo obsadila třída 8.B, která 
ve finále porazila 7:4 žáky ze 7.A.

Pořadí turnaje:
1. 9.B
2. 9.A
3. 8.B
4. 7.A
5. 8.A
6. 6.B
7. 6.A
8. 7.B
Závěrem nezbývá než poděkovat 

žákům za  předvedené výkony, učitelům 

za  fandění a  školnímu parlamentu 
za organizaci. SPORTU ZDAR!

Mgr. Jan Pařík

Aneta opět vítězkou 
literární soutěže
Neuplynulo mnoho času od  chvíle, 

kdy Aneta Zugarová z  9. A  přebírala 
cenu za  první místo v  literární soutěži 
ve  slavnostním sále zámku ve  Slavkově 
u  Brna a  situace se opakuje. Tentokrát 
soutěž vyhlásila Policie ČR, a  sice 
na téma: Bezpečnostní pásy a Aneta opět 
zabodovala a zvítězila v oblastním kole. 

V  pondělí dopoledne jí přijela 
do  školy osobně pogratulovat a  předat 
věcnou cenu i  kapitánka Policie ČR, 
Mgr.  Procházková (viz foto). Anetin 
příběh nazvaný Vteřiny, který postupuje 
dále do  celostátního kola, otiskujeme 
s  jejím souhlasem v  úplném znění 
na  školním webu a  moc jí k  úspěchu 
blahopřejeme, děkujeme za  výbornou 
reprezentaci naší školy a  držíme nadále 
palce.

Dagmar Černá
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Kouzlo vánoc 
zavonělo školou
Adventní čas přišel do  Vranovic 

sice s mrazivým dechem, ale dozdobený 
třpytivými slunečními paprsky. Nálada 
tedy byla vskutku sváteční, což bylo pro 
náš záměr přímo ideální. V první adventní 
neděli jsme se totiž rozhodli, že, v rámci 
obecního Vánočního jarmarku, přiblížíme 
vranovickým všemožné vánoční 
zvyky a  tradice, a  že nejen nejmenším 
nabídneme pomocnou ruku při výrobě 
vánoční ozdoby či dekorace. Zkrátka, že 
přineseme do školy tu správnou vánoční 
atmosféru, provoněnou perníčky, medem 
a česnekem a podělíme se o ni.

Od druhé hodiny odpolední jsme tak 
otevřeli brány školy všem, kteří si chtěli 
vánoční atmosféru užít s  námi. Paní 
učitelka Lastomirská zvala na výlet mezi 
vánoční zvyky a  tradice, paní asistentka 
Babičková na zdobení voňavých perníčků 
a  paní učitelky Kovaříková, Machová 
a  Stejskalová k  výrobě medových 
svíček, dárkových krabiček, hvězdiček, 
kouzelných šišek a  dalších vánočních 
ozdob a  dekorací. S  řadou činností 
pomáhali příchozím i  naši ochotní 
žáci a  absolventi. Jednotlivá místa byla 
prakticky neustále plná a  spokojený 
úsměv při odchodu byl pro nás důkazem, 
že se dílo podařilo.

Ale zatímco uvnitř bylo teplíčko, 
venku mráz víc a víc vystrkoval své ostré 

drápky. Alespoň k  zahřátí 
srdíček tak snad přispěla 
vystoupení našich dětí, ať 
už pod pódiem v  rámci 
tanečních formací Crazy 
a  Čtyřlístek, nebo na  pódiu 
v  rámci vystoupení dětí 
mateřské školy pod vedením 
paní učitelek Galbavé, 
Šturmové a Uhlíkové, našich 
sněhulákových prvňáčků 
pod vedením paní učitelek 
Sedláčkové a Vydrové a sboru 

žáků druhého stupně pod vedením pana 
učitele Čechovského.

Věřím, že jsme se všichni během 
prvního adventního odpoledne naladili 
na tu správnou vánoční notu, a že svátky 
klidu a  míru budeme i  v  tomto duchu 
očekávat a  těšit se na  ně. Rád bych 
poděkoval všem, kteří se na  zajištění 
programu školy podíleli, pedagogům, 
ale i všem našim ochotným žákům, kteří 
neváhali přijít pomoci nebo se nebáli 
vystoupit. Zvláště rád bych poděkoval 
také našemu sponzorovi, Pekařství 
Vranovice, které poskytlo pečené vánočky 
pro výrobu vrkočů.

Jiří Sliacky, ředitel školy

Lyžařský výcvik 
v Němčičkách
Již druhým rokem jsme se se školou 

vypravili lyžovat do  Němčiček. Je to 
sice malé lyžařské středisko, avšak velmi 
dobré. Je zde půjčovna lyží, sněžná děla, 
vlek, a dokonce i malá restaurace.

V  pátek 13. prosince jsme se sešli 
u  školy dříve než obvykle. Pan Vranešic, 
kterému patří velký dík za to, že nás vozil 
autobusem, naložil lyže a vyjeli jsme směr 
Němčičky.

Některé děti měly lyže svoje, ostatní 

mohli využít půjčovnu a servis v místním 
areálu.

Nejprve si nás instruktoři rozdělili 
do  týmů. Když byli všichni ve  svých 
týmech, začala rozcvička. Ti nejlepší 
vyjeli ihned nahoru na  vleku, ostatní 
ještě jezdili ve  spodní části sjezdovky. 
První den rychle uběhl. Přes víkend jsme 
si odpočinuli a  v  pondělí jsme se zase 
s chutí dali do toho.

Každý den byl na  našem lyžování 
vidět velký pokrok. Při jízdě z  kopce 
jsme hráli různé hry, tím jsme pilovali 
naši jízdu. Bavil nás basketbal a  jízda 
pozpátku. To byla sranda! Poslední den 
jsme měli závody. Slalom zvládly všechny 
děti. Celý lyžák jsme zvládli bez úrazu. 
V Němčičkách na nás budou vzpomínat, 
zůstala jim po  nás památka v  podobě 
zlomené cílové cedule, kterou jeden 
z našich lyžařů při závodech srazil i s paní 
asistentkou. Naštěstí se nic nestalo.

Na stupních vítězů stáli:
1. Michal Fröhlich  1.Julie Nohelová
2. Alexandros Dofek  2. Barbora Halfarová
3. Tomáš Brychta  3. Kateřina Ottichová

Aby to ostatním nebylo líto, dostali 
jsme všichni diplom.

Protože se blížily Vánoce, zazpívali 
jsme si s instruktory u stromečku na svahu 
koledy a nechyběly ani dárečky.

Byl to skvělý zážitek, těšíme se 
na další lyžování.

Žáci 5.A a 5.B ( Jan Fröhlich,Adéla 
Střelcová, Bartoloměj Rokyta)
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Společenské dění

Třináctý ples přinesl štěstí 
stovce výherců
Již třináctou plesovou sezónu otevřel vranovický Obecní ples 

s Mistříňankou. A přestože je třináctka považována za nešťastné 
číslo v  případě vranovického plesu to rozhodně neplatí. 
Elegance, skvělá hudba, setkání s  přáteli, výborná atmosféra 
a  bohatá tombola. Tak vypadal v  sobotu 18. ledna tradiční 
vranovický ples. Místříňanka stejně jako každý rok hrála pěkně 
od podlahy. Její repertoár je opravdu bohatý, a kromě lidových 
písní zazněly i  rytmy moderní hudby. Páry si tanec užívaly 
a  předváděly i  náročné taneční kreace. S  velkým zájmem se 
setkalo i taneční vystoupení v podání taneční školy Danza, která 
kromě standardních tanců předvedla i  vystoupení na  motivy 
muzikálu Pomáda. Zlatým hřebem byla půlnoční tombola. 
Ceny do tomboly věnovalo více než 40 sponzorů a losovalo se 
o 21 hlavních výher. Celkem bylo v tombole 101 cen. Majitelé 
výherních lístků si odnesli domů například trojposchoďový dort, 
sušičku prádla, parní vysavač nebo tlakový hrnec.

„Moc se nám tady líbí a  užíváme si to, jezdíme na  ples 
pravidelně, máme rádi Mistříňanku. Pokaždé protančíme celý 
večer,“ usmívali se na plese manželé Havelkovi ze Židlochovic.

Kvapilová Dana

Kouzlo adventní Bratislavy 
naladilo vánoční atmosféru
Jediné volné místo nezůstalo v autobuse, který se o prvním 

adventním víkendu, konkrétně tedy v sobotu 30. prosince 2019 
vydal z Vranovic. Cílem zájezdu do Bratislavy, který uspořádala 
obec Vranovice ve  spolupráci s  Centrem volného času, byla 
prohlídka Starého města s adventními trhy, po nichž následovalo 
divadelní představení ve  Slovenském národním divadle. 
První kroky po  příjezdu do  slovenské metropole směřovaly 
k bratislavskému hradu, od kterého jsme zahájili průvodcovanou 
prohlídku po Starém městě. Úvodem nás průvodkyně seznámila 
nejen s  historií hradu, ale i  s  historií a  současností hlavního 
města. Odtud jsme zamířili k  Dómu svatého Martina a  pak 
dále do nitra Staré Bratislavy kolem Kostela povýšení Svatého 

kříže, Michalské brány až ke  Staré radnici a  Primaciálnímu 
paláci. Tady průvodcovaná prohlídka, které nás seznámila 
s řadou historických i architektonických faktů jako i s neméně 
zajímavými legendami, končila. 

A  poté následovala již méně formální návštěva vánočních 
trhů. Ty bratislavské se stejně jako v  ostatních evropských 
metropolích vyznačují především velkým množstvím 
návštěvníků. Není překvapením, že nejčastěji těch českých. 
Ale slyšet jste mohli i  němčinu, chorvatštinu, bosenštinu či 
maďarštinu. 

Projít takovým vánočním trhem a neztratit někoho ze svých 
blízkých je velkým umění. Proto bylo potřeba určit si styčný 
bod setkání. Ve staré Bratislavě k takovým místům jednoznačně 
patří Čumil – Bratislavany nazývaný Kanálník. Bronzová socha 
muže vylézajícího z kanálu je nejznámější sochou v Bratislavě 
a  jednou z  největších atrakcí centra Bratislavy. Nicméně 
vánoční trhy na  dvou nejtradičnějších místech v  Bratislavě, 
Františkánském náměstí a  Starém náměstí se vyznačovaly 
nádhernou předvánoční atmosférou, kde nechyběly stánky 
s  punči a  svařenými víny, pečené kaštany, opečené uzeniny, 
ale také třeba chléb se sádlem a  cibulí.  Pobyt na  vánočních 
trzích nám umožnil nasát tu správnou vánoční atmosféru 
a ve svátečním naladění jsme se vydali procházkou po Dunajské 
promenádě až k nové budově Slovenského národního divadla. 
Divadelní představení Apartmá v  hotelu Bristol, herecky 
obsazené čelními představiteli slovenského dramatického 
umění, umocnilo prožitek celého dne a  sklidilo zasloužený 
bouřlivý aplaus stojícího publika.

Kvapilová Dana
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Po roce opět Štědrovečerní 
zpívání
Štědrovečerní zpívání přilákalo v  úterý 24. prosince 

k  vranovickému kostelu více než stovku lidí, kteří využili 
slunečního svátečního odpoledne k  odpolední procházce. 
V  příjemné atmosféře si s  přáteli a  známými popřáli 
k  nadcházejícím svátkům, zahřáli se výborným hasičským 
svařákem a zazpívali si nejznámější české koledy. Děti se bavily 
prskavkami, a  i pro ně byl hasiči připraven teplý čaj. Zájemci 
si mohli zajít do  kostela pro Betlémské světlo. Štědrovečerní 
zpívání je tradičním zvykem, kterého se vranovičtí zúčastňují 
už několik let.

(kva)

Bílé Vánoce ve Vranovicích
Ve  čtvrtek 12. prosince se v  hudebním sále Vzdělávacího 

centra Floriánek uskutečnil Vánoční recitál brněnské zpěvačky 
Kristýny Hutařové Šebkové, která je zároveň principálkou 
brněnského hudebního divadla Slunečnice. V  hodinovém 
programu zazněly světoznámé vánoční melodie, stejně jako písně 
domácích interpretů. Velmi nostalgicky na  diváky zapůsobily 
Bílé Vánoce, které jsou u nás známé v podání Karla Gotta. Ale 
i  ostatní písně jako Caruso nebo Boty proti lásce od  Yvone 
Přenosilové navodily v  návštěvnících příjemnou atmosféru. 
K  několika písním si zpěvačka přizvala svého syna Kristiána, 
kterého většina z nás zná z různých vystoupení pro děti, seniory 
či z Vánočního jarmarku. Potlesk spolu sklidili za duet Can´t 
help falling in love, která patřila do repertoáru Elvise Presleyho.

Velkým milým překvapením byl také druhý host koncertu, 
teprve dvanáctiletý velmi nadějný houslista Ondřej Zezula. 
Atmosféra koncertu naladila všechny přítomné do  vánoční 
nálady, čímž se daly Vánoce považovat za zahájené.

„Celý koncert mě moc dojal, je dobře, že máme tu 
možnost si tady takovou událost dopřát“, poznamenala jedna 
z odcházejících návštěvnic.

(kva)

Čertovská metelice
V  peklo se v  pátek 6. prosince proměnila školní jídelna 

Scolarest. Centrum volného času a kulturní komise připravila 
pro děti Mikulášsko besídku naruby nazvanou Čertovská 
metelice. Od  páté hodiny podvečerní proto začaly do  jídelny 

proudit skupinky malých čertíků, kteří se přišli pobavit 
na čertovské řádění. Hned v úvodu začali lepit čertovský řetěz, 
který měl ambice usilovat o zápis do Guinessovy knihy rekordů, 
to se sice nepodařilo, ale i  tak řetěz měřil úctyhodných 31 m 
a  od  nynějška je vystaven ve  studovně Vzdělávacího centra. 
Poté bylo potřeba rozdováděné čerty trochu zkrotit, a tak začalo 
čertí školní vyučování. Na začátku k nim promluvil sám Lucifer 
a vysvětlil jim, jak se mají v čertí škole chovat. A po vyučování 
přišla zasloužená zábava v podobě her a soutěží. Přitom čertům 
notně vyhládlo, a tak se vydali do parku před jídelnu, kde měli 
připraveny špekáčky které si opekli v  zahradě nad pekelným 
ohněm. Na  bezpečnost pekelného řádění i  ohňového živle 
dohlíželi vranovičtí hasiči, kteří měli také pro děti připravený 
teplý čaj a  pro rodiče báječný hasičský svařák, který v  tento 
mrazivý podvečer přišel k duhu nejednomu z rodičů. V závěru 
čertovské taškařice se s  dětmi přišel rozloučit odcházející 
Mikuláš, kterému patřil předchozí večer. Malí čerti průvodem 
po  Vranovicích doprovodili Mikuláše na  nádraží, popřáli mu 
šťastnou cestu a slíbili, že do příštího roku zlepší svoje drobné 
prohřešky v chování i úklidu hraček.

„Já už se těším na  příští rok, až Mikuláš přijede zpátky“, 
štkalo jedno z dětí a chtělo se za Mikulášem rozběhnout.

Kvapilová Dana

Slunečnice, Komedianti 
a trpaslíci oživili Vánoční 
jarmark
Letošní první adventní neděle připadla na 1. prosince a tento 

den se také ve Vranovicích konal každoroční Vánoční jarmark. 
Před devátou hodinou ranní začali na ulici Masarykové vyrůstat 
první prodejní stánky. Mezi prodejními stánky jste v  letošním 
roce mohli nalézt hodně vranovických. Nechyběl hasičský 
svařák, stánek voňavých grilovaných uzenin měli vranovičtí 
fotbalisti a se svojí nabídkou přišla i Lesní školka. Další domácí 
prodejci pak nabízeli domácí výrobky a taky spoustu dobrý věcí 
na  zub. Odpolední program začal tradičními vystoupeními 
tanečních skupin Crazy a  Čtyřlístek, po  kterých následovalo 
vystoupení mateřské školy a  žáků prvních tříd. V  závěru této 
části vystoupení zazpívali žáci Základní školy pod vedením 
pana učitele Jana Čechovského. Souběžně s  programem 
na  pódiu před kostelem probíhaly v  Základní škole vánoční 
dílničky. S divadelním představením „Na káře až do Betléma“ 
se představil divadelní spolek Komedianti na  káře a  sklidili 
od dětí bouřlivý potlesk. Slavnostnímu rozsvěcení vranovického 
vánočního stromu předcházela tradiční vánoční řeč starosty 
obce a pana faráře Jaroslava Sojky. 
A  pak již následoval poslední 
odpočet vteřin do  slavnostního 
rozsvícení vánočního stromu. Ale 
tím ještě jarmarečný den nekončil. 
Vánoční písně v podání Kristiána 
Šebka z  divadla Slunečnice 
naladily na  tu správnou vánoční 
atmosféru. A  pak už následoval 
zlatý hřeb večera – slavnostní 
adventní ohňostroj na  oslavu 
přicházejících Vánoc.

Kvapilová Dana
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Obecní knihovna

Co nového 
v knihovně?
Se začátkem nového roku bychom 

Vám rádi umožnili malé ohlédnutí 
za  rokem uplynulým.  Lze říct, že rok 
2019 byl pro Obecní knihovnu plný změn. 
Tak jako každý nový rok musí knihovny 
statisticky zhodnotit rok předchozí, tak 
musela i  naše Obecní knihovna. Ráda 
bych s  těmito statistikami a  změnami 
seznámila i vás.

Největší změnou pro Obecní 
knihovnu bylo stěhování do  nových 
krásných prostor. Od  září 2019 se 
knihovna nachází ve  zrekonstruované 
budově Vzdělávacího centra a  Základní 
školy U  Floriánka. Tyto nové prostory 
jsme velice přivítaly, velkou výhodou 
je bezbariérový přístup, který hojně 
využívají maminky s  kočárky. Doufáme, 
že k  nám, díky tomuto přístupu, zavítá 
i  více imobilních čtenářů. Pro ně je zde 
připravena i  plošina, která jim umožní 
snadný pohyb mezi patry. Prostory 
nové knihovny jsou děleny na  dvě 
podlaží a máme k dispozici i koncertní/
divadelní sál pro konání společenských 
akcí a přednášek. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází krásná literatura 
pro dospělé a  děti. V  tomto podlaží 
je kapacita pro přibližně 4020 knih. 
Vznikl zde nový dětský koutek a  nové 
sociální zázemí pro návštěvníky. Nově 
je k  dispozici i  přebalovací pult pro 
maminky s  nejmenšími dětmi. Dále 
mají návštěvníci možnost výběru hraček 
v  rámci projektu “Půjčujeme hračky“. 

V  druhém nadzemním podlaží máme 
naučnou literaturu pro dospělé a  děti, 
nachází se zde i  krásná literatura pro 
mládež. Toto patro je hojně využíváno 
studenty i  seniory. Je zde dostatek 
studijních míst, a  probíhá tu Univerzita 
třetího věku. Kapacita knih je 2670.  
Knihovna nabízí svým návštěvníkům 
výpůjční dobu v  délce 27 hodin/týdně. 
PONDĚLÍ 8:00-11:00 13:00-19:00; 
ÚTERÝ 13:00-15:00; STŘEDA 8:00-
11:00    13.00-18.00; ČTVRTEK 13.00-
18.00; PÁTEK 8.00-11.00. Připraveny 
jsou zde 3 pracovní prostory pro PC, 
které budou doplněny v  následujícím 
období. Pro naši knihovnu je stěžejní 
doplňování a  obměňování knihovního 
fondu. Snažíme se držet aktuálního 
trendu knižních novinek, ale plníme 
i přání našich čtenářů. Pokud je to možné 
knihu na přání zakoupíme, případně jsme 
schopni zajistit výpůjčku knihy z  jiné 
nadřízené knihovny, tato nová služba je 
zdarma. Další novou službou je balení 
učebnic a  možnost kopírování. V  roce 
2020 bychom chtěli služby knihovny 
ještě více rozšířit, například o  prodejní 
místo Ticketportal. V knihovně je volně 
dostupné připojení Wifi.

Knihovnické statistiky přináší 
zajímavá data hlavně pro vedoucí 
knihovníky, díky nimž lze určit či pozměnit 
směr, kterým se budou knihovnické 
služby ubírat v  následujícím období. 
Ve statistikách se, mimo jiné, porovnává 
především návštěvnost, počet výpůjček, 
množství zakoupených a  odepsaných 
knih. V roce 2019 jsme rozšířili knihovní 
fond o 575 knižních titulů, odepsáno bylo 
na  1946 titulů (nutná obnova knižního 
fondu, tituly zastaralé, nepůjčované). 
Vzhledem k  tomu, že v  srpnu 2019 
proběhlo stěhování do  nových prostor 
byla provedena mimořádná revize fondu 
a bylo tentokrát odepsáno více knižních 

titulů, než tomu bývá v  jiných letech. 
Aktuální stav knihovního fondu je 5479 
knižních titulů (periodika a hračky nejsou 
započítány). V rámci služby Výměnného 
fondu s MěK Břeclav bylo zapůjčeno 532 
knih. Knihovna svůj knižní fond rozšiřuje 
i  díky čtenářům, kteří mnohdy darují 
knižní publikace ve velice pěkném stavu. 
V  roce 2019 bylo 8427 výpůjček a  75 
rezervací knih.

Statistický přehled registrovaných 
čtenářů

Celkový počet registrovaných čtenářů 
v roce 2019 čítal 233, což je o 34 osob více 
než v roce 2018

Čtenáři do 15 ti let - 82, Čtenáři nad 
15 let – 151. Nejstarší čtenář (žena) má 
88 let.

V  roce 2019 bylo registrováno 233 
návštěvníků. Mnohem častěji jsou 
uživateli knihovny ženy, a  to v  poměru 
169 žen vůči 64 mužům. Z  toho je 203 
místních čtenářů a  30 jich má bydliště 
jinde než ve  Vranovicích. Poplatek platí 
213 čtenářů, 20 čtenářů má registraci 
zdarma.

Statistický přehled návštěvnosti
Čtenáři do 15 let - 542, Čtenáři nad 

15 let - 1634
V  roce 2019 navštívilo knihovnu 

2176 návštěvníků. Mnohem častěji 
navštěvují knihovnu ženy, a to v poměru 
1654 návštěv žen vůči 522 návštěvám 
mužů. Z toho bylo 1843 návštěv místních 
čtenářů a 333 jich má bydliště jinde než 
ve Vranovicích.

Každý měsíc doplňujeme novinky, 
nejen do  literatury dospělé ale i  dětské. 
Rozšiřujeme i  nabídku hraček a  rádi 
bychom v  roce 2020 pořídily i  dvě Albi 
tužky a knihy Krásné čtení.

Budeme rádi za  vaše náměty nejen 
k  nákupu knih, ale i  k  tématům besed 
a přednášek.

Miroslava Čápová
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Farnost Vranovice

Oslava Vánoc 2019 
ve farnosti
Slavení Vánočních svátků v  naší 

farnosti předcházela každoroční 
několikatýdenní příprava. Schola pod 
vedením Klárky Bartlové nacvičovala 
pilně již od  podzimu vánoční písně 
a  koledy a  v  době adventní pod jejím 
vedením připravovaly své pásmo zpěvů 
také děti. Krásné písně, kromě půlnoční 
mohli návštěvníci bohoslužeb slyšet 
i  na Boží hod Vánoční a  v  další dny. 
Děti tradičně zpívaly na  svátek svatého 
Štěpána a při mši v domově pro seniory 
27. prosince. 

S  přípravou betléma a  stromků 
kromě osvědčeného týmu mužů pod 
vedením Petra Procházky letos vydatně 
pomáhali starší ministranti (Vojta 
Kříž, Petr a  Honza Čeledovi, kluci 
Mazuchovi), za  což jim patří velký dík. 
Mladší ministranti nosili figury betléma 
z kůru a také tradičně ulomili „omylem“ 
asi dvěma sádrovým ovcím uši, které 
následně lepili zpět. Zvláštností našeho 
betléma je různé stáří figur, přičemž 
starší figury jsou paradoxně sádrové, ale 
bohužel již notně zničené. Nejmladší 
figurkou v  betlémě je Ježíšek s  jeslemi, 
kterého pan farář pořídil letos. Perníkový 
betlém si vzala na  starost paní Blanka 
Procházková s rodinou a letos jej umístila 
pod kůr, takže děti, které se na mši vždy 
pod kůrem shromažďují s  rodiči, mohly 
obdivovat betlémy dva. Tento betlém 
byl sněden hned na začátku ledna, a tak 
všechny jeho figury budou příští rok 
v  našem kostele nejmladší – pokud se 
podaří znovu vyrobit. 

O Vánočních svátcích navštívila kostel 
řada občanů z  Vranovic i  návštěvníků 

z jiných obcí, kteří přivedli děti i jen tak 
mimo mši ukázat dětem výzdobu a betlém. 
I  když jsme podle statistik v  současné 
době jeden z  nejméně věřících národů 
v Evropě, je vidět, že Vánoce jsou svátky, 
které spojují lidi věřící i nevěřící k tomu, 
aby se trochu zastavili a připomněli si, co 
je v jejich životě důležité.

Co nás čeká v roce 
2020
Mnozí farníci to již vědí, ale je možná 

lepší to připomenout i  na  tomto místě. 
Léta Páně 1870 byl posvěcen náš kostel. 
V  letošním roce 
tomu bude 150 
let. Proto budou 
v  letošním roce 
probíhat oslavy 
tohoto výročí, které 
vyvrcholí na  konci 
května slavnostní 
b o h o s l u ž b o u , 
kterou bude 
celebrovat brněnský 
otec biskup. 
V  současnosti 
začíná intenzivní 
příprava na  toto 
výročí a  každý 
kdo by se chtěl 

nějak zapojit je srdečně zván. Plánovaný 
termín oslavy je v sobotu 30. května. Nyní 
mají farníci možnost připravit se také 
duchovně, neboť otec Jaroslav organizuje 
od  února seminář obnovy v  Duchu 
Svatém, který je zaměřen na prohloubení  
víry. Seminář je určen pokřtěným, kteří 
cítí, že potřebují ve  svém duchovním 
životě změnu, prohloubení osobního 
vztahu k Pánu.

Druhou velkou událostí je oprava 
střechy kostela, která bude probíhat 
v  průběhu tohoto roku. Na  opravu 
střechy již schválilo obecní zastupitelstvo 
mimořádnou dotaci ve výši 1 milion korun, 
za  což jim jménem farnosti děkujeme. 
Nicméně celková částka na  opravu 
střechy bude skoro dvojnásobná, a  tak 
zbytek peněz bude muset zajisti farnost 
i  s  přispěním darů drobných dárců. 
Střecha se bude opravovat po  několika 
desetiletích a  ze severní strany zvláště 
u  věže již zatékalo za  větších průtrží 
mračen na  schodiště do věže. Po opravě 
budou střecha i  krov schopny sloužit 
dobře několik dalších desetiletí.



13

Z činnosti spolků a organizací

Sbor dobrovolných 
hasičů

Z činnosti SDH
V dnešním příspěvku bych rád shrnul 

jak působení sboru dobrovolných hasičů, 
tak i  činnost výjezdové jednotky. Sbor 
dobrovolných hasičů obce Vranovice má 
v současné době 27 členů, z toho 2 ženy. 
Výjezdovou jednotku tvoří 16 hasičů.

Tak jako každý rok, tak i na počátku 
měsíce ledna proběhla na  hasičské 
zbrojnici výroční schůze sboru. Byla 
provedena inventarizace veškerého 
majetku a členové výjezdové jednotky se 
podrobili zdravotním prohlídkám, které 
jsou pravidelné každé dva roky. V únoru 
jsme navštívili hasičský ples našich kolegů 
z Přísnotic a  zároveň probíhaly přípravy 
na náš ples, který se uskutečnil 16. února. 
Během měsíce března proběhlo několik 
brigád na  opravy na  našem zásahovém 
vozidle a  byla provedena i  větší oprava 
v motorové části.

V  dubnu jsme provedli v  naší obci 
sběr železného šrotu a také jsme pomohli 
s požárním dozorem při pálení čarodějnic. 
Zúčastnili jsme se velkého cvičení, které 
uspořádala stanice HZS v Židlochovicích 
a  procvičili si i  s  ostatními sbory 
z  blízkého okolí součinnost při plnění 
bambivaku zavěšeného pod vrtulníkem 
PČR. Na  cisterně byla provedena 
pravidelná STK.

V polovině měsíce května jsme se, tak 
jako již každý rok, zúčastnili 12 hodinové 
stáže na  požární stanici v  Pohořelicích. 
Hasičskou zbrojnici navštívily děti 
z  druhých a  šestých tříd ZŠ. Vyslechly 
si přednášku lektora p.  Štěpaníka, který 
působí u HZS v Brně.

V  červnu jsme se podíleli 
na  uspořádání dětského dne u  Hájku 
ve  Vranovicích a  také v  Přibicích 
na  fotbalovém hřišti. Poslední červnový 
víkend jsme se vydali na výlet k přehradě 
do  Luhačovic. Společně jsme navštívili 
toto krásné lázeňské město a  také 
nedaleké letecké muzeum v Kunovicích. 
Sbor také podal žádost o  neinvestiční 
dotaci na JMK. Během srpna byla žádost 
schválena a  bylo objednáno požadované 
vybavení. Spolupodíleli jsme se také 
na uspořádání hodů v naší obci. Pro naše 

děti jsme uspořádali táborák k zakončení 
prázdnin.

V  září se šest členů naší jednotky 
zúčastnilo několikahodinového školení 
ve výcvikovém středisku HZS v Tišnově. 
Na  několika stanovištích jsme plnili 
náročné úkoly, které pro nás připravili 
lektoři z  tohoto výcvikového střediska. 
Domů jsme se vrátili až ve velmi pozdních 
nočních hodinách, ale nikdo nelitoval. 
Radim Hochman, Kryštof Hošpes 
a  Tomáš Gaja úspěšně absolvovali kurs 
nositelů dýchací techniky. Během měsíce 
října byl proveden sběr železného odpadu, 
drobné opravy na hasičské zbrojnici a tři 
členové se zúčastnili kurzu vedoucích 
mládeže v  Těšanech, který úspěšně 
zakončili.

V  listopadu byla provedena STK 
na vozidle Ford a na cisterně byly opraveny 
brzdy a výfuková část. Provedli jsme také 
nákup jednoduchých hasících prostředků 
a  byl pořízen jeden dýchací přístroj zn. 
Dräger. Vybavení pořízené z  dotace 
JMK bylo umístěno do vozidla. Koncem 
listopadu probíhaly přípravy na  vánoční 
jarmark a na hasičské zbrojnici byla také 
provedena revize hasících přístrojů.

První prosincovou neděli jsme 
na  jarmarku prodávali čaj a  svařák. 
Na  mikulášské besídce jsme pomáhali 
zajistit občerstvení a na štědrý den jsme 
rozdávali čaj a svařák na zpívání u kostela. 
V polovině prosince byla z nakoupených 
surovin uspořádána malá „zabíjačka“ 
na dvoře hasičské zbrojnice.

V  neděli 4. ledna proběhla 
v  prostorách hasičské zbrojnice výroční 
schůze, tentokrát po  pěti letech opět 
volební. Ve  funkci starosty sboru bude 
pokračovat Ladislav Pokorný a velitelem 
byl opět zvolen Aleš Hanuš.

Během roku 2019 byla naše jednotka 
povolána celkem k  sedmnácti výjezdům. 
Jedenáctkrát se jednalo o  požár, pětkrát 
o  různou technickou pomoc a  proběhlo 
také prověřovací cvičení na  požár 
v  prostorách rybářské chaty. Sedm 
událostí bylo zaznamenáno v  naší obci, 
ostatní v blízkém okolí.

Závěrem mi dovolte pozvat Vás 
na  náš hasičský ples, který se uskuteční 
22. února 2020 ve 20 h. Bohatá tombola 
a  toto krásné magické datum dává tušit, 
že o dobrou zábavu bude opět postaráno. 
Těsíme se na Vaši návštěvu.

-aug-

Vinaři Vranovice

Výstava vín 
i Otevřené sklepy
Na jednu tradiční a jednu premiérovou 

akci vinařů se mohou těšit příznivci vína 
v březnu. Tradiční už 51. ročník oblastní 
výstavy vín se uskuteční v  sobotu 14. 
března 2020 od  14.00 ve  sportovní 
hale ve  Vranovicích na  Lipové ulici. 
K ochutnávce bude připraveno na  sedm 
set vzorků vín, party stan ve dvoře, bohatá 
tombola i  zabijačkové speciality. Hrát 
bude cimbálová muzika Katrán z Velkých 
Bílovic.  Bodování vín se uskuteční 
v neděli 8. března od 13.00 hodin v sále 
Domu pro seniory. Hodnotitelé vyberou 
šampiony z  mladých bílých, červených 
a  rosé vín a  starších ročníků bílých 
a  červených vín. Šampiony přírodně 
sladkých vín, nejlepší kolekci pěti mladých 
a  starších vín i  odrůdy Tramín. Vinaři 
získají také tradičně Cenu starosty obce, 
doktora Oldřicha Bednáře i  předsedy 
základní organizace.

Otevřené sklepy
Letos poprvé také otevřou vinaři 

své sklepy pro návštěvníky. V  sobotu 
28. března od  11 hodin začne putování 
po  vranovických sklepích. V  doprovodu 
mužáků navštíví zájemci desítku sklepů, 
kde pro ně bude připravena ochutnávka 
vín i  občerstvení. Za  cenu 500 korun 
dostanou na  startu skleničku s nosičkou 
a  mapku otevřených sklepů i  poukázky 
na  víno. Pozvěte své známé a  rodiny 
a  udělejte si poznávací jarní procházku 
po nejlepších vínech vranovických vinařů. 
Informace o akci sledujte na facebookové 
stránce Vinaři Vranovice.

(sed)
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Klub maminek 
Vranovice

Děti a emoční 
závislost 
na sladkém
Asi většina z  nás trpí emoční 

závislostí na sladkém. Jen někteří možná 
sladké zaměnili za  dobré kafe, cigaretu 
apod. Tuto emoční závislost vnímáme 
naprosto přirozeně. Nezamýšlíme se, 
co je důvodem a nevědomě ji budujeme 
u  dětí. U  dospělých se projevuje např. 
tak, že když se nám něco povede, chceme 
se odměnit něčím dobrým, protože si 
to „přeci zasloužíme“. Stejný princip 
funguje i  v  opačném případě, když se 
nám něco nedaří. Vedoucí v práci na nás 
bezdůvodně zvýšil hlas, jsme z  toho 
zdrceni a hledáme čím bychom si zlepšili 
náladu a opět sáhneme po něčem dobrém. 

Jak emoční závislost na sladkém 
vzniká?
Budujeme ji bohužel už u malých dětí, 

a to při jejich úspěchu, nezdaru, bolesti či 
trápení.

- Dítěti se doma nebo na  kroužku 
něco povedlo, autorita (rodič, učitel) ho 
pochválí a  navrch přihodí za  odměnu 
bonbon. Dítě se tak rychle učí, že za dobré 
výsledky přijde pochvala či odměna. 
Problém ovšem nastává tehdy, když se 
dítěti opět něco povede, ale autorita 
tomu nevěnuje žádnou pozornost, 
a pochvala s odměnou se nedostaví. Dítě 
se tím, dle odborníků na výchovu, dostává 
do  nejistoty a  pokud už je za  danou 
činnost na sladkou odměnu navyklé, cítí 
se zrazené a ochuzené. V tomto případě 
úplně odpadá radost z toho, že se mu něco 
povedlo. Dětem tak nevědomky bereme 
radost z provedených činností, cílem totiž 
pro ně není radost, ale odměna. Vnitřní 
motivace dítěte, že něco dělá ze své vůle, 
se mění na vnější motivaci, kdy vykonává 
činnosti pro nás s  očekáváním, že něco 
dostane.

- Další svízel nastává tehdy, když 
sladké používáme jako záplatu při 
fyzické bolesti dětí. Dítě si opět rychle 
spojí prožitou bolest s odměnou a může 
začít odměnu očekávat a  neúprosně ji 
vyžadovat.

- Nebo naše dítko musí zůstat déle 
ve  školce, nám je ho líto, a  poté mu to 
chceme nějak vynahradit, tak mu po cestě 

domů koupíme něco sladkého, abychom 
mu udělali radost. Hlavně ať nemyslí 
na to, že byl ve školce dlouho.

Jak tedy správně chválit 
a odměňovat? 
Např. je vhodné vyhnout se 

“šikulkování” a  vyjadřovat pochvalu 
co nejkonkrétněji, nejlépe popisem 
vykonané činnosti bez jejího hodnocení: 
Ten tvůj obrázek se mi líbí a  použil jsi 
dobrou kombinaci barev.” Dále dítěti 
za  provedenou činnost poděkovat: 
Děkuji, že jsi mi pomohl.” Když je dítě 
smutné nebo plačící, obejmout ho a  jen 
být s ním.

Více o  tématu, jak se bránit emoční 
závislosti na odměnách a vůbec ji u dětí 
nebudovat, se dozvíte na  čtvrtečním 
klubíkovém setkání 13. 2. od 9:30.

Za KMV Veronika Sedláček Rychtová

Klub důchodců
Je tady zas Mikuláš
na sobě má bílý plášť,
anděl s křídly, s košíkem
a rohatým čertíkem....

Mikulášské 
posezení
Na  naše poslední posezení v  roce 

2019 připadla Mikulášská.
Vstříc nám vyšla vedoucí jídelny DPS, 

kde nám kuchařky připravily pohoštění.
Členky klubu nám uvařily kávu a čaj. 

Paní Kelblová upekla výborné věnečky.
Velmi příjemně nás překvapili členové 
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klubu pod vedením pana L. Hochmana, 
kteří připravili taneční vystoupení, které 
se nám moc líbilo.

Splnilo se i očekávání... přišel Mikuláš, 
doprovázený andělem a rohatým čertem. 
Bylo hned veseleji, čert byl všudypřítomný, 
ale že jsme byli hodní – moc si na  nás 
nedovolil. Mikuláš nám rozdával 
mandarinky, anděl měl připravené pro 
každého přání k vánočním svátkům.

Děkujeme našim obětavým členům 
za velmi pěkné mikulášské posezení.

Za Klub důchodců Zdeňka Melová

Skauti

Betlémské světlo
I  v  letošním roce roznášely dvě 

skupinky skautů betlémské světlo po naší 
obci. Také na štědrovečerním zpívání pod 
vánočním stromem u  kostela byl tento 
plamínek světla, zapálený v místě Ježíšova 
narození k dispozici pro občany Varnovic, 
kteří přišli na tuto akci. A tak kromě tepla 
svařáku si řada lidí odnášela po  zpívání 
ve  vlastních lampičkách plamínek, 
který nám má připomenout Boží lásku 
k člověku a také štědrost, kterou můžeme 
projevit třeba jen návštěvou potřebných 
nebo úsměvem, či podáním ruky. Skauti 
také plamínek betlémského světla donesli 
na mše svaté do kostela v době vánoční 
i na mši v domě pro seniory.

Tříkrálová sbírka
11.1.2020 se konala tradiční 

Tříkrálová sbírka, letos ji v  naší obci 
organizoval Marek Mazuch. Spolu 
s  ním se vydalo do  ulic, vybírat peníze 
na pomoc potřebným, přes 30 koledníků 
s  poselstvím požehnat každému domu. 
Všichni si to náramně užili, někteří se 
také zúčastnili tradičního Tříkrálového 
koncertu se známými muzikanty 
a  zpěváky v  Brně. Tento rok Kašpar, 
Melichar a  Baltazar vybrali v  naší obci 
neuvěřitelných 72.150 korun. Všem 
dárcům DĚKUJEME!

Václav Kukleta

Připravujeme se 
na Jamboree 2020
Jamboree je velké skautské setkání 

pořádané na  národní nebo mezinárodní 
úrovni. První světové skautské jamboree 
proběhlo roku 1920 ve  Velké Británii. 
Od  té doby proběhlo celkem 24 
celosvětových jamboree v  různých 
zemích světa, a to každé 4 roky. Hlavním 
smyslem jamboree je poznávání lidí 
různých národností, kultur, jazyků 
a  náboženství a  je to velká příležitost 
pro skauty, jak poznat spoustu nových 
přátel, mnohdy na  celý život. Zároveň 
skauti ukazují celému světu to, co už chtěl 
zakladatel skautingu Robert Baden – 
Powell: přátelství všech lidí bez rozdílu 
pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání. 
Na jamboree se skauti nejenom seznamují 
a hrají hry, ale také se vzdělávají vtipnou 
formou a  hrou ve  věcech globálních 
problémů (chudoba, odpad, diskriminace, 
lidská práva) nebo si zkoušejí různé 
pokusy a  zajímavosti. Název „jamboree“ 
vymyslel lord Robert Baden-Powell. 
Údajně je to složenina ze svahilského 
přátelského pozdravu jambo a  slova 
corroboree, pocházejícího z domorodých 
australských jazyků, které znamená 
„slavnostní setkání“.  V naší obci proběhne 
koncem dubna 2020 menší verze tohoto 
setkání pro oddíly vranovického střediska 
které spravuje skauty z  obcí Pohořelice, 
Vranovice, Uherčice, Rosice, Křepice 
a Hustopeče. Do naší obce tak přijedou 
skauti z  okolních obcí, aby se společně 
lépe poznali. Součástí setkání bude 
i závod vlčat a světlušek v Hájku.
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Inzerujte ve Vranovickém 

zpravodaji

Vychází každý sudý měsíc 

nákladem 900 výtisků

Distribuce do každé domácnosti 

ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce

Kontakt: zpravodaj@vranovice.

eu nebo osobně na podatelně 

úřadu

Občanská řádková inzerce 

ZDARMA

ŽENY DIVIZE utkání výh. rem. proh. Sety Body

1. KST Blansko B 7 7 0 0 58:12 28

2. TTC Mor. Slavia Brno C 8 5 0 3 51:29 23

3. SKST Hodoník E 8 5 0 3 40:40 23

4. TJ Sokol Vranovice 7 5 0 2 44:26 22

8. STP Mikulov B 7 0 0 7 8:62 7

OP I
1. STP Mikulov B 12 9 3 0 134:82 42

2. TJ Sokol Vranovice A 12 10 0 2 137:79 42

3. TJ Sport Němčičky A 12 9 1 2 139:77 40

12. TJ Sokol Perná A 12 0 1 10 79:137 12

OP II
1. TJ Sokol Kobylí C 11 10 1 0 143:55 42

2. TJ Sokol Lanžhot D 11 10 0 1 142:56 41

10. TJ Sokol Vranovice B 11 0 0 10 54:144 14

11. Spin Lednice D 11 0 0 10 70:128 14

DOROST OP I
1. SK Březí A 8 6 1 1 55:25 27

2. MSK Břeclav A 7 5 1 1 47:23 23

7. TJ Sokol Vranovice 8 1 0 7 20:60 11

8. TJ Sokol Brumovice 8 0 0 8* 19:61 7

STOLNÍ TENIS - SOUTĚŽE DRUŽSTEV  2019/20      -  
PRŮBĚŽNÉ TABULKY

Křivka 37/9, Tetur 32/12, Zouhar 26/13, Mrkvica 13:29, Goliáš 3/4

Mrkvica 3/1, Goliáš 18/17, Šťastný 2/8, Zmrzlík 3/17, Pavelka 0:13,              Ponížil* 
13:8 (*hráč není pro druhou polovinu soutěže na soupisce.

8* - Z toho jedna prohra kont.                                                                          Mazuch 
0/3, Furch 0/3, Stejskal M. 6/15, Klimeš 3/15, Stejskal O. 1/11

Škňouřilová 15/6, Veselá 13/8, Ondrušíková 7:5, Dvořáčková 4/5

Sport

Marie Duroňová
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Blahopřejeme…
Březen

Zdenka Fučíková .......................... 82
Blažena Žáková ............................. 85
Ludmila Langsteinová .................. 87
Karel Matoušek ............................. 85
Josef Zekl ...................................... 87
Zdenka Reichenberger .................. 65
Josef Lejska ................................... 85
Jaroslav Bartošic ............................ 90
Věra Macháčková .......................... 82
Alena Trojanová ............................ 70
Libuše Martincová ........................ 85
Eliška Popelová ............................. 60
Eva Petrášková .............................. 81
Josef Kelbl ..................................... 81

Duben

Miroslav Zejda .............................. 80
Vlasta Čechová ............................. 70
Josef Hovězák ............................... 60
Libuše Klimešová .......................... 70
Milena Měřínská .......................... 70
Jiří Plevač ...................................... 75
Helena Řehořová .......................... 70
Miluše Hanušová .......................... 83
Olga Pospíšilová ............................ 70
Františka Furchová ........................ 81
Jiřina Karpíšková ........................... 75
Jiří Zajíc ........................................ 84
Svatoslava Petrášová ...................... 84
Anna Procházková ........................ 88
Hana Žežulková ............................ 60

Narození
Jiří Gregorovič
Ondřej Vodička
Erich Střešinka
Ondřej Vybíral
Jan Kopeček
Eleanor Bašková

Úmrtí
Zdeněk Pavlíček
Petr Norek
Veronika Norková

Společenská
kr onika

Přivítali jsme malé občánky Vranovic
Ve druhé polovině roku 2019 obec přivítala malé občánky do života. K slavnostnímu 

uvítání nových občánků se sešli ve velké obřadní síni rodiče a příbuzní nových občánků 
Vranovic.

V sobotu 7. září: Roda Zajíčková, Michal Grolich, Richard Grolich, Pavlína Oujezdská, Lukáš 
Hochmann, Jonáš Hodoň, Matěj Režný, Tereza Malá.

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

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2019
Muži ......................................... 1205
Ženy .......................................... 1203
Celkem...................................... 2408
- z toho dospělí ......................... 1897
 - muži ...................................... 943

 - ženy ...................................... 954
- děti ........................................... 511
 - chlapci .................................. 262
 - dívky ..................................... 249

Připravila:  
Magda Stehlíková, matrikářka
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Demografický vývoj obyvatel naší Obce Vranovice v roce 2019

Průměrný věk obyvatel v roce 2019 byl 
39,99 let.

Stalo se:
Přistěhovalo se 77 občanů.
Odstěhovalo se 49 občanů.

Manželství uzavřelo v naší obci 7 párů, 
z toho bylo 6 sňatků civilních a 1 sňatek 
církevní.
Narodilo se 39 dětí.
Zemřelo 21 občanů.

Nejstarší muž naší obce se narodil v roce 
1928, dožívá se neuvěřitelných 91 let.
Nejstarší žena naší obce se narodila v roce 
1922, dožívá se neuvěřitelných 97 let.
V obci Vranovice bylo zkolaudováno  
8 nových rodinných domů.

Dětem přejeme, ať rostou, ať jsou zdravé a šťastné. Rodičům přejeme hodně radosti se svými dětmi, protože si 

zaslouží, aby jejich starost byla odměněna dětským úsměvem a láskou. Poděkování patří všem, kteří se podílí na krásném 

programu naší malé slavnosti, ale také rodinám vítaných dětí za jejich účast. Velké poděkování patří květinářství Flobra, 

které daruje a paní Zuzaně Plaché, která chystá květiny pro maminky.

Zdroj: matrika OÚ, připravila:  Magda Stehlíková

V sobotu 9. listopadu: Sára Točevová, 
Judita Korčáková, Viktor Šťastný,  
Michal Kotlán, Madla Sedláčková,  
Eliška Kašparovská, Teodor Soukal, 
Dominika Hochmanová, Lukáš Hajda, 
Sofie Hochmanová, Anna Pařízková.



  
                                     

                                        

                    ZŠ  a MŠ Vranovice srdečně zve rodiče a děti na 

29.2.2020 v 15   hod. 00  
 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 

  Sportovní  hala Vranovice 

  PROGRAM ZAJISTÍ DIVADLO KORÁB, MAŽORETKY ZŠ POHOŘELICE A CRAZY GIRLS.  
 Děti se mohou těšit na bohatou tombolu. 
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Šéfredaktor Bc. Dana Kvapilová, jazykové korektury Josef Varmužka 
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