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ČÍSLO 2 DUBEN

DISTRIBUCE ZDARMA

V květnu uplyne 150 let od slavnostního otevření a posvěcení vranovického kostela,
který získal zasvěcení Navštívení Panny Marie. Více se dozvíte uvnitř zpravodaje.

150. výročí otevření
kostela

Veřejná sbírka

Plán rozvoje sportu

Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
Česká
republika
se
nachází
v nouzovém stavu, který byl vládou České
republiky vyhlášen dne 12. 3. a celostátní
karanténa byla vyhlášena dne 16. 3. 2020.
Stát a zodpovědné osoby dělají, co je
jejich povinností a v jejich silách.
Vedení obce zde není od toho, aby
uvedené kroky hodnotilo, měnilo, či
o nich jakkoliv diskutovalo.
Úkolem v dnešních dnech je, aby pro
Vás, vranovické občany, byly zachovány
všechny nezbytné služby v co nejmenším
omezení, zajistit informovanost a pomoc
těm, kteří ji nezbytně potřebují.
V souladu s prohlášením vlády ČR
byla omezena otevírací doba OU pro
veřejnost. Omezena je však pouze pro
fyzické návštěvy, všechny nezbytné úkony
jsou ze strany obce zajišťovány. Veškeré
poplatky jsou splatné až do konce měsíce
května, přednost mají platby bankovním
převodem.
V této souvislosti obec nabízí
občanům součinnost s obstaráním jejich

Z činnosti rady
a zastupitelstva
obce
Usnesení rady obce jsou před zveřejněním
upravena ve smyslu zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném
znění.

Usnesení Rady č. 2/2020
ze dne 27.1.2020

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila dovybavení
Centra volného času
1.2. Rada obce schválila Příkazní
smlouvu o obstarání předplavecké
výuky dětí MŠ ve školním roce
2019 – 2020 s MŠ Pouzdřany,
Za Kostelem 105, 691 26 Pozdřany
1.3. Rada obce schválila Příkazní
smlouvu o obstarání předplavecké
výuky dětí MŠ ve školním roce 2019
– 2020 s MŠ Vlasatice, Vlasatice 3,
691 30.
1.4. Rada obce schválila Příkazní
smlouvu o obstarání předplavecké
výuky dětí MŠ ve školním roce
2019 – 2020 s MŠ Cvrčovice 18,
2

pravidelných léků, pokud tak občané
nemohou učinit sami. Seniorům, kteří
nemají možnost se postarat o nákup
nezbytných potravin, tak obec zajišťuje
službu nákupu potravin, případně
nezbytné
drogerie.
Zaměstnanci
obce poskytují pro veřejnost veškerou
součinnost, konzultace a poradenství, jak
se vypořádat se současnou situací.
Dovolím si touto cestou poděkovat
všem, co pomáhají druhým, všem, co
nezištně šijí roušky, pomáhají svým
blízkým, svým sousedům.
Poděkování a nesmírnou úctu si
zaslouží všichni, kteří stojí v „první linii“,
kolektiv pracovníků u obvodních lékařů,
kolektiv pracovníků lékárny, prodavačky
v obchodech a všichni zaměstnanci obce.
Poděkování si zaslouží i všichni
zastupitelé obce, kteří nabídli svoji
pomoc.
Vážení spoluobčané, Vás všechny
si tímto dovoluji vyzvat k maximální
odpovědností každého z nás ke svému
nejbližšímu okolí. Dbejme všichni

stanovených pokynů. Odpovědnost
každého z nás je to nejdůležitější, čím
můžeme přispět ke zvládnutí současné
nepříznivé situace. Odmítněme všichni
společně paniku, chovejme se odpovědně
k sobě i ke svým blízkým. To je to hlavní,
co může každý z nás udělat hned.
Toto poděkování a výzva současně je
psáno v době, kdy nevíme, co bude zítra.
Je možné, že v době, kdy Vranovický
zpravodaj vyjde, budou platit další
opatření, o kterých nyní nikdo neví.
Jedno však bude platit v každý
okamžik, že vedení obce a zaměstnanci
obce tu jsou pro Vás, v dnešní složité době
zejména pro ty, kteří potřebují pomoc
druhých. Všichni bychom měli vědět,
že v tom nejsme sami a že si dokážeme
navzájem pomoci.
Nám všem přeji trochu toho
potřebného štěstí, a ještě jednou všem
patří velké poděkování.
Ing. Jan Helikar, Váš starosta

691 23 Cvrčovice.
1.5. Rada obce schválila Příkazní
smlouvu o obstarání plavecké výuky
dětí MŠ ve školním roce 2019 –
2020 s ZŠ Vlasatice, Vlasatice 3,
691 30 Vlasatice
1.6. Rada obce schválila Smlouvy
o hudební produkci č. 4/2020
a 3/2020 s Mistříňanka Antonína
Pavluše, z.s., Jos Chludila 472,
Dubňany na konání Obecního
plesu v r. 2021 a 2022
1.7. Rada obce schválila výrobu jednoho
páru Vranovického kroje.
1.8. Rada obce schválila Plán rozvoje
sportu na roky 2020 – 2025
1.9. Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo
se společností MabilMobil s.r.o.
na instalaci informačního systému
VMflorian.
1.10. Rada obce schválila podání
přihlášky do výběrového řízení
na pronájem prostor v budově
žst. Vranovice, ul. Nádražní 112
za účelem zřízení TIC.
1.11. Rada obce neschválila žádost
o pokácení 3 borovic na pozemku
p.č. 2554/10.
1.12. Rada obce schválila Odpisový plán
pro rok 2020.
1.13. Rada obce schválila nabídku

společnosti DATA PROCON
na rozšíření geoportálu o modul
hřbitova a naplnění stávajícími daty
z papírové dokumentace
1.14. Rada obce schválila nabídku
společnosti Čika – čištění kanalizací.
1.15. Rada obce schválila složení
výběrové komise pro vyhodnocení
nabídek na dodávku traktoru.
1.16. Rada obce schválila platový
výměr pro ředitele Základní školy
a Mateřské školy Vranovice, p.o.
1.17. Rada obce schválila od 1.3.2020
na místo správce ČOV a správce
budov pana Zdeňka Hochmana.
2. Ukládá:
2.1. Rada
obce
ukládá
provést
„inventuru“
pozemků
mezi
bytovými domy na Kopečkách.
T: 28.2.2020, O: L. Mrkvica
2.2. Rada obce ukládá vypsat výběrové
řízení na realizaci rekonstrukce
hřbitova (I. etapa) s termínem pro
realizaci březen – květen 2020.
T: 15.2.2020, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí finanční
vyúčtování 13. Obecního plesu.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu
o připravenosti a plnění Plánu
investic a oprav na rok 2020.

3.3. Rada obce vzala na vědomí
informace o řešení reklamací
v bytovém domě Doliny.
3.4. Rada obce vzala na vědomí
Rozhodnutí o prominutí daně,
vydané
Generálním finančním
ředitelství ve výši 97.000,-Kč
a 23.100,-Kč.

Usnesení Rady č. 3/2020
ze dne 10.2.2020

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program
jednání ZO dne 27.2.2020
1.2. Rada obce vzala na vědomí
informace
o
harmonogramu
odstraňování reklamací v bytovém
domě Doliny.
1.3. Rada obce schválila členy výběrové
komise pro výběrové řízení
rekonstrukce hřbitova I. etapa.
1.4. Rada obce vzala na vědomí
připravovanou
rekonstrukci
vodovodu
U
koupaliště,
připravovanou
Vodovody
a kanalizacemi Břeclav a.s.
1.5. Rada obce schválila Zadávací
dokumentaci
pro
výběrové
Rekonstrukce hřbitova (I. etapa).
1.6. Rada obce schválila žádost
o zámkovou dlažbu na vjezd k RD
na ul. Obchodní 122.
1.7. Rada obce schválila projektovou
dokumentaci pro uložení NN v ul.
Ulička.
1.8. Rada obce schválila doplnění 1 ks
veřejného osvětlení na ul. Dlouhá.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá uzavřít nové
Smlouvy o odvádění a čištění
odpadních vod uzavřené před
1.1.2014 do 30.5.2020 a zbývající
smlouvy do 31.12.2020.
T: 30.5.2020 (31.12.2020), O:
starosta
2.2. Rada obce ukládá předložit možné
žádosti o dotace z JmKu na rok
2020.
T: 24.2.2020, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o průběhu
inventur na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí
připravovanou
rekonstrukci
vodovodu
U
koupaliště,
připravovanou
Vodovody
a kanalizacemi Břeclav a.s.
Usnesení schválili všichni zúčastnění
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 4/2020
ze dne 24.2.2020
Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program
jednání Rady obce č. 4/2020.
1.2. Rada obce schválila žádosti o dotace
z JmK.
1.3. Rada obce schválila vybavení
nového TIC.
1.4. Rada obce schválila Kupní smlouvu
na dodávku traktoru se společností
HITL, s.r.o., Dobelice 57, 672 01
Moravský Krumlov.
1.5. Rada obce schválila Nájemní
smlouvu č. 6398100220 se
společností Správa železnic, státní
organizace, Oblastní ředitelství
Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
na pronájem nebytových prostor
p.č. st. 227 (provoz TIC).
1.6. Rada obce schválila nejvýhodnější
nabídku na úpravu hřbitova – I.
etapa společnost Kavyl s.r.o.,
Mohelno.
1.7. Rada obce schválila nejvýhodnější
nabídku a smlouvu na poskytování
právních služeb na dobu určitou
na 32 měsíců.
1.8. Rada obce nemá připomínky
k
projektové
dokumentaci
na rekonstrukci vodovodu na ul.
Ivaňská, pro investora Vodovody
a kanalizace Břeclav a.s., Čechova
1300/23, Břeclav.
1.9. Rada obce schválila cenovou
nabídku na opravu kanalizačních
vpustí.
1.10. Rada obce schválila pronájem části
pozemku p.č. 2837/1.
1.11. Rada obce schválila umístění
vodovodní šachty na p.č. 1915/37.
1.12. Rada obce schválila hospodaření
Základní školy a Mateřské školy
Vranovice p.o. za rok 2019.
1.13. Rada obce schválila Základní škole
a Mateřské škole Vranovice p.o.
převedení hospodářského výsledku
za rok 2019 do rezervního fondu
školy.
1.14. Rada obce schválila Inventarizační
zprávu Základní školy a Mateřské
školy
1.15. Rada obce schválila pronájem
zahrádky č. 2.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit zpracování
projektu na opravu vodovodní
a kanalizační přípojky v budově ZŠ
na ul. Masarykova.

T: 30.4.2020, O: Ing. Jaroslav
Pezlar, Drahomír Dofek
2.2. Prověřit
cenové
nabídky
na odstranění reklamací žlutých
skvrn na PVC podlahách v bytovém
domě Doliny.
T: ihned, O: starosta, oba
místostarostové
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu ředitele
ZŠ a MŠ Vranovice za 1. pololetí
na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu
zajištění a přípravě otevření TIC
v budově železniční zastávky.
3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu
o činnosti Školské komise
3.4. Rada obce vzala na vědomí zprávu
o činnosti Sportovní komise.
3.5. Rada obce vzala na vědomí
vyhodnocení Programu Sociální
obec Vranovice“ za rok 2019.
3.6. Rada obce vzala na vědomí Zprávu
o situaci v oblasti veřejného pořádku
a vnitřní bezpečnosti na území
ORP Pohořelice.
Usnesení schválili všichni zúčastnění
členové Rady obce.

Usnesení mimořádného jednání
Rady ze dne 16.3.2020
Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program
jednání mimořádného jednání
Rady obce dne 16.3.2020.
1.2. Rada obce schválila s platností
od 17.3.2020 uzavření provozu
Mateřské školy Vranovice. Uzavření
provozu je platné do odvolání.
1.3. Rada obce odložila výsadbu Stromu
života do podzimních měsíců.
1.4. Rada obce schválila, v době
nouzového stavu ČR vyhlášeného
vládou ČR, mimořádnou pomoc
postiženým skupinám (zejména
seniorům) při zajištění potřebných
léků a dalších neodkladných potřeb.
1.5. Rada obce schválila mimořádné
jednání ZO na 24.3.2020.
2. Ukládá:
3. Vzala na vědomí:
Usnesení schválili všichni zúčastnění
členové Rady obce.
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Usnesení z jednání ZO č. 1/2020
ze dne 27.2.2020
•
-

ZO schvaluje
ZO schválilo členy Návrhové
komise.
ZO schválilo ověřovatele zápisu.
ZO schválilo program dnešního
jednání dle předloženého návrhu.
1.1. ZO schválilo nečlenům ZO
působícím ve Finančním výboru
za rok 2019 odměnu ve výši 2.000,Kč.
1.2. ZO schválilo odměny za činnost
v r. 2019 pro členy Komise stavební
a životního prostředí, Kulturní
komise a Sociální komise, dle
předloženého návrhu předsedů
jednotlivých komisí.
1.3. ZO vyjádřilo velké poděkování
za činnost všech členů jednotlivých
komisí při Radě obce Vranovice.
1.4. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce
Vranovice na rok 2020 žadateli SK
Vranovice, z.s. ve výši 125.000,-Kč.
1.5. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce
Vranovice na rok 2020 žadateli
TJ SOKOL Vranovice ve výši
125.000,-Kč.
1.6. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce
Vranovice na rok 2020 žadateli
ZO ČZS Místní sdružení vinaři
Vranovice ve výši 20.000,-Kč.
1.7. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce
Vranovice na rok 2020 žadateli
Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Vranovice ve výši
20.000,-Kč.
1.8. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce
Vranovice na rok 2020 žadateli
Myslivecké sdružení Vranovice –
Přibice ve výši 30.000,-Kč.
1.9. ZO schválilo příspěvek na sociální
péči z rozpočtu obce Vranovice
na rok 2020 žadateli Diecézní
charita Brno, Oblastní charita
Rajhrad ve výši 2.100,-Kč.
1.10. ZO schválilo dotaci z rozpočtu
obce Vranovice na rok 2020
žadateli Český svaz včelařů, z.s. ZO
Vranovice ve výši 12.000,-Kč.
1.11. ZO schvaluje panu Bc. Liboru
Dofkovi působícímu v Kontrolním
výboru za rok 2019 odměnu ve výši
2.000,- Kč.
1.12. ZO schvaluje výsledky inventarizace
k 31.12.2019 dle přednesené
inventarizační zprávy.
1.13. Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní
smlouva o převodu vlastnického
práva k nemovitosti p.č. 2564/38
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•
-

•
-

o výměře 13 m2 s paní Hanou
Krejčiříkovou, bytem Přibická 618,
Vranovice.
ZO ukládá
ZO ukládá starostovi obce svolat
mimořádné zasedání ZO v době,
kdy budou známy předpokládané
finanční náklady spojené s opravou
podlahové krytiny bytového domu
Doliny.
ZO ukládá RO zpracovávat zápisy
ze schůzí RO dle metodiky MVČR
č. 12/2016.
ZO bere na vědomí
ZO bere zprávu o kontrole usnesení
na vědomí.
ZO bere zprávu o činnosti Rady
obce na vědomí.
ZO bere přednesenou zprávu
o činnosti FV na vědomí.
ZO bere přednesenou zprávu
o činnosti KV na vědomí.
ZO bere na vědomí zprávu
o
zpracování
projektové
dokumentace
Kulturního
a sportovního centra Sokolská.

Pozvánka na veřejné
jednání zastupitelstva
Veřejné jednání Zastupitelstva
obce Vranovice se uskuteční
30. dubna 2020 v 18 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Vranovice.

Kolik zaplatit a jak
v roce 2020?
Vážení občané, Obecní úřad
Vranovice oznamuje, že již vybírá
poplatky pro rok 2020. Splatnost je
do 31. 5. 2020.
POPELNICE – Místní poplatek
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů –
částka 450 Kč/osoba/kalendářní rok
platí každá osoba s trvalým pobytem
v obci a platí se také za vlastnictví
neobydlené nemovitosti – pokud třídíte,
můžete mít nárok na slevu – informace
o výši slevy poskytneme na telefonním
čísle 519 433 103 (pokud necháte
zvonit, dovoláte se na pokladnu, pokud
po vyzvání zadáte číslo účastníka 14,
voláte přímo na účtárnu).
PES – Místní poplatek ze psů –
částka 200 Kč/pes/kalendářní rok.
STOČNÉ – platí každá osoba, která
ve Vranovicích skutečně bydlí a týká se
pouze občanů, kteří mají na obecním
úřadě nahlášenou roční platbu (neplatí
občané s měsíční platbou přes SIPO) –
částka 924 Kč/osoba/kalendářní rok.

Možnosti úhrady

Harmonogram svozu odpadu
Komunální odpad
duben: 10. | 24.
květen: 8. | 22.
červen: 5. | 19.
Separovaný odpad
Plast duben: 8.
květen: 6.
červen: 3.
Sklo duben: 15.
květen:
červen:
Papír duben: 22.
květen: 20.
červen: 17.
Bioodpad - duben: 2.|16.|30.
květen: 14. | 28.
červen: 11. | 25.

•
•
•

Bankovním převodem
číslo účtu: 4200136517/6800
variabilní symbol: číslo popisné
zpráva pro příjemce: příjmení a rok
narození za koho je uhrazeno a název
poplatku

Je důležité, aby byla částka ve správné
výši a platba jasně identifikovatelná
(číslo popisné, příjmení, rok narození)
v případě nedodržení bude na poplatek
pohlíženo jako na neuhrazený.
V hotovosti
Po dobu nouzového stavu jsou
upraveny úřední hodiny, a to na pondělí
a středa 10 - 11 a 14 - 16 hodin. Preferujte
platbu na bankovní účet.
Mgr. Michaela Knytlová

Aktuality
Veřejná sbírka
Vedení obce Vranovice vyhlásilo
veřejnou sbírku, jejímž účelem je pomoci
Tereze Norkové a její nezletilé sestře
Viktorii, kterou má v péči. Dívkám
náhle v listopadu a prosinci loňského
roku zemřeli oba rodiče. Lidé, kteří
chtějí rodině pomoci, mohou přispět
libovolnou částkou na zvláštní bankovní
účet obce Vranovice 4211041708/6800.
Pomozme alespoň touto cestou překonat
nenahraditelnou ztrátu a zmírnit dopady
nečekané situace. Datum zahájení sbírky
1. 3. 2020. Datum ukončení sbírky 1. 9.
2020.

Obec podpoří sport
a volnočasové
aktivity

„Našim cílem je vytvořit podmínky
pro sportovní rozvoj všech věkových
skupin obyvatel Vranovic tím, že budeme
nejen udržovat všechna stávající zařízení
a vybudujeme nová, ale budeme se snažit
vytvořit podmínky i pro vznik dalších
sportovních klubů,“ uvedl starosta Jan
Helikar
(kva)

Sportovně
společenský areál
Sokolovna
Již v roce 2008 začala obec řešit
neuspokojivou situaci nedostatečných
prostor pro pořádání sportovních
a společenských akcí. V lednu roku
2008 Rada obce přijala úkol připravit
podklady pro návrh řešení pro pořádání
společenských akcí v obci. Realizační
studii vypracoval Ing. arch Kobza.
A měla tři varianty řešení. Ve stejném
roce
proběhla
i
celospolečenská
diskuze a k návrhům se mohli vyjádřit
občané Vranovic. Na základě toho byla
vybrána varianta č.3. V květnu roku
2009 vznikla realizační studie, která
zahrnovala sportovní halu se sociálním
a společenským zázemí a otevřené
víceúčelové prostranství – volnočasový
prostor s asfaltovou plochou pro konání
venkovních kulturně společenských akcí.
V roce 2010 byla uzavřena Smlouva
o sdružení s TJ Sokol Vranovice
na jejímž základě se uzavřela darovací

Park Hlinek, venkovní posilovna
u fotbalového hřiště, školní bazén nebo
nová tělocvična, ale také třeba naučná
stezka jsou sportoviště a místa pro
trávení volného času, které obec až dosud
vybudovala pro své občany. A hodlá
v tom pokračovat i do budoucna. Proto
byl v lednu letošního roku schválen
Plán rozvoje sportu pro léta 2020–2025.
Obec se v něm nejen zavazuje udržovat
a modernizovat stávající sportoviště
v obci, a to nejen ta, která jsou ve vlastnictví
obce, ale přispívat k rozvoji i dalších,
která jsou v majetku ostatních subjektů.
Prioritou
pro
nadcházející roky je
například vybudování
K u l t u r n í h o
a sportovního centra
Sokolská, venkovního
víceúčelového
sportovního
hřiště
na místě současného
tréninkového
fotbalového hřiště,
druhé etapy Naučné
stezky,
úpravy
zahrady
mateřské
a základní školy nebo
vybudování dětského
víceúčelového hřiště
Plán sportovně společenského areálu
na Kopečkách.

smlouva na pozemky „Sokolského hřiště“.
A bylo dohodnuto vytvoření obchodní
společnosti, kde společníky bude obec
Vranovice a TJ Sokol, která vybuduje
sportovně společenský areál Sokolovna.
Tím došlo k vytvoření dlouhodobé
koncepce řešení a vytvoření podmínek
pro konání společenského, sportovního
a kulturního života v obci.
V současné chvíli je zpracována
projektová dokumentace sportovně
společenského areálu Sokolovna a je
vydané závazné koordinační stanovisko
pro územní řízení. Realizace areálu je
obsažena v Plánu rozvoje pro současné
volební období. V letošním roce by
mělo dojít k vypracování realizační
dokumentace a získání stavebního
povolení. Ještě před tím bude projekt
konzultován se sportovní komisí
a sportovními spolky obce. Zároveň
budou prověřeny možnosti financování

Poděkování
hasičům
Sbor dobrovolných hasičů z Vranovic,
spolu s dalším sbory z okolí, zasahoval
v noci z 28. na 29. 2. u požáru plechové
skladovací haly v Pouzdřanech. Požár
byl natolik rozsáhlý a nebezpečný, že byl
vyhlášen třetí stupeň poplachu. Ve skladu
se nacházely propanbutanové tlakové
lahve. Díky včasnému zásahu se podařilo
zabránit dalšímu šíření požáru.
Za profesionální zásah vyjádřil
poděkování nejen vranovickým hasičům,
ale i vedení obce za jejich celkovou
podporu, ředitel územního odboru Břeclav
plk. Jozef Dankovič. K poděkování
a uznání hasičů za příkladný zásah,
ale i za celoroční profesionální práci
a vynikající připravenost se připojil
i starosta obce Jan Helikar a poděkování
vyslovil i starosta Pouzdřan Miroslav
Šmarda.
„Bez jejich profesionální připravenosti
a výjimečného nasazení není možné
si představit likvidaci požárů ani
odstraňování následků jiných živelných
katastrof.“ doplnil starosta Jan Helikar
(kva)
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Hřbitov čeká
rekonstrukce
V období duben až květen bude
zahájena první etapa rekonstrukce
vranovického hřbitova. Jejím cílem je
úprava cest, rozšíření počtu hřbitovních
míst a vytvoření urnového úložiště. V první
etapě dojde k odklizení nefunkčních
hrobů, opravě chodníků a úpravě zeleně.
Počítá se také s umístěním tří laviček.
Rekonstrukci provede společnost Kavyl.
Předpokládané náklady na rekonstrukci
hřbitova budou okolo 850 tisíc.
(kva)

Turistické
informační centrum
se otevře na nádraží
Datum 1. 4. 2020 měl být dnem,
kdy se plánovalo otevřít nové turistické
informační centrum v prostorách
nádražní budovy ve Vranovicích. Díky
vzniklé situaci se tak stát nemůže
a otevření se zatím přesouvá na neurčito.
Další informace sledujte na webových
stránkách obce, facebooku apod.
Turistické informační centrum pro vás
chystá nové prostory, kde se bude nacházet
samostatné infocentrum, půjčovna kol
a také prostor s knihobudkou.
A co všechno Vám nabídne
infocentrum? Informace týkající se
turistiky a cestovního ruchu, také si
zde můžete vyzvednout brožurku
k Naučné stezce vrány Krákorky,
která bude obsahovat mapu stezky či
zajímavé a určitě i zábavné úkoly pro
děti. V nabídce budou nově i reklamní
předměty naší obce, stezky Krákorky jako
např. hrníčky, náramky apod.

Nové informační centrum v budově ČD
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Půjčovna kol? Báječné! Nemáte
doma kola pro celou rodinu? A chcete
si vyjet na výlet? Nebude to žádný
problém, v půjčovně vám rádi nabídneme
jak pánská, dámská, ale i dětská kola.
Samozřejmostí je i veškeré povinné
vybavení. A co myslíme knihobudkou?
Knihobudka vám poskytne výběr knih,
které určitě stojí za to přečíst, stačí jen
přijít, vybrat si a jakmile dočtete tak ji
zase vrátit. Žádné poplatky, žádná časová
omezení. Jen trávení příjemného času
s knihou. A těšit se můžete taky na nové
akce, které pro Vás připravujeme.
Tak se na vás budu moc těšit.
Michálková Gabriela

Návštěvnost
Floriánka roste
Pozornost
obyvatel
Vranovic
i přilehlého okolí stále více přitahuje
Vzdělávací centru Floriánek, které bylo
slavnostně otevřeno před pěti měsíci. Jeho
součástí je nová knihovna se studovnou,
Základní umělecká škola, víceúčelový
sál s kapacitou stovky míst k sezení
a také školní družina. Opomenout nelze
ani výukový bazén, který byl otevřen
o dvanáct měsíců dříve jako součást
výstavby I. etapy Vzdělávacího centra,
spolu s pěti třídami základní školy
a novou tělocvičnou.
Nabídka aktivit pro všechny věkové
kategorie se neustále rozšiřuje, a tak
důvod zavítat do Vzdělávacího centra má
stále více lidí.
„Těší nás, že se Vzdělávací centrum
stává skutečným střediskem vzdělávání
a
aktivního
odpočinku
obyvatel
Vranovic, za kterým již nemusí dojíždět
do vzdálenějších měst. K tomuto účelu
bylo
vybudováno
a mělo by i nadále
sloužit,“
uvedl
starosta Jan Helikar
Vzdělávací
centrum Floriánek
bylo
postaveno
ve dvou etapách
v létech 2017–2020.
Předcházela
mu
dlouhotrvající
soudní
pře
o vlastnictví budovy
i pozemku na němž
se budova bývalé
jídelny a školní

družiny nacházela. První etapa, tedy pět
tříd základní školy, tělocvična a bazén byly
vystavěny na zelené louce. Druhá etapa
vznikla rekonstrukcí původní budovy.

Obec koupila nový
traktor
Obec rozšířila svůj stávající autopark
a pořídila nový komunální traktor LS,
který je produktem firmy LS Mtron.
Traktor bude sloužit technickým
pracovníkům obce a bude mít široké
využití při úklidu, údržbě veřejné zeleně,
zimní údržbě obce, ale i k převozu
různého materiálu. Ve výběrovém řízení
zvítězila společnost Hitl z Moravského
Krumlova. Obec pořídila traktor za 879
tis. Kč.

Nový přírůstek obecního motoparku

„Se
stávající
technikou
jsme
nedokázali udržovat obec tak efektivně,
jak jsme si představovali. Nyní již
budeme soběstačnější a nebudeme si
muset techniku najímat“ uvedl k nákupu
traktoru starosta Jan Helikar
(kva)

Rozšíření
ordinačních hodin
Vážení pacienti,
od pondělí 30.3.2020 dojde k rozšíření
ordinačních hodin v naší ordinaci.
Z technických a provozních důvodů
jsme nuceni ukončit provoz ordinace
v Ivani. Na druhou stranu nám tento
krok umožní sjednotit ordinační hodiny
ve Vranovicích a lépe oddělit péči
o nemocné pacienty od péče dispenzární
a preventivní. Zároveň prodlužujeme
ordinační hodiny v úterý a v pátek
do 14.00 hod.
Dopolední hodiny budou vyhrazeny
pro nemocné a pro odběry krve, odpolední
hodiny pro objednané pacienty a pro
telefonické konzultace.

Ordinační doba od 30.3.2020
odběry krve

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00 – 9.00
7.00 – 9.00
7.00 – 9.00
7.00 – 9.00

nemocní
objednaní
pacienti
pacienti
(bez objednání) telef. konzultace
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00
12.00 – 14.00
14.00 – 18.00
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00

návštěvní
služba závodní
péče
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
10.00 – 11.30
14.00 – 16.00

Prosíme vás o spolupráci a respektování tohoto rozdělení
a v případě akutního onemocnění opravdu přijďte dopoledne,
v odpoledních hodinách vás již nebudeme moci ošetřit.
Na druhou stranu telefonické konzultace nechejte na odpolední
hodiny, kdy budeme mít prostor se vám věnovat.
Podrobný rozpis ordinačních hodin naleznete v přiložené
tabulce.
Věříme, že si na změny rychle zvyknete a že oceníte rozšíření
ordinačních hodin a lepší organizaci péče v naší ordinaci.

Po dobu trvání karantény platí ordinační hodiny denně
v době od 7. 30 do 11.30 a jsou určené pouze pro závažné akutní
stavy. Vždy je nutné předem zatelefonovat. Více informací
na tel.: 519 433 332 nebo www.lekarivranovice.cz
MUDr. Petr Bartl, MUDr. Martina Veselá
Vážení pacienti,
v rámci boje proti šíření koronaviru vás vyzýváme, abyste
návštěvu naší ordinace omezili jen na nutné případy, tedy jen
na akutní onemocnění. V maximální míře využívejte možnosti
zasílání eReceptů a eNeschopenek.
Dopolední hodiny budou vyhrazeny pouze pro akutně nemocné,
pro odběry krve a pro telefonické konzultace akutních zdravotních
obtíží. Při podezření na koronavirovou infekci také nejprve
volejte, domluvíme se na dalším postupu.
Odpolední hodiny budou vyhrazeny pouze pro objednané
pacienty a pro telefonické konzultace výsledků, k předpisu eReceptů
apod.
Děkujeme za pochopení,
MUDr. Petr Bartl, MUDr. Martina Veselá

Obecní knihovna

Feng shui
Ve čtvrtek 23. ledna 2020 jsme měli
možnost uvítat ve Vranovicích paní
Ivu Matyášovou, která nás přišla blíže
seznámit s prastarou východní filozofií
Feng Shui. Dvě desítky posluchačů měly
možnost poslechnout si, jak pomocí
tohoto tradičního čínského učení vytvořit
z domova místo klidu a štěstí a zařídit
byt tak, aby neviditelná energie proudila
směrem prospěšným Vašemu zdraví
a úspěchům na poli kariéry a celkové
hojnosti. Více než zajímavé dvouhodinové
povídání bylo proloženo vlastními
životními prožitky a zbyl čas i na otázky
a zajímavé podněty posluchačů.
(kva)

Největší tajemství
třetí říše
Ve čtvrtek 20.2. 2020 proběhla
v Obecní knihovně přednáška s názvem
Největší tajemství třetí říše. Spisovatel,
badatel a filmový dokumentarista
představil
návštěvníkům
přednášky
neznámou část historie II. světové

války, kdy se po největší tankové bitvě
dějin u Kurska válečné štěstí obrátilo
v neprospěch nacistů. Od té chvíle
začínají obrovské podzemní práce
v oblasti nedaleko Náchoda, ovšem již
na dnešním polském území. Třetí největší
polský zámek Ksiaž je přebudováván
na poslední hlavní stan Hitlera a jsou
v něm provedeny obří podzemní práce.
V blízkých Sovích horách je pak v šesti
z nich vyvrtáno šest podzemních
komplexů, z nichž některé jsou
tak velké, že se na nich dá plout
na lodích. V přednášce byly
představeny všechny zmiňované
objekty a reálie i legendy
spojené s objevováním této pro
Čechy skryté části historie
(kva)

i řadu rekvizit přivezla do Vranovic
lektorka a spisovatelka Dana Šimková.
Některé děti prokázaly, že jejich znalosti
čarodějnického světa jsou excelentní
a zahanbit se nenechali ani dospělí. Ti
leckdy museli paní spisovatelce napovídat
či ji dokonce opravit. Ale nutno
podotknout, problematika světa kouzel je
vskutku zapeklitá a my laici jsme se mohli
jen divit.
(kva)

Dočista
kouzelná
přednáška
Na
páteční
podvečer
6. března 2020 se nejvíc
těšily
děti
a
milovníci
čarodějnického učně Harryho
Pottera. Více než tříhodinové
poutavé vyprávění o autorce
čarodějnické
ságy
Joanne
Rowlingové,
zajímavostech
ze samotné přípravy románu
i následného natáčení, ale

Děti se u přednášky dobře bavily
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Okna školy dokořán
Ulmannová, druhé místo obsadila Klára
Vlková a na třetím místě skončil Vojtěch
Obdržálek.

Recitační soutěž –
1. stupeň
V pátek 6. března 2020 se opět
po roce sešli žáci 1. stupně ZŠ na recitační
soutěži. V letošním roce se soutěžilo
v nových prostorách vzdělávacího centra,
což dodalo soutěžnímu klání slavnostní
ráz. Vítězové třídních kol poměřili své
recitační schopnosti ve školním kole
ve třech věkových kategoriích. Výběr
básniček byl velmi pestrý. Zazněly verše
současných autorů, ale taktéž básně
od významných českých básníků Jaroslava
Vrchlického či Josefa Kainara. Všechny
děti se připravily velmi pečlivě, snažily se
zaujmout nejen porotu, ale také diváky.
Soutěž pozorně sledovali spolužáci
z družiny. Porota měla jako každý rok
velmi obtížnou práci.

Nejpočetnější 3. kategorii (4.A, 5.A,
5.B) vyhrál Jan Fröhlich za skvělý přednes
básničky Popelka, druhé místo patřilo
Valerii Kunzové a třetí místo obsadila
Adéla Střelcová.

Všem účastníkům recitační soutěže
náleží pochvala za pěkné výkony
v oblasti poezie a taktéž poděkování
za reprezentaci své třídy.

V 1. kategorii (1.A a 1.B) zvítězila
Aneta Urbánková, která Básničku
o princezně sladila i svým oblečením.
Druhé místo obsadila Eliška Kaniová,
třetí byla Hana Jánková. V první kategorii
vystoupilo šest prvňáčků a dle názoru
poroty i všech zúčastněných recitace
básní v jejich podání měla vysokou úroveň
a jsou tak příslibem do dalších let.

Ve 2. kategorii (2.A, 3.A) se stala
vítězkou s básničkou Čert a Káča Denisa
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Jak Aneta
z Vranovic dobyla
Prahu
Neskutečné se stalo skutečností
a Aneta Zugarová z 9.A se na konci ledna
dozvěděla, že zvítězila ve své kategorii
literární soutěže „Zpomal, prosím !“
vyhlášené Policií ČR nejen v krajském
kole (o tom jsme informovali již dříve),
ale dokonce v kole celostátním a že bude
v pátek 7. února v doprovodu své rodiny
přebírat cenu za 1. místo. Aneta jen
zalapala po dechu a nevěřila svým uším.
A s rodinou se skutečně do Prahy vydala.
Jak slavnostní předávání cen v Praze
probíhalo, popisuje Aneta takto:
Samotné předávání se konalo v Muzeu
policie České republiky, konkrétně
ve zdejším kinosále. Nebyl příliš

rozlehlý, ale zato plný lidí. Po krátkém
představování nám paní policistka řekla
několik informací o této soutěži. Ta se
uskutečnila letos již čtvrtým rokem a jako
obvykle ve čtyřech kategoriích v sekci
literární a výtvarné, celkem se jí zúčastnilo
6000 dětí.
Po tomto úvodu nám děti z místní
mateřské školy zazpívaly písničku
za klavírního doprovodu jejich paní
učitelky, která sama písně skládala.
Následovalo vyhlašování 1. kategorie, ta
sestávala především z dětí předškolního
věku. Jejich obrázky byly vystaveny, stejně
jako ostatní výtvarná díla, v samotném
kinosále. Děti vždy krátce popovídaly, jak
dílo vytvářely, obdržely ceny a diplom,
udělalo se foto a vyhlašovalo se další
místo. Takto se vyhlásily všechny tři
umělecké kategorie. Vyhlašování střídal
zpěv dětí.
Čtvrtá kategorie se týkala literárních
děl. Průběh byl velmi podobný, rozdíl
byl jen v tom, že autoři měli krátce
popsat děj svého příběhu. Překvapilo
mě, kolika způsoby a jakými dějovými
liniemi dokázali „spisovatelé“ toto
téma zpracovat. A protože jsem velká
trémistka, tak já osobně jsem s tím měla
jistý problém. Obzvláště v okamžiku, kdy
jsem měla část své práce přečíst.
Následně byli všichni pozváni
na raut. To jsme už ale díky televiznímu
nahrávání
(mohli
jsme
sledovat
v hlavním zpravodajství na Primě ten
den) a procházení si rozlehlého muzea
s rodinou nestihli. Nijak to však neubralo
na mém nadšení a spokojenosti.

Vítězka literární soutěže je z naší školy

Gratulace od policistů, samotné ceny
a krásný zážitek i nečekaný úspěch se
staly velmi příjemnou vzpomínkou. Ráda
bych poděkovala paní učitelce Černé
za možnost se zúčastnit.
A co dodat závěrem? Velmi skromné
Anetě, která slávu nijak nevyhledává,
z celého srdce gratulujeme a děkujeme
za zviditelnění naší základní školy
a zvýšení její prestiže daleko za hranicemi
našeho kraje. Snad se nějakého
ocenění dočká i v rámci školy či obce.
A do budoucna jí přejeme, ať se jí na poli
literárním daří i nadále.
Mgr. Dagmar Černá

Karel Hynek
Mácha navštívil
hustopečskou
knihovnu
Po příjezdu do Hustopečí jsme šli
v úterý 4. února do knihovny, kde na nás
čekaly dvě milé knihovnice s programem
o K. H. Máchovi. Na začátku se nás
zeptaly, co se nám vybaví, když se řekne
Mácha. Pár lidí z naší třídy si vzpomnělo
na nějaké informace a potom začala
prezentace.

Dětské maškarní
dovádění
V sobotu 29. února se konal dětský
maškarní ples pořádaný ZŠ a MŠ
Vranovice.
Již při vstupu do sálu si mohly děti
v maskách zakoupit obálku s výherním
lístkem tomboly a dále už se jen nechat
unášet radovánkami plesu, o které se opět
postaral náš milý Radim Koráb se svojí
stále se usmívající asistentkou. Divadlo
Koráb je ve Vranovicích častým hostem
nejen na maškarním plese, ale stará se
i během roku o pobavení dětí v naší
školce. O krásné masky opravdu nebyla
nouze.

Hustopečská knihovna

Ta byla o Máchově životě, ale byla
poměrně krátká, protože se dožil pouze
26 let. Dozvěděli jsme se o jeho dílech
Svatý Ivan, Márinka, Cikáni a hlavně
o Máji. Řeč byla i o jeho životních
osudech, o tom, že se nedočkal vlastní
svatby a o brzké smrti jeho synka.
Zaujalo nás, že byl vášnivý cestovatel
a navštívil více než 90 hradů, např. Okoř,
Karlštejn, Kozel, Točník nebo Kokořín
a další. Jejich názvy jsme si museli vyluštit
v přesmyčkách, které jsme v knihovně
dostali. Máchovu smrt zapříčinila cholera
nebo zápal plic, to se dodnes přesně neví.

Po skončení programu jsme si šli ještě
prohlédnout knihovnu a burzu knih, kde
jsme si i nějakou knihu mohli zakoupit.
Návštěva knihovny se nám líbila,
protože probíhala v přátelské atmosféře.
Brychtová, Klimešová, Koubková,
Kurková, žákyně 8. B

Pezlar s Fröhlichem
ovládli Hustopečské
skákání 2020
Ve čtvrtek 6.2.2020 vyrazila tříčlenná
výprava žáků naší školy do Hustopečí.
Zde se totiž konalo tradiční, tento rok již
21. Hustopečské skákání. Kvalifikovalo
se celkem šest žáků naší školy, tři
dívky a tři chlapci, bohužel všechna tři
děvčata onemocněla, a tak se soutěže
zúčastnili pouze chlapci. Konkrétně
Jaroslav Fröhlich (9.A), Ondřej Kadlíček
(9.A) a Richard Pezlar (9.B). První
dva jmenovaní startovali v kategorii
starších žáků, Pezlar se už věkově zařadil
do kategorie dorostenců.
Naše škola se těchto závodů zúčastnila
vůbec poprvé. Soutěž probíhala podle
oficiálních pravidel atletiky a výsledky
byly za dohledu rozhodčích zaznamenány
do tabulek české atletiky. Jelikož byl závod
celorepublikový a zároveň i okresní,
závodníci mohli získat až dvě medaile.
Kromě skvělé atmosféry, měli atleti
možnost skákat na svou oblíbenou hudbu,
která jim pomohla k lepším výkonům.
Jako první šli do boje za ZŠ a MŠ
Vranovice Fröhlich s Kadlíčkem. Jejich
základní výška měla hodnotu 135 cm.
Kadlíček byl bezchybný do 145 cm, tuhle

Rej masek

A z dětských očí zářila spokojenost.
Letos jsme pro děti připravili bohatou
tombolu s 250 cenami, což by se
nepodařilo bez našich štědrých sponzorů.
Poděkování patří také Mažoretkám
z Pohořelic a děvčatům z Crazy, které
krásně náš ples doplnily skvělými
vystoupeními.
Za rok na viděnou!
Petra Stejskalová
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výšku se mu podařilo zdolat až posledním
třetím pokusem. Další postupnou výšku
150 cm už nezdolal a obsadil v závodě
15. pozici. V okresní soutěži z toho
bylo místo deváté. Fröhlich si vedl lépe
a do 155 cm zvládl vše na první pokus.
Laťku ve výšce 160 cm už ale nezdolal
ani jedním pokusem a výkonem 155 cm
obsadil 4.pozici. V okrese se však umístil
na prvním místě a vybojoval zlatou
medaili! Pro Jardu to byl zároveň i jeho
nový osobní rekord. Ten původní měl
hodnotu 150 cm z Brněnské laťky Hády
2019.
Na řadu přišla kategorie dorostenců
a v ní naše poslední želízko v ohni Ríša
Pezlar. Základní výška měla hodnotu
145 cm, ale to nebyl pro našeho žáka
žádný problém. Richard byl totiž
bezchybný až do 170 cm! Tuhle výšku
zdolal na druhý pokus, dokonce se mu
podařilo třetím pokusem zdolat i výšku
173 cm. Na 175 cm už nestačil žádný ze
tří pokusů, nicméně Richard výkonem
173 cm celou soutěž vyhrál a získal
po Jardovi druhou zlatou medaili pro naši
školu. I pro Richarda to byl nový osobní
rekord, který má teď hodnotu 173 cm!
Všem třem našim žákům bych chtěl
moc poděkovat za jejich úžasné výkony
a zviditelnění naší školy v tomhle krásném
sportu, jakým bezpochyby atletika je.
Lukáš Galbavý

Málo sněhu?
Na lyžáku jsme
i tak nalyžovali
kilometry
K zimě a lyžování neodmyslitelně
patří sníh. Toho jsme letos na rozdíl
od minulých let moc neměli, přesto si
dovolím tvrdit, že se letošní zimní kurz
vyvedl! I když jsme tentokrát nemohli
k výuce využít vlek přímo u chaty a museli
jsme dojíždět na sjezdovku do nedaleké
Karlovy Studánky, nalyžovali jsme toho
i tak dost a děti to v nohách ke konci
kurzu dost cítily…
Na obvyklé místo do Ludvíkova
na chatu U Sovy jsme odjížděli v sobotu
18. ledna a osazenstvo kurzu tvořilo 29
žáků (Matěj Smolík na poslední chvíli
onemocněl), tři instruktoři a zdravotnice.
Vedle pana ředitele Jiřího Sliackého
a vedoucího Jana Paříka kurz zajišťoval
externí instruktor Radomír Zvinger
a zdravotnice Veronika Hochmanová.
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Kvůli horším sněhovým podmínkám
jsme museli lehce pozměnit program.
Lyžovat jsme vyjížděli v půl desáté
dopoledne, vraceli jsme se pak v půl třetí
odpoledne. Po odpoledním klidu obvykle
přišla na řadu tematická přednáška
a po večeři jsme měli společný program,
který vždy zajišťoval jeden z pokojů.
V úterý dopoledne jsme podnikli pěší
výlet do Karlovy Studánky a na svah jsme
vyrazili až na večerní lyžování.
Výuka lyžování a snowboardingu se
odehrála bez problémů a všechny děti
zaznamenaly pokrok, který zúročily při
závěrečných závodech ve slalomu. Ten
rozdílem třídy opanovala Elena Koubková
z 8.A, která mezi brankami prokázala

velkou dravost. Za největšího „skokana
kurzu“ (žáka s největším pokrokem) jsme
vyhlásili Patrika Fiedlera ze 7.A, jenž si
jako naprostý začátečník na konci kurzu
počínal na svahu velmi zkušeně.
Nejdramatičtější
chvíle
nám
připravila v úterý po večerním lyžování
Anežka Motyčáková. Po nevinném pádu,
kdy se bez problému zvedla a lyžovala dál,
si po příjezdu na chatu začala stěžovat
na bolest hlavy a krku. Postupně se u ní
začala projevovat hyperventilace a její stav
se zhoršoval (motání hlavy, rozmazané
vidění). Ihned jsme volali záchrannou
službu, která za pár minut dorazila
a Anežku odvezla na kontrolu do Krnova.
Naštěstí se nepotvrdilo podezření na otřes

mozku a Anežku rodiče druhý den na její velkou prosbu opět
přivezli na kurz. I když nešlo o příjemný zážitek, je dobře, že
děti přímo zažily, jak může být lyžování nebezpečné…
Po čtvrtečním závěrečném zhodnocení jsme se sbalili
a v pátek dopoledne jsme nabrali směr jižní Morava. Snad nám
bude příští rok sníh přát o něco víc!
Mgr. Jan Pařík

Masopustní veselí v mateřské
škole
O tom, co je masopust a jak jej lidé dříve drželi, jsme si
s dětmi povídali během masopustních příprav, při kterých děti
zdobily třídy, vyráběly klauny, vytvářely koláčky, hrály různé
hry, tančily, seznamovaly se s masopustními říkadly a veselými
písničkami. Vše se završilo
masopustním průvodem vesnicí
dne 27. 2. 2020. Děkujeme všem
šikovným maminkám a tatínkům,
že si našli čas vyrobit dětem
úžasné kostýmy. Velké poděkování
patří panu Pavlu Šťastnému,
který náš průvod opět zpestřil
zpěvem doprovázeným hrou
na harmoniku. Poděkování patří
také každému, kdo přišel podpořit
náš průvod anebo obdaroval
děti různými sladkostmi. Čtvrtý
ročník maškarního masopustního
průvodu se vydařil. Počasí nám
přálo a chvílemi se i sluníčko
na nás smálo.
Těšíme se opět za rok.
Hana Hladíková
Foto: Michaela Janíčková

Společenské dění
Hasičský ples 2020
Jako každý rok jsme v únoru pořádali hasičský ples, který
se konal 22. 2. 2020 od 20 hodin. Přípravy se nesly od brzkého
rána, kdy jsme na hasičce vyráběli hasičské jednohubky. Chystali
sokolovnu, předsálí, zdobili sál krásnými obrázky s motivem
hasičů, hasičských aut a příběhů z hasičských výjezdů. Červené
tulipány a svíčky na stolech krásně doplnily výzdobu na sále.
K tanci a poslechu nám hrála Slovácká kapela Romana
Horňáčka. Během večera vystoupily mažoretky z Pohořelic.
Účast byla hojná, lidi se bavili a tancovali. Rád bych za celý
náš hasičský sbor poděkoval všem našim příznivcům, kteří si
přišli zatancovat, zazpívat si a pobavit se s přáteli. Děkujeme
podnikatelům a všem ostatním, kteří darovali ceny do slosování.
Těšíme se na vás a na naše společné setkání při dalších
společenských akcích v naší obci.
Aleš Hanuš

Mažoretky z Pohořelic
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Farnost Vranovice
Vranovický kostel –
150 let
V neděli 29. května 1870 byl
slavnostně otevřen a posvěcen nový
vranovický kostel, který získal zasvěcení
Navštívení Panny Marie, které slaví celá
církev 31. května. To znamená, že náš
kostel obrazně oslaví letos svoje 150
narozeniny (v pátek 29. května 2020)
a v neděli poté připadají jmeniny kostela,
které se letos potkají s pohyblivou
slavností Seslání Ducha svatého.
Toto významné výročí oslavíme
v sobotu 30. května 2020. Dá-li Pán Bůh,
bude náš biskup Mons. Vojtěch Cikrle
od 10 hodin celebrovat slavnostní mši
svatou v našem kostele. Poté je v plánu
další společenský program a občerstvení
v prostorách jídelny Scholarest. Každý je
zván.
Výročí se netýká pouze budovy
kostela, protože současně byla zřízena
Římskokatolická farnost Vranovice, tzn.
společenství věřících tvořící nejnižší
správní jednotku. Jde tedy též o výročí
živé tradice – předávání a uchovávání
víry předků. Předtím patřily Vranovice
farní správou pod kostel v Přibicích,
jak naznačuje umístění vranovického
hřbitova.

Kostel Navštívení Panny Marie byl
postaven v letech 1868–1870 nákladem
obce Vranovice a z dobrovolných darů
i sbírek. Vranovice touto estetickou,
kulturní a duchovní dominantou získaly
na významu. Mám hlubokou potřebu
vyjádřit vděčnost stavitelům a všem, kteří
ke stavbě kostela přispěli a zároveň všem,
kteří se o kostel starali a starají. Děkuji
a Pán Bůh zaplať. Podaří-li se dobré
12

dílo, potom by měl během letošního
roku kostel dostat novou střechu,
která stejně jako před 150 roky, bude
spolufinancována obecními prostředky,
sbírkami a dary drobných dárců. Také jim
všem chci poděkovat za společnou starost
o náš kostel.
Přál bych našemu kostelíčku,
aby i v dalších staletích zůstával
místem naplněným životem církve
a svatostánkem Božím a ukazoval svojí
věží na nebe a na vše, co nás přesahuje.
o. Jaroslav Sojka

Duchovní správa
v období pandemie
Bohužel z důvodu pandemie
koronaviru, jsou do odvolání o. biskupem
Vojtěchem Cikrlem zrušeny všechny
veřejné bohoslužby a pobožnosti.
Soukromé svátosti a duchovní setkání
s knězem nejsou v době uzávěrky
omezeny.
Ve svém rozhodnutí mimo jiné
o. biskup vybízí:
„V tomto období je možné Ježíše
Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením
touhy po jeho přijetí a spojením se s ním
v duchovní jednotě.
Prosím každého z vás, abychom
se spojili každý večer ve 20.00 hodin
modlitbou růžence. Ať je tato modlitba
nesena úmyslem na zastavení pandemie
koronaviru a k ochraně našich rodin.
Nehledejme výhody pro sebe,
nechtějme obejít bezpečnostní opatření

či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme
letošní výjimečnou postní dobu jako
účast na Kristově křížové cestě, která
byla nutnou součástí jeho vítězství.
Připomínám i dnes, abychom se vrátili
k domácí četbě Písma a ke společným
modlitbám v rodinách, například
s využitím Kancionálu.
Připomínám také možnost sledování
přenosů bohoslužeb v médiích (například
Radio Proglas a Televize Noe je vysílají
každý den).
Milé sestry a bratři, nepropadejme
panice a malomyslnosti, i v této době je
milující Bůh s námi.“

Oprava střechy kostela – rodina Bednářova
80. léta

Z činnosti spolků a organizací
SDH
Jednotka SDH
Vranovice
Od začátku roku byla naše jednotka
povolána ke 4 výjezdům.
8.2. 4:44 hod. požár balíků sena
v dřevěném přístřešku v Popicích
9.2. 11:45 hod. pomoc při kácení
větrem vyvráceného stromu na vodárně
ve Vranovicích
26.2. 7:20 hod. požár nákladního
vozidla v Přibicích
2.3. 20:19 hod. požár haly v bývalém
JZD v Pouzdřanech
Do našich řad jsme přijali nového
člena Zdeňka Hanzlíčka. Přejeme mu
hodně úspěchů. S jeho dlouholetými
zkušenostmi z Hasičského záchranného
sboru je pro nás důležitou posilou
v kolektivu.
Aleš Hanuš

MRS – Rybáři
Rybářský ples
Výbor
rybářského
spolku
ve Vranovicích rozhodl o obnovení
konání rybářského plesu po 27 letech.
Poslední ples se konal ve Vranovicích 13.2.
1993. Podařilo se zajistit kvalitní kapelu
Túfaranku, bohužel na úkor ne příliš
vhodného termínu, 4 dny po Silvestru.
Oříškem byl i výběr místa konání. Po delší
úvaze jsme zvolili Městys Velké Němčice,
ale ne proto, že jsem se tam narodil,
ale hlavně proto, že ve Vranovicích
bychom měli čtvrtý ples, ve Velkých
Němčicích do loňského roku měli jen
jeden. Dalším důvodem je nemalý počet
členů z Velkých Němčic 119. Rozhodli
jsme se také zahájit prodej vstupenek
v předprodeji, abychom věděli jaký bude
zájem. Kapacita němčického sálu je
280 míst na sezení a týden po zahájení
prodeje byla větší polovina prodána, další
týden byl doprodán i zbytek. Co se týče
zastoupení účastníků Vranovice versus
Velké Němčice bylo to zhruba 50 na 50.
Pro vranovčáky byl zajištěn autobus
tam i zpět. Díky sponzorům se zajistila

bohatá tombola s dvanácti hlavními
cenami a devadesáti okamžitými
výhrami. První cenu profi zahradní
gril věnoval rybářský spolek, ostatní
ceny věnovaly obce, firmy i jednotliví
členové z okolních obcí. A samozřejmě,
když rybářský ples, tak v tombole
nesmí chybět živá ryba, ta byla v nádrži
zastoupena kapry a amury. Příjemný
průběh plesu doplnila reprezentantka
a trenér rybolovné techniky krátkým, ale
zajímavým vystoupením. Pro účastníky
plesu bylo v Pekle připraveno rybí menu,
kde nechyběl smažený kapr se salátem,
ale ani klasický řízek pro příznivce
nerybího masa. Losování hlavních výher
proběhlo o půlnoci. První cenu gril si
odvezl člen našeho spolku z Velkých
Němčic a druhou cenu si odnesl opět
náš člen tentokrát z Vranovic. Opět fér
dělení. Kapela hrála až do tří do rána.
Co závěrem. Poděkování samozřejmě
sponzorům, organizátorům, hostům
za hojnou účast, Městysi Velké Němčice
za umožnění konání plesu. Odezva
nejenom od občanů Vranovic a Velkých
Němčic, ale i z okolních obcí byla
pozitivní, tak jsme se rozhodli domluvit
termín s Túfarankou už i na příští rok.
Budeme se těšit 9.1.2021 tentokrát
ve Vranovicích.
Za rybářský spolek Luboš Mrkvica

Sokol

Sokol - všestrannost,
cvičení mladší
žákyně
Cvičíme každou středu od 17 hodin
v sokolovně ve Vranovicích.
Program je pestrý, ke cvičení
využíváme různorodé náčiní a nářadí,
hrajeme hry. Společně se učíme
správnému držení těla, obratnosti, síle,
vytrvalosti a lásce k pohybu.
Jsem ráda, že holky cvičit chodí
a pohyb je baví.
Pohyb je velice důležitý, je základním
projevem života vedoucím k dosažení
určitého cíle. Udržuje nás v kondici
a celkové zdatnosti. Přijďte si s náma
zacvičit a rozhýbat vaše těla.
Jana Hanušová
Sokol, Foto: Jana Hanušová
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Klub důchodců
Masopust
Pondělek 3. 2. 2020 byl v duchu
Masopustu z let minulých.
Promítání z časů, kdy ve Vranovicích
chodili masopustní nadšenci v maskách
v průvodu, za doprovodu harmoniky.
V některých zastaveních je čekali
obyvatelé Vranovic s pohoštěním.
Vždyť takový průvod po celých
Vranovicích dal pořádně zabrat. Jedlo se,
pilo a zpívalo.
Dobové video promítal člen klubu
pan Laďa Hochman, masopustní koblihy
a boží milosti napekly členky nově
zvoleného výboru KS.

Beseda o knihách

Členka klubu paní Marie Duroňová
nás pozvala do sálu vzdělávacího centra
na promítání fotografií z doby, kdy se
ve Vranovicích hrálo ochotnické divadlo.
Pondělek se trochu protáhl, protože
jsme každý obdržel los do tomboly
a začalo losování.
Každý člen si odnesl domů knížku
jako vzpomínku na besedu „Březen –
měsíc knihy“.
Za Klub seniorů Zdeňka Melová

Lesní školka
Vranovice
Průvod masopustních masek

Je škoda, že se od tradice masopustních
průvodů upustilo. Masopust dával lidi
dohromady a bylo veselo. Hodně o tom
ví pan Jan Raus, který byl po několik
let iniciátorem této pěkné tradice
Masopustu.

Beseda o knihách

V pondělí 2.3.2020 jsme se sešli
v prostorách jídelny DPS. Při účasti 40
a více členů klubu nám nestačí dosavadní
prostor. Členové posedávali ve výklencích
oken, nebyly pro ně židle.
Předsedkyně paní Anna Procházková
to vyřešila s panem starostou a vedoucí
jídelny a pokud bude návštěvnost větší,
budeme mít pondělky, které jsou jednou
měsíčně, v jídelně.
Jelikož březen je měsícem knihy,
pozvali jsme naši knihovnici paní
Miroslavu Čápovou.
Seznámila nás s provozem nové
knihovny, řekla nám, které knihy jsou
nejvíc půjčované, kteří spisovatelé jsou
oblíbení a jaké přednášky vzdělávací
centrum připravuje.
Povídání a její kvíz, který si pro nás
připravila, byl odměněn krásnou růží.
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Psal se květen 2016 a ve Vranovicích
byla založena lesní (mateřská) školka.
Po pár měsících života se z fotbalového
hřiště přestěhovala k lesíku Hájek. První
zimu jsme strávili v maringotce. Bylo
sucho, teplo, příjemně. Již na jaře nás
však bylo tolik, že jsme potřebovali větší
zázemí. Soukromý dárce, tatínek dítěte
navštěvujícího naší školku, nám zaplatil
jurtu. Nové mongolské stany, se zárukou
od firmy, se prodávají od 150 tis. Kč. My
jsme ji koupili také novou, ale bez záruky.
Mongol, který si říkal Chris, nám ji
prodal za 95 tis. Bohužel po cca 2 letech
se začala vnější plachta rozpadat. Nyní
jsme v situaci, kdy potřebujeme za 30 tis.
Kč koupit plachtu novou a také izolaci,
která v jurtě drží teplo. Toliko k praktické
stránce věci. Na jiném místě tohoto
čísla zpravodaje naleznete pozvánku
na benefiční povídání o poutnictví.
Výtěžek z tohoto setkání použijeme
na koupi izolace a plachty. Pokud se
nechcete nebo nemůžete zúčastnit
povídání, ale chcete nám přispět, můžete
využít pokladničku, která je umístěna
ve vranovické pekárně KESI.
Téma benefičního povídání je
pouť. Konkrétně do španělského města
Santiago de Compostela. Aktéři budou
dva. Já jsem pouť čerstvě vykonal

na přelomu letošního ledna a února.
Šel jsem 12 dní pěšky zhruba 300 km
z portugalského města Porto. Druhým
poutníkem bude Ladislava Blažková.
Momentálně tisková mluvčí neziskové
organizace Liga vozíčkářů. Ona pouť
dokázala vykonat na invalidním vozíku.
Rádi popovídáme o našich zkušenostech
a zároveň odpovíme na jakékoliv dotazy.
Pro školku je mimořádně důležité, aby
k výměně izolace a plachty co nejdříve
došlo, proto vás všechny srdečně zvu
a zároveň prosím, přispějte.
Výše zmíněné čtyři roky se bez
přestávky věnujeme dětem. Bez ohledu
na roční období, počasí a teploty mohou
děti svobodně pobývat celé dny venku
na čerstvém vzduchu a zakoušet to, co
naši rodiče, spíše prarodiče, běžně dělali.
Běhali bosí, lezli po stromech, užívali
si kaluže, bláto, svobodu, kamarádství.
Smíšený kolektiv zajišťuje, že se děti
od sebe učí navzájem, starší pomáhají
mladším, ale i naopak. Často nás můžete
potkat v blízkosti parku Hlinek, ale
i ve vesnici. Věřím, že jste si všimli, že
„naše“ děti jsou veselé, plné energie,
zvídavé, komunikativní. Během let
se na základě myšlení Lesní školky
Vranovice objevilo pár rodin, které se
rozhodly pro individuální vzdělávání
svých školou povinných dětí. Aktuálně
se jedná o pět dívek, které, pokud by
chodily do školy, navštěvovaly by první,
druhou a třetí třídu. Nechodí do školy,
jsou tzv. domškoláci, dvakrát ročně chodí
na přezkoušení. Pokud budete mít zájem
ptát se na cokoliv související s lesní
školkou nebo individuálním vzděláváním,
jste také zvaní.
Na závěr mi prosím ještě jednou
dovolte poprosit o podporu, je to pro
naši lesní školku velice důležité. Během
života našeho spolku jsme uspořádali
spoustu turnusů příměstských táborů,
zorganizovali tři bazary knih, které by
jinak byly vyhozeny. Dvakrát jsme vás
občerstvovali na vánočním jarmarku.
V parku Hlinek jsme uspořádali slavnostní
otevření jurty s občerstvením a živou
hudbou. Nepobíráme žádné dotace ani
podporu, jsme živi pouze z členských
příspěvků rodičů dětí, kteří navštěvují
naši školku. Děkuji z celého srdce
a těším se na setkání nejen nad tématem
poutnictví v sobotu 9. května 2020 od
15 hodin v Hudebním sále vzdělávacího
centra u Floriánka ve Vranovicích.
Martin Třináctý, zakladatel
a průvodce, Lesní školka Vranovice, z.s.

Volejbal Vranovice

Bezplatná občanská inzerce
 Prodám byt 3+1 ve Vranovicích, OV, 78 m2. Nachází se ve zvýšeném přízemí
zděné bytovky, kde je 6 bytových jednotek.
Pokoje (14, 18, 19 m2), balkon (2,5 m2), sklepy (17 a 7 m2).
Kuchyňská linka na míru, plastová okna, vlastní vytápění (plynový kotel).
Parkovací místo přímo u domu. Volný podzim 2020. Kontakt: 724 842 921
 Daruji starší dětské kolo, velikost kol 32x400 (18x1¼). Tel.: 728 536 435

Dne 6. 4. 2020 ve 20:30
v Sokolovně Vranovice proběhne
nábor do smíšeného volejbalového
družstva dospělých. Jsme parta
nadšenců, co si občas zahrají
i nějaký turnaj. Přijďte mezi nás.
Tréninky probíhají každé pondělí
od 20:30.

Inzerujte ve Vranovickém zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc nákladem 900 výtisků. Distribuce do každé
domácnosti ZDARMA. Občanská řádková inzerce ZDARMA.
Trvale umístěn na webu obce.
Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu nebo osobně na podatelně úřadu
Zveme Vás na jarní cyklistickou
vyjížďku rodičů s dětmi, která
proběhne dne 25. 4. v 9:00. Sraz
u staré knihovny na Návsi. Trasa
povede výhradně po značených
cyklistických trasách mimo hlavní
silnice. Navštívíme obce Ivaň
(občerstvení) a Pouzdřany. Cca
20 km nenáročným terénem.
V případě vyčerpanosti vašich
ratolestí
bude
připraveno
doprovodné
vozidlo
Hasiči
Vranovice,
které
případné
odpadlíky s radostí odveze zpět
do Vranovic.
Za sportovní komisi Tomáš Gaja
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Přivítali jsme malé občánky do naší obce
Vranovice
V sobotu 1. února 2020 obec přivítala malé občánky do života. K slavnostnímu
uvítání nových občánků se sešli ve velké obřadní síni rodiče a příbuzní nových občánků
Vranovic.
Dětem přejeme, ať rostou, ať jsou zdravé a šťastné. Rodičům přejeme hodně
radosti se svými dětmi, protože si zaslouží, aby jejich starost byla odměněna dětským
úsměvem a láskou. Poděkování patří všem, kteří se podílí na krásném programu naší
malé slavnosti, ale také rodinám vítaných dětí za jejich účast.
Zdroj: matrika OÚ, připravila: Magda Stehlíková
Martin Vybíral, David Krupička, Jiří Gregorovič, Jan Bartoš, Johana Polášková.

Červen

Josef Toncr..................................... 70
Marie Pražáková............................ 87
Anna Václavíková........................... 89
František Pražák............................ 80
Božena Neveselá............................ 60
Jiřina Vrátná................................... 80
Narození
Tomáš Skoupý
Filip Takáč
Jan Dlapka
Zara Novotná
Tomáš Kilinger
Hana Drbalová
Alex Urbánek
Lydia Raus
Úmrtí
Jaroslav Rejtek
Jaroslav |Kurka
Božena Mahovská
Jaroslava Kocourková
Jiří Hasieber

Sledujte aktuální dění v obci na www.vranovice.eu
Facebook Vranovice Obec
Počet obyvatel ke dni 29. 02. 2020
Muži.......................................... 1214
Ženy........................................... 1219
Celkem...................................... 2433
- z toho dospělí.......................... 1912
- muži....................................... 947

- ženy....................................... 965
- děti............................................ 521
- chlapci................................... 267
- dívky...................................... 254

Připravila:
Magda Stehlíková, matrikářka
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