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ČÍSLO 6
PROSINEC 2016
DISTRIBUCE ZDARMA

V tomto čísle najdete:

 � Park Hlinek se začíná rýsovat

 � Hasiči mají nové auto

 � O půjčování kol byl zájem

 � Den jazyků a aktuality ze školy

 � Čím žije farnost

 � Ohlédnutí za společenskými 

událostmi

 � Hodnocení fotbalové sezóny

 � a mnoho dalších zajímavých 

informací

VRANOVICKÝ ZPRAVODAJ

Ve Vranovicích se rozzářil vánoční strom. 
Začal advent

Vánoční program, koledy, vůně svařeného vína a medoviny, ale také tradiční 
jarmark přilákaly stovky lidí o první adventní neděli 27. listopadu do centra obce, 
aby si společně připomněly začátek adventního období a čas příprav a očekávání 
vánočních dnů.

Odpolední program si pečlivě připravily děti z mateřské školy a základní školy 
spolu se svými učitelkami. Radost z  vystoupení se přenášela z  dětí na  rodiče 
i ostatní diváky. A objevily se i slzičky dojetí. V podání starších dětí zazněly české 
i anglické koledy a působivé vystoupení si připravily děti z 2. třídy v kostele se 
svícemi.

Potom už k nebi vystoupaly tři stovky barevných balonků s přáními Ježíškovi. 
Klidné prožití adventního období a  šťastné Vánoce popřáli všem přítomným 
starosta obce Ing. Jan Helikar a vranovický duchovní správce P. Jaroslav Sojka 
a  po  společném odpočítávání se konečně rozzářil vánoční strom. Podvečerní 
program pak zakončila magická ohňová show.

Přejeme všem občanům Vranovic poklidné prožití adventního období, šťastné 
Vánoce a úspěšný nový rok 2017. 

Josef Horníček
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
na  stránkách Vranovického 

zpravodaje jste pravidelně informováni, 
jak o  dlouhodobém rozvoji obce 
a  plánovaných projektech, tak 
i  o  aktuálních investičních akcích. Kdo 
sleduje rozvoj naší obce ví, že současné 
volební období je investičně zaměřeno 
zejména na  zkvalitnění vzdělávání. 
A  to jak předškolního, základního, tak 
i  celoživotního vzdělávacího programu. 
Dlouhodobé investice, rozvoj, směřování 
vzdělanosti v  naší obci byly definovány 
ve Vizi vzdělávání pro roky 2015 – 2020, 
která byla schválena vedením obce již 
v roce 2015.

Výstižným mottem projektu je 
myšlenka propagátora moderního 
vzdělávání Bořivoje Brdečky 
z  Pedagogické fakulty Karlovy Vary: 
„Musíš běžet ze všech sil, abys zůstal 
na  místě. Chceš-li se dostat někam jinam, 
musíš utíkat alespoň dvakrát rychleji. 
Nedá se s  tím bojovat, ale dají se vymýšlet 
inovativní způsoby pohybu. Totéž platí 
i o vzdělání“.

Ohlédnutí za právě končícím 
rokem 2016 tuto čtyřletou 
prioritu potvrzuje
V  budově základní školy na  ul. 

Masarykova bylo zrekonstruováno 
sociální zařízení. Celkové náklady činily 
cca 3 miliony korun. Budova mateřské 
školky se dočkala kompletní výměny 
a  zateplení střechy v  hodnotě jednoho 
milionu korun. Nezůstalo však jenom 
u investic a oprav.

Obnova knižního fondu 
v knihovně
Zahájili jsme kompletní výměnu 

knižního fondu v  obecní knihovně. 
V tomto roce byly zakoupeny nové knihy 
v celkové hodnotě 70 tis. Kč. A pro příští 
roky bude výměna knihovního fondu 
pokračovat v obdobném rozsahu.

Nových knih se dočkaly všechny 
věkové kategorie a  zájmové skupiny 
čtenářů. Celkem bylo pořízeno 286 
nových knih. Největší podíl tvoří beletrie 
(179 ks) a  naučná literatura pro dospělé 
(48 ks), nezapomnělo se ani na  beletrii 
a  naučné knihy určené pro mládež  
(59 ks).

Kurzy pro dospělé
Součástí Vize vzdělávání je 

i  celoživotní vzdělávání. Již druhým 

rokem mohou zájemci navštěvovat 
úspěšný kurz výuky anglického jazyka pro 
začátečníky i  pokročilé, které organizuje 
vedení základní školy ve  spolupráci 
s  centrem volného času. A připravovány 
jsou další vzdělávací kurzy a  přednášky, 
jako je vzdělávací program pro práci 
na  počítači pro seniory nebo přednášky 
zaměřené na finanční gramotnost a jiné.

Park Hlinek
Volnočasovým aktivitám pro 

všechny věkové skupiny bude sloužit 
právě dokončující se Park Hlinek. Zde 
najdou zázemí maminky s  malými 
dětmi, předškoláci, ale i  starší děti, 
včetně rodičů a prarodičů, kteří si budou 
moci zahrát šachy nebo protáhnout tělo 
na posilovacích strojích.

Zázemí pro vzdělávání: začínáme 
stavět
Mezi uvedenými činnostmi jsme se 

letos také intenzivně věnovali přípravě 
dalších zásadních investic a  programů 
na podporu vzdělávání v příštích letech.

Zásadní prioritou pro následující dva 
roky je zvýšení kapacity pro děti v  MŠ 
o 24 dětí a zahájení výstavby Vzdělávacího 
centra na místě chátrající budovy prvního 
stupně ZŠ U Floriánka.

V  příštím roce dostane budova MŠ 
zcela nový plášť, dojde k  zateplení celé 
budovy s  novou fasádou. Budova MŠ 
bude stavebně rozšířena o přístavbu jedné 
zcela nové třídy.

Největší investicí na  podporu 
zvýšení kvality vzdělávání a  vzdělanosti 
v  naší obci bude ale zahájení výstavby 
Vzdělávacího centra. Vznikne na  místě 
bývalé školní jídelny U  Floriánka 53 
a poskytne prostory pro:
 � kompletní výuku prvního stupně ZŠ
 � školní družinu
 � moderní knihovnu
 � základní uměleckou školu

 � víceúčelové sportoviště a zahradní 
trakt bude využit pro aktivní 
odpočinek dětí

 � součástí projektu je rovněž 
školní bazén (určený pro výuku 
a mimoškolní organizované aktivity).
Není ještě zcela jasné, zda školní 

bazén zůstane součástí projektu nebo ne. 
Stále jsou zvažovány dva pohledy na jeho 
výstavbu: první je ekonomicko – provozní, 
který má své opodstatnění a říká: „Pozor, 
dojde k  finanční a  provozní zátěži“. 
Druhý pohled má neméně důležitou 
váhu. A  to v  budoucnosti s  ohledem 
na  trend rušení škol s  malou kapacitou, 
který říká: „Plnohodnotné základní 
školství bude zachováno pouze tam, 
kde nabídne dětem a  jejich rodičům to 
nejlepší v  regionu. Konkurence a kvalita 
vzdělávání se bude neustále zvyšovat.“

Rozhodování bude těžké! Je třeba 
zvážit, zda dostane přednost provozní 
finanční úspora nebo zkvalitnění 
podmínek pro pohybovou výchovu mladé 
generace a zvýšení atraktivnosti školy, její 
naplnění a zachování.

Právě uplynulý rok se tak dá 
nazvat jako rok věnovaný 
školství a vzdělanosti
Zastupitelstvo obce rozhodlo 

o  realizaci této největší investiční akce 
v  následujících dvou až třech letech. 
Vzdělávací centrum bude realizováno 
ve  dvou etapách, v  celkové hodnotě cca 
60 – 65 milionů korun. Financování 
je zajištěno jednak z  vlastních zdrojů 
s  pomocí dlouhodobého úvěru, a  druhá 
etapa bude částečně financována 
z dotačních titulů.  

Závěrem
Rozhodnutí o  zahájení výstavby 

Vzdělávacího centra předcházela dlouhá 
a  naprosto otevřená debata a  zvažování 

Novou zámkovou dlažbou se pyšní ulička 
spojující ulici Pouzdřanskou pod železniční tratí 
s nádražím
Foto: Josef Horníček

Zbrusu nový chodník ústící k přechodu pro chodce 
u viaduktu pod železniční tratí a nové chodníky 
před svými domy budou mít obyvatelé ulice 
Sadová. Práce by měly být hotovy do poloviny 
měsíce prosince
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všech budoucích přínosů a možných rizik. 
Konečné ANO je prokazatelně opřeno 
o dlouhodobé koncepční a finanční řízení 
obce ve  všech oblastech. Díky tomuto 
řízení bude obec v roce 2017 disponovat 
cca 15 – 17 miliony korun, které jsou 
základem pro zahájení výstavby. Každý 
následující rok pak bude z rozpočtů obce 
vyčleněna částka pro financování projektu 
ve výši 4 – 6 milionů korun po dobu cca 
7 - 8 let.

Projekt Vzdělávacího centra 
a  dlouhodobá Vize vzdělávání stojí 
za realizaci. Je třeba myslet dopředu a včas 
zajistit kvalitní zázemí pro vzdělávání 
dětí i dospělých, v neposlední řadě i pro 
učitele. Ve  Vranovicích si zasloužíme 
moderní vzdělávací prostředí pro „naše 
nejmladší“. Jsou naší perspektivou pro 
mnoho následujících let.

Závěrem si dovolím, Vám všem, 
popřát klidné prožití vánočních svátků, 
rodinnou pohodu a do roku 2017 hodně 
zdraví, plno sil a  radosti. Zapomeňme 
na ty negativní zprávy a ve své paměti si 
zachovejme pouze to, co nám v roce 2016 
udělalo radost. Hledejme okolo sebe 
optimismus a  „dobrou náladu“ i  v  roce 
nastávajícím.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

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

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

Usnesení rady obce č. 20/2016  
ze dne 26. 9. 2016
Rada obce:
1. schvaluje
1.1 Rada obce schválila předběžný návrh 

rozpočtu na rok 2017.
1.2 Rada obce schválila předložené 

vícepráce na bytovém domě Doliny.
2. ukládá 
2.1 Rada obce ukládá připravit 

aktualizovaný návrh rozpočtu na  rok 
2017 k datu 15. 11. 2016.

 T.: 15. 11. 2016, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá podat odvolání 

k  ministerstvu zdravotnictví proti 
Rozhodnutí Krajské hygienické 
stanice č.j. KHSJM 52889/2016/BV/
HDM ze dne 15. 9. 2016.

 T.: ihned, O.: starosta
2.3 Rada obce ukládá zajistit nabídku 

na projektovou dokumentaci a získání 
stavebního povolení pro výstavbu – 
rozšíření kapacity MŠ na  ul. Školní 
323.

 T.: ihned, O.: D. Dofek
3. bere na vědomí
3.1 Rada obce vzala na vědomí informace 

o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce vzala na vědomí aktualizaci 

plánovaných výnosů u bytového domu 
Doliny.

3.3 Rada obce vzala na vědomí informace 
o výstavbě Parku Hlinek.

Usnesení rady obce č. 21/2016  
ze dne 10. 10. 2016
Rada obce:
1. schvaluje
1.1 Rada obce schválila realizaci projektu 

„Modernizace počítačové učebny 
a sítě IT v budově ZŠ“.

1.2 Rada obce schválila nabídku 
Ing.  Hudáčka na  vypracování 
projektové dokumentace, včetně 
stavebního povolení na  rozšíření 
kapacity MŠ na ul. Školní 323.

1.3 Rada obce schválila Plán investic 
a oprav na r. 2017 – 2018.

1.4 Rada obce schválila program jednání 
zastupitelstva obce dne 27. 10. 2016.

1.5 Rada obce schválila změnu stavby 

před dokončením na  stavbu oplocení 
na p. č. 453/16.

1.6 Rada obce schválila investiční akce 
do Akčního plánu pro vzdělávání pro 
MAS Pohořelicko.

1.7 Rada schválila vypsání výběrového 
řízení na  pozici vedoucí centra 
volného času.

1.8 Rada obce schválila vyúčtování 
Vranovického dýňování.

1.9 Rada obce schválila smlouvu na výrobu 
jednoho páru lidového kroje.

1.10 Rada obce zrušila výběrové 
řízení na  zakázku „Výměna 
železobetonových poklopů ČOV“.

2. ukládá
2.1 Rada obce ukládá připravit výběrové 

řízení na  dodavatele stavby I. etapy 
Vzdělávacího centra.

 T.: 30. 11. 2016, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá připravit 

Rozpočtové opatření č. 2/2016.
 T.: 20. 10. 2016, O.: starosta
3. bere na vědomí
3.1 Rada obce vzala na vědomí informace 

o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce vzala na  vědomí 

předloženou Zprávu o vývoji rozpočtu 
za 1.-3. čtvrtletí 2016.

3.3 Rada obce vzala na vědomí informace 
o výstavbě Parku Hlinek.

3.4 Rada obce vzala na vědomí ukončení 
pracovního poměru Ing.  Horníčka 
k 31. 12. 2016.

3.5 Rada obce vzala na vědomí informace 
o opravě chodníku v nádražní uličce.

Usnesení rady obce č. 22/2016  
ze dne 24. 10. 2016
Rada obce:
1. schvaluje
1.1 Rada obce vybrala za  zpracovatele 

výběrového řízení na  dodavatele 
stavby první etapy Vzdělávacího 
centra společnost Eurovision a.s.

1.2 Rada obce schválila smlouvu 
na zajištění zimní údržby komunikací 
a  chodníků s  dodavatelem služeb 
Pavel Alexa, se sídlem ve Vranovicích, 
Přísnotická 450.

1.3 Rada obce souhlasí se zrušením 
smlouvy budoucí kupní na byt 4 + KK 
v bytovém domě Doliny bez uplatnění 
sankčních nároků.

1.4 Rada obce schválila na  pozici 
vedoucího centra volného času paní 
Janu Rozkovou.

1.5 Rada obce souhlasí s  posunutím 
termínu na  realizaci Parku Hlinek 
do 30. 11. 2016.

1.6 Rada obce schválila změnu povrchu 
chodníku v nádražní uličce.

1.7 Rada obce stanovila limitní termíny 

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 
odpadu

prosinec: 9., 23.
leden: 6., 20.
únor: 3., 17.

Termíny svozu separovaného 
odpadu
Plast -  prosinec: 21.

 leden: 18.
 únor: 15.

Sklo -  prosinec: 1., 29.
 leden: 26.
 únor: 23.

Papír -  prosinec: 7.
 leden: 4.
 únor: 1.

Bioodpad -  prosinec: 1., 29.
 leden: 26.
 únor: 23.

-hor-
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pro dokončení stavebních prací 
v nádražní uličce a ul. Sadová.

1.8 Rada obce schválila seznam majetku 
určený k vyřazení z evidence v celkové 
hodnotě 114 209,77 Kč.

1.9 Rada obce schválila Dodatek č. 1 
k  uzavřeným smlouvám o  dodávce 
elektrické energie se společností  
X Energie s.r.o. se sídlem v  Praze 1, 
Hybernská 1009/24.

2. ukládá
2.1 Rada obce ukládá připravit návrh 

Směrnice zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu.

 T.: 20. 11. 2016, O.: starosta
2.2 Rada obce ukládá pozvat ne jednání 

rady obce zástupce společnosti Nová 
Morava.

 T.: příští jednání rady obce, O.: starosta
3. bere na vědomí
3.1 Rada obce vzala na vědomí informace 

o výstavbě bytového domu Doliny.
3.2 Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o stavu dopravního značení.
3.3 Rada obce vzala na vědomí informace 

o výstavbě Parku Hlinek.
3.4 Rada obce bere na vědomí, že obdržela 

Rozhodnutí o  poskytnutí dotace, 
identifikační číslo 014D24100 6246 
Vranovice – Dopravní automobil 
pro JSDH z  Ministerstva vnitra ČR 
ve výši 437 556,50 Kč.

3.5 Rada obce vzala na  vědomí závěry 
z  jednání se SŽDC ve  věci rozšíření 
přejezdu pro cyklisty na ul. Přibická.

Usnesení rady obce č. 23/2016  
ze dne 7. 11. 2016
Rada obce:
1. schvaluje
1.1 Rada obce schválila limitní pravidla 

pro smluvní zajištění sociální péče 
(Město Pohořelice).

1.2 Rada obce schválila Dohodu o zrušení 
smlouvy o  budoucí kupní smlouvě 
na byt s paní Lejskovou.

1.3 Rada obce schválila umístění a uložení 
šachovnicových figur v Parku Hlinek.

1.4 Záměr vybudování optické sítě 
bude předložen k  projednání 
v zastupitelstvu obce.

1.5 Rada obce schválila Příkazní 
smlouvy na  organizaci výběrového 
řízení na  dodavatele stavby 1. etapy 
Vzdělávacího centra se společností 
EUROVISION a.s.

1.6 Rada obce schválila Smlouvu 
na  vypracování projektové 
dokumentace na  přístavbu budovy 
MŠ.

1.7 Rada obce schválila Smlouvu 
zakládající právo provést stavbu č. j. 
SŽDC: E639-S-12548/2016.

1.8 Rada obce schválila Účetní rozvahu 
ZŠ a MŠ Vranovice k 30. 9. 2016.

2. ukládá
2.1 Rada obce ukládá připravit Smlouvy 

kupní a  souhlas s  dělením pozemků 
dle geometrického plánu č. 1394-
10/2016.

 T.: 30. 11. 2016, O.: starosta,  
1. místostarosta

2.2 Rada obce ukládá připravit podmínky 
pro možné odkoupení pozemků 
dle geometrického plánu č. 1415-
25/2016.

 T.: 31. 12. 2016, O.: starosta, všichni 
radní

2.3 Rada obce ukládá připravit 
ve  spolupráci s  JUDr.  Machem 
Smlouvu na odvádění odpadních vod.

 T.: 10. 12. 2016, O.: starosta
2.4 Rada obce ukládá připravit variantní 

řešení pro naplnění uzavřené 
Smlouvy o  budoucí kupní smlouvě 
s p. Zdeňkem Nohelem.

 T.: 31. 1. 2017, O.: starosta,  
2. místostarosta, L. Mrkvica

3. bere na vědomí
3.1 Rada obce vzala na  vědomí 

vyhodnocení činnosti CVČ a kulturní 
komise.

3.2 Rada obce vzala na  vědomí zprávu 
o výstavbě bytového domu Doliny.

3.3 Rada obce vzala na  vědomí zprávu 
o výstavbě Parku Hlinek.

3.4 Rada obce vzala na  vědomí zprávu 
o  opravě chodníků v  nádražní uličce 
a ul. Sadová.

Usnesení zastupitelstva obce  
č. 5/2016 ze dne 27. 10. 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 schválilo návrh 

parcel LV 10001 Obec Vranovice 
rámci Komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

1.5 Zastupitelstvo obce předběžně 
schvaluje připojení obce k  modelu 
solidárního financování sociálních 
služeb na území ORP Pohořelice.

1.6 Výše příspěvku a  uzavření „Smlouvy 
o  sdružení finančních prostředků“ 
podléhá schválení v  Zastupitelstvu 
obce Vranovice.

1.7 Zastupitelstvo obce schválilo přílohy 
č. 1/16 a 2/16 ke směrnici o provedení 
inventarizace. 

1.8 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 

pozemku p. č. 2565/86.
1.9 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu 

o  zřízení věcného břemene č. HO-
014330040453/001 se společností 
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370  49 České 
Budějovice.

1.10 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu 
o  výpůjčce a  o  budoucí smlouvě 
darovací s  Dobrovolným svazkem 
obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň, 
se sídlem Masarykova 100, 667  01 
Židlochovice.

1.11 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr 
koupě pozemků dle geometrických 
plánů č. 1415-25/2016 a  1394-
10/2016.

1.12 Zastupitelstvo obce schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 2/2016 
s  celkovými příjmy ve  výši 
31 330 100 Kč, výdaji ve  výši 
56 382 300 Kč, financováním schodku 
ve výši 25 008 200 Kč z poskytnutého 
úvěru SBERBANK CZ, a.s.

1.13 Zastupitelstvo obce schvaluje 
rozúčtování příjmů u  položky 4116 
– dotace z  Úřadu práce ve  výši 
64 700 Kč a výdajů u paragrafu 3745 – 
vyplácení dotace z Úřadu práce ve výši 
64 700 Kč.

1.14 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán 
investic a oprav na roky 2017 – 2018.

2. ukládá
3. bere na vědomí
3.1 Zastupitelstvo obce vzalo na  vědomí 

postup prací na návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Vranovice 
nad Svratkou.

3.2 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
Zprávu o kontrole usnesení.

3.3 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
přednesenou Zprávu o  činnosti rady 
obce.

3.4 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
přednesenou Zprávu o  činnosti 
finančního výboru.

3.5 Zastupitelstvo obce bere na  vědomí 
přednesenou Zprávu o  činnosti 
kontrolního výboru.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční v úterý  

13. prosince 2016 od 19 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice
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Události, aktuality

Park Hlinek se 
začíná rýsovat. 
Hotovo bude 
do konce měsíce
Práce na  přeměně lokality Hlinek 

v  oddechový park pokračují. Hotové 
jsou již v  těchto dnech terénní úpravy 
a  odstraněny jsou nepůvodní křoviny. 
V  horní části areálu už stojí altán se 
zapuštěným ohništěm, dělníci začali 
budovat koutek s fitness prvky a  obrysy 
už získává i dětské hřiště.

„Následovat budou sadovnické 
úpravy, vybudování cest a  zpevněných 
ploch a  součástí parku bude i  obří 
šachovnice,“ doplnil starosta Vranovic 
Jan Helikar. Chybět nebudou lavičky či 
stojany na kola.

Park o rozloze více než 13 tisíc metrů 
čtverečních by měl být kompletně hotový 
do  konce listopadu. Obec bude stát 
zhruba dva miliony korun.

Dominantou parku na kopci bude dřevěný altán
Foto: Jana Rozková

Původně se v  Hlinku těžila hlína 
na  stavbu domů, podle čehož lokalita 
získala svůj název. V  60. letech se tam 
konaly motocyklové závody, kopec 
sloužil také v zimních měsících lyžařům 
a  sáňkařům, na  začátku 90. let se však 
Hlinek začal nekoordinovaně zavážet 
odpadem. Po  rekultivaci skládky se 
lokalita stala vyhledávaným místem 
k volnočasovým aktivitám.

Nyní by v nové podobě měla sloužit 
k aktivnímu odpočinku obyvatelům obce 
všech generací. Nejen dětem.

Park Hlinek vzniká v  bezprostřední 
blízkosti ulic U  Hlinku, Doliny a  Nad 
Dolinami, kde v posledních osmi letech 
vyrostlo mnoho rodinných domů a  kde 
v  současné době žije více šedesát dětí 
ve věku do deseti let.

-jal-

Za starou Avii nová 
dodávka. Hasiči 
mají nové auto
Vranovičtí hasiči se dočkali. 

V  minulých dnech dostali nové auto. Je 
jím dodávka Ford Tranzit Kombi za 880 
tisíc korun. Nahradila starou Avii z roku 
1987.

Nové vozidlo s přívěsným vozíkem má 
od listopadu jednotka dobrovolných hasičů 
ve Vranovicích
Foto: Josef Horníček

„Nový dopravní prostředek jsme 
potřebovali, protože Avia dosloužila. 
Nové auto budeme využívat na dopravu 
k zásahům, na pravidelné schůze okrsku 
nebo na dopravu k pravidelnému školení 
jednotky. Výhodou je, že na  Tranzit 
stačí řidičské oprávnění skupiny B, tím 
pádem může za  volant usednout více 
osob z  jednotky,“ uvedl velitel zásahové 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Vranovice Aleš Hanuš.

Ford Tranzit je druhým automobilem 
sboru. Hasiči mají ještě zásahové vozidlo. 
„Je to však naše první zcela nové auto, 
o to máme větší radost,“ zmínil velitel.

Nyní se dodávka musí přihlásit 
na  příslušné úřady a  je nutné vyřídit 
všechny potřebné formality. Do  ostrého 
provozu tak vyjede asi za měsíc. V plánu 
je poté i slavnostní svěcení vozu. Stane se 
tak v neděli 11. prosince.

„Na  pořízení automobilu se nám 
podařila získat dotace ve výši zhruba 440 
tisíc korun od  ministerstva vnitra a  300 
tisíc z  Jihomoravského kraje. Necelých 
140 tisíc korun doplatila obec z rozpočtu 
pro letošní rok,“ informoval starosta 
Vranovic Jan Helikar.

Starou Avii se podařilo prodat.
-jal-

CVČ povede Jana 
Rozková
Centrum volného času (CVČ) 

a  knihovnu bude řídit Jana Rozková. 
Vystřídá v  této pozici Ing.  Josefa 
Horníčka, který požádal o  uvolnění 
ke konci letošního roku. Novou vedoucí 
centra volného času vybrali radní 
ve výběrovém řízení v měsíci říjnu a  své 
pracovní pozice se ujímá od  začátku 
prosince. (hor)

Kolekci lidových 
krojů rozšířil další 
pár
O  rozšíření kolekce vranovického 

lidového kroje o  další pár rozhodli 
radní obce už před dvěma měsíci. 
Každý rok budou průběžně doplňovány 
nebo obnovovány části krojů, které 
se používáním nadměrně opotřebují, 
a  záměrem je také rozšíření celkové 
nabídky různých velikostí.

Zcela nový kompletní pár mužského 
a  ženského kroje je už hotov. Doplní 
stávající kolekci krojů, která v  současné 
době už čítá 11 párů. K nově pořízenému 
kroji se nyní připravuje také výroba bot, 
které se šijí rovněž ručně a na míru.

Podoba lidových krojů byla vytvořena 
asi před pěti lety odborníky na  odívání, 
etnografii a  historii podle archivních 
pramenů a fotografií. Jedná se o slavnostní 
kroj z období 1830 – 1850, tedy z doby 
těsně před zrušením feudalismu. 
Vranovická chasa obléká kroje pravidelně 
při různých společenských příležitostech, 
zejména na  hody a  při májové zábavě. 
(hor)

Se stolním 
kalendářem budete 
v obraze po celý rok
Také pro příští rok 2017 obec vydává 

vlastní stolní kalendář. Jedná se o týdenní 
plánovací kalendář o  rozměrech 280 x 
145 mm s uvedením plánovaných termínů 
svozu odpadu a  termínů společenských, 
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sportovních a  kulturních akcí na  celý 
rok. Kalendář doplňuje více jak padesát 
fotografií, dokumentujících život a  dění 
v obci.

Nový kalendář byl představen 
na vánočním jarmarku, kde si jej zájemci 
mohli zakoupit. Prodejní cena 140 korun 
odpovídá pouze jeho výrobním nákladům. 
Kalendář je možné zakoupit za  stejnou 
cenu také v místní knihovně, na obecním 
úřadě, v pekárně a v květinářství Flobra. 

(hor)

Databáze pomůže 
najít ztracené věci
Centrální internetová stránka pro 

nálezce i  majitele ztracených věcí www.
eztraty.cz může pomoci při hledání 
ztracených věcí. Národní databáze 
obsahuje aktuální seznam věcí, které 
lidé, obce i  firmy ztratí nebo najdou. 
Do  databáze ztrát a  nálezů mohou 
přispívat lidé i  organizace a  pomoci 
majitelům najít ztracený předmět. Kromě 
toho databáze vyřídí i povinné oznámení 
nálezu obci.

Aby se ztracené věci mohly vracet 
co nejrychleji a  proces se co nejvíce 
zjednodušil, vyvinul provozovatel databáze 
modul Vrátilka. Jedná se o unikátní kódy 
umístěné na předmětech, spojené přímo 
s  e-mailovou adresou majitele. Nálezce 
tak nemusí pátrat po  majiteli, pouze 
opíše kód a  prostřednictvím stránky  
eztraty.cz jej odešle s uvedením kontaktu, 
který bude zaslán majiteli předmětu. 
Vrátilky je možné umístit téměř na vše – 
brýle, hodinky, mobil, flash disk, deštník, 
kapesní nůž, rybářské náčiní nebo třeba 
golfové hole. Zkrátka na  všechno, kde 
by ztráta předmětu majitele mrzela 
a zároveň se dá předpokládat. (hor)

TIC ukončilo 
sezónu. Vinotéka 
zůstává v provozu
Letní turistickou sezónu ukončilo 

Turistické a  informační středisko 

(TIC). A sezóna to byla úspěšná! Trvala 
od dubna do konce října a za sedm měsíců 
navštívilo TIC spojené s  vinotékou 
téměř tři tisíce osob. Turisté a  cyklisté 
si pochvalovali především příjemné 
prostředí a obsluhu, a stejně tak výborné 
víno, jak dokazují zápisy v knize návštěv. 
Zájem přetrvával i  o  turistické známky, 
jichž se prodalo padesát. Pro turisty je 
stále oblíbenější také sbírání turistických 
vizitek, které si vylepují do  speciálního 
deníku. Vzniká tak album míst, do něhož 
si turisté zaznamenávají i  své vlastní 
postřehy a prožitky. To jim potom dlouho 
připomíná navštívené turistické cíle.

Přestože provoz TIC posledním dnem 
měsíce října skončil a své služby nabídne 
turistům opět až na  jaře příštího roku, 
provoz vinotéky pokračuje v  omezené 
provozní době i o víkendech. (hor)

Pozvánka 
do vinotéky
Oznamujeme, že zimní provoz 

vinotéky za  obecním úřadem pokračuje 
i nadále, a to každý pátek a sobotu od 17.00 
do  21.00 hodin. Zveme Vás k  posezení 
v příjemném prostředí a nabízíme sudová 
a láhvová vína, svařák, kávu, domácí vafle 
a jiné pochutiny. Nabízíme také pořádání 
soukromých oslav a jiných akcí v kapacitě 
do 25 osob. Pro nejmenší návštěvníky je 
připraven dětský koutek. (r)

Půjčování kol 
na nádraží táhne. 
Obec i region mají 
co nabídnout
Druhým rokem pokračovala 

spolupráce s  Českými drahami, 
a.s. v  projektu půjčování kol „ČD-
Bike“. Nejen návštěvníci, kteří přijeli 
do  Vranovic po  železnici, ale i  ostatní 
zájemci z  blízkého i  dalekého okolí si 
mohli vybrat a zapůjčit některé z 11 plně 
vybavených jízdních kol.

A  že cykloturistika táhne a  obec 
i  region mají co nabídnout, to dokazují 
celkové výsledky druhé sezóny. Ta trvala 
od začátku dubna do konce října a v jejím 
průběhu si na železniční stanici vypůjčili 
kola celkem 54 zájemci, což je o 12 osob 
více než loni. Nejvíce zájemců o  kola 
bylo z Brna a okolí. Služeb půjčovny však 

využili i zájemci ze vzdálenějších míst, jako 
například z  Ústeckého a  Pardubického 
kraje, a  dokonce z  dalekého Dánska 
a Velké Británie. (hor)

Přestupní terminál 
využívají denně 
stovky cestujících
Letos jsou tomu už tři roky, kdy byl 

předán do užívání tzv. přestupní terminál 
u  železniční stanice. A  slouží dobře! 
Terminál využívají denně stovky lidí.

Řidiči a cestující z obce i okolí, kteří 
dojíždějí za  prací nebo studiem vlakem, 
mají na  terminálu k  dispozici šedesát 
volně přístupných parkovacích míst, 
včetně čtyř míst pro osoby se zdravotním 
a  tělesným postižením. Také řidiči 
autobusů zde najdou kromě zastávek také 
točnu a místo pro stání.

Terminál zajišťuje cestujícím lepší 
komfort při cestování a větší bezpečnost 
při pohybu. Byl vybudován v  polovině 
roku 2013 s náklady téměř šesti milionů 
korun a na jeho financování se kromě obce 
podílely i prostředky z evropských fondů 
a  kraje. Částkou 4,055 milionu korun 
z  programu Doprava přispěl Regionální 
operační program Jihovýchod a  částkou 
675 tisíc korun přispěl na projekční práce 
Jihomoravský kraj. (hor)

Výsledky voleb 
do zastupitelstva 
kraje
K  volbám do  Zastupitelstva 

Jihomoravského kraje, které se 
uskutečnily ve  dnech 7. - 8. října 2016, 
přišlo ve  Vranovicích volit necelých 30 
procent oprávněných voličů, zatímco 
v  celé republice to bylo 34,57 procenta 
voličů.

Výsledky voleb 7. - 8. 10. 2010 
ve Vranovicích:
ANO 2011: 27,95 % (149),
KDU-ČSL: 12,75 % (68)
KSČM: 8,63 % (46)
ODS: 8,25 % (44)
ČSSD: 8,25 % (44)
Piráti+ SZ: 7,69 % )41)
TOP09:+ŽTB 7,12 % (38)
Účast: 29,24 %

(hor)
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Okna školy dokořán

Den jazyků 
ve Vranovicích
I  v  letošním školním roce proběhl 

na ZŠ Vranovice Den jazyků, a to v pátek 
30. září. Tentokrát jej realizovali žáci 7. 
– 9. ročníků, kteří pod vedením učitelek 
angličtiny připravili pro své mladší 
spolužáky (3. – 6. třída) zábavné aktivity 
v  anglickém jazyce. Každá skupina pěti 
žáků měla na  starost jednu vyučovací 
hodinu a  jednu skupinku mladších 
dětí. Žáci volili nejrůznější aktivity, 
od  vstupního seznamování, křížovek, 
doplňovaček, AZ kvízu a her s kartičkami 
až po hry náročné na koordinaci celé třídy 
(hry v  kruhu se slovní zásobou, „lidské“ 
pexeso) a  hry připravené a  realizované 
pomocí interaktivní tabule.

Zábavné aktivity v anglickém jazyce si žáci 
připravili nejen pro své spolužáky 
Foto: Alena Rubášová

Pro většinu žáků to bylo jejich první 
vystoupení v  roli „učitele“. Někteří 
prokázali talent k  vedení třídy a  své 
role se zhostili s  elánem, jiní byli novou 
rolí poněkud překvapeni a  s  úžasem 
zjišťovali, jak je někdy obtížné zaujmout 
třídu a  zajistit si pro svoje účinkování 
dostatečnou pozornost žáků. Přes drobná 
úskalí, kterým museli čelit, se podle ohlasů 
samotných žáků akce vydařila a mnozí se 
již těší na další ročník Dne jazyků, až si 
opět vyzkoušejí, jaké to je „být učitelem“.

Všem žákům, kteří připravovali 
aktivity pro Den jazyků, patří velký dík!

 Alena Rubášová

Uspávání broučků
...už nepracuj, mravenečku můj, schovej 

se do jehličí...

Foto: Monika Galbavá

V  úterý 8. listopadu proběhlo v  naší 
školce Uspávání broučků. V  17 hodin 
jsme měli sraz na školkové zahradě, kde 
jsme si rozsvítili lampionky a vydali jsme 
se na  cestu obcí. Po  cestě děti sbíraly 
lístečky, které si chystaly na  zakrytí 
broučků. Aby se nám šlo vesele, hrála 
na  cestu hudba z  rozhlasu. Když se náš 
obrovský dav přiblížil ke  školce, byla 
celá rozzářená lucerničkami, které jsme 
s dětmi vyráběli. Děti zazpívaly broučkům 
ukolébavku a přikryly je lístečky. Na závěr 
jsme se zahřáli teplým čajem 
a pochutnali si na šťavnatém 
jablíčku, pak se vydali 
na  cestu domů. Děkujeme 
všem rodičům, prarodičům 
a  sourozencům od našich 
školkových dětí za  hojnou 
účast. A  těšíme se na  další 
společná setkání.

Kristýna Fröhlichová

Čtyřlístek 
uspěl 
v Břeclavi
O  víkendu 4. a  5. 

listopadu 2016 jsme se 
zúčastnili 133. Region 
Dance Party - semináře 
v  country tancích, square 
dance a cloggingu a soutěže 
O Zelený hrozének, která se 

konala v Břeclavi. Tréninky před soutěží 
byly náročné, ale naše dřina byla náležitě 
odměněna. Děti soutěžily ve  třech 
kategoriích a  ve  všech se nám povedlo 
na této soutěži uspět.

V kategorii country mladší děti do 13 
let jsme se umístili s  písničkou Puppies 
na krásném 3. místě, 2. místo jsme získali 
v kategorii country starší do 18 let s písní 
Bottleneck Bob. A taktéž 2. místo máme 
z  kategorie show do  18let s  písní Jirka 
a čert.

Většina dětí soutěžila úplně poprvé 
a tak nás takový úspěch o to více potěšil 
a  náležitě jsme ho oslavili minidortem 
a  dětským šampaňským. Nejen, že jsme 
vyhráli krásné diplomy a  poháry, ale 
také jsme si zde výborně zatančili pod 
vedením zkušeného lektora Miroslava 
Procházky a  navázali nová přátelství 
s dětmi z country souborů z celé republiky. 
Také jsme se naučili spoustu nových 
kroků a  tanců a  stmelili kolektiv. Ani 
o přestávkách mezi tanci jsme nezaháleli 
a vyrazili na nedaleké dětské hřiště, nebo 
jsme hráli nejrůznější karetní hry. Celý 
víkend jsme si moc užili, děti se dobře 
pobavily a  už se těší na  další podobné 
akce.

Ilona Bednářová

Foto: Petra Bednářová
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Římskokatolická farnost

Pozvánka 
na vánoční 
bohoslužby 
a oslavu vánočních 
svátků
Jako každý rok v době vánoční, budou 

slouženy v kostelích v Ivani, Pouzdřanech 
a  ve  Vranovicích na  Štědrý večer 24. 
prosince půlnoční mše svaté. Spolu se 
svými blízkými přijměte srdečné osobní 
pozvání k návštěvě bohoslužeb, anebo jen 
k prohlídce kostela. Před a po bohoslužbě 
je vhodná příležitost prohlédnout si 
vánoční výzdobu kostelů s betlémy.

Pokud si nenajdete čas po rozbalování 
dárků, bude možnost podívat se do kostela 
i v další dny. V době vánoční také vystoupí 
na  bohoslužbách děti s  pásmem koled 
a vánočních zpěvů.

Aktuální dění ve  farnosti a  přesné 
termíny bohoslužeb můžete sledovat 
na  webu farnosti: vranovice.farnost.cz. 
Pokud se rozhodnete vypravit i  jinam, 
doporučujeme vaší pozornosti stránku 
projektu www.krestanskevanoce.cz, kde 
najdete spoustu podnětů a  nápadů 
na zajímavé akce.

Výlet do Bohutic 
a Znojma
Ve  čtvrtek 17. listopadu se šest 

dětí, které navštěvují náboženskou 
výuku, vypravilo s  otcem Jaroslavem 
do  Bohutic a  Znojma. V  Bohuticích si 
kluci prohlédli unikátní křížovou cestu, 
expozici vinařství, sklepy a  místní kopii 
Lurdské jeskyně. Poté jsme se přesunuli 
zamlženou krajinou do Znojma.

Zde po  prohlídce kostela Svatého 
kříže, vyhlídce z hradeb u  rotundy svaté 
Kateřiny (přes mlhu nebylo nic vidět) 
na  nás čekal oběd na  faře, kam nás 
pozval pan kaplan otec Martin Hönig, 
a  krátká hra. Po  jídle se vyjasnilo, takže 

jsme z hradeb viděli alespoň údolí Dyje. 
Následovala prohlídka kostela svatého 
Mikuláše, kde nás pustili na kazatelnu.

Výhled do údolí Dyje a na rotundu svaté 
Kateřiny halila mlha

V neděli 30. října se farníci sešli na hřbitově 
ke vzpomínce na všechny věrné zemřelé. 
Krátkou pobožnost vedl otec Jaroslav Sojka

Výlet zakončila procházka k hradbám 
a  do  kapucínské zahrady. Pak už nás 
čekala jen cesta domů. I  přes podzimní 
počasí si všichni výlet užili.

Misijní neděle 2016
Třetí říjnovou neděli připomenula 

slavnostní bohoslužba misijní poslání 
církve. „Misijní neděle je zvláštní 
příležitostí, která připomíná Božímu 
lidu neustálou platnost jejího misijního 
mandátu, neboť misie je věcí všech 
křesťanů...“ ( Jan Pavel II.). Slaví se jako 
den modlitby a  podpory misií v  každé 
diecézi, farnosti a  instituci katolického 
světa. Věřící ve  všech katolických 
farnostech světa se tedy během Misijní 
neděle společně modlí a  finančně 
přispívají do  světového fondu solidarity, 

ze kterého jsou následující 
rok podporovány projekty 
na pomoc potřebným ve všech 
kontinentech skrze Papežské 
misijní dílo šíření víry (PMD 
ŠV), jehož počátky sahají 
do roku 1818.

V  naší farnosti si 
bohoslužbu užily zvláště mladší 
školní děti, které jako zástupci 
všech světadílů nesly barevné 
prapory a  přinášely dary 
po  slavnostních přímluvách. 
Program připravila paní Petra 

Stejskalová a  členové Scholy Vranovice 
– během bohoslužby jsme prosili za zdar 
misijního díla církve a  připojili naše 
drobné finanční dary. Krásnými zpěvy 
atmosféru misijní neděle doplnila Schola 
Vranovice.

Aktuality z farnosti připravil  
Pavel Kukleta

Misijní poslání církve si věřící připomenuli říjnovou bohoslužbou
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Z historie

Vranovice za první 
světové války
Válka, která v  létě 1914 zachvátila 

celou Evropu a později se začala označovat 
jako velká nebo světová, ovlivnila nejen 
osudy států a  národů, ale doslova každé 
rodiny. Odhaduje se, že v tehdejší c. a k. 
armádě rakousko-uherské monarchie 
padlo na frontách okolo jednoho milionu 
dvěstě tisíc vojáků, z  toho na  100 tisíc 
z Čech a Moravy. Nebylo rodiny, která by 
nebyla válečným konfliktem dotčena.

Po  sarajevském atentátu, při němž 
zemřeli následník trůnu a jeho manželka, 
dostaly události rychlý spád. Po srbském 
odmítnutí ultimata Rakousko - Uhersko 
vyhlásilo Srbsku válku, brzy na  to 
mobilizovaly další státy a posléze válčila 
už celá Evropa.

Mobilizační vyhláška císaře Františka 
Josefa I. z 28. 7. 1914 se týkala 150 mužů 
z  Vranovic. V  noci ze soboty na  neděli 
3. srpna odcházeli ve  společnosti 
svých nejbližších na  místní železniční 
stanici, odkud odjížděli ke  svém pluku. 
V  průběhu podzimu 1914 následovaly 
další odvody; 24. listopadu to bylo 
dalších 91 vranovických mužů. Situace 
na  bojištích si vyžadovala nové vojáky 
i  v  dalších válečných letech. V  prosinci 
1915 se konaly odvody 43-50 letých, 
v  únoru 1917 přišli na  řadu dokonce 
i  18letí mladíci a  také 45letí muži. 
Vedle toho byla od srpna 1914 ustavena 
na železničním mostě vojenská stráž.

Ihned po  vypuknutí války vstoupila 
v  platnost řada hospodářských omezení, 
zdražily ceny všeho zboží a začala se šířit 
lichva. Lidé skupovali zboží do  zásoby 
s  cílem později je výhodněji prodat, 
takže mnohé zboží pak zcela chybělo 
na  pultech prodejen. Této skutečnosti 
využívali ke zvyšování cen jak obchodníci, 
tak později i  sedláci a  rolníci. Ceny 
potravin neustále stoupaly, u  některých 
druhů potravin i troj- až šestinásobně.

Ve Vranovicích, podobně jako v jiných 
obcích, se prováděly několikrát do  roka 
soupisy a  rekvizice obilí i  moučných 
výrobků. Po  domech chodil komisař 
a vojáci, prohlíželi komory, sklepy, sýpky, 
ba i  postele a  skříně, aby zjistili zásoby 
potravin. Lidé se přitom snažili zásoby 
skrýt, kde se dalo. Sepisovaly se i  půda 
a  osevní plochy a  podle těchto soupisů 

museli majitelé odvádět 
státu bez ohledu na to, 
zda se urodilo nebo ne.

Potřeby války 
způsobily, že 
počátkem roku 1917 
došlo i  na  odvody 
koní a  od  jara téhož 
roku i  na  rekvizici 
především měděných 
a mosazných předmětů, 
ale také  předmětů 
z  bronzu, cínu, 
zinku, olova. Potom 
došlo i  na  rekvizici  
kostelních a  školních 
zvonů. Také ve Vranovicích byly odebrány 
dva kostelní zvony z  místního kostela. 
Stalo se tak 20. května 1917. Lidé s očima 
zarosenýma a se zaťatými pěstmi se dívali 
na snášení zvonů z věže, jejich nakládání 
a odvážení a v duchu proklínali válku, i ty, 
kteří ji zavinili.

Prodlužováním války klesaly i zásoby 
potravin. Na záchranu výživy obyvatelstva 
byly proto nařízeny tzv. „bezmasé dny“. 
Nejprve byly stanoveny dva, později 
tři dny v  týdnu. Těžce byl  pociťován 
nedostatek soli, petroleje i  tabáku. 
Dokonce i pivo se čepovalo jednou za 14 
dnů. A tak lidé používali různé náhražky. 
A drahota neustále stoupala.

Válka rozvrátila i rodinný život. Mnozí 
muži – vojáci se v  zajetí oženili a  už se 
domů nevrátili. A  naopak některé ženy 
udržovaly poměr s jinými muži, zejména 
se zajatci, kteří pracovali na statku. A tak 
za války značně přibylo i nemanželských 
dětí.

Válka nakonec vedla také k  zániku 
evropských mocností, které ji vyvolaly, 
a  ke  vzniku nových nástupnických 
států, mezi nimi i  samostatného 
Československa. 

S využitím zdrojů z knihy Obec 
Vranovice, 2007, připravil Josef Horníček

Co zaznamenala 
obecní kronika před 
100 lety
Události v  obci před sto lety 

zaznamenal v  obecní kronice Vilém 
Vitásek, který je autorem zápisů v letech 
1912 – 1924.

Rok 1916
Rok 1916 byl zjara dosti krásný 

a  sliboval dosti bohatou žeň. Přede 
žněmi nastalo suché počasí. Ve žních stále 
pršelo a  úrodu deště značně poškodily, 
takže rok byl úplně špatný.

Daně stoupaly hrozně vysoko, až 
o  100 %. Drahota nastala nesmírná. 
Mužské boty stály až přes 100 korun, 
podrážky na  boty 25 korun. Dobytek 
byl nesmírně zdražen. Kůň stál 2-3000 
korun, kráva 2-3000 korun, tele 2-300 
korun, párek selat 200 korun, husa 50 
korun, slepice 20–30 korun. Za  obilí 
se platilo: pšenice 38 korun, žito 31 
korun, ječmen 36 korun, oves 36 korun, 
brambory 9 – 15 korun, řepa 4 koruny.

Obilí bylo hned po žních rekvírováno. 
Rekvizice byla kolikrát za rok. Odvody 
byly několikrát do roka 18letých a 19-45 
letých.

Ve  válce padlých jest více, tak padl 
člen výboru Kocmánek Josef, člen 
výboru Lounek Josef č. 30 jest delší 
dobu nezvěstným. Další padli: Venish 
František, Dvořák Josef, Tománek 
František, Kocmánek Jan, Jatel Jindřich, 
Horák František. Poručík Kutek 
František zabit granátem na  severním 
bojišti, v lednu 1917 přivezena mrtvola 
jeho do  Vranovic a  zde na  zdejším 
hřbitově pochovaná.

V  tomto roce konány schůze 
diplomatů v Haagu, by vyjednáváním 
byl mír, ale vždy bez výsledně. Konečně 
Německo nabídlo mír, ale byl odmítnut.

Kronika obce Vranovice 1898 – 1937, 
Rok 1916, str. 24

Reprofoto historické pohlednice Vranovic z počátku první republiky 
zachycuje kostel se školou, hostinec a místní obchod
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Společenské dění

Babské hody se vydařily
Téměř čtyři desítky dívek a žen oblékly v  sobotu 22. října 

slavnostní kroj, aby si užily veselí a zábavu. Spolek Vranovických 
bab totiž uspořádal tradiční Babské hody.

Už krátce po  poledni jste mohli vidět krojované ženy 
v ulicích obce, jak míří ke kostelu. Hody začínaly slavnostní mší 
svatou, kterou sloužil kněz P. Jaroslav Sojka.

Foto: Josef Horníček
Po  mši a  několika tancích u  kostela se vydal průvod obcí 

za  doprovodu dechové kapely Zlaťulka a  zamířil na  Náves 
k hlavním stárkám Kateřině Hruškové a Ladě Zajícové. Další 
zastávku měl průvod krojovaných žen v Domově pro seniory, 

kde už jeho obyvatelé očekávali ženy ve  velké jídelně. Jiskry 
v  očích i  úsměvy ve  tvářích seniorů prozrazovaly radost ze 
setkání. Společně si všichni zanotovali několik známých 
písniček a někteří senioři si zatančili i ladný valčík. Své putování 
zakončily ženy zastavením a  občerstvením před knihovnou 
a ve Sportbaru.

Počasí letos hodům přálo. Škoda, že krásného slunečního 
podzimního dne nevyužilo více lidí, aby se přišli podívat 
na průvod a podpořili tak jeho účastníky!

Den však ještě zdaleka nekončil, ba naopak. Na  všechny 
čekala večerní zábava ve  sportovní hale při rytmech taneční 
skupiny Stone. Obrovský ohlas, ostatně jako vždycky, sklidilo 
půlnoční vystoupení mužů. (hor)

Koncert varšavských operních 
sólistů měl úspěch
Příznivci vážné hudby z  obce a  okolí, rodina i  přátelé 

zaplnili v neděli 9. října farní kostel ve Vranovicích na koncertě 
varšavských sólistů Národní opery, věnovaný památce někdejšího 
vranovického kněze Aloise Vrány. Koncert uspořádala 
ve  spolupráci s  obcí a  farností jeho neteř mezzosopranistka 
Anna Vránová, která, jak se sama vyznala, má k  Vranovicím 

a zdejšímu chrámu silné pouto. 
Ve hře na varhany se představil 
a zpěvačku doprovodil Bogdan 
Źywek. Na  koncertě zazněly 
skladby a  árie hudebních 
mistrů od  18. po  20. století 
a  oba umělci za  ně sklidili 
velký potlesk. Největší ohlas 
sklidila árie Ave, Maria. 
Mimořádný hudební zážitek si 
nenechala ujít více než stovka 
návštěvníků. (hor)

Koncert uspořádala obec Vranovice ve spolupráci s farností
Foto: Josef Horníček

Mezzosopranistka Anna Vránová 
připravila posluchačům mimořádný 
hudební zážitek
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Z činnosti spolků

Sbor 
dobrovolných 
hasičů Vranovice
Z aktuálních 
události jednotky
Úvodem bychom chtěli poděkovat 

všem občanům Vranovic, kteří nám 
v  říjnu věnovali k  odvozu železný šrot. 
Děkujeme také firmě Agro Klimus 
za zapůjčení vlečky.

Každý měsíc probíhá školení 
výjezdové jednotky. Strojníci jezdí 
pravidelně na kondiční jízdy.

V  září proběhlo školení na  téma 
zásady správné radiokomunikace.

V říjnu jsme procvičovali u Stříbrňáku 
sání vody z přírodního zdroje do cisterny.

V listopadu proběhlo školení na téma 
správné používání dýchací techniky 
a pomoc při jejím ustrojení.

Výjezdy zásahové jednotky:
7. 9. - požár osobního automobilu 

u hřbitova ve Vranovicích.
8. 9. - požár balíků slámy v Popicích.
24. 10. - taktické cvičení - požár 

v  knihovně v Pohořelicích. Cvičení bylo 
předčasně ukončeno z  důvodu požáru 
RD v Žabčicích.

27. 10. - požár stodoly se slámou 
v Kupařovicích.

Poslední říjnový den jsme obdrželi 

dlouho očekávaný nový zásahový 
automobil Ford Transit. Tímto 
děkujeme celému vedení obce za velkou 
podporu a  pomoc při získání dotace 
a  dofinancování z  rozpočtu obce. Nyní 
musíme vozidlo přihlásit na  odboru 
dopravy, zapsat do  Integrovaného 
zásahového systému, naladit radiostanici 
a  poté bude přiřazeno do  výjezdové 
jednotky.

V  listopadu jsme zakoupili nový 
přívěsný vozík za  automobil z  peněz 
získaných za několik sběrů šrotu.

11. 12. proběhne slavnostní svěcení 
nového vozu, na  které jste srdečně 
zváni. Vše začne v 9.30 hod. mší svatou 
v  místním kostele a  poté proběhne 
svěcení u sochy svatého Floriána.

Aleš Hanuš

Klub maminek 
KMV
Vánoce jinak
Zkusím vám teď v  době adventní, 

kdy se v  těchto zeměpisných šířkách 
většina z  nás, každý svým způsobem, 
připravuje na  Vánoce, nabídnout pár 
užitečných a lehce uskutečnitelných tipů, 
abyste na  konci prosince nemuseli stát 
vedle beznadějně přeplněných popelnic 
s  nepříjemným pocitem: „Tak a  máme 
po Vánocích...“.

Dárky
Nevím, jestli někdo z vás je na takové 

úrovni duševní vyspělosti, aby mu 
k  vánoční radosti stačilo v  klidu si 
rozjímat a myslet na ty dary, které mnohdy 
bereme jako samozřejmost, zdraví, láska, 
rodina, přátelství. Rozhodně k  tomu 
nedospěly děti, u  kterých si Vánoce bez 
dárků dokáže představit jen málokdo. 
Obdarovat nejbližší nemusí ale nutně 
znamenat drancování přírody ani naší 
peněženky. Existuje spousta dárků, které 
jsou menší zátěží pro životní prostředí, 
popřípadě mohou přinést radost a pomoc 
ještě někde jinde.

Nemateriální dárky – žádná výroba 
a doprava, žádný nebo minimální obal – 
poukaz na hlídání, či výpomoc, vstupenky 
do  kina, divadla, na koncert, poukázky 
na  zážitky, pobyty, permanentky, 
předplatné časopisů..., část lesa (např. 
v  Bílých Karpatech, www.zachranles.
cz), sedačku v  kině (www.darujscale.cz), 
podporu adopce na  dálku, kozu, osivo, 
učebnice, nebo kanystr na vodu chudým 
lidem v  Africe pod záštitou Člověka 
v tísni(www.skutecnydarek.cz).

Vlastnoruční dárky – osobní aspekt, 
nízká ekologická stopa - doma sušené 
bylinky a  ovoce, džemy, nakládané sýry, 
pralinky, perníčky, likéry, víno, med, 
vlastnoručně pletené ponožky, šály, 
šité obaly na  knihy či mobily, polštářky, 
fotokalendáře, fotoalba, home-made 
kosmetiku... ale i vlastní báseň nebo píseň

Dárky s  dalším efektem – materiální 
věc, která přinese další přidanou 
environmentální nebo sociální hodnotu 
– nákup a  následné darování předmětu 
z  benefiční akce, jejíž výtěžek jde 
na  dobrou věc, nebo také stromky, lesní 
i  ovocné, nejlépe regionálních odrůd 
(www.stareodrudy.org), krmítko, ptačí 
nebo netopýří budku, hmyzí hotel, 
kompostér (www.zelenadomacnost.com), 
potraviny a rukodělné výrobky se značkou 

Nový automobil s přívěsným vozíkem má jednotka SDH ve Vranovicích. Zleva: Ladislav Ševčík 
st., Ladislav Pokorný, Aleš Hanuš, Miroslav Veselský, Marek Augustin, Radim Hochman, Jakub 
Hanuška, Tomáš Drábík, Michal Gaga, Jiří Bezvoda, Aleš Ficek. Foto: Josef Horníček
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Fair Trade, biokosmetiku, výrobky 
z  biobavlny (www.eshop.tierraverde.cz) 
a  regionální produkty (www.regionalni-
znacky.cz, www.econea.cz), hračky (www.
goki.cz )

Přáníčka nebo PF můžeme pořídit 
z  chráněných dílen, ústavů, nebo zemí 
třetího světa. Cena je srovnatelná jako 
od jiných výrobců, radost mnohonásobně 
větší.

Z  druhé ruky – žádná výroba, žádný 
obal, žádná doprava – krásné dárky se 
schovávají i  v  antikvariátech, second 
handech a na burzách.

Stromek
Živý řezaný stromek - Pokud si 

nedovedete představit Štědrý den bez 
vonící jedličky, je lepší si vybrat stromeček 
s  českou certifikací FSC. Stromky bez 
tohoto označení bývají často pěstované 
za  použití pesticidů a  hnojiv a  cestují 
k  nám např. z  Dánska ze stromkových 
farem. Nebo zkuste stromek z místní pily, 
který pochází z lesního prořezu.

Stromeček v  květináči – Asi 
nejekologičtější varianta živého stromku, 
je potřeba s  ním nakládat jako s  živým 
tvorem, jak na to zjistíte na www.ireceptar.
cz Stromek můžeme po  společně 
strávených svátcích vysadit v lese nebo jen 
přemístit na zahradu.

Minimalismus – Jde to i  bez 
skutečného stromečku – můžete mít 
obrázek na stěně, spadané větve ve váze, 
strom papírový, či drátěný.

Obaly
Velký podíl z „vánočního smetí“ tvoří 

obaly na dárky. Zkusíme to letos zlepšit?
Při nákupech – Vezměte si s  sebou 

látkové, jutové, papírové tašky nebo košík 
z domu a odmítněte v obchodech igelitky 
a sáčky.

Při balení dárků - Buďte nápadití. 
Jsou obaly umělé, svítivé, šustivé, na jedno 
použití a  vedle nich neméně krásné 
papírové, nebo látkové znovupoužitelné, 
nebo recyklovatelné. Zajímavý způsob 
balení je pomocí japonské techniky 
furoshiki, kdy dar schováte do čtverce či 
pruhu látky. My jsme vloni vyzkoušeli 
potiskat bramborovým tiskátkem 
papírové sáčky z  recyklovaného papíru 
a výsledek byl překvapivě působivý. Další 
dobrý nápad jsou textilní pytlíky, třeba 
na www.dopytlicku.cz, www.lapytla.cz

Jídlo
Zkuste lokální, třeba rybu z Pohořelic 

(www.rybnikarstvipohorelice.cz), mouku 
na  vánoční cukroví ze mlýna Alfa 

Pouzdřany (www.mlynalfa.cz) tady jistě 
víte, koho váš nákup podpoří. Oříšky, 
mandle, sušené ovoce apod. je výhodnější 
koupit ve  větším balení, domluvte se 
s kamarády a rozdělte se, ušetříte kromě 
peněz zbytečné obaly a dopravu. Smutnou 
pravdou o  Vánocích je také plýtvání 
jídlem, i s tím se dá něco udělat.

Každou maličkostí rozhodujeme 
o tom, jaké budou naše Vánoce, a zároveň 
jaká bude naše společnost, jaká bude naše 
planeta pro naše děti, kolik dobrých věcí 
můžeme teď a  tady udělat, kolik radosti 
naše konání přinese.

Přejeme Vám Vánoce zdravé, šetrné 
a přitom šťastné.

Za KMV Jitka Klimešová 

Klub důchodců
Navštívili jsme 
Boleradice. Noc 
divadel měla úspěch
V sobotu 19. listopadu jsme se vydali 

za  kulturou do  nedalekých Boleradic. 
Divadelní soubor Jiráskova divadla 
v  Hronově zde sehrál drama o  čtyřech 
dějstvích –„VOJNARKA“. Hra zachytila 
obraz východočeské vesnice roku 1860.

Hostující divadelníci sklidili velký 
potlesk. Viděli jsme opět velmi pěkné 
představení a  budeme se těšit v  příštím 
roce na další kulturní zážitky.

Vzpomněli jsme 
na zesnulé členy
Počátkem listopadu si pravidelně 

připomínáme Památku zesnulých. Také 
letos jsme se sešli 2. listopadu na místním 
hřbitově, abychom uctili památku 
zesnulých členů klubu, zavzpomínali 
u hrobů a u hlavního kříže zapálili svíčky.

V den Památky zesnulých jsme vzpomněli na své 
bývalé členy. Foto: Zdeňka Melová

Proběhla sbírka 
použitého šatstva
Děkujeme našim spoluobčanům 

za podporu této sbírky. Ve dnech 6. - 8. 10. 
2016 jsme darovanými věcmi naplnili obě 
místnosti na sokolském hřišti.

Sbírky pro Diakonii Broumov se 
zúčastnily obětavé členky klubu. Díky 
vám!

Je téměř konec roku 2016, proto chci 
popřát všem členům Klubu důchodců 
a všem, kdo čtete tyto řádky:

„AŤ VÁM KRÁSA VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ PŘINESE DO  VAŠICH 
DOMOVŮ RADOST, KTERÁ VÁS 
BUDE PROVÁZET PO CELÝ NOVÝ 
ROK 2017. VŠEM DOBRÉ ZDRAVÍ“!

Za Klub důchodců Zdeňka Melová

Bazar knih pomůže 
dětem v lesní školce 
k houpačkám 
a opičí dráze
Lesní školka Vranovice, z.s. 

uspořádala v  sobotu 12. listopadu velice 
úspěšný bazar knih. Zhruba 20 dárců 
darovalo přes 600 knih. 

Na prvním bazaru našlo nové majitele šest 
stovek knih. Foto: Martin Třináctý

Průvodci, rodiče a přátelé lesní školky 
knihy rozdělili do přehledných kategorií. 
Dámy - průvodkyně upekly buchty 
a otevřely kavárničku. Všechny knihy jsme 
prodávali za 5 Kč a i ceny v kavárně byly 
symbolické. Káva, čaj i  buchta za  5 Kč. 
Celkem se nám podařilo prodat 600 knih 
a výdělek činil bezmála 3 000 Kč. 

Do  lesní školky za  to pořídíme 
nový kouřovod ke  kamnům, kterými 
si topíme v  maringotce, a  lana, která 
můžeme navazovat na  stromy a  vytvořit 
tak dětem houpačky a opičí dráhy. Nejen 
z  důvodu toho, že nám spousta knih 
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zbyla, ale hlavně díky úspěchu bazaru, 
jej chceme na  jaře zopakovat. Dík patří 
všem dárcům, těm, kdo si knihy koupili 
a  v  neposlední řadě restauraci U  Fialů. 
Věříme, že se nám podaří v sále pořádat 
další společenské akce a nádherný prostor 
znovu oživit a otevřít občanům Vranovic. 

Martin Třináctý

Setkání spolužáků 
ročníku 1941
Člověk je tvor společenský, proto 

se rád setkává s  přáteli. Za  tím 
účelem jsou ideální setkání různého 
charakteru, jako například setkání 
spolužáků, rodáků. jubilantů, maturantů, 
vojáků a  jiných profesí i  při životních 
příležitostech. Bývalí žáci Základní školy 
ve Vranovicích, narození v roce 1941, se 
dohodli na organizovaném setkávání při 
různých časových výročích. Tak se stalo 
mimo jiné i  letos 21. 10. 2016, kdy se 
dožíváme 75 roků. Tři čtvrtiny století jsou 
už dosti dlouhou dobou, aby se mohlo 
zavzpomínat s  přáteli na  příběhy ze 
školních i jiných uplynulých časů a spolu 
se pobavit.

Letošní setkání zorganizovali bývalí 
spolužáci paní Miluše Kelblová, Jarmila 
Faronová a pan Josef Varmužka, kterým 
pomáhali se zajištěním účasti přespolních 
paní Vlasta Svobodová z Přísnotic, Marie 
Pávišová z Přibic, Jana Bártová z Uherčic, 
Anna Sklenářová z  Ivaně a  Marie 
Křížková z Pouzdřan.

Sešli jsme se v  pátek odpoledne 
ve velmi pěkném prostředí společenského 
sálu v  penzionu Veritas v  počtu 28 
účastníků. Setkání jako obvykle zahájil 
úvodním projevem pan Josef Varmužka. 
Nejdříve jsme uctili minutou ticha 
památku těch spolužáků, kteří se setkání 
nedožili. Dále připomenul události, 
které se staly od posledního setkání. Pak 
následovala volná zábava zpestřovaná 
zpěvem při harmonice mistrně ovládané 
panem Slávkem Effenbergerem 
s  doprovodem pana Josefa Varmužky 
na  saxofon. Dobrým jídlem a  pitím 
nás po  celou dobu zásoboval příjemný 
personál uvedeného hotelového zařízení 
a  dobré zákusky ke  kávě napekla paní 
Wolingerová.

Tak jsme si v  příjemném prostředí 
v  družné zábavě popovídali i  zazpívali. 
Podělili jsme se o  historky ze života, 

na které rádi vzpomínáme, na vranovická 
místa, která se za  tu dobu radikálně 
změnila, dobře jsme se pobavili nad 
třídními fotografiemi 7.A, 7.B a  7. 
C z  roku 1954. Vzpomínali jsme 
například, jak jsme chodili pozorovat 
rorýsy do Hlinku, což byla rozlehlá jáma 
na  těžbu písku s  příkrou stěnou, a  dnes 
už je v těchto místech velká obytná čtvrť. 
Také jsme vzpomněli na  prázdninové 
činnosti, jako rybaření s  prázdninovým 
rybářským lístkem, koupání se v blízkých 
přírodních vodních tocích, na  různé 
příhody při prázdninových brigádách 
na polích při žních i v některých místních 
provozovnách. Zkrátka v  hlavách 
ve  „staropaměti“ máme uloženo spoustu 
záznamů z mládí, o něž jsme se navzájem 
podělili.

Setkání někdejších spolužáků po letech potěší

Dokumentární fotografie ze setkání 
pořídila paní Miluše Kelblová, z  nich 
s  jejím souhlasem některé k  příspěvku 
přikládám. Čas utíkal jako voda a všichni 
jsme se při postupném rozcházení 
shodovali na  tom, že tato setkání už by 
se měla organizovat ne za 10, ani za 5, ale 
každý rok.

Setkání se vydařilo a můžeme se těšit 
na příští. Přáli bychom si, aby bylo stejně 
úspěšné, nebo ještě úspěšnější.

Procházka Josef, Chvalčov

Na harmoniku a saxofon zahráli bývalým 
spolužákům Slávek Effenberger a Josef 
Varmužka
Foto: Miluše Kelblová

Obecní knihovna

Knihovnu vede 
nová knihovnice
V  měsíci říjnu došlo ke  změně 

na  pozici knihovnice. Od  20. října 
nastoupila do  knihovny paní Markéta 
Hégerová, která vystřídá paní Irenu 
Kellnerovou. Knihovna je pro veřejnost 
otevřena 15 hodin v  týdnu. Otevírací 
hodiny zůstávají v platnosti jako doposud. 

(hor)

Půjčovní doba 
knihovny
Pondělí 15 – 19 hodin
Úterý  zavřeno
Středa 8 – 12 hodin
Čtvrtek 15 – 19 hodin
Pátek 16 – 19 hodin

Nebývalá obnova 
knižního fondu
V  letošním roce pořídila knihovna 

celkem 286 nových knih všech žánrů 
pro děti i dospělé čtenáře. Kromě naučné 
literatury, týkající se zdraví, zdravé výživy, 
kuchařek a duchovního rozvoje v knižních 
novinkách naleznete kolekci všech deseti 
dílů mladými čtenáři vyhledávaných 
Deníků Mimoňky od Rachel Russelové, 
Minecraft nebo Já, Jůtuber. Dospělí 
čtenáři pak mohou vybírat z  kolekce 
románů norského spisovatele Nesboa, 
severských autorů detektivek a  dalších. 
Nechybí ani knihy domácí autorů Ivanky 
Deváté, Věry Fojtové, Věry Řiháčkové či 
soubory historických románů Vlastimila 
Vondrušky.

Přehled všech novinek najdete 
na  webových stránkách obce v  sekci 
Knihovna. Při rozbalení názvu  knižní 
novinky se otevře on-line katalog, kde si 
můžete přečíst krátkou anotaci a uvidíte, 
zda je kniha aktuálně v  knihovně 
k dispozici. V případě, že je kniha půjčena, 
můžete si ji z  tohoto okna rezervovat 
přímo z domu. Odkaz na webové stránky 
knihovny naleznete zde: http://www.
vranovice.eu/obec-vranovice/obecni-
knihovna/

Josef Horníček
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Sport

TJ Sokol Vranovice
Ohlédnutí 
za končícím rokem
Konec roku je před námi a  jako 

v  předešlých letech opět hodnotíme 
a rekapitulujeme.

V roce 2016 jsme se zaměřili především 
na mládež. Snažili jsme se do tělocvičny 
„dostat“ co nejvíce dětí a  myslím, že se 
nám to podařilo (konečně).

Pobyt v přírodě ve Vlkově u Tišnova 
i  v  Budislavi u  Litomyšle byl zaměřený 
především na  kamarádství a  pomoc 
mladšímu a  slabšímu. Dnešní životní 
styl, kdy v  mysli člověka vyhrává názor, 
že jen ti nejlepší najdou uplatnění, vede 
často k diskriminaci (až šikanování) těch 
slabších a méně šikovných. Proto jsme hry 
a soutěže směrovali k tomu, aby se sami 
mohli přesvědčit, že vzájemná spolupráce 
v kolektivu je nutná, že jedinec, jakkoliv 
zdatný, nemá takové možnosti a  rozsah, 
jako dobrá parta a  že v  dobře fungující 
skupině najde svoje místo každý

Noc sokoloven, tak jako vloni, 
seznámila všechny příchozí s  naší 
jednotou a stylem cvičení.

K  dnešnímu dni se nám bohužel 
nepodařilo pronajmout uvolněné prostory 
v restauraci a doufáme, že v roce 2017 se 
nám to podaří.

Rok 2017 bude již náročnější. Budeme 
se připravovat na  slet 2018 a  současně 
na sté výročí založení Sokola.

Výbor TJ Sokol 
Vranovice přeje všem 
svým členům a nejenom 
jim, vše nejlepší 
do  nového roku, hodně 
zdraví a  štěstí. Život 
bez stresu, plný pohody 
a  zdravého pohybu 
a  dovoluje si vás pozvat 
do  naší tělocvičny, 
kde pod vedením 
proškolených cvičitelů 
můžete udělat něco pro 
svoje zdraví.

Marta Goliášová

Cvičení rodičů 
s dětmi
Cvičení, do  kterého si přicházejí 

zacvičit děti od jednoho roku do pěti let 
se svými rodiči, je každé pondělí od 17.00 
hod. do  18.00 hod. v  sokolovně. Vedou 
ho společnými silami cvičitelky Jana 
Hanušová a Jitka Klimešová.

Cvičením rozvíjíme přátelství, 
navazování sociálních kontaktů s vrstev-
níky, všestrannost a lásku k pohybu.

Od  maminek a  tatínků, kteří 
doprovázejí děti, čekáme zájem o pohyb, 
soustředění a  aktivní spolupráci při 
cvičení. Když děti vidí, že rodiče jsou 
spokojení a  šťastni z  pohybu, mnohem 
více spolupracují a s radostí a zájmem se 
zapojují do cvičebních aktivit. Milí rodiče 
– buďte dětem příkladem!

Tento školní rok se zapojíme 
do  projektu „Svět nekončí za  vrátky, 
cvičíme se zvířátky“. Motivací pro děti 
jsou zvířátka, která je budou provázet 
plněním úkolů. Za splnění daných úkolů 
budou děti odměňovány nálepkami, 
které si nalepí do  svého deníčku. Děti 
mezi sebou nesoutěží, cílem je podpořit 
a  respektovat každého cvičence. Těšíme 
se na společnou radost z pohybu.

Děkujeme vedení TJ Sokol Vranovice 
za získání nové cvičební sestavy pro děti 
předškolního věku. Sestava na  cvičení 
je barevná, mnohostranně využitelná 
a dětmi oblíbená.

Jana Hanušová, Jitka Klimešová

Děti předškolního věku si mohou zacvičit spolu 
s rodiči. Foto: Jana Němcová

Silový trojboj
Siloví trojbojaři 
soutěžili 
ve Vranovicích
Také letos byl oddíl silového trojboje 

TJ Sokol Vranovice pověřen uspořádáním 
3. Mistrovství Jižní Moravy v  silovém 
trojboji mužů, žen a  mládeže bez 
podpůrných dresů (RAW).

Soutěž se uskutečnila 29. října 
a  přihlášeno bylo celkem 45 závodníků. 
Tento počet se nakonec navýšil 
na konečných 68 soutěžících. A proč? Tato 
soutěž probíhala také v Sokolově a počet 
jejich přihlášených soutěžících přesahoval 
stovku, proto k  nám bylo převedeno 15 
sportovců z  Prahy, 7 z  Nymburka a  1 
z Pelhřimova.

Z  tohoto důvodu musel náš 
oddíl zajistit pro soutěžící nakládání 
v minimálním počtu 6 osob. Nakladači pod 
vedením Pavla Pláteníka odvedli perfektní 
bezchybnou práci, která trvala přes 
deset hodin, a  při závěru při vyhlašování 
výsledků sklidili od soutěžících zasloužený 
potlesk. Perfektní a  bezchybnou práci 
odvedli Ing.  Petr Nepomucký s  Renatou 
Karpíškovou jako zapisovatelkou 
výsledkových listin.

Náš oddíl reprezentovali jen dva 
soutěžící závodníci, a  to v  kategorii 
do  83 kg. V  této mimořádně nejvíce 
obsazené kategorii bylo 5 závodníků 
z Prahy a 1 z Jihlavy, na které Pavel Bílek 
se svým celkovým výkonem 492,5 kg 
nestačil, a  obsadil tak 7. příčku, přestože 
bez problému získal druhou výkonnostní 
třídu. Lukáš Soukup soutěžil v  kategorii 
do 74 kg a odvedl svůj standard s celkovým 
výkonem 345 kg. Umístil se jako šestý.

Zdravotnický dohled nad soutěžícím 
měl Doc. MUDr. Zdeněk Černý, CSc. 
z Brna. O  hladové žaludky všech se 
pečlivě staraly Renata Měřinská se svým 
kolektivem, za  což jim patří také velké 
poděkování. Děkujeme i všem sponzorům 
a ostatním členům oddílu silového trojboje 
za přípravu této velmi náročné soutěže.

Sponzoři soutěže:
TJ Sokol Vranovice, Český svaz 

silového trojboje, Pneuservis Bartoš 
Vranovice, Richter COMPANY s.r.o. 
Spec. nákladní doprava Brno.

Za TJ Sokol Vranovice - oddíl sil. 
trojboje Ivan Karpíšek
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SK Vranovice
SK v polovině 
soutěží
Všechna družstva našeho sportovního 

klubu ukončila podzimní část svých 
mistrovských soutěží. Pohled do  tabulek 
(viz dále), nás však přílišným optimismem 
nenaplňuje.

Umístění družstva mužů je sice 
trochu zavádějící, jelikož všechny 
své zápasy muži odehráli na  hřištích 
soupeřů. Pesimističtější pohled je pak 
zapříčiněn jakousi psychickou dekou 
a nechutí, která na hráčích v posledních 
třech kolech ležela. Chápeme, že byla 
zapříčiněna chybějící hrací plochou, která 
je k  tréninkovým jednotkám zapotřebí, 

ale s  tímto vědomým handicapem jsme 
bohužel do podzimní sezóny nastupovali.

Tuto už tak špatnou atmosféru navíc 
posílila informace o  odstoupení Radka 
Klimeše z  pozice hlavního trenéra. Jeho 
důvody určitě mají svá opodstatnění, která 
sdělil jak hráčům, tak i výkonnému výboru 
SK. Jeho rozhodnutí všichni akceptujeme 
a před námi nyní stojí nelehký úkol najít 
za něj adekvátní a autoritativní náhradu.

Velice rád bych touto cestou Radkovi 
poděkoval. Hlavně pak za to, že v dobách 
nejtěžších pomohl vranovický fotbal 
vytáhnout z  úplného dna a  povznesl jej 
na  současnou úroveň. Odvedl spoustu 
záslužné práce a  často obětoval čas 
na  úkor své rodiny. To dozajista docení 
všichni, hráči nevyjímaje.

Nám všem teď nastává doba 
odpočinku, ve  které je potřeba si řádně 
vyčistit hlavy a  doléčit zranění. Jak 
tělesná, tak i  ta duševní. Věřím, že poté 
s  elánem naskočíme do  zimní přípravy 
a  budeme řádně zoceleni a  přichystáni 
na  jarní část, ve  které budeme fotbalem 
opět bavit nejen sebe, ale hlavně naše 
fanoušky. Velkou motivací pro všechny 
musí být už jen představa, že vše 
podstatné se odehraje na našem domácím 
hřišti a novém trávníku.

Na závěr přeji všem hráčům, trenérům, 
činovníkům, sponzorům a  samozřejmě 
fanouškům a  příznivcům klidné prožití 
svátků vánočních a  spoustu úspěchů 
i pohody v roce 2017.

Za SK Vranovice Mirek Ježa

Družstva mládeže
Družstva mládeže vstoupila 

do  nového soutěžního ročníku spojena 
s hráči Sokola Přibice. Kádr přípravek se 
nám rozrostl na  potěšitelných 20 hráčů. 
Své ratolesti nám přivádějí rodiče také 
z  okolních vesnic (Pouzdřany, Uherčice, 
Přibice).

Vzhledem k rekonstrukci hrací plochy 
odehráli naši nejmenší všechna soutěžní 
utkání na  hřištích soupeřů. Zde se nám 
několikrát projevila nedobrá situace 
v  Přibicích, kdy nám na  zápas nepřijel 
ani jeden hráč. Byli jsme pak nuceni obě 
družstva postavit jen z  našich playerů. 
Kluci, zejména Šíma Kužel, Maty 
Klimus a Míša Frölich, však rádi zaskočili 
u starších a určitě se mezi nimi neztratili. 
Velký dík také patří rodičům za  jejich 
pomoc a podporu.

Společné družstvo žáků prošlo 
generační obměnou, což se projevilo 
také na  výsledcích. Po  podzimní části 
OS skupiny B jsou naši žáci na čtvrtém 
místě. Zde je velkou bolestí laxní 
přístup a  nedisciplinovanost některých 
starších hráčů, a  to jak na  trénincích, 
tak i  v  zápasech. Na  druhou stranu 
máme radost ze začlenění nových hráčů 
z přípravky. Zejména Kubík Toncr podává 
na trénincích i v zápasech velmi kvalitní 
výkony. Dík patří také Ádovi Kotačkovi, 
který, ač ještě hráč přípravky, nastupuje 
i v zápasech žáků.

Za trenéry mládeže Honza Stankovič

Stolní tenistky 
úspěšné
52 roků – tolik činil věkový rozdíl 

mezi nejstarší a  nejmladší hráčkou 
prvního soustředění nového ročníku 
jihomoravské divize žen ve  stolním 
tenisu. A  jako v  ročníku minulém se 
první dvoukolo této soutěže uskutečnilo 
druhou říjnovou sobotu ve  vranovické 
sokolovně.

Na  rozdíl od  mužů, jejichž 
družstva soutěží již na  okresní úrovni 

Muži III. tř. skup. B Z V R P S B P+ P-

1. Vrbice 13 10 1 2 28:13 31 0 0

2. Šitbořice 13 9 2 2 43:10 29 0 0

3. Ivaň 13 9 2 2 37:16 29 0 0

4. Strachotín 13 7 2 4 29:16 23 0 0

5. Horní Věstonice 13 5 4 4 21:21 19 0 0

6. Bořetice 13 5 4 4 21:25 19 0 0

7. Popice 13 5 2 6 28:22 17 0 0

8. V. Pavlovice  
B/Starovičky

13 5 2 6 17:22 17 0 0

9. Boleradice 13 5 2 6 13:19 17 0 0

10. Nosislav 13 4 4 5 21:25 16 0 0

11. Vranovice 13 3 3 7 16:32 12 0 0

12. Kobylí 13 2 5 6 16:22 11 0 0

13. Velké Hostěrádky 13 3 2 8 16:31 11 0 0

14. Kloubouky 13 1 1 11 16:48 4 0 0

Starší žáci OS skup. B Z V R P S B P+ P-

1. Ivaň 10 10 0 0 106:10 30 0 0

2. Březí 10 8 0 2 59:8 24 0 0

3. Zaječí 10 4 0 6 20:67 12 0 0

4. Přibice / Vranovice 10 3 0 7 19:46 9 0 0

5. Pouzdřany 10 3 0 7 27:58 9 0 0

6. Perná 10 2 0 8 16:58 6 0 0
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(na  okrese Břeclav je čtyřstupňová), 
nejnižší samostatná ženská soutěž se 
organizuje až na  úrovni kraje. Právo 
účasti hráček není přitom nikterak 
věkově limitováno. Není tedy divu, že 
do  hracího sálu si za  krásného počasí 
přijely zahrát zasloužilá trenérka Alena 
Blatná (59) z Moravské Slavie Brno, ale 
i sedmiletá Eliška Novotná (na snímku), 
reprezentantka oddílu SKST Hodonín. 
Z této bašty českého ženského stolního 
tenisu už ostatně vyrostlo mnoho 
mistryň republiky a  olympijských 
reprezentantek! Kdo se o  stolní 
tenis zajímá, jistě mu není neznámé 
například jméno Ivety Vacenovské. 
I  mnohonásobné přebornice republiky 
a  reprezentantky však také jednou 
ve  velmi mladém věku začínaly 
a v Hodoníně prostě vědí „jak na to“.

Letošní tabulka se oproti loňské 
sezóně opět rozrostla a  čítá osm 
družstev. Ta se postupně podle 
časového harmonogramu sjížděla, aby 
každé odehrálo první dva zápasy ze 
čtrnáctikolového rozlosování. Děvčata 
místního oddílu TJ Sokol dokonale 
využila domácího prostředí a  výhrami 

6:4 a 7:3 (Hodonín, Břeclav) si zajistila 
průběžnou druhou příčku v tabulce a ta 
jim zatím patří i  po  odehrání šesti kol 
soutěže. Bilance našich hráček je zatím 
vzácně vyrovnaná: Pavlína Veselá – 11 
výher/7 proher, Zuzana Benešová – 7/5, 
Nela Dvořáčková – 5/4, Anna Tomolová 
8/7.

Pavel Šťastný

Nejmladší hráčka Eliška Novotná
Foto: Pavel Šťasný Hráčky čtyřhry Veselá - Dvořáčková

komerční inzerce
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Vzácných „90“ let

oslaví 24. prosince 2016

paní Anna Trojanová.

„88.“ narozeniny oslaví 23. prosince 2016
pan Jan Němec,
muzikant, skladatel,

bývalý člen Státní filharmonie Brno,
kterému v Praze udělila 
„Nadace život umělce“ 

a „Společnost Intergram“
titul „Senior Prix 2009“

za virtuosní hru na kontrafagot.

Naše milovaná
maminko, babinko a prababinko,
srdečně Ti blahopřejeme
ke krásným narozeninám
a přejeme Ti do dalších let
hlavně hodně síly k uzdravení.
K tomu příjemné teploučko domova
a dobrůtky od dcerky Aňulky.
Blahopřejí
celá rodina Halfarova,
rodina Trojanova
a všichni dobří známí.

Milý tatínku,
srdečně Ti blahopřejeme
k Tvým vzácným narozeninám
a přejeme Ti hlavně pevné zdraví
a vše to, co Tě baví.
Zpívání a hraní svých skladeb na harmoniku
a natáčení videí na YouTube.
Přejeme velkou sledovanost a správné nápady
k nově připravovanému muzikálu pro děti.
Stálou tvořivost, zdraví, štěstí
a ještě hodně sil do dalších let
Ti přejí
dcera Jarmila a syn Jan
se svými rodinami.
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Vážení pacienti,
od 1. 1. 2017 rozšiřujeme ordinační hodiny. V pondělí bude ordinace v provozu 
do 14.00 hod., ve čtvrtek již od 7.30 hod. až do 18.00 hod. Odpolední ordinace 
ve  čtvrtek bude vyhrazena objednaným pacientům – objednat se můžete 
na  tel. čísle 519  433  332. Zároveň zavádíme pevnou polední pauzu denně 
od 11.30 hod do 12.00 hod.
Všechny změny najdete na naší webové stránce www.lekarivranovice.cz.

Ordinační doba od 1. 1. 2017
Pondělí 7.30 – 11.30 12.00 – 14.00
Úterý 7.30 –    9.30 Ivaň 10.00 – 11.30 12.00 – 13.00
Středa 7.30 – 11.30 12.00 – 13.00
Čtvrtek 7.30 – 11.30 12.00 – 18.00  (od 14.00 do 18.00 pouze objednaní)

Pátek 7.30 – 11.30 12.00 – 13.00 
MUDr. Petr Bartl

SDH Vranovice

zve na

Hasičský ples,
který se uskuteční

v sobotu 11. února 2017
ve sportovní hale

Vranovičtí vinaři zvou své členy 

i veřejnost na tradiční žehnání 
mladých vín s ochutnávkou. Akce 

se koná v úterý 27. 12. 2016 

v sále Domu pro seniory. 

Začátek je v 18.00 hodin,  

vstupné 3 vzorky mladých vín 

(vzorek 1 láhev 0,75 l), nebo 

100 Kč. Vínům požehná místní pan 

farář, ochutnávku nám zpříjemní 

reprodukovaná cimbálová muzika.

ČZS MO Vinaři Vranovice

Centrum volného času

zve na

Mikulášskou nadílku

v pondělí 5. prosince 2016

od 16.30 hodin

pod vánočním stromem

u kostela

Centrum 
volného času

zve na

Štědrovečerní 
zpívání

pod vánočním 
stromem

24. prosince 2016
od 15.00 hodin

Příjemné prožití 
svátků vánočních
a mnoho zdraví, 
štěstí, osobních 

i pracovních úspěchů
v novém roce 2017

Vám přeje
Obec Vranovice
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Přivítali jsme sedm malých občánků
V sobotu 19. listopadu jsme slavnostně přivítali mezi občany Vranovic 7 nových 

malých občánků. Jsou to: Vojtěch Beneš, Michal Čermák, Magdaléna Hegerová, Erik 
Hofman, Anna Hochmannová, Michal Hrstka a Pavla Kohoutová. V obřadní síni 
obecního úřadu se této malé slavnosti zúčastnili kromě rodičů také rodinní příslušníci 
a jejich známí. Za obec přivítali nové občánky místostarosta obce Ing. Jaroslav Pezlar 
a matrikářka Zuzana Škamradová. O program se postarali žáci základní a mateřské 
školy a děti ze Sborečku pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Pantákové. Na závěr 
této slavnostní chvíle se všichni přítomní zapsali do Pamětní knihy. V letošním roce 
jsme takto přivítali už 28 dětí. (hor) Foto: Josef Horníček

Blahopřejeme…

Leden
Miroslav Fojtík .............................. 65
Zdeněk Gottwald .......................... 65
Božena Topinková ........................ 65
Viktor Korčák ............................... 65
Lubomír Soukup ........................... 65
Jaroslav Celnar .............................. 90
Marie Šťastná ................................ 81
František Faron ............................. 84
Pavel Zajíc..................................... 65
Soběslav Ondrášek ........................ 82
Karel Bauch .................................. 86
Vlasta Galiová ............................... 86
Růžena Hrubá ............................... 87
Ladislav Koubek ........................... 82
František Nepomucký ................... 65
Josef Novotný ................................ 82
Ivan Karpíšek ................................ 75
Jiří Kotačka ................................... 65
Jitka Plevačová .............................. 75
Pavel Mašek .................................. 60
Únor
Marie Rausová .............................. 83
Anna Mazalová ............................. 70
Věra Němcová ............................... 80
Marie Brlíková .............................. 80
Marie Řehořová ............................ 86
Vlaďka Tučková ............................ 70
Marie Sochorová ........................... 84
Jaroslava Soukupová ...................... 65
Jan Hladký .................................... 80
Eva Kuželová ................................ 60
Marie Menšíková .......................... 70
Anna Klimešová ............................ 86
Antonín Menšík ........................... 75
Julie Berková ................................. 91
Milada Klimešová ......................... 91
Jaroslav Šťastný ............................. 60
Jiří Lát........................................... 65
František Jurka .............................. 82
Marie Jurková ............................... 81
Dana Biedermannová ................... 60
Lubomír Lang .............................. 70
Jiřina Ryšavá ................................. 81
Anna Saitlová ................................ 85
Drahomíra Mičánková .................. 65
Josef Václavík ................................ 65
Sňatky
Pavel Svoboda a Klára Macháčková
Úmrtí
Vladimír Straka
Věra Dobešová

Narození
Erik Hofman
Eliška Hubičková
Tereza Olšáková
Pavel Rohrer
Nikol Rösnerová
Lenka Ryšavá
Václav Melek
Ema Bartošová
Karin Vašová
Mikuláš Malenovský

Počet obyvatel ke dni 22. 11. 2016
Muži ......................................... 1149
Ženy .......................................... 1157
Celkem...................................... 2306
- z toho dospělí ......................... 1844
  muži .................................... 920
  ženy ..................................... 924 
- děti ........................................... 462
  chlapci ................................. 229
  dívky .................................... 233




