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O hrdinském činu dvou žáků deváté třídy jsme již psali. Na podzim minulého
roku byli oba chlapci ve správnou chvíli na správném místě. Ten den šli patnáctiletí
Filip Zedníček a Marek Suchánek se svým spolužákem Romanem Kohoutem z oběda
a zastavili se před obchodem. Romanovi se udělalo nevolno, upadl a zranil se. Filip
s Markem zachovali chladnou hlavu, rychle poskytli spolužákovi první pomoc, zajistili
pomoc dospělých a lékařskou pomoc.
V pondělí 16. května se všichni tři aktéři této události sešli znovu. Tentokrát to
bylo v obřadní síni obecního úřadu u příležitosti předání motivační dotace obce
Vranovice za rok 2015, kterou radní oceňují občany Vranovic za mimořádné zásluhy
a činy. Právě jejich hrdinský čin se rozhodla rada obce ocenit. Slavnostního aktu
se spolu s oceněnými zúčastnili i jejich rodiče, zástupci základní a mateřské školy
a společenských organizací a držitelé ocenění z minulých let.
Oba mladíci převzali z rukou starosty obce Ing. Jana Helikara a místostarosty
Ing. Jaroslava Pezlara Pamětní listy obce Vranovice za příkladnou pomoc a záchranu
života a hodinky nebo mobil.
Filip s Markem zaslouženě rozšířili počet vranovických občanů, kteří se mohou
takovým oceněním za poslední tři roky pochlubit. Je dobře, že jsou mezi námi lidé,
kteří mohou být příkladem pro jiné a dokáží pomoci. Ještě více je potěšující, jedná-li
se o mladé lidi.
Josef Horníček
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
většinou Vás na tomto místě seznamuji
s tím, co se nám v obci podařilo, co se
připravuje do dalšího období, případně
o tom, co nás v obci nejvíc trápí.
V
tomto
čísle
Vranovického
zpravodaje udělám výjimku, a to výjimku
příjemnou.
V polovině měsíce května rada obce
udělila Motivační dotaci za rok 2015,
jednalo se tak již o třetí ročník udělování
Motivační odměny.
Při stanovování pravidel Motivační
odměny nás vedla snaha motivovat
zájmová uskupení, organizace, ale
i jednotlivce, působící v obci Vranovice
k aktivní a samostatné činnosti, vedoucí
k rozvoji obecně prospěšné aktivity
a šíření tak dobrého jména obce
Vranovice. Cílem je, abychom našim
spoluobčanům pomohli potlačit přílišnou
skromnost a naopak, abychom společně
dokázali ocenit naše úspěšné občany nebo
jen naše rodáky, kteří své celospolečenské
uznání, či mimořádný úspěch dosáhli již
mimo rodnou obec.
Snahou
je
„ukázat
prstem“
na úspěch. Všichni jsme se naučili
lhostejnosti ke svému okolí, jsme kritičtí
k tomu, co se okolo nás děje. A současně
se často řídíme příslovím „úspěch se
neodpouští“. Motivační odměna si klade
za cíl hledat a vážit si úspěchu svých
spoluobčanů.
A jestli se nám to daří? Posuďte sami.
V prvním ročníku byl Motivační
dotací
oceněn
Pavel
Pláteník
za mimořádné úspěchy, kterých dosáhl
ve sportu silového trojboje v roce 2013
a za dlouholetou, příkladnou reprezentaci
obce na národních i mezinárodních
soutěžích. Pavel Pláteník obsadil 1. místo
v r. 2000 na Mistrovství ČR, 3. místo
na Mistrovství ČR v r. 2013, a to je pouze
nepatrný výčet dosažených úspěchů.
Motivační odměnu za rok 2014
obdržel Jan Rohrer. Odměna byla
udělena
za jeho dlouholetou práci
v
Hasičském
záchranném
sboru
ve Vranovicích a za jeho práci s mládeží.
Rada obce se dále rozhodla ocenit
Čestným uznáním Marka Mazucha,
bývalého žáka ZŠ ve Vranovicích a dnes
již studenta Biskupského gymnázia
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Ocenění a motivační odměnu letos obdrželi za svůj hrdinský čin Marek Suchánek a Filip Zedníček
(na snímku )
Foto: Josef Horníček

v Brně, za vynikající studijní výsledky
a reprezentaci školy a obce na různých
školních
vědomostních
akcích
a olympiádách.
V letošním roce rada obce udělala
výjimku. Motivační odměna za rok
2015 nebyla udělena za úspěch, ale
za mimořádnou odvahu, za okamžitou
pohotovost, za pomoc svému kamarádovi.
Motivační odměna byla udělena
Filipu Zedníčkovi a Marku Suchánkovi
za pomoc svému kamarádovi, kterému
se udělalo špatně a upadl na zem. Filip
s Markem kamarádovi poskytli první
pomoc, zavolali maminku a záchrannou
službu.
Rada obce již udělila tři Motivační
odměny. Každou za zcela jiný, lidsky
mimořádný příběh. V prvním roce to
bylo za mimořádné sportovní úspěchy.
Za úspěch, za kterým se skrývá dlouholetá
dřina, odříkání a vnitřní sebekázeň.
Druhý ročník ocenil celoživotní
oddanost a zálibu v pomoci druhým.
Nelze asi zmínit každý „ostrý“ výjezd
místního Hasičského sboru. Za každým
výjezdem je však mnoho mravenčí
a trpělivé práce, která zajišťuje neustálou
připravenost k výjezdu dobrovolného
Hasičského sboru.
První dva ročníky měly však jedno
společné: úspěch byl vykoupen celoživotní
dřinou a vytrvalostí.

Třetí ročník ocenil něco zcela jiného.
Ocenil sílu osobnosti, sílu okamžiku.
Při pomoci svému kamarádovi není
čas přemýšlet, rozhoduje jen a pouze
okamžitá reakce, odvaha. A tu v sobě
mladí chlapci měli v tu správnou chvíli.
Tři ročníky, pět příběhů, každý zcela
jiný a přitom mají všechny jedno společné.
Výjimečnost.
A pozitivní výjimečnost stojí za to, aby
se o ní vědělo, aby se ocenila. Nebojme se
ukázat prstem na ty, kteří si to zaslouží.
Je radost ukázat na mimořádné lidské
příběhy.
Je v našem okolí mnoho spoluobčanů,
kterých si vážíme za jejich „obyčejnou“
poctivost a pracovitost. Važme si toho.
Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Pozvánka na veřejné
jednání zastupitelstva
Veřejné

jednání

Zastupitelstva

obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek
23. června 2016 od 19 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Vranovice

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. 7/2016
ze dne 29. 3 . 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schvaluje dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 21/2015 se
společností VAŠSTAV s.r.o.
1.2 Rada obce schvaluje pro Základní
a mateřskou školu Vranovice převod
hospodářského výsledku za rok 2015
(zisk 7.149,40 Kč) do rezervního fondu.
1.3 Rada
obce
schvaluje
žádost
na Pozemkový úřad o aktualizaci
společných
zařízení
v
rámci
Komplexních pozemkových úprav.
1.4 Rada obce schvaluje výsledek šetření
podnětu od pana Přemysla Richtera.
1.5 Rada obce nemá výhrady k provozování
technických prohlídek traktorů v areálu
firmy Agroklimus.
2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá zajistit cenovou
nabídku na opravu komunikace U Hájku
(propojení na ul. U Hlinku).
T.: 30. 4. 2016, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení
na realizaci Parku Hlinek.
T.: 30. 4. 2016, O.: starosta
2.3 Rada obce ukládá prověřit závěry Krajské
hygienické stanice v Břeclavi z kontroly
budovy MŠ na ul. Školní a navrhnout
způsob odstranění zjištěné závady.
T.: 15. 4. 2016, O.: 2. místostarosta
3. bere na vědomí:
3.1 Rada bere na vědomí Zprávu auditora
za rok 2015.
3.2 Rada obce bere na vědomí informace
o výstavbě bytového domu Doliny.
3.3 Rada obce bere na vědomí informace
o zajištění jarního úklidu v obci.
3.4 Rada obce bere na vědomí informace
o zahájení stavebních prací (chodníky,
komunikace a parkovací místa)
na Kopečkách.
3.5 Rada obce vzala na vědomí dokončení
zpevnění plochy okolo domu č.p. 183
s následnými pracemi.

Usnesení rady č. 8/2016
ze dne 11. 4. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schvaluje Závěrečný účet
obce za rok 2015 a doporučuje jej
zastupitelstvu obce ke schválení.
1.2 Rada obce schvaluje Vyhodnocení

čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2016.
1.3 Rada obce schvaluje program jednání
zastupitelstva obce dne 28. 4. 2016.
1.4 Rada obce schvaluje změnu dispozic
u bytových jednotek ve 3. podlaží
bytového domu Doliny.
1.5 Rada obce schvaluje Smlouvu o provedení
záchranného archeologického výzkumu
s Archeologickým ústavem Akademie
věd ČR.
1.6 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6/15 se společností
Draplstav Group s.r.o.
1.7 Rada obce schvaluje udělení Motivační
odměny pro žáky ZŠ Marka Suchánka
a Filipa Zedníčka.
2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá prověřit možnost
odkoupení části pozemků p.č. 1637/1
a 1638/1.
T.: 30. 4. 2016, O.: 1. místostarosta
2.2 Rada obce ukládá zadat vypracování
geometrického plánu pro účely dělení
pozemků p.č. 1641/6, 1638/2, 1637/6,
1637/1 a 1638/1.
T.: 30. 5. 2016, O.: starosta
2.3 Rada obce ukládá zajistit odstranění
závady zjištěné Krajskou hygienickou
stanicí v Břeclavi – instalace
vzduchotechniky v budově MŠ na ul.
Školní.
T.: 30. 5. 2016, O.: 2. místostarosta
2.4 Rada obce ukládá organizačně zajistit
(termín, pozvánky, atd.) slavnostní
předání Motivační odměny.
T.: 20. 4. 2016, O.: starosta, vedoucí
CVČ
3. bere na vědomí:
3.1 Rada obce bere na vědomí informace
o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce bere na vědomí informace
o připravovaných změnách v železniční
dopravě.

Usnesení rady č. 9/2016
ze dne 25. 4. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schvaluje vítěznou nabídku
ve výběrovém řízení „Oprava střechy
na budově MŠ, ul. Školní 323“ uchazeče
VAŠSTAV s.r.o., Staňkova 103/18,
602 00 Brno.
1.2 Rada obce schvaluje vítěznou nabídku
ve výběrovém řízení „Park Hlinek –
sadovnické úpravy“ uchazeče Kavyl spol.
s r.o., Mohelno, č.p. 563.
1.3 Rada obce schvaluje termín, program
a celkovou organizaci pro udělení
Motivační odměny za rok 2015.
1.4 Rada obce schvaluje Vyřazovací protokol
na vyřazení knih z knihovního fondu.
1.5 Rada
obce
schvaluje
Smlouvy
o sdružených dodávkách elektřiny se
společností EP ENERGY TRADING
a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1.
1.6 Rada
obce
schvaluje
výsledky
hospodaření ZŠ a MŠ Vranovice k 31. 3.
2016.

1.7 Rada obce rozhodla o snížení prodejních
cen u knihy a DVD vydaných k výročí
750 let Obce Vranovice.
1.8 Rada obce schvaluje vyřadit z evidence
staré pohlednice a odznaky obce.
2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá zajistit modernizaci
kanalizační přečerpávací stanice na ul.
Pouzdřanská.
T.: 30. 10. 2016, O.: starosta,
2. místostarosta
2.2 Rada obce ukládá připravit novou
koncepci a obsahovou náplň pro
Vranovické jaro.
T.: 30. 6. 2016, O.: Ing. Horníček
2.3 Rada obce ukládá organizačně zajistit
podmínky a výběrové řízení pro řádné
splnění podmínek pro získání dotace
na pořízení dopravního automobilu pro
místní jednotku hasičů.
T.: průběžně, O.: Ing. Hladík
3. bere na vědomí:
3.1 Rada obce bere na vědomí informace
o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce bere na vědomí zprávu
o činnosti ČOV.
3.3 Rada obce bere na vědomí zprávu
o vyhodnocení programu Sociální obec.
3.4 Rada obce bere na vědomí výsledky
třídění odpadu za rok 2015.
3.5 Rada obce vzala na vědomí zprávu
o konání Vranovického jara.
3.6 Rada obce vzala na vědomí informace
o žádosti o dotaci na získání dopravního
automobilu pro místní jednotku hasičů.

Usnesení rady č. 10/2016
ze dne 9. 5. 2016
Rada obce
1. schvaluje:
1.1 Rada obce schvaluje opravu komunikace
(propojení ul. U Hlinku a ul. U Hájku)
společností STRABAG, a.s. za cenu
239.215 Kč bez DPH.
1.2 Rada obce schvaluje Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo se společností VAŠSTAV
s.r.o. na výstavbu bytového domu Doliny.
1.3 Rada obce schvaluje nabídku na opravu
odvětrání sociálního zařízení v budově
MŠ od společnosti KLIMAVENT s.r.o.
za cenu 82.232 Kč včetně DPH.
1.4 Rada obce schvaluje Smlouvu o dodávce
vody se společností VaK Břeclav.
1.5 Rada obce schvaluje prázdninový provoz
MŠ v termínu od 1.7. do 24.7. 2016.
1.6 Rada obce schvaluje opravu a nátěr
fasády na budově ul. Hlavní č.p. 190.
2. ukládá:
2.1 Rada obce ukládá projednat stížnosti
společnosti
KLEMPEX
s.r.o.
na Kontrolním dnu stavby bytového
domu Doliny.
T.: 15. 5. 2016, O: starosta,
1. místostarosta
2.2 Rada obce ukládá využívat maximální
možnou kapacitu MŠ při dodržení
ustanovení § 4 odst. 1 a 5 vyhlášky č.
410/2005 Sb.
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T.: zápis dětí do MŠ, O.: starosta,
ředitelka ZŠ a MŠ
2.3 Rada obce ukládá prověřit možnosti
dalšího využití zahrádky p.č. 2240/37.
T.: 30. 5. 2016, O.: starosta
3. bere na vědomí:
3.1 Rada obce bere na vědomí informace
o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce bere na vědomí zprávu
o zajištěnosti Plánu investic a oprav na r.
2016.
3.3 Rada obce bere na vědomí informace
o průběhu stavebních prací v ul. Kopečky.
3.4 Rada obce bere na vědomí zprávu
o žádosti vodovodní přípojky.
3.5 Rada obce bere na vědomí informace
o žádostech na dotace.

Usnesení zastupitelstva obce
č. 2/2016 ze dne 28. 4. 2016
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje:
1.1 Zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání.
1.2 Zastupitelstvo obce schvaluje členy
návrhové komise.
1.3 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele
zápisu.
1.4 Zastupitelstvo obce schvaluje název
ulice U Hlinku.
1.5 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný
účet za rok 2015 bez výhrad.
1.6 Zastupitelstvo
obce
schvaluje

hospodářský výsledek za rok 2015.
1.7 Zastupitelstvo obce schvaluje převod
výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši
8.517.300 Kč z účtu 431-300 na účet
432-933 nerozdělený zisk z minulých
let.
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 (9680 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
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
8800080020_1/VB se společností RWE
GasNet, s.r.o. se sídlem Klišská 940,
401 17 Ústí nad Labem.
1.11 Zastupitelstvo
obce
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
9900086652_3/VB se společností RWE
GasNet, s.r.o. se sídlem Klišská 940,
401 17 Ústí nad Labem.
1.12 Zastupitelstvo
obce
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.
GIS/13533,23528,38271/264VB
se společností RWE GasNet, s.r.o. se

sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad
Labem.
1.13 Zastupitelstvo obce zamítá žádost
o směnu pozemků p.č. 1919/85
za pozemek p.č. 1608/520.
1.14 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene č. HO014330038111/003 se společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gestnera
2151/6, 370 49 České Budějovice.
2. ukládá:
Nebyly uloženy úkoly.
3. bere na vědomí:
3.1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o kontrole usnesení.
3.2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
přednesenou zprávu o činnosti rady
obce.
3.3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
přednesenou
zprávu
o
činnosti
finančního výboru.
3.4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
přednesenou
zprávu
o
činnosti
kontrolního výboru.
3.5 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření za 1.
čtvrtletí 2016.
3.6 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu auditora za rok 2015.
3.7 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o směně pozemků u MŠ.
3.8 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o výstavbě bytového domu
Doliny.

Události, aktuality
Bytový dům
Doliny – výstavba
pokračuje dle
harmonogramu
Největším
a
zcela
určitě
i nejviditelnějším investičním projektem
roku 2016 je výstavba bytového domu
Doliny.
Pravidelně Vás ve Vranovickém
zpravodaji informujeme o průběhu stavby,
zahájení prodeje bytů a o celkovém
přínosu celé investice pro rozvoj naší
obce.
Zahájení stavby bylo negativně
ovlivněno klimatickými podmínkami,
a bylo doprovázeno dočasnou uzavírkou
komunikace na ul. Nad Dolinami.
V současné době již výstavba pokračuje
dle plánovaného harmonogramu. Termín
ukončení a předání bytového domu
včetně okolních úprav je plánovaný
na začátek roku 2017.
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Intenzita stavebních
prací tak odpovídá celkově vysoké
investici a přitom
krátkému termínu
na dokončení. Prioritou pro obec je
dodržení celkových
investičních nákladů
a termínu dokončení.
Vysoká intenzita
výstavby samozřejmě
znamená i zvýšený
pohyb dělníků, zvýšený pohyb nákladních
automobilů a další techniky. Tato
skutečnost s sebou přináší rovněž určitá
negativa pro okolí stavby, zvýšenou
prašnost, do určité míry zvýšený hluk
a krátkodobě může docházet i k omezení
dopravy v důsledku skládání materiálu
a techniky nutné pro stavbu.
S vedením dodavatele stavby
a stavbyvedoucím byla přijata konkrétní
opatření, která povedou k minimalizaci
omezení pro stavbou dotčené ulice.

Foto: Josef Horníček

Přijměte proto, prosím, touto formou
žádost (prosbu) o určitou toleranci
a trpělivost. Všichni, kteří stavěli svůj
rodinný dům, provozovnu nebo cokoliv
jiného, tak jistě vědí a pochopí, že každá
stavba si určitá omezení vynutí. Vedení
obce bude důsledně trvat na tom, aby
omezení byla co možná nejmenší.
Ing. Jan Helikar, starosta obce

O bydlení
v Dolinách je zájem
Je to pět měsíců, co započala stavba
třípodlažního
bytového
komplexu
v Dolinách. I když se objekt s plánovanými
byty začíná teprve rýsovat, má už své
první zájemce o bydlení v něm. V této
souvislosti jsme se obrátili na společnost
Kometa reality Brno s.r.o., která
zprostředkovává nabídku a prodej bytů,
a zajímali jsme se, jaký je zájem o bydlení
v bytovém domě ve Vranovicích.
„Zájem o bydlení v bytovém domě
nás příjemně překvapil. Prodej jsme
zahájili v březnu a v současné době (ke dni
uzávěrky – pozn. redakce) máme už 11
vážných zájemců o bytové jednotky, garáže
i parkovací stání, kteří momentálně řeší své
podmínky financování,“ sdělila k našemu
dotazu vedoucí kanceláře společnosti
Kometa reality Brno Jana Juříčková. „Jsou
to lidé nejen z Vranovic, ale poptávají se
i lidé z bezprostředního okolí a z Brna. Láká
je sem především venkovské prostředí, dobrá
obslužnost i dostupnost místa,“ doplnila
informace vedoucí kanceláře Juříčková.
Pro zájemce o bydlení v bytovém
domě bylo na obecním úřadě připraveno
modelové řešení bytů a jejich vnitřního
vybavení.
Zákazníci
si
mohou
zkompletovat obklady, barvy, dezény,
dveře, rohovou nebo klasickou vanu,
vypínač a další prvky interiéru svého bytu
podle vlastního výběru, aby se v nových
domovech cítili dobře. (hor)

Vranovičtí
mohou využít
služby stacionáře
v Nosislavi
Každý z nás se může ocitnout
ve složité životní situaci, kdy bude
potřebovat pomoc pro sebe nebo pro
někoho blízkého v podobě sociální služby.

Potřebným pomáhá projekt
Sociální obec Vranovice
Základní typy těchto služeb a pravidel
pro jejich poskytování vymezilo vedení
obce už v roce 2013 v projektu sociálních
služeb obce pod názvem Sociální
obec Vranovice. Projekt je zaměřen

na občany všech věkových kategorií, ať
už jsou to senioři, rodiny s dětmi nebo
rodiny pečující o postižené jedince,
a prostřednictvím konkrétních typů
sociálních služeb pomáhá řešit občanům
různé životní situace. Kromě vybudování
domu pro seniory a zajištění dalších
služeb projekt zahrnuje i záměr zřízení
denního stacionáře.
„Stacionář je zařízení poskytující
dočasnou sociální péči osobám se sníženou
soběstačností, a to po dobu čtyřiadvaceti
hodin denně,“ vysvětlila na úvod Mgr. Iva
Rapcová, která má sociální oblast
v obci v náplni práce zastupitelky.
„Klienti jsou v něm ubytováni krátkodobě.
Jedná se o celodenní přechodnou péči
přibližující rodinné prostředí v době, kdy
blízcí klienta potřebují ulehčit od péče
o potřebného, například z důvodu dovolené,
pracovních či jiných důvodů. Na podobných
principech funguje i penzion s pobytovými
odlehčovacími službami v Nosislavi“,
doplnila Mgr. Rapcová.

Nejen Kopečky
dostávají novou
tvář
Začátkem měsíce dubna začala
tříměsíční rekonstrukce komunikací
a veřejného osvětlení v ulici Kopečky,
kterou obyvatelé této lokality již dlouho
očekávali. V současné době jsou práce již
v plném proudu a postupně zde vznikají
nové chodníky i parkovací plochy.
Rekonstrukcí prochází i veřejné osvětlení
a rozhlas. Pozemní práce za více jak 2,3
milionu korun provádějí zaměstnanci
firmy Strabag a.s., která vzešla jako vítěz
z jedenácti uchazečů výběrového řízení.
Veškeré práce budou hotovy do konce
měsíce června.

Služby stacionáře v Nosislavi
mohou využít i vranoviční
občané
Penzion v Nosislavi nabízí celodenní
péči v rodinném prostředí a klade si za cíl
zabezpečit plnohodnotný život seniorů,
pomoci zachovat přirozené sociální vazby
a životní návyky. Klienti jsou ubytováni
ve 2 - 3 lůžkových pokojích nebo
apartmánech, mají zajištěnu celodenní
stravu pětkrát denně, celodenní pitný
režim i program. Klientům je k dispozici
velká zahrada.
Penzion v Nosislavi navštívili jak
Mgr. Iva Rapcová, tak starosta obce
Ing. Jan Helikar. „Služby stacionáře
v Nosislavi splňují naše představy o zařízení
tohoto typu a můžeme je doporučit i občanům
naší obce,“ sdělil po návštěvě stacionáře
starosta. „Pokud bude o tyto služby zájem
i ze strany vranovických občanů, mohlo
by takové zařízení vzniknout i v naší
obci v Domě pro seniory jako další krok
k naplňování sociálního programu obce“,
doplnil starosta. (hor)
Kontaktní údaje na stacionář:
Boudky 129
691 64 Nosislav
tel.: 724 368 091
e-mail: esmero.sro@gmail.com
web: esmero.cz

V lokalitě Kopečky vznikají nové komunikace,
chodníky i parkovací místa
Foto: Josef Horníček

Novou tvář doznává také okolí domu
čp. 183 nedaleko nádraží. V jarních
měsících byla ukončena první etapa
úpravy okolí domu, spočívající ve zpevnění
plochy. V další etapě bude následovat
rekonstrukce uličky podél železniční trati
spojující ulici Pouzdřanskou se železniční
stanicí. (hor)

Koncem března bylo dokončeno zpevnění ploch
kolem bytového domu
Foto: Josef Horníček
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TIC s vinotékou
zahájily novou
sezonu
Do nové sezony vstoupilo v dubnu
Turistické informační centrum (TIC)
s vinotékou. Své služby nabízí zájemcům
už sedmým rokem. Kromě turistických
informací o obci a okolí, zajímavých
místech, akcích, možnostech občerstvení,
ubytování
a
dalších
praktických
informací, návštěvníci v „ticku“ najdou
mapky a drobné upomínkové předměty,
včetně turistických známek a pohlednic.
Do svých deníků si mohou otisknout také
turistické razítko.
Součástí „ticka“ je vinotéka místních
vinařů. Návštěvníci i turisté mají
možnost ochutnat sudová i lahvová vína
vranovických vinařů, zastavit se a posedět
při skleničce dobrého vína. Nejen pro
turisty, ale i pro místní občany přináší
vinotéka rozšířenou provozní dobu a větší
nabídku sortimentu občerstvení.

Půjčovna kol
funguje už druhým
rokem
Do druhé sezóny vstoupila v měsíci
dubnu půjčovna kol ČD Bike, kterou
ve spolupráci s Českými drahami
pomáhá zajišťovat naše obec. Nejen
turisté přijíždějící do Vranovic vlakem,
ale i ostatní zájemci si mohou zapůjčit
některé z kol, pořízených v loňském roce.

Doporučujeme rezervaci, lze to
i bez, ale bez jistoty
V nabídce je celkem 11 trekingových
kol, včetně dětských v plném vybavení.
Výhodou je bezplatná přeprava kol
po železnici, nebo jejich vrácení v jiné
železniční stanici. Půjčovnu provozují
České dráhy ve spolupráci s obcí
Vranovice a zájemcům je k dispozici
v otevíracích hodinách jízdenkové
pokladny. Doporučujeme proto rezervaci
předem, ta totiž jistí vyzvednutí nebo
odevzdání kola prostřednictvím TIC,
v případě pokladny mimo provoz.

Na odpoledne nebo na celou
dovolenou

Zahájení nové sezóny v TIC s vinotékou si 23.
dubna nenechaly ujít desítky návštěvníků
Foto: Josef Horníček

TIC s vinotékou jsou otevřeny
denně
(mimo
pondělí)
včetně
víkendů, a to až do konce měsíce října.
Informace o provozu a aktuální tipy
najdete na webových stránkách obce
a také na facebookovém profilu TIC
s vinotékou. (hor)

TIC s vinotékou
zvou na akci

PŘIVÍTEJME LÉTO
v sobotu 18. 6. 2016
od 16.00 hodin.
Živá hudba (bratři Pryclovi)
občerstvení, grilované ryby,
vstup volný.
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K dispozici jsou kola značek
Author, Olpran. Nájemné za 6 hodin
stojí například 120 korun. Půjčit si
lze kolo i na dovolenou. Pět dní vyjde
na 1000 korun. K dispozici jsou přilby
i cyklosedačky. Zájemce musí na kolo
složit vratnou kauci ve výši tisíc korun.

Sezónu zahájilo
na tři stovky
cyklistů
Pelotony cyklistů mířily v sobotu
7. května 2016 z Brna přes Pasohlávky,
až do Hevlína a rakouského Laa an der
Thaya, aby společně zahájily sezónu
na cyklotrase Brno-Vídeň. Celkem se
jich sjelo na tři stovky. Přijeli i nadšenci ze
vzdálených Krkonoš. Nejstarší účastník,
84 letý Jindřich Krafka přijel z Hrušovan
u Brna, nejmladší účastnicí byla 3letá
Helena Anderová , která se zatím svezla
v sedačce tatínkova kola. Z Vranovic se
akce zúčastnilo 10 cyklistů.
Cílovou
stanicí
byl
Hevlín
na Znojemsku, kde domácí hostitelé
přivítali účastníky štrúdlem a koláčky.
Dobrovolní hasiči připravili maso
na rožni, hrála kapela Granit,
v pohotovosti byl i mobilní servis kol
a mnozí vyzkoušeli i nejnovější model
elektrokola. V programu vystoupily
mažoretky z Velkého Karlova.

Na kolech přijely i osobnosti, mezi
nimiž nechyběla předsedkyně svazku
Cyklistické stezky Brno Vídeň Jana
Drápalová, náměstek primátora města
Více informací poskytne pokladna Brna Martin Ander, místostarosta
ČD Vranovice - tel. 725 885 932 a TIC městské části Brno-jih Zdeněk Rotrekl,
Vranovice na telefonu 730 518 758 nebo zástupce starostky Laa an der Thaya
Georg Eigner a starosta pořádající obce
e-mailem: infocentrum@vranovice.eu.
-red- Hevlín Antonín Pichanič.
Odpolední
p r o j í ž ď k u
historickým
centrem Laa an
der Thaya vedl
osobně
Georg
Eigner a společně
s
průvodcem
seznámil
téměř
200
člennou
s k u p i n u
cyklistů,
která
je
následovala,
se zajímavostmi
Účastníci Zahájení sezóny na cyklostezce se bavili v Hevlíně a pohostili je
města,
včetně
i v rakouském Laa an der Thaya
hasičské zbrojnice,
Foto: Dagmar Sedláčková

kde na všechny čekalo pohoštění, včetně
piva z tamního pivovaru Hubertus.

Je to výhodné pro občany i pro
obec

-hum-

Cesta z Přibic
do Ivaně je bez
výmolů
V
Přibicích
byla
dokončena
oprava polní cesty, která spojuje úseky
cyklostezky ve směru na Ivaň v délce
asi jednoho kilometru. „Za finanční
podpory cyklostezky Brno Vídeň jsme
nechali srovnat povrch a vyztužili jej
recyklátem. Zlikvidovali jsme tak značně
hluboké výmoly, způsobené erozí i těžkou
zemědělskou technikou,“ upřesnil starosta
Přibic Miroslav Effenberger. Cyklisté teď
projedou po srovnané cestě až do Ivaně.
Podle starosty se jedná o prozatímní
opravu. Vybudování asfaltového napojení
na nové úseky cyklotrasy Brno - Vídeň
bude totiž možné až po dokončení
komplexních pozemkových úprav v obci.

Přibyly nové
kontejnery
na elekroodpad
Všimli jste si v obci nových
kontejnerů na elektroodpad? Jedná se
o místa zpětného odběru vyřazeného
elektrozařízení, která jsou umístěna
na veřejných místech v obci.

Zpětný
odběr
vysloužilých
elektrospotřebičů je výhodný jak
pro občany, tak pro obec. Občané se
nemusejí starat o to, kam s nepotřebným
elektroodpadem. Obce nemusejí řešit
černé skládky a nepořádek, navíc jsou
motivovány k zapojení do systému
zpětného
odběru
motivačním
programem, který vyhlásil provozovatel
systému. Podle množství a výtěžnosti
zpětného odpadu mohou obce obdržet
odměny, a to až 100 tisíc korun za rok.
Zbavme se nepotřebných vysloužilých
elektrospotřebičů! (hor)

Školáci mají lepší
zázemí
Nová sociální zařízení za více jak 3
miliony korun v hlavní budově základní
školy na ulici Masarykova dostali
do užívání koncem měsíce března její
žáci.

-hum-

Na světě je nový
kalendář akcí
Cyklistická stezka Brno - Vídeň
vydala kalendář akcí pro sezónu
2016. Najdete v něm tipy na výlety
po cyklostezce z Brna až k hranicím
s Rakouskem, kontakty na infocentra,
trasu a kilometráž cyklostezky, značení
i tipy na dopravní spojení vlakem, včetně
přepravy a půjčování kol. V kalendáři
naleznete i QR kód, který přesměruje
pro více informací na webové stránky
cyklostezky. Kalendář je k dispozici
v turistických informačních centrech
a v obcích na trase zdarma.
-hum-

Stáhněte si GPS
trasu
Novinkou jsou také GPS formáty
cyklotrasy Brno - Vídeň, které lze
stáhnout do navigací a mobilních aplikací
přímo z webu www.brnoviden.cz, v sekci
trasy a mapy.
-hum-

Lepší zázemí v podobě nových sociálních
zařízení získali žáci základní školy na ulici
Masarykova
Foto: Josef Horníček

K dispozici jsou celkem čtyři
kontejnery
Na základě dohody obce Vranovice
s provozovatelem systému zpětného
odběru elektroodpadu, kterým je
společnost
ELEKTROWIN
a.s.,
mohou občané i podnikatelské subjekty
odevzdávat
vysloužilé
nerozebrané
elektrospotřebiče nejen na sběrný dvůr,
ale také do speciálních kontejnerů
na malé spotřebiče – tzv. minivinů
a wintejnerů. Ty jsou v naší obci
celkem čtyři a jsou umístěny v ulicích
Lipová (u sportovní haly), Nosislavská,
Náměstíčko (u parkoviště) a v ulici
Přibická u železničního přejezdu.

Práce probíhaly za běžného provozu
školy a trvaly zhruba tři měsíce.
Odměnou žákům za ztížené podmínky
při vyučování jsou moderní sociálky
včetně zázemí ve všech patrech školní
budovy. (hor)

Zemětřesení
na jižní Moravě
V pondělí 25. dubna krátce po poledni
okolo 12.30 hodin došlo k zemětřesení,
jehož epicentrum bylo nedaleko Vídně,
s magnitudou 4,1 stupně. Účinky
zemětřesení v podobě cinkání nebo
drnčení skel, zhoupnutí, otřesů či dunění
pocítili i obyvatelé na mnoha místech
jižní Moravy včetně Vranovic. Také
několik našich občanů podalo hlášení
o pozorování zemětřesení. (hor)
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Okna školy dokořán

Tanečníci z Crazy
postoupili
na republikové
ﬁnále
V pondělí 23. 5. 2016 se děti
z tanečního kroužku Crazy při ZŠ a MŠ
Vranovice zúčastnily taneční postupové
soutěže „Česko se hýbe ve školách plných
zdraví“ v Brně. Po náročných přípravách
se náš taneční kroužek vypravil do prostor
Masarykovy univerzity, kde se setkal
s dětmi z celého Jihomoravského kraje.
Naši tanečníci se ve velké konkurenci
neztratili a postoupili na republikové
finále pódiových skladeb, které se koná 3.
června 2016 v Praze.
Nejmenší děti se umístily na krásném
3. místě se skladbou „Kočky“, kterou
předvedly ve složení Lucie Fraisová,
Amálie Hanušková, Nela Hanušová,
Natálie Chadrabová, Aneta Keprtová,
Štěpánka Odvářková, Natálie Trenzová,
Aneta Urbánková, Matyáš Verner, Natali
Wechová, Nikol Václavíková, Sofie
Siekliková, Linda Hanušová, Tereza
Klívarová, Kateřina Ottichová a Táňa
Teturová.
Starší děvčata si z Brna přivezla
nádherné 2. místo za skladbu „Madhous“.
Svým provedením zaujala natolik, že

u dvou rozhodčích byla ohodnocena
1. místem. V této skladbě Vranovice
reprezentovaly Lenka Furchová, Zuzana
Veselá, Kristýna Köhlerová, Kristýna
Koplíková, Kristýna Tanačová, Romana
Längerová, Julie Strouhalová, Daniela
Tesařová, Lucie Michálková, Patricie
Brnková, Aneta Beránková, Sára
Sopoušková a Soňa Teturová.
Všem děvčatům i kocourkovi
Matyáškovi přejeme hodně štěstí
na republikovém finále.
Miroslava Čápová

Jarní sběr papíru.
Zachránili jsme
42 stromů
Celkem jsme nasbírali 2475 kg
papíru. V kategorii nejvíce zapojených
žáků na třídu vyhrála třída 2. A s počtem
žáků 9.
Nejvíc papíru se povedlo nasbírat
třídám:
1. místo: 4. A třída s 532 kg
2. A třída s 532 kg
2. místo: 5. B třída s 380 kg
3. místo: 1. A třída s 308 kg
4. místo: 9. A třída s 290 kg
V kategorii jednotlivců vyhráli:
1. místo: Vojtěch Hochmann, 4. A - 374,2kg
2. místo: Marta Brhelová, 9. A - 285,0 kg
3. místo: Adam Jedlička, 5. B - 264,0 kg.
Nejlepší žáci a třídy budou odměněni.
Všem zapojeným žákům a rodičům
děkujeme.
Andrea Lastomirská

Foto: Antonín Hofman
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ZŠ Vranovice
získala titul „Škola
podporující zdraví“
V pátek 6. května byly ředitelka školy
Mgr. Hana Pokorná a koordinátorka
environmentální výchovy Mgr. Andrea
Lastomirská pozvány na Pedagogickou
fakultu Masarykovy univerzity v Brně
ke kulatému stolu, který pořádal
Státní zdravotní ústav pro školy, jež se
ucházely o členství v národní síti Škol
podporujících zdraví.
Program sdružuje školy, pro které
zdraví neznamená jen nepřítomnost
nemoci, ale vnímají jej jako výsledek
vzájemně působících faktorů bio –
psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí
zdraví, které odpovídá i pojetí WHO.
Tyto faktory se školy snaží rozvinout
pomocí respektu k přirozeným potřebám
jednotlivce, podporou
komunikace,
spolupráce, důrazem na odpovědnost
k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních
kompetencí všech členů školního
společenství.
Národní
síť
programu
Škola
podporující zdraví v ČR je zároveň
jedním ze 43 členů evropské sítě Schools
for Health in Europe (SHE), která má
v Evropě tradici od roku 1992.
Škola musela vypracovat strategický
plán, který jednak zhodnotil všechny
aktivity, které pro podporu zdraví již
dělá, a zároveň stanovil, co všechno chce
ještě dokázat. V prosinci 2015 k nám
přijela pí. Reissmannová ze SZÚ v Brně
na přátelskou návštěvu a seznámila
se s podmínkami školy. Následně nás
doporučila k zařazení do sítě škol
podporujících zdraví.
S radostí můžu konstatovat, že se
nám podařilo titul získat a stáváme se
tak 16. základní školou v Jihomoravském
kraji, které se ho podařilo dosáhnout.
Veškeré aktivity, které pro děti i veřejnost

pořádáme, tak získávají jednotný rámec
a směr, navíc se můžeme těšit na nemalý
finanční příspěvek, který pro jejich
podporu budeme ze Státního zdravotního
ústavu dostávat.
V závěru bych ráda poděkovala
Mgr. Lastomirské, která celý tento
projekt se svým týmem vypracovala
a obhájila a na získaném titulu má tak
největší podíl. Děkujeme i všem rodičům,
kteří nám na akcích pomáhali a k titulu
nám tak také trochu pomohli.
Více na webových stránkách http://
environmentalni-vychova.webnode.cz
Mgr. Hana Pokorná, ředitelka ZŠ a MŠ

Pozvánka na přednášku
o zdravém způsobu stravování

Co jsou poruchy příjmu
potravy a jak na ně?
ve čtvrtek 16. června 2016
od 16.30 do 17.30 hod.
v ZŠ Vranovice, Masarykova 178
přednášet bude Kristina Čadeni,
odborná poradkyně
z Centra Anabell, Brno.
Andrea Lastomirská, koordinárka projektu
Škola podporující zdraví

Exkurze na Pálavu
V úterý 26. 4. 2016 jsme podnikli
výpravu na Pálavu. Z celkového počtu
29 žáků 9. A třídy se nakonec aktivně
zúčastnilo 14 žáků! Někteří měli vážné
důvody (alergie) a řádně se omluvili.
Další volili zástupné důvody a poslední
skupinku tvořily žákyně, které se
nedostavily a ani se neomluvily. Pro
mne to bylo zklamání. Společně s paní
Lastomirskou a 14 statečnými z 9. A, jsme
ráno nastoupili do vlaku směr Břeclav.
Vystoupili jsme v Popicích a odtud
šlapali pěšky do Dolních Věstonic.
Počasí bylo větrné, nicméně celkově ne
tak ošidné, jak jsem se původně obávala.
Z Dolních Věstonic jsme vystoupali mezi
vinicemi a lesem pod Dívčí Hrady, kde
jsme počkali na průvodce pana Jiřího
Matušku. Ten nás pak provedl po naučné
stezce Děvín. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí a dalších informací, mj. že
CHKO Pálava slaví letos 40. výročí svého
založení a pořádá řadu doprovodných
akcí nebo nám ukázal strom, který má
CHKO ve znaku.

Byli jsme i na nejvyšším bodě
Pavlovských
vrchů,
na
Děvíně,
u vysílače, odkud byl krásný výhled
na všechny světové strany. Dohlédli
jsme na Vranovice, jadernou elektrárnu
Dukovany, Alpy a samozřejmě z mnoha
míst naší cesty jsme viděli nádrže Nové
Mlýny. O nich nám pan Matuška také
vyprávěl, o jejich výhodách i záporech.
Z místa Nad Soutěskou se nám už
šlo pohodlně po vrstevnici, žádné
stoupání. Rozloučili jsme se s panem
průvodcem, poděkovali za prohlídku
a tištěné průvodce, které jsme dostali.
Vrátili jsme se do Věstonic a protože
nebyla otevřená žádná restaurace, došli
jsme až do Strachotína, kde jsme se
v bistru trochu ohřáli a občerstvili se.
Poté už většina setrvačnou silou šlapala
směrem k Popicím. Někteří už „mleli“
z posledního, ale všichni jsme se v pořádku
vrátili do Vranovic. Celková trasa měřila
cca 20 km. Příjemné zjištění pro mne bylo
následující den, kdy všichni z „expedice“
(až na jednoho človíčka) přišli do školy.
Byli odměněni osvědčením o absolvování
exkurze a medailí. Všem statečným ještě
jednou děkuji a ráda bych, aby se z exkurze
na Pálavu stala tradice (na rozloučenou se
základní školou Vranovice), ale v jiném
počtu než letos.
Blanka Beňušová,
www.skolavranovice.cz

Výlet školní družiny
do Uherčic
V sobotu 23. dubna školní družina
pořádala v pořadí již čtvrtou sobotní
jarní vycházku do okolí Vranovic.
V předchozích letech jsme navštívili
Pouzdřanskou step, prošli jsme lužní
lesy, putovali jsme podél řeky Svratky,
a tentokrát jsme se vydali do Jezdecké
školy v Uherčicích.

obory, splavu a lesem pak dále do Uherčic.
Zde na nás čekala MVDr. Jitka Drbalová,
která nás seznámila s historií i současností
a provozem jezdecké školy, prohlédli jsme
si stáje a koně. S koněm Divišem jsme
se seznámili trochu blíže – viděli jsme
v praxi přípravu koně pro ježdění – sedlání
i čištění. Krátká projížďka, která potom
následovala, byla největším zážitkem
návštěvy u koní. Díky naší průvodkyni,
která nás nejen zajímavě informovala
o koních a práci s nimi, ale i trpělivě
odpovídala na dotazy, jsme zde strávili
velmi příjemné sobotní dopoledne.
Text a foto Dagmar Kneblová

Malí cyklisté vyrazili
za pokladem
V sobotu 14. května uspořádal spolek
Přátelé ZŠ a MŠ Vranovice cyklovýlet
pro děti i rodiče do sousedních Přibic.
Ani májový déšť, který se spustil krátce
před odstartováním cyklistického výletu,
neodradil asi padesátku malých i velkých
cyklistů v jízdě za pokladem.
Cestou plnily děti různé úkoly, mezi
nimi například jak se správně chovat
na železničním přejezdu a v malém slalomu
si vyzkoušely jízdu zručnosti. Po příjezdu
do Přibic čekaly na malé výletníky další
úkoly, ať už z teorie bezpečné jízdy na kole
v silničním provozu, nebo sportovní
úkoly v překonávání překážek, chůzi
na chůdách či házení koulemi v pétanque.

Ani déšť neodradil malé výletníky v jízdě
za pokladem
Foto: Josef Horníček

Ráno v 7.30 hod se u školy sešlo 15
dětí a 10 rodičů a prarodičů a společně
jsme vyrazili okolo koupaliště, podél

Výlet vyvrcholil návštěvou kouzelné
babičky. A protože měla babička právě
narozeniny, výletníci jí popřáli pevné
zdraví a předali kytičky, které cestou
natrhali. Odměnou pro děti byly dárky
z babiččiny truhlice pokladů a občerstvení
čajem. (hor)
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rozhodoval až počet
vybitých), Pohořelice.

Plavání 3. tříd
3. místo štafeta
4 x 25 m volný způsob,
Hustopeče,
1. místo Matyáš
Ulmann, 25 m volný
způsob, Hustopeče.

soutěží zúčastnit a reprezentovat tak
naši obec a školu. A v neposlední řadě
především těm, kteří učí a připravují
děti, aby tak dobře obstály v nemalé
konkurenci.
Renata Karpíšková, učitelka TV

Společné čtení pro
radost

McDonald´s Cup
4.-5. třída
2. místo, Žabčice.

Štafetový pohár
Družstvo štafetového poháru na krajském kole v Břeclavi
Foto: Renata Karpíšková

Úspěchy sportovců
z 1. stupně ZŠ
Ráda bych prostřednictvím zpravodaje
uveřejnila některá umístění žáků 1. stupně
ZŠ Vranovice ve sportovních soutěžích:

Turnaj ve vybíjené
2. místo, Hrušovany.

Minipřehazovaná
1. místo hoši, okrskové kolo Pohořelice,
1. místo dívky, okrskové kolo Pohořelice,
1. místo hoši, okresní kolo Pohořelice,
3. místo dívky, okresní kolo Pohořelice.

Vybíjená
3. místo (měli jsme stejný počet vítězství,

1. místo, okresní kolo
Oslavany,
7. místo, krajské kolo
Břeclav.

Uvádím sportovce, kteří se zúčastnili
nejvíce soutěží: Bočková Eva, Fröhlich
Jaroslav, Holešinský Lukáš, Hrudová
Vendula, Kadláček Martin, Kadlíček
Jakub, Kadlíček Ondřej, Klimeš Ivan,
Mach Filip, Osiková Nicol, Pezlar
Richard (absolvoval vše s vynikajícími
výkony), Skoupý Martin, Tesařová
Daniela, Toncr Jakub, Vaculka Jakub.
Dovoluji si jménem vedení školy
pogratulovat
mladým
sportovcům,
poděkovat jim za předvedené skvělé
výkony, dosažené úspěchy, fair play
chování a sportovní nadšení. Stejně tak
děkuji vedení školy, třídním učitelkám
a rodičům, že dětem umožnili se těchto

Ve čtvrtek 31. března se uskutečnila
úspěšná akce v DPS pod taktovkou
spolku Přátelé ZŠ a MŠ. Čtyři odvážné
žákyně četly dvanácti přítomným
seniorům pasáže z vybraných knih.
Ke čtení, které proběhlo v prostorách
klubu maminek, jsme podávali kávu, čaj
a domácí moučník. Šikovné čtenářky
dostaly zaslouženou odměnu. Senioři
byli potěšeni, nechtělo se jim zpátky
na pokoje a nadšeně navrhovali knihy
pro příští četbu. Bylo krásné udělat těmto
lidem radost. Na památku akce obdrželi
laminovanou záložku s datem akce
a citátem.
Společně s vedením DPS jsme se
dohodli na následných čteních, asi
po dvou měsících. Paní učitelka Andrea
Lastomirská má v zásobě další ochotné
čtenáře, takže nic nebrání v pokračování.
Tímto jí a čtenářkám děkujeme.
za spolek Přátelé ZŠ a MŠ
Markéta Dofková

Celoživotní vzdělávání
Angličtina pro
dospělé startuje zapište se včas
Základní škola pro školní rok 2016/17
připravuje vzdělávání dospělých v těchto
oblastech:
1. Angličtina s rodilým mluvčím
– termín říjen 2016 – květen 2017. Výuka
bude probíhat ve čtvrtek od 16 hod. Cena
600 Kč za hodinu pro celou skupinu (tzn.
10 přihlášených = 60 Kč na hodinu).
Výuka bude probíhat se zahraničním
lektorem.
2. Angličtina pro začátečníky termín říjen 2016 – květen 2017. Výuka
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1x týdně, den a hodinu přizpůsobíme
většině přihlášených. Cena 300 Kč
za hodinu pro celou skupinu (tzn. 10
přihlášených = 30 Kč na hodinu). Výuka
bude probíhat s českým lektorem.
3. Angličtina pro mírně pokročilé
- termín říjen 2016 – květen 2017. Výuka
1x týdně, den a hodinu přizpůsobíme
většině přihlášených. Cena 300 Kč
za hodinu pro celou skupinu (tzn. 10
přihlášených = 30 Kč na hodinu). Výuka
bude probíhat s českým lektorem.
4. Práce s počítačem, notebookem
pro seniory začátečníky – termín říjen
- listopad, popř. druhý běh únor-březen.
Výuka 2 hod týdně (celkem 10 hodin),
den a hodinu přizpůsobíme většině
přihlášených. Cena 300 Kč za celý kurz.
Všechny kurzy budou probíhat
v prostorách ZŠ Vranovice. Přihlásit

se lze na tel.č. 730 151 123, na e-mailu
reditelka@skolavranovice.cz, nebo lze
přihlášku vhodit do poštovní schránky
před hlavním vchodem do školy. Všechny
kurzy budou otevřeny při minimálním
počtu 6 přihlášených.
Do přihlášky prosím uveďte:
Jméno, příjmení, kontakt na sebe
(telefon, e-mail), přihlašující se do kurzů
2., 3., 4., uvedou i den a hodinu, které by
preferovali.
Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy

Obecní knihovna
Knihovna vyřadila
ze svého fondu
přes šest set knih.
Zajemci si je
mohou odkoupit
za symbolickou
cenu
Více jak šest stovek starších titulů
vyřadila letos ze svého knihovního fondu
obecní knihovna. Jedná se o knihy všech
žánrů pro děti i dospělé, které jsou staršího
data vydání, jsou poškozené, zastaralé
či jinak pro knihovnu nevyužitelné.
Knihovna nabízí vyřazené tituly svým

čtenářům a veřejnosti za symbolickou
cenu 3 – 5 Kč. Celkem se jedná o 652 knih
a jejich seznam naleznete na webových
stránkách knihovny. Zájemci si mohou
přijít vybrat a odkoupit vyřazené knihy
v otevírací době knihovny pro veřejnost.
V současné době knihovna spravuje
kolem osmi tisíc svazků knih a periodik.

Jde o jeden z kroků, jak podpořit
projekt vzdělávání
Od počátku letošního roku knihovna
nakoupila přes stovku nových knih pro
děti, mládež i dospělé. Jedná se většinou
o novinky, bestsellery a knihy, které se
dlouhodobě drží na předních příčkách
knihkupců. Nechybí mezi nimi ani
literatura naučná a vzdělávací. Podporu
obnově knihovního fondu vyjádřila
nedávno v rámci projektu vzdělávání

i rada obce. Do obnovy knihovního fondu
hodlají radní vložit po dobu nejbližších
pěti let 60 – 100 tisíc korun ročně, což
je 3 – 5 krát více prostředků, než tomu
bylo dosud.

Nabídku knih doplňuje výměnný
fond
Letos
už
podruhé
doplnila
knihovna nabídku knih pro své čtenáře
o knihy přivezené z výměnného fondu
z regionální knihovny v Břeclavi. Celkem
knihovna ve Vranovicích rozšířila
nabídku o dalších 398 knih všech žánrů
pro dětské i dospělé čtenáře.
Zda jsou v knihovním fondu obecní
knihovny i vaši oblíbení autoři a knihy, to
zjistíte v elektronickém on-line katalogu
na webových stránkách knihovny.
Josef Horníček

Římskokatolická farnost
První svaté
přijímání
Na konci doby velikonoční v neděli 22.
května přijalo poprvé pět dětí z vranovické
farnosti svaté přijímání. Na tuto slavnost
se děti připravovaly celý rok. Intenzivní
příprava začala od Hromnic - února, kdy
byly tyto děti představeny celé farnosti při
mši svaté a společně se s paní katechetkou
a rodiči na tuto slavnost připravovaly.
V sobotu před prvním svatým přijímáním
pak rodiče společně s dětmi pomáhali
vyzdobit kostel a odpoledne děti šly
ke své první Svátosti smíření.

Nedělní slavnostní mše svatá byla pro
všechny děti i jejich rodiny radostnou
událostí. Pro děti samotné pak jejich
prvním osobním setkáním s Pánem
Ježíšem u společného stolu. Toto setkání
a příprava na něj má každému křesťanovi
pomoci k tomu, aby se dokázal snažit
pracovat na tom, aby zlepšil sám sebe
a také se snažil pomáhat druhým lidem
ve světě kolem sebe.

Noc kostelů
V pátek 10. června se navečer otevřou
dveře vranovického kostela a řady
kostelů v celé naší vlasti pro všechny
děti i dospělé, kteří
mají zájem zúčastnit se
Noci kostelů. Mottem
letošního ročníku je
opět citát z bible: „Jeho
brány zůstanou ve dne
otevřené, noc
tam
už nebude“ (Srov. Zj
21,25).

Pět dětí z vranovické farnosti přijalo první svaté přijímání:
Ema Šálová, Ludmila Pokorná, Aneta Nohelová, Václav Karpíšek
a Václav Kukleta. Foto: Pavel Kukleta

s rodiči a dalšími ochotnými pomocníky.
Na několika stanovištích si děti zkusí
některé ministrantské dovednosti a také
si budou moci prohlédnout kostel
od sakristie až po kůr. Od 19.00 hodin
pak bude následovat společný koncert
schol Vranovice a „Pondělní šichta“
Uherčice.
Po koncertě čeká na návštěvníky
povídání poutníků letošního květnového
poutního zájezdu naší farnosti do Itálie
s promítáním fotografií. Při promítání
bude možnost si vychutnat čaj nebo kávu,
protože na tuto část programu volně
naváže poslední část, a tou bude čajovna
pod kůrem.
Podle počasí venku před kostelem
i pod kůrem bude možno si vychutnat
šálek čaje. Pořadatelé možná připraví
i nějaké drobné změny v programu, tak
pozorně sledujte plakáty a webové stránky
obce i farnosti, popřípadě navštivte
oficiální stránky akce www.nockostelu.cz
Pavel Kukleta

Jako tradičně bude
od cca 17.00 hodin
připraven
program.
Děti
budou
plnit
úkoly, které připraví
starší
ministranti
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Společenské dění
O bylinkách a mastičkách
V úterý 17. května se uskutečnila v Klubu důchodců
přednáška určená pro veřejnost „O bylinkách a mastičkách
na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka“. Zajímavé
povídání o bylinkách, jejich účinných látkách, jak připravovat
a užívat přírodní produkty a mnoho dalších užitečných rad
podal přítomným odborník a lázeňský lektor Karel Steinbauer.
Často se zapomíná, že velká část léků, které užíváme, pochází
z přírody nebo se zakládá na přírodních produktech, a velká část
našich nemocí se dá léčit přírodními prostředky. Škoda, že této
možnosti nevyužilo více posluchačů!

Foto: Josef Horníček

Běžel se první ročník
Vranovického májového krosu

Foto: Josef Horníček

Pohár Vranovického divočáka
si odnesly Berušky
Ani letos závodníkům na běžkách v závodě O pohár
Vranovického divočáka počasí nepřálo, a tak kvůli nedostatku
sněhu museli startující použít opět speciální vosky a jiná mazání.
Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám (slunečno
a horko) byl závod zkrácen na dvě kola kolem návsi. Vítězný
pohár za nejlepší kostým 6. ročníku recesistického závodu
na běžkách si odnesly Berušky.

V sobotu 14. května se uskutečnil za velké účasti závodníků
i přihlížejících diváků první ročník běžeckého závodu pro
všechny věkové kategorie Vranovické májové kros. Mezi
sportovci i diváky byli domácí i přespolní, závodili jednotlivci
i týmy, dokonce i rodiny v několika generacích.
Startovalo se na různou délku trati a v několika věkových
kategoriích. Nejmladší závodníci si mohli zaběhnout 60, 200
a 400 metrů, dospělí i mladší trénovaní sportovci si pak poměřili
síly v hlavních závodech na 5 nebo 10 kilometrů.
Jako první v běhu na 5 kilometrů v prvním ročníku
Vranovického májového krosu doběhl do cíle sportovní
nadšenec a hlavní organizátor David Prycl s časem 24:09,4,
v kategorii žen se umístila jako první Markéta Dofková s časem
29:40,6. Oba závodníci jsou z Vranovic.
V hlavním závodě v běhu na 10 kilometrů proběhli cílovou
čarou jako první Peter Búda z Vranovic s časem 42,59,6
a v kategorii žen Alena Peroutková z Velkých Němčic s časem
52:03,4. (hor)

V hlavním závodě na 5 a 10 kilometrů odstartovaly dvě destítky
závodníků
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O běh prvního ročníku krosu měli zájem malí i velcí závodníci
Foto: Josef Horníček

Májové veselice se zúčastnil
rekordní počet krojovaných párů
Také letos zorganizovala vranovická chasa májovou veselici.
O prvním májovém víkendu ji uspořádali chlapci a dívky
ročníků 1993 – 2000 a zhostili se jí se ctí, včetně ručního stavění
máje. Letos se zúčastnilo májové zábavy rekordních třináct
krojovaných párů. Také proto jsme mohli vidět chasu ve dvojích
typech krojů.
Už v pátek v podvečer se sešla chasa včetně přátel a dalších
přihlížejících na sokolském hřišti, aby „postavili máju“.
Sobotní program začal ráno mší svatou v kostele Navštívení
P. Marie. Slavnostní mši za mládež sloužil vranovický farář
P. Mgr. Grzegorz Zych.
Odpoledne se pak chlapci sešli u hlavního stárka, aby
v průvodu a za doprovodu dechové kapely Lácaranky došli pro
děvčata a hlavní stárku. Potom se průvod odebral ke starostovi
obce pro symbolické povolení májové zábavy a poté zamířil obcí
na sokolské hřiště pod máji. Tam sice byla pro všechny, kteří
šli v průvodu, konečná, ale na krojovanou mládež a příznivce
dobré zábavy čekala ještě večerní májová zábava s Lácarankou
i moderní taneční muzikou ve sportovní hale.
V krojích se při májové veselici předvedli tito stárci a stárky:
Ilona Doležalová a Libor Kozel
(hlavní stárka a stárek)
Bára Klimešová a Patrik Ohera
Nela Dvořáková a Marek Vetr
Veronika Celnarová a Jiří Bezvoda
Andrea Blechová a Tomáš Hrdlička
Jana Zajícová a Radek Fiala
Kristýna Svobodová a Karel Vrátný
Terka Škňouřilová a Marian Kučera
Katka Procházková a Dominik Kurka
Viola Richterová a Martin Čáp
Anna Vybíralová a Marek Mazuch
Klára Langová a Milan Drábík
Simona Strouhalová a Luboš Bílek
Sklepníci:
Tomáš Žitný
Kamil Bobrek
Lukáš Svoboda

Foto: Josef Horníček
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Guláš roku připravili hasiči
Z osmi vzorků gulášů připravených místními spolky
a vítězem loňského ročníku dali návštěvníci Vranovického jara
23. dubna nejvíce hlasů guláši, který připravili hasiči z místního
SDH. Na ochutnání byly připraveny guláše z hovězího masa,
divoké zvěře a dokonce i jeden vegetariánský, který příchozím
nabídla děvčata z kulturní komise. Na druhém místě získal
nejvíce hlasů guláš, který připravili vinaři z místní organizace
a v těsném závěsu jako třetí nejlepší ohodnotili návštěvníci
guláš, připravený spolkem Vranovických bab.
Děti z mateřské školky se představily s jarním pásmem říkánek a tanců
Foto: Josef Horníček

Čarodějnice a čarodějové měli
svůj den

Návštěvníci mohli ochutnat a ohodnotit osm soutěžních vzorků gulášů

Velké i malé čarodějnice a čarodějové se slétli v pátek 29.
dubna v podvečer k obecnímu úřadu, odkud se vydali v průvodu
obcí na hřiště SK Vranovice. Cestou se průvod zastavil v parčíku
za Domem pro seniory, kde měli senioři z domova také svoji
čarodějnickou párty. Všichni si spolu zazpívali pár písniček
a průvod pak zamířil na hřiště.Tam za velkého počtu přihlížejících
zapálily čarodějnice obrovskou vatru a pak už následovala volná
zábava s opékáním špekáčků. Tradiční akci pálení čarodějnic
připravil pro děti i dospělé spolek Vranovických bab. (hor)

Foto Jaroslava Tomková
Nejlépe hodnotili návštěvníci guláš připravený spolkem dobrovolných
hasičů. Na snímku starosta obce předává vítěznou cenu zástupkyni výherce

Jako jarní kvítky vystoupily s pásmem říkánek a tanců
děti z mateřské školy a program zpestřily i děti základní
školy s tanečními vystoupeními skupin Crazy a Čtyřlístek.
Děti si mohly také vyzkoušet jízdu na ponících nebo si
užít dovádění na obří nafukovací skluzavce. Spolu s rodiči
a ostatními návštěvníky mohli zhlédnout varietní vystoupení
šermířů a orientálních tanečnic. Nechyběly ani tradiční pivní
soutěže a ochutnávka vín bezmála padesáti vybraných vzorků
vranovických vinařů.
Předpovědi meteorologů na chladný víkend se naštěstí
nepotvrdily, přesto byla účast ze strany návštěvníků Jara slabší.
(hor)

14

Z činnosti spolků
SDH Vranovice
Aktuální dění
ve sboru
V dnešním příspěvku bychom Vás rádi
informovali o aktuálním dění ve Sboru
dobrovolných hasičů obce Vranovice.
Úvodem bychom chtěli poděkovat
všem naším příznivcům, kteří nám
věnovali k odvozu železný odpad. Taktéž
velmi děkujeme firmě Agro Klimus
za zapůjčení vlečky ke svozu.
V měsíci březnu proběhlo školení
členů zásahové jednotky na používání
motorových pil.
V sobotu 30. dubna se naše jednotka
zúčastnila 12ti hodinové stáže na požární
stanici v Pohořelicích. S naším zásahovým vozidlem jsme měli možnost strávit
mnoho cenných hodin ve společnosti
našich profesionálních kolegů z této
stanice.
Společně
jsme
provedli
kontrolu a funkčnost vybavení našeho
zásahového vozidla. V dopoledních
hodinách proběhl výcvik ve vyproštění
zraněných osob z havarovaných osobních
vozidel a navštívili jsme také stanici
ZZS v Pohořelicích, kde nás kolegové
„od záchranky“ seznámili s vybavením
a používáním jednotlivých pomůcek ze
zdravotnického batohu, který má naše
jednotka k dispozici pro poskytování
první pomoci. Stáže se zúčastnili Aleš
Hanuš, Ladislav Ševčík st., Marek
Augustin, Miroslav Veselský a Jan Rohrer.
Od počátku roku byl naší jednotce
vyhlášen výjezd na 3 události. Dvakrát
jsme vyjížděli do sousedních Přibic, a to
k požáru sazí v komíně a jednou k události,
která byla následně vyhodnocena jako
planý poplach.
V měsíci květnu proběhne další
školení členů výjezdové jednotky
s námětem na čerpání vody při povodních
a přívalových deštích.
V červnu opět pozveme do prostor naší
požární zbrojnice žáky druhé a šesté třídy
na přednášku o požární ochraně. Výuku
již několikátý rok povede profesionální
hasič z požární stanice v Pohořelicích pan
Miroslav Štěpaník.
-aug-

Klub maminek KMV
Mamky v běhu
Jaro se přibližuje k létu a množství
akcí, na kterých nelze chybět, se zahušťuje.
My z KMV neběháme jenom z akce
do akce, ale i na akcích. Jednou z nich
byl první ročník Vranovického májového
krosu. Oprášily jsme tretry a dokonce
začaly trénovat, abychom vůbec doběhly.
Úroveň tréninků byla uspokojivá. Nejenže
se nám podařilo uběhnout pět kilometrů
hned napoprvé, ale i napodruhé a ještě
jsme naším výkonem vyplašily bažanta,
ze kterého se nakonec vyklubal zajíc.
Na závod jsme vyrazily plny optimismu.
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ se
bohužel nepotvrdilo. Celou kategorii
totiž vyhrála Markéta, která netrénovala
vůbec, ale i my pomalejší jsme cílovou
páskou proběhly a tak vlastně zvítězily.
Měly jsme ale štěstí, že Markéta běžela
s námi a ne proti nám (třeba za spolek
Přátel ZŠ a MŠ nebo za Vinaře).

Abychom byli na léto dobře vybaveni,
připravujeme burzu nápadů s tématem
„Zdravé opalování“.
A na rozloučenou s tímto školním
rokem si v letní dílničce potiskneme
plátěné tašky, taštičky a šátky. V červenci
a srpnu bude klub otevřen od 10.00 hodin,
program bude volnější, přizpůsobený
počasí a počtu zúčastněných. Plánujeme
i další výlety. Sledujte náš web s plakátky
s programem.
Krásné léto!
P.S.: Neběhejte od ničeho k ničemu, raději
běhejte jen tak.
za KMV Kamila Rokytová
a Jitka Klimešová

Klub důchodců
Připomněli jsme si
Den matek
V neděli 15. 5. 2016 jsme měli příjemné
posezení, kdy jsme oslavili Den matek.
Náš člen a kronikář, pan ing. Cyril Jebavý,
nás uvítal proslovem ke svátku matek
a přednesl nám báseň Otokara Březiny,
který oslavuje ženu, matku. Za velmi
pěkné uvítání byl odměněn potleskem.
Navštívilo nás 16 členek hustopečského
country kroužku a připravily nám taneční
vystoupení, doplněné recitací a zpěvem.
Moc se nám vystoupení líbilo. Poseděly
s námi a zazpívaly si.

Mamky atletky: zleva Kamila Rokytová, Jitka
Klimešová a Markéta Dofková

Sotva jsme nechaly za zády jeden cíl,
rýsují se další. Jedním z nejvyhlíženějších
je tradiční Pohádkový les k svátku všech
dětí, na kterém KMV nebude chybět.
Zatím v tajném přestrojení. Schválně,
jestli nás poznáte!
Doplňky a rekvizity mohou přijít
vhod i při profi focení, které tentokrát
proběhne v malebných zákoutích kolem
Stříbrňáku. Pro odvážné třeba i v něm.
Těm umírněnějším můžeme nabídnout
v pořadí druhý společný výlet. Až nám
bude ve Vranovicích příliš horko, chceme
se vydat na koupaliště do Žabčic.

Foto: Zdeňka Melová

Sbírka použitého
ošacení
Ve dnech 5. - 7. 5. 2016 proběhla
sbírka použitého ošacení a dalších věcí
pro Diakonii Broumov. Sbírku prováděl
Klub důchodců na sokolském hřišti.
Členky si rozdělily služby pod vedením
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paní Marie Suchánkové. Sbírka byla opět
úspěšná a děkujeme našim občanům, že
ji podpořili.

Výlet do Skalice
- svobodného
královského města
Tentokrát jsme se vydali v plně
obsazeném autobusu přes hranice se
Slovenskem.
Cílem naší cesty byla Skalice, kde
nás očekával průvodce z informačního
střediska Městského úřadu. Seznámil
nás s dějinami města a vykročili jsme
po jednotlivých zajímavých památkách.
Rotunda sv. Juraje je nejstarší
památkou města, pochází z přelomu
12. a 13. století. Od rotundy jsme míjeli
opravené městské hradby, které byly
původně vybudované v r. 1435 v délce
2 kilometrů a vysoké byly 8 metrů.
Další památkou byl Jezuitský kostel sv.
Františka Xaverského, který navštívila
v r. 1756 Marie Terezie. Kostel má
před oltářem přístupnou kryptu, kde se
nacházejí hrobky, kam několik odvážných
z nás v doprovodu průvodce sestoupilo.
Pěknou podívanou nám nabídl Dům
kultury. Na fasádě domu jsou mozaikové
dekorace podle návrhu Mikoláše Alše.
Divadelní síň má malby Jožky Úprky.
Před odjezdem do Hodonína jsme
navštívili výrobu známého „skalického
trdelníku“, kde jsme měli možnost
nahlédnout, jak se dělá a peče nad ohněm.
Také jsme každý ochutnali a někteří si je
odvezli i domů.

Foto: Zdeňka Melová

Po obědě v Hodoníně jsme se prošli
po městě a před odjezdem domů jsme
navštívili zoologickou zahradu. Děkujeme
za organizaci celého zájezdu hlavně paní
Marii Dvořákové, ale také Jarce Faronové
a Jarce Pourové.
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Besedovali jsme
o kultuře
V dubnu jsme besedovali o kultuře
a činnosti Centra volného času
ve Vranovicích. Navštívil nás vedoucí
centra Josef Horníček a seznámil jak
s činností a novinkami v knihovně, tak
s připravovanými akcemi v letošním
roce. Je toho hodně. Jsme rádi, že se
ve Vranovicích „stále něco děje“ a že se
i náš Klub důchodců spolu s ostatními
spolky do různých akcí aktivně zapojuje.
Za Klub důchodců Zdeňka Melová

Výlet za rybami
do Lanškrouna

Po obědě jsme se vrátili a přemístili se
na velký rybník, kde dopoledne závodili
dospěláci. Tady si mohli naši rybáři
vyzkoušet i jiné rybolovné techniky,
protože rybník je velký. S rybami to bylo
o něco horší než dopoledne. Ulovili se ale
i kapříci přes padesát. Dále pak i několik
cejnů a amur. Pomalinku se začalo
ochlazovat a tak jsme se po večeři rozhodli
pro návrat do tělocvičny. Tam se opět hrál
fotbálek a probíhala příprava na nedělní
závod. Před uložením ke spánku se ještě
probraly různé taktiky rybaření a kolem
půlnoci vše v tělocvičně utichlo.
Ráno se vstávalo v šest, pro někoho
to bylo velice kruté, ale to je osud rybáře!
Počasí se rapidně zhoršilo, přesně tak, jak
meteorologové předpovídali. Na rybníce
byly vlny jak na moři. To bylo příznivé,
protože vlny šly proti nám (naším
závodním místům). V 7.00 hodin byl
závod zahájen. Hned na začátku přišlo
několik záběrů, některé se nepodařilo
zvládnout, protože záběry byly rychlé,
ale několik ryb se v podběrácích objevilo.
Největší rybou závodů, za kterou byl
i závodník oceněn, byla štika ulovená
na masné červy a měřila 101 cm. Tím
šťastlivcem byl Jakub Toncr z Vranovic.
Tato štika spolu s jedním kaprem ho
posunula na přední místa celkového
hodnocení. Bohužel celkových výsledků
od pořadatelů se nám nedostalo. Dalším
nejlépe umístěným byl Šimon Kužel, také
z Vranovic, za dva amury a kapra. Téměř
všichni naši závodníci nějakou rybu
chytili. Ale i pro ty méně úspěšné byly
ceny přichystány.
Po závodech jsme se zastavili na oběd.
Úklid tělocvičny, uložení zavazadel
do kufrů aut, rozloučení se s panem
školníkem a hurá domů. Příští rok
se pojede už po desáté a já věřím, že
minimálně opět v tak hojném počtu.
Závěrem vzkaz rodičům. Holky
i kluci byli fakt hodní!
Luboš Mrkvica

V termínu 22. - 24. 4. 2016 se vydalo
za rybami 27 kluků a holek z Vranovic,
Velkých Němčic, Přibic a dalších okolních
obcí. Tradiční ubytování ve školní
tělocvičně zajistil místní školník. V pátek
po příjezdu jsme se ubytovali a šlo se
na večeři. Po večeři se hrál fotbálek
a někteří si připravovali rybářské vybavení
na sobotní rybolov. Ke spánku jsme se
uložili po půlnoci.
Ráno jsme s překvapením zjistili, že
meteorologové se s předpovědí na víkend
pěkně sekli. Obloha byla vymetená
a teploměr pomaličku šplhal nahoru.
Snídani jsme připravili na sedmou,
stejně už někteří vstávali v šest hodin.
Kolem osmé už byli všichni na dvorku
připraveni i s rybářským náčiním. Stejně
jako v loňském roce nám umožnila místní
organizace lov na 4
kilometry vzdáleném
rybníku Sluňák. Ze
začátku byly problémy
u
menších
rybářů
s nahazováním, protože
rybník obklopuje až
k vodě les, ale časem to
zvládli všichni. Ulovilo
se celkem dost ryb,
převážně kapři, ale byli
tam i amuři, líni, pstruzi
Největší rybu závodů ulovil Jakub Toncr. Štika měla neuvěřitelných
duhoví a cejni.
101 centimetrů

Pozvánka
na rybářský víkend
Moravský rybářský svaz, pobočný
spolek Vranovice pořádá na rybníku
Stříbrňák o prvním červnovém víkendu
rybářské závody.
V neděli 5. června 2016 se uskuteční
rybářské závody mládeže, začátek v 6.00
hodin, ukončení bude v 10.00 hodin. Dle
počasí bude možné prodloužení do 11.00
hod. Pro ty, co si rádi přispí, je začátek
libovolný. Soutěžíci budou rozděleni
do dvou kategorií: mladší děti 3 - 7 let
a starší děti 8 - 15 let. Občerstvení pro
děti zdarma, hodnotné ceny pro všechny
závodící. Účastnit se mohou kluci i holky,
rybáři i nerybáři do ročníku 2001 včetně.
Způsobem lovu bude plavaná.
V sobotu 4. června 2016 se uskuteční
rybářské závody dospělých . Začátek bude
v 6.00 hodin, ukončení ve 12.00 hodin.
Místenky na závody dospělých jsou již
vyprodány.
Na všechny čeká bohatá tombola
a občerstvení. Ochutnat můžete grilované
makrely a pstruhy, uzená cigára a klobásy
z místního řeznictví, pivo a limo po oba
dny.
Rybáře i širokou veřejnost zve výbor
pobočného spolku Vranovice.

Bezplatná občanská inzerce:
 Koupě nemovitostí: Koupíme RD se zahradou ve Vranovicích. Tel.: 603 790
142.
 Pronájem garáže: Hledám pronájem garáže (celá, nebo částečně) v obci
Vranovice, nejlépe na ulici Kopečky či poblíž. Kontakt: petra.michalkova@
centrum.cz, telefon: 776 307 331.
 Prodám 4 ks kompletních kol na Felicii (165 x 13), vhodné i na přívěs.
Cena 250 Kč za kus. Možno i jednotlivě. Při odběru celé sady přidám sněhové
řetězy. Tel.: 728 536 435

Sport
Fotbalový stadion
nese jméno Martina
Záblackého

Předseda klubu Miroslav Ježa krátce
připomněl Martina Záblackého, jak
jej znali jeho přátelé, a vyzdvihl jeho
zásluhy při organizování a budování
areálu fotbalového stadionu i sokolského

hřiště. Mnoho let působil jako předseda
oddílu kopané a sportovního klubu
ve Vranovicích a několikrát byl také
oceněn za rozvoj sportu v okrese Břeclav.

Fotbalový stadion SK Vranovice
od soboty 21. května připomíná památku
Martina Záblackého (1929 - 2015). Právě
po tomto někdejším hráči, funkcionáři
TJ a neúnavném organizátorovi, který
se nesmazatelně zapsal do historie
vranovického fotbalu a sportu, byl
pojmenován místní fotbalový stadion.
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Památku této výjimečné osobnosti
bude připomínat také pamětní deska,
která byla při této příležitosti na stadionu
slavnostně odhalena. (hor)

Martin Záblacký
Narodil se 5. 9. 1929 v Nikolčicích
jako sedmé dítě. V roce 1953 se přiženil
do Vranovic a hned se zapojil do sportovní
činnosti. Nejdříve jako hráč kopané
a postupně jako funkcionář nejen kopané,
ale i TJ Sokol, v níž oddíl kopané tehdy
působil.
Někteří z nás si jistě pamatují dřevěné
kabiny a umývárnu ve studánce mezi
přilehlými topoly a škvárové hřiště. Kde
bylo WC si ani nevzpomínám. Nové
kabiny byly na tu dobu přepychem.
Následovala travnatá plocha – dvakrát
poničená povodněmi, oplocení, tribuna,
prádelna se skladem a toaletami pro diváky.
Vstupní brána s bufetem a garáží celý aeál
uzavíraly. Přes silnici pak bylo tréninkové
hřiště.
Martin
zde
odpracoval
tisíce
brigádnických
hodin,
organizoval
a plánoval další vylepšení. Mezi hráči
měl přezdívku Martin Práca, když chodil
na tréninky lákat na brigádu! Spolu s ním
se na budování areálu podíleli i další hráči
a funkcionáři. Díky kvalitě hřiště a zázemí
pro hráče i diváky zde byl sehrán zápas
ME U16 Portugalsko – Švýcarsko a utkání
žen Chorvatsko – Česko i další významné
zápasy.
Martin se podílel i na budování areálu
sokolského hřiště. Jednalo se o sportovní
halu, plochy pro led, nové osvětlení. Bruslení
jsme si moc neužili, zimy bez mrazů to
nedovolily. Po vybudování haly zde bylo
sehráno několik ročníků mezinárodního
turnaje v kolové.
Vybudováním areálu ale práce
nekončila, spíše přibývala. Následná
údržba zabrala mnoho času. Martin
věnoval vranovické kopané veškerý volný
čas, hlavně po odchodu do důchodu. Mnoho
let působil jako předseda oddílu kopané
a pak i Sportovního klubu. Obdržel několik
čestných uznání a plaket za rozvoj kopané
v okrese Břeclav. V posledních letech chodil
na hřiště jen jako divák. V loňském roce
odešel náhle na nebeskou střídačku – zemřel
24. 8. 2015. Pojmenováním stadionu
jeho jménem bude jeho památka důstojně
připomínána.
Oldřich Vybíral, st.
u příležitosti odhalení pamětní desky,
redakčně upraveno a kráceno
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Stolní tenis
Skončily
dlouhodobé soutěže
ve stolním tenisu
Až osmého května skončila na okrese
Břeclav nadstavbová část dlouhodobých
soutěží mužů ve stolním tenisu.
Okresním přeborníkem se stalo družstvo
Sokola Klobouky a Klobouky u Brna
se tak staly sedmým místem na okrese,
kde se příští sezonu bude ping-pong
hrát pod patronací nikoliv okresního, ale
krajského nebo celorepublikového svazu
stolního tenisu (doposud Hustopeče,
Lanžhot, Vranovice, Kobylí, Jevišovka
a Křepice). Pro ty, kdo stolní tenis
příliš nesledují, je možná zajímavostí,
že Břeclav je sice baštou stolního
tenisu v kategorii žen – břeclavské
stolní tenistky jsou mnohonásobnými
mistryněmi republiky (v poslední době se
ovšem tituly stěhují spíše do nedalekého
Hodonína a břeclavská „cizinecká legie“
bere „jenom“ stříbro), kategorie mužů
v okresním městě však spíše skomírá.
Vranovičtí stolní tenisté a stolní
tenistky měli v právě ukončeném ročníku
zapojeno celkem 5 družstev: 3 v kategorii
mužů a po jednom v kategoriích žen
a dorostu. V nejvyšší soutěži – Krajském
přeboru I. třídy - A družstvo fatálně
utrpělo absencí jednoho ze čtyř klíčových
hráčů Martina Klabusaye. Tomu vleklé
zdravotní potíže vůbec nedovolily
zapojit se do bojů ve velmi vyrovnané
soutěži. Oddíl nedisponuje rovnocennou
náhradou, 10. místo v tabulce a sestup
do krajské soutěže je tedy za těchto
okolností zcela realistickým odrazem
„marného pachtění“ zbytku družstva
v průběhu celé sezony. Výsledky
jednotlivých hráčů: Marcel Bednařík 47
výher/ 26 porážek, Imrich Wirth 25/41,
Rostislav Hladký 25/46, Stanislav Tetur
1/8, Michal Hanuš 0/11, Aleš Mrkvica
0/9.
Účinkování družstva B v Okresním
přeboru
I.
třídy
bylo
rovněž
poznamenáno až příliš častými výpadky
hráčů základní sestavy v zápasech. Podle
„papírových předpokladů“ mělo družstvo
za optimálních podmínek ambice
atakovat přední příčky tabulky, osmé
místo se tedy jeví v konečném pohledu
spíše jako menší zklamání. Výsledky
jednotlivých hráčů v soutěži: Stanislav
Tetur 42/28, Jan Křivka 45/31, Michal

Hanuš 26/37, Aleš Mrkvica 20/55, Petr
Goliáš 3/20.
Družstvo C v Okresním přeboru
III. třídy skončilo v tabulce ještě o jednu
příčku hůře. Individuální úspěšnost:
Pavel Šťastný 49/16, Miloš Němeček
11/8, Pavel Zmrzlík 32/34, Pavelka
Daniel 19/36, Pavlína Veselá 7/62, Nela
Dvořáčková 5/31, Roman Faron 3/11.
Největší radost v oddíle zavládla
patrně z celkového výsledku družstva
žen v Krajské divizi (soutěž žen se
v rámci okresu nehraje). Druhou
polovinu družstva tvořily hostující
hráčky z Jevišovky – na samostatnou
účast nedisponuje oddíl dostatečným
počtem hráček. Na konečném třetím
místě (v šestičlenné tabulce) se jednotlivé
hráčky podílely: Pavlína Veselá 30/26,
Nela Dvořáčková 10/16, Zuzana
Benešová 29/19, Anna Tomolová 17/24.
Okresní přebor dorostu byl pro
některé začínající hráče první vážnou
příležitostí seznámit se se soutěžním
stolním tenisem. Konečné 7. místo
v devítičlenné tabulce se proto jeví jako
dobrý odrazový můstek k budoucím ještě
lepším úspěchům. K tomuto výsledku
přispěli: Nela Dvořáčková 11/13, Michal
Mazuch 4/20, Jan Furch 1/11, Vojtěch
Kříž 1/6, Jakub Beneš 0/5.
Pavel Šťastný

Harmonogram svozu odpadu
Termíny svozu komunálního
odpadu
červen: 10., 24.
červenec: 8., 22.
srpen: 5., 19.

Termíny svozu separovaného
odpadu
Plast -

červen: 8.
červenec: 6.
srpen: 3.
Sklo červen: 16.
červenec: 14.
srpen: 11., 31.
Papír červen: 22.
červenec: 20.
srpen: 17.
Bioodpad - červen: 2., 16., 30.
červenec: 14., 28.
srpen: 11., 25.
-hor-

Společenská
kronika
Blahopřejeme ...
Červenec
Naděžda Lejsková ......................... 75
Milena Pezlarová........................... 82
Alena Křivánková.......................... 82
Jana Gregrová ............................... 65
František Mahovský ...................... 65
Josef Dřímal .................................. 65
Františka Veselá ............................ 75
Anna Damborská .......................... 90
Zdeněk Páviš................................. 60
Josef Škňouřil ................................ 70
Božena Bednářová ........................ 86
Jaroslav Kocmánek ........................ 75
Vlastimil Krutina .......................... 70
Vlasta Holásková .......................... 83
Karel Hochman ............................ 70
Zdeňka Melová ............................. 70
Jana Hochmanová ......................... 60

Přivítali jsme malé občánky Vranovic
Příchod malého človíčka do rodiny je radostnou událostí především pro rodiče a blízkou
rodinu. Stejně tak radostně vítáme malé občánky mezi občany Vranovic při slavnostním
obřadu vítání malých občánků. V měsících dubnu a květnu jsme přivítali celkem 11 nových
malých občánků.
Na slavnostním vítání jsme 30. dubna přivítali mezi sebe 4 občánky. Byli to: Ema
Biedermannová, Matěj Jindra, Lucie Mahovská a Kryštof Mareček.
Dne 21. května jsme přivítali dalších sedm malých občánků. Byli to: Eliška Bartošová,
Šimon Búda, Lukáš Hamerský, Antonín Hirsch, Štefan Pisár, Petr Slaný a Vojtěch Varga.
Za obec přivítali malé občánky, jejich rodiče a příbuzné, místostarosta obce Ing. Jaroslav
Pezlar a matrikářka Zuzana Škamradová. O program, recitaci, zpěv i hudební doprovod,
se tradičně postaraly děti z mateřské školky a základní školy, jejichž vystoupení ještě více
umocnilo atmosféru této slavnostní chvíle. Na závěr obřadu se přítomní zapsali do Pamětní
knihy obce.
V letošní roce jsme přivítali mezi občany Vranovic už 17 malých občánků. Přejeme, ať
malí vranovičtí občánci přinášejí rodičům, svým blízkým a také obci jen samou radost! (hor)

Srpen
František Daneček ........................ 70
Alena Hanušová ............................ 75
Anna Vacková ............................... 87
Piroska Šimunková ....................... 87
Marie Karpíšková.......................... 70
Růžena Veselá ............................... 84
Josef Dvořáček .............................. 97
Helena Koubková ......................... 75
Alena Trávníčková ........................ 65
Ludmila Klimešová ....................... 75
Jana Staňková................................ 75
Eva Vidoňová................................ 87
Marie Skoupá ............................... 60
Narození
Rozálie Siverová
Pavel Panták
Sofie Klinková
Viliam Oliver Kovář
Sňatky

Foto: Josef Horníček

Jan Kuráň a Kristýna Kučerová
Petr Olšák a Kateřina Neveselá
Úmrtí
Alžběta Mazuchová
René Nešpor
Jarmila Němcová

Počet obyvatel ke dni 25. 05. 2016
Muži ........................................ 1135
Ženy ......................................... 1126
Celkem...................................... 2261
- z toho dospělí ........................ 1822
muži .................................... 914

ženy ..................................... 908
- děti .......................................... 439
chlapci ................................. 221
dívky.................................... 218
Zdroj: matrika obecního úřadu,
Zuzana Škamradová
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