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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: 
tel.: 519 433 307

nebo zpravodaj@vranovice.eu

www.vranovice.eu/ sekce 

Vranovický zpravodaj

Uzávěrka příštího čísla: 22. 5. 2016

ČÍSLO 2
DUBEN 2016
DISTRIBUCE ZDARMA

V tomto čísle najdete:

  Jak hospodařila obec v loňském 

roce

  Aktuality ze základní a mateřské 

školy

  Hodnocení vzdělávání po půl roce

  Březen – měsíc čtenářů nejen 

v knihovně

  Ohlédnutí za plesy a jinými 

společenskými událostmi

  Ze života spolků a zájmových 

organizací

  Pozvánky na připravované akce

VRANOVICKÝ ZPRAVODAJVRANOVICKÝ ZPRAVODAJ

Maškarní ples zakončil plesovou sezónu
Zima skončila a  s  ní i  tradiční zimní zábavy, jako jsou masopust a  plesy. 

V  letošní sezóně jsme si mohli ve  Vranovicích užít zábavy hned při několika 

akcích. Kdo měl chuť se bavit, mohl si vybrat.

Pomyslné zakončení plesové sezóny připadlo na první jarní víkend. Nejprve 

se bavili na maškarním plese dospělí a další den je vystřídaly děti, které měly svůj 

dětský maškarní bál.

V  sobotu 19. března uspořádali maškarní ples fotbalisté SK Vranovice. 

Na tento poslední letošní ples zavítaly více jak dvě stovky hostů a z nich téměř 

každý druhý přišel v  maškarním úboru. Nutno dodat, že i  letos byly kostýmy 

velice nápadité a propracované. Nejvíce bodů a uznání sklidily Monika Tylšerová 

a  Martina Froňková v  maskách Transformers. Před zraky všech přítomných se 

dívky měnily v auta nebo ve fantastické roboty a odnesly si tak zaslouženou první 

cenu.  Za druhou nejlepší masku byli ohodnoceni televizní kamarádi Teletubbies. 

Na  třetím místě se podle návštěvníků umístily housenky a  hlemýždi a  hned 

za  nimi květiny. Na  pátém bodovaném místě se mezi maskami návštěvníkům 

plesu nejvíce líbili Šmoulové. (hor)
Více informací a fotografií najdete uvnitř zpravodaje
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

často se v  médiích, při odborných 

seminářích, ale i  při obyčejné debatě 

občanů, setkávám s  názorem, že venkov 

je odsouzen k  postupnému úpadku 

a vymírání. Vždy s tímto názorem hlasitě 

nesouhlasím. Opak je pravdou a  naše 

obec je tomu příkladem.

Za posledních 25 let stoupl počet 
obyvatel v naší obci o 354  

A jak se daří skloubit výhody venkova 

s vysokými nároky na moderní požadavky 

bydlení v  naší obci? Odpovědí snad 

může být demografi cký vývoj obyvatel 

za posledních 25 let:

Rok: 1991 2001 2010 2015
Počet obyvatel: 1879 1929 2050 2233

Při pohledu na uvedený vývoj obyvatel 

by se chtělo říci, že obec mládne. Není 

tomu tak. I  přes to, že přibývá mladých 

rodin, tak i  průměrný věk se neustále 

zvyšuje:

Rok 2000 2005 2010 2015
Průměrný věk: 33,37 36,31 38,94 39,96

Pro úplnost doplním podrobnější 

statistiku za posledních 5 let:

Rok 2012 2013 2014 2015
Počet přihlášených občanů:

 58 88 84 83

Počet odhlášených občanů:

 39 34 47 54

Počet narození: 15 24 31 20

Počet úmrtí: 17 21 20 13

Vranovice jsou dobré místo pro 
život  

V uvedených číslech se najde mnoho 

otázek a  mnoho odpovědí. Proč obec 

stárne, když přibývá mladých rodin 

a  narozených dětí? Je nárůst obyvatel 

za 25 let o 354 dobře nebo špatně? Než 

si každý najde tu svoji správnou odpověď, 

tak je třeba uvést ještě jeden údaj: v roce 

1961 bylo v  naší obci 2020 obyvatel. 

Nárůst obyvatel v naší obci za půl století 

je + 213 obyvatel. 

Odpověď na  všechny položené 

otázky se dají hledat ve srovnání úrovně 

bydlení nyní a počátkem devadesátých let 

minulého století.

Malé připomenutí počátku 

devadesátých let: nebyla kanalizace, nebyl 

plyn, nebyla elektrifi kace obce, chodníky 

a  komunikace se neopravovaly dvacet 

let. A  podmínky pro novou rodinnou 

zástavbu? 

Venkov není určen 
k postupnému vymírání 
a Vranovice jsou toho příkladem

Mění se způsob života ve  městech 

i  v  obcích. Rozvoj technologií, 

celosvětová globalizace, rozvoj služeb, to 

vše mění nároky na  bydlení. Životy nás 

všech, ať chceme či nechceme,  se stále 

více stávají konzumními, stále častěji 

nás obklopují všude přítomné nástrahy 

chytrých telefonů, internetu, nákupních 

center atd. A dá se v této zrychlené době 

žít plnohodnotný život na venkově? Dá. 

A  může být v  mnohém kvalitnější než 

ve městech.

Není to však samozřejmost. 

Předpokladem je, že vedení obce je 

schopno zajistit kvalitní podmínky 

pro bydlení, které jsou srovnatelné 

s  podmínkami ve  městech. Obec musí 

být schopna zajistit možnost kvalitního 

předškolního vzdělávání – dostatečnou 

kapacitu v  MŠ a  v  ní kvalitní výchovu 

dětí. Druhým nesporným předpokladem 

je zajištění kvalitního úplného základního 

vzdělání, s  předpokladem uplatnění 

žáků ZŠ v dalším vzdělávání. Absolvent 

ZŠ musí být připraven pro život nejen 

po  stránce znalostí, ale i  zručnosti. 

Další nesporný předpoklad je zajištění 

kvalitní lékařské služby, sociální služby 

a  v  neposlední řadě dobré dopravní 

dostupnosti. 

Jestliže se podaří zajistit srovnatelný 

standard očekávaného kvalitního bydlení 

pro občany na  venkově, tak teprve 

potom může venkov nabídnout své 

výhody oproti městu. Venkov je opakem 

městské anonymity, za  kterou se vždy 

schová městský alibismus.  Venkov nabízí 

vyšší kvalitu „zdravého, ekologického“ 

života. Venkov přirozeně nabízí větší 

vztah k přírodě, k zeleni, k zahradničení 

a dalším manuálním zálibám.

Venkov nebude mít nikdy divadelní 

scénu, multikina, zábavné parky, 

hotely a  restaurace s  drahými wellness 

a podobně. 

Venkov musí nabízet své přednosti, 

kvalitní spolkový život, regionální 

odlišnosti, mimoškolní aktivitu a další. 

Venkov není určen k záhubě. Venkov 

musí nabízet srovnatelnou alternativu 

k  životu ve  městech. Uvedená čísla jsou 

důkazem, že ve  Vranovicích se nám to 

dlouhodobě daří.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Během jednoho roku vyroste v Dolinách bytový dům. Nabídne moderní bydlení v atraktivní lokalitě 
především mladým rodinám.
Foto: Josef Horníček

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 

28. 4. 2016 od 19 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Vranovice
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva 
obce
Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 

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

Usnesení rady č. 3/2016 
ze dne 1. 2. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce vybrala nejvýhodnější nabídku 

ve výběrovém řízení na Zpevnění plochy 
v  areálu bytového domu č. p.  183, 
uchazeče DRAPLSTAV Group s.r.o., 
s cenou 471.100 Kč včetně DPH.

1.2 Rada obce konstatuje, že na  pozemku 
p. č. 2837/1 není možno stavět garáž.

1.3 Rada obce rozhodla o  vrácení 
neoprávněného vybírání nájemného 
za  pronájem zahrádek na  ul. Stará 
Pouzdřanská do r. 2007.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá vyzvat majitele 

penzionu Veritas k  předložení 
harmonogramu pro vybudování opěrné 
zdi v ul. Vinohrádky.

 T.: ihned, O.: starosta
2.1 Rada obce ukládá prověřit připravenost 

SÚS Břeclav k opravě komunikace na ul. 
Školní v letošním roce.

 T.: 28. 2. 2016, O.: 1. místostarosta

3. bere na vědomí:
3.1 Rada obce bere na  vědomí výsledky 

hospodaření za rok 2015.
3.2 Rada obce bere na  vědomí informace 

o  připravenosti Plánu investic a  oprav 
na rok 2016.

Usnesení rady č. 4/2016 
ze dne 15. 2. 2016
Rada obce:
1. schvaluje:
1.1 Rada obce rozhodla zajistit služby 

denního stacionáře prostřednictím 
Pobytové odlehčovací služby Nosislav.

1.2 Rada obce schválila program jednání 
zastupitelstva obce dne 25. 2. 2016.

1.3 Rada obce schválila Smlouvu o připojení 
k  distribuční soustavě s  E-Onem č. 
12135778.

1.4 Rada obce schválila Smlouvu o  dílo č. 
001/LBAA-001/2016 se společností 
STRABAG a.s. na opravu komunikace 
a chodníků na Kopečkách.

1.5 Rada obce schválila Smlouvu o  dílo 
č. 6/15 se společností DRAPLSTAV 
GROUP s.r.o. na  úpravu zpevněných 
ploch v areálu domu č. p. 183.

1.6 Rada obce rozhodla vypsat výběrové 
řízení na pronájem pozemku za účelem 

pronájmu novinového stánku.
1.7 Rada obce schválila Smlouvu 

o  sdružených dodávkách plynu na  rok 
2017, dodavatel EP ENERGY 
TRADING a.s., Klimentská 46, 100 02 
Praha.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá připravit časový 

a  fi nanční harmonogram na  zateplení 
budovy MŠ.

 T.: 28. 2. 2016, O.: 1. místopředseda, 2. 
místopředseda

2.1 Rada obce ukládá prověřit připravenost 
SÚS Břeclav k opravě komunikace na ul. 
Školní v letošním roce.

 T.: 28. 2. 2016, O.: 1. místopředseda 

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

ředitelky ZŠ a MŠ za I. pol. a hodnocení 
Vize vzdělávání.

3.2 Rada obce bere na vědomí a doporučuje 
ke  schválení v  zastupitelstvu obce 
informace o  připravených podmínkách 
prodeje bytů v bytovém domě Doliny.

3.3 Rada obce bere na  vědomí informace 
o stavbě bytového domu Doliny.

3.4 Rada obce bere na  vědomí výpověď 
z nájemní smlouvy na novinový stánek.

3.5 Rada obce bere na  vědomí fi nanční 
vyhodnocení obecního plesu.

Usnesení rady č. 5/2016 
ze dne 29. 2. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila dodatek č. 1 

ke  smlouvě o  výstavbě bytového domu 
Doliny se společností Vašstav s.r.o.

1.2 Rada obce rozhodla o zřízení vzorkovny 
vybavení prodávaných bytů v  bytovém 
domě Doliny.

1.3 Rada obce schválila objednávku 8 ks 
plechových garáží (skladů) od dodavatele 
Garáže a sklady levně.

1.4 Rada obce zrušila výběrové řízení 
„Vypracování projektové dokumentace 
pro zvýšení bezpečnosti chodců 
– přechod v  místě stávajících 
manipulačních kolejí v  zastávce ČD 
Vranovice“.

1.5 Rada obce schválila hospodaření ZŠ 
a MŠ příspěvkové organizace k 31. 12. 
2015.

1.6 Rada obce zamítla žádost o  zrušení 
poplatků za  likvidaci komunálního 
odpadu seniorů z Domu pro seniory.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá připravit podmínky 

a  zajistit instalaci 8 ks garáží (skladů) 
u bytového domu č. p. 183.

 T.: 30. 3. 2016, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá prověřit reálnou cenu 

realizace, včetně projektu na  zvýšení 
bezpečnosti chodců – přechod v  místě 
stávajících manipulačních kolejí 
v zastávce ČD.

 T.: 15. 4. 2016, O.: starosta, L. Mrkvica

2.3 Rada obce schválila odstranění starého 
plotu a náletových dřevin na ul. Přibická 
mezi silnicí a vinohradem.

 T.: 31. 3. 2016, O.: starosta, L. Mrkvica
2.4 Rada obce ukládá prověřit možnost 

o odkoupení části pozemků p. č. (cca 95 
m2) 1637/6 a 1638/2.

 T.: 31. 3. 2016, O.: 1. místostarosta

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

o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce bere na  vědomí informace 

poskytnuté Ing.  Kocianem k  provozu 
DPS.

Usnesení rady č. 6/2016 
ze dne 14. 3. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schválila Plán obnovy 

knižního fondu v  místní knihovně. 
Po dobu pěti let roční částku ve výši 60 – 
100 tis. Kč.

1.2 Rada obce schválila Smlouvu 
s  provozovatelem TIC a  vinotéky 
Drahomírem Dofkem, Náves 678, 
Vranovice, IČ: 45634301.

1.3 Rada obce schválila snížení stočného 
ve  výši 3.808,80 Kč za  rok 2015 pro 
fi rmu Pekařství KESI.

1.4 Rada obce schválila pronájem části 
pozemku p.  č. 2564/3 jedinému 
zájemci, Leona Pospíšková, Hlavní 161, 
Vranovice.

1.5 Rada obce schválila podmínky prodeje 
dřevní štěpky.

1.6 Rada obce schválila Sponzorské smlouvy 
pro jednotlivé společenské organizace 
a  spolky dle schváleného Rozpočtu 
na rok 2016.

2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení 

na opravu střechy MŠ.
 T.: 15. 4. 2016, O.: starosta
2.1 Rada obce ukládá zajistit prodloužení 

certifi kace TIC.
 T.: 30. 9. 2016, O.: starosta, Ing. Horníček

3. bere na vědomí:
3.1 Rada obce bere na  vědomí provozní 

zajištěnost TIC na r. 2016.
3.2 Rada obce bere na  vědomí informace 

o výstavbě bytového domu Doliny.
3.3 Rada obce bere na  vědomí posouzení 

zákonitosti vyhlášek Ministerstva vnitra 
č. 2/2015 a 3/2015. Vyhlášky nebyly 
shledány v rozporu se zákonem.

Usnesení zastupitelstva obce 
č.1/2016 ze dne 25. 2. 2016
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje:
1.1 Zastupitelstvo obce schvaluje program 

dnešního jednání.
1.2 Zastupitelstvo obce schvaluje členy 

návrhové komise.
1.3 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele 

zápisu.
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1.4 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky 
inventarizace k  31. 12. 2015 dle 
předložené zprávy hlavní inventarizační 
komise.

1.5 Zastupitelstvo obce poskytuje 
individuální dotaci ve  výši 90.000 Kč 
na  činnost SK Vranovice a  schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy, která je 
přílohou tohoto usnesení.

1.6 Zastupitelstvo obce poskytuje 
individuální dotaci ve  výši 90.000 Kč 
na  činnost TJ Sokol Vranovice 
a schvaluje veřejnoprávní smlouvu, která 
je přílohou tohoto usnesení.

1.7 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného 
břemene č. 1030028079/001 ve prospěch 
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice.

1.8 Zastupitelstvo obce schvaluje darovací 
smlouvu mezi dárcem Obec Vranovice 
a  obdarovaným Jihomoravským 
krajem na  pozemky, které vznikají 
geometrickým plánem. Z  původního 
pozemku p.č. 2553/1 jsou odděleny dva 
pozemky (pod komunikacemi v majetku 
kraje 2553/1 (9860 m2) a 2553/26 (8271 
m2).

1.9 Zastupitelstvo obce schvaluje darovací 
smlouvu mezi dárcem Jihomoravským 
krajem a obdarovaným Obcí Vranovice 
na  pozemky p.č. 2558/9 (1130 m2) 
a 2558/13 (39 m2).

1.10 Zastupitelstvo obce schválilo budoucí 
prodej bytů v  bytovém domě Doliny 
prostřednictvím společnosti Kometa 
reality za ceny dle přílohy.

1.11 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu 
o spolupráci s realitní Kanceláří Kometa 
reality Brno s.r.o. a způsob prodeje bytů 
v bytovém domě Doliny.

1.12 Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu 
o úvěru – investiční úvěr KA 1600254 – 
se SBERBANK CZ a.s.

1.13 Zastupitelstvo obce schvaluje 
Zástavní smlouvu a  smlouvu o  zřízení 
předkupního práva KA 1600254 se 
SBERBANK CZ a.s.

1.14 Zastupitelstvo obce schvaluje Zástavní 
smlouvu k pohledávkám KA 1600254 se 
SBERBANK CZ a.s.

1.15 Zastupitelstvo schvaluje bianko směnku 
vlastní ve  prospěch SBERBANK CZ 
a.s.

2. ukládá:
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 
přednesnou zprávu o činnosti fi nančního 
výboru.

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

Události, aktuality

Obec loni 
hospodařila 
s přebytkem
S přebytkem přesahujícím osm a půl 

miliónu korun zakončila hospodaření 

v  uplynulém roce obec Vranovice. 

Vyplývá to z  údajů účetní závěrky, 

kterou projednali radní obce. „Loňský rok 

jsme zakončili opět jako přebytkový, proti 

předchozímu roku dokonce ve  dvojnásobné 

výši,“ potvrdil informaci o  výsledku 

hospodaření starosta obce Jan Helikar. 

„Část z  celkového přebytku jsme použili 

na  splátku dlouhodobých úvěrů a  zbytek 

použijeme pro plánované investice letošního 

roku“, doplnil starosta.

Obec hospodaří s majetkem v hodnotě 

211 miliónů korun. V roce 2015 dosáhly 

celkové příjmy obce výše 32,248 milionu 

korun a  výdaje představovaly celkem 

23,602 miliony korun. Z  celkového 

fi nančního přebytku ve  výši 8,646 

milionů korun obec použila na  splátku 

dlouhodobých bankovních úvěrů 3,74 

miliony korun. Zbytek bude použit pro 

investice letošního roku. K  poslednímu 

dni loňského roku bylo na  bankovních 

účtech obce celkem 4,1 milionu korun. 

Mezi největší investice letošního roku 

vedle probíhající výstavby bytového domu 

patří rekonstrukce sociálních zařízení 

v  základní škole za  3,2 miliony korun 

a opravy komunikací v ulici Kopečky za 3 

miliony korun. (hor)

Úpravy komunikací 
mohou začít
Ve  výběrovém řízení na  opravy 

komunikací a  chodníků v  ulici Kopečky 

se sešly nabídky celkem 11 uchazečů, 

z  nichž rada obce vybrala nabídku 

společnosti STRABAG a.s. za  2,351 

milionu korun. Rada také vybrala 

vítěznou nabídku na  zpevněné plochy 

u bytového domu ul. Nádražní 183, čímž 

začala první etapa opravy uličky spojující 

ulici Pouzdřanská s  ulicí Nádražní. 

V  hodnotě 471 tisíc korun ji předložila 

společnost DRAPLSTAV Group s.r.o. 

a práce již začaly. (hor)

Zastupitelé 
podpořili sportovní 
činnost
Dotace na sportovní činnost, každou 

ve výši 90 tisíc korun, schválili zastupitelé 

obce na  činnost fotbalového klubu SK 

Vranovice a TJ Sokol Vranovice na svém 

jednání v měsíci únoru. Dotace pomohou 

oběma organizacím jak při zkvalitňování 

vlastní sportovní činnosti, tak při rozvoji 

práce s mládeží. (hor)

Zastupitelé schválili 
prodej bytů 
v novém domě
Zastupitelé obce na  svém jednání 

v  měsíci únoru schválili záměr prodeje 

bytových jednotek včetně bytového 

příslušenství a parkovacích stání v bytovém 

domě v Dolinách. Bytové jednotky budou 

prodávány prostřednictvím realitní 

kanceláře Kometa reality Brno, s.r.o. Byty 

s výměrou podlažní plochy od 65 do 92 m2 

budou nabízeny v souladu se schváleným 

ceníkem za  1,6 až 2,5 milionu korun. 

Zastupitelé obce rovněž schválili úvěrovou 

smlouvu a podmínky fi nancování výstavby 

bytového domu. (hor)

Turistické 
informační centrum 
zahajuje sezónu
Novou sezónu zahajují Turistické 

informační centrum (TIC) a vinotéka už 

na  začátku dubna a  potrvá až do  konce 

měsíce října. Služby TIC, spojeného 

s  vinotékou, navštívilo loni více než dva 

a  půl tisíce návštěvníků. Od  1. dubna 

bude rovněž zahájeno půjčování kol „ČD 

bike“ na železniční stanici, které zajišťuje 

obec ve  spolupráci s  Českými drahami, 

a.s. Loni si zapůjčilo kola 44 turistů. (hor)
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Půl milionu. 
Cyklistickou 
stezkou Brno-Vídeň 
projel rekordní 
počet návštěvníků 
Cyklistickou stezku Brno-Vídeň 

využilo vloni ke  svým cestám více jak 

půl milionu lidí. Jedná se o  dosud 

nejvyšší evidovanou návštěvnost na české 

straně. Počty lidí zaznamenalo šest 

monitorovacích zařízení rozmístěných 

na  trase. Podle propočtů však bylo toto 

číslo ve  skutečnosti ještě vyšší, zhruba 

o 200 tisíc lidí, protože tři z  takzvaných 

sčítačů byly uvedeny do  provozu až 

v polovině roku.

Nejvíce cyklostezku využívají 

obyvatelé města Brna a v letních měsících 

padají rekordy i v Pasohlávkách. Za loňský 

červenec tam například zaznamenali 

na 25 tisíc průjezdů.

Cyklistická stezka Brno-Vídeň začíná 

u  brněnského hlavního nádraží, vede 

kolem haly Rondo a  dále podél řeky 

Svratky k Obchodnímu centru Olympia. 

Odtud pokračuje v  délce zhruba 70 

kilometrů na jih až do Hevlína u hranic 

s  Rakouskem. Pohodlně lze po  ní dojet 

až do Vídně.

Nejen turisté, stezku užívají 
i místní 
Nejvyšší frekvenci cykloturistů 

zaznamenal sčítač umístěný v brněnských 

Přízřenicích. Od  loňského července, 

kdy byl na  cyklostezku nově instalován, 

kolem něj do  konce roku projelo, nebo 

prošlo na 100 tisíc lidí. Druhou největší 

návštěvnost zaznamenalo za  stejnou 

dobu zařízení v Rajhradě, zhruba 80 tisíc 

lidí, a  na  novém úseku ve  Vranovicích 

to bylo 20 tisíc lidí. V  Opatovicích, 

Židlochovicích a  Pasohlávkách zazna-

menali za  celý loňský rok přibližně 

po 100 tisících lidech.

Stezku využívají nejen cykloturisté, 

ale i obyvatelé obcí. Za cestami do práce, 

do  školy, či za  službami. „Rozvíjet 

turistický ruch, ale souběžně i bezpečnou 

alternativní dopravu pro obyvatele 

regionu je směr, kterým se chce vedení 

cyklostezky ubírat i  v  následujících 

letech. Shodně s  aktuální koncepcí 

rozvoje cyklistiky Jihomoravského kraje,“ 

potvrdila předsedkyně dobrovolného 

svazku obcí Jana Drápalová. Právě kraj 

je významným partnerem cyklostezky 

Brno-Vídeň, významným členem je 

i statutární město Brno.

Nejvíce bezpečná stezka 
v republice
Cyklostezka Brno-Vídeň je 

jihomoravskou páteřní osou, která 

spojuje dvě evropské metropole. Na české 

straně ji spravuje dobrovolný svazek 23 

obcí, včetně města Brna. K  hranicím 

s  Rakouskem měří 77 kilometrů, 

z  toho plných 70 kilometrů splňuje 

parametry dopravně bezpečných tras 

pro cyklisty. Cyklostezka Brno-Vídeň je 

tak v  současné době nejvíce bezpečnou 

stezkou v  republice. Nové povrchy byly 

vybudovány hlavně v  posledních letech 

za  přispění evropských dotací, přispívá 

také Jihomoravský kraj.

Nové úseky
V uplynulém roce 2015 bylo postaveno 

zhruba 7 kilometrů bezpečných úseků 

pro cyklisty, které vedou mimo rušné 

silnice. „Vznikly v  Modřicích kolem 

Obchodního centra Olympia. Směrem 

na Chrlice byl vyřešen nebezpečný tranzit 

přes dálnici D2 k  vlakovému nádraží. 

Po  bezpečném úseku bez aut se dá 

projet z  Brna do  Rebešovic a  Rajhradu. 

V Židlochovicích se cyklisté a pěší dočkali 

přehledného a  bezpečnějšího přejezdu 

přes rušnou silnici Židlochovice - 

Blučina. Nová stezka bez aut spojuje nově 

také Vranovice a  Přibice,“ vyjmenoval 

tajemník svazku Libor Šrámek. 

V  nejbližší době se plánuje úprava 

povrchu polní cesty z  Přibic do  Ivaně. 

Stavební práce na  rekonstrukci 

komunikace startují také v  Rajhradické 

ulici v Opatovicích.

Dagmar Sedláčková

Kalendář akcí na portálu 
Cyklistické stezky Brno-Vídeň

Pořádáte tradiční, či neobvyklou akci 
pro veřejnost? Víte o  něčem zajímavém 
ve  vašem okolí? Dejte o  tom vědět 
prostřednictvím informačního portálu 
Cyklistické stezky Brno – Vídeň. 

Hledáte tipy na  volný čas? Sledujte 
kalendář akcí na  www.brnoviden.cz. 
Náměty a  pozvánky posílejte na  info@
brnoviden.cz. Sledujte nás také 
na  Facebooku Cyklistická stezka Brno-
Vídeň.

Sčítače nejsou fotopasti
Zhruba 50 tisíc korun stála oprava 

takzvaného sčítače pohybu na cyklostezce 

v  Opatovicích na  Brněnsku. Neznámý 

vandal ho zcela zdemoloval a  odcizil 

část zařízení v  polovině ledna. Dnes už 

na místě stojí nové monitorovací zařízení, 

které tam nechala znovu nainstalovat 

Cyklistická stezka Brno-Vídeň, jenž je 

majitelem a  správcem zařízení. Případ 

řeší Policie ČR.

„Skříňka byla zcela vyvrácená 

z  betonového základu a  bylo z  ní 

vytrženo sčítací zařízení. Mezi vnějším 

a  vnitřním ochranným obalem byly 

před čidly nalezeny úlomky dřeva 

a různých předmětů, kterými se pachatel 

zřejmě nejdříve pokoušel vyřadit sčítač 

z  provozu. Pak se ale pravděpodobně 

bohužel rozhodl k radikálnějšímu řešení,“ 

uvedl starosta Opatovic Zdeněk Keclík.

Vedení cyklostezky a  starostové se 

s  úmyslným poškozováním monito-

rovacích zařízení potýkají často. Jedním 

z důvodů vandalismu mohou být mylné 

představy o tom, že zařízení funguje jako 

fotopast, či policejní radarový záznam. 

Toho se nejvíce obávají neukáznění 

řidiči. Po  cyklostezce totiž občas jezdí 

i tam, kde to zakazuje dopravní značení. 

Sčítače na  cyklostezce však nepořizují 

žádný usvědčující materiál. Reagují 

pouze na  tepelné zdroje informací 

v blízkosti optického čidla a na kontaktní 

signály propojené s  povrchem vozovky. 

Nevytváří žádný obrazový záznam. 
-sed-

Ilustrační foto: Archiv TIC Pasohlávky
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Okna školy dokořán

Dětský maškarní ples
V  neděli 20. března 2016 se jako 

každý rok konal ve  Vranovicích dětský 

maškarní ples. K  vidění bylo mnoho 

různých masek. Mohli jsme se setkat 

s mnoha pohádkovými bytostmi, zvířátky, 

strašidly, piráty i kovboji. 

Foto: Petra Stejskalová

O  tanec a  zábavu v  podobě různých 

soutěží a  úkolů pro děti se postarala 

agentura Koráb. Nechyběla ani bohatá 

tombola, při které každé dítě vyhrálo 

cenu. Učitelky ZŠ nám dětem připravily 

krásné odpoledne, za které jim děkujeme.

Štěpánka Horká a Aneta Zugarová

Víte, jak se 
bránit útokům 
na internetu?
Dne 16. února uspořádal spolek 

Přátelé ZŠ a  MŠ přednášku na  téma 

kyberšikany a  nebezpečí na  sociálních 

sítích a  internetu. Ve  velké jídelně 

Domu pro seniory se sešla asi dvacítka 

posluchačů. Besedu se závažnou 

tématikou si mohli přítomní zpříjemnit 

čajem nebo kávou, podávanými zdarma.

Informace, které se k  nám dostaly, 

byly poučné a šokující zároveň. Přednášku 

a  besedu vedla por.  Mgr.  Zdeňka 

Procházková z  oddělení tisku 

a  prevence Krajského ředitelství Policie 

Jihomoravského kraje. Pro ty, které toto 

téma zajímá a  nemohli se přednášky 

zúčastnit, uvádím důležité odkazy 

na  webové stránky, které nám dala 

přednášející k dispozici:

Zabezpečení počítace: http://www.

kr-jihomoravsky.cz/kyber/

(zde najdete infomace o  tom, jak 

zablokovat PC).

Weby s  videem: http://www.e-

bezpeci.cz/

http://www.bezpecnyinternet.cz/

http://www.seznamsebezpecne.cz/

Markéta Dofková

Senioři četli dětem 
pohádky
Třetí týden v měsíci březnu jsme měli 

v naší školce rušno. Každý den nás v době 

odpočinku navštěvovaly babičky, které 

četly dětem pohádky. Začalo to tak, že 

jsme poprosili paní Novotnou, jestli by 

nám v  klubu důchodců oslovila nějaké 

babičky, které baví číst a  rády by se této 

naší společné akce zúčastnily. A  tak to 

v pondělí 14. března v 12.15 nastalo. 

V „Koťátkách“ se vystřídaly paní 

Pourová, Nováková, Suchánková, 

Nevědělová a paní Klimešová. Četly se zde 

různé příběhy, např. O pejskovi a kočičce, 

O Ebenovém koni, O zatoulaném sluníčku 

nebo třeba Hrnečku vař a Jirka s kozou.

V  „Kuřátkách“ se četlo o  Makové 

panence a  velmi krásná knížka 

o  bylinkách Herman a  Mářinka. Tyto 

úchvatné pohádky četly paní Kolíšková, 

Faronová, Kohoutová a paní Rausová.

Do  „Káčátek“ zavítaly babičky paní 

Dvořáková, Veselá, Korábová, Teturová 

a paní Novotná. Repertoár knih byl různý. 

Některé babičky si přinesly vlastní knihy 

a četly pak různé pohádky pro nejmenší. 

Některé zvolily knihu, kterou jsme si pro 

ně nachystaly a  spolu s  dětmi se vydaly 

za dobrodružstvím Medvídka Pú.

Do  „Žabiček“ se šlo číst pouze 

jednou. Není to proto, že by nebyly 

babičky na  čtení, ale proto, že se třída 

žabiček spojila s dětmi na hlavní budově. 

V pondělí tedy do „Žabek“ zavítala paní 

Melová, která dětem četla pohádku 

O třech medvědech a O třech prasátkách.

Děti byly z návštěv babiček nadšené – 

vše jim šlo rychleji, dohadovaly se spolu, 

která babička dnes asi přijde. „Přijde 

tvoje babička, Lukášku? Ne, určitě 

příjde moje… Hele nějaká babička už je 

v šatně...“ A i když nakonec přišla úplně 

jiná babička, vůbec nikomu to nevadilo. 

Děti spokojeně poslouchaly a  dobře se 

jim odpočívalo. 

Děti byly nadšené a celý pedagogický 

kolektiv školky seniorům, za  tento, pro 

některé jistě odvážný čin, děkuje. Věříme, 

že tato spolupráce a  příjemné setkání 

nebudou poslední.

Lucie Třináctá

První Barbánkův 
masopustní průvod 
obcí
Po  loňské úspěšné zkušenosti 

s masopustem v MŠ, jsme se letos rozhodli 

pro náš první masopustní průvod obcí.

Nejdříve jsme si s  dětmi povídali 

o tom, co je masopust, proč se slaví, jaké 

jsou tradiční masopustní pokrmy, hráli 

různé hry, zkoušeli výtvarné techniky, 

Foto: Lucie Třináctá
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Celoživotní vzdělávání

Děti i dospělí se 
vzdělávají zejména 
v cizích jazycích
V polovině loňského roku představili 

radní obce svoji vizi vzdělávání pro 

občany Vranovic. Program je zaměřen 

na  všechny věkové vrstvy občanů a  byl 

zahájen na  podzim loňského roku 

se začátkem nového školního roku. 

Po  uplynutí prvního pololetí se rada 

obce na svém únorovém jednání zabývala 

hodnocením výsledků vzdělávání.

Hlavní pozornost v  uplynulém 

pololetí byla zaměřena na  rozšířenou 
jazykovou výuku u dětí i dospělých. Žáci 

základní školy kromě výuky s  rodilým 

mluvčím měli možnost prověřit si své 

znalosti z  anglického a  německého 

jazyka při svých zahraničních pobytech 

v  Londýně a  v  Berlíně. Na  podzim 

loňského roku vycestovalo do  zahraničí 

celkem 20 žáků a rozšířené výuky jazyků 

se pravidelně zúčastňovalo 31 žáků. Také 

dospělí se zdokonalovali v  angličtině. 

Konverzační kurzy s  rodilým mluvčím 

pravidelně navštěvuje 5 – 7 dospělých. 

(hor)

Hračky půjčujeme 
už půl roku
Projekt „Půjčujeme hračky“ byl 

zahájen v  září 2015 a  byl představen 

jako ojedinělá služba místní knihovny 

jak veřejnosti, tak i maminkám z Klubu 

maminek. Obec zakoupila celkem 72 

hraček, vědomostních her, stavebnic, 

sportovních a  speciálních pomůcek 

za více jak 54 tisíce korun. Za půlročního 

trvání projektu do  konce měsíce února 

letošního roku se uskutečnilo celkem 

198 výpůjček. Největší zájem je o  stolní 

vědomostní a  logické hry, hlavolamy, 

stavebnice a  dětská odrážedla. Pro jarní 

měsíce jsou připraveny také zápůjčky 

sportovních potřeb, jako jsou tenisové 

rakety, badminton, pétanque a  další. 

Na  projekt půjčování hraček se svými 

prostředky ve výši 20 tisíc korun podílel 

i Jihomoravský kraj. (hor)

27. dubna 2016 (středa) 
Den otevřených dveří v ZŠ

19. května 2016 (čtvrtek)
Zápis dětí do MŠ

Obecní knihovna

V březnu měla 
knihovna přes tři 
sta návštěvníků
V  měsíci březnu se vranovická 

knihovna již dlouhá léta pravidelně 

připojuje svými pořady a  akcemi 

k  celostátní akci Svazu knihovníků 

a  informačních pracovníků nazvané 

„Březen – měsíc čtenářů“. V  průběhu 

celého měsíce navštívilo knihovnu více 

jak tři stovky čtenářů a návštěvníků.

Byli vyhodnoceni nejpilnější 
čtenáři za loňský rok
Nejpilnějšími čtenáři za  loňský 

rok podle počtu vypůjčených 

titulů se stali v  kategorii dospělých 

paní Miluše Braunová, která byla 

pravidelnou čtenářkou a  návštěvnicí 

knihovny a  vypůjčila si celkem 248 

titulů. V  kategorii dětí do  patnácti let 

byla nejpilnější čtenářkou Markéta 

Fiemová, která si vypůjčila celkem 67 

titulů a  v  nejmladší kategorii se stala 

nejpilnější čtenářkou Amálie Hanušová 

s  65 vypůjčenými tituly. Jako odměnu 

nabídneme nejpilnějším čtenářům roční 

registraci k návštěvě knihovny zdarma.

Připomněli jsme si autory pro 
děti a mládež
Také letos v  březnu navštívili 

knihovnu žáci základní školy a mateřské 

školy. Celkem se uskutečnilo deset 

besed, na  kterých jsme si připomněli 

některé české spisovatele a  jejich tvorbu 

pro děti a mládež. Nejmladší žáci a děti 

z  mateřské školy si připomněli tvorbu 

básníka a spisovatele Františka Hrubína, 

od  jehož úmrtí letos uplynulo 45 let. 

Připomněli jsme si jeho známé i  méně 

známé pohádky a říkadla, jako například 

pohádku o  kuřátku a  obilí, nebo 

pohádku O  červené Karkulce. Dalším 

spisovatelem pro děti a  mládež, kterého 

jsme si připomenuli, byl Václav Čtvrtek, 

od jehož úmrtí uplyne 40 let na podzim. 

Se staršími čtenáři jsme pak vzpomněli 

na spisovatele Eduarda Štorcha, od jehož 

smrti letos uplyne 60 let, a  jeho „Lovce 

mamutů“.

vyráběli doprovodné hudební nástroje, 

tančili a zpívali.

Foto: Monika Galbavá

V  neposlední řadě byla důležitá 

spolupráce s  rodiči. Velký obdiv patří 

kreativním maminkám a  tatínkům, kteří 

si i  přes své pracovní vytížení našli čas 

vyrobit pro své děti úžasné kostýmy. Velké 

poděkování patří panu Šťastnému, který 

náš průvod zpestřil zpěvem za doprovodu 

harmoniky. 

Děkujeme každému, kdo přišel 

podpořit náš průvod a  také těm, kteří 

naše děti obdarovali různými sladkostmi. 

Už se těšíme na další rok.

Monika Galbavá
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Každý se může naučit pracovat 
s on-line databází
Pro čtenáře a  zájemce, kteří pracují 

nebo chtějí pracovat s  počítačem, jsme 

nabízeli po  celý měsíc individuální 

konzultace s  praktickými ukázkami, jak 

pracovat s  on-line databází knih naší 

knihovny, se čtenářským kontem a  jak 

si prodloužit nebo zarezervovat knihu 

prostřednictvím počítače z  pohodlí 

domova.

Po celý měsíc platila „čtenářská 
amnestie“
Noví čtenáři, kteří se v měsíci březnu 

poprvé zaregistrovali, byli osvobozeni 

od  registračního poplatku. Také 

zapomnětlivým čtenářům, kteří přišli 

vrátit knihy po  ulynutí doby výpůjčky 

a měli zaplatit poplatek za pozdní vrácení 

knihy, byl po  celý měsíc v  rámci tzv. 

„čtenářská amnestie“ poplatek odpuštěn.

Josef Horníček

Rada obce 
podpořila obnovu 
knižního fondu
Šedesáti až sto tisíci korunami ročně 

v  nejbližších pěti letech podpoří rada 

obce obnovu knižního fondu v  obecní 

knihovně. Rozhodli o  tom radní 

v polovině měsíce března při projednávání 

naplňování vize vzdělávání. V  současné 

době má knihovna ve  svém fondu přes 

osm a půl tisíce knižních titulů pro děti 

i  dospělé. Pětiletý plán obnovy počítá 

s  vyřazením asi tří tisíc poškozených, 

starých a  nepotřebných titulů a  jejich 

nahrazení novými. Proti současnému 

stavu je to až pětkrát více prostředků 

na pořízení nových knih.

-hor-

Mezi prvními navštívili knihovnu se svými 
učitelkami žáci prvních tříd základní školy

Prvňáci prokázali, že ačkoli do konce školního roku zbývají ještě tři měsíce, už dokáží přečíst 
jednoduché texty
Foto: Josef Horníček

Římskokatolická farnost

Velikonoce ve farnosti

Velikonoce jsou křesťanskými 

oslavami konce období půstu 

a připomínají poslední dny Ježíše Krista, 

jeho smrt i  vzkříšení. V  letošním roce 

zaznamenaly zásadní změnu. Po  dlouhé 

době se slavil „Velký pátek“ jako státní 

svátek. Bývají také nazývány svátky jara 

jako symbol znovuzrození a  probouzení 

přírody. 

Velikonoční zvyky udržují i  děti 

z farnosti. Na „Zelený čtvrtek“ naposledy 

zazněly zvony a  až do  „Bílé soboty“ 

se místo zvonů v obci ozývaly pouze 

řehtačky a klapačky.

Foto: redakční archiv
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Z historie
Koncem 2. světové války bylo na nebi nad jižní Moravou rušno, 

téměř denně přelétávaly region svazy amerických bombardérů 
a  stíhačů, proti kterým se ojediněle pokusila zasáhnout německá 
Luftwaff e. Připomeňme si dvě takové události spojené s  historií 
Vranovic. Najde se očitý svědek těchto dramatických událostí, který 
by jejich průběh ještě upřesnil osobními vzpomínkami?

Mgr. Jan Vladař
jan-vladar@volny.cz

Pečlivě vedená Kronika obce Vranovice, díl III. na straně 310 

- 311 dramaticky popisuje letecké střetnutí dne 1. dubna 1945: 

„Dne 1. 4. 45 (Hod Boží velikonoční) se v 16.40 chystal mistrovský 
zápas fotbalových mužstev Vranovice – Přibice. Mnoho přibických 
občanů nastupovalo ve 14.43 do přibické lokálky, když tu zčista jasna 
se nad tlačícím davem objevilo 6 amerických stíhaček. Kdo ví, jak by 
vše bylo dopadlo pro cestující i  pro vlakový stroj, kdyby se současně 
nebyla objevila od „Hájku“ 3 velmi nízko letící německá letadla, která 
letěla od  rakouských hranic a  teď chtěla ujít pozornosti Američanů. 
Marně. Všichni Američané nechali vláček se 3 osobními vozy na pokoji 
a  vrhli se na  Němce. Netrvalo dlouho a  jeden Němec po  druhém se 
řítili k  zemi. Spadli až na  loukách a  na  nivách u  Velkého Dvora. 
Mezitím ale lokálka dojela až k Vranovicím, ale tam byla zastavena 
u vjezdového návěstidla. Přibičtí občané sledovali z vlaku s napětím 
celý souboj, ale po zastavení vlaku se všichni rozutekli a hledali úkryt 
po  domech na  okraji obce. Na  dráze byl vyhlášen “Letecký poplach“. 
Z  Hrušovan byl na  cestě vl. č. 445 (školák), který odjel ze Žabčic 
ve 14.43 a do Vranovic měl přijet ve 14.51. Strojvůdce Václav Vacek 
a  jeho topič Frant. Krejčiřík chtěli ještě dojet domů, ale nedojeli. 
Američané po sestřelení Němců se vraceli přes Přibice k Vranovicím, 
když tu spatřili k  Vr. jedoucí vlak. Nadletěli si až nad silnici 
k Přísnoticím, obrátili se a zaútočili na  jedoucí „školák“. Stroj vlaku 
byl prostřelen a na něm byli zabiti strojvůdce V. Vacek a jeho topič Fr. 
Krejčiřík“ (původní citace ponechány bez úprav pravopisu). 

Služební kniha četnické stanice Vranovice doplňuje, že 

v 14.45 hodin vyrazila na nádraží četnická hlídka. Velitel stanice 

Obw. Robert Grambal s doprovodem StW. Jana Koláře následně 

až do 20 hodin večer udržovali na nádraží klid. Podrobnosti náletu 

sepsal velitel stanice do  hlášení pro Zemské četnické velitelství 

v Brně dne 3. dubna 1945. V hlášení upřesňuje, že na trati z Brna 

u 119. kilometrovníku byla střelbou z letadel zničena lokomotiva 

osobního vlaku (zřejmě stroj č. 275.013 z  výtopny Brno-Horní 

Heršpice). Ve  stroji byli zabiti strojvůdce Václav Vacek (*1893 

Brodec, bytem Vranovice č. 380) a  topič František Krejčiřík 

(*1898 Břeclav, bytem Vranovice č. 236). Výskokem z  vagónu 

se zranil student Otmar Dürbeck z  Rajhradu. Letadla potom 

zaútočila přímo na  nádraží, kde prostřílela lokomotivu (stroj č. 

354.771 rovněž z Brna-Horních Heršpic) u stojícího nákladního 

vlaku a zranila topiče Jana Kelbela z Žabčic. Oba zraněné ošetřil 

MUDr.  František Charvát, ale J. Kelbel musel být převezen 

do nemocnice v Brně. V úvodu hlášení zmiňuje, že útok provedla 

4 ruská letadla, ale na závěr doplňuje, že byly nalezeny americké 

nábojnice a tedy není jasné, jestli se jednalo o ruská nebo americká 

letadla (další díl kroniky zmiňuje, že nalezený nábojový pás byl 

později součástí školní expozice “Přinesli nám mír a svobodu“). 

Z archivních dokumentů jasně vyplývá, že aktéry útoku byli 

američtí letci. Na Velikonoce 1945 totiž vrcholily útoky stíhačů 

15. letecké armády USA startujících z jižní Itálie. Jejich hlavním 

cílem byly lokomotivy, od  jejich prostřílených parních kotlů 

vzniklo tradiční označení „kotláři“. Před polednem na velikonoční 

neděli 1. dubna 1945 nejprve okrajově nad jižní Čechy zasáhly 

stíhací bombardéry P-38 Lightning, jejichž hlavními cíly byly 

mosty přes Dunaj v Rakousku. Odpoledne přímo do středu Čech 

vyrazilo 54 stíhacích Mustangů od  52. Fighter Group (stíhací 

skupiny). Podle amerických záznamů zde mezi 13.50 a 15.00 h 

zasáhly celkem 36 lokomotiv, z toho 25 bylo vyhodnocených jako 

zcela zničené, dále 68 cisternových a 70 plošinových vagónů, jeden 

vojenský a jeden osobní vlak a na letišti dvě letadla nepřítele. 

Totožně vypadá působení 52. FG z  lokálních pramenů, 

skupinky po 4 - 8 letadlech provedly kolem čtyř desítek útoků. 

Jejich těžištěm bylo Pardubicko. V  13:35 h zde poplachové 

sirény odhoukaly tzv. malý poplach, byl hlášen přílet letadel 

z prostoru Jindřichova Hradce a o 4 minuty později již kroužila 

nad Pardubicemi. Zdejší letiště nejprve přelétla dvacítka stíhaček, 

nepochybně celá 4. Squadron (peruť) 52. FG, od které se oddělilo 

8 letadel a zaútočilo na plochu letiště. Capt. Paul L. Steinle zde 

zničil dvě neidentifi kovaná, zřejmě maskovaná letadla. Skupina se 

rozdělila a jednotlivé perutě pokračovaly v “lovu“ na lokomotivy. 

Jedna část přeletěla Kutnou Horu, Jihlavu a  před 15 hodinou 

opustila naše území, další pokračovala na  východ podél tratě 

do Brna, ve stanici Dlouhá Třebová za Ústím nad Orlicí zničily 

jeden vlak, další v 14:36 h napadly před Brnem ve stanici Skalice 

nad Svitavou, kde byl ve  stroji 413.064 smrtelně raněn topič 

a  v  připojeném vlaku jeden cestující. Další 5 osob bylo vážně 

zraněno. Právě tato skupina letadel zřejmě o 10 minut později, již 

během návratu do Itálie, dorazila nad Vranovice.

Obětí útoku dne 11.října 1944 byla také lokomotiva řady 313.0, přes 
60 let starý stroj ještě z doby c. a k. Severní dráhy císaře Ferdinada 

sloužil v nádraží Vranovice k posunu.

Rozpaky vzbuzuje, že na  rozdíl od  dramatického líčení 

kroniky, se tito letci s žádnými německými letadly nestřetli. Nabízí 

se však hned snadné vysvětlení. Autor kroniky musel události z 1. 

dubna 1945 zaměnit s téměř totožným příběhem z 11. října 1944. 

„Ve  Vranovicích ve  14h 15´ prostříleli stroj místní dráhy Vranovice 
- Pohořelice. Zabili staničního zaměstnance Frant. Pezlara, čp. 431 
u  rampy, dále adjunkta Jelínka z  velkostatku v  Němčicích. Těžce 
zranili stan. zam. Viléma Farona, č. 44, který ale 12/10.44 v zem. 
nemocnici v Brně zemřel.“ Četníci z Vranovic měli opět napilno, 

dle Služební knihy první hlídka byla vypravena v 3 hodiny ráno 

a vrátila se po obvyklé, desetihodinové obchůzce celého obvodu. 

V  7 hodin ráno ale musela být vypravena další, zvláštní hlídka 

k případu sebevraždy. V 10 hodin následovala opět obvyklá hlídka 

po  obvodu. Ve  14 hodin, po  telefonickém oznámení úředníka 
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Ryšavého, že se u Ivaně zřítilo německé letadlo, na udané místo 

musela na  kolech vyrazit opět zvláštní hlídka velitele Obw. 

Roberta Grambala v  doprovodu StW. Stanislava Kocmánka 

a Jana Koláře, a v zápětí v 14.30 h poslední zbývající četník Wm. 

Antonín Šmerda spěchal na nádraží, kde došlo k leteckému útoku. 

Wm. Šmerda se vrátil v 20 h večer, ale hlídka Obw. R. Grambala 

se vrátila z  Ivaně až následující den v  11 h dopoledne. Přesto, 

hlášení velitele na  Gestapo do  Brna je datováno již do  11. 10. 

1944, a  lakonicky uvádí zjištěné události. Na nádraží Vranovice 

v 14.30 h zaútočilo 4 - 5 letadel, střelbou byl zabit Karel Janíček, 

úředník školního statku Žabčice, (*1901 Vnorovy u  Hodonína, 

vzpomenut na pamětní desce v areálu Vysoké školy zemědělsko-

lesnické v Brně) a dvaačtyřicetiletý František Pezlar z Vranovic 

(jeho otec Antonín Pezlar zahynul 22. 4. 1945 při náletu u Ledců, 

když vlastním povozem dopravoval munici sovětským vojákům). 

Dále byl těžce zraněn osmačtyřicetiletý železničář Vilém Faron 

z Vranovic a řídič Jindřich Přichystal z Velkých Němčic. Lehce 

zraněn byl dělník Jan Rozek z Velkých Němčic a třiadvacetiletý 

Eduard Hanuška z  Vranovic. Všichni zranění byli urychleně 

převezeni do nemocnice v Brně, ale V. Faron následkům zranění 

následující den podlehl. 

Poškozena byla jedna lokomotiva a  mnoho vagónů bylo 

prostřeleno. V jednom vagóně byly zabity dvě krávy. V zemědělském 

středisku byl střelami poškozen traktor a  zasaženy byly také 

domy v okolí. Na závěr je hlášení doplněno, že stejný den v 14 

hodin byla v leteckém boji sestřelena německá stíhačka. Zřítila se 

do lesa západně od Ivaně a shořela. Posádka dvou letců uhořela. 

Kuriózně, kronika samotné Ivaně sestřel letadla nezmiňuje, ale 

kronika sousedních Přibic uvádí: „15. října (správně 11. 10. 1944, 

pozn.) přilétlo 5 amerických stíhaček a palubními zbraněmi napadali 
lokomotivy na nádražích a rozstříleli je. V Pohořelicích také prostříleli 
lokálku a nad lesem “Horním“ sestřelili německé letadlo.“ 

Rovněž u tohoto případu je bezpečně znám aktér z americké 

strany. Dne 11. října 1944 měl z Itálie opět proniknout na sever 

od  Alp silný svaz bombardérů a  stíhačů 15. letecké armády. 

P l á n o v a n o u 

akci ovšem 

p o z n a m e n a l o 

n e p ř í z n i v é 

počasí a  většina 

letadel se musela 

vrátit. Prostoru 

mezi Vídní 

a Brnem dosáhlo 

jen 40 stíhacích 

M u s t a n g ů 

od  31. Fighter 

Group. Podle americké strany mezi 13.38 a  14.25 hodinou 12 

Mustangů 309. Squadron zničilo na  Jihlavsku 14 lokomotiv. 

Zároveň napadly nepřátelské letiště, kde se střetly se skupinou 

přistávajících Focke-Wulfů FW 190. Vsouboji 1./Lt. Stanley J. 

Vashina sestřelil 2 Fw 190 a dalšího poškodil, byl však sestřelen jeho 

velitel Lt. Col. Warford. Zachránil se na padáku, ale padl do zajetí. 

Německá strana přiznává zničení jednoho FW 190A od 1. Staff el 

JG 108 nedaleko letiště Vídeň - Schwechat. Jeho nezraněný 

pilot Lt. Heinz Kanty také vyskočil na padáku, ale když přistál, 

bodl ho - zřejmě omylem - vidlema rozčilený rakouský sedlák. 

Nešťastná příhoda ale naznačuje, že letci 309. Sq vůbec Moravy 

nedosáhly. Další část 31. FG, 12 Mustangů od  308. Squadron, 

podle amerického vyhodnocení splnila hlavní úkol a  napadla 

letiště v Prostějově. Možno hned doplnit, že i zde se Američané 

v  lokalizaci zmýlili, napadeným letištěm bylo Brno - Černovice, 

kde nárokovali 6 letadel zničených a  21 poškozených. Lokální 

zprávy potvrzují 

dokonce zničení 

devíti a  poškození 

dalších devatenácti 

z a p a r k o v a n ý c h 

německých letounů. 

Kromě toho 

nárokovali letci 

308. Squadron 

v okolí Brna ještě 13 

zničených lokomotiv. 

Cenou však bylo 

sestřelení dvou 

útočících Mustangů. 

Stroj pilotovaný 2/

Lt. Williamem L. 

Kigginsem se zřítil 

hned vedle letiště 

u Slatiny, druhý letec 

2/Lt. Roy Sellergren 

havaroval u obce Kenyeri na západě Maďarska. Oba letci zahynuli.

Jako jediní dosáhli sestřelu německého letounu letci z  307. 

Squadron. Jejích 13 Mustangů, rozdělených do formace po 2 - 

5 letadlech, také pátralo po  lokomotivách nad jižní Moravou. 

Celkem jich dostihli 17 a pouze jediná unikla jen s poškozením, 

zbylé lokomotivy nárokovali letci jako zničené. Před návratem 

na základnu kolem 14:10 h v prostoru “Hodinin“, ve kterém lze 

snadno rozpoznat město Hodonín, zaskočili německou stíhačku 

identifi kovanou jako Fw 190. Po  krátkém, jednostranném boji 

1./Lt. Charles A. Galiotto protivníka sestřelil. V  lokálních 

pramenech lze souboj sledovat již od Čejče, kde bylo asi v 14:15 

h pozorováno německé letadlo pronásledované 4 americkými 

stíhačkami. Boj se odehrál jen 150 m nad nádražím. Střelbou byly 

zasaženy 3 nákladní vagóny a  lokomotiva právě přijíždějícího 

osobního vlaku. Boj pokračoval nad Bořetice, kde také byl 

zasažen vlak odjíždějící směrem na Kobylí. Zraněno zde bylo 5 

osob. Americkým stíhačům se podařilo zaskočit zřejmě početnější 

skupinu letadel od  JG 108 vracející se z  některého satelitního 

letiště zpět na  základny v  Rakousku, neboť dle dokumentů 

německého letectva byl jejich druhou, náhodnou obětí lehký, 

kurýrní letoun Messerschmitt Bf 108B-1 Tajfun, výrobního 

čísla 2264 s  označením CI+CH rovněž od  1. Staff el JG 108. 

Tato pokračovací stíhací škola JG 108 vznikla v  červenci 1943 

v Bad Vöslau z pilotní školy FFS A/B 62. Zpočátku ji tvořily jen 

1. - 4. Staff el (letka), od června byla rozšířena o II. Gruppe s 5. 

- 8. Staff el. Právě II. Gruppe příležitostně využívala také letiště 

v Křižanově. Události 11. října 1944 ale ukazují, že v Křižanově 

mohla krátce pobývat i původní část I./JG 108. Německá zpráva 

dále uvádí, že Tajfun byl sestřelen čtyřmi Mustangy v  lokalitě 

“Mariahilf bei Pohrlitz/Eibis südl.“ (tj. Nová Ves u  Pohořelic/

jižně od  Ivaně). Také v  úmrtním listu jednoho z  pilotů Obfw. 

Herberta Binnera (*7.10.1917, Seidorf, dnes polská Sosnówka 

v Krkonoších) je uvedeno “Mariahilf b. Pohrlitz“. Herbert Binner 

je pohřben na německém Vojenském hřbitově v Brně. Druhým 

letcem byl Lt. Guido Kärcher, od 4. ledna 1944 velitel 3. Staff el. 

Místo jeho hrobu není známé.

Mgr. Jan Vladař je profesí archeolog, který se ve volném čase 
zabývá naší mladší leteckou historií. Na toto téma vydal dvě knihy 
„Poslední akce“ a „Operace Argument“ a publikuje i v zahraničí. 
Žije v Plzni.

Foto: archiv autora

Obrázky ukazují stíhací North American 
P-51 Mustang, aktéra leteckých bojů nad 
Vranovicemi z americké strany. Souboj 
z 11. října 1944 připomíná Mustang 
s příčnými, červenými pruhy na směrovce 
označující 31.Fighter Group, 1.duben 1945 
zase žlutá směrovka  Mustangů 52. Fighter 
Group (anglicky Yellowtails).
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Společenské dění

Maškarní ples opět nezklamal
V  sobotu 19. března jsme opět po  roce pořádali tradiční 

maškarní ples. Ten letošní navštívilo 217 hostů, z nichž 99 přišlo 

v  různorodém karnevalovém přestrojení, s  možností zúčastnit 

se hlasování o nejlepší masku. To poté rozhodlo o následovném 

pořadí: 1. Transformers; 2. Teletubbies; 3. Housenky a hlemýždi; 

4. Kytky a 5. Šmoulové.

O  zábavu se výborně postarala kapela Wind Band. Velké 

díky patří všem, kteří svojí přítomností pomohli opět vytvořit 

báječnou atmosféru. Zvláštní poděkování patří tvůrcům masek 

za  jejich kreativitu při výrobě úžasných převleků. Za  nás, 

pořadatele, pak děkujeme dobrovolníkům, kteří pomáhali 

zabezpečit bezproblémový průběh celého večera. Není totiž 

mnoho těch, kteří dobrovolně, zdarma a ve svém volném čase 

věnují čas a  energii ve  prospěch zábavy ostatních. Za  nové 

ubrusy děkujeme paní Petrášové a paní Rejtkové a v neposlední 

řadě děkujeme všem sponzorům, díky kterým vznikla bohatá 

tombola, čítající bezmála 130 cen. Tu hlavní cenu – televizor 

od SK Vranovice – získal pan Janča, kterému moc gratulujeme. 

Nejdůležitější bylo, že se spousta vranovických občanů potkala, 

věříme, že i dobře bavila a všichni jsme si tak užili krásný večer. 

Za rok opět na maškarním plese! Ahoj, budeme se na vás opět 

moc těšit!

Za SK Martin Třináctý a Mirek Ježa

Foto: Josef Horníček

Cena pro absolutního vítěze 
výstavy zůstala doma
Celkem 725 vzorků devětatřiceti odrůd bílých a červených 

vín se sešlo v  sobotu 12. března na  47. výstavě a  koštu vín 

ve Vranovicích. Bylo to o 172 vzorků více než loni. 

Ing. Jan Helikar předává Cenu starosty pro absolutního vítěze výstavy 
Janu Vybíralovi

Výstavu spojenou s koštem navštívilo více než pět stovek příznivců dobrého 
vína. Foto: Josef Horníček



12

Výstava s koštem, kterou pořádali vinaři z místního spolku 

ČSZ Vinaři, přiláká každoročně stovky příznivců vína z obce 

i  okolí. Pohár starosty obce Jana Helikara pro nejlepšího 

vranovického vinaře a  také Cenu senátora Jana Hajdy 

za absolutního vítěze výstavy si odnesl Jan Vybíral za červené 

mladé víno odrůdy Zweigeltrebe. O dobrou náladu návštěvníků 

se postarala cimbálová muzika Katrán z Velkých Bílovic.

-hor-

Letos byly o masopustu dva 
průvody obcí
Rovnou dva průvody zažily Vranovice o  masopustním 

víkendu počátkem února. Už v  pátek dopoledne se vydaly 

na pochod obcí děti z mateřské školy za doprovodu harmonikáře 

a tradičního medvěda. Dětský masopust se konal poprvé a bylo 

vidět, že se tento nápad líbil nejen dětem, ale i  jejich rodičům 

Ti společně s učitelkami ze školky připravili pro děti nápadité 

kostýmy.

Foto: Josef Horníček

Dospělým pak patřila sobota, kdy spolek Vranovických 

bab uspořádal masopustní odpoledne. Průvod s medvědem, ale 

i dalšími tradičními i méně  tradičními masopustními maškarami 

táhl obcí a za všeobecného veselí bavil sebe i přihlížející. Zábava 

pak pokračovala dlouho do noci v restauraci místního penzionu. 

(hor)

Hasiči měli svůj ples
Každým rokem v měsíci únoru pořádá náš sbor dobrovolných 

hasičů hasičský ples. Nejinak tomu bylo i letos, 27. února. K tanci 

a poslechu hrála hudební skupina Stone a na plese vystoupila 

i taneční skupina Crazy Girls.

Účast byla tento rok opravdu hojná a rád bych tímto za celý 

náš sbor poděkoval všem našim příznivcům, kteří si přišli na náš 

ples zatančit, zazpívat a pobavit se s přáteli. 

Taktéž děkujeme všem podnikatelům i  fyzickým osobám, 

kteří se rozhodli věnovat do naší tomboly některou z pěkných 

cen. 

Děkujeme také dětem z  MŠ za  obrázky s  hasičskou 

tématikou, které byly vystaveny jako výzdoba našeho plesu. 

Doufáme, že nám přízeň zachováte i do budoucna a budeme 

se těšit na společné setkání při některé z dalších společenských 

akcí v naší obci. 

-aug-

Pozvánka na závod

O pohár Vranovického divočáka
v sobotu 21. května 2016

6. ročník recesistického závodu 
na běžkách
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Z činnosti spolků

Klub maminek 
Vranovice
Velikonoční
Letos mě čeká nelehký úkol, 

přesvědčit dcerku, že koledují jenom 

kluci. A  co bude dělat ona? Proč by se 

i holky nemohly těšit na Velikonoce?

Vždycky jsem měla Velikonoce ráda, 

i když v určitých životních obdobích jsem 

tvrdila, že je ráda nemám. Těšila jsem se 

na ně! Nejenom na mystérium Vzkříšení, 

ale i na den, kdy ženy od mužů a holky 

od kluků dostanou našleháno mrskačkou, 

tatarem, žilou, roucačkou, nebo prostě 

pomlázkou. Čas barvení vajíček, pečení 

mazanců, mazání chlebíčků. Úvahy, kdo 

přijde a kdo má přijít a kdo by ani chodit 

nemusel. Výběr vhodného úboru – jestli 

sukni a silonky, nebo raději rifl e (jalovcem 

to hodně štípe, ale zase sukně ...)

To všechno pro těch pár hodin 

o velikonočním pondělí, kdy tradice velí 

nechat si líbit více či méně symbolický 

výprask. 

Na  první pohled jsou Velikonoce 

prostě svátek pro kluky, ale ve skutečnosti 

jsou pro nás, abychom neuschly a  byly 

svěží jako jarní výhonky. To ale určitě není 

ta pravá a jediná motivace k mému těšení 

se. Pamatuji si hlavně napětí před prvním 

zazvoněním, nedočkavý úprk ke  dveřím 

a za nimi stydliví klučíci, kteří byli vysláni 

hned po ránu. Další a další zvonění a běh 

ke  dveřím, mizející vajíčka a  laskominy, 

a  napětí, kdy se dostaví ten, nebo ti, 

na  které se těším nejvíc. Hrdost, když 

jsem mohla nalít štamprli kamarádům 

a  nakonec vzpomínkovým optimismem 

polozahalená závist nad bráchovou taškou 

plnou sladkostí (a  rozbitých vajíček). 

Nakonec se po mnohém handrkování se 

mnou rozdělil! 

Z  mého pohledu se Velikonocům 

dají vytknout jen dvě věci – že zůstaly 

poněkud osamoceny tím, jak mizí jiné 

tradice, při kterých se aktivněji vyžijí 

i děvčata. Jako třeba májkování o Smrtné 

neděli. A  to, že v  našich končinách 

jsou koledovací zvyky poněkud upjaté. 

Závidím Slovenkám, že můžou chlapce 

polévat vodou, pištět, ječet, utíkat, nebo 

aspoň šplíchat na všechny voňavku. S tím 

by se ale jistě dalo něco udělat.

Možná od nás budou kluci odcházet 

polití, aby si i  naše malá princezna 

bojovnice koledování víc užila. Napadá 

mě ale ještě něco jiného, ke zpříjemnění 

Velikonočních svátků pro holky. Co si 

třeba udělat ryze holčičí dobrodružnou 

výpravu na rostliny k barvení vajíček, nebo 

upéct svérázné velikonoční perníčky? 

A pokud máme doma i syna, dohlédnout 

aby se rozdělil o koledu.

Kamila Rokytová

Klub důchodců
Pohádkový měsíc 
knihy v mateřské 
školce
Dětem z  mateřské školky 

ve  Vranovicích jsme od  14. do  18. 3. 

2016 četly pohádky před spaním. Členky 

klubu se střídaly v  jednotlivých třídách 

a uspávaly děti pohádkou.

Roli pohádkových babiček si užívaly děti 
i seniorky. Foto: Zdeňka Melová

Přednáška 
s předčasným koncem
Na  pondělek 7. 3. 2016 jsme měli 

naplánovanou přednášku „Jak se účinně 

bránit proti manipulaci“. Zúčastnilo 

se jí 37 členů, ale hodnotíme ji jako 

nevydařenou ze strany přednášejícího 

lektora a jeho asistentky. Nesplňovala to, 

co jsme všichni od  přednášky očekávali 

a  proto byla na  přání členů klubu 

předčasně ukončena.

Divadlo 
v Boleradicích
V  neděli 6. 3. 2016 jsme navštívili 

divadelní představení „Jizlivý glosátor“ - 

boleradickou divadelní novinku, která nás 

vrátila do  doby Osvobozeného divadla. 

Byly to vybrané předscény ze slavných 

her pánů Voskovce a  Wericha. Satiru 

doplňovaly známé písně Jaroslava Ježka.

Beseda o prevenci 
nemoci
Na  besedu o  prevenci jsme si 

pozvali našeho obvodního lékaře pana 

MUDr. Bartla. Poradil nám, jak si udržet 

v  seniorském věku dobré zdraví. Zmínil 

se o  očkování (proti chřipce, tetanu, 

pneumokoku a  klíšťové encefalitidě), 

o  vitamínech a  pitném režimu. Byly 

i  dotazy, na  které pan doktor velmi 

ochotně odpovídal. Beseda proběhla 

v příjemné atmosféře, jak jsme již v klubu 

zvyklí. Děkujeme panu doktorovi za jeho 

čas, který nám věnoval.

Za Klub důchodců Zdeňka Melová

Na otázky, jak předcházet nemocem a udržet si 
zdravou kondici, odpověděl MUDr. Petr Bartl
Foto: Zdeňka Melová

Sbor 
dobrovolných 
hasičů
Ohlédnutí 
za minulým rokem
Dne 10. ledna proběhla ve společenské 

místnosti naší hasičské zbrojnice 

výroční schůze sboru dobrovolných 

hasičů. Návštěvou nás poctili starosta 

obce Ing.  Jan Helikar, místostarosta 

obce Ing.  Jaroslav Pezlar a  za  okrsek 

Žatčany se naší výroční schůze zúčastnili 

Ing.  Zdeněk Mahovský a  pan Jaroslav 

Pospíšil. Velitel jednotky Aleš Hanuš 

přednesl zprávu o  činnosti sboru 
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a  následně byl odhlasován plán práce 

na rok 2016. 
Během uplynulého roku se k našemu 

sboru dobrovolných hasičů připojili tři 
noví zájemci z řad dorostenců, a to Filip 
Kůrka, Jiří Bezvoda a  Marek Suchánek. 
Člen naší jednotky Ladislav Ševčík st. se 
v Tišnově zúčastnil týdenního kurzu, kde 
získal osvědčení strojník. 

Zásahová jednotka sboru pracovala 
v uplynulém roce velmi aktivně. Účastnili 
jsme se výcviku v  leteckém hašení 
ve  spolupráci s  vrtulníkem PČR. Dále 
jsme se na požární stanici v Pohořelicích 
zúčastnili 12ti hodinové stáže a  každý 
měsíc se členové zásahové jednotky 
účastnili odborné přípravy, která velmi 
často probíhala „v  terénu“. Strojníci 
naší jednotky vykonali velký počet 
pravidelných kondičních jízd. 

Naše jednotka byla v  roce 2015 
povolána celkem k 21 zásahům. Jednalo se 
17x o požár, 3x o technickou pomoc a 1x 
o  prověřovací cvičení, které uspořádalo 
vedení naší jednotky v prostorách areálu 
ČOV. 

Závěrem bych rád poděkoval všem 
členům zásahové jednotky za  jejich 
obětavou práci, neboť loňské velmi parné 
a  suché léto prověřilo naše schopnosti 
a dovednosti. 

Děkuji také všem členům sdružení, 

kteří se podílejí na  plnění nejrůznějších 

úkolů a  jsou nápomocni při různých 

akcích pořádaných naším sborem. 

Marek Augustin

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 
odpadu

duben: 1., 15., 29.
květen: 13., 27.
červen: 10., 24.

Termíny svozu separovaného 
odpadu
Plast -  duben: 13.

 květen: 11.
 červen: 8.

Sklo -  duben: 21.
 květen: 19.
 červen:

Papír -  duben: 27.
 květen: 5., 25.
 červen: 16., 22., 30.

Bioodpad -  duben: 7., 21.
 květen: 19.
 červen: 2., 16.

-hor-

Sport

TJ Sokol 
Vranovice 
(ne)jen pohybem je 
člověk živ
Chůze - jeden z  nejzákladnějších 

a  nejpřirozenějších prvků člověka, který 

ovlivňuje jeho psychickou i  fyzickou 

kondici. Bohužel se nám přirozený 

pohyb z  našeho života tak nějak 

vytrácí. Nemáme čas sportovat, chodit 

do tělocvičny, nemáme čas, děti zavezeme 

do  školky a  školy autem, v  obchodě se 

stavíme cestou při jízdě autem, autem …

A  je dobře, že si to uvědomujeme. 

Potkávám v  ulicích Vranovic jedince 

(„zatím jedince“), kteří se začínají věnovat 

walkingu – chůzi a doporučuji ho všem, 

které nebaví chodit do fi tek a tělocvičen. 

Je jednoduchý a  nic nestojí a  hlavně 

vhodný pro všechny bez rozdílu věku 

i  váhy. Dovolte mi, abych vám předala 

pár rad, abyste chodili skutečně zdravě 

a správně.

Vybírám důležité pasáže z  článku 

Jariny Žitné, dlouholeté členky Sokola 

a  autorky sletových skladeb. Je nutno 

dodržovat čtyři faktory: stabilitu, tlumení 

nárazů, rychlost a dynamiku.

1. Choďte plynule. Znamená to dělat 

přibližně stejně dlouhé kroky, což tvoří 

přirozený rytmus chůze.

2. Choďte pružně, tzn. došlápnout 

nejdřív na patu a postupně přenášet váhu 

ke  špičce. Držte pevně kolena i  chodidla. 

Tělo směřuje za  palcem – dokážete-li 

udržet směr, dokončíte pohyb skutečně 

až u  konečku palcového prstence, dochází 

k  aktivaci svalů, které tvoří podélnou 

klenbu chodidla. Krok se odvíjí od vnitřní 

strany paty až po  hranu malíkovou 

a zapíná svaly utvářející příčnou klenbu. 

Častou vadu, totiž vbočení palce dovnitř 

způsobuje nedokonalé zapojování palce 

do  pohybu – mírnou vadu lze správným 

našlapováním i napravit.

3. Kolena směřují vždy vpřed, 

nevytáčejte je do  stran. Napomáhá tomu 

zpevnění paty při výkroku a  směrování 

kroku za palcem.

4. Důležité je vzpřímené držení těla. 

Hýžďové a břišní svaly jsou stažené – tím 

zabráníme zbytečnému prohýbání v  pase 

(vytváření lordosy). Paže se pohybují 

volně podle těla, jejich pohyb pomáhá 

udržet rovnováhu. Důležité je pravidelné 

dýchání. 

Nejčastější chyby
1) Příliš těžká kabelka na  jednom 

rameni (u dětí nošení školní tašky v ruce!). 
Zvýšená zátěž na  jednom rameni 
způsobuje nerovnoměrné zatížení páteře 
a způsobuje její vychýlení, které se při chůzi 
zvětšuje. Dnes se běžně používají malé 
batohy, které páteř zatěžují rovnoměrně. 
Pokud však používáte kabelku přes 
rameno, je vhodné měnit stranu.

2) Upnuté kalhoty a  příliš těsný 
pásek. Upnuté, příliš těsné kalhoty 
způsobují mnoho potíží (a nejen při chůzi 
a správném držení těla). Běžně vyvolávají 
bolesti břicha a  pálení žáhy. Příliš 
vypasované kalhoty způsobují dokonce 
i onemocnění zvané maralgia paresthetica 
– jde o postižení nervu vedoucího z pánve 
do  stehenního svalu, které se projevuje 
brněním a  pálením stehen. Pokud se týče 
pásku – ten je utažený správně, když ho 
vůbec necítíme.

3) Zírání na mobil. Hlava nakloná 
dopředu zatěžuje enormně krční páteř. 
Některé svaly jsou tvale přetížené, jiné 
trvale napjaté. Následkem bývají chronické 
bolesti hlavy. Kdo sleduje mobilní telefon 
při chůzi, kromě toho neúmyslně zkracuje 
kroky, pohybuje se nejistě. V Kanadě vědci 
zjistili, že ten, kdo chodí s mobilem v ruce, 
jde způsobem, kterým chodí člověk s 0,8 % 
alkoholu v krvi. Trvalé přetížení šíjového 
svalstva způsobuje i  poloha hlavy při 
dlouhém používání počítače.

4) Obuv, která nesedí. Když se 
postavíte, vhodná bota poskytuje vpředu 
dostatečně široký prostor. Jsou-li boty 
příliš veliké, způsobují časté pochýře, otoky 
a  deformace pohybového aparátu. Kromě 
toho mají tendenci se vyzouvat a  chůze 
se stává nejistou. Těsné boty jsou stejně 
nevhodné – způsobují plísňové infekce, 
vbočený palec a  kladívkové prsty. Z  toho 
vyplývá, že nákup nových bot nebývá 
snadnou záležitostí a  je třeba věnovat 
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mu značnou pozornost. Nakupujte je, pokud možno, odpoledne, 
protože nohy v průběhu dne mírně otékají a zvětšují se.

5) Ruce v kapsách – oblíbený nešvar. Paže se nemohou volně 
pohybovat. Zkracuje se krok a  omezuje stabilita. Četla jsem že 
volné paže potlačují úzkost a přispívají k dobré náladě – o tom 
jsem se však sama zatím nepřesvědčila. Faktem ovšem je, že 
při zakopnutí a  potencionálním pádu jsou volné ruce okamžitě 
připraveny pád zachytit, zmírnit. Máte-li ruce v  kapse, trvá 
jejich vytažení a připravení k akci příliš dlouho.

Choďte vzpřímeně, pravidelně dýchejte, zvedejte dostatečně 
kolena a  pohybujte pažemi, trénujte chůzi na  schodech 
a na nakloněné rovině!

Marta Goliášová

SK Vranovice
Silový trojboj
Vranovičtí siláci soutěžili 
v Jihlavě
V sobotu 6. února se ve sportovní hale v areálu plaveckého 

bazénu Evžena Rošického v  Jihlavě uskutečnil 12. ročník 

Mistrovství České republiky v benčpresu (tlak na lavici) masters. 

Této soutěže se za  TJ Sokol Vranovice zúčastnili Jiří Furch 

a Oldřich Halfar.

V nejvíce obsazené kategorii do 93 kg se Jiří Furch umístil 

na pátém místě za výkon 162,5 kg. Oldřich Halfar v kategorii 

do 105 kg s výkonem 155 kg obsadil šestou příčku.
Podmínkou této soutěže byly vypsány limity pro jednotlivé 

kategorie, a také to byl nominační závod na mistrovství světa.

Za TJ Sokol Vranovice Ivan Karpíšek

Spolek Vranovických bab zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v pátek 29. dubna 2016

na fotbalovém hřišti SK Vranovice

Vranovická chasa zve na

MÁJOVOU ZÁBAVU
v sobotu 30. dubna 2016

ve sportovní hale TJ Sokol Vranovice

Pozvánka na pohádkový les

Pohádkový les – Den dětí
v sobotu 4. června 2016 od 14.00 hodin.

Lesík Hájek. 
Pořádá CVČ Vranovice
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Stanislav Jedlička .......................... 65

Antonín Koníček .......................... 75

Červen
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Josef Pešina ................................... 65

Jindřiška Krutinová ....................... 81

František Fojtík ............................. 80

Jarmila Němcová ........................... 83

Ludmila Drápalová ....................... 84

Jarmila Faronová ........................... 75

Anna Václavíková .......................... 85

Pavel Novotný ............................... 75

Vlasta Vybíralová .......................... 85

Zdenka Maciejovská ..................... 82

Oldřiška Šromová ......................... 94

Narození
Štefan Pisár

Eliška Bartošová

Vojtěch Varga

Šimon Búda

Antonín Hirsch

Lukáš Hamerský

Barbora Hladká

Adam Helikar

Úmrtí
Zdeňka Fantová

Jan Kotačka

Přivítali jsme šest malých občánků Vranovic
V  únoru jsme do  obce přivítali šest nových malých občánků. Byli to Anna 

Vybíralová, Daniel Březina, Tomáš Junek, Ema Michalská, Janek Hanuška a Karel 

Oujezdský. Slavnostní chvíle prožívali spolu s dětmi a jejich rodiči také jejich příbuzní. 

Za  obec uvítali občánky místostarosta obce Ing.  Jan Pezlar a  matrikářka Zuzana 

Škamradová. O recitaci a hudební doprovod se postarali žáci mateřské a základní školy 

pod vedením paní učitelek Hany Hladíkové a Mgr. Pavly Pantákové. Na závěr této 

slavnostní události se všichni přítomní zapsali do pamětní knihy.

-hor-

Malé občánky 
přivítaly mezi sebe 
také děti z mateřské 
a základní školy
Foto: Josef Horníček

Počet obyvatel ke dni 21.03.2016
Muži ......................................... 1126

Ženy .......................................... 1123

Celkem...................................... 2249

- z toho dospělí ........................ 1813

  muži .................................... 908

  ženy ..................................... 905

- děti .......................................... 436

  chlapci ................................. 218

  dívky .................................... 218

Zdroj: matrika obecního úřadu, 
Zuzana Škamradová


