
Začala největší investice 
v péči o krajinu

Nové TIC má 
i půjčovnu kol

Oprava střechy kostela 
je v plném proudu

2020 ČÍSLO 3 ČERVEN DISTRIBUCE ZDARMA

Téměř 400 stromů a 555 keřů bylo vysazeno v katastru obce. Investice do péče 
o krajinu a ochranu přírody v celkové hodnotě 27 mil. korun ukončila I. etapu. 

Více se dozvíte uvnitř čísla.
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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. 9/2020 

ze dne 4.5.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 9/2020.

1.2. Rada obce schválila nabídku 

a  smlouvu na  provedení kontroly 

hospodaření se společností 

K auditors s.r.o.

1.3. Rada obce schválila program 

jednání ZO, které se bude konat 21. 

5. 2020 v 18.00 hod v jídelně Domu 

pro seniory.

1.4. Rada obce schválila otevření 

provozu MŠ k  datu 25. 5. 2020 

(společně s  prvním stupněm 

ZŠ) za  podmínek stanovených 

Ministerstvem školství.

1.5. Rada obce schválila ukončení 

Smlouvy o  nájmu nebytových 

prostor části domu č. p.  190 

(sklenářská dílna) ke  dni 30. 4. 

2020.

1.6. Rada obce vzala na vědomí usnesení 

Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže ve  věci navrhovatele 

společnosti VYKRUT zahradní 

služby s.r.o. ve  věci výběrového 

řízení veřejné zakázky „Založení 

prvků ÚSES“ a jeho zatavení.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu 

o nájmu části pozemku p.č. 2837/1 

se společností Onlinex NM s.r.o., 

IČ: 04729421

1.8. Rada obce schválila hospodaření 

Základní školy a  Mateřské školy 

Vranovice př. org. k 31. 3. 2020.

1.9. Rada obce schválila plánované akce 

pořádané TIC na letní sezonu.

1.10. Rada obce schválila ceník 

půjčovného jízdních kol v  TIC 

Vranovice.

1.11. Rada obce schválila prodloužení 

termínu pro dokončení akce 

„Sadové úpravy – školní zahrada 

ZŠ a MŠ“ do 15. 5. 2020.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá dořešit dodávku 

vybavení ZŠ U  Floriánka se 

společností DISTR služba škole.

 T: 30.5.2020, O: 1. místostarosta, L. 

Mrkvica

3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  reklamacích v  bytovém domě 

Doliny.

Usnesení Rady č. 8/2020 

ze dne 20.4.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 8/2020.

1.2. Rada obce rozhodla o  svolání 

veřejného jednání ZO po ukončení 

nouzového stavu vyhlášeného 

vládou ČR, nejpozději termín 

konání ZO dne 25.5.2020

1.3. Rada obce schválila snížení 

stočného pro pekařství KESSI.

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

poslední Vranovický zpravodaj vyšel 

těsně po  vyhlášení nouzového stavu 

v  důsledku koronavirové epidemie. 

Nikdo z nás nevěděl, co nás čeká, co to 

bude znamenat pro obec, co to bude 

znamenat pro každého z  nás. Ze dne 

na  den přestalo fungovat naprosto vše, 

na co jsme byli zvyklí, byly uzavřeny školy, 

školky, hromadná doprava byla výrazně 

omezena atd.

V tuto chvíli, kdy píši Starosti starosty, 

nouzový stav již neplatí.  

Až se Vám dostane do  rukou toto 

číslo Vranovického zpravodaje, tak již 

bude otevřena Mateřská školka, první 

stupeň Základní školy, všichni se budeme 

vracet do „normálního života“.

A  jak se změní ta každého 

„normálnost“? Na to bude hledat odpověď 

každý z nás, celá společnost.

Co je však důležité a  podstatné, že 

díky každému z  Vás, Vaší odpovědnosti 

a  ohleduplnosti jsme dobu epidemie 

v naší obci zvládli.

Vám všem za  to patří ještě jednou 

upřímné poděkování.

Nouzový stav však nezastavil 

dlouhodobě připravované aktivity spojené 

s další hrozbou této doby – klimatickými 

změnami a suchem.

Klimatické změny a sucho hrozí i naší 

obci.

Ano, klimatické změny a  sucho 

je hrozba, které čelí i  naše obec. Tato 

problematika byla jednou z  hlavních, 

kterou nový Územní plán naší obce řešil. 

Společná zařízení v extravilánu naší obce 

byla defi nována tak, aby zde mohla být 

umístěna projekčně přesně defi novaná 

zeleň, která má zamezit další erozi půdy.

Na  základě nového Územního 

plánu, který měl za  jeden z  hlavních 

úkolů vyčlenit a  uspořádat pozemky 

ve  vlastnictví obce tak, aby vytvořily 

možnost pro vypracování projektů, které 

budou bránit další erozi půdy a  budou 

mírnit následky klimatických změn.

Byly připraveny čtyři projekty 

na  založení biokoridorů, biocentra, 

posílení krajinných prvků a  struktur 

a  v  neposlední řadě rovněž revitalizace 

říčky Šatavy.

První etapa je již ukončena. Vysázeno 

bylo více než 334 stromů a  550 keřů 

v  lokalitách Dolní dílce a v Hložkových 

žlebech. Jedná se o první etapu, která je 

v hodnotě cca 1,2 mil Kč.

Celá revitalizace půdního fondu 

v  katastru naší obce bude realizována 

v  tomto roce a  dokončena v  r. 2021. 

Celková investice představuje více než 

27 mil. Kč a  je fi nancována z  dotací 

Ministerstva životního prostředí, 

Operační program 11531.

Péče o  krajinu, klimatické změny, 

sucho, eroze půdy atd, pod tímto slovním 

spojením budou v naší obci v těchto letech 

probíhat investice, které se koncepčně 

připravovaly několik let. Připravovány 

byly odbornými projektanty. A jaké budou 

výsledky? Všichni uvidíme vysázené 

stromy, remízky, keře a  další zeleň bude 

vysázena. Tím to však nesmí skončit. 

Následovat bude muset údržba vysázené 

zeleně a  další a  další opatření. Jedná se 

o  první, nezbytný krok, na  který bude 

třeba stále navazovat s další aktivitou.

Výsledky započaté péče o  krajinu 

vyhodnotí až další generace.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta
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1.4. Rada obce vybrala zhotovitele 

opravy povrchu místní komunikace 

ul. Přibická s  nejnižší nabídkou: 

Soukup Miloš s.r.o., Jiráskova 511, 

664 11 Zbýšov.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

na redesign webových stránek obce.

1.6. Rada obce schválila nájemní 

smlouvu (půjčování jízdních kol 

v rámci činnosti TIC)

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit 

rozpočtové opatření č. 1/2020

 T: 30.4.2020, O: starosta

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

o  hospodaření za  I. čtvrtletí 2020 

na vědomí

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 

zprávu o  aktuální situaci v  naší 

obci vyvolané nouzovým stavem 

vyhlášeným vládou ČR.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  reklamacích v  bytovém domě 

Doliny.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 

vyjádření JUDr Navrátila k  řízení 

Úřadu pro hospodářskou soutěž 

o zahájení správního řízení ve věci 

veřejné zakázky „Založení prvků 

ÚSES v k.ú. Vranovice.

3.5. Rada obce vzala na  vědomí 

rezignaci Ing.  Drahomíra Drába 

na členství v Kontrolním výboru při 

ZO Vranovice.

Usnesení Rady č. 7/2020 

ze dne 6.4.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 7/2020.

1.2. Rada obce schválila zadávací 

dokumentaci pro výběrové řízení 

opravy povrchu komunikace na ul. 

Přibická.

1.3. Rada obce schválila hodnotící 

komisi pro výběrové řízení opravy 

povrchu komunikace na ul. Přibická

1.4. Rada obce schválila Závěrečný 

účet za  rok 2019 a  předloží jej 

k projednání v Zastupitelstvu obce.

1.5. Rada obce schválila novou smlouvu 

o odvádění a čištění odpadních vod.

1.6. Rada obce rozhodla, že po  dobu 

nouzového stavu v  ČR nebude 

na  jednání Rady obce zvát 

žádné hosty a  hodnotit činnost 

jednotlivých komisí.

1.7. Rada obce stanovila podmínky pro 

poskytování roušek obyvatelům 

obce Vranovice.

1.8. Rada schvaluje pořízení materiálu 

pro šití roušek.

1.9. Rada obce rozhodla ukončení 

provozu školního bazénu pro 

první pololetí školního roku a jeho 

vypuštění.

1.10. Rada obce schválila Smlouvu 

o  pachtu na  pozemky p.č. 4545, 

4543, 4445, 4415 a 4405 o celkové 

rozloze 25.000m2 s panem Pavlem 

Alexou, ul. Přísnotická 425, 

Vranovice

1.11. Rada obce rozhodla o  zhotoviteli 

redesignu webových stránek obce.

1.12. Rada obce schválila kupní smlouvu 

na  pořízení knihovního systému 

Tritius.

1.13. Rada obce schválila Licenční 

smlouvu o  veřejném provozování 

VP-2020-61366 s  Ochranným 

svazem autorským pro práva 

k dílům autorským, z.s.

1.14. Rada obce schválila pořízení 

cyklistických kol, včetně 

kompletních doplňků do  půjčovny 

kol při TIC.

1.15. Rada obce schválila dodatek č. 1 

ke Smlouvě o sdružených službách 

dodávky plynu se společností EP 

ENERGY TRADING a.s., se 

sídlem  Klimentská 46, Praha1

1.16. Rada obce schválila Smlouvu 

o  sdružených službách dodávky 

elektřiny se společností eYello CZ, 

k.s., Kubánské náměstí 1391/11, 

Praha 10.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést průzkum 

trhu a zajistit auditora pro rok 2020.

 T: 30.5.2020, O: starosta

3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o činnosti ČOV.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o údržbě zeleně v obci.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 

zprávu o  aktuální situaci v  naší 

obci vyvolanou nouzovým stavem 

vyhlášeným vládou ČR.

3.4. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  reklamacích v  bytovém domě 

Doliny.

3.5. Rada obce vzala na  vědomí 

oznámení Úřadu pro hospodářskou 

soutěž o  zahájení správního řízení 

ve  věci veřejné zakázky „Založení 

prvků ÚSES v k.ú. Vranovice.

Usnesení Rady č. 6/2020 

ze dne 23.3.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 6/2020.

1.2. Rada obce schválila rozsah 

objednávek zahradnických prací 

od paní Sedláčkové (Fajn Zahrada) 

pro rok 2020 ve  stejném rozsahu 

jako v r. 2019.

1.3. Rada obce schválila za člena 

povodňové komise správce ČOV 

p. Zdeňka Hochmana.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

č. 06/03/2020/TM se společností 

LABTECH s.r.o., Polní 340/23, 

639 00 Brno.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu č. 

6394000695 o rozúčtování nákladů 

na  vytápění pronajatých prostor 

TIC se společností Správa železnic, 

státní organizace.

1.6. Rada obce rozhodla o nevymáhání 

nájemného v  provozovnách 

pronajatých od  obce v  době, kdy 

je v  platnosti uzavření provozoven 

z titulu rozhodnutí vlády ČR. Rada 

obce doporučí Zastupitelstvu obce 

prominutí tohoto nájmu.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

na úpravu stávajícího hřbitova – I. 

etapa se společností Kavyl spol. 

s r.o., Mohelno 563.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést průzkum 

trhu – cenové nabídky na redesign 

současných webových stránek.

 T: ihned, O. starosta

3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o zajištění jarního úklidu v obci.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  aktuální situaci v  naší obci 

nouzového stavu vyhlášeného 

vládou ČR.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  reklamacích v  bytovém domě 

Doliny.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 

schválení dotace na  pořízení 

knihovního systému Tritius.

Usnesení Rady č. 5/2020 ze dne 

9.3.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 5/2020
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1.2. Rada obce schválila nabídku 

na  vypracování projektové 

dokumentace na opravu vodovodní 

a kanalizační přípojky v budově ZŠ 

a MŠ Vranovice na ul. Masarykova.

1.3. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

na ušití jednoho páru slavnostního 

lidového kroje.

1.4. Rada obce schválila nabídku 

na  opravu parketové podlahy 

ve velké zasedací místnosti v budově 

OÚ.

1.5. Rada obce schválila program 

Vranovického jara a  výsadbu 

Stromu života.

1.6. Rada obce schválila Příkazní 

smlouvu o  obstarání předplavcké 

výuky dětí MŠ s MŠ Syrovice.

1.7. Rada obce schválila pronájem 

zahrádky č. 19.

1.8. Rada obce schválila do  půjčovny 

kol koupi 8 ks kol (3x pánské, 3x 

dámské, 2x dětské).

1.9. Rada obce schválila otevírací dobu 

TIC pro rok 2020.

1.10. Rada obce schválila Ceník 

půjčovného jízdních kol.

1.11. Rada obce schválila Nájemní 

smlouvu na půjčování kol.

1.12. Rada obce schválila doplnění 

Parku Hlinek o  fotbalové branky 

a basketbalový koš.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést zaměření 

dotčených pozemků mezi bytovými 

domy na Kopečkách.

 T: 30.4.2020, O: L. Mrkvica

2.2. Rada obce ukládá okamžitě 

po  získání cenových nabídek 

na odstranění reklamací PVC svolat 

jednání ZO.

 O: starosta

2.3. Rada obce ukládá aktualizovat 

demografi cký vývoj dětí v MŠ.

 Termín: 30.3.2020, O: starosta

2.4. Rada obce ukládá připravit Smlouvu 

o  bezúplatném převodu movitých 

věcí do  vlastnictví Základní školy 

a Mateřské školy Vranovice.

 T: 30.5.2020, O: starosta

3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce 

Vranovice za rok 2019 na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o odstraňování reklamací v bytovém 

domě Doliny.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční 
20. srpna 2020 v  18 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Vranovice.

Aktuality

Poděkování

Vedení obce děkuje všem 15 

švadlenkám z naší obce, které se aktivně 

zapojily do šití roušek. Díky jejich skvělé 

práci, pohotovému a  odpovědnému 

přístupu, jsme mohli všem potřebným 

rozdat více než 1500 roušek. Roušky 

mohly být darovány občanům obce, 

seniorům, prodavačkám, lékárně, 

lékařům, zaměstnancům i  klientům 

Domu pro seniory, zaměstnancům obce 

a  mnoha dalším. Děkujeme i  všem 

dalším dobrovolníkům, kteří se zapojili 

do aktivní pomoci a výrazně tak přispěli 

ke snazšímu zvládnutí celé situace spojené 

s epidemií COVID -19.

Úvodní projekt 

péče o krajinu byl 

završen

V  posledním dubnovém týdnu byla 

ukončena výsadba 334 stromů a 555 keřů 

na katastrálním území Vranovic. Celkem 

54 ovocných stromů, v místě Dolní dílce 

ve  směru na  Přísnotice, a  280 stromů 

a 555 keřů v Hložkových žlebech. 

Jedná se o  zatím první, nejmenší, 

etapu projektů péče o krajinu. Rozsáhlejší 

projekty v  celkové hodnotě 27 milionů 

korun budou následovat. Jejich smyslem 

jsou opatření, která povedou k  ochraně 

životního prostředí a  zvýšení ekologické 

stability územního systému. Výsadba 

stromů a keřů vytváří zejména v rovinaté 

krajině větrolamy, které poskytují kryt 

proti větru a ochraňují půdu před erozí.

„Z  ovocných stromů byly vysazeny 

jabloně, hrušně nebo ořešák. Ve Žlebech 

pak javory, habry, duby a lípy. Z keřů svída, 

ptačí zob či klokoč nebo kalina. Obě 

plochy byly zároveň osety travinami.“ 

uvedl radní Luboš Mrkvica

Projekt výsadby stromů realizovala 

společnost Kavyl. Náklady na realizaci I. 

etapy jsou 1,22 mil. Kč a spolu s následnou 

tříletou péčí budou hrazeny z operačního 

programu životního prostředí.

 „Projekty péče o krajinu jsou zahrnuty 

mezi schválené projekty Komplexních 

pozemkových úprav a  dle Strategického 

plánu rozvoje Vranovic se bude v  této 

oblasti jednat o  nejrozsáhlejší investice 

za  posledních několik desetiletí,“ shrnul 

starosta Jan Helikar

Kvapilová Dana

Výsadba 334 stromů a 555 keřů v Hložkových žlebech
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Ovocné stromy v Dolním dílci

Rostoucí trend 

třídění odpadu 

pokračoval i v roce 

2019

Občané Vranovic třídit komunální 

odpad umí. Chovají se ekologicky, ale 

i ekonomicky.

 Rok 2019 byl již šestým rokem, 

kdy program třídění odpadu byl v  naší 

obci zaveden. Rok 2019 potvrdil, že 

i po šesti letech zavedení systému třídění 

v  naší obci stále platí: „Třídění je nejen 

ekologické, ale i  ekonomické“. Naplňuje 

se tak naše motto, s nímž obec do projektu 

vstupovala: Za  přírodu, peněženku, pro 

sebe.

Dosažená čísla v  roce 2019 i  nadále 

potvrzují jednoznačné snížení objemu 

komunálního odpadu. Komunální odpad 

se podařilo v celkovém objemu snížit za 6 

let o  41,5 %. Odpad na  jednoho občana 

se podařilo snížit o  52 %. V  roce 2013 

každý občan Vranovic vyprodukoval 

270 kg komunálního odpadu, v  roce 

2019 to bylo již pouze 140 kg. A  ruku 

v  ruce s  ekologickým přínosem jde 

rovněž i  přínos ekonomický. Náklady 

na  likvidaci odpadu na  jednoho občana 

se snížily o 163,-Kč, tj. o 34,5 %. Celkový 

ekonomický význam pro celou obec byl 

v roce 2019 rovněž velice výrazný: celková 

úspora v třídění odpadu přinesla pro obec 

ekonomický efekt ve výši 368.716, -Kč.

Počet obyvatel, kteří dosahují 

na  poskytované slevy, se stále zvyšuje 

a  tím dochází i  k  celkovému snižování 

průměrné výše poplatku za  jednoho 

obyvatele.

(převzato z Výroční zprávy)

Bezhotovostní 

platba poplatků

Upozorňujeme občany, že při 

bezhotovostní úhradě je bezpodmínečně 

nutné předem volat na  Obecní úřad 

z  důvodu upřesnění výše předepsaného 

poplatku. Tel. 519 433 103

Školní zahrady se 

stanou místem 

aktivního 

odpočinku

Sadové úpravy a přeměna venkovních 

ploch v  multifunkční zahrady začala 

v  březnu v  zahradě mateřské školy 

a následně i zahradě Vzdělávacího centra 

Floriánek. Dojde při nich k  úpravám 

terénu, výsadbě rostlina a keřů, vytvoření 

oddechových míst a  instalaci zábavných, 

hracích a výukových prvků. Práce by měly 

být završeny během června. Děti se tak 

ještě do  prázdnin dočkají upravených 

školních venkovních prostor, které 

jim umožní aktivní pobyt na  čerstvém 

vzduchu v  rámci školní i  předškolní 

docházky. Celý projekt zastřešuje 

společnost Kavyl a celková investice obou 

zmíněných školních ploch měla být 2,5 

mil.Kč včetně daně.

(kva)

Školní zahrada
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Obecní knihovna

Knihovna opět 

v provozu

V  pondělí 4. května se Obecní 

knihovna Vranovice po  téměř dvou 

měsících znovu otevřela čtenářům. 

Provoz knihovny zatím probíhá 

v  omezeném režimu a  za  zvýšených 

hygienických opatření. Vstup a  pohyb 

po  knihovně byl doposud možný pouze 

s  rouškou a  nezbytností je dezinfekce 

rukou při vstupu do  knihovny. Pobyt 

čtenářů bude ohraničen dobou nezbytně 

nutnou na odevzdání a výpůjčku nových 

knih a nebude možné využívat studovnu 

a internet. Maximální počet návštěvníků 

je omezen na šest osob.

V rámci zkvalitnění služeb čtenářům 

přešla knihovna na  nový knihovnický 

program. Jeho součástí je i  služba 

„ODLOŽENÍ DO  POLIČKY“, což 

znamená, že si čtenář přes internet 

z  pohodlí svého domova vybere knihy, 

o které má zájem. Knihovna mu vybrané 

tituly do  24 hodin připraví a  následně 

je informován o  možnosti si knihy 

vyzvednout. Čtenářům je doporučeno, 

aby zejména v této době, novou službu co 

nejvíce využívali a svůj pobyt v knihovně 

omezili na  minimum. O  přístupu 

a  možnostech využití byli čtenáři 

informováni e-mailem.

(kva)

Čtenářům nad 65 

let přivezou knihy 

domů

Možnost vybrat si svou knihu 

z  domova přes internet, nechat si ji 

připravit a  následně pouze vyzvednout 

mají od  pondělí 4. května registrovaní 

čtenáři vranovické Obecní knihovny. 

Knihovna v  tomto týdnu zavedla nový 

knihovnický program, který tuto službu 

čtenářům umožňuje. Ještě dál knihovna 

zašla ve službách pro seniory nad 65 let. 

Těm nabízí možnost dovozu objednaných 

knih, aby se za  současné situace omezil 

jejich pobyt ve veřejných prostorách.

„Senioři nad 65 let mají možnost 

objednat si knihy přes počítač nebo 

telefonicky, my jim knihy do  druhého 

dne připravíme a následně i přivezeme“, 

uvedla k připravované novince knihovnice 

Miroslava Čápová. Pokud se služba 

osvědčí, bude v  ní knihovna pokračovat 

i nadále.

(kva)

Služby knihovny se 

rozšiřují. Čtenáři se 

dočkají e-knih

Od příštího měsíce nabídne knihovna 

svým čtenářům další novou službu. 

V rámci registrace si budou moci vypůjčit 

knihy publikované v elektronické podobě, 

tedy e-knihy.

„Každý čtenář si v  jednom měsíci 

bude moci půjčit až tři tituly na dobu 31 

dní. Po uplynutí této doby se kniha sama 

automaticky odmaže,“ uvedla knihovnice 

Miroslava Čápová

Výpůjčky e-knih budou pro 

registrované čtenáře knihovny zdarma. 

V dostupném katalogu bude pro 

čtenáře k  dispozici více jak 8000 titulů 

elektronických knih.

Elektronické knihy jsou také řešením 

v situacích, kdy jsou nedostupné papírové 

knihy, protože výpůjčka probíhá v on-line 

rovině, bez nutnosti navštívit knihovnu.

(kva)

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

červen: 5. | 19.

červenec: 3. | 17. | 31.

srpen: 14. | 28.

Separovaný odpad

Plast -  červen: 3.

 červenec: 1. | 29.

 srpen: 26.

Papír -  červen: 17.

 červenec: 15.

 srpen:12.

Bioodpad - červen: 11. | 25.

 červenec: 9. | 23.

 srpen: 6. | 20.

Úřední hodiny na OÚ Vranovice:  Podatelna a pokladna

Pondělí: 7:00 - 11:00  12:00 - 19:00  Středa: 7:00 - 11:00  12:00 - 17:00
Matrika

Pondělí: 7:00 - 12:00  13:00 - 19:00  Středa: 7:00 - 12:00  13:00 - 19:00
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TIC

Nové TIC vítá první 

návštěvníky

Ve  středu 6. května se poprvé 

otevřelo nové Turistické informační 

centrum, které se od  letošní sezóny 

přestěhovalo z  vinotéky do  prostor 

budovy Českých drah na  vranovickém 

nádraží. Pro návštěvníky je připravena 

řada nových služeb. Od přesídlení si obec 

slibuje především zlepšení dostupnosti 

i nabízených služeb.

„Turistické informační centrum 

je nyní v  centru dopravního koridoru, 

v  bezprostřední blízkosti vlakové 

i  autobusové zastávky, jehož součástí 

je i  parkoviště s  více než čtyřiceti 

parkovacími místy, což by mělo zlepšit 

dostupnost a  umožnit rozšíření nabídky 

služeb pro turisty a  návštěvníky obce“, 

uvedl k  zahájení činnosti nového 

informačního centra starosta Jan Helikar.

Kromě těch základních služeb, jako 

jsou informace o  dopravě, ubytování, 

stravování a  turistických zajímavostech 

začne informační centrum od  konce 

května provozovat i půjčovnu kol.

„V  nabídce zatím budou klasická 

kola v  dámském, pánském a  dětském 

provedení, ale do  budoucna počítáme 

i  s  možností půjčení elektrokol 

a  koloběžek.“ uvedla pracovnice centra 

Gabriela Michálková.

Kvapilová Dana

Turistické 

informační centrum 

zahájilo provoz 

půjčovny kol

Poslední kola, cyklistické přilby, 

sedačky a  další doplňky byly navezeny 

do  Turistického informačního centra 

Vranovice. Od  soboty 16. května se zde 

půjčují dámská, pánská a  dětská kola. 

K  nim je možné si půjčit i  příslušné 

doplňky jako přilby nebo sedačky pro 

děti. Návštěvníci si mohou kola objednat 

předem a to buď telefonicky, nebo mailem. 

Zájemcům o  cyklistickou vyjížďku jsou 

k dispozici také turistické mapy okolí.

Půjčovna kol byla otevřena 

na  vranovickém nádraží jako součást 

nově otevřeného Turistického 

informačního centra. Do  budoucna se 

počítá s rozšířením nabídky o elektrokola 

a také koloběžky.

(kva)

Půjčovna láká 

turisty

První kola z  půjčovny Turistického 

informačního centra ve  Vranovicích 

vyjela na  projížďku okolím v  neděli 

17. května. Od  soboty, kdy půjčovna 

začala fungovat, si kola zamluvilo nebo 

půjčilo již prvních pět zájemců.

Půjčovna kol na  vranovickém 

nádraží má již svou tradici a  proto se 

předpokládá, že o  ni během léta bude 

velký zájem. Návštěvníkům Vranovic 

a  dalším zájemcům o  cykloturistiku 

v  okolí Vranovic je k  dispozici řada 

cyklistických tras, cyklostezky a bezpočet 

turistických zajímavostí. K  tomuto 

účelu má Turistické informační centrum 

v nabídce nejen cyklomapy a mapy okolí, 

ale zaměstnanci informačního centra 

jsou připraveni všem příchozím poradit 

s ohledem na zájmy a priority tu nejlepší 

trasu. Po návratu si ještě cyklisté mohou 

zakoupit pohlednice a  suvenýry jako 

upomínku návštěvy Vranovic.

(kva)

Vinotéka za obecňákem nabízí
• Dortíky, trubičky, koláče, kopečkovou 

zmrzlinu

• Hot-dog

• Čepované i lahvové víno z archivu 

Vranovických Vinařů

• Točené pivo

• Kávu, domácí limonády aj.

Otevřeno máme:

ST – PÁ: 14 hod. – 19 hod.

SO – NE: 11 hod. – 20 hod.
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Farnost Vranovice

Seminář obnovy 

v Duchu svatém

Od  letošního února otec Jaroslav 

uspořádal pro věřící v  našich farnostech  

Seminář obnovy v  Duchu svatém podle 

otce Sieverse. Jedná se o  deset týdnů 

trvající cyklus, skládající se z  deseti 

večerních setkání v  malých skupinkách 

a  každodenní modlitby s  Písmem 

jeho účastníků. Cílem semináře je 

vstup do  osobního vztahu s  Bohem, 

prohloubení života z  Ducha svatého 

a  objevení svých darů pro společenství 

církve. Součástí setkání byly i přednášky 

hostů. Mezi přednášejícími hosty 

semináře byli například otec Petr Havlát, 

farář z Velkých Němčic či velkomeziříčský 

děkan otec Pavel Šenyřík. V  rámci 

semináře účastníci v  době koronaviru 

museli komunikovat prostřednictvím 

videokonference. Zakončení semináře 

proběhlo již společným setkáním 

účastníků v neděli 17. května. 

(kuk)

Oprava střechy 

kostela zdárně 

započala

Poslední dubnový týden mohli 
Vranovičtí občané pozorovat zahájení 
prací na  opravě střechy Vranovického 
kostela. Dodavatelská fi rma započala 
s  výměnou poškozených částí krovu 
a  střešních latí. Na  opravě se podílejí 
také místní občané a  fi rmy. V  současné 
době jsou práce cca z  jedné třetiny 
hotové. Oprava si vyžádá nemalé fi nanční 
prostředky, proto farnost požádala 
obec Vranovice o  mimořádnou dotaci 
na  celou akci. Chceme též poděkovat 
všem farníkům i občanům, kteří přispěli 
v  dnešní nelehké době na  opravu 
nemalou částkou. V  současné době 
bohužel stále část peněz schází, takže 
bychom se chtěli touto cestou také 
obrátit s  prosbou na  všechny obyvatele 
Vranovic, zdali by nebyli ochotni přispět 
na opravu střechy na účet farnosti na účet 
č. 1381695399/0800. Rádi vystavíme 
potvrzení o  daru pro odečtení hodnoty 
daru daně z  příjmů - stačí se obrátit 
na pana faráře.

(kuk)

Velikonoce 

v prázdném kostele

Letošní svátky oslavili Vranovičtí 

farníci velmi netradičně - většinou 

prožívali bohoslužby doma u televizních 

přijímačů nebo počítačů. Otec Jaroslav 

sloužil bohoslužby sám, nebo jen 

nejnutnější asistencí. Některé tradice se 

podařilo v menší míře udržet - například 

hrkání. Zajímavá byla také křížová cesta, 

kterou vysílal otec Jaroslav na  Youtube 

on-line zcela sám i  s  hudebním 

doprovodem. Na  pondělí velikonoční 

pak otec Jaroslav umožnil Vranovickým 

farníkům shlédnou on-line vysílání 

Cesty světla. Jinak měli farníci možnost 

osobního setkání popřípadě návštěvy 

kněze v nutných případech.

(kuk)

Zrušení oslav 150 

výročí posvěcení 

kostela 

V  souvislosti s  mimořádnou situací 

pandemie koronaviru neproběhnou 

oslavy 150 let v  sobotu 30. května, ale 

v  náhradním termínu. Původně měl 

přijet na  hlavní den oslav náš biskup 

Mons. Vojtěch Cikrle sloužit mši svatou. 

Po  slavnostní 

bohoslužbě byl 

plánován program 

a  občerstvení 

v  jídelně Scholarest. 

Nyní, v  době 

r o z v o l ň o v á n í 

opatření proti 

pandemii, si toto 

výročí raději zatím 

p ř i p o m e n e m e 

skromněji při 

nedělní mši svaté 

31. května a  hlavní 

část oslav přesuneme 

na pozdější termín.

P. Kukleta

Oprava střechy kostela je v plném proudu

Hrkání přečkalo i nouzový stav



9

Z činnosti spolků a organizací

Skauti

Junák pozastavil 

po 30 letech činnost

Pandemií koronaviru byla také 

dotčena činnost spolků a  tak se stalo, 

že i  Junák ve  Vranovicích po  30 letech 

ofi ciálně přerušil svou činnost. Prakticky 

se členové oddílu potkali na  únorové 

plavecké oddílovce a  poté byla činnost 

oddílu Jaguáři rozhodnutím ústředí 

Junáka přerušena. Řada členů Junáka 

- zvláště těch starších se individuálně 

zapojila do  nejrůznějších společensky 

prospěšných aktivit. 

Jediným malým setkáním 

mladších členů oddílu byla bohoslužba 

za  vranovické skauty, kterou sloužil 

otec Jaroslav přesně den poté, kdy vláda 

povolila bohoslužby s  účastí 15 osob, 

tj. 24. dubna. V  současné době probíhá 

rozvolňování a  předpokládáme, že se 

uvidíme na začátku června na schůzkách. 

Už se těšíme na tábory i na pravidelnou 

činnost. 

(kuk)

Petice vlaky
Výsledek žádosti více jak 650 

podepsaných občanů z  Vranovic 

a  okolních obcí je: změna nebude! 

Hejtman a  ani vedoucí odboru dopravy, 

kterým byla petice zaslána, nepodpořili 

náš požadavek. Kraj se řídí Plánem 

dopravní obslužnosti i  když dojde 

v  některých částech kraje ke  zhoršení 

dopravního spojení – přitom dle 

Konvence se zavázal vůči obcím, kvalitu 

zvyšovat! I  snížení počtu spojů, a  tím 

prodloužení času, tj. nutnosti jet o  půl 

hodiny dříve, z  okolních obcí pak 

o  hodinu, není důvodem k  navrácení 

vlaků do Vranovic. 

Při projednávání nových jízdních 

řádů bude zodpovědnost na  obcích, 

které dostávají návrhy k připomínkování. 

Domníváme se, že občané už udělali, co 

mohli, víc bohužel už udělat nemohou. 

Doufáme proto, že vedení jednotlivých 

zainteresovaných obcí se spojí a v  rámci 

svých kompetencí vyjednají maximum 

pro spokojenost svých občanů. Ze 

zkušenosti z  minulých let však víme, že 

KORDIS má vždy připraveny argumenty, 

proč to nejde. A kdyby to šlo, provede se 

to až v příštím roce. Letos by mělo dojít 

k elektrifi kaci tratě Šakvice – Hustopeče 

a  tím zavedení přímých spojů Brno – 

Hustopeče. Zda to pomůže Vranovicím 

a okolí uvidíme.

Děkujeme všem, kdo se do  akce 

zapojili.

Za petiční výbor: 
R. Procházková a Vybíral O.

Odpovědi Hejtmana Jihomoravského 
kraje a  vedoucího odboru dopravy najdete 
v  tištěné podobě v  Obecní knihovně 
a Turistickém informačním centru.

Klub maminek 
Vranovice

Klubík v době 

koronavirové

Milé maminky, zdravím Vás v  této 

zvláštní době. Každého z  nás zastihla 

v jiné životní etapě. Pro některé se téměř 

nic nezměnilo, pro jiné naopak téměř 

vše. Práce z domu, domácí škola, domácí 

rohlíky… Přinesla nám toho dost. Hlavně 

zamyšlení, co je pro nás důležité, a  také 

poznání nás samotných a lidí kolem nás.

Bylo by pěkné moci se opět sejít 

a  probrat, jak jsme prožívaly období 

karanténních opatření. Dejme tomu ale 

čas. Doufám, že od září již bude možné 

se pravidelně scházet. Do  té doby si 

můžeme nové postřehy vyměňovat třebas 

na dálku v naší facebookové skupině Klub 

maminek Vranovice.

A  protože s  přibývajícím počtem 

vlastních dětí ubývá sil (alespoň u  mě), 

hledáme posilu do  organizačního týmu, 

která by se ráda zabývala klubíkovým 

programem, případně alespoň maminky 

ochotné převzít zodpovědnost za  klíče 

a prostory, kde se scházíme.

Pokud nás ještě neznáte, mrkněte 

na  výše zmiňovanou Fb skupinu Klub 

maminek Vranovice nebo webové stránky 

www.klubmaminek.tode.cz. Na  viděnou 

v září!

Za KmV Jitka Drbalová

ČSOP Šatava
Může se zdát, že jsou teď témata 

spojená s  ochranou přírody upozaděná, 

ale stále bychom na ně neměli zapomínat. 

Příroda trpí, ať už ve městě či na vesnici. 

Klimatických změn si všímáme snad už 

všichni. Podle bioklimatologa Miroslava 

Trnky mezi ně patří „nárůst teplot, 

prodloužení vegetační sezóny, snížení 

relativní vlhkosti a  zvýšení slunečního 

záření na  některých místech“1. To vše 

vede k  větší poptávce po  vodě, které 

je ale na  planetě stále stejné množství. 

V minulém roce jsme už k měsíci srpnu 

vyčerpali roční planetární zdroje vody. 

Sami si řekněte, jak často se trápíte 

otázkou: vzít či nevzít si s sebou deštník? 

Jak často musíte umývat přední sklo auta 

od  nachytaného hmyzu? A  co letošní 

lyžařská sezona, lyžovali jste? Podle údajů 

Českého hydrometeorologického ústavu 

bylo v  březnu na  horách třikrát méně 

sněhu než v předchozím roce ve stejném 

období. U nás na Jižní Moravě desetkrát 

méně.

Současné klimatické změny, z  nichž 

nejproblematičtější je zvyšování teploty, se 

dějí v důsledku zvyšujících se koncentrací 

skleníkových plynů produkovaných námi 

lidmi (intenzivní zemědělství, průmysl, 

doprava, domácnosti). Nás všechny čeká 

změna postoje a chování.

Jak můžeme pomoci 

přírodě všichni?
  Šetřit vodu, kde se dá. Např. vodou 

po koupeli splachovat záchod.

  Zadržovat a používat dešťovou vodu.

  Mít na zahradě i divoký kout přírody 

pro užitečný hmyz a zadržování 

vlhkosti v půdě. 

  Vysazovat stromy, keře, luční louky 

nebo nechat jen trávu růst.

  Používat úsporné spotřebiče, žárovky. 

Zateplit dům.
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  Příliš neklimatizovat, kvůli šetření 

energie.

  Nekupovat zbytečné obaly, které tvoří 

nové plastové ostrovy.

  Recyklovat, kompostovat, třídit.

  Sdílet a půjčovat si věci. Není potřeba 

vše kupovat.

  Nakupovat potraviny z ekologicky 

šetrného zemědělství. 

  Až to bude bezpečné, upřednostňovat 

hromadnou dopravu.

A co budeme dělat my 

jako ochránci přírody?
  V  únoru jsme zvolili novou 

předsedkyni Markétu Sekaninovou. 

Pan Luboš Mrkvica zůstal i  nadále 

členem ochránců a  také jsme přijali 

nové členy. Rádi bychom přijali další, 

nadšence, ale především odborníky 

jako ekology, přírodovědce, ornitology 

či zemědělce.

  Stále chodit do  přírody a  uklízet 

odpadky. V dubnu jsme při počtu dvou 

lidí opakovaně uklízeli od  odpadu 

remízek na Přísnotice. Lokalitu jsme 

zvolili kvůli zvěři, která v  remízku 

přebývá.

  Plánujeme další společný úklid 

UKLIĎME VRANOVICE, který se 

bude konat snad na podzim.

  Na  Radu obce jsme podali návrh 

projektu LÍNÝ ZAHRADNÍK. 

U vybraných lokalit v obci, které nejsou 

pobytové ani pohledové navrhujeme 

“nezelený princip sečení”. Jednoduše 

řečeno – co je zelené, je živé a nebude se 

sekat. Chceme tak docílit „travnatých 

zelených ploch, které budou plnit 

funkce jako zadržování prašnosti, 

zadržování vlhkosti v půdě a útočiště 

pro hmyz“2, jak uvádí odbornice 

Marie Straková. Tyto lokality budeme 

kontrolovat. Jakmile přestanou plnit 

své funkce, rostliny budou odkvetlé 

a  přestanou být zelené, navrhneme 

Technickým službám Vranovic 

jejich posekání mozaikovou sečí. Ta 

umožňuje živočichům přestěhovat se 

z  posečené plochy na  neposečenou. 

S  tím, že bude zachována, seč min. 

dvakrát do  roka, aby se zabránilo 

rozrůstání dominantních travin 

a podpořil se žádoucí růst bylinných 

a  medonosných rostlin. Pokud nám 

bude projekt schválen, vybrané plochy 

poznáte podle cedulí s  nápisem 

“Louka kvetoucí pro všechny je 

žádoucí”, kterou vytvořila Kamila 

Rokytová.

  Dále pracujeme na  projektu 

VRANOVICE BEZ OBALU, 

který v  krátkosti nastiňuje Markéta 

Sekaninová: „Jak už z názvu vyplývá, 

jedná se o  redukci především 

jednorázového odpadu, mezi který 

patří zejména mikrotenové sáčky 

a  plastové kelímky. V  praxi by 

to znamenalo, že byste si mohli 

ve vranovických obchodech zakoupit 

látkové pytlíky, které by nahradily 

sáčky na  pečivo, ovoce či zeleninu. 

Na  mnoha akcích se používají 

jednorázové plastové kelímky, které 

by byly nahrazeny vratnými kelímky 

s  logem obce. Měli byste možnost 

si tento kelímek zakoupit a  použít 

ho i  na  jiných akcích nebo si ho se 

zálohou jen zapůjčili a po jeho vrácení 

by se vám záloha vrátila, jak to běžně 

funguje např. na  adventních trzích 

ve větších městech.” 

  Zasadíme se o vznik míst zadržujících 

vodu v krajině.

  Chceme na  území obce podpořit 

výsadbu ovocných a listnatých stromů, 

jedlých keřů a kvetoucích bylin.

  A  v  neposlední řadě vám nabízíme 

naši pomoc. Máme vlastní právní 

subjektivitu a zavázali jsme se k péči 

o  krajinu a  památky, do  které spadá 

údržba maloplošných chráněných 

území, údržba ekologicky významných 

nechráněných území a údržba zeleně. 

A dále k ochraně životního prostředí, 

zahrnující ochranu vod, ochranu 

ovzduší, problematiku železniční 

dopravy, problematiku cyklodopravy 

a  zemědělství. Podněty nám můžete 

zasílat na adresu: csopsatava@seznam.

cz. 

Za ČSOP Šatava 
Veronika Sedláček Rychtová
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Lesní školka
Lesní školka se po  nucené přestávce 

znovu rozběhla koncem dubna a  zájem 

je veliký. Přestože naše optimální 

maximum je 10 dětí na  den, někdy 

jsme atakovali i  dvojnásobek. Aktuální 

informace můžete sledovat na Facebooku 

ve  skupině „Lesní školka a  Komunitní 

škola Vranovice“ nebo na  stránkách 

školky www.lsvranovice.cz. 

Vzhledem k  okolnostem ohledně 

nouzového stavu a  omezení jsme pro 

naše benefi ční povídání zvolili nový 

termín. Ten je nově v  sobotu 13. června 

od 15 hod. Pozvánku s novým termínem 

naleznete na  jiném místě tohoto čísla 

zpravodaje. Nadále můžete přispívat 

do i pokladničky ve vranovické pekárně.

Martin Třináctý 

Společenské dění

Společenský život 

v dubnu a květnu 

utichnul

Společenský život, nejen v  naší obci, 

ale i všude okolo nás, se zastavil. Důvody 

jsou velmi dobře známé. Asi úplně 

poprvé zasáhla do našich životů nečekaná 

a nepředvídatelná situace, se kterou jsme 

se lépe, či hůře museli všichni nějak 

vyrovnat. Podmínky stanovené k ochraně 

a bezpečnosti před šířícím se nebezpečím 

epidemie neumožnily realizaci žádných 

kulturních akcí. Nyní se již vše začíná 

pomalu vracet do  téměř normálního 

života. Akce, o které jste přišli v  jarních 

měsících, se budeme snažit vynahradit 

na podzim. Vranovické jaro i dětský den 

spojíme dohromady a v září uskutečníme 

Podzimní rodinný den. Doufáme, že 

již bude možné tuto akci zrealizovat 

a sejdeme se na ní v hojném počtu.

Kvapilová Dana
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