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V tomto čísle najdete:


Rozsvícením vánočního stromu
začal advent



Zimní údržba obce je zajištěna



Obec vydala stolní kalendáře



Vranovice mezi nejlepšími v třídění
odpadu



Přestupní terminál slouží už dva
roky



Škola bude mít nová sociální
zařízení



Společenské události

Rozsvícením vánočního stromu jsme vstoupili
do adventního období
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Stovky dětí i dospělých se sešly o první adventní neděli odpoledne pod vánočním
stromem u kostela, aby jeho rozsvícením zahájily začátek adventního období. Tato akce
má v obci mnohaletou tradici a bývá spojena s vánočním jarmarkem.
Již dopoledne rozbalili své stánky převážně s vánočním a dárkovým zbožím
a občerstvením prodejci ze širokého okolí. Atmosféru blížících se Vánoc pomáhaly
navodit vůně svařeného vína či medoviny, stejně tak jako koledy a vystoupení žáků
z místní mateřské a základní školy.
Návštěvníci mohli zavítat také do základní školy, kde žáci spolu s učiteli připravili
dětské ruční dílničky. Zájemci si tam mohli prohlédnout, vyrobit a odnést některý
z dárků.
Nechybělo ani vypouštění balónků s přáními Ježíškovi a vánoční přání starosty obce
Jana Helikara a otce Grzegorze Zycha. Ten mimo jiné prozradil, že vranovický kostel se
připravuje k zapsání mezi jihomoravské kulturní památky.
Na dvě stovky balónků s přáními vystoupalo rychle k nebi a krátce na to se
po společném odpočítávání rozzářily i vánoční strom s betlémem.
Odpolední program vyvrcholil vystoupením umělců šermířské a divadelní společnosti
s ohňovou show. Působivé představení, doplněné mnoha ohňovými efekty a orientální
hudbou, si vysloužilo obdiv většiny přítomných a zakončilo podvečer prvního adventu.
(hor)
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
nemilosrdně se blíží konec dalšího
roku, což vždy bývá čas pro rekapitulace
a hodnocení. A ne jinak tomu bude
v závěru letošního roku. A jaký byl
pomalu končící rok 2015?
Každý z Vás, každá rodina a jejich
blízcí prožili ten letošní rok podle svých
vlastních možností. Pro každého z nás byl
jiný.
A jaký byl pro naši obec? Snad
můžeme říci, že úspěšný.

Podařilo se zase opravit kus naší
dědiny
Jako každý rok se podařilo opravit
několik set metrů chodníků. V letošním
roce to byly chodníky U Floriánka,
Náměstíčko, na ul. Pouzdřanská a v těchto
dnech se dokončuje rekonstrukce
chodníků na ul. Dlouhá a částečně i na ul.
Školní.
Opravily se také povrchy silnic –
U Floriánka a na Náměstíčku.
Vedení obce tak již několik let plynule
pokračuje v uvedených opravách. Pro příští
rok je připravena kompletní rekonstrukce
komunikace, chodníků a parkovacích
míst na Kopečkách. Plánovaný začátek
je hned v jarních měsících. K vybudování
nového chodníku v r. 2016 dojde i na ul.
Sadová.

Zvýšila se dopravní bezpečnost
V centru obce byla významně
usměrněna doprava – byla zavedena zóna
30, vybudovaly se zpomalovací pruhy,
vyznačily se bezpečné pruhy pro cyklisty
a parkovací místa.
To vše pomáhá ke zvýšení dopravní
bezpečnosti. Zpřísnění
dopravního
značení však není všelék. Dopravní
bezpečnost může být zajištěna pouze
za předpokladu, že řidiči budou
dopravní značení dodržovat. Respekt
k dopravnímu značení, ochota dodržovat
stanovená pravidla a ohleduplnost
ke svým spoluobčanům jsou nutnými
podmínkami pro každého řidiče, aby se
zvýšila dopravní bezpečnost. Zdá se to
jako obecné a samozřejmé pravidlo a že
není třeba ho stále opakovat. Každodenní
zkušenosti nás však přesvědčují o pravém
opaku.

Projekt definuje rozšířené vzdělávání
pro předškoláky, v němž zejména
umožní do MŠ umístit i děti mladší tří
let. Dalším cílem je, aby absolvent ZŠ
Vranovice byl nejen kvalitně připraven
pro další vzdělávání, ale aby byl
i řemeslně a zemědělsky zručný a tělesně
zdatný. Vycházející žák z vranovické ZŠ
musí být zdravě sebevědomý, aby našel
své uplatnění a obstál v dalším vzdělávání
a v profesním životě.
Vize vzdělávání zahrnuje i program
celoživotního vzdělávání pro dospělé.
Tento program bude postupně nabízet
jazykové
kurzy
pro
začátečníky
i pokročilé, besedy zahrnující zdravý
životní styl, kurz rodičovství, finanční
gramotnost a další.
V právě končícím roce byla dokončena
projektová dokumentace a vydáno stavební
povolení pro vybudování moderního
Vzdělávacího centra U Floriánka. Tím
byl udělán první, ale nezbytný, krok pro
výstavbu nových prostor určených jednak
pro výuku žáků prvního stupně ZŠ,
ale také pro organizované volnočasové
aktivity. Moderní prostory budou nově
sloužit pro základní uměleckou školu,
školní družinu, moderní knihovnu,
víceúčelové sportoviště a zahradní trakt,
který bude využit pro aktivní odpočinek
dětí. Nyní je před námi úkol zajistit
finanční prostředky pro zahájení výstavby.

Nezapomněli jsme ani na ty
nejmenší
Součásti místní knihovny se stal
v letošním roce i projekt Půjčování
hraček pro ty nejmenší. V knihovně
si tak od letošního roku můžete půjčit
nejen knihy, ale vybrat si z velkého výběru
hraček, stolních her a sportovních potřeb.

Dokázali jsme, že umíme šetřit.
Vaši kapsu, obecní rozpočet
i životní prostředí
V měsíci září uplynul přesně rok
od zahájení projektu třídění odpadu.
Výsledky převyšují naše očekávání. Za to,
jak jste se zapojili do tohoto projektu,
patří všem velká poklona a poděkování.
Podrobné vyhodnocení projektu
třídění odpadu, včetně uvedení veškeré
statistiky je na jiném místě Vranovického
zpravodaje.
Milí spoluobčané, naše obec dokazuje,
že venkov není určen k záhubě. Život v naší
obci je stejně kvalitní a plnohodnotný
jako ve městech. Naopak, život v naší
obci nabízí to, co ve městech chybí - klid,
čistotu, přírodu, vinohrady... .
Pro naši obec byl rok 2015 úspěšný.
A Vám všem, vážení spoluobčané, za to
patří velké poděkování.
Jelikož se jedná již o poslední vydání
Vranovického zpravodaje v letošním roce,
využiji této příležitosti k tomu, abych
poděkoval zaměstnancům obecního
úřadu, radním, zastupitelům, ale zejména
potom všem členům jednotlivých
spolků a organizací za trpělivou
a nepřehlédnutelnou práci při zajišťování
nespočetných akcí pro děti, mládež
a celou veřejnost. Poděkování patří všem,
kteří svou anonymní prací přispívají
ke zkvalitnění veřejného života v naší
obci.
Vám všem přeji klidné prožití
vánočních svátků a do roku 2016 hodně
zdraví, mnoho osobních a profesních
úspěchů.
Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Prioritou je efektivní vzdělávání
pro děti i dospělé
Vedení obce vytvořilo Vizi vzdělávání
obce Vranovice pro roky 2015 – 2020.
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K největším investičním akcím letošního roku patřilo řešení dopravní situace a celkové zklidnění
dopravy v centru obce v podobě „Zóny 30“. Foto: Josef Horníček

Nové chodníky se zámkovou dlažbou dostaly ulice Dlouhá a Školní
Foto: Josef Horníček

Nová redakční
rada a zásady pro
vydávání obecního
zpravodaje
Rada obce schválila aktualizaci
dokumentu Zásady pro vydávání obecního zpravodaje Vranovický zpravodaj.
Zásady upravují v souladu s tiskovým
zákonem základní pravidla, týkající se
obecních zpravodajů, a zahrnují pravidla
a technické podmínky pro zveřejňování
příspěvků. Zásady platí od 1. 12. 2015
a jsou zveřejněny na webových stránkách
obce. Rada obce jmenovala redakční radu
a šéfredaktora zpravodaje. Předsedkyní
redakční rady je Dagmar Sedláčková,
členy jsou Josef Varmužka (korektor)
a Ing. Josef Horníček (šéfredaktor).
-hor-

Zimní údržba obce
je zajištěna
Běžná údržba chodníků bude zajištěna
vlastními zaměstnanci obce a vlastní
technikou. Údržba místních komunikací
je zajištěna smluvně s panem Pavlem
Alexou. Sůl a posypový materiál jsou
připraveny k použití. K vyjetí techniky
dojde do 30 minut po telefonické
výzvě odpovědných zaměstnanců obce.
V platnosti zůstává nadále plán zimní
údržby z minulých let (platný od r.
2012), který je zveřejněn v dokumentech
na webových stránkách obce.
-hor-

Termín výstavby
bytového domu
v Dolinách se
posouvá
K zahájení výstavby bytového domu
v Dolinách, která měla být započata
podle původních předpokladů na začátku
září, z důvodu odvolání jednoho
z účastníků výběrového řízení zatím
nedošlo. Rozhodnutí Úřadu na ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) se očekává
v polovině měsíce prosince.
-hor-

Obec vydává stolní
kalendáře
Také pro rok 2016 vydává obec
Vranovice stolní kalendáře, a to jak
v tradičním formátu, který je již v prodeji,
tak i v kancelářském plánovacím formátu.
Ten bude k dispozici od poloviny
prosince.
V
týdenním
kalendáři
jsou
zaznamenány termíny svozu odpadu
všeho druhu a také důležité kulturní
a společenské události v obci. Kalendáře

jsou doplněny více jak padesáti barevnými
fotografiemi, odkazujícími na dění v obci
a nabízejícími spoustu neobvyklých
pohledů na obec a její okolí.
Prodejní cena menšího kalendáře
je 130 Kč, větší týdenní kalendář stojí
150 Kč. Cena odpovídá pouze výrobním
nákladům. Kalendáře jsou k dostání
na obecním úřadě, v knihovně, Trafice
u pekárny a obchodě u Toncrů.
-hor-

Harmonogram svozu odpadu
Termíny svozu komunálního
odpadu
prosinec: 11., 25.
leden: 8., 22.
únor: 5., 19.

Termíny svozu separovaného
odpadu
Plast -

prosinec: 23.
leden: 20.
únor: 17.
Sklo prosinec: 31.
leden: 28.
únor: 25.
Papír prosinec: 9.
leden: 6.
únor: 3.
Bioodpad - prosinec: 17.
leden: 14.
únor: 11.
-hor-
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Vranovičtí si chrání
životní prostředí,
přitom šetří vlastní
kapsu obecní kasu
Obec Vranovice a její občané mají
za sebou prvních ucelených dvanáct
měsíců třídění odpadů. A výsledky jsou
více než uspokojivé. Vzájemná spolupráce
obce, obyvatel i svozové společnosti se
vyplatila. Finanční úspory v rozpočtu obce
můžeme počítat na statisíce a také více
než 600 obyvatel dosáhlo na motivační
slevy na poplatcích. Především ale všichni
společně významně odlehčili přírodě.
Bezmála o 150 tun odpadu, který by
ji nyní zatěžoval na skládkách. To vše
díky tomu, že se hned v prvním roce
do projektu zapojily téměř tři čtvrtiny
všech domácností Vranovic.

Jak to vypadá v číslech
Množství komunálního směsného
odpadu se za rok třídění ve Vranovicích
snížilo přesně o 147,8 tun. To je o 27,3 %
méně než před zahájením celého projektu.
Naopak došlo k nárůstu tříděného
odpadu. U papíru o 19,1 tun, u plastu
o 12,3 tun a bioodpadu se nově vytřídilo
66,5 tun.

tj. více než 72 % z celkového počtu
domácností. Na třídění obec zapůjčila
občanům více než 1 700 ks popelnic.
Výsledky potěší ekology, celou obec
Vranovice, ale zejména každou rodinu,
která se do třídění zapojila a důsledně
třídila. Na slevu za poplatky dosáhlo
celkem přes 600 osob ve více než 200
domácnostech.
Sleva ve výši 100 Kč na jednoho
občana je poskytnuta rodinám, které
dosáhly třídění více než 35 procent.
V roce 2015 tato sleva byla poskytnuta
162 rodinám, tj. 487 osobám.
Sleva na poplatku za svoz odpadu
ve výši 200 Kč na jednoho občana je
poskytnuta rodinám, které dosáhly třídění
odpadu více než 55 %. V roce 2015 byla
tato sleva poskytnuta 50 rodinám, tj. 136
osobám.

A jaké má výsledky celá obec?
Díky
všem
spoluobčanům,
kteří se zapojili do systému třídění
i výhodně nastaveným podmínkám
svozu a likvidace odpadů, ušetřila obec
Vranovice za dvanáct měsíců třídění více
než čtyři sta tisíc korun. Náklady za svoz
a likvidaci odpadu se snížily o 328 tis. Kč
a k tomu přibyly příjmy od společnosti
EKO-KOM za tříděný odpad ve výši
76 532 Kč.

Objem svozu komunálního odpadu a jednotlivých tříděných komodit v přehledové tabulce

Papír

Plast

Sklo

Bioodpad

Platby EKO KO

IV/Q/2013

3,579 t

7,379 t

9,814 t

155,9 t

74 626 Kč

I/Q/2014

4,286 t

6,541 t

12,010 t

119,5 t

66 387 Kč

II/Q/2014

4,581 t

5,931 t

10,265 t

136,4 t

47 161 Kč

III/Q/2014

9,03 t

5,684 t

9,449 t

130,7 t

8,500 t

58 778 Kč

21,476 t

25,535 t

41,538 t

542,5 t

8,500 t

246 952 Kč

IV/Q/2014

8,800 t

10,220 t

6,920 t

119,5 t

8,900 t

76 698 Kč

I/Q/2015

8,700 t

7,600 t

13,202 t

87,7 t

II/Q/2015

12,740 t

8,940 t

11,941 t

102,2 t

22,640 t

81 017 Kč

III/Q/2015

10,340 t

10,90 t

11,516 t

85,27 t

34,960 t

89 696 Kč

CELKEM

40,580 t

37,66 t

43,579 t

394,67 t

66,500 t

323 484 Kč

CELKEM

Dosažená čísla ukazují na jednoznačné
snížení objemu komunálního odpadu
a naopak na zvýšení objemu tříděných
odpadů. Výsledky potvrzují správnost
rozhodnutí o zavedení třídění odpadů,
zejména o způsobu samotného třídění
přímo v domácnostech.

Jak občané šetří vlastní kapsu
i obecní kasu
V průběhu prvních dvanácti měsíců
se do projektu zapojilo 639 domácností,
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Komunál

76 073 Kč

Vždy je co zlepšovat
Výsledky třídění za prvních dvanáct
měsíců mají už věrohodnou vypovídací
schopnost. Ukazují, že k určitému
zvýhodnění docházelo u těch občanů,
kteří likvidují bioodpad do popelnic. Tím
jsou znevýhodněni spoluobčané, kteří
mají svůj vlastní kompost, a bioodpad
likvidují na svých zahradách. Naopak
dojde ke zvýhodnění těch rodin, které
poctivě třídí plast.

Z tohoto důvodu dojde k zavedení
koeficientů u komodit: bioodpad
a plast. Váha vytříděného bioodpadu
bude vynásobena koeficientem 0,5.
A váha vytříděného plastu bude zvýšena
koeficientem 1,75. Zavedením těchto
koeficientů dojde k vetší zainteresovanosti
občanů na třídění plastů.

Pro správné a efektivní třídění
je nutno dodržovat stanovené
principy a zásady
Nejčastější pochybení:
a) Správné přistavování popelnic
ke svozu tříděného odpadu:
Vysypání tříděného odpadu je možné
pouze ze správně označených popelnic.
Popelnice na komunální odpad není
možné použít pro třídění plastu a naopak.
V termínu svozu tříděného odpadu (např.
plast) je možné přistavit pouze popelnice
na plast. Jiné popelnice nebudou vysypány.
Všem spoluobčanům doporučujeme
přistavit popelnice večer před plánovaným
svozem.
b) Správné označení popelnic:

není možné používat plechové
popelnice,

každá popelnice na třídění
odpadu musí být označena: čárový kód,
číslo popisné a označení tříděného odpadu
(bioodpad, papír, plast). U komunálního
odpadu: čárový kód a číslo popisné.
V případě, že má domácnost na tříděný
odpad více popelnic (např. na plast dvě
popelnice), tak musí být označeny obě
popelnice.
c) Používání plastových pytlů:
V minulosti, když nestačily popelnice,
jsme byli zvyklí používat plastové pytle
pro komunální odpad. Lze toho využít
i nyní, ovšem za daných pravidel:
 plasty – lze používat jen igelitové
pytle,
 papír – lze používat jen papírové
pytle,
 bioodpad – lze používat jen
samorozložitelné pytle,
 komunální odpad – lze používat
jakékoliv pytle.

Mějme na paměti
Čím více třídíme, tím menší je objem
směsného odpadu, tím více ušetříme ve své
kapse, tím více budeme šetrní k přírodě
okolo nás. Platí tak to naše: „Třídíme už
doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe.“

Poděkování patří všem:
spoluobčanům i svozové ﬁrmě
Dosažené výsledky dokazují, že
se jedná o úspěšný projekt. Občané
se do něj aktivně zapojili a další stále
přibývají. Počet zapojených rodin a výše
separovaného odpadu svědčí o tom, že
se podařilo vhodně nastavit podmínky
třídění a vybrat firmu, která je schopna
nastavené požadavky dodržovat.
Poděkování za úspěšný projekt patří
všem spoluobčanům, kteří se do projektu
aktivně zapojili i zástupcům společnosti
A.S.A. (nově FCC Environment), kteří
zajišťují svoz a likvidaci odpadu, ale také
vedou přesnou evidenci každého svozu.
Bez pomoci Vás všech by celý projekt
nebyl tak úspěšný.
Ing. Jan Helikar, starosta obce

Vranovice mezi
nejlepšími obcemi
v třídění odpadu
V soutěži jihomoravských měst
a obcí „My třídíme nejlépe“, kterou
pořádají Jihomoravský kraj ve spolupráci
s firmou EKO-KOM, obsadila naše obec
v kategorii obcí nad dva tisíce obyvatel
krásné 4. místo. Soutěž je vyhlašována
ve čtyřech kategoriích podle počtu
obyvatel. Oficiální vyhlášení výsledků
soutěže za rok 2015 se uskutečnilo
26. listopadu v Brně a ocenění převzal
starosta obce Ing. Jan Helikar.

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. 20/2015
ze dne 29. 9. 2015
Rada
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila investiční priority
pro roky 2016 - 2017.
1.2 Rada obce rozhodla o zamítnutí
námitek uchazečů V.P. Procházka spol.
s r.o. se sídlem Nebovidly 134, 280 20
Kolín a SKYSCRAPER s.r.o. se sídlem
Příkop 4, 602 00 Brno.
1.3 Rada obce schválila vítěznou nabídku
na rekonstrukci sociálních zařízení
v budově ZŠ uchazeče VAŠSTAV s.r.o.
s cenou 3 111 940,36 Kč.
1.4 Rada obce schválila vítěznou nabídku
na opravu chodníků na ul. Školní
a Dlouhá uchazeče SIMOSTAV s.r.o.,
Hodonín s cenou 824 260,29 Kč.
1.5 Rada obce schválila Zápis z likvidační
komise při Základní a Mateřské škole
Vranovice na vyřazení a likvidaci
majetku ze dne 17. 9. 2015.
1.6 Rada obce schválila Darovací smlouvu
č. 12 Základní a Mateřské škole
Vranovice.
1.7 Rada obce rozhodla o rozdělení studie
o propojení obce přes železniční
trať na dvě projektové dokumentace
(přechod Přibická, podchod na nádraží
ČD).
1.8 Rada
obce
schválila
nabídku
ing. Tauchmana na projektovou
dokumentaci na opravu ul. Sadová.
1.9 Rada obce schválila Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti se
společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. na položení podzemní
„komunikační sítě“ v pozemcích p.č.
2545/1, 2564/10, 2828 a st. 96/1.
2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá vypsat výběrové
řízení na vypracování projektové
dokumentace na úpravu přechodu na ul.
Přibická a na „podchod“ na nádraží
ČD.
T.: 30.10.2015, O.: starosta
3. vzala na vědomí:
3.1 Rada obce vzala na vědomí informace

o připravovaném Rozpočtovém výhledu
na r. 2016 - 2017.
3.2 Rada
obce
vzala
na
vědomí
v rámci prováděných komplexních
pozemkových úprav v katastru obce
Přibice stanovenou společnou hranici
s naším katastrálním územím.
3.3 Rada obce vzala na vědomí požadovanou
výši příspěvku do IDS ve výši 50 Kč
na každého občana. Pro Vranovice to
pro rok 2016 činí 110 300 Kč.

Usnesení rady obce č. 21/2015
ze dne 12. 10. 2015
Rada
1. schvaluje:
1.1 Rada schválila vybudování obecního
hrobu se schránkami na urnu.
1.2 Rada obce schválila program jednání
zastupitelstva obce dne 22. 10. 2015.
1.3 Rada obce schválila Smlouvu č.
9900080330/1/2015 o zřízení věcného
břemene se společností RWE GasNet,
s.r.o.
1.4 Rada obce schválila Smlouvu č.
9900079998/1/2015 o zřízení věcného
břemene se společností RWE GasNet,
s.r.o.
1.5 Rada obce schválila návrh pro zadávací
studii na prodloužení ul. Květná
a Sokolská.
1.6 Rada obce schválila Dohodu o ukončení
smlouvy o dílo se společností
EUROVISION a.s.
1.7 Rada
obce
schválila
Smlouvu
se společností VAŠSTAV s.r.o.
na rekonstrukci sociálního zařízení
v budově ZŠ ul. Masarykova.
2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá připravit Rozpočtové
opatření č. 3/2015.
T.: ihned, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá projednat s majiteli
rodinných domů na Návsi možnost
odprodeje předzahrádek.
T.: ihned, O.: D. Dofek
2.3 Rada obce ukládá připravit ekonomické
a finanční podmínky pro developerské
zajištění výstavby rodinných domů
v lokalitě prodloužení ul. Květná
a Sokolská.
T.: 15. 11 2015, O.: starosta
3. vzala na vědomí:
3.1 Rada obce vzala na vědomí zprávu
o vyhodnocení plnění rozpočtu
za 1-9/2015.
3.2 Rada obce vzala na vědomí zprávu
o výběrovém řízení na výstavbu
bytového domu v Dolinách (uchazeč

5

3.3

3.4

3.5

3.6

SKYSCRAPER s.r.o. podal návrh
na Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže).
Rada obce vzala na vědomí potřebnost
sociální služby a informace o společnosti
SB Chráněné bydlení s.r.o.
Rada obce vzala na vědomí informace
o zahájení opravy chodníků na ul.
Školní a ul. Dlouhá.
Rada obce vzala na vědomí informace
o připravovaném projektu zateplení
budovy MŠ.
Rada obce vzala na vědomí vyúčtování
Vranovického dýňování.

Usnesení rady obce č. 22/2015
ze dne 26. 10. 2015
Rada
1. schvaluje:
1.1 Povinnost rady obce je dodržet původní
záměr pro lokalitu Doliny a současný
Územní plán.
1.2 Rada obce schválila Smlouvu o dílo č.
21/2015 se společností VAŠSTAV s.r.o.
na opravu sociálního zařízení v hlavní
budově ZŠ.
1.3 Rada obce schválila hospodaření
Základní a Mateřské školy Vranovice
za období 1-9/2015.
1.4 Rada
obce
schválila
Smlouvu
o provedení uměleckého výkonu
s Dechovou hudbou Mistříňanka
na Obecní ples dne 9. 1. 2016.
1.5 Rada
obce
schválila
Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č.
030527/15/ORR.
1.6 rada obce schválila spolufinancování
instalace vchodových dveří do budovy
č.p. 190.
2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá vyzvat majitele
pozemků p.č. 3565/108, 2565/107,
2565/113,
2565/114,
2565/115
a 2565/116 k vybudování opěrné zdi
sousedící s pozemkem p. č. 2565/1,
který je ve vlastnictví obce Vranovice.
T.: 15. 11. 2015, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá vyzvat společnost
KLEMPEX P+K s.r.o. k provozování
penzionu VERITAS v souladu
s vydaným kolaudačním rozhodnutím
a s platným Územním plánem.
T.: 15. 11. 2015, O.: starosta
2.3 Rada obce ukládá podat písemnou
zprávu o odstranění závad z Protokolu
o kontrole dodržování povinností
stanovených předpisy o požární
ochraně.
T.: 30. 11. 2015, O.: starosta
2.4 Rada obce ukládá provést analýzu
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poskytovaných sociálních služeb v naší
obci.
T.: 15. 12. 2015, O.: starosta,
Mgr. Rapcová
3. vzala na vědomí:
3.1 Rada obce vzala na vědomí předložené
informace o připravenosti vzdělávacího
centra a vize vzdělávání.
3.2 Rada obce vzala na vědomí zprávu
o výběrovém řízení na dodavatele
stavby bytového domu Doliny.
3.3 Rada obce bere na vědomí dopis
Ing. Kamila Kocmánka - žádost
o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb.

Usnesení rady obce č. 23/2015
ze dne 9. 11. 2015

o činnosti Centra volného času.
3.2 Rada obce vzala na vědomí Zprávu
o rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
3.3 Rada obce vzala na vědomí zprávu
o opravě chodníků na ul. Školní
a Dlouhá.
3.4 Rada obce vzala na vědomí Protokol
o kontrole ČIŽP na provoz ČOV.
3.5 Rada obce bere na vědomí výsledky
kontroly VZP na dodržování povinností
plátce pojistného.

Usnesení zastupitelstva obce
č. 6/2015 ze dne 22. 10. 2015
1.

Zastupitelstvo obce schválilo:

Rada

1.1 Program jednání zastupitelstva.

1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila Smlouvu na zimní
údržbu komunikací s p. Pavlem Alexou.
1.2 Rada obce schválila Zásady pro
vydávání
obecního
zpravodaje
Vranovický zpravodaj.
1.3 Rada obce jmenovala šéfredaktorem
Vranovického zpravodaje Ing. Josefa
Horníčka.
1.4 Rada obce jmenovala redakční radu předseda Dagmar Sedláčková, členové
Josef Varmužka a Ing. Josef Horníček.
1.5 Rada obce schválila prodejní cenu
stolních kalendářů na rok 2016
a cenu vstupného na 9. obecní ples
s Mistříňankou (obojí ve stejné výši
jako v roce 2015).
1.6 Rada obce schválila dodání zámkové
dlažby
na
vybudování
vjezdů
k rodinným domům na ul. Školní
a Dlouhá.
1.7 Rada obce schválila pravidla pro rok
2016 pro udělení slevy na poplatku
za svoz odpadu.
1.8 rada obce schválila platový výměr pro
ředitelku ZŠ a MŠ s platností od 1. 11.
2015.

1.2 Členy návrhové komise.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá aktualizovat
Kontrolní a Kanalizační řád ČOV.
2.2 Rada obce ukládá připravit aktualizaci
obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle nového zákona č. 266/2015
Sb.
T.: 10. 12. 2015, O.: starosta

3.4 Zprávu o činnosti kontrolního výboru.

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

1.3 Ověřovatele zápisu.
1.4 Rozpočtové

opatření

č.

3/2015

s celkovými příjmy 30.954.300,- Kč
a celkovými výdaji 26.690.700,- Kč.
1.5 Přílohy č. 1/15 a 2/15 ke směrnici
o provedení inventarizace.
1.6 Prodej části pozemku p.č. 2871 před rodinným domem č.p. 42 v ul.
Obchodní (cca 18 m2).
1.7 Záměr prodat část pozemku p.č. 2554/4
na ul. Nová.
2.

Zastupitelstvo obce uložilo:

2.1 Radě obce jednat o směně pozemků
na ulici Nová a připravit komplexní
řešení pozemků a řešení chodníků
na obou stranách ulice.
T.: 31. 12. 2015, O.: rada obce
3.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

3.1 Zprávu o kontrole usnesení.
3.2 Zprávu o činnosti rady obce.
3.3 Zprávu o činnosti finančního výboru.
3.5 Výsledky

hospodaření

za

III.

čtvrtletí/2015.

Pozvánka na veřejné
jednání zastupitelstva
Veřejné jednání Zastupitelstva
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek
17. 12. 2015 od 19 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Vranovice

Události, aktuality
Přestupní terminál
slouží cestujícím už
dva roky
Jsou tomu už dva roky, co
v bezprostředním sousedství železniční
stanice vznikl přestupní terminál pro
cestující. Potřeba bezpečného terminálu
byla vyvolána mimo jiné zrušením
železničního spojení mezi Vranovicemi
a Pohořelicemi a jeho nahrazením
autobusovou dopravou. Řidiči z obce
i okolí dostali pro svá auta k dispozici
šedesát volně přístupných parkovacích
míst, včetně čtyř míst pro osoby se
zdravotním a tělesným postižením. Pro
cestující autobusy byly rovněž upraveny
zastávky a vznikla točna i místa stání pro
autobusy.

Ulice Dlouhá
a Školní budou mít
nové chodníky
V první polovině měsíce října
začala oprava chodníku po levé straně
ulice Dlouhá při pohledu ve směru
od křižovatky u kostela a na ulici Školní.
Stavbu provádějí zaměstnanci firmy
SIMOSTAV s.r.o. Hodonín, kterou
vybrala rada obce jako vítěze výběrového
řízení, jehož se zúčastnili čtyři uchazeči.
Celkové náklady na vybudování nového
chodníku se plánují ve výši 824 tisíc
korun. Chodníky mají zámkovou dlažbu
a v současné době se dokončují. Obyvatelé
domů a chodci tak budou mít k dispozici
funkční chodníky po obou stranách ulice.
Text a foto: Josef Horníček

Škola chystá nová
sociální zařízení
Žáci základní školy na ulici Masarykova
se dočkají nových sociálních zařízení.
Plánovaná rekonstrukce toalet v celé budově
včetně vybudování sprch začne se začátkem
nového kalendářního roku. Potvrdili to
ředitelka ZŠ a MŠ Hana Pokorná i starosta
obce Jan Helikar. V opakovaném výběrovém
řízení, kdy se v prvním kole nepřihlásil
žádný uchazeč, zvítězila brněnská stavební
firma VAŠSTAV, s.r.o. Vedení obce i školy
se s firmou již dohodly na podmínkách
rekonstrukce tak, aby v co nejmenší míře
zatěžovala provoz školy. Rekonstrukce
sociálních zařízení bude probíhat postupně
a je plánována na období od poloviny ledna
do konce března příštího roku. Celkové
náklady na rekonstrukci přesáhnou
3 milióny korun.

Josef Horníček

Foto: Josef Horníček

Od předání terminálu do užívání
v polovině roku 2013 uplynuly dva roky
a je vidět, že cestující i řidiči užívají jeho
výhod v plné míře. Také lidé z okolních
obcí, kteří dojíždějí za prací či studiem
vlakem, nacházejí v modernizaci okolí
nádraží potřebné zázemí. Každý, kdo
cestuje železniční, autobusovou či vlastní
dopravou, se o tom může přesvědčit
denně na vlastní oči. Dostatečná kapacita
parkovacích míst, plynulá a přehledná
autobusová doprava i nové chodníky
přinášejí cestujícím lepší komfort při
cestování, ale hlavně větší bezpečnost při
pohybu.
Na financování stavby za bezmála
šest miliónů korun se kromě obce
podílely prostředky z evropských fondů
a kraje. Částkou 4,055 miliónu korun
z programu Doprava přispěl Regionální
operační program Jihovýchod a částkou
675 tisíc korun přispěl na projekční práce
Jihomoravský kraj.
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Okna školy dokořán
závodu a přišli „prosportovat“ nedělní
odpoledne. Dále pak organizátorům,
Sokolu Vranovice a obci Vranovice.
Ročník

Nejen žáci soutěžili
v pětiboji

Pořadí
Chlapci

2008

Dívky

1. Lukáš Novotný

1. Alžběta Košíčková

2. Antonín Kukleta

2. Lucie Michálková

3. Samuel Leinveber 3. Kateřina Novotná

Robert Změlík a Roman Šebrle,
olympijští vítězové v desetiboji, královské
atletické disciplíně, se rozhodli připravit
pro žáky základních škol atraktivní
pohybový program s názvem Odznak
Všestrannosti Olympijských Vítězů OVOV. Sportovní komise, ZŠ a MŠ
Vranovice a spolek Přátelé při ZŠ a MŠ
se domluvili, zorganizovali a dne 11. 10.
2015 uskutečnili pětiboj tohoto závodu.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: hod
medicinbalem, přeskoky přes švihadlo
za 2 minuty, trojskok snožmo z místa,
leh-sedy za 2 minuty a běh s driblingem
po dobu 2 minut. Celkem se zúčastnilo
41 závodníků – 30 dětí a 11 dospělých.
O bodovém zisku jednotlivých účastníků
rozhodovaly výkony a ročník narození.
Bodově nejúspěšnější tři v každém
ročníku obdrželi medaili a sportovci
s nejvyšším počtem bodů v kategorii
chlapec, dívka a rodič+dítě získali pohár.
Výsledky jsou uvedeny níže.

2007

1. Petr Lorenz

2006

1. Václav Kukleta

1. Adéla Bedřichová
2. Markéta Fiemová
1. Tereza Bubeníková

2. Bartoloměj Rokyta
2005

1. Filip Fojtík

1. Tereza Pospíšková

2004

1. Adam Jedlička

1. Kristýna Tanačová
2. Monika Lorenzová
3. Alexandra Lastomirská

2003

1. Michal Mazuch

1. Veronika Vrátná

2. Jan Furch
2002
2001

1. Vojtěch Kříž

1. Lenka Augustinová

2. Jan Plíšek

2. Kateřina Dofková

1. Vladimír Kohout

Dospělí 1. Rostislav Leinveber 1. Gabriela Michálková
2. Pavel Kukleta

2. Radmila Košíčková

3. Miroslav Fojtík

3. Šárka Novotná

POHÁR získali:
Vladimír Kohout za 2366 bodů
Lenka Augustinová za 2077 bodů
Miroslav a Filip Fojtíkovi za 3966 bodů
Renata Karpíšková

Angličtinu si
zdokonalovaly
v zahraničí
Foto: Renata Karpíšková

Součástí programu byla ochutnávka
zdravých dobrot, které pro všechny
zúčastněné připravily maminky ze
spolku Přátelé při ZŠ a MŠ. Byly to
například placky a pomazánka z červené
řepy, dýňový humus, bulgur na slano
i na sladko, špenátové chipsy apod. U dětí
jednoznačně zvítězila jablečná nutela.
Recepty najdete na stránkách školy.
Poděkování patří všem, kteří se
nezalekli poněkud již vyšší náročnosti

8

Zapojení ZŠ a MŠ Vranovice
do Výzvy 56 (vyhlášena MŠMT v dubnu
2015 v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost)
umožnilo
na
přelomu
září a října deseti žákům
naší
školy
vycestovat
na
týdenní
zahraniční
pobyt do Londýna a jeho
okolí.
Žákyně
osmého
a devátého ročníku dostaly
jedinečnou
příležitost
poznat
nejvýznamnější
památky hlavního města

Foto: Alena Rubášová

Velké Británie, středověkého městečka
Rochesteru nebo přímořského letoviska
Brightonu. Zároveň absolvovaly 9
hodin intenzivní výuky anglického
jazyka na Oxford International School
v Greenwichi a angličtinu si zlepšovaly
i při konverzaci v rodinách, u nichž byly
ubytovány.
Zážitků nasbíraly bezpočet a Vy si
můžete některé z jejich postřehů nyní
přečíst tak, jak je pro Vás sepsaly samy
žákyně.
za tým koordinátorů Alena Rubášová

Londýn očima
žákyň
Náš pobyt v Londýně začal cestou přes
Německo, Belgii, Holandsko, dále potom
trajektem ve Francii přes kanál La Manche
a potom cestou autobusem do Londýna.
Celý náš týdenní pobyt v Londýně byl sice
náročný, ale i tak máme hezké vzpomínky.
Jely s námi také děti ze Základní školy
Emila Zátopka v Kopřivnici, které si to
také užily.
Navštívili jsme spoustu známých
historických památek, např. Big Ben,

slavné London Eye, Tower Bridge, ale
také Buckinghamský palác. Sice jsme se
nedostali dovnitř, ale i tak jsme přes bránu
mohli obdivovat tento architektonický
skvost. Neunikla nám samozřejmě ani
socha královny Viktorie u paláce a zahlédli
jsme i stráže v tradičních červených
uniformách a chlupatých čepicích.
Nejhezčím zážitkem byly pak jistojistě
křídové útesy a moře u Brightonu.
Za tento velmi krásný, ale i poučný,
týden v Londýně musím poděkovat
jak učitelům a řidičům, tak také paní
průvodkyni, která
nám
ukázala
všechna zajímavá místa také z hlediska
historického. Dozvědět se něco o historii
Londýna bylo poučné a myslím, že tyto
důležité informace se nám mohou hodit
i v životě.
Děkujeme!
Marta Brhelová, 9. A
Sraz byl v neděli ráno u školy. Tam nás
vyzvedl autobus, kterým jsme celý týden
cestovali.
V pondělí kolem páté hodiny jsme jeli
trajektem přes kanál La Manche. Vylodili
jsme se v Doveru, který je v Anglii. Ještě
ten den jsme viděli London Eye, Big
Ben, Parlament, Whitehall a další. Večer
si pro nás přijeli lidé, u kterých jsme
po skupinkách bydleli.
V úterý jsme navštívili městečko
Rochester a hrad. Odpoledne nás odvezl
autobus do Greenwiche, kde jsme chvilku
pobyli v parku, a pak jsme se přemístili
do školy Oxford International School, kde
nás učili angličtinu. Následně jsme odjeli
na smluvené místo, kde si nás převzaly
rodiny.
Ve středu byl výlet do Londýna
do Přírodovědného muzea, kde jsme
měli rozchod. Sraz byl v odpoledních
hodinách, protože na nás čekal autobus,
aby nás odvezl do Greenwiche do školy.
Než začala výuka, zase jsme na chvilku
pobyli v parku. Po skončení výuky si nás
na smluveném místě vyzvedly rodiny.
Ve čtvrtek byl výlet do Brightonu.
Cestou jsme zastavili na Long Men
a Seven Sisters (křídové útesy), viděli
jsme i moře. V Brightonu byla možnost
nakoupit nějakou tu drobnost pro sebe,
rodinu, nebo kamarády.
V pátek už všichni byli sbalení,
protože jsme se do rodin už neměli

vracet. Navštívili jsme Tower, viděli
jsme i Tower Bridge. Pak jsme jeli loďkou
do Greenwiche k nultému poledníku.
Následně jsme nastoupili do autobusu,
kterým jsme jeli do Doveru a z Doveru
trajektem do Calais, kde jsme se vylodili.
V sobotu odpoledne jsme se natěšení
vrátili zpět do Vranovic, kde na nás čekali
rodiče.
Věra Benešová, 9. A

Škola svým
příspěvkem
podpořila nadační
fond Dobrý anděl
Letos podruhé se ZŠ Vranovice
zapojila do podpory vážně nemocných
dětí z projektu Dobrý anděl. Škola tak
stanula po boku známých osobností,
herců, zpěváků, moderátorů, vědců, ale
i těch pro nás zcela neznámých dárců,
kteří se na finančních příspěvcích pro
rodiny s dětmi podílejí.
Jak lze vyčíst z webových stránek
Dobrého anděla, systém se stará o to, aby
se navýšil měsíční příjem rodin s dětmi,
které přivedla těžká nemoc do finanční
tísně, v průměru o 20 %. U všech typů
onemocnění platí podmínky, že pacient
je léčen ve zdravotnickém zařízení
na území ČR, rodina má alespoň jedno
nezaopatřené dítě a rodina se vlivem
onemocnění ocitla ve finanční tísni.
Příjemce finanční pomoci vyhledává
společně s odbornými lékaři a sociálními
sestrami v nemocnicích. Závěrečný výběr
příjemců provádí pouze lékař. Finanční
pomoc rodiny s dětmi dostávají již
měsíc poté, co doručí vyplněnou žádost
potvrzenou lékařem.
Děti, kterým se snažíme pomoci, trpí
různými typy onkologických onemocnění,
cystickou fibrózou, svalovou dystrofií,
nemocí motýlích křídel nebo závažnými
metabolickými poruchami. Jedná se tedy
o nejtěžší formy onemocnění, které děti
vyřazují z běžného života na dlouhou
dobu nebo i na celý život. Zároveň se
snažíme podpořit děti, které žijí nedaleko
Vranovic.
Jelikož škola získala svůj Andělský
účet, může přesně sledovat, komu
příspěvek pomohl. Samozřejmě, že se
s vámi o tyto poznatky podělí.
S nadačním fondem Dobrého
anděla jsme se dohodli, že škola bude
přispívat pouze jednou za rok. S radostí
musím konstatovat, že se ve škole našlo

spousta dobrých andělů, spousta dětí,
rodičů, učitelů, zaměstnanců školy, kteří
se malými i většími částkami podíleli
na podpoře. Celkově se tak vybralo
12 561,-Kč, což je sice o něco méně než
v loňském roce, ale i tak dost. Nejvíce
andělů poletuje ve třídě 2.A, která vybrala
neuvěřitelných 2 600,-Kč. Přes 1000,-Kč
přiletělo z obou 1.tříd, ze 7.A a z 9.A.
Za všechny, kteří jsme sbírku
iniciovali, všem podporovatelům moc
děkuji.
Mgr. Hana Pokorná,
ředitelka mateřské a základní školy

Den stromů v MŠ
Již od 19. století slaví lidé po celém
světě Den stromů, svátek oslavující
stromy jako jedinečné a nepostradatelné
součásti našeho života a naší krajiny
Tento den se u nás slaví 20. října. Ptáte
se proč zrovna v tomto ročním období?
Protože na podzim jsou stromy krásně
barevné a přinášejí lidem také své plody.
Jsou tedy jako stvořené pro oslavu. Letos
jsme se rozhodli oslavit tento významný
den i v naší školičce. Společně s dětmi
jsme si o stromech povídali, kolektivně
jsme si strom namalovali a otiskli
si barevné lístečky vlastní dlaní, ale
nejdůležitější úkol nás teprve čekal. Pro
děti jsme si přichystali „stopovanou“ –
děti na procházce hledaly na stromech
připevněné cedulky s informacemi
a úkoly. Dozvěděly se zajímavosti
o listech, plodech, kořenech. Vědí, jak
určit, kolik má strom let. Dovedou přiřadit
list a plod ke stromu. Umí pojmenovat
a rozpoznat strom, z jehož plodů se
vyrábí na podzim zvířátka – Jírovec
maďal. Nakonec si zahrály hru a stromy
objaly. Aby si z tohoto dne odnesly i něco
jiného, než jen vědomosti a zážitky, tak si
děti na památku vyrobily tričko, na které
si naskládaly listy a nastříkaly barvami
na textil. Tento den jsme si všichni
náramně užili a už se těšíme na další
významné dny, které společně oslavíme.
Martina Manková
Za všechny žáky
i zaměstnance školy přeji všem
občanům Vranovic krásné prožití
svátků vánočních a mnoho lásky,
radosti, osobních i pracovních
úspěchů v novém roce.
Mgr. Hana Pokorná,
ředitelka školy

9

Uspávání broučků
ve Vranovicích se
podařilo
V pondělí 9.11.2015 byl krásný
podvečer jako stvořený pro podzimní
procházku naší vesnicí. Na zahradě školky
čekalo na děti a rodiče překvapení – p. uč.
Lucie promítala černobílou pohádku
Jana Karafiáta „Broučci“, díl, ve kterém se
broučci chystali na zimu. A my všichni,
co jsme se sešli (malí, velcí, cizí, místní),
jsme se rozhodli broučkovu chaloupku
hledat!
S rozsvícenými lucerničkami jsme
vyrazili na cestu, setkání rodin bylo milé,
přátelské rozhovory zaznívaly ze všech
stran. Když jsme se blížili k obecnímu
úřadu, očekávaný okamžik nastal!
Před školkou se broučci „zachumlali“
do dvou pařezových chaloupek, cestičky
k chaloupkám byly osvětleny světýlky,
lemovány kaštánky a šiškami, větvičkami
a kůrou.

Obecní knihovna
Knihovna hostí
výstavu „Svět
nevidomých“
Centrum volného času uspořádalo
výstavu ze života a tvorby nevidomých
a zrakově postižených „Svět nevidomých“.
Výstava děl s pohledy do života
nevidomých a zrakově postižených je
volně přístupná ke zhlédnutí v obecní
knihovně. K vidění jsou výrobky z papíru
včetně novoročenek, šperky, keramické,
proutěné i batikované výrobky, obrázky
a malby malované různými technikami.
Vystavena jsou díla sedmi autorů sdružení
Organizace nevidomých a najdete mezi
nimi i malby a linoryt paní Jarmily
Saitlové z naší obce. Výstava trvá od 4.
listopadu do 8. prosince 2015.

V Týdnu knihoven
mohli čtenáři
ušetřit

Foto: Yveta Šturmová

„Jéééé… To je pěkné, zaznívalo ze
všech stran. Děti se rozestoupily okolo
domečků a v úžasu zkoumaly broučkům
příbytek. „Počkejte, broučci, ještě
neusínejte. Ještě ukolébavku…
Houpal se brouček na zvonečku,
vyhoupnout se chtěl ke sluníčku. Houpal
se, houpal, houpity hou, zpíval si, zpíval,
písničku svou. Sluníčko utká zlatou nitku,
malému broučku na kolíbku. Houpal se,
houpal, houpity hou, zpíval si, zpíval,
písničku svou.
Paní učitelky a ostatní pomocníci
ze školky pohostily děti jablíčkem
a vynikajícím teplým čajíčkem. Atmosféra
byla příjemná a okamžiky setkání dětí
a rodičů ze školky spolu s rodinami dětí,
které naši školku zatím nenavštěvují,
velmi milé a dojemné.
MŠ Barbánek vřele děkuje za skvělou
účast a těšíme se na příští rok.
Yveta Šturmová
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zapomnětliví čtenáři, kteří vrátili dlouho
zapůjčené knihy, za které jim už běžely
poplatky z prodlení výpůjčky, ušetřili
za poplatek z prodlení.
hor

Beseda s Evou
Dobšíkovou

V rámci Týdne knihoven se
v obecní knihovně uskutečnila 30.
září beseda s vranovickou rodačkou,
Ve druhém říjnovém týdnu v době publicistkou a bývalou učitelkou Evou
od 5. do 11. října 2015 proběhl již 19. Dobšíkovou. Autorka představila
ročník akce Týden knihoven. K této přítomným svoji druhou knížku „My
celostátní akci se pravidelně připojuje a oni“, která pojednává o zvířatech
i naše knihovna a vyhlašuje pro své a lidech a jejich vzájemném vztahu.
čtenáře tzv. čtenářskou amnestii. Noví
Jeden z výtisků darovala i obecní
čtenáři, kteří se přišli v uvedeném týdnu
knihovně a je tak přístupný pro
zaregistrovat, ušetřili za první registraci
až 80 korun. Celkem se v tomto týdnu všechny naše čtenáře.
zaregistrovalo 11 čtenářů. Stejně tak

Josef Horníček

Římskokatolická farnost
Po letech prochází
kostel náročnou
omlazovací kúrou
Po několika desítkách let se
vranovická církevní a kulturní památka
Kostel Navštívení Panny Marie dočká
nové výmalby interiéru, která finišuje
právě v těchto dnech.
Vnitřek kostela zaplnila mohutná
konstrukce lešení, byly provedeny
zednické práce na opravách vlhkem
poškozených stěn, uvnitř chrámu byly
do stěn zapraveny elektrorozvody
a následně se započalo s celkovou
výmalbou interiéru. Rekonstrukce se také
dočkají některé malby na stropech, které
v průběhu let popraskaly.

Zádušní mše
a žehnání nového
náhrobku otce
Josefa Malíka
V květnu loňského roku náhle
zemřel bývalý vranovický farář Otec
Josef Malík. Farníci z jeho nové farnosti
Horní Dubňany uspořádali v letošním
roce sbírku na vybudování náhrobku.
Oslovili také paní Růženu Procházkovou
z Vranovic, která zorganizovala sbírku
v naší obci, Pouzdřanech a Ivani.
V sobotu 3. října 2015 pak na pozvání
farníků z obce Horní Dubňany a jejich
nového duchovního správce P. Pavla Krče
vyrazila skupina poutníků z Vranovic
a Pouzdřan autobusem na zádušní mši
za otce Josefa Malíka v kostele svatých
Petra a Pavla v Horních Dubňanech.

Po dobu malování kostela se bohoslužby konají
ve velké obřadní síni obecního úřadu
Foto: Pavel Kukleta

Náročnou obnovu interiéru kostela
provádí a řídí římskokatolická farnost a ze
svých prostředků ji 300 tisíci korunami
podpořila i obec Vranovice. Práce by měly
být hotovy zhruba do poloviny měsíce
prosince. Po dobu výmalby kostela se
slouží nedělní bohoslužby netradičně
v náhradních prostorech ve velké obřadní
síni obecního úřadu.
Josef Horníček

Po mši svaté byl na místním hřbitově
požehnán nový náhrobek otce Josefa
a farníci z Vranovic zde společně položili
kytici. Před zpáteční cestou pozvali místní
farníci poutníky z Vranovic na krátké
pohoštění na místní faře, kdy teplý čaj
nebo káva a přišly všem k chuti. Celou
akci zajišťovala opět paní Procházková,
které za to patří velký dík.
Text a foto: Pavel Kukleta

Mohutná
konstrukce lešení
zaplnila vnitřek
kostela
Foto: Josef Horníček

Snažíme se
předávat dětem
nejen víru ale
i společenství
Ve školním roce vždy jedenkrát
za čtrnáct dní po nedělní mši svaté
probíhají
„ministrantské
schůzky“
určené pro děti, které již chodí do školy
a pravidelně do kostela. Ze starších
ministrantů pomáhá děti vést Jan
Čeleda. Součástí schůzky je vždy krátká
informace o aktuálním dění v kostele
nebo v církvi a pak následují různé hry
a zábavné aktivity. Děti sbírají body
za plnění různých úkolu.
V letošním programu se chceme více
soustředit na misijní činnost církve, ale
nyní, v době malování kostela, se snažíme
spolu se staršími ministranty pomáhat se
zajišťováním bohoslužeb a stěhováním
vybavení. Protože jsou malí ministranti
velmi zvědaví, byla součástí podzimních
schůzek i exkurze do kostela, který se
právě maluje. Všechny tyto věci nám pak
pomáhají, abychom si uvědomili, že naše
víra je nejen o osobním vztahu k Bohu, ale
také o vztazích ve společenství ostatních
křesťanů a ke společnosti ve které žijeme.
Pavel Kukleta

Program akcí
ve farnosti:
 Každou neděli adventní - Průvod
dětí s lucerničkami
 4. neděli adventní skauti přinesou
do kostela Betlémské světlo
 24.12.2014 Štědrý den – 24:00 hod.
půlnoční mše svatá
 V době vánoční (od 24.12) jste
srdečně zváni na prohlídku betléma
– kostel bývá otevřen 30 minut před
bohoslužbou a asi 15 minut po mši.
Další aktivity pro pěkné prožití
vánočních svátků nejen ve Vranovicích
sledujte
na
webu
http://www.
krestanskevanoce.cz, kde naleznete nejen
informace o akcích v naší farnosti, ale
v celé ČR.
Pavel Kukleta
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Společenské dění
Vystavovali a koštovali archivní
vína již posedmé
Téměř dvě stovky vzorků, celkem 32 odrůd, více jak dvě
stovky návštěvníků, dobré víno a zábava – takový byl 7. ročník
výstavy archivních vín s koštem. Výstavu uspořádal kolektiv
vinařů z Vranovic 7. listopadu 2015 ve velké jídelně Domu pro
seniory. K zábavě a zpěvu zahrála všem milovníkům dobrého
vína cimbálová muzika Ponava.
Text a foto: Josef Horníček

Na babských hodech bylo
veselo
Sobota 17. října patřila vranovickým ženám a zábavě. Spolek
Vranovických bab uspořádal hody. Více než čtyři desítky žen
v krojích se vydaly po odpolední bohoslužbě v průvodu ulicemi
obce. Po první zastávce u hlavních stárek při kapličce na Ivaňské
ulici se průvod krojovaných žen za doprovodu dechové kapely
Horenka vydal do Domu pro seniory, aby ženy potěšily písní
i tancem jeho obyvatele. Senioři si s chutí společně zazpívali
a někteří si dokonce i zatančili. Další diváci už čekali na krojovaný
průvod před obecní knihovnou. Kromě tance a dobré nálady zde
na všechny čekaly výborné svařené víno, koláčky a jiné dobroty.
Odpolední program pak ženy zakončily v penzionu Veritas. Ale
den ještě nekončil! V zábavě se pak pokračovalo dlouho do noci
ve sportovní hale za doprovodu kapely Na2Fáze.
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Zájem obléci kroj a zúčastnit se aktivně babských hodů
v řadách vranovických žen je rok od roku stále větší. Letos vyšlo
v kroji celkem čtyřiačtyřicet žen.
Text a foto: Josef Horníček

V Hlinku se proháněly silné
stroje
Vůně spáleného benzínu, rachot silných a nablýskaných
strojů – většinou veteránů, z nichž většinu majitelé vytáhnou
na denní světlo párkrát do roka, a to do pole nebo do vinohradu
– bojová vojenská technika, k tomu slušivé kostýmy a závodní
atmosféra s davy fandících diváků. To byl 6. ročník recesistického
závodu zahradních fréz a skútrů Vranovické Hlinek, který se
jel v sobotu 3. října. Diváci ocenili kostýmy i závodní zápolení.
Nejvíce ovací získal kostým dvou dívek, tým Tytanyk s Džekem
a Rouz, Tetycka z Afriky a závodník Kopřivák, který si přijel
zazávodit cestou z lesa s nůší kopřiv na motorce.
Text a foto: Josef Horníček

Oznámení
MUDr. Ludmila a Petr Bartlovi
dětská ordinace:
23.12. ordinace 8-12 hod jen pro nemocné
31.12. zavřeno, zastupuje MUDr. Nentvich v Šitbořicích
7-10 hod.
ordinace pro dospělé:
31.12. zavřeno, zastupuje MUDr. Macků v Popicích 8-10 h.
Ostatní dny budou ordinace otevřené podle běžných
ordinačních hodin.

Oznámení
MUDr. Hana Krchňavá,
gynekologie Vranovice
a Židlochovice
oznamuje,
že ve dnech 23. 12. - 31. 12. 2015
nebude z důvodu čerpání
dovolené ordinovat.
Zástup pro akutní případy:
ženská klinika FN Brno Bohunice,
Obilní trh, nebo nemocnice
Břeclav
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Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)
seriál – díl XXVII.

Rok na dědině – Zima
Před Vánoci býval ve Vranovicích
jarmark. Na prostranství u kostela vystavili
trhovci své zboží, to byla podívaná.
Na věšácích visely kabáty, oblečení, čepice
a šály, na regálech byly vystaveny boty,
přezůvky a papuče, potřeby do kuchyně a pro
domácnost, hrnce a plucárky, zemědělské
nářadí, nádobí a výrobky ze dřeva. Děti
okupovaly především stánky s hračkami,
bubínky, kapslovkami, kolo štěstěny, kukátka
s barevnými sklíčky, především však stánky
s cukrovím, pendrekem, perníkem a špalky
na cucání. Na rohu U Toncrových stával
vždycky fousatý dědek v dlouhém burnusu
a mikulášskou mitrou na hlavě a nabízel
nejrůznější dobroty a hlavně turecký med.
Měl ho na stolečku celý pecen, usekával
z něho sekáčkem plátky, za padesátník
jeden, a vyvolával: „Jede Turek od Vyškova,
na píšťalku píská, Pepík za ním poskakuje,
do hlavy ho tříská. Proč toho Turka vedu?
Ukrad mi kus medu! Eště ho máme plné stůl
– dé padoš a je tvůj“. A usekával z pecínku,
hladil si bílou bradku a jen se zubil, jak mu

Mimořádný parní
nákladní vlak
z Pohořelic
V sobotu 17. října jste mohli
v ranních hodinách zaslechnout z kolejí
„lokálky“ nezaměnitelné pískání píšťaly
parní lokomotivy. Na objednávku skupiny
zahraničních příznivců železnice vyjel
toho chladného rána kolem půl osmé
z Pohořelic do Vranovic mimořádný
parní vlak. Do čela vlaku se postavila
dvounápravová parní lokomotiva řady
213.901 vyrobená v roce 1954 v ČKD
Praha jako výrobní typ 1435 BS 200.
Stroj o výkonu 147 kW s maximální
rychlostí 35 km/h byl původně určen pro
lehkou posunovací službu na železničních
vlečkách menších podniků. Profesionálně
zrenovovanou lokomotivu provozuje
brněnský Klub přátel kolejových vozidel,
jehož vedoucí Ing. Jiří Kotas, se při
sobotní jízdě sám ujal regulátoru. Dva
dvounápravové otevřené nákladní vozy
řady Es, které zapůjčila společnost
ČD Cargo, a.s., doplnil na konci vlaku
služební vůz. Ten dotvářel iluzi běžného
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padesátníčky padaly do šporkasky. Ten dědek
měl vždycky první vyprodáno. Žel – my
jsme jeho medu jen málokdy okusili.
Silvestr se u nás neslavil. Jak taky?
Televize nebyla, krystalku okupoval tatínek,
my děti jsme měly právo mlčet – nejen
o Silvestru – aby měl tatínek dobrý poslech.
O Vánocích jsme mívali vánoční stromek,
ale bez skleněných koulí, figurek a špic,
s ozdobami, které jsme si sami udělali ve škole
v ručních pracích. Byly to řetězy z barevných
papírů a slámy, obkreslené a vystříhané
figurky z pohádkových knížek, oříšky a malá
panenská jablíčka. A taky pečené cukroví,
ponejvíce zázvorové a škvarkové.
Později nám Fanda s Máňou, které
sloužily v Malackách, uměly poslat pár
čokoládových figurek. Ty byly tehdy
na stromečku v bohatých rodinách, k nám se
na ně chodily dívat děcka z celého Lapačova.
Jenže všechno, co bylo na stromečku k snědku,
za pár dní zmizelo. Bodejť – nikdy jsme
ve studené seknici nespávali tak rádi jako
o Vánocích.
První dárek, který jsem dostal
od Ježíška, byl smyčec bez houslí. Ty už
jsme měli doma, naši je předtím vyhráli

v tombole na železničářském plese. Byly
bez strun i bez smyčce. Ten jsem tedy dostal
k Vánocům, na drahé struny jsem si musel
počkat ještě rok. Náš Frantík sehnal někde
strunu z mandolíny, našponoval na housle
a brnkal na ni špendlíkem. To byla muzika.
Mne ty housle provázely celým mým
životem. I když jsem se nestal koncertním
mistrem a byl jsem a jsem dodnes obyčejným
vesnickým muzikantem, prožil jsem s nimi
pěkné chvíle doma i v cizině. Ještě dnes si
na ně zahraju. Připomenou mi bezpočet
vystoupení na školních besídkách, bezpočet
odehraných plesů a tanečních zábav, dojemné
vánoční a velikonoční mše na kůru našeho
kostela, i desítky pěkných slováckých pěsniček,
se kterými jsem s Břeclavanem projel celou
Evropu.
Jinak naše dárky pod stromečkem
byly z těch nejskromnějších, nějaké hábky,
punčochy, tílka z konzumu, pouzdra a jiné
potřeby do školy. Pohádkovou knížku
dostala až nejmladší Růženka. Vyprávění
O šídlu, kohoutu a houseru, O Smolíčkovi,
o Zvířátkách a loupežnících a všechny další
si jistě všichni pamatujeme dodnes.
Přepis vyprávění: Lenka Jančová

provozu a současně sloužil jako
zázemí účastníků jízdy.
Osm kilometrů dlouhou trať,
od jejíhož otevření uplynulo
letošního 17. září již 120 let,
zdolal mimořádný vlak přibližně
za dvě hodiny. V průběhu jízdy
totiž na mnoha místech proběhly
tzv. fotozastávky s opakovanými
rozjezdy a průjezdy pro účastníky
jízdy, kteří si vše pečlivě fotografovali Zvláštní vlečkový vlak v blízkosti bývalé zastávky
Velký Dvůr
a natáčeli do svých archívů. Řidičům
Foto: Martin Bubeník
na blízkých silnicích u Velkého
na čelo, fotografové vlaků zvaní „šotouši“
Dvora, Přibic a Vranovic se tak naskytl
se rozplývají nad podařenými záběry.
neobvyklý pohled. Od Pohořelic se
Malá parní lokomotiva připomněla
za hlasitého pískání blíží parní lokomotiva,
polozapomenuté výročí zahájení provozu
která vypadá spíše jako pohádková
a byla příjemným zpestřením života trati,
mašinka, se třemi vagóny. Najednou
která je od roku 2012 pouhou vlečkou
vlak zastaví, z posledního vozu rychle
využívanou několikrát týdně nákladními
vystoupí 20 lidí ověšených fotoaparáty
vlaky uspokojujícími přepravní potřeby
a kamerami a zatímco lokomotiva tlačí
pohořelické společnosti Hulman –
vozy pár desítek metrů zpět, fotografové
kovošrot s.r.o. Jistě nejsem sám, kdo by
zaujímají pozice, odkud pořídí nejlepší
si přál, aby se na naši „lokálku“ vrátily
snímky. Vlak se rozjíždí směrem k nim,
podobné vlaky častěji.
lokomotiva vyfukuje oblaka páry a dýmu,
Na fotografii pořízené autorem
závěrky cvakají. Vlak zastaví, fotografové
článku je zachycen zvláštní vlečkový vlak
spěšně nastupují do posledního vozu
v blízkosti bývalé zastávky Velký Dvůr.
a jede se dál, na další vytipované
Martin Bubeník
fotomísto. Nezasvěcení si klepou prstem

Z činnosti spolků
Klub maminek
Víte, co je to
KáeMVéčko?
Klub Maminek Vranovice, který
má i svou webovou stránku: www.
klubmaminek.tode.cz
Podzimní chmury jsme úspěšně
zažehnaly klubovou aktivitou. Jako
obvykle se v klubu s dětmi cvičilo, zpívalo
a tvořilo. V burze nápadů jsme si vyměnily
zkušenosti s látkovými plenami a žhavé
tipy na vánoční a jiné dárky.
Terapeutičtí
psi
nadchli
děti
i maminky. Trpělivě se nechali hladit,
tahat a česat. Snesli toho opravdu hodně!
Za odměnu se s nimi děti rozdělily
o piškoty.

Všem
Vranovčákům
přejeme
radostné a požehnané Vánoce a vše dobré
do nového roku.
Za KáeMVéčko Kamila Rokytová
a Jitka Klimešová

Klub důchodců
Na aktivní činnost klubu důchodců
za poslední tři měsíce poukazuje množství
společenských a jiných akcí, které jsme
organizovali nebo se jich zúčastnili:

toho váží. Potvrdil nám pozvání na farní
zahradu, na táborák, před začátkem
letních prázdnin v příštím roce.

Kavárna/čajovna nevidomých
Setkání v klubu důchodců v pondělí
28. září připadlo na svátek. Přesto naše
pozvání přijala nevidomá slečna Irenka
Kratochvílová z Hodonína. Spolu
s ní přijely p. Moravcová a Ďuricová
z Brna. Doprovázela je p. Jarka Saitlová
z Vranovic.

Památka zesnulých
Na den Památky zesnulých 2.
listopadu členové klubu důchodců uctili
památku 36-ti členů, kteří již nejsou
mezi námi. U hlavního kříže jsme
zapálili svíčku a pak jsme navštívili hroby
a věnovali jim tichou vzpomínku.

Foto: Zdenka Melová

Podpořili jsme potřebné
Stalo se již tradicí, že KD pořádá spolu
s OÚ Vranovice a Diakonií Broumov
„Sbírku použitého ošacení“ a dalších věcí,
které již doma nepotřebujeme a druhým
ještě poslouží. Sbírka byla velmi úspěšná,
hlavně v sobotu. Velký podíl na sbírce mají
také maminky, které předaly přebytky
ze své burzy dětského oblečení. Sbírka
proběhla 22. - 24. 10. 2015. Děkujeme
všem, kteří nás podpořili.

Besedovali jsme nad tématy
křesťanství a islámu

S psycholožkou Hanou Forejtníkovou
jsme měly možnost společně pojmenovat,
jaká by měla být „dobrá máma“, ne ta
z reklamy a ženských časopisů. Byl také
prostor pro názory na nejrůznější trendy
v přístupu k rodičovství a osobní tipy,
jak zvládat „krizové“ situace s dětmi.
Zamyslely jsme se i nad tím, jaké máme
na sebe a své děti nároky.
Advent
zahajujeme
přípravou
adventních kalendářů. S arteterapeutkou
Radkou Rubešovou absolvujeme vánočně
laděnou dílničku, na které také poznáme,
jak tvořit s dětmi v domácím prostředí.
Co se kde peče doprého na Vánoce,
se dozvíme, a možná už i ochutnáme,
v burze nápadů a letošní rok zakončíme
besídkou a výrobou PF novoročenek.

Na naše posezení o křetanství a islámu
7. října přišel také náš pan farář. Když
jsme připravovali v červnu ve výboru
klubu důchodců plán akcí, netušili jsme,
jak aktuální téma jsme zvolili. Pan farář
vzal nejdříve historii vzniku křesťanství
a islámu. Postupně se dostal k jejich
rozdílům.
Při naší besedě jsme se shodli, že je
velmi těžké vyjadřovat se k současné
situaci migrantů. Evropa je naprosto
nepřipravená na přesídlování uprchlíků.
Jsou to vesměs mladí lidé a nevíme, zda
utíkají jen před válkou. Nevíme, kdo
jsou tito lidé. Nejsou všichni muslimové
zlí, ale jak to poznáme? Ze zemí třetího
světa sem přicházejí lidé se zdravotními
problémy a určitými návyky. Nejsou
ochotni se přizpůsobit našim evropským
zvyklostem, uznávají jen svoji víru.
Pan farář nám poděkoval, že jsme
ho mezi sebe pozvali a řekl nám, že si

Členové klubu měli za úkol přinést
si šátky. Zavázali jsme si oči a Irenka
zahájila naše posezení větou:“ Vítám vás
ve světě nevidomých“. Vyzkoušeli jsme
si, jaké je to ve tmě – nahmatat šálek
s kávou nebo i s čajem, osladit si ho, napít
se. Místo očí převezme funkci hmat, čich
a také sluch. Irenka nás seznámila se svojí
vydanou knihou „Moje dětství ve tmě“,
kde popisuje vzpomínky od dětského
věku do svých 21-ti let. Úryvek z knihy
nám přečetla p. Jarka Veselá. Posezení
bylo velmi poučné a všem děvčatůmz
organizace nevidomých děkujeme.

Zájezd na divadelní představení
Zaplněný autobus z Vranovic jel 27.
září za kulturou do oblíbených Boleradic.
Divadelní spolek Vlastenecká omladina
Vídeň uvedla „Zkrocení zlé ženy“
od Williama Shakespeara. Velmi dobře
zahrané představení nás pobavilo a smích
nás provázel od začátku do konce. Kdo
s námi jel, určitě nelitoval.
V době, kdy píšu příspěvek
do Zpravodaje č. 6, máme beznadějně
vyprodaná místa v autobuse a lístky
na úspěšný muzikál My Fair Lady
v Boleradicích.
Ráda bych popřála všem za Klub
důchodců “Pohodu o Vánocích, mnoho
hezkých chvil, hodně zdraví, štěstí a lásky
v nastávajícím roce 2016“.
Zdenka Melová
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Sport

TJ SOKOL Vranovice
Turnaj v nohejbalu
Oddíl všestrannosti – nohejbal
uspořádal dne 17. 11. 2015 v sokolovně
turnaj tříčlenných družstev v nohejbalu.
Zúčastnilo se jej celkem 8 týmů
z Vranovic, Těšan, Rajhradu a Žabčic.
Vranovice – jako domácí, sestavily tři
týmy a dokonce tým ve složení Korčák
Ivo, Korčák Jaroslav a Rosa Ondřej si
vybojoval první místo. Na druhém místě
se umístilo družstvo z Těšan a na třetím
místě družstvo z Rajhradu.
Turnaj se nesl v pohodové atmosféře,
snad i díky tomu, že organizátor této již
tradiční akce Ivo Korčák zajistil „výživné“
občerstvení.
Turnaj se vydařil a budeme se těšit
za rok opět na setkání. Abyste se i Vy
mohli zúčastnit, přijďte si zatrénovat vždy
v každé pondělí od 18.00 hod.!
Děkuji všem sponzorům, díky jimž se
zakoupily poháry a věcné ceny.

PONDċLÍ

ÚTERÝ

STěEDA

ýTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA
NEDċLE
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Konec roku je před námi a jako
v předchozích letech hodnotíme končící
rok i my. Od roku 2012 se potýkáme
s úbytkem „dětských“ členů. V letošním
roce, snad i díky Noci sokoloven, se
počet „dětských“ členů zvýšil a doufám,
že si k nám najdou cestu i další děti, ale
i dospělí. Dle přiloženého rozvrhu si
můžete vybrat.

Poděkování
Jménem výboru TJ Sokol Vranovice
bych chtěla touto cestou poděkovat
Obci Vranovice a všem sponzorům,
kteří podporují činnost naší tělocvičné
jednoty.
Díky
jejich
podpoře
a sponzorským darům můžeme
jednotlivým oddílům hradit jejich
cvičební a tréninkové pomůcky
a neustále doplňovat cvičební nářadí
v tělocvičně.
Výbor TJ Sokol Vranovice přeje
všem svým členům a nejenom jim, vše
nejlepší do nového roku, hodně zdraví
a štěstí. Život bez stresu, plný pohody
a zdravého pohybu a dovoluje si Vás
pozvat do naší tělocvičny, kde pod
vedením proškolených cvičitelů můžete
udělat něco pro svoje zdraví.
Marta Goliášová

16: 00
17: 00
18: 00
19: 00
nohejbal
RD+D
Monþuk
Hochman
Hanušová,
florbal
Zdenek
Klimešová
starší
SK Vranovice*

stolní tenis - žáci
Petr Goliáš

SK IvaĖ od 18.11.2015

20: 00
21: 00
volejbal
Klimešová
Marie
stolní tenis muži
Petr Goliáš

badminton - Darina Kotaþková

ženy
Goliášová,
Hladká
kondiþní a
zdravotní cviþení
stolní tenis
všestranno
ml.žákynČ
stolní tenis - muži
- žáci
st
Marta
Petr Goliáš
Petr
Karpíškov
Goliášová
Goliáš
á

Monþuk
florbal
starší

florbal - ml.žáci
OldĜich Vybíral,
Libor Macháþek

st.tenis - družstvo A a D

badminton - Kotaþková
sálová kopaná
Nepomucký

Oddíl všestrannosti –
Cvičení dětí 6 – 9 let
Od září letošního roku v hale TJ
Sokolu Vranovice probíhá cvičení
s 6 – 9letými dětmi. Cvičíme každý
pátek od 16.30 do 17.30 hodin. Náplní
hodin jsou aktivity zaměřené na rozvoj
základních pohybových dovedností
mladších dětí. Věnujeme se prvkům
zdravotní tělesné výchovy, základní
gymnastiky, průpravným atletickým
cvičením a pohybovým hrám. Noví
členové jsou vítáni!

Oddíl všestrannosti –
Volejbal pro začátečníky
Od října letošního roku v hale TJ
Sokolu Vranovice probíhá volejbal pro
začátečníky – chodí žáci 5. ročníků.
Hrajeme každou středu v liché týdny
(po domluvě i v sudé) od 14.00
do 16.00 hodin. Tímto chceme oslovit
další sportovce, kterým se líbí hra pod
vysokou sítí, aby neváhali a přidali se
k nám.
Za oddíl všestrannosti
Renata Karpíšková

Rozpačitý vstup
do sezóny
Po loňské velmi úspěšné sezóně, kdy
vše probíhalo jako na drátku, hráči se
pravidelně scházeli k zápasům a zároveň
se jim vyhýbaly zdravotní potíže, zastihl
letošní podzim místní oddíl hrající pod
hlavičkou Sokola ve zcela jiné konstelaci.
Od posledních soutěžních zápasů
dřívějších opor Macha a Zouhara již
uplynulo hodně vody a David Ponížil,
další z hráčů hrávajících v minulosti
krajskou soutěž, přestoupil pro tuto
sezónu do Pouzdřan. Naopak z tohoto
oddílu získal oddíl velmi silnou posilu
- Jana Křivku (roč. 1976). Avšak
v silách této nové akvizice, ani nikoho
z ostatních hráčů „B“ družstva bohužel
není rovnocenně „zaskočit“ v krajském
přeboru za oddílovou „trojku“ (soutěže

družstev se hrají ve čtyřech) Martina
Klabusaye. Ten se od počátku sezóny
potýká s vleklými zdravotními problémy
a mimo jednoho „testovacího“ zápasu
do bojů vůbec nezasáhl. Tato skutečnost
předznamenává pro družstvo „A“ úporný
boj o záchranu a pokud by současný stav
měl pokračovat ještě delší dobu, hrozba
sestupu by mohla nabrat zcela konkrétních
obrysů. Po 7. kole družstvu s bilancí jedna
výhra, jedna remíza a 5 proher patří
až 10. příčka (z 12i družstev). Určitou
nadějí v bojích o záchranu by mohla být
další posila - právě od 7. kola se podařil
administrativně vyřídit „střídavý start“
(hráč může odehrát polovinu zápasů)
břeclavského velmi talentovaného žáka
Tomáše Bruknera (13 roků).

spadá pouze kapitánka družstva Nela
Dvořáčková, ostatní talentovaní hráči
na soupisce mají ještě několik let na to,
aby pravidelnou účastí a patřičným úsilím
na trénincích zlepšili svoji výkonnost
a posunuli tak družstvo ze spodních pater
tabulky do vyšších.
Individuální
výsledky
hráčů
v dosavadních odehraných zápasech:
Družstvo „A“ - Marcel Bednařík
16 výher/10 porážek, Rostislav Hladký
12/14, Imrich Wirth 9/13, Michal Hanuš
0/11, Stanislav Tetur 1/4, Jan Křivka 0/3,
Tomáš Brukner 0/3.
Družstvo „B“ - Stanislav Tetur 18/9,
Jan Křivka 15/9, Michal Hanuš 11/14,
Aleš Mrkvica 4/20, Petr Goliáš 0/7.
Družstvo „C“ - Pavel Šťastný 10/3,
Miloš Němeček 7/4, Pavel Zmrzlík
12/11, Daniel Pavelka 7/15, Pavlína
Veselá 3/16. Nela Dovořáčková 1/9.
Dorost - Nela Dvořáčková 6/6,
Michal Mazuch 3/9, Jan Furch 1/4,
Vojtěch Kříž 1/4.
Pavel Šťastný

Stolní tenistky
zatím úspěšné

Oddíl stolního tenisu získal posilu v Janu
Křivkovi
Foto: Pavel Šťastný

Rovněž družstvu „B“ se v okresním
přeboru (OPI) příliš nedaří. Podle
papírových předpokladů by mělo bojovat
o přední příčky, zejména však loňským
oporám Teturovi a Hanušovi se zatím
nedaří podle vlastních představ. Po 7. kole
zatím zaujímá „béčko“ se 2 výhrami a 5
prohrami až deváté místo v tabulce.
Družstvo „C“ zatím trpí v OPIII
slabou účastí prvních hráčů soupisky
v zápasech. Kladem naopak je viditelné
zlepšení hry juniorů Zmrzlíka, Pavelky
a Veselé. Po 7. kole družstvo s bilancí 2
výhry, jedna remíza a 4 porážky zatím
atakuje „horší střed“ tabulky.
Na poslední chvíli oddíl do soutěží
přihlásil družstvo i do OP dorostu.
Do této věkové kategorie ovšem

V sobotu 14. listopadu si v místní
sokolovně dalo sraz 18 stolních tenistek
všech věkových kategorií (od 10 do 50
let), aby zde odehrály 7. a 8. kolo Divize
žen. Tato soutěž je nejnižší soutěží
družstev vypsanou JM svazem stolního
tenisu samostatně pro ženy (hrají
tříčlenná družstva). Oproti loňským pěti
družstvům v letošním roce jedno družstvo
přibylo, což pro organizátory mj. znamená
jednodušší rozlosování jednotlivých
utkání. A na rozdíl od loňské sezóny, kdy
v družstvu Sokola Vranovice hostovala
děvčata z Šitbořic a Klobouk, letos si
oddílový boss Petr Goliáš a kapitánka
družstva Pavlína Veselá dojednali
hostování hráček z Jevišovky. A nutno
dodat, že (na rozdíl od soutěží mužů)
jsou zatímní výsledky této spolupráce nad
všemi očekáváními. Po osmi odehraných
kolech s bilancí 5 výher a 3 prohry
zaujímají vranovické (a jevišovické)
ženy druhou pozici v šestičlenné tabulce
za doposud suverénními Drnovicemi.
Konečný výsledek lze možná očekávat
o nějakou tu příčku níže, ale právě
výhoda domácího prostředí a velké díry

v sestavách družstev soupeřek právě
druhou listopadovou sobotu jsou příčinou
tohoto momentálního velmi lichotivého
postavení v tabulce.
Individuální výsledky hráček:
Zuzana Benešová ( Jevišovka) 14/6,
Pavlína Veselá 13/8, Anna Tomolová
( Jevišovka) 4/4, Nela Dvořáčková 5/9.
Pavel Šťastný

Vranovičtí
trojbojaři uspěli
na výbornou
Ve Zbýšově se uskutečnilo 24.
mistrovství Jižní Moravy v silovém
trojboji mužů a žen. Jednalo se o soutěž,
kde se používají podpůrné dresy. I tato
soutěž byla součástí pro talentovanou
mládež, která usilovala o nominaci
na mistrovství České republiky.
Oddíl silového trojboje Vranovice
měl na této soutěži své zástupce, kteří se
umístili takto:
V kategorii mužů do 74 kg se umístil
junior Tomáš Franc na sedmé příčce
za celkový výkon 367,5 kg. Lukáš Soukup
byl osmý a nazvedal 365 kg. Pavel Bílek
v kategorii mužů do 83 kg vybojoval
třetí místo výkonem 505 kg. Dorostenec
Filip Kurka se umístil na páté příčce
s celkovým výkonem 380 kg.
V kategorii mužů do 120 kg se umístil
junior Michael Čech na druhém místě
výkonem 600 kg. Dorostenec Marek
Suchánek byl třetí za 372,5 kg.
A jak se umístili naši dorostenci
a junioři v soutěži talentovaná mládež,
která byla hodnocena podle Wilksových
bodů:
V dorostencích Filip Kurka obsadil
třetí příčku, Marek Suchánek byl pátý.
V soutěži juniorů byl Michael Čech
druhý a Tomáš Franc sedmý.
Po vyhodnocení oddílů a klubů
talentované mládeže se oddíl Sokola
Vranovice umístil na prvním místě.
Poděkování patří Jiřímu Furchovi,
který se pečlivě staral o mladé závodníky
po celý den.
Za oddíl silového trojboje TJ Sokol
Vranovice Ivan Karpíšek
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V sobotu 24. října se konalo 2.
mistrovství Jižní Moravy v klasickém
(RAW) silovém trojboji tj. bez
podpůrných dresů. Tuto soutěž pořádal
oddíl silového trojboje Sokola Vranovice
a byla součástí i pro talentovanou mládež.
Účast byla pro všechny, kteří usilovali
o přímý postup na mistrovství ČR.
Klání se zúčastnilo 46 soutěžících ze
16 oddílů nejen z Jižní Moravy, ale byli
zde zástupci z Prahy, Lanškrouna, Svitav.
Na této soutěži se představily i 4 ženy,
které se předvedly ve čtyřech váhových
kategoriích. A vedly si velmi dobře.
Nejvíce se dařilo dorostence Nikol
Barkociové ze Sokola Lanžhot a podařilo
se jí vytvořit tři nové národní rekordy
v kategorii do 52 kg, a to v dřepu 95 kg,
v mrtvém tahu 120 kg a trojboji 267,5 kg.
Druhou nejúspěšnější byla dorostenka
Kristýna Obršlíková ze Sokola Rosice
a připsala si nový národní rekord v dřepu
100,5 kg v kategorii do 63 kg. Juniorka
Kristýna Dvořáková z Pohořelic pokořila
národní rekord v dřepu, a to rovných
100 kg v kategorii nad 84 kg.
Nejinak tomu bylo i mužských
kategorií. Marek Kolář z Kuřimi
v kategorii do 83 kg vytvořil nový rekord
v mrtvém tahu a má hodnotu 310 kg.
Pohořelický Radomil Vašík v juniorské
kategorii do 83 kg zlepšil stávající národní
rekord v dřepu na 245 kg, v mrtvém tahu
na 275 kg a trojboji na 660 kg. Jihlavský
František Kružík zlepšil benč, jenž má
hodnotu 152,5 kg ve váhové kategorii
do 83 kg. Vít Okrouhlý ze Sportingu
Apis Praha zlepšil mrtvý tah na hodnotu
260 kg v kategorii do 93 kg.
A jak si vedli domácí závodníci?
V kategorii do 74 kg se Lukáš Soukup
umístil na čtvrtém místě výkonem
345 kg a stejným výkonem skončil junior
Tomáš Franc na pátém místě. Pavel Bílek
v kategorii do 83 kg byl sedmý výkonem
465 kg. Dorostenc Filip Kurka byl devátý
za 362,5 kg. Junior Michael Čech se
umístil na pátém místě výkonem 565 kg
v kategorii do 120 kg a dorostenec Marek
Suchánek byl devátý v kategorii do 120 kg
výkonem 355 kg.
Za oddíl silového trojboje TJ Sokol
Vranovice Ivan Karpíšek
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bylo nutné udržovat. Zde organizoval

Za Martinem
Záblackým

Mistrovství
v silovém trojboji
ve Vranovicích

brigády a odpracoval spolu s ostatními
funkcionáři, hráči a důchodci mnoho

V říjnovém zpravodaji jsme si na zadní
straně mohli v kolonce Úmrtí přečíst, kdo
v minulých měsících opustil naše řady.
Bylo tam i jméno Martin Záblacký.
Nejmladší generace ho již nepamatují,
ale většina obyvatel nejen Vranovic, si jeho
jméno ihned spojí se sportem a hlavně
s fotbalem. Jako divák nevynechal mnoho
zápasů, ať doma či venku. Po přiženění
se do Vranovic začínal jako hráč kopané.
Po skončení hráčské kariéry se věnoval
různým funkcím na úrovni TJ nebo
fotbalu. Za jeho více jak padesátileté
působení ve Vranovicích došlo mimo jiné

tisíc hodin. Podílel se i na budování
haly (Sokolovny) a úpravách sokolského
hřiště. Bylo vybudováno teraso pod celou
plochou, kde se za mrazivých let bruslilo
a v létě na hody tancovalo. Skladiště
na mantinely a prostory pro pořádání
tradičních hodů. Osvětlení celé plochy
pomocí stožárů s výbojkami.
Pro kvalitu hřiště a zázemí byly
Vranovice vybrány k sehrání dvou
mezistátních zápasů. Jednalo se o zápas
mezi Českem a Portugalskem hráčů
do 18 let a zápas mezi ženami Česka
a Chorvatska.

k náhradě dřevěných kabin, (kde nebyla

Aby jeho památka nezapadla, navrhl

ani zavedena voda), oplocení celého areálu,

jsem výboru SK Vranovice pojmenování

zatravnění hrací plochy, vybudování

fotbalového

tribuny,

Jeho přínos pro fotbal by tak byl stále

prádelny,

garáže,

vstupní

budovy s klubovnou a občerstvením
u

vstupu

aj. Vybudovaná

stadionu

jeho

jménem.

připomínán.

zařízení

Vybíral Oldřich st.

Bezplatná občanská inzerce
 Daruji plastové zahradní jezírko o rozměrech: délka 110 cm, šířka 70 cm a hloubka
40 cm. Bližší informace na tel. čísle 728 536 435.
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Přivítali jsme pět nových občánků
Narození dítěte je velkou a radostnou událostí pro rodiče i blízkou rodinu. Malé
človíčky mezi sebe s radostí vítají jak členové rodiny, tak i naše obec. Na slavnostním
obřadu vítání malých občánků, které se v měsíci říjnu uskutečnilo hned dvakrát,
a to 10. října a 24. října, jsme přivítali pět nových malých občánků Vranovic. Byli
to Adéla Marie Kadličková, Martin Klabusay, Natálie Soukopová, Ema Lerchová
a Martina Fiemová. Za obec přivítali malé občánky místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar
a matrikářka obecního úřadu Zuzana Škamradová. Děti ze základní a mateřské školy
pod vedením paní učitelek Mgr. Pavly Pantákové a Hany Hladíkové se postaraly
o recitaci i hudební program. Na závěr slavnostního obřadu se pak všichni přítomní
zapsali do pamětní knihy.
Přejeme, ať se malým občánkům Vranovic i jejich rodičům daří!
Text a foto:Josef Horníček
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Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů
v novém roce 2016
Vám přeje
Obec Vranovice
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