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  Obec má nové monitorovací 
zařízení

  Speciální příloha: 
Nová prodejna COOP. 
Budoucnost nebo zlo?

  Rekapitulace z víkendu 
rybářských závodů

  SK Vranovice: Zhodnocení 
uplynulé sezóny

  Společenská kronika
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Stavba přestupního terminálu dokončena
Začátkem měsíce července byla dokončena výstavba nového přestupního terminálu, 

jejíž realizace začala 3. dubna 2013. Modernizace kolem vranovického nádraží tak trvala 
celkem tři měsíce a je výsledkem projektu, který vznikl již před třemi lety a reagoval tak 
na zrušení osobní železniční přepravy ve směru Vranovice-Pohořelice. Lidé z okolních 
obcí, kteří dojíždí za prací či studiem vlakem, se tak k nádraží dostanou pouze vlastním 
dopravním prostředkem nebo autobusem.

Veškeré stavební úpravy, proběhly pod vedením firmy STRABAG. Cestujícím mají 
přinést větší komfort a  zvýšit bezpečnost při přesunech mezi silniční a  železniční 
dopravou.

Celkové náklady činily 4,8 milionů korun, přičemž 85% z této částky obec pokryla 
přidělenou dotací z EU, zbývající část uhradila sama. Projektovou dokumentaci ve výši 
700 000 Kč financoval Jihomoravský kraj.  

Nově je vybudováno 60 parkovacích míst pro osobní vozidla, 4 parkovací místa pro 
tělesně postižené, parkování pro autobusy, nechybí ani úprava autobusových zastávek, 
chodníků, autobusová točna, a  jiné. Okolí nádraží je monitorováno kamerovým 
systémem, který má přispět ke zvýšení bezpečnosti na tomto frekventovaném místě.

Fotografie z  průběhu celé výstavby přestupního terminálu jsou k  nahlédnutí 
ve fotogalerii na internetových stránkách naší obce www.vranovice.eu.

-hol-
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
statistika a  čísla jsou neúprosné. 

V  posledních několika letech se nám 
podařilo vytvořit podmínky pro novou 
rodinnou výstavbu, pro příchod mladých 
rodin. Po  více než padesáti letech jsme 
dosáhli vyššího počtu obyvatel než 
v šedesátých letech minulého století. V r. 
1961 to bylo 2020 obyvatel, v roce 1991 
pouze 1879 a v  r. 2012 to již bylo 2083 
obyvatel. Zdálo by se, že obec mládne. 
I přes to, že se do naší obce stěhují mladé 
rodiny, naše obec nemládne, naopak. 
Průměrný věk v  r. 2000 byl v  naší obci 
33,33 let, v roce 2005 to bylo již 36,31 let, 
v roce 2010: 38,94 a v roce 2012 to bylo 
téměř 40 let (39,89 let). Ještě stále obec 
stárne, ještě nemáme vyhráno.

O  čem tato skutečnost vypovídá: 
Jednak o  odchodu mladé generace 
v  letech 1980 – 2000 a  dále o  faktu, že 
naší obci dosud chybí střední generace. 
Mnoho let v naší obci nebyly vytvořeny 
podmínky  pro novou rodinnou výstavbu. 
Vynikající vlakové spojení do  krajského 
města nebylo podpořeno vytvořením 
podmínek pro život mladé a  střední 
generace v  naší obci. Obec postupně 
začala vymírat a  důsledky pociťujeme 
ještě v současné době. 

Statistika a  sledování základního 
sociologického vývoje jsou základním 
předpokladem pro další rozvoj obce. 

Dlouhodobý plán rozvoje, nejen naší 
obce, ale jakéhokoliv společenského 
uskupení, nesmí být ovlivněn 
jednostranným, nesoudným,  ideovým 
pohledem. Plán rozvoje  musí být vždy  
podložen objektivními daty – fakty.

Úkolem každé obce, každého uzemně 
správního celku, je dbát na kvalitu života 
a  na  vyvážený rozvoj obce. Jakékoliv 
vychýlení od  rovnovážného rozvoje 
způsobuje hluboké změny  v jednotlivých 
oblastech života. 

Snižování počtu obyvatel sebou 
přineslo, mimo jiné, již několik let trvající 
úbytek žáků na  Základní škole. Jedná 
se o  opožděný vliv nerovnoměrného 
demografi ckého vývoje v  naší obci. 
V  současné době je obsazenost ZŠ 
na  úrovní cca 65% její kapacity. Tento 
fakt má za dlouhodobý následek hrozící 
uzavření druhého stupně Základní školy. 
V posledních cca 5-ti letech tomuto tlaku 
úspěšně odoláváme. Zvyšující se počet 
dětí v MŠ nám dává předpoklad, že se obci 
i  nadále podaří udržet plnohodnotnou 

devítiletou základní docházku. To je 
jenom jeden konkretní případ důsledků 
nevyváženého demografi ckého vývoje 
v naší obci za několik minulých desetiletí. 

Vyvážený rozvoj obce předpokládá 
neustálou rovnováhu mezi občanskou 
vybaveností, sociálními službami, 
dopravní dostupností a  podmínkami 
pro rodinnou výstavbu. Není možné 
prezentovat podporu rodin s  malými 
dětmi a  současně mít nedostatek míst 
v mateřské školce a nedostatek dětských 
hřišť. Nelze investovat do  rodinné 
výstavby a  při tom nemít odpovídající 
občanskou vybavenost, zejména MŠ, 
úplnou Základní školu, knihovnu, 
obvodní lékaře, případně lékárnu, 
dostatečný počet obchodů a  služeb. 
V  současné době v  naší obci žije téměř 
100 osob (86 osob) s věkem vyšším 80-ti 
let. A předpoklad je, že tento počet se ještě 
zvýší. I  pro tyto osoby musíme vytvořit 
podmínky pro důstojné stáří, aby nebyly 
odkázány s  nákupy základních potravin 
na  své příbuzné, či známé, kteří mohou 
za nákupy vyrazit do okolních měst. 

A to vše musí reagovat na celosvětový 
společenský vývoj. Kdo by si před cca 
třiceti lety představil v  každé rodině 
2 auta? Nyní je to téměř samozřejmost. 
Rozvoj turistiky, v  naší oblasti zejména 
cykloturistiky, má za následek nutný rozvoj 
cyklistických stezek a  doprovodných 
aktivit. Kdo by si ještě před několika 
lety dovedl představit třídit bioodpad 
a následné zajištění likvidace bioodpadu 
ze strany obce. Každý měl svůj kompost 
a byla to naprostá samozřejmost. 

I  těmto změnám se musí přirozený 
rozvoj obce přizpůsobit. Proto 
s  rekonstrukcí chodníků a  komunikací 
v  každé lokalitě dochází k  budování 
parkovišť. Nejedná se o budování nových 
betonových ploch. Dochází k omezování 
divokého parkování na  neupravených 
nebo dokonce na  travnatých plochách. 
Pro celkovou vyváženost potom dochází 
k  výrazným úpravám a  rozšiřování 
zelených ploch. V posledních třech letech 
došlo k  významným úpravám zeleně 
na Návsi, na Náměstíčku, u hřiště, na ul. 
Školní, u  místního hřbitova a  u  Hájku. 
To jsou všechno lokality, kde došlo 
k parkovým úpravám zelených ploch, kde 
došlo k  výsadbě květin, keřů i  stromů. 
Zcela nově je vybudován veřejný park 
za Domem pro seniory, který bude sloužit 
celé veřejnosti. Takto vybudované nové 
zelené plochy jsou pravidelně udržované. 

Najít rovnováhu ve  všech směrech 
rozvoje obce není snadné a  vyžaduje 

to mít dostatečné, správné a  úplné 
informace. K  tomu slouží, v  úvodu 
zmíněná, statistika a z ní vyplývající údaje 
o demografi ckém uspořádání naší obce.

Udržet rovnováhu v rozvoji obce také 
znamená odolat pokušení a  nenechat se 
ovlivňovat úzkými zájmy jednotlivců 
a jednotlivých zájmových skupin.

Vedení obce tu nesmí být pro naplnění 
požadavků jednotlivců, vedení obce je 
zodpovědné za  dlouhodobý, vyvážený 
a rovnoměrné rozvoj obce.

Váš starosta Ing. Jan Helikar

Venkovní posilovna u fotbalového hřiště

Parčík před Domem pro seniory

Vzrostlé keře na ulici Náves

Úprava zeleně kolem sochy sv. Floriána
Foto: Petra Holásková
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Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 
upravena ve  smyslu zákona o  ochraně 
osobních údajů. 
Usnesení rady č. 11/2013 

ze dne 27.5.2013

Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce rozhodla o veřejném 

projednání petice občanů, záměrů 
Obce Vranovice a vypracované studie 
spotřebního družstva Jednota Mikulov, 
které se bude konat dne 20.6.2013.

1.2. Rada obce schválila smlouvu 
na instalaci a následné provozování EPS 
a připojení na Pult centrální ochrany se 
společností PATROL Group s.r.o.

1.3. Rada obce schválila program veřejného 
jednání Zastupitelstva Obce Vranovice 
dne 13.6.2013.

1.4. Rada obce schválila proplacení nákladů 
na Májovou zábavu ve výši 14.696,-Kč.

1.5. Rada obce schválila Ing. Mgr. Petru 
Holáskovou na místo vedoucí Centra 
volného času, včetně platového výměru.

1.6. Rada obce schválila předsedkyní 
Kulturní komise Dagmar 
Humpolíkovou a členem 
Ing. Mgr. Holáskovou.

1.7. Rada obce schválila změnu v Redakční 
radě Vranovického zpravodaje, na místo 
Mgr. Konečné Ing. Mgr. Holáskovou.

1.8. Rada obce schválila nabídku 
Ing. Tauchmana na projektovou 
dokumentaci na opravu chodníku na ul. 
Hlavní a ul. Dlouhá.

1.9. Rada obce schválila Mandátní smlouvu 
se společností Dopravní projektování 
s.r.o. na výkon autorského dozoru 
na stavbu Přestupního terminálu.

1.10. Rada obce schválila projektovou 
dokumentaci na opravu komunikace 
a chodníků na ul. Masarykova.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit projekt pro 

výrazné zvýšení třídění odpadu, včetně 
hmotné zainteresovanosti pro občany.

 T: 30.8.2013 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá doplnit studii na ul. 

Pouzdřanská o umístění chodníku 
a oplocení k nádraží ČD a o využití 
pozemku p.č. 2837/1.

 T: 15.6.2013 O: Ing. Kodýtková

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

o odstranění závad a nedodělků v Domě 
pro seniory.

3.2. Rada obce vzala na vědomí dopis 
předsedy představenstva OHL Brno.

Usnesení rady č. 12/2013 

ze dne 10.6.2013

Rada:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila způsob vypsání 

výběrového řízení na vypracování studie 
pro vzdělávací centrum v budově ZŠ 
U Floriánka.

1.2. Rada obce velice kladně hodnotí 
výsledky  celostátního testování žáků 5. 
a 9. tých tříd ZŠ.

1.3. Rada obce schvaluje Pojistnou smlouvu 
č. 8603053298 pro budovu Dům 
pro seniory uzavřenou se společností 
Kooperativa pojišťovna, a.s.

1.4. Rada obce schválila mimořádnou 
dotaci ve výši 15.000,-Kč SK Vranovice 
za účelem instalace zabezpečovacího 
systému.

1.5. Rada obce schválila příspěvek 1.000,-
Kč na vydání publikace „Zemřeli 
jsme pro vlast“ vydanou pod záštitou 
hejtmana JmK.

1.6. Rada obce jmenovala členy komise 
pro otevírání obálek pro výběrové 
řízení Snížení imisní zátěže omezením 
prašnosti v Obci Vranovice: Ing. Jan 
Helikar, Mgr. Michal Šilhánek 
a Drahomír Dofek.

1.7. Rada obce jmenovala členy hodnotící 
komise pro výběrové řízení Snížení 
imisní zátěže omezením prašnosti 
v Obci Vranovice: Ing. Jan Helikar, 
Mgr. Michal Šilhánek a Drahomír 
Dofek, Ing. Jiří Hladík, Ing. Simona 
Kodýtková, náhradníci: Ing. Jaroslav 
Pezlar, Mgr. Iva Rapcová, Lenka 
Jančová a Iva Pospíšilová.

1.8. Rada obce schválila dodání 12 m2 pro 
vybudování chodníku svépomocí před 
rodinným domem na ul. Lipová č.p. 
410.

1.9. Rada obce schválila  dodatek č. 3 
k Nájemní smlouvě č. 2937100810 
uzavřené s Českými drahami a.s.

1.10. Rada obce schvaluje Smlouvy  o zřízení 
věcného břemene pro Telefonica Czech 
Republic, kde obec vystupuje jako 
vedlejší účastník.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá doplnit a vyměnit 

dopravní značení na komunikacích 
ve správě obce dle provedeného 
seznamu.

 T: 15.7.2013 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá, na základě návrhu 

schváleného v ZO, dopracovat projekt 
Sociální obec.

 T: 30.7.2013 O: starosta, Mgr. Rapcová
2.3. Rada obce ukládá připravit 

harmonogram, včetně předběžných 
nákladů, na odstranění závad v budově 
ZŠ.

 T: 30.7.2013 O: místostarosta

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

o průběhu stavby přestupního 
terminálu.

3.2. Rada obce vzala na vědomí informace 
o jmenování členů do Komise pro 
zjišťování průběhu hranic pro účel 
Komplexních pozemkových úprav 
v naší obci.

3.3. Rada obce vzala na vědomí vyúčtování 
nákladů na uspořádání Dne dětí.

Usnesení rady č. 13/2013 

ze dne 24.6.2013

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

Rady obce na II. pololetí 2013.
1.2. Rada obce schválila Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo č. 3/2013 se 
společností VAŠSTAV s.r.o.

1.3. Rada obce schválila nabídku 
na vybavení Klubu důchodců 
kuchyňskou linkou – schválena nabídka 
Zakázkové výroby Čena, Velešovice.

1.4. Rada obce schválila zhotovitele 
chodníku U Floriánka – zhotovitel 
M-SILNICE a.s. za cenu 196.459,-Kč, 
včetně DPH.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu 
o sdružených službách dodávky plynu 
na rok 2014 se společností Energie2 a.s.

1.6. Rada obce schválila pololetní odměnu 
pro ředitelku ZŠ.

Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat nové 

geometrické zaměření kanalizace 
v lokalitě Doliny s novým vyměřením 
stavební parcely 2565/135.

 T: 30.7.2013  O: starosta

Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o dokončení 

přestupního terminálu na vědomí.
3.2. Rada obce bere na vědomí změnu 

volebních okrsků.

Usnesení rady č. 14/2013 

ze dne 8.7.2013

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

na provedení vodorovné hydroizolace 
v budově ZŠ s fi rmou HW-PANTY 
s .r.o.

1.2. Rada obce schválila podmínky prodeje 
části pozemku p.č. 2837/1, pozemku 
p.č. st. 528 a budovy č.p. 500.

1.3. Rada obce rozhodla o zveřejnění 
záměru prodat část pozemku p.č. 
2837/1, pozemku p.č. st. 528 a budovy 
č. p. 500. 

1.4. Rada obce schválila Smlouvu 
o stravování pro zaměstnance Obce 
Vranovice se společností SCOLAREST 
– zařízení školního stravování spol. s r.o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zveřejnit záměr 

pronajmout místnosti v Domě pro 
seniory za účelem provozování 
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kadeřnictví, pedikůry a masáží.
 T: ihned O: starosta
2.2. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na terenní úpravy a výsadbu 
zeleně v lokalitě Doliny.

 T: 30.7.2013 O: starosta

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

Turistického informačního centra 
na vědomí.

Usnesení Zastupitelstva Obce 

Vranovice ze dne 13.6.2013

1. ZO schvaluje
• ZO schvaluje program dnešního 

jednání
• ZO schvaluje členy Návrhové komise
• ZO schvaluje ověřovatele zápisu
• ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 

2565/138 o rozloze 547 m2 za cenu 
900,-Kč/m2 manželům Petře a Janu 
Ruberovi, Havlíčkova 135, Hrušovany 
u Brna.

• Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční 
zprávu Obce Vranovice za r. 2012.

• ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 
st. 1231 o rozloze 17 m2 za cenu 
500,-Kč/m2 společnosti E.ON 
Distribuce a.s., F.A. Gernstera 2151/6, 
České Budějovice, Kupní smlouva č. 
11162012.

• ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 
1842/17, 1842/177, 1842/179, 
1842/184, 1845, st. 785 a st. 787 
za cenu 30,-Kč/m2.

• ZO schvaluje podmínky a uzavření 
smlouvy se společností Sberbank CZ 
a.s. pro čerpání kontokorentního úvěru 
do výš 2 mil Kč.

• Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní 
smlouvu na prodej plynárenského 
zařízení v lokalitě Doliny, dle 
podmínek stanovených ve  „Smlouvě 
o podmínkách napojení a budoucí 
kupní“ schválené v ZO dne 25.8.2011.

• Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní 
smlouvu na prodej části Domu pro 
seniory dle Prohlášení vlastníků 
a v souladu se  „Smlouvou budoucí 
kupní“ schválené v ZO dne 23.2.2012.

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

na vědomí.
2. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

Rady obce na vědomí.
3. ZO bere zprávu o výstavbě přestupního 

terminálu na vědomí.

Obec realizovala 

svůj záměr 

ke zvýšení 

bezpečnosti

Obec Vranovice dokončila svůj záměr 
na umístění záznamového zařízení, které 
bude monitorovat následující lokality:
1. prostory okolo nádraží ČD (kamerový 

systém)
2. místní hřbitov (fotopasti)
3. venkovní posilovna vedle fotbalového 

hřiště (fotopasti)
4. parkoviště za OÚ (fotopasti)

Okolí nádraží
Foto: Petra Holásková

Parkoviště za obecním úřadem
Foto: Petra Holásková

Projekt vznikl jako reakce na události, 
které se staly na  místním hřbitově 25. 
října loňského roku. Výtržníci zde 
poničili více jak šedesát hrobů. Morální 
újma, která pozůstalým vznikla, je 
nevyčíslitelná. Hrůzný čin vandalů zasáhl 

širokou veřejnost. O  to více byla situace 
smutnější, že se celá věc stala jen pár dní 
před oslavou Památky všech zesnulých. 
Nad počínáním pachatelů, kteří byli 
v  tomto případě nakonec dopadeni, 
zůstává jen rozum stát. Existuje však řada 
případů, kdy viník nebyl nikdy nalezen.

Místní hřbitov po řádění vandalů
Foto: Dagmar Humpolíková

Tehdy to již byla poslední kapka, 
která starostu i  zastupitele Obce 
Vranovice utvrdila v  tom, že je potřeba 
v této věci urychleně jednat a odsouhlasili 
návrh na  realizaci kamerového zařízení 
a fotopastí.

Venkovní posilovna u fotbalového hřiště
Foto: Petra Holásková

Hlavním cílem tohoto záměru je 
zvýšení bezpečnosti v obci a předcházení 
vandalismu. Pokud by snad k  něčemu 
takovému došlo, zařízení pomůže 
v  odhalování případných pachatelů 
trestné činnosti. Podle slov starosty obce 
Ing.  Jana Helikara je možné v  případě 
potřeby monitorovací zařízení umístit 
i na jiná místa.

-hol-

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
29. 8. 2013 v  19 hodin v  zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice.

Termíny svozu 
komunálního odpadu
srpen: 2., 9., 16., 23., 30.
září: 6., 13., 20., 27.

Termíny svozu 

separovaného odpadu

Plast -  srpen: 12., 19. 
 září: 2., 9., 16., 23., 30.
Papír -  srpen: 1., 17., 29. 
 září 14., 26.
Sklo -  srpen: 15.

www.uver-na-bydleni.cz
Máte zájem o refi nancování stávajícího úvěru 

nebo hypotéky? 
Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení? 

Chcete kupovat byt nebo rodinný dům? 
Nabízím Vám osobní pomoc při výběru 

řešení Vašeho úvěru. Všechny nabídky jsou 
připravovány na míru pro Vás a ZDARMA!

Osobní jednání přímo u klienta doma! 
Finanční poradce: 

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
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Obecní knihovna

Knihovna má 

nové čtenáře z řad 

prvňáčků

V  úterý 18. června 
2013 zaplnili místní 
knihovnu prvňáčci, 
kteří se zde sešli, aby 
složili svůj čtenářský 

slib a  předvedli přítomným hostům, jak 
se naučili číst. Po tom, co zazněly fanfáry 
na počest příchodu pana krále, ceremoniál 
„Pasování prvňáčků na  čtenáře“ mohl 
začít.

Prvňáčci nejdříve jednotlivě 
přistupovali ke králi, ten je mečem pasoval 
do Řádu čtenářského a každému z nich 
předal památeční glejt. Svoji přítomnost 
poté zvěčnili otiskem prstu v  kronice 
místní knihovny a  z  rukou knihovnice 
paní Blanky Papežové dále převzali malou 
pozornost v podobě průkazu do Obecní 
knihovny ve  Vranovicích na  jeden rok 
zdarma a knihu s názvem „Výlet do pekla“ 
od autorky Zuzany Pospíšilové.

Zodpovědného úkolu pasování v roli 
krále se zhostil místostarosta Vranovic 
pan Drahomír Dofek, za  což mu patří 
poděkování. U této příležitosti nechyběla 
ani ředitelka ZŠ ve  Vranovicích 
Mgr.  Hana Pokorná a  třídní učitelka 
prvňáčků Mgr.  Eva Hnízdová.  Celá 
akce probíhala ve  slavnostním duchu, 
nechyběly ani fanfáry a ovace publika.

-hol-

Školáci zhlédli 

představení 

ve znakové řeči

V  rámci probíhající mezinárodní 
kampaně „Týden čtení dětem“, která 
v  ČR probíhá první červnový týden, se 
uskutečnilo v místní základní škole dne 4. 
června 2013 knižní představení pro žáky 
prvního stupně zpracované na  motivy 
známých příběhů a  pohádek, které pro 
ně zorganizovalo Centrum volného času 
Vranovice.

Představení vzniklo v  Ateliéru 
výchovné dramatiky pro neslyšící 
na JAMU v Brně pod vedením prof. Zoji 
Mikotové.

Žáci 1. a  2. třídy zhlédli po  řadě 
nejdříve pohádku Louskáček, poté 
Ošklivé káčátko (bylo předvedeno pouze 
ve  znakové řeči a  úkolem dětí bylo 
na konci příběh převyprávět, podle toho, 
jak mu porozuměly) a  nakonec Cesta 
okolo světa. Pro žáky 3., 4. a  5. ročníku 
si studentky JAMU připravily vystoupení 
Kvído, Alenka v říši divů a Tři prasátka.

Při představení používali účinkující 
znakovou řeč, což děti zároveň motivovalo 
k porozumění a toleranci vůči neslyšícím.

Součástí programu byla i  tvořivá 
dílna, v níž se pracovalo opět s literárními 
a  divadelními prvky a  výchovnými 
aspekty. Vzájemné připínání kolíčků, 
cesta na  druhou stranu místnosti 
ve dvojicích po novinovém papíru, stavba 
věží z  kelímků, převyprávění příběhu 
ztvárněného ve  znakové řeči, to je jen 
malý výčet z  toho, co si v  tvořivé dílně 
mohli žáci vyzkoušet. Naučili se například 
i  základní slova a  básničky ve  znakové 
řeči.

-hol-

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

MŠ se loučila 

s předškoláky. 

ZŠ slavnostně 

opustili deváťáci.

Poslední červnové dny patřily loučení, 
a  to jak v mateřské škole, tak i  ve  škole 
základní.

Předškoláci, jejichž první zářijové 
krůčky povedou do  školy, se ve  čtvrtek 
rozloučili s MŠ. 
O d p o l e d n í 
program, který 
pro ně učitelky 
připravily, jim 
mimo jiné zpří-
jemnilo divadlo 
Koráb se svým 
představením „O kocourovi v botách“.

„Pan Radim Koráb nás během chvil-
ky, děti i  rodiče, vtáhl do  děje, některé 

doslova. Jak 
jsme obraceli 
stránky v  po-
hádkové kníž-
ce „O  kocou-
rovi v botách“, 
plnila se třída 
jásotem, pís-

kotem, ale hlavně smíchem. Představení, 
které zvládl odehrát pan Koráb sám, bylo 
velmi povedené a  sklízelo úspěch u ma-
lých i velkých.” podotkla paní Kukletová, 
maminka jednoho z  dětí. Následně byli 
předškoláci před zraky svých blízkých 
králem pasováni na  školáky. Nechyběly 
dárečky na památku, ani sladká odměna 
u prostřených stolů s přípitkem na závěr. 

ZŠ Vranovice podobně uspořádala 
v  obřadní síni na  Obecním úřadě 
ve  Vranovicích slavnostní předání 
vysvědčení a  rozloučení se žáky 9. třídy 
za přítomnosti paní ředitelky Mgr. Hany 
Pokorné.

Nezbývá, než popřát budoucím 
prvňáčkům úspěšný první školní rok 
a  bývalým deváťákům, aby jejich výběr 
střední školy byl ten právný.

Petra Holásková

Z fotoarchivu MŠ Barbánek

Z fotoarchivu MŠ Barbánek
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Římskokatolická farnost

S  příchodem léta a  blížícími se 
prázdninami proběhlo v  naší farnosti 
několik akcí a událostí.

  První svatá zpověď a  svaté přijímání 
mladších dětí proběhlo letos ve Vranovicích 
po  dvou letech o  víkendu 4. a  5. května. 
Tentokrát bylo také více dětí – Lucie 
Soukupová, Michal Mazuch, Jakub 
Zedníček, Petr Čeleda, Alexandra 
Lastomirská. Celá mše svatá byla spojena 
s  aktivním zapojením dětí od  přinášení 
darů přes čtení po  přímluvy. Pan farář 
Zych nejprve na  úvod krátkého kázání 
zaskočil farníky i  děti otázkou jak dopadl 
hokej a poté již krátce promluvil k rodičům 
i dětem o tom, jak on se setkal s radostí u dětí 
po  první svaté zpovědi, dovádějících před 
kostelem. Na závěr promluvy popřál dětem, 
aby jim jejich setkávání s  Panem Ježíšem 
v eucharistii, který je Láska a milosrdenství, 
bylo pomocí v radostech a těžkostech života.

  Zakončení školního letošního roku 
a  pravidelných ministrantských schůzek 
bylo poněkud netradiční. Odpoledne 
v neděli 23. 6 se rodiče i s dětmi a s panem 
farářem vydali na  cyklovýlet na  kolech 

do  Ivaně na  koncert mládežnické hudby 
Čejkovjané v  kostele v  Ivani. Pro asi 
třicetičlennou skupinu poutníků z Vranovic 
přijelo na  kole kolem patnácti cyklistů-
farníků z  Ivaně a  společně jsme jeli přes 
Přibice do  Ivaně, kde místní farníci 
připravili ve Vinotéce na faře pohoštění pro 
účastníky výletu.

Poté následoval asi třicetiminutový 
koncert mládežnické hudby. Po  koncertě 
se ve  vinotéce dojedl zbytek dobrot, 
ministranti si zahráli jednu malou hru 
na  zahradě vinotéky. Společná cesta 
domů, pro ty kteří vydrželi v  pelotonu až 
do  Vranovic byla zakončena pozváním 
na  zmrzlinu do  Vinotéky vranovických 
vinařů od  pana faráře. Celá akce byla 
pěkným zpříjemněním konce školního 
roku. I  když repertoár malých hudebníků 
nebyl vysloveně duchovní, „Kostel na  nás 
nespadl a sem tam se v písničkách i o Pánu 
Bohu zpívá.“ řekl při moderování koncertu 
lidový skladatel a učitel hudby pan Jaroslav 
Novák, který je zároveň uměleckým 
vedoucím a dirigentem mládežnické hudby 
Čejkovjané.

  V  sobotu 29.6. prožila naše farnost 
další radostnou událost - udělení svátosti 

křtu třem starším dětem Janě a  Ludmile 
Hovězákovým a  Kryštofu Hošpesovi. 
Letošní rok tak v  naší farnosti bylo 
u  prvního svatého přijímání 8 farníků. 
Jana Hovězáková navíc přijala svátost 
biřmování. Pan farář v  krátké promluvě 
popřál všem třem katechumenům ke vstupu 
do společenství, kterým je církev a k jejich 
rozhodnutí následovat Ježíše a  jít jeho 
cestou.

Foto: Pavel Kukleta
  Druhou červencovou neděli sloužil 

ve  Vranovickém kostele mši svatou otec 
Mgr. Vladimír Sommer který oslavil letos 
v  červnu významné životní jubileum - 50 
let kněžství. K  tomuto jubileu mu po  mši 
popřáli také vranovičtí farníci ústy paní 
Marty Goliášové. Otec Sommer v současné 
době v „důchodu“ vypomáhá ve farnostech 
na  Boskovicku, kde žije v  obci Knínice 
u Boskovic. Podle svých slov má stále hodně 
práce i  když již nespravuje sám žádnou 
farnost. Své bývalé farníky prosil hlavně 
o  modlitby aby mu zdraví dovolilo co 
nejdéle pracovat v  kněžské službě a  ujistil 
je, že on sám na ně také vzpomíná a modlí 
se za  ně. Otec Sommer působil jako farář 
ve Vranovicích v letech 1992 až 2002.

Pavel Kukleta

Společenské dění

3Rocky sklidily 

úspěch, vyhlížíme 

čtvrté

Své drobné začátky s  vařením piva 
na  domácím sporáku už mají vranovičtí 
pivovarníci dávno za sebou. V sobotu 13.7. 
uběhly 3 roky od první uvařené várky, což 
bylo potřeba náležitě oslavit.

A  slavilo se ve  velkém stylu. Šest 
kapel, pět různých piv minipivovarů, 
přes 250 zúčastněných lidí. To je jen pár 
ilustračních čísel z  akce 3ROCKy - III. 
výročí domácího pivovaru „Vranovické 
divočák”. 

Jako „předskokan“ vystoupila v  17 
hodin místní kapela Barfl y. „Barfl y byla 

jediná kapela z Vranovic, chtěli jsme jim 
dát příležitost se poprvé ukázat na pódiu 
a  vyzkoušet si, jaké to je stát před lidmi. 
Také se nám podařilo sehnat na vystoupení 
i  některé perličky, jako je třeba Záviš. 
O  Milanovi bylo napsáno spoustu řádků 
a není třeba nic přidávat. Na řadě festivalů 
je zažitou stálicí, ale i  zpestřením, tak 
proč ho nepozvat na  naše výročí. Kníže 
pornofolku vystoupil jako hlavní účinkující 
ve  20.00 hodin a  rozhodně získal velký 
ohlas obecenstva.“ uvedl pořadatel Petr 
Biedermann.

Kromě nich vystoupili také například 
Vztahy z Pohořelic, ale: „Nejlepší vystou-
pení bych rozdělil mezi Skrznasrkz a My 
Dogs Bone, mně osobně se nejvíc líbili 
Nevers, bylo to velké překvapení a oproti 
loňskému roku i obrovský krok dopředu,“ 
okomentoval výkony kapel pořadatel. 

Protože šlo o výročí pivovaru, nesměla 
na  výčepu chybět ani produkce místních 
sládků. „Zákon nám jako homebrewařům 
neumožňuje pivo prodávat, každý tedy 
dostane porci zdarma,“ okomentoval 
zákonné omezení Biedermann. Kromě 
místního Ervína tak návštěvníci mohli 
ochutnat i piva z pivovarů Mamut Mikulov, 
Moravský Žižkov, Kvasar Sentice a  1. 
chodský pivovárek na  Moravě. O  jejich 
oblibě mezi návštěvníky svědčí také to, že 
se po všech jen zaprášilo a později musely 
být nahrazeny „průmyslovou“ produkcí. 

„Myslím, že se nám oslava narozenin 
pivovaru dost povedla a  určitě můžu 
slíbit, že příští rok se všichni mohou těšit 
na  4Rocky,“ láká na  další ročník Petr 
Biedermann. 

Michal Rapco ml. 
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Z činnosti spolků

SDH Vranovice
Ohlednutí 

za událostmi 

letošního jara

  V  měsíci březnu se členové 
naší zásahové jednotky zúčastnili 
výcviku na polygonu HZS v Brně-Líšni. 
Jmenovitě se jednalo o  našeho velitele 
Jana Rohrera, dále Marka Augustina, 
Aleše Ficka, Radka Šišku, Pavla Kukletu 
a  Aleše Hanuše. Měli jsme možnost 
vyzkoušet si speciální dráhu plnou 
překážek a nástrah, kde byl pohyb ztížen 
jak užitím dýchací techniky, tak i absencí 
světla a  improvizovaným zadýmením 
prostoru. Jde o fyzicky i psychicky náročný 
výcvik a pro nositele dýchací techniky je 
doporučen minimálně jedenkrát ročně. 

  V  následujícím měsíci jsme se 
na tomtéž polygonu zúčastnili dvoudenní 
cyklické přípravy velitelů jednotek, 
velitelů družstev a strojníků. Tato odborná 
příprava se koná vždy každý rok a  pro 
velitele a strojníky je povinná. Měli jsme 
možnost si vyzkoušet nejrůznější náročné 
činnosti jako například nouzové slaňování, 
vyhledávání osob v zakouřeném prostoru, 
požární „útok“ na  vícepatrové budově, 
základy první pomoci a další. 

  Dne 23. dubna, krátce před 
devátou hodinou večerní, byl jednotce 
vyhlášen výjezd na požár skládky za obcí 
Přibice. Ve skutečnosti se jednalo o požár 
trávy na ploše asi 5x5 metrů. 

  Dne 11. června jsme se 
v  dopoledních hodinách zúčastnili 
taktického námětového cvičení na požár 
v prostorách MŠ v Pasohlávkách. Cílem 
bylo prověřit dojezdové časy zúčastněných 
jednotek a jejich vzájemnou součinnost. 

  Dne 23. června, krátce po druhé 
hodině v  noci, byl jednotce vyhlášen 
výjezd na požár maringotky u řeky v obci 
Uherčice. Po  dojezdu na  místo události 
jsme byli velitelem zásahu vyrozuměni, 
že se zřejmě jedná o  zneužití volání 
na  tísňovou linku, protože na  místě 
události nebyl průzkumem žádný požár 
nalezen. 

  Dne 25. června, v  7:15 byl 
jednotce vyhlášen výjezd na  technickou 
pomoc – čerpání vody. Vlivem 
déletrvajících dešťů bylo ohroženo 

a částečně i  zaplaveno několik pozemků 
a  zahrad u  domů v  Popicích, na  ulici 
Větrné. Událost si vyžádala následné 
posílení o  další přenosná čerpadla naší 
jednotky. Odčerpávání bylo náročné 
nejen časově, ale i  fyzicky, protože vodu 
bylo nutno přečerpávat do  100 metrů 
vzdáleného potoka. Zásah byl ukončen 
v pozdních večerních hodinách. 

Foto: Z fotoarchivu SDH Vranovice
Na závěr dnešního příspěvku bychom 

chtěli poděkovat všem hasičům, kteří se 
uvedených událostí zúčastnili a  neváhali 
přispěchat na  pomoc i  v  nočních 
hodinách. Vážíme si toho a  jsme velmi 
rádi, že i  u  nás máme hasiče, kteří jsou 
ochotni obětovat nejen svůj volný čas, ale 
i nemálo fyzické aktivity. 

Zároveň děkujeme i  našemu 
dorostenci Ladislavu Ševčíkovi, že 
vzorně reprezentuje naši jednotku sboru 
dobrovolných hasičů na  soutěžích TFA, 
které jsou velmi náročné. 

Více o činnosti SDH Vranovice naleznete 
na: http://hasicivranovice.webnode.cz/

Za SDH Vranovice Marek Augustin 
a Rohrer Jan

Klub maminek
Retro focení 

u Zuzky

I když nám první termín kvůli počasí 
nevyšel, druhý už byl ideální a tak mohlo 
dojít k retro focení u Zuzany Škamradové. 
Focení proběhlo na  zahradě, kde si pro 
nás Zuzka připravila krásné pozadí, retro 
prvky a vše mohlo začít. 

Nejmenším se focení moc nelíbilo, 
za to větší holky si našly zálibu v oblékání 
krásných šatiček, kluci naopak obdivovali 
staré rádio a gramofonové desky. I proto 

také vyšly nadherné fotky samostatných 
dětí, sourozenců a  nakonec i  společná 
fotografi e maminek a dětí.

Foto: Zuzana Škamradová

Za  klub vranovických maminek 
bych tímto ráda poděkovala Zuzaně 
Škamradové za  poskytnutí prostoru 
a za krásné fotografi e.

-mich-

Během léta se 

scházíme na hřišti 

a od září již v novém

Přes léto se klub maminek přestěhoval 
na hřiště u cukrárny, kde se vídáme každý 
čtvrtek po  16 hod. Zde si děti užívají 
pěkného prostředí, maminky si mohou 
dát něco sladkého a popovídat si.

Od září se na vás těšíme již v nových 
prostorách Domu pro seniory a  to opět 
v  tradiční době každé úterý od  9:30 
do  11:30. Uvítáme příchod nových 
maminek a  s  tím spojené i nové nápady 
a inspirace.

Na  závěr patří poděkování paní 
Zdeňce Šiškové za  její výbornou práci 
v  klubu maminek.  Přejeme ji mnoho 
úspěchů v soukromém i pracovním životě. 

Za klub maminek Gabriela Michálková

Společná fotografi e maminek
Foto: Zuzana Škamradová
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Klub důchodců
Klub důchodců 

navštívil starosta

20.6. 2013 navštívil naši členskou 
schůzi KD pan starosta Ing. Jan Helikar. 

Vyslechl pozorně zprávu o  činnosti, 
kterou přednesl předseda KD p. Bednář. 

Pan starosta se vyjádřil velmi 
pochvalně k práci a akcím klubu, což nás 
mile potěšilo. Dle jeho slov sklízíme obdiv 
u okolních obcí. Informoval nás zároveň 
o dokončování prací na Domu pro seniory 
a ujistil nás, že od záři 2013 můžeme začít 
naši činnost v jeho prostorách.

-mel-

Výlet do okolí 

Boskovic

Dne 8. června 2013 se celkem 44 
výletníků zúčastnilo zájezdu po  okolí 
Boskovic. Cestou je doprovázel průvodce 
pan Hloušek.

Bylo krásné počasí, po  studených 
a dešťových dnech svítilo sluníčko. Naše 
první zastávka byla v Moravském krasu, 
kde jsme navštívili Kateřinskou jeskyni. 
Jsme nadšeni, co krásného dokáže 
vytvořit příroda. Další zastavení bylo 
na empírovém klenotu zámku Boskovice, 
který je jedním z  nejkrásnějších zámků 
na Moravě. Odtud je jen kousek přesunout 
se pěšky a zhlédnout zachovalou barokní 
synagogu s  bohatou nástěnnou malbou 
z počátku 18. století. 

V 15 hod., po obědě v restauraci Slá-
via, jsme vyslechli přednášku na soukro-

mé pštrosí farmě v  Doubravici n/Svit. 
Obloha se zatáhla a  začalo pršet..., lilo 
jako z  konve. Přednáška byla zajímavá 
a  spojená s  ochutnávkou specialit vyro-
bených z pštrosího masa. Nakoupili jsme 
si pštrosí produkty ale i květiny v prodej-
nách, které jsou přímo v areálu farmy.

Do  Vranovic jsme se vrátili v  18:30 
hodin. Zájezd byl zdařilý, všichni 
účastníci byli spokojeni, i  když na  závěr 
výletu zapršelo.

Zdeňka Melová

MRS Vranovice
Víkend rybářských 

závodů

1. a 2. června se již tradičně na rybníku 
Stříbrňák konaly rybářské závody pro 
děti a  dospělé. Meteorologové sice 
strašili nepříznivým počasím, ale to nás 
neodradilo. 

Sobota, kategorie dospělých

V  sobotu si 118 rybářů v  kategorii 
dospělých přišlo zasoutěžit o  tři ceny 
v  hodnotě 20  000 Kč. Pro vítěze bylo 
připraveno nové jízdní kolo, další dva 
v  pořadí si odnesli novou rybářskou 
výbavu ve formě prutů a navijáků.

Vysazeno bylo mimo původní obsádku 
500 kg kapra v  délce 40–50 cm, 200 kg 
kapra v  délce 50-60 cm a  40 kg pstruha 
duhového. Místenky byly prodány již 
v  předprodeji, kdo přišel v  den závodů, 
mohl pouze přihlížet. První a  nejčastěji 
ulovenou rybou byl kapr. 

Vítězem se stal pan Vaculík ze  
Židlochovic s  úlovkem 15 kaprů a  1 
pstruh. Dva rybářské značkové sety 
za  druhé místo si opět jako loni odnesl 
Roman Kunz z  Vranovic za  13 kaprů 
a  třetí místo získal  pan Bukač z  Popic 
s deseti kapry. Flašku zelené za nejmenší 
rybu, perlína 10 cm si převzal Martin 
Reim ze Židlochovic. Mimořádnou cenu 
za největší ulovenou rybu kapra 65 cm si 
do batohu přibalil pan Urabetz, pochutná 
si na půldruhého metru dlouhém salámu. 

Připravena byla i  tombola. První 
cenou z celkem třiceti byla tradičně uzená 
kýta, která zůstala ve Vranovicích.

Sobotní celkový počet úlovků: 254 
kaprů, 8 cejnů, 2 líni, 13 pstruhů, 4 štiky, 
2 okouni a 3 karasi. Kapři tentokrát mile 
překvapili, tolik kusů se nikdy nechytilo. 
Po  závodech se ještě dojídalo, dopíjelo 
a  hlavně debatovalo o  tom jak na  ryby 
vyzrát příští rok. No, uvidíme.

Neděle, kategorie dětské

Neděle patřila těm menším. V  5:00 
hod. byl sraz pořadatelů a  z  důvodu 
nepříznivého počasí se uvažovalo 
o  zrušení závodů. Avšak již před šestou 
hodinou na  zahájení čekalo asi 20 
neoblomných malých rybářů. 

Odstartováno  bylo přesně v  6:00 
hod. Nakonec nás potěšilo účastí 76 dětí. 
Stejně jako v  sobotu bylo připraveno 
občerstvení a  jako obvykle pro děti 
zdarma. Díky sponzorům si cenu odneslo 
každé dítě. Povolilo se vnadit a pořadatelé 
se souhlasem všech soutěžících závod 
prodloužili o hodinu. V 11:00 hod. byly 
závody ukončeny. 

Od loňska dělíme závodníky do dvou 
kategorií, mladší do  7 let, těm mohou 
pomáhat dospělí a  starší kategorie 
nad 8 let, ti musí zvládnout vše sami.  
Vyhodnocení u  mladší kategorie 
losováním a u starších podle dosažených 
bodů. Kdo měl zájem, mohl se projet 
na koni. 

Asi ve  12:00 hod. bylo sečteno. 
Vítězkou  s  283  body byla Melánie 
Kurková, druhé místo obsadil loňský 
vítěz Vojta Kříž se 196 body, třetí místo 
Filip Kurka 101 bodů a čtvrté místo opět 
dívka Verunka Halfarová se 100 body. 

Nejlepší mladí rybáři letošních závodů
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Celkem ulovilo rybu 34 soutěžících, 
26 pstruhů, 42 kaprů, 10 cejnů, 6 plotic, 
1 lína, 1 amura, 5 perlínů a  1 karasa. 
Největšího kapra 57 cm zdolal Viktor 
Fila. Naopak nejmenší rybu, cejna 8 cm, 
ulovil Filip Hrabovský.   

Závody se zdařily. Kdo rybu nechytil, 
tak si alespoň užil toho bláta, které děti 
doprovázelo na  každém centimetru. 
Někdy to vypadalo, že si někteří bláta 
užívali více jak lovu ryb. Ale i  takové 
podmínky k rybařině patří. Závěrem bych 
poděkoval všem, co se na přípravě podíleli 
a  zejména sponzorům, protože bez nich 
by to nešlo. 

Za MRS Vranovice Luboš Mrkvica

Kurzy pro zájemce o rybaření
Kurz pro dospělé bude zahájen 

v únoru 2014 a kroužek pro mládež 

v říjnu 2013. Přesné termíny budou 

upřesněny na plakátech a webových 

stránkách. 

TJ SOKOL 
Vranovice 
Letní slunovrat 

ve Vlkově u Tišnova

Ve dnech 21.- 22.6.2013  uspořádal oddíl 
všestrannosti  pro své členy z řad žákovských 
družstev dvoudenní výlet do  přírody  
do Vlkova u Tišnova. 

Děti byly po příjezdu do Vlkova rozděleny 
do dvou družstev, modré a červené. V  těchto 
družstvech děti po celý pobyt soutěžily a plnily 
různé úkoly. Za splněné úkoly každé družstvo 
získalo body. Za tyto body pak dostalo speciální 
peníze „Vlky“ a „Vlčky“ a za ty si mohli členové 
družstva v obchůdku „U Vlka“ nakoupit různé 
dobroty nebo  malé věcné ceny.

Našim cílem byla chata na  samotě 
u rybníka, vzdálená asi 4 km od nádraží ČD. 
Modří i  červení putovali s  mapou v  ruce, 
na  které bylo vyznačeno pět kontrolních 
stanovišť s dovednostními a znalostními úkoly 
– i úkoly ze ZZZ. Děti měly například během 
cesty natrhat co nejvíce rostlin, z  kterých 
si musely uvít věneček a  určit jednotlivé 
rostliny, absolvovat hod do „slunečního“ terče, 
narýžovat zlato u studánky, atp.

Večer nás čekal nejdůležitější úkol. Děti si 
na „noční obloze“ (černé plachtě) natrénovaly 
hvězdnou  oblohu a pak při  noční hře pomocí 
svíček musely sestavit vylosované souhvězdí.

Druhý den ráno jsme vyrazili do  lesa 
poznávat stromy a  keře. Při hře „Budko 
kdo v tobě přebývá” soupeřící družstva měla  
za  úkol uhodnout, jaké zvíře je v  budce 
ukryto. Po příchodu z lesa museli účastníci 
rozdělat oheň a uvařit si čočkovou polévku 
v  kotlíku, oškrábat brambory a  udělat 
okurkový salát. Tento úkol plnily děti dle 
našeho očekávání - velice nadšeně, včetně 
chystání a sekání dřeva. Maso – karbenátky 
jsme jim usmažili raději v chatě. 

Po  výborném obědě – opravdu se 
vše podařilo, začaly děti zdolávat vodní 
překážky. Po  improvizovaném lanovém 
žebříku. Legrace jsme si při tom  užili až až. 
Škoda jen, že se nám trošku ochladilo.

Co říci závěrem -  výlet se velice líbil 
a je pro nás inspirací do dalších akcí. I když 
v letošním roce nás bylo na Vlkově jen 12.

Marta Goliášová

Z historie obce

Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922) 
seriál - díl XIV.

Prázdniny a  koupání, to odjakživa 
patřilo k  sobě. Ve  Vranovicích bylo 
příležitostí ke koupání moc. Nám, dětem 
Lapačova, stačil potok před naším, 
později čtverec pod nádražím; voda, která 
betonový čtverec naplňovala, pramenila 
u  Žabčic a  struhou podél trati tekla 
do  Vranovic. Vodu ze čtverce čerpali 
do lokomotiv ve stanici ČSD. 

Ve  čtverci se napřed vykoupal 
přednosta stanice Navrátil s  dcerou 
Erikou, Šabatkovi, Klečkovi či Šromovi, 
teprve po nich děcka Fickovy z nádraží, 
naposledy my z ulice. Plavky jsme neměli, 
děvčatům stačily gaťky nebo zástěrka, 
kluci se koupali nazí. Camprdlíčka 
jsme schovali do  dlaně, skočili do  vody 
a  za  chvíli probleskovaly vodou holé 
prdélky. Z kadlátky u břehu jsme skákali 
do vody a dělali froše, potápěli se a šahali 
děvčatům pod zástěrky. To byly krásné 
chvíle – předzvěst dnešních Eva pláží?

Ostatní vranovická mládež se 
koupávala na pastvisku, v kozečce, malým 
a  velkým, širokým, vyrévaným nebo 
obůrce vzadu v Šatavách. Našemu konci 
sloužilo zprvu jezírko pod silničním 
mostem u  Slabých, později splav 
na  Svratce u  Pouzdřan. Píšu ty názvy 
malým písmem, kozečka, vyrévaný či 
široký jsou jen naše domácí názvy. 

Jezírko u  Slabých bylo už tehdy 
bažinaté, ve  vodě rostla řasa, orobinec, 
palach a  blatouchy. Někteří starší 
kluci skákali z  mostního oblouku, ti 
nejodvážnější až z  jeho vrcholu. Dnes je 
z našeho koupaliště bažina. 

Koupání u  splavu na  Švarcavě 
u  Pouzdřan bylo doménou odvážných 
plavců. Chodilo se k němu po štrece přes 
Albrechtovu zahradu, kde byla hluboká 
studna s  rumpálem a  rostla veliká 
panenská jabloň. Ke splavu se šlo kousek 
proti proudu. Splav už zdálky zlověstně 
hučel, voda, zaneřáděná odpadem 
z  brněnských fabrik, byla cítit na  dálku. 
Z  betonové zdi na  druhé straně dělal 
froše – vlaštovky – nějaký Maca Grégr 
z Pouzdřan, nám stačilo dřevěné bednění 
na našem břehu. 

Přepis: Lenka Jančová

Bezplatná občanská 

inzerce

  Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 

36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako 

nový, jen 3900 Kč. I na dobírku.T: 604961269

  Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající 

astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, 

kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 

800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. T:  604961269

  NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/

kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, 

s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, 

jen 800 Kč. I na dobírku. T: 604961269

  Dětský nafukovací člun, nosnost 25 kg, 

3 oddělené bezpečnostní ventily, hmotnost 

pouze 1 kg. Úplně nový, nepoužitý v orig. balení, 

cena jen 590 Kč. Můžu zaslat i na dobírku. 

T: 723509549

  Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a svět 20. 

stol., pouze dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. 

T: 723509549

  Klasický silný dalekohled 16x50 za výhodnou 

cenu! Prodám zcela nový kvalitní německý 

dalekohled, je určen zejména pro myslivce 

a k pozorování přírody. Cena jen 1900 Kč. Na 

dobírku. Vhodné i jako pěkný dárek.T: 723509549

  Prodám 15 kusů šamotové komínové vložky 

o rozměrech 20 cm x 50 cm. Cena za kus činí 

250 Kč. T: 732475829
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Sport

SK Vranovice
Zájezd do Kľačan

V sobotu 29.6. 2013 jsme na pozvání 
našich slovenských fotbalových přátel 
z  Ofk Kĺačany absolvovali autobusový 
zájezd do  Kĺačan. Hlavním cílem této 
akce bylo nejen sehrání přátelských 
utkání, ale i  opětovné shledání s  našimi 
starými známými.

Sraz všech účastníků zájezdu byl v 10 
hodin před areálem Sk. Po  důkladném 
přepočítání nastoupilo 20 hráčů a 9 žen 
(většina z  řad Vranovických bab), které 
tvořily početnou fanouškovskou skupinu.

Celou cestu panovala výborná nálada 
a  ze všech viditelně vyzařovalo, jak moc 
se na  setkání těší. Po  příjezdu na  místo 
jsme se vzájemně přivítali a předali jsme 
činovníkům tamějšího klubu upomínkové 
předměty, proběhl slavnostní přípitek 
a pak už hurá do dresů. 

V  15 hodin proběhl přátelský zápas, 
ve kterém nastoupily staré gardy (neboli 
bývalí aktivní hráči) obou klubů. Hra měla 
místy vysokou úroveň a oběma mužstvům 
se dostalo občasného, ale zaslouženého 
potlesku.  St. Páni Kĺačany – St. Páni 
Vranovice  1 : 1 (pol. 0 : 0) (na penalty  
7 : 8)

Do  druhého utkání od  17 h pak 
nastoupily výběry klubových áček, neboli 
mužů. Ten náš byl bohužel z  důvodu 
mnoha omluvených hráčů celkově dost 
okleštěn. Po prvním poločase to vypadalo 
na debakl, ale v druhé půli jsme výsledek 
upravili, k tomu jsme si jeden vlastní gól 

vstřelili sami a navíc neproměnili penaltu. 
Ofk Kĺačany – SK Vranovice  5 : 3  (pol. 
4 : 1) I v tomto utkání bylo vidět spousta 
hezkých fotbalových momentů na  obou 
stranách a nesl se ve znamení přátelského 
exhibičního zápasu.

Po celou dobu pro nás bylo zajištěno 
výborné občerstvení. Za  všechny 
účastníky musím před našimi hostiteli 
hluboce smeknout a o to více poděkovat.

Věřím, že ti co se zájezdu zúčastnili 
poprvé, na  něj budou dlouho a  rádi 
vzpomínat, a  velký dík směřuji k  našim 
Vranovickým babám, které svou 
přítomností tento zájezd posunuly úplně 
do jiné dimenze. Doufám že se při příští 
plánované akci znovu a rádi uvidíme.

Za SK a fotbalisty Mirek Ježa

Zhodnocení 

uplynulé sezóny 

aneb „zázraky se 

nedějí“

Fotbalová sezóna 2012/2013 je 
u konce a tady je její krátká rekapitulace.

Kdo fotbal ve Vranovicích sleduje ať 
už z  pozice zaujatého diváka, či čtenáře 
sportovních rubrik regionálních deníků, 
velice dobře ví, že pokus o návrat do III. 
Třídy okresního přeboru se nám bohužel 
nepodařil. A  analýza důvodů, proč 
jsme nakonec skončili na  nepostupové 
2. příčce, je na místě. Šestibodová ztráta 
na  podzimního lídra z  Pavlova byla 
zřejmě rozhodujícím faktorem, který 
nám  začal svazovat nohy hned v prvním 
zápase jarní části v Horních Věstonicích, 
kde jsme dokázali jen remizovat. A když 
jsme doma v zápase jara právě s vedoucím 
Pavlovem vlastními chybami prohráli, 
postup se nám vzdálil nadobro. V globále 

a matematicky vzato, jsme celkově na jaře 
ztratili bodů 7 a v konečné tabulce zůstali 
s devítibodovým odstupem druzí. Věříme 
však, že v sezóně nadcházející využijeme 
všechen potenciál, kterým A  mužstvo 
disponuje, a  za  postupem půjdeme s  co 
největším odhodláním hned od  prvního 
zápasu.

Podzimní část začíná 18.8. venkovním 
zápasem dorostu. A  mužstvo potom 
i s dorostem hrají  o týden později 25.8. 
na hřišti domácím. Podrobnější informace 
a rozpisy podzimních utkání můžete též 
najít na vývěsce Sk, nebo přímo na našich 
webových stránkách www.skvranovice.cz.

Za SK Vranovice Mirek Ježa

Krátce k našim 

mládežnickým 

fotbalovým 

družstvům 

  Dorostenci ve  své premiérové 
sezóně v  Okresním přeboru rozhodně 
nezklamali a  v  celkově vyrovnané 
konkurenci skončili na  velmi slušném 
6. místě, čímž nad plán splnili předsezónní 
předsevzetí udržet se nad sestupovými 
vodami. Bohužel nám díky generační 
obměně odchází 7 hráčů do  mužů, 
z  čehož plyne, že vytváříme družstvo 
zcela nové, které se, jak pevně doufáme, 
v Okresním přeboru neztratí.

  Družstvo Žáků ve  své skupině 
skončilo předposlední a  bohužel mělo 
během sezóny problém s úzkým kádrem. 
Občas se z  tohoto důvodu stalo, že 
k  zápasům nastupovalo v  nižším počtu 
hráčů než jejich soupeř. 

  Naši nejmenší, tedy Přípravka, 
se  zatím potýká s  fotbalovou abecedou 
a čeká je ještě spoustu práce, než si osvojí 
základní fotbalové návyky. Obrovským 
plusem je, že z  většiny čiší zájem se 
zdokonalovat a  pro trenéry je radost 
s  touto hodně početnou (někdy až 18-ti 
člennou) skupinou spolupracovat. 

Na  závěr bych rád všem hráčům, 
trenérům, vedoucím a  činovníkům 
výboru popřál hezké prožití prázdnin (ty 
fotbalové jsou o něco kratší), a v  sezóně 
2013/2014 naviděnou. 

-jež-
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Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 

Životní jubilea:
Září
Fajmanová Miroslava ............... 81 let
Korčáková Anna ...................... 75 let
Faronová Marie ........................ 90 let
Záblacký Martin ...................... 84 let
Drábová Marie ......................... 60 let
Inek Vladimír ........................... 80 let
Bombelová Marie  .................... 84 let
Mohylová Jindřiška .................. 81 let
Fajmanová Marie ..................... 60 let
Smetanová Miluše.................... 65 let
Faronová Anna ......................... 85 let
Veselý Josef .............................. 75 let
Koráb Antonín ......................... 60 let
Pešinová Květoslava ................. 65 let
Trojanová Marie....................... 87 let
Langová Bedřiška .................... 84 let
Matýšková Marie ..................... 81 let
Valihrach Václav ....................... 83 let
Záblacká Ludmila  ................... 81 let

Říjen
Faronová Marie ........................ 87 let
Teturová Věra   ......................... 75 let
Korábová Jaroslava   ................  60 let
Kodýtková Jana ........................ 70 let
Fantová Zdeňka ....................... 85 let
Rujzl Oldřich  .......................... 80 let
Rujzlová Božena ...................... 84 let
Soukupová Helena  .................. 81 let
Oblezarová Albína ................... 90 let
Ňorková Jaroslava ..................... 60 let
Furchová Helena  ..................... 88 let
Mazuchová Alžběta  ................ 81 let
Jebavý Cyril .............................. 80 let
Stejskalová Růžena  ................. 83 let
Wenischová Věra  ..................... 65 let
Toncr Jan ................................. 60 let

Narození
Nela Vlková, Vendula Janíková
Hana Melková, Adriana Klinková

Úmrtí
Dvořák Jiří

Počet obyvatel ke dni 19.07.2013
Muži ......................................... 1062
Ženy  ......................................... 1077
Celkem...................................... 2139
z toho dospělí ............................ 1797
děti .............................................. 342

Zdroj: matrika OÚ, připravila Ivana Pospíšilová

Obec slavnostně přivítala 
nové občánky
Protože narození miminka je v  každé 

rodině významnou událostí, i  naše obec 
k  této příležitosti přistupuje zodpovědně 
a každoročně přivítá desítky novorozených dětí. 
V sobotu 22. června na tuto tradici opět navázala 
a v obřadní síni Obecního úřadu ve Vranovicích 
se uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků 
narozených v  dubnu a  květnu, které proběhlo 
ve dvou skupinkách. Od půl jedenácté se vítání 
zúčastnila Inna Brázdilová, Elena Šimková a Nela 
Vlková, v  jedenáct hodin začalo vítání Elen 
Toncrové, Josefa Hochmanna a Idy Varmužkové.

Program obohatilo vystoupení Sborečku, 
který zazpíval za  doprovodu hry na  varhany 
paní Mgr. Pavlou Pantákovou. Krásnou básničku 
přednesla přítomným Emička Drábová z  MŠ 
Vranovice a  následně předala s  paní učitelkou 
Hanou Hladíkovou za  Obec Vranovice malé 
dárečky pro děti jako vzpomínku na tuto událost.

Slavnostní projev pronesl zastupitel obce 
Ing.  Jaroslav Pezlar, verše zarecitovala slečna 
Kristýna Vybíralová. Na závěr se všichni účastníci 
podepsali do Pamětní knihy.

-hol-
Foto: Naďa Rejtková

Tradiční hody 2013
Pořádají místní vinaři

So 17. 8. 2013 – Po 19. 8. 2013
Ročník 1995

Hřiště za halou (Lipová, Sokolská)

Program:
• Sobota 17. 8. 2013: hraje hudební 

skupina Petra Grufi ka Vacenovjáci, 

hřiště za sokolovnou (Lipová, Sokolská) 

• Neděle 18. 8. 2013: krojovaný 

průvod obcí, zač. ve 14 hodin.

Hrají Hornobojané, Večerní posezení 

s cimbálovou muzikou Lália, 

zač. ve 20 hodin, hřiště za sokolovnou. 

• Pondělí 19. 8. 2013: hraje kapela 

Fantazie, zač. ve 20 hodin, hřiště 

za sokolovnou. 



obec Vranovice

DOPOLEDNÍ PROGRAM (od 10.00 hodin)

- HUDEBNÍ SHOW LAS VEGAS MULTIREVIVAL
- Taneční country skupina vranovický Čtyřlístek
- DĚTSKÉ SOUTĚŽE S PETREM HOLÍKEM
- Prezentace trendů v oblasti bydlení a nábytku
- SOMELIÉRSKÁ SHOW 

ODPOLEDNÍ PROGRAM
- Taneční skupina Crazy Girls Vranovice
- SOMELIÉRSKÁ SHOW
- Prezentace zdravého spaní
- VYSTOUPENÍ DUA TĚŽKEJ POKONDR
- Slosování VELKÉ ZÁKAZNICKÉ SOUTĚŽE


