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Kontakt na redakci - adresa:
Vranovický zpravodaj, 
Náves 89, 691 25 Vranovice
tel.: 519 433 307
E-mailová adresa: 
zpravodaj@vranovice.eu
Inzerce: 
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Vranovický zpravodaj
Uzávěrka příštího čísla: 20. 3. 2016

ČÍSLO 1
ÚNOR 2016
DISTRIBUCE ZDARMA

V tomto čísle najdete:

 � Obecní ples s Mistříňankou 
odstartoval plesovou sezónu

 � Výtěžek Tříkrálové sbírky půjde 
na pomoc potřebným

 � Kolik zaplatíme na poplatcích 
v roce 2016

 � Rozpočet na letošní rok podporuje 
školství a vzdělávání

 � Rekonstrukce sociálních zařízení 
v základní škole začala

 � Události ve farnosti
 � Ohlédnutí za společenskými 

událostmi
 � Ze života spolků a zájmových 

organizací

VRANOVICKÝ ZPRAVODAJ

Obecní ples odstartoval letošní plesovou sezónu
Více než dvě stovky hostů se sešly v  sobotu 9. ledna 2016 ve  sportovní 

hale na obecním plese. Letošní ročník byl již devátým v pořadí a protože šlo 
o první ples v novém roce, pomyslně tak odstartoval novou plesovou sezónu 
ve Vranovicích.

Ples zahájili tanečníci z brněnské Taneční školy DANZA, kteří se představili 
jak s ukázkami klasického tance v úvodu plesu, tak moderních tanců během 
večera, kdy předvedli hostům plesu tance na motivy muzikálu Pomáda.

Po celý večer hrála k poslechu i tanci oblíbená dechová hudba Mistříňanka. 
Ta si získala své příznivce ve  Vranovicích již v  minulosti a  pravidelně se 
na obecní ples vrací.

K  dobré náladě a  zatraktivnění večera přispěla i  řada partnerských 
společností a  fyzických osob, kteří věnovali do  tomboly hodnotné ceny. 
Za jejich podporu jménem obce i pořadatelů děkujeme. Šťastní výherci si tak 
mohli domů odnést kromě zážitků z příjemně prožitého večera ve společnosti 
přátel i některou z pěkných cen.

Josef Horníček
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané, 
dostává se Vám do rukou první vydání 

Vranovického zpravodaje v letošním roce. 
Proto si dovolím ještě jednou Vám všem 
popřát v roce 2016 mnoho úspěchů a vše 
dobré.

A  co nás čeká společně v  naší obci? 
Pro ty, kteří jsou pravidelnými čtenáři 
zpravodaje a  webových stránek obce 
a  dlouhodobě sledují činnost vedení 
obce, to nebude žádné překvapení. Plán 
investic a oprav pro letošní rok vychází ze 
stanovených dlouhodobých priorit do  r. 
2018.

Prioritou zůstává školství

V prvních dnech letošního roku byla 
zahájena rekonstrukce sociálních zařízení 
v  budově základní školy. V  rámci této 
rekonstrukce bude vybudováno zcela nové 
sociální zařízení v  celé budově. Celkové 
náklady budou více než 3 mil Kč a práce 
by měly být dokončeny do 30.3.2016.

Nového kabátu se dočká budova 
mateřské školky. Zde je plánováno 
zateplení celé budovy i s novou střechou 
a venkovní fasádou.

Nezapomnělo se ani na  dlouhodobě 
největší investici do  vzdělání v  naší 
obci – vzdělávací centrum – na  místě 
současné budovy U  Floriánka. Investice 
je připravena po  stránce technické – je 
připravena projektová dokumentace, 
vydáno stavební povolení, odstraněna byla 
stodola ve dvorním traktu. Letošní rok je 
věnován přípravám toho nejdůležitějšího 
– finančního zajištění celé investice.

Bytový dům 
Doliny

V prvních dnech 
tohoto roku byla 
rovněž zahájena 
dlouho připravovaná 
výstavba bytového 
domu Doliny. 
Projekt přinese 
pro naší obec 
d l o u h o d o b ě 
poptávané bytové 
bydlení. A  to byty 
jednak startovací 
pro mladé (1 + kk, 
59 m²), byty střední 
velikosti (69 m²), tak 
i  byty pro klienty, kteří dávají přednost 
kvalitnímu dlouhodobému bydlení v bytu  
(2 + kk, 92 m²) před bydlením v rodinném 
domě. Úspěšné dokončení tohoto 
developerského projektu přinese nejen 
zvýšení nabídky kvalitního bydlení v naší 
obci, ale současně se stane  základním 
finančním zdrojem pro financování 
výstavby vzdělávacího centra.     

Doprava, komunikace 
a chodníky

Jen co se s námi rozloučí zimní počasí, 
tak bude zahájena dlouho očekávaná 
investice do  lokality Kopečky. Budou 
vybudovány nové chodníky a  parkovací 
místa, dojde k  celkové rekonstrukci 
komunikace a bude zde vybudováno nové 
veřejné osvětlení. Stavba je kompletně 
připravena, je již vybrán zhotovitel a  je 
s ním již podepsána smlouva. Stavba bude 
zahájena ihned poté, co to dovolí počasí. 
Ukončení prací je plánováno do  konce 
června letošního roku.

Kompletní opravy se dočká rovněž 
chodník v ulici Sadová.

Již koncem měsíce února bude 
zahájena dlouho očekávaná oprava uličky 
z ul. Pouzdřanská k nádraží ČD a úprava 
celého okolí bytového domu č.p. 183.

Projekčně se připravuje významná 
investice do zvýšené bezpečnosti zejména 
chodců při propojení západní části obce 
s  centrem obce přes koleje ČD. Dojde 
jednak k  úpravě stávajícího přechodu 
na  ul. Přibická, který bude technicky 
přizpůsoben i  pro cyklisty. Projekčně je 
rovněž připravována úprava podchodu 
v  zastávce ČD a  jeho nové vyústění 
a  zpřístupnění do  nové bytové zástavby 
v Dolinách.  

Nezapomene se ani na ty 
nejmenší

V  druhé polovině letošního roku 
bude kompletně revitalizována lokalita 
Hlinek. Bude zde vybudován dlouhodobě 
plánovaný park s  mnoha hracími prvky 
jak pro děti předškolního věku, tak 
i  pro starší. V  parku budou zachovány 
skupiny borovic, dubů i  soliterní stromy. 
Celá plocha bude doplněna mlatovými 
chodníky, lavičkami, stojany na kola atd. 
Budou zde vymezeny plochy pro sport 
i pro aktivní odpočinek.

Zmíněné investice budou doplněny 
(tak jako každý rok) každodenní mravenčí 
prací, spočívající v pečlivém a soustavném 
úklidu a  údržbě veřejných ploch. Věřím, 
že na  konci právě začínajícího roku si 
budeme moci říci, že se v naší obci zase 
podařilo ujít kus cesty ke  zkvalitnění 
klidného a spokojeného bydlení.

Ing. Jan Helikar, Váš starostaV prvních dnech nového roku byla zahájena stavba bytového domu v Dolinách
Foto: Josef Horníček

Novou podobu dostane ulička spojující ulici Pouzdřanská se železničním 
nádražím. Foto: Josef Horníček
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Demografický 
vývoj obyvatel 
obce v roce 2015

Počet obyvatel ke dni 31.12.2015
Muži ..................................1113
Ženy ..................................1120
Celkem ..............................2233
z toho dospělí .....................1807
• muži...................................904
• ženy ...................................903
děti .......................................426
• chlapci ...............................209
• dívky ..................................217
Průměrný věk obyvatel v roce 2015 

byl 39,96 let.
Stalo se:

Přistěhovalo se 83 občanů.
Odstěhovalo se 54 občanů.
Manželství uzavřelo v  naší obci 8 

párů, z toho bylo 7 sňatků civilních a 1 
sňatek církevní.

Narodilo se 20 dětí.
Zemřelo 13 občanů.
Nejstarší muž naší obce se narodil 

v roce 1919.
Nejstarší žena naší obce se narodila 

v roce 1920.
V  obci Vranovice bylo vydáno 

12 nových čísel popisných, tedy 
dokončeno a zkolaudováno 12 nových 
rodinných domů.

Zuzana Škamradová, matrikářka

Děkujeme za  příspěvek z  projektu 
Podaná ruka

Naše děti, Klárka a Vítek Koubkovi, 
se narodily předčasně a  první týdny 
jejich života byly velmi vážné. Domů se 
poprvé podívaly po více než pěti měsících 
hospitalizace. Toto období bylo pro celou 
rodinu těžké. Dnes jsou z Klárky a Vítka 
malí školkáčci, kteří své vrstevníky stále 
dohánějí.

Děkujeme obci Vranovice, a  to 
Mgr.  Ivě Rapcové a  Ing.  Janu 
Helikarovi za  podporu z  projektu 
Podaná ruka, díky které jsme dětem 
zakoupili nový kočárek. Této pomoci 
si velmi vážíme a  jsme rádi, že naše 
obec takový projekt realizuje. Další dík 
za doslovnou podanou ruku patří všem, 
co nám kdy jakýmkoli způsobem s dětmi 
pomohli. Děkujeme!

Marie a Lukáš Koubkovi

Výtěžek Tříkrálové 
sbírky půjde 
na pomoc 
potřebným 
na Břeclavsku
V  Tříkrálové sbírce vybrali koledníci 

ve  Vranovicích celkem 52  566 korun. 
Do  překonání loňského rekordu tak 
chybělo jen dva a  půl tisíce korun. 
V  sobotu 9. ledna obcházeli koledníci 
v  kostýmech Tří králů se zapečetěnými 
pokladničkami domácnosti a vybírali dary 
pro potřebné. Celkem jste mohli v  obci 
potkat více jak čtyřicet kostýmovaných 
koledníků.

Zaměstnankyně obecního úřadu Lenka Jančová 
a Michal Rapco, jeden z organizátorů sbírky, při 
otevírání pokladniček Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka je celostátním 
dlouhodobým projektem Charity 
ČR, která se koná první dva týdny 
v  lednu, a  výtěžek sbírky se používá pro 
charitativní záměry podle jednotlivých 
oblastí. Výtěžek sbírky z  Vranovic 
půjde na  domácí hospicovou péči – 
do  Mobilního hospice sv. Martina, 
a  na  podporu dobrovolných farních 
společností na  Břeclavsku pro maminky 
s  dětmi a  seniory. Organizátoři sbírky 
děkují všem, kteří se do  sbírky aktivně 
zapojili, a to jak občanům a domácnostem 
za příspěvky, tak především koledníkům.

Josef Horníček

Výběr a splatnost 
obecních poplatků
Poplatky obci za  vývoz popelnic, 

za psy, hroby a zahrádky a  jiné poplatky 
zůstávají ve  stejné výši jako v  loňském 
roce.

Poplatek za  vývoz popelnic činí 450 
Kč/osobu a rok s tím, že od poplatku se 
odečítají slevy podle objemu vytříděného 

odpadu dle motivačního programu 
projektu Třídíme už doma. Výši slevy 
nalezne každý obyvatel pod svými 
přihlašovacími údaji v  systému Třídění 
odpadu, nebo se může informovat 
na sekretariátě obecního úřadu. Poplatek 
za psy činí 200 Kč za každého psa/rok. 

Poplatky za  vývoz popelnic a  za  psy 
se vybírají od  měsíce února a  jsou 
splatné nejpozději do  31.5.2016. 
Poplatky je možné uhradit v  úředních 
hodinách na sekretariátě obecního úřadu 
nebo bankovním převodem na  účet 
číslo 4200136517/6800 s  uvedením 
variabilního symbolu, kterým je číslo 
popisné.

hor

Nové ceny vodného 
na rok 2016

Představenstvo společnosti 
Vodovody a  kanalizace Břeclav, a.s. 
(VaK) stanovilo s platností od 1. ledna 
2016 jednotné ceny vodného pro 
odběratele takto:

•  42,55 Kč/m³ včetně DPH.
Oproti loňskému roku se cena 

vodného včetně DPH navýšila o 1,61 
Kč/m³ (o 3,9 %).

Vodné neplatí obyvatelé obci, ale 
přímo společnosti VaK na  základě 
smlouvy o odběru vody.

hor

Cena stočného se 
nemění
Obec Vranovice provozuje vlastní 

čistírnu odpadních vod a  proto její 
občané platí VaKu pouze za  spotřebu 
pitné vody (vodné). Stočné platí občané 
obecnímu úřadu paušální částkou, která je 
stanovena na základě zákonem stanovené 
spotřeby vody na jednu osobu 46 m³/rok.

Pro rok 2016 je v  obci stanovena 
cena stočného 77 Kč na osobu/měsíc, tj. 
924 Kč za rok a od roku 2008 se nemění. 
Tuto částku platí všichni občané, kteří se 
v obci fyzicky zdržují.

Stočné obci lze platit několika 
způsoby:

1. Prostřednictvím Sdružených 
inkasních plateb obyvatelstva (SIPO).

2. Jednou ročně převodem na  účet 
č. 4200136517/6800, variabilním 
symbolem je číslo popisné nemovitosti. 
Jedna osoba tedy uhradí částku 924 Kč/
rok, dvě osoby 1.848 Kč/rok, atd.
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Na  sekretariátě Obecního úřadu 
Vranovice je k  dispozici Dohoda 
o  vypouštění odpadních vod 
z nemovitostí. Nově přihlášení plátci při 
variantě placení prostřednictvím SIPO 
sdělí spojovací číslo, uvedené na inkasním 
lístku SIPO.

hor

Neušlo naší 
pozornosti
Do redakce přišel postřeh od čtenářky 

Vranovického zpravodaje, jejíž totožnost 
známe, ale nepřála si zveřejnit své jméno:

Ve Zpravodaji č. 6 r. 2015  je na str. 4 
uvedeno:

„Všem spoluobčanům doporučujeme 
přistavit popelnice večer před plánovaným 
svozem.“ Myslím, že měla následovat ještě 
věta: „Všechny spoluobčany vyzýváme, aby 
po  svozu popelnice uklidili“. Máme v naší 
obci ulici, kde mají  celoročně „popelnicovou 
výzdobu“. Na úseku 7 domů je 15 popelnic, 
před jedním domem dokonce 5 popelnic.  
Všichni mají garáže, dvorky i zahrádky, ale  
popelnice stojí podél chodníku. Obyvatelé 
nejmenované ulice, představte si, jak by 
naše obec vypadala, kdyby všichni nechávali 
po  vašem vzoru popelnice před domy! Je 
vydáno celkem asi 1700 popelnic.

Z činnosti rady 
a zastupitelstva 
obce
Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 

upravena ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
zákon o ochraně osobních údajů.

Usnesení rady obce č. 24/2015  
ze dne 23. 11. 2015
Rada:
1.  schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila přesunout bod 

5 programu na  jednání rady obce č. 
25/2015.

1.2. Rada obce schválila projekty, které 
budou zahrnuty do  Plánu investic 
a oprav na rok 2016-2017.

1.3. Rada obce schválila odměnu pro 
ředitelku ZŠ a MŠ za dosažené výsledky 
v roce 2015.

1.4. Rada obce schválila účast na  jednání 
rady č. 25/2015 majitelů bytů v bytovém 
domě na ul. Nádražní 183.

2.  ukládá:
2.1. Rada obce ukládá dopracování 

předloženého návrhu rozpočtu na  rok 
2015.

 T.: 30.11.2015, O.: starosta
2.2. Rada obce ukládá dopracovat Plán 

investic a oprav na rok 2016-2017.
 T.: 4.12.2015, O.: starosta
2.3. Rada obce ukládá trvale sledovat 

a  vyhodnocovat stavební  poruchy 
na  objektu budovy ZŠ, U  Floriánka č. 
57.   

 T.: průběžně, O.: 2. místostarosta, 
ředitelka ZŠ.

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

o  rekonstrukci chodníků na ul. Dlouhá 
a Školní.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 
o projednání propojení silnic R52 a 1/53 
s dálnicí D 2.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí  Zprávu 
prohlídky – poruchy na objektu budovy 
ZŠ U Floriánka č. 57.

Usnesení rady obce č. 25/2015  
ze dne 7. 12. 2015
Rada:
1.     schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila program veřejného 

jednání zastupitelsva obce dne 
17.12.2015.

1.2. Rada obce rozhodla, že prodloužení ul. 
Sokolská a Květná se bude realizovat až 
po výstavbě vzdělávacího centra.

1.3. Rada obce vybrala vítěznou nabídku 
na  zpracování projektové dokumentace 
pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů 
v  obci Vranovice – přechod  na  ul. 

Přibická, Dopravní projektování s.r.o., se 
sídlem Janáčkova 1194/12, Ostrava

1.4. Rada obce rozhodla o  pokácení 
nebezpečných stromů v  lokalitě 
za hřištěm SK.

2.    ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit dostatečné 

rozhledy na  jednotlivých křižovatkách 
v obci.

 T.: 15.1.2016, O.: Ing. Hladík
2.2. Rada obce ukládá předložit Plán činnosti 

Sportovní komise na rok 2016.
 T.: 30.1.2016, O.: předseda Sportovní 

komise
2.3. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 

na opravu a doplnění zpevněných ploch 
v areálu bytového domu č.p. 183.

 T.: 20.12.2015, O.: starosta
2.4. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 

na  vybudování komunikace, chodníků 
a parkovacích míst v lokalitě Kopečky.

 T.: ihned, O.: starosta
2.5. Rada obce ukládá prověřit povinnosti 

Sušárny Pohořelice vyplývající 
z  dokumentace o hodnocení vlivu 
na životní prostředí. 

 T.: 30.1.2016, O.: starosta, L. Mrkvica
3.    bere na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 

o  činnosti Stavební komise a  životního 
prostředí.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 
o činnosti Sportovní komise.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí výsledky 
krajské soutěže  „My třídíme nejlépe“.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí výsledky 
kontroly JMKÚ na  provoz TIC v  r. 
2015.

Usnesení rady obce č. 26/2015  
ze dne 21.12. 2015
Rada:
1.    schvaluje:   
1.1. Rada obce vybrala vítěznou nabídku 

na  zhotovení komunikací, chodníků 
a  veřejného osvětlení v bytové zástavbě 
Kopečky uchazeče STRABAG a.s. 
za cenu 2.351.151 Kč s DPH.

1.2. Rada obce zamítla žádost o  pronájem 
osmi parkovacích míst na ul. Masarykova 
a Školní.  

1.3. Rada obce schválila vícenáklady 
k  projektové dokumentaci na  zateplení 
budovy MŠ.

1.4. Rada obce schválila žádost o prominutí 
poplatku za  svoz odpadu za  Jakuba 
Krchňavého za rok 2015.

1.5. Rada obce schválila příspěvek na činnost 
Střediska volného času Domeček na rok 
2016 ve výši 1.000 Kč.

1.6. Rada obce schválila změnu Odpisového 
plánu pro rok 2015.

1.7. Rada obce schválila vyřazení drobného 
majetku z  evidence dle seznamu 
předloženého inventarizační komisí.

1.8. Rada obce rozhodla o zpracování žádostí 
o dotace na opravu komunikace Kopečky 
a hracích prvků v Parku Hlinek.

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 
odpadu

únor: 5., 19.
březen: 4., 18.
duben: 1., 15., 29.

Termíny svozu separovaného 
odpadu
Plast -  únor: 17.

 březen: 16.
 duben: 13.

Sklo -  únor: 25.
 březen: 24.
 duben: 21.

Papír -  únor: 3.
 březen: 2., 30.
 duben: 27.

Bioodpad -  únor: 11.
 březen: 10.
 duben: 7., 21.

-hor-
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2.    ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést inventuru 

projektové dokumentace na  zateplení 
MŠ v návaznosti na předložený rozpočet 
a možnosti získání dotace.

 T.: 15.1.2016, O.: 1. místostarosta, 2. 
místostarosta

2.2. Rada obce ukládá prověřit možnost 
vyhrazení parkovacího místa pro 
návštěvníky pošty.

 T.: 15.1.2016, O.: Ing. Hladík
3.    bere na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o  dokončení opravy chodníku na  ul. 
Dlouhá a Školní.

3.2. Rada obce vzala na vědomí Rozhodnutí 
ÚOHS ve věci výstavby bytového domu 
Doliny.

Usnesení rady obce č. 1/2016  
ze dne 4. 1. 2016
Rada:
1.  schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila Rozpočtové opatření 

č. 5/2015 s příjmy 32.285.000 Kč a výdaji 
23.767.700 Kč.

1.2. Rada obce schválila Plán jednání rady 
obce na I. pololetí 2016 .  

1.3. Rada obce schválila uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu s  MěÚ Pohořelice pro 
zajišťování výkonu agendy speciálního 
stavebního úřadu v  rámci přenesené 
působnosti.

2.    ukládá:
2.1. Rada obce ukládá stanovit standardy pro 

vybavení bytů v bytovém domě Doliny.
 T.: 30.1.2016, O.: starosta, 

místostarostové
2.2. Rada obce ukládá zajistit připravenost 

odběru NN pro ČOV, dle nově 
stanovených podmínek k 30.9.2016.

 T.: 30.8.2016, O.: starosta 
2.3. Rada obce ukládá prověřit zadávací 

podmínky na  žádost o  dotace pro 
jednotky SDH na pořízení dopravního 
automobilu. 

 T.: 15.1.2016, O.: Ing. Hladík
2.4. Rada obce ukládá projednat nepovolenou 

distribuci návykových látek s Policií ČR.
 T: 15.1.2016, O.: starosta
3.    bere na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí informace 

k  připravené výstavbě bytového domu 
Doliny.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí Usnesení 
vrchního soudu v Olomouci č.j. 6 Cmo 
2/2015-245 ve věci vyloučení náhradního 
plnění (kupní cena za  budovu ZŠ 
U  Floriánka) z  konkurzní podstaty 
úpadce Agrodružstva Vranovice.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí dokončení 
kroniky obce za rok 2014.     

Usnesení rady obce č. 2/2016  
ze dne 18. 1. 2016
Rada:
1.  schvaluje:   

1.1. Rada obce schválila smlouvy: 
O  poskytování služeb v  oblasti 
bezpečnosti práce – výkon koordinátora 
bezpečnosti a  ochrany zdraví při 
práci na  staveništi; Smlouvu o  výkonu 
technického dozoru investora a Smlouvu 
o autorském dohledu stavby.

1.2. Rada obce schválila smlouvu o spolupráci 
na prodej bytů v bytovém domě Doliny 
se společností Kometa reality Brno s.r.o.

1.3. Klub důchodců v  budově Domu pro 
seniory nelze využívat pro komerční 
činnost, ani jako fotoateliér. 

2.    ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vybudovat Naučnou 

stezku.
 T: 30.5.2016 (30.8.2016),  

O: Ing. Horníček
2.2. Rada obce ukládá vypracovat 

dlouhodobý plán na  obnovu knižního 
fondu.

 T: 20.2.2016, O: Ing. Horníček
2.3. Rada obce ukládá připravit projekt nové 

knihovny (náplň knihovny, vybavení 
knihovny, personální zajištění) pro 
vzdělávací centrum.

 T: 30.4.2016, O: Ing. Horníček
2.4. Rada obce ukládá připravit žádosti 

o dotace z JMKÚ.
 T: 28.2.2016, O: Ing. Horníček
3.  bere na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí informaci 

o podání žádostí o dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj na  komunikaci 
Kopečky a  na  vybavení parku Hlinek 
hracími prvky.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí  informace 
o  probíhající rekonstrukci sociálního 
zařízení v budově ZŠ.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí předběžné 
výsledky hospodaření k 31.12. 2015.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí Zprávu 
o  situaci v  oblasti veřejného pořádku 
a  vnitřní bezpečnosti na území obvodu 
OOP Pohořelice za rok 2015.

3.5. Rada obce vzala na  vědomí strategické 
rozhodnutí Zastupitelstva města Brna 
o vzniku Brněnské metropolitní oblasti.

Usnesení zastupitelstva obce  
č. 7/2015 ze dne 17. 12. 2015
Zastupitelstvo obce:
1.   schvaluje:
1.1 Zastupitelstvo obce schvaluje program 

jednání zastupitelstva.
1.2 Zastupitelstvo obce schvaluje členy 

návrhové komise.
1.3 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele 

zápisu.
1.4 Zastupitelstvo obce schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 4/2015 
s  celkovými příjmy 31.328.412 Kč 
a celkovými výdaji 24.427.700 Kč.

1.5 Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce 
k  provedení případného Rozpočtového 
opatření č. 5/2015.

1.6 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet 
na  rok 2016 s  celkovými příjmy 

ve  výši 43.377.400 Kč a  výdaji ve  výši 
64.471.300 Kč.

1.7 Zastupitelstvo obce schvaluje 
Rozpočtový výhled na r. 2017 a 2018.

1.8 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu 
pozemku ve vlastnictví České republiky 
p.č. 1919/77 za  pozemek ve  vlastnictví 
Obce Vranovice p.č. 2722/35.

1.9 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán 
investic a oprav na r. 2016-2017.

1.10 Zastupitelstvo obce schvaluje plán 
jednání na rok 2016.

1.11 Zastupitelstvo obce schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů.

1.12 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů.

1.13 Zastupitelstvo obce schvaluje peněžité 
dary pro Římskokatolickou farnost 
ve  výši 30.000 Kč, pro Myslivecké 
sdružení ve výši 20.000 Kč, pro Moravský 
rybářský svaz ve  výši 20.000 Kč, pro 
ČSZ – vinaři ve výši 20.000 Kč, pro Svaz 
skautů JUNÁK ve výši 15.000 Kč a pro 
Český svaz včelařů ve výši 9.000 Kč.

1.14 Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční 
odměnu za  výkon funkcí neuvolněných 
zastupitelů obce dle přílohy č. 1 nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb. v  platném znění 
takto: místostarosta 11.000 Kč, člen rady 
1.578 Kč, předseda výboru nebo komise 
1.386 Kč, člen výboru nebo komise 
1.130 Kč, zastupitel 576 Kč.

2.   ukládá:
2.1 Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu 

výboru připravit pravidla pro vypsání 
dotačních titulů pro SOKOL a  SK 
Vranovice.

 T.: 28.2.2016, O.: předseda fin. výboru
3.   bere na vědomí:
3.1 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 

zprávu o kontrole usnesení.
3.2 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 

přednesenou zprávu o  činnosti rady 
obce.

3.3 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
přednesenou zprávu o  činnosti 
finančního výboru.

3.4 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
přednesenou zprávu o  činnosti 
kontrolního výboru.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek  

25. 2. 2016 od 19 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Vranovice
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Události, aktuality

Rozpočet 
na letošní rok 
podporuje školství 
a vzdělávání. 
Přibudou nové byty
Přestože výsledky hospodaření 

za  loňský rok nejsou ještě definitivně 
uzavřeny, napovídají, že rok 2015 bude 
patřit k úspěšným. Odhaduje se přebytek 
ve výši zhruba 8,5 miliónu korun.

Podpora školství a vzdělávání 
a bytové výstavbě
Do  roku 2016 jde obec s  plány 

na podporu školství a vzdělávání a bytové 
výstavby. Počítá se s výstavbou bytového 
domu v  Dolinách, jehož stavba již byla 
zahájena, a  stranou nezůstávají ani 
opravy komunikací a projektová příprava 
významných investic do  dalších let. 
Už v  lednu byla zahájena rekonstrukce 
sociálních zařízení v  základní škole 
za více jak 3 miliony korun a je připraveno 
zateplení mateřské školy za  2 miliony 
korun.

Uvedeným záměrům odpovídají 
i  plánované výdaje a  rozpočet bude 
podpořen již v  příštím roce příjmy 
z  prodeje bytů v  bytovém domě. 
V konečném důsledku pak přinese bytový 
dům odhadem 10 miliónů korun, které 
poslouží při stavbě vzdělávacího centra. 

To potvrzuje i  schválený rozpočtový 
výhled pro rok 2017, který počítá 
s  volnými finančními prostředky ve  výši 
21 miliónů korun, což je zhruba o  10 
miliónů korun více, než tomu bylo 
v minulých letech.

Stranou nezůstávají opravy 
komunikací ani projektová 
příprava nových investic
Občané na ulici Kopečky se v letošním 

roce dočkají dlouho očekávaných 
oprav komunikace, vybudování nových 
chodníků, parkovacích míst a  osvětlení. 
Novou tvář dostane také ulička, spojující 
ulice Pouzdřanská s  železniční stanicí 
Českých drah.

Už dnes se pracuje na  projektech 
a studiích významných investic pro další 
období. V  současné době se připravují 
projekty na  bezpečné propojení západní 

části obce (ul. Přibická, Polní, Nad 
Dolinami, Doliny, Sadová, U  Hájku , 
U  Hlinku a  Ivaňská) s  centrem obce. 
Na  ul. Přibická se přechod rozšíří 
i  pro cyklisty a  na  nádraží ČD dojde 
k  bezpečnému podchodu pro západní 
část obce. 

Spravedlivější odměny 
i motivace za třídění odpadu
Zatímco v  jiných obcích a  městech 

poplatky za  třídění odpadu pro občany 
většinou rostou, vedení obce usiluje 
o  co nejefektivnější fungování systému 
a  motivaci občanů k  třídění odpadů 
a  cenu za  svoz a  likvidaci odpadu pro 
občany nezvyšuje. Výsledky za  uplynulý 
rok od třídění jsou povzbudivé. Tříděním 
se pozitivně změnil poměr tříděného 
plastového a  biologického odpadu 
na  celkovém odpadu. S  cílem zachovat 
spravedlivější výsledky i odměny schválilo 
zastupitelstvo tzv. koeficienty odpadu, 
kterými se tříděný odpad přepočítává. 
Koeficient 0,5 u  bioodpadu snižuje 
jeho váhu na polovinu a koeficient 1,75 
zvyšuje váhu plastu o 75 procent. Poplatky 
za svoz a likvidaci odpadu ani podmínky 
motivace se jinak nemění.

hor

Chodníky na ulicích 
Dlouhá a Školní 
jsou hotovy
Zhruba půl kilometru dlouhý nový 

chodník se zámkovou dlažbou dostali 
v  polovině prosince k  užívání nejen 
obyvatelé žijící v  domech na  ulicích 
Dlouhá a  Školní. Předáním hotového 
díla skončily přibližně dvouměsíční práce 
na obnově chodníku po jedné straně obou 
zmíněných ulic. 

Stavbu za více jak osmset tisíc korun 
prováděla stavební firma z  Hodonína, 
která vzešla jako vítěz ze čtyř uchazečů 
přihlášených k  výběrovému řízení. 

Obyvatelé rodinných domů a  občané 
Vranovic tak dostali již v  předstihu 
pomyslný vánoční dárek a  mají k dispozici 
funkční nové chodníky po obou stranách 
ulice.

Text a foto: Josef Horníček

Turistické centrum 
i půjčovna kol měly 
úspěšnou sezónu
Úspěšnou turistickou sezónu  mělo 

loni Turistické informační centrum 
(TIC) ve  Vranovicích. Za  sezónu, 
která trvala od  začátku dubna do konce 
měsíce října, navštívilo TIC celkem 
2514 turistů z  blízkého i  vzdálenějšího 
okolí. Informace o  turistických 
zajímavostech obce a regionu vyhledávali 
především cyklisté a  cykloturisté, velký 
zájem byl i  o  turistické známky obce. 
Návštěvníci TIC však měli možnost 
ochutnat i  výborná vína zdejších vinařů. 
O  spokojenosti s  provozem TIC 
a  vinotéky i  dobrém vínu svědčí zápisy 
a poděkování v knize návštěv, mezi nimiž 
najdeme i  vzkazy od  turistů z  americké 
Jižní Karolíny, New Yorku a  poutníka 
po  svatojakubské cestě do  španělského 
Santiaga de Compostella.

Služby TIC letos poprvé doplňovalo 
půjčování kol ve  spolupráci s  Českými 
drahami. Startovací první ročník 
projektu půjčování kol „ČD Bike“ byl 
zahájen v  květnu a  trval také do  konce 
října. Za  toto období využilo služby 
půjčovny kol celkem 44 osob, které si 
zapůjčily celkem 42 kol. Většinou se 
jednalo o návštěvníky regionů z Plzeňska, 
východních Čech, jižních Čech a severní 
Moravy.

Josef Horníček

Pro turistickou sezónu 2016 hledáme
pracovníka TIC a vinotéky.

Práce na dohodu, především o víkendech,
je vhodná i pro studenty.

Znalost AJ nebo NJ vítána.
Bližší informace

na tel. č.: 739 051 137  
(p. Drahomír Dofek).
Nabídky zasílejte na

Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 691 25
nebo e-mail: obec@vranovice.eu

do 29. 2. 2016.
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Okna školy dokořán

V hlavní budově 
školy začala 
rekonstrukce 
sociálních zařízení
V tomto roce se dočkají žáci základní 

školy na  Masarykově ulici nových 
sociálních zařízení. O prvním lednovém 
víkendu totiž začaly práce na rekonstrukci 
sociálních zařízení v  celé budově školy. 
Práce probíhají během školního provozu 
a  postupně budou opraveny toalety 
ve všech patrech školní budovy. Počítá se 
i s vybudováním sprch. Celkové náklady 
na rekonstrukci se odhadují na více než 3 
milióny korun a práce budou trvat zhruba 
do konce měsíce března.

Od prvních dnů nového roku prochází sociální 
zařízení v základní škole celkovou rekonstrukcí

Za dočasné útočiště slouží stavební firmě jedna 
ze školních tříd

Text a foto: Josef Horníček

Poznávací vycházky 
pro předškoláky 
v mateřské škole
Již třetím rokem probíhají u  nás 

v  mateřské škole poznávací vycházky, 
které jsou zaměřené na dané téma a pro 
předškoláky znamenají něco navíc. 
Tempo, orientaci, různé kvízové úkoly, to 
vše si předškoláci vyzkoušejí, než půjdou 
do školy.

Nabízíme ukázku z  jedné prosincové 
vycházky:

Poznávací vycházka VIII
Ve  středu 16. prosince jsme dostali 

s  předškoláky důležitý úkol. Vypravili 
jsme se vesnicí a  rozdávali jsme koledu, 
dáreček a přání  k Vánocům a do Nového 
roku 2016. Ještě u  školky jsme se 
s  dětmi bavili o  tom, na  koho nesmíme 
zapomenout. 

Předškoláci rozdávali před vánočními svátky 
v obci koledy, dárečky a přání 
Foto: Lucie Třináctá

Naše výprava začala na  obecním 
úřadě u  pana starosty. Pokračovali jsme 
přes matriku u Zuzany Škamradové. Pak 
přišla na řadu pošta a téměř vedle základní 
škola a naše paní ředitelka. Nesměli jsme 
zapomenout na obchody, které tu v naší 
obci máme. Přes trafiku a pekárnu jsme se 
dostali až k paní zubařce a našim místním 
lékařům, k lékárně. Děti se vesele střídaly 
v  předávání přání a  v  říkání a  zpívání 
koled. Když to šlo, zastavili jsme se 
a zazpívali koledu všichni dohromady. 

Největší radost jsme udělali v  domě 
pro seniory. Překvapili jsme tam dědečky 

a  babičky na  procházkách po  chodbě. 
Paní sestřičky i klienti domova byli dojatí. 
Předali jsme dáreček a  pospíchali dolů 
do Scolarestu za paní vedoucí.

Každý si na  nás našel chviličku 
a  v  předvánočním shonu se zastavil 
a  poslechl si koledu z  úst našich 
předškoláků. Stali jsme se andílky, bez 
čertů a Mikuláše, to ale nevadilo. Prožili 
jsme si radost, štěstí a  dojetí v  očích 
obdarovaných. Zjistili jsme, jak krásné 
a důležité je dávat. 

Lucie Třináctá

Mikuláš naděloval 
v Domově pro 
seniory
S předstihem několika dní ve čtvrtek 

3. prosince 2015 zavítal Mikuláš 
s  andělem a  čertem do  Domova pro 
seniory, aby svojí přítomností a  malým 
dárkem potěšili jeho obyvatele. 

Úsměvy na tváři seniorů, poděkování 
a  slova chvály doprovázely mikulášskou 
družinu po  celou dobu pobytu mezi 
babičkami a  dědečky. Každý z  obyvatel 
domova obdržel také malý dárek 
od vedení domova. Akci připravilo vedení 
Domova pro seniory ve spolupráci s žáky 
základní školy. 

Josef Horníček

ZŠ a MŠ Vranovice
Vás zvou na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
v neděli 20. března 2016

do sportovní haly  
TJ Sokol
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Obecní knihovna

Ohlédnutí 
za minulým rokem 
v knihovně

Rozrostl se knihovní fond i počet 
on-line přístupů
V roce 2015 se knihovní fond rozrostl 

o  257 nových knižních titulů a  ke  konci 
roku tak čítal 8539 titulů, z  toho 6433 
titulů krásné literatury a  2104 tituly 
naučné literatury. Během roku si aktivní 
registrovaní čtenáři, kterých bylo celkem 
223, zapůjčili celkem 8197 knih a časopisů. 
To znamená, že každý čtenář si průměrně 
vypůjčil 37 knih a časopisů za rok.

Základní nabídku vlastního 
knihovního fondu jsme loni rozšířili 
o  nabídku knih z  výměnného fondu 
z Břeclavi. Celkem to bylo 909 knih.

V uplynulém roce navštívilo knihovnu 
celkem 2170 čtenářů, další návštěvníci 
navštívili knihovnu při akcích a besedách, 
které knihovna v  průběhu roku pro ně 
připravila. Jednalo se zejména o besedy se 
žáky základní školy k různým literárním 
výročím (loni to bylo 195. výročí narození 
Boženy Němcové a 125. výročí narození 
Karla Čapka), pasování prvňáčků 
na čtenáře, výstavy „Portréty stáří“ a „Svět 
nevidomých“, beseda s publicistkou Evou 
Dobšíkovou apod.).

Více jak dvakrát také vzrostl počet 
uživatelů on-line přístupů do  databáze 
knihovny. Počet návštěvníků webových 
stránek knihovny, které jsou součástí 
webových stránek obce, vzrostl na  5529 
a zvýšil se tak proti předcházejícímu roku 
o více než půl druhého tisíce. Vzrostl také 
počet návštěvníků a  uživatelů on-line 
služeb, a to ze 328 na 814 osob. 

Čtenáři si mohou například 
rezervovat knížku prostřednictvím 
internetu přímo z  domu, nebo dokonce 
prodloužit základní výpůjční dobu, která 
je jeden měsíc, z pohodlí svého domova 
přes své čtenářské konto on-line.

Projekt „Půjčování hraček“ 
oslovil malé i velké
Se začátkem nového školního roku 

od měsíce září 2015 jsme zahájili projekt 
„Půjčujeme hračky“. Registrovaní 
čtenáři a návštěvníci knihovny si mohou 
zapůjčit domů některou z  více jak 

sedmdesáti hraček, speciálních 
a  sportovních pomůcek, 
které pořídila obec za  zhruba 
54 tisíc korun. Na  projekt 
přispěl svými prostředky 
i  Jihomoravský kraj. Za  čtyři 

měsíce trvání projektu si přišlo půjčit 
hračky celkem 46 návštěvníků knihovny, 
kteří si v celkem 141 výpůjčkách zapůjčili 
přibližně dvě třetiny hraček. Zbývající 
třetinu hraček a  pomůcek představují 
hry a  sportovní potřeby pro venkovní 
využití, jejichž půjčování se předpokládá 
od  jarních měsíců. Největší zájem je 
o  vědomostní a  stolní hry, hlavolamy, 
velká dětská odrážedla, auta a stavebnice.

Josef Horníček

Zemřela Eva 
Dobšíková
Do  Vranovic dorazila počátkem 

prosince smutná zpráva, že ve  věku 83 
let zemřela vranovická  rodačka  Eva 
Dobšíková,  bývalá učitelka,  socioložka 
a publicistka.

Dětství a  studentská léta prožila 
ve  Vranovicích, kde byl její tatínek 
obvodním lékařem a matka před válkou 
i  po  ní učitelkou. Vystudovala Vysokou 
školu zemědělskou v Brně a později také 
sociologii a  pedagogiku. Do  rodné obce 
často dojížděla i po přestěhování do Brna 
a vracela se sem i ve své literární tvorbě. 
Na dětství a mladá léta vzpomíná ve své 
knize „Naše doba a  my v  ní“, vydané 
v  roce 2009, a  také v  druhé knize textů 
o zvířatech a vztazích mezi lidmi a zvířaty 
„My a oni“, vydané loni v květnu. Vydat 
třetí knihu, kterou plánovala věnovat 
problematice lidí bez domova a  lidí 
na okraji společnosti, už bohužel nestihla. 

Josef Horníček
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Římskokatolická farnost

Novoroční koncert
V  letošním roce přijel do  naší 

obce malý chrámový sbor z  Měnína, 
který připravil pro občany Vranovic 
pěkný zážitek na  novoročním koncertě 
nazvaném Na křídlech Vánoc. V  sobotu 
9. ledna 2016 mohli uslyšet návštěvníci 
koncertu v kostele navštívení Panny Marie 
známé i  neznámé vánoční koledy, verše 
a vyprávění. Vzhledem k méně obvyklému 
termínu – časné sobotní odpoledne – bylo 
sice návštěvníků méně, ale zato nešetřili 
potleskem. Pásmo hudebníků a  zpěváků 
tak udělalo důstojnou tečku za  oslavou 
vánočních svátků v naší farnosti.

Vánoční čas zakončil novoroční koncert 
Chrámového sboru z Měnína

Společné slavení 
Vánoc nás spojuje
Po velkých přípravách se celá farnost 

sešla na  slavnostní půlnoční  mši svaté. 
Také letos slavil otec Grzegorz půlnoční 
mši přesně o půlnoci 24. prosince. Písně 
zahrála a  zazpívala již tradičně místní 
Schola Vranovice pod vedením slečny 
Hladíkové. Krásný rytmický zpěv 
nádherně doplňoval noční slavnost. 

Na  Boží hod pak mladí zpěváci 
a  hudebníci vystoupili vpředu kostela, 
kde zahráli i několik dalších koled po mši 
svaté. 

Na svátek svatého Štěpána pak místní 
paní učitelky Machová a  Stejskalová 
secvičily s dětmi z Vranovic pásmo písní 
a  koled ke  mši. Kromě již tradičních 
smyčcových nástrojů nechyběl stejně jako 
v minulém roce saxofon Vojtěcha Kříže. 
Proto rodiče dětí i  návštěvníci těchto 
bohoslužeb na závěr obřadu po skončení 
hudebních přídavků odměnili hudebníky 
velkým potleskem. Je pěkné vidět 
o  vánočních svátcích řadu lidí, kteří 
přivedou děti i jen tak mimo mši ukázat 
jim 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.

Advent 
ve vranovické 
farnosti
Jak již víte z minulého čísla zpravodaje, 

byl loňský podzim ve  vranovickém 
kostele ve  znamení opravy omítek 
interiéru místního kostela a  jeho vnitřní 
výmalby. Tato výmalba skončila v  čase 
adventním po druhé neděli adventní a tak 
se následující sobotu konal velký úklid 
celého kostela. 

Poté proběhla další sobotu brigáda 
na  přípravu vánoční výzdoby – stromků 
a  betléma, a  den před Štědrým dnem 
brigáda na zdobení stromků. 

Do  těchto akcí se zapojila celá řada 
malých i velkých farníků a patří jim za tuto 
práci veliký dík. Nemalé poděkování patří 
též obci Vranovice za finanční příspěvek 
na výmalbu našeho svatostánku. 

Velký úklid kostela po výmalbě interiéru

Nyní po  letech prokoukl kostel také 
zevnitř, takže návštěvníci vánočních 
obřadů kromě tradiční výzdoby 
a  betléma obdivovali umění řemeslníků 
a restaurátorů. 

Příprava vánoční výzdoby a betléma

Každopádně byl letošní advent – doba 
přípravy na oslavy narození Pána Ježíše – 
díky výmalbě kostela podobnější přípravě 
domu každého z  nás před tím, než má 
přijít do rodiny nový přírůstek.

Text a foto: Pavel Kukleta
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Společenské dění

Obecní ples s Mistříňankou 
ostartoval plesovou sezónu 
ve Vranovicích
Návštěvníci plesu se dobře bavili na  9. obecním plese až 

do  časných ranních hodin. K  dobré náladě a  zatraktivnění 
večera přispěla i řada partnerských společností i fyzických osob, 
kteří věnovali do  tomboly hodnotné ceny. Za  jejich podporu 
jménem obce a  pořadatelů děkujeme. Šťastní výherci si tak 
mohli domů odnést kromě zážitků z příjemně prožitého večera 
ve společnosti přátel i některou z pěkných cen.

Sponzorské partnerské firmy a fyzické osoby (v abecedním 
pořadí):

AGRO KLIMUS, s.r.o., Velké Němčice
Aqualand Moravia, Pasohlávky

.A.S.A., spol. s r.o., Miroslav
CERTBETON, s.r.o., Vranovice

COOP – Jednota, spotřební družstvo, Vranovice
Dofek Josef, Ing., Vranovice

JAHO-OK, s.r.o., Pouzdřany
JAPEZ, s.r.o., Brno

Jedličková Růžena – Hospodářské potřeby, Vranovice
Kometa reality, s.r.o., Brno

Moravský rybářský svaz, MO Vranovice
Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice

Nábytek Mikulík, Vranovice
Obec Vranovice

Pekárna KESI, Vranovice
Raiffeisen Agro Morava, spol. s r.o., Vranovice

Restaurace Na Hale, Vranovice
Scolarest, s.r.o., Vranovice

Stavebniny Vajbar, s.r.o., Bořetice
Studio Liba, Studio zdraví, krásy & redukce váhy, Břeclav

Vavřík – Zakázková výroba kuchyní, Pohořelice
VAŠSTAV, s.r.o., Brno

VHS, s.r.o., Břeclav
Zahradnictví REA, Vranovice
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Pod vánočním stromem zpívaly 
koledy desítky lidí
K Štědrovečernímu zpívání koled a vánočních písní se 24. 

prosince odpoledne sešly u  vánočního stromu před kostelem 
desítky dětí i dospělých. Za hudebního doprovodu paní učitelky 
Pavly Pantákové a dětského Sborečku složeného z žáků místní 
základní školy si přítomní společně zazpívali nejhezčí vánoční 
koledy a  písně, pozdravili se se svými známými a  užívali si 
vánoční atmosféry svátečního odpoledne. Nechyběl ani svařák a  
někteří ochutnali i něco ostřejšího z vlastních přinesených zásob.  
Kdo chtěl, mohl si domů odnést plamínek z Betlémského světla 
a  po  necelé hodině se všichni rozešli domů ke  štědrovečerní 
tabuli.

Do Vranovic přijel Mikuláš
V  sobotu 5. prosince přijel do  Vranovic Mikuláš s  anděly 

a čerty k vánočnímu stromu a přivezl s sebou plný kočár dárků. 
Dostalo se na  každého, kdo byl po  celý rok hodný. Někteří 
z obdarovaných se pochlubili krátkou básničkou nebo písničkou, 
a tak čerti, kteří Mikuláše doprovázeli, museli po nadílce odejít 
s prázdnými pytli.

Text a foto:  
Josef Horníček
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Z činnosti spolků

ČSZ – Vinaři 
Vranovice
Pan farář požehnal 
mladým vínům
V sobotu 27. prosince 2015 pořádali 

vranovičtí vinaři tradiční žehnání 
mladých vín. V  příjemném prostředí 
jídelny Domu pro seniory přinesli místní 
vinaři k  ochutnávce kolem osmdesáti 
vzorků mladých vín z  vlastní produkce. 
Ochutnávku zahájil místní pan farář, který 
přítomným sdělil něco k  historickému 
významu žehnání vín a  přineseným 
vínům požehnal. O tom, že loňský ročník 
se zapíše mezi ty zdařilejší, se přesvědčila 
asi padesátka návštěvníků z  řad vinařů 
i  milovníků vín. Přítomní hodnotili 
barvu, vůni a  chuť jednotlivých vzorků 
a  vedli vzrušené diskuse do  pozdních 
večerních hodin.

Drahomír Dofek

Pozvánka na místní 
výstavu vín
V sobotu 12. března 2016 pořádá ZO 

ČSZ místní sdružení vinaři Vranovice 
tradiční, již 47. ročník místní výstavy 
vín. Všechny milovníky vín tímto zveme. 
Výstava se koná ve sportovní hale na ulici 
Lipové a  začátek je ve  14.00 hodin. 
K  poslechu a  zpěvu zahraje cimbálová 
muzika Katrán z  Velkých Bílovic. Jako 
tradičně bude pro návštěvníky připravena 
bohatá tombola. Hodnocení vín se koná 
v  sobotu 5. března 2016 ve  13.00 hodin 
v jídelně Domu pro seniory ve Vranovicích.

Drahomír Dofek

Klub maminek
O probuzené mouše 
a ospalém muži
Milý čtenáři, nenech se zmást, je to 

opravdu nadpis ke  sloupku KáeMVéčka 
- Klubu maminek Vranovice. 

Ta moucha zmateně poletuje při 
psaní těchto řádek kolem lustru, a přitom 
by měla spát až do jara,  a ten muž chtěl 

spát už před hodinou, ale cosi ho neustále 
zdržuje, a tak tu bdí. Moucha neví, co je 
pro ni dobré, na co je ten pravý čas, muž 
to ví, ale stejně mu to není nic platné...

Všechno má svůj čas. Často tuto frázi 
opakujeme svým dětem a  přitom sami 
odkládáme, co můžeme, anebo nedočkavě 
uspěcháváme něco jiného. Občas 
slýchávám v  souvislosti s  dětmi: „Až 
bude mít tři měsíce/roky, to bude hej.“ 
„Až bude spát celou noc...“. „Až bude 
sedět/chodit...“. ,,Až bude bez plínek...“. 
„Až bude mluvit...“. ,,Až bude číst...“. 
„Až bude ve  školce/škole...“. „Až bude 
velký...“ „Až bude samostatná...“ Až bude 
PRYČ?  - PROČ? Je tu teď, pro mně 
a já (my - rodiče, babička, děda) pro něj. 
Máme jedinečnou možnost být při tom, 
když se utváří člověk a podílet se na tom. 
Každou společnou minutou, každým 
povzbuzením, úsměvem i napomenutím. 
Je na to ten správný čas.

Jitka Klimešová

Maminky s dětmi se 
zapojily do projektu 
parku Hlinek
Na  druhou polovinu letošního 

roku se plánuje revitalizace lokality 
Hlinku a  vybudování volnočasového 
parku oddechu. Projekt parku je již 
připraven a děti s maminkami se zapojily 
do  projektu výběrem herních prvků, 
které by měly rády na  novém dětském 
hřišti. Na  ilustrační obrázky možných 
herních prvků lepily smajlíky, čímž daly 
hlas konkrétnímu hernímu prvku. A jaké 
jsou výsledky? Nejvíce děti upřednostňují 
pružinové houpadlo, pískoviště, průlezku 
a houpačku. 

Foto: Josef Horníček
Podobný výběr možných herních 

prvků provedly i děti navštěvující školní 
družinu při základní škole.

Josef Horníček

Klub důchodců
Návštěva v klubu
Při posledním posezení v klubu v roce 

2015, kde se sešlo 47 členů, nás navštívili 
Mikuláš, anděl a dva čerti. Bylo veselo. 

Mezi seniory zavítal Mikuláš s anděly a čerty

Čerti obcházeli členy, jeden 
s  proutěným koštětem, druhý s  řetězem 
a  bylo vidět, že se do  pekla nechtějí 
vrátit sami. Ale museli! Anděl rozdával 
horoskopy, Mikuláš balíčky. Velmi nás 
pobavilo taneční vystoupení tří děvčat, 
pod vedením paní Saši Mlčákové. Byla 
dobrá nálada, pohoštění a zpěv - Vánoce, 
Vánoce přicházejí...

Foto: Zdenka Melová
Ať se všichni dobře máme,
ať zdravím oplýváme,
aby Nový rok 2016 za to stál
a osud nám vše dobré přál ...

Zdenka Melová

Divadlo
Za dobrou zábavou, kdy se nastrojíme 

a  zbavíme všech starostí, jezdíme 
do  divadla v  Boleradicích. Velmi dobře 
nastudované hry, příjemné prostředí 
divadla nás láká. Muzikál My Fair 
Lady v  obnovené premiéře Vlastenecké 
Omladiny z  Vídně nás velmi pobavil, 
o  čemž svědčil i  dlouhotrvající děkovný 
potlesk stojících diváků na  závěr 
představení. Těšíme se na kulturní zážitky 
boleradického divadla i v tomto roce.

Zdenka Melová 
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Sport

TJ Sokol 
Vranovice
Cvičení zakončila 
vánoční besídka
Tak jako v  loňském roce, tak i  letos 

jsme cvičení ukončili 18. prosince 2015 
tradiční vánoční besídkou. Tentokrát 
měly děti vyrobit ozdobu na  vánoční 
stromeček z  textilu. Na  nástěnce byly 
vystaveny pro inspiraci již od  začátku 
prosince různé ozdoby z látky či vlny, ale 
myslím, že děti měly inspirace víc než 
dost.

A  děti dokázaly, že jsou i  šikovné. 
Na  vánočním stromečku se objevily 
hvězdičky, zvoneček, „baňky – bumbály“ 
a další. Na besídce samotné si všechny děti 
vyrobily papírovou dekoraci na  vánoční 
dárky. Je pravdou, že výrobky nebyly až 
tak dokonalé, ale není nad vlastnoruční 
výrobek!

Hry a  soutěže připravila Jana 
Hladká a měla opět úspěch. Asi nejlepší 
a  nejzábavnější bylo „přenášení vody 
kapříčkovi přes zamrzlou lávku“, soutěžilo 
se ve zdobení dřevěného smrčku a opět se 
stavěl sněhulák.

Vánoční besídka se vydařila a myslím, 
že i přihlížející maminky a děti se taktéž 
pobavily.

Marta Goliášová

Stolní tenisté 
hodnotili
První sobotu v  novém roce využili 

vranovičtí stolní tenisté k  celoročnímu 
hodnocení svých úspěchů a  neúspěchů 
a  k  sestavení optimistického scénáře 
dalšího vývoje soutěží družstev po zimní 
přestávce. Počet projednávaných témat 
a  dokumentů přibližně odpovídal počtu 
lahví vína z  nejlepších vranovických 
sklepů chlazených za  oknem schůzovní 
místnosti a  byl roven počtu účastníků 
přátelského turnaje, který si při této 
příležitosti sami hráči uspořádali. 

Turnaj čtyřher – vlevo vítězná dvojice Bednařík 
– Zmrzlík. Foto: Rudolf Zouhar

A jako v minulých létech i  tentokrát 
v něm o samotný sportovní výsledek příliš 
nešlo. Přesto už první boje ve čtyřčlenných 
byly urputné a postup si museli i favorité 
z „A“ družstva tvrdě vybojovat. O prvních 
dvou místech konečného pořadí však 
nakonec nebylo pochyb  - papíroví 
favorité Marcel Bednařík a  Rostislav  
Hladký potvrdili svoje kvality. Třetí 
a  čtvrté místo Aleše Mrkvici a  Miloše 
Němečka už ovšem  překvapením nazvat 
lze. Turnaj poražených se potom stal 
kořistí juniorů(ek): 1. Daniel Pavelka, 2. 
Pavlína Veselá, 3. Pavel Zmrzlík.

Pavel Šťastný

Silový trojboj
Trojbojaři uspěli 
na Mistrovství ČR 
v Praze
O  víkendu 23. a  24. ledna se 

ve  sportovní hale v  Praze – Chodově 
uskutečnilo 24. Mistrovství ČR 
v  silovém trojboji. Na  sobotní soutěž 
dorostu a  juniorů byli nominováni čtyři 
závodníci z Vranovic, a to dva dorostenci 
a  dva junioři, kteří prošli kvalifikačním 
závodem ve Zbýšově.

Dorostenec Filip  Kurka ve  váhové 
kategorii do 93 kg se umístil na pěkném 
3. místě v osobním rekordu, a  to 420 kg 
(dřep 157,5 kg, tlak 107,5 kg a mrtvý tah 
155 kg). Tomáš Franc obsadil 5. místo 
v  kategorii do  74 kg celkovým výkonem 
400 kg. Za zmínku stojí, že tento závodník 
trénuje teprve jeden rok.

A  kde máme zbylé dva nominované 
závodníky? Dorostenec Marek Suchánek 
si zahrál florbal a zranil se. Junior Marek 
Čech, který jako junior měl velkou 
naději na  dobré umístění, odjel za  prací 
do zahraničí.

Cvičení i v tomto roce

Každé úterý v  18.00 hod. se 
scházíme při cvičení v ZŠ, které velmi 
obětavě vede paní Svatava Pitková. 
Přijďte si s  námi protáhnout tělo 
na hodinu cvičení!

Zdenka Melová

Klub má sloužit 
občanům, ne 
komerci 
Rada obce se na  svém posledním 

zasedání zabývala mimo jiné zneužíváním 
prostor Klubu důchodců v  Domě pro 
seniory k  soukromým komerčním 
účelům. Na sociálních sítích se opakovaně 
objevují fotografie pořízené v atraktivních 
prostorách klubu v  rozporu s  účelem, 
pro který byl klub zřízen, k  propagaci 
soukromých komerčních aktivit a  to 
bez souhlasu provozovatele.  Rada obce 
důrazně upozorňuje na  porušování 
práv provozovatele těchto prostor 
a  poškozování jeho dobrého jména 
i  jména obce. Porušováním těchto zásad 
a  zveřejňováním takových fotografií se 
autoři vystavují postihu za  porušení 
platných právních předpisů.  

Prostory klubu lze využívat bezplatně 
pro spolkovou a  společenskou činnost, 
jako je tomu např. činnost důchodců 
nebo maminek, případně i pro soukromé 
společenské akce. Fotografie z těchto akcí 
je možné pořizovat a  zveřejňovat, nikoli 
však komerčně.

hor

Vranovické baby
Vás zvou na

MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE
v sobotu 6. února 2016

Sraz masek ve 13.00 hod. 
u Rausů na ulici Ivaňská
(další časy jsou přibližné)
14.00 hod. - Dům pro seniory
14.30 hod. - Náměstíčko  

(p. Jebavý)
15.30 hod. - Květná (Vajbarovi)

16.30 hod. - Náves
Zakončení a posezení 
v Penzionu Veritas

v 17.30 hod.
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Borci z Vranovic – zleva Tomáš Franc a Filip 
Kurka

Na  tomto mistrovství soutěžilo 
celkem 19 oddílů z  ČR a  Slovenska 
a v hodnocení oddílů a klubů se náš oddíl 
mladých závodníků umístil na  deváté 
příčce. 

Filip Kurka – dřep 157,5 kg

Tomáš Franc – mrtvý tah 165 kg
Foto: Pavlína Kurková

Velké poděkování patří panu 
Hochmanovi, že obětoval svůj čas 
na odvoz mladých závodníků.

 
V neděli pokračovalo 24. Mistrovství 

ČR v  silovém trojboji masters. Oddíl 

silového trojboje Vranovice měl na tomto 
mistrovství tři účastníky masters M1 (tj. 
nad 40 let).

Velmi pěkného umístění dosáhl 
a  bojovnost předvedl Pavel  Pláteník 
v kategorii M1 do 83 kg a vybojoval velmi 
pěkné 2. místo za celkový výkon 650 kg. 
I když jeho silná disciplína – dřep – nešla, 
jak si představoval, měl platný základní 
pokus na  255 kg. V  tlaku měl nejlepší 
výkon na 150 kg, v mrtvém tahu měl výkon 
245 kg. Pavla Pláteníka musíme pochválit 
za  přístup k  mistrovství a  dlouho bude 
příkladem pro všechny závodníky našeho 
oddílu.

V  kategorii M1 do  93 kg, nejvíce 
obsazené v  mistrovství, se umístil Jiří 
Furch na 6. místě za celkový výkon 530 kg.

Oldřich Halfar se umístil v kategorii 
M1 do  120 kg na  3.  místě za  celkový 
výkon 547,5 kg. Musím všem třem 
zúčastněným závodníkům poděkovat jak 
za  přístup k  tréninku, tak k  samotným 
závodům. V  hodnocení oddílů byly 
Vranovice na čtvrtém místě.

Za TJ Sokol Vranovice Ivan Karpíšek

SK Vranovice
Mládež SK 
Vranovice
Tak jako v  minulé sezóně jsme 

měli spojena družstva přípravek a  žáků 
s malými fotbalisty ze sousedních Přibic. 
U  nejmenších playerů od  podzimní 
sezóny začal pracovat spolu s  Jankem 
Stankovičem Martin Třináctý, který 
s sebou přinesl nové progresivní poznatky 
a zkušenosti. Je velmi potěšující vzrůstající 
zájem vranovické mládeže o  fotbal. 
Na většině tréninků byla účast 15 až 20 
hráčů. Sezónu jsme zahájili poslední 
víkend prázdnin turnajem s mezinárodní 
účastí v  Pohořelicích. Dále následovala 
rutina víkendových mistráků, ke  kterým 
se vždy sešel velký počet hráčů a  nikdy 
nechybělo nasazení 
a  chuť do  hry. My, 
trenéři, jsme často 
řešili problém ne 
koho postavit, ale 
aby bylo dost dresů. 
Všechny zápasy 
našich přípravek 
jsme odehráli 
na  našem hřišti 
za  velké podpory 
nejenom rodičů, 

ale i  příchozích fanoušků. Velký dík 
patří rodičům, kteří mají o své fotbalové 
ratolesti zájem a nám tím velmi pomáhají 
jak na trénincích, tak při zápasech. 

Družstvo žáků vedené Vlastou 
Tučkem a Jankem Stankovičem se oproti 
přípravce na některých zápasech potýkalo 
s nedostatkem a někdy i nezájmem hráčů. 
Hlavně na  začátku a  na  konci sezóny 
nám museli vypomáhat hráči z přípravky. 
Zejména Kubík Toncr, ze kterého nám 
vyrůstá velká fotbalová naděje. Spojené 
družstvo žáků Přibice/Vranovice obsadilo 
po  podzimní části soutěže pěkné páté 
místo. Je velká škoda, že silné soupeře 
porážíme a  na  slabší se nedokážeme 
sejít! Některé zápasy, hlavně se silnějšími 

Družstvo Z V R P Skóre B
1. Ivaň 9 8 0 1 63:13 24
2. Krumvíř 9 7 1 1 71:15 22
3. Kobylí/Vrbice 9 6 1 2 67:9 19
4. Nosislav 9 6 0 3 39:33 18
5. Přibice/Vranovice 9 5 0 4 42:32 15
6. Nikolčice 9 4 0 5 30:38 12
7. Velké Němčice 9 3 1 5 39:47 10
8. Pouzdřany 9 3 0 6 32:51 9
9. Klobouky 9 1 1 7 16:51 4

10. Uherčice 9 0 0 9 9:119 0
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soupeři, byly opravdu krásné. Tyto 
problémy už ale s sebou nese tato hráčská 
věková kategorie.

O  to větší radost nám přinášejí 
úspěchy Ríši Pezlara, který je zván 
na kempy výběru okresu Břeclav a který 
také okres pravidelně na  různých 
turnajích reprezentuje.

Za SK Vranovice Jan Stankovič

í Tabulka starší žáci sk. B

Muži SK Vranovice
Podzimní část soutěže ve  III. třídě 

skupiny B je již za námi a v současnosti 
probíhá zimní příprava na  jarní část. 
Podzimní 5. místo je pro nás dostatečnou 
motivací na  to, abychom zapracovali 
a v jarních zápasech podávali přesvědčivé 
výkony a bodově se posunuli výše.

V  rámci zimní přípravy sehrajeme 
3 přátelská utkání, ve  kterých budeme 
chtít nadále stabilizovat kádr mužstva 
a co nejvíce naplánovat formu na sezónu. 
Věříme, že samotní hráči chtějí na  sobě 
pracovat natolik, aby se za  své výkony 
nemuseli stydět a na vranovickou kopanou 
chodilo nadále 
tolik fanoušků 
jako doposud.

SK Vrano-
vice se zapojuje 
i  do  kulturní-
ho života v  obci 
a  19. března se 
budeme společně 
těšit na  tradič-
ní maškarní ples. 
Další milník pro 
nás bude domá-
cí utkání proti 
soupeři z  Ivaně 

dne 21. května, kdy 
slavnostně pojme-
nujeme náš stadion 
po nedávno zesnulém 
dlouholetém činov-
níku klubu Martinu 
Záblackém.

V jarní části sezóny 
se těší na  Vaši přízeň 
SK Vranovice.

Tabulka muži 
III. třídy sk. B

Družstvo Z V R P Skóre B
1. Sokol Nosislav 14 11 1 2 36:13 34
2. Sokol Popice 14 10 2 2 45:13 32
3. Sokol Uherčice 14 9 3 2 39:20 30
4. Sokol Ivaň 14 8 3 3 34:25 27
5. SK Vranovice 14 8 2 4 37:19 26
6. Sokol Kobylí 14 7 1 6 27:21 22
7. FK Horní Věstonice 14 6 1 7 31:30 19
8. Starovičky 14 5 4 5 22:28 19
9. Sokol Strachotín 14 5 2 7 25:24 17

10. Sokol Brumovice 14 4 2 8 22:39 14
11. Sokol Boleradice 14 4 0 10 16:28 12
12. TJ Sokol Velké Hostěrádky 14 2 5 7 20:33 11
13. Sokol Klobouky 14 2 3 9 15:34 9
14. Sokol Pouzdřany 14 2 1 11 13:55 7

47. VÝSTAVU VÍN
  v sobotu 12. 3. 2016 ve sportovní hale. 
 14.00 hod. zahájení a předání cen vítězům

14.15 hod. - zahájení degustace

16.00 hod. - zahraje cimbálová muzika
                               KATRÁN z Velkých Bílovic
                        Tradičně bohatá tombola.
Bodování dvace�bodovou stupnicí proběhne
v sobotu 5. 3. 2016 ve 13.00 hod. v sále 
                                                    Domu pro seniory                                            
sběr vzorků 1. 3. 2016 od 17,00 do 20,00 hod. 
                    v sále restaurace u Fialů - u nádraží
Výstava se koná za podpory Vinařského fondu 

Propozice výstavy:
- vyhodnocení vín r. 2015 - bílé a červené víno
- vyhodnocení vín starších - bílé a červené víno
- vyhodnocení kolekce 5-� nejlepších vín r. 2015
- vyhodnocení kolekce 5-� nejlepších starších vín
- pohár starosty obce pro nejlepšího vranovického vinaře
- soutěž odrůdy Ryzlink Vlašský
- vyhodnocení nejlepšího vína člena místní organizace
        bílé a červené r. 2015
- vyhodnocení nejlepšího vína kategorie přírodně 
        sladkých vín
- vyhodnocení nejlepšího vína odrůd zastoupených:
        nejméně 10-� vzorky r. 2015
        nejméně 10-� vzorky starších ročníků    

ČZS Vinaři Vranovice Vás srdečně zvou na

POZVÁNKASK Vranovice
Vás zve na tradiční

MAŠKARNÍ PLES
v sobotu 19. března 2016
ve sportovní hale TJ 
SOKOL Vranovice.

ë
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V prosinci jsme přivítali čtyři malé občánky
Jasmína Růžičková, Matěj Sedlák, Vojtěch Bor a Jiří Moravčík - to jsou jména čtyř 

nových malých občánků Vranovic, které jsme přivítali na slavnostním vítání občánků 
v sobotu 12. prosince 2015.

Slavnostního obřadu ve  velké síni obecního úřadu se kromě rodičů s  dětmi 
zúčastnili i  prarodiče a  příbuzní těchto malých občánků. Za  obec přivítali nové 
občánky místostarosta Ing.  Jaroslav Pezlar a  matrikářka Zuzana Škamradová. 
O program a recitaci se postaraly děti z mateřské školky a základní školy pod vedením 
paní učitelek Hany Hladíkové a Pavly Pantákové. Na závěr této slavnostní chvíle se 
všichni přítomní zapsali do pamětní knihy.

Text a foto: Josef Horníček

Na fotografii malí občánci Vranovic se svými rodiči – zleva Jasmína Růžičková, Vojtěch Bor  
a Matěj Sedlák

Slavnostního vítání malých občánků se zúčastnil i Jiří Moravčík se svými rodiči a příbuznými

Bezplatná občanská inzerce:
 � Mladá rodina s jedním dítětem hledá ve Vranovicích nebo v Přibicích byt 

(dům) k pronájmu. Cena do 10 000 korun i s inkasem. Nabídky prosím volejte 
na tel. č 775 367 232, 774 930 114  
Děkujeme za každou nabídku.


