
Obec zřídila platební 
terminály

Čtenáři si mohou 
půjčovat e-knihy

Noc Sokoloven

2020 ČÍSLO 4 SRPEN DISTRIBUCE ZDARMA

Z nových upravených venkovních prostor se budou moct v novém školním roce těšit 
žáci prvního stupně základní školy i děti mateřské školy.  

Obec do rekonstrukcí zahrad a vytvoření atraktivních míst pro aktivní pobyt dětí 
na čerstvém vzduchu investovala 2,5 milionů korun včetně daně.  

Více se dozvíte v rubrice Aktuality
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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. 12/2020  
ze dne 15.6.2020

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

jednání Rady obce č. 12/2020.
1.2. Rada obce schválila pořízení nových 

plastových šachů do parku Hlinek.
1.3. Rada obce schválila program 

a  rozpočet pro kulturní akci 
„Podzimní rodinná slavnost“.

1.4. Rada obce schválila plán jednání 
ZO pro II. pololetí 2020.

1.5. Rada obce schválila oceněné pro 
udělení Motivační dotace v  roce 
2020.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá dodržet 

harmonogramu termínů a  lhůt pro 
zajištění voleb do  zastupitelstev 
krajů ve dnech 2 a 3. 10. 2020

 T: průběžně, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá připravit 

s  projektanty možnosti řešení pro 
svod dešťové vody v  ul. Zahradní 
a Nosislavská.

 T: 30.8.2020, T: místostarostové
3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o čerpání rozpočtu k 31.5.2020.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

řešení reklamací v  bytovém domě 
Doliny.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
Rozhodnutí o  poskytnutí dotace 
z  Ministerstva životního prostředí  
na Revitalizaci říčky Šatavy ve výši: 
5.433.075,-Kč

Usnesení Rady č. 11/2020  
ze dne 1.6.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.1 Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 11/2020.
1.2 Rada obce schválila umístění dvou 

prodejních automatů na zatravněný 

pás před budovu rybářských potřeb, 
na ul. Hlavní 778

1.3 Rada obce schválila zřízení 
přípravné třídy pro rok 2020/2021.

1.4 Rada obce schválila Smlouvu 
o  dílo se společností SOUKUP 
MILOŠ s.r.o., Jiráskova 511, 
Zbýšov, na  opravu povrchu místní 
komunikace na ul. Přibická.

1.5 Rada obce schválila Smlouvu 
V58/2020 o  dodávce pitné vody 
a odvádění odpadních a srážkových 
vod na  TIC se Správou železnic, 
státní organizací.

1.6 Rada obce schválila projektovou 
dokumentaci pro komunikaci na ul 
U Floriánku a U koupaliště.

1.7 Rada obce schválila položení 
zámkové dlažby před RD Ulička 
144.

1.8 Rada obce schválila Smlouvu 
o  vykonání přezkoumání 
hospodaření obce se společností 
K auditors, s.r.o. Veveří 102, Brno.

1.9 Rada obce schválila nabídku 
na  vypracování projektové 
dokumentace na  opravu chodníku 
na ul. Nová.

Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
v  minulém čísle Vranovického 

zpravodaje jsem Vám všem děkoval 
za odpovědnost a ohleduplnost, za pomoc 
při zvládnutí epidemie koronaviru v naší 
obci. 

Poděkováním budu pokračovat hned 
v  úvodu tohoto čísla Vranovického 
zpravodaje. Naši obec během měsíce 
června dvakrát po sobě zasáhly naprosto 
výjimečné přívalové deště, kdy během 
velice krátké doby napršelo více než 
70 mm vody.

V  neděli 15.6. i  v  pátek 26.6. jsme 
mohli vidět, jak se celou obcí valí voda, 
vytváří nekontrolované řečiště, laguny 
v mnoha místech obce a spoušť v mnoha 
domácnostech. Nejvíce postižené byly 
lokality ulic Nosislavská a  Zahradní, 
U  koupaliště a  v  železničním podjezdu 
na ul. Ivaňská. V každém podsklepeném 
domě zůstaly zatopené sklepy nebo 
garáže a  viditelné následky přívalového 
deště. Vysoušeče a čerpadla běží v mnoha 
zatopených sklepech ještě nyní. 

Na  jedné straně spoušť a  neštěstí 
mnoha z nás. Na straně druhé odhodlání 
sousedů, pomoc kamarádů a zaměstnanců 

obce, profesionalita hasičských 
profesionálních i dobrovolných hasičů, to 
jsou nezapomenutelné zkušenosti.

Pomyslný klobouk dolů před všemi, 
kteří pomohli, na které je vždy spolehnutí, 
v  první řadě před našimi Vranovickými  
dobrovolnými hasiči, před našimi sousedy 
a kamarády. Klobouk dolů před naprostou 
profesionalitou hasičských záchranných 
sborů z  Pohořelic i  z  Židlochovic. 
Poděkování a  velké uznání patří všem, 
kteří pomáhali regulovat dopravu 
na  ul. Ivaňská, všem, kteří „napytlovali“ 
a  rozvezli více než 400 pytlů s  pískem, 
všem kteří se zapojili do  odstraňování 
škod. 

Příroda neposlouchá nikoho
Příroda si dělá opravdu co chce. 

Nutno dodat, že to tak je normální 
a  přirozené, jenom se to bojíme přiznat 
a  občas se tomu lidstvo brání. Snahou 
každého z  nás nesmí být omezovat 
přírodu, ale být připravený na to, co nám 
příroda „připraví“. 

Jaký paradox, v  posledním čísle 
Vranovického zpravodaje píši o tom, jaké 
je sucho hrozbou a ani ne za dva měsíce 

píši o  škodách, které způsobil přívalový 
déšť. Ano, a  obojí musíme brát vážně, 
respektovat konání přírody a  bránit 
neočekávaným škodám. Nezabráníme 
přívalovému dešti, ale každý z nás může 
zabránit nebo alespoň zmírnit jeho 
následky. 

Vedení obce vyhodnotilo důsledky 
přívalových dešťů a  připravilo soubor 
opatření, která snižují rizika z případných 
dalších takových přírodních jevů. 

Jedná se zejména o dvě oblasti opatření. 
První je zajistit vyšší regulaci a přirozený 
odtok dešťové vody ze zpevněných ploch 
do  příkopů a  do  zeleně. Další opatření 
je provést intenzifikaci přečerpávacích 
stanic kanalizačního řadu.  

Jsou měsíce letních prázdnin 
a  dovolených. Určitě budou letos pro 
mnoho z  nás jiné, než jsme byli zvyklí 
v minulých letech. 

Každému z Vás přeji, abyste dovolené 
využili pro odpočinek, věnovali se svým 
rodinám a svým blízkým. 

Ing. Jan Helikar, Váš starosta



3

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést průzkum 

trhu na  vypracování projektové 
dokumentace k řešení modernizace 
přečerpávací stanice na  ul. 
Pouzdřanská.

 T: 15.6.2020, O: 1. místostarosta
2.2. Rada obce ukládá průběžně 

analyzovat příjmy obce ze sdílených 
daní a  sledovat případné změny 
zákonů a analyzovat jejich případný 
dopad do příjmů obce.

 T: průběžně, O: starosta
3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

zprávu o  realizaci společných 
zařízení v  souladu s  Komplexními 
pozemkovými úpravami.

3.2. Rada obce vzala na vědomí výsledek 
přijímacího řízení do ZŠ a MŠ.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
Rozhodnutí Ministerstva kultury 
o přidělení dotace ve výši 12.000,-
Kč ze státního rozpočtu ČR na rok 

2020 určené pro místní knihovnu.

Usnesení Rady č. 10/2020  
ze dne 18.5.2020

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

jednání Rady obce č. 10/2020.
1.2. Rada obce schválila finanční dar 

ve výši 1.000,-Kč na podporu Linky 
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181  02 
Praha 8

1.3. Rada obce schválila zámkovou 
dlažbu na chodník před RD

1.4. Rada obce schválila prodloužení 
Smlouvy o výpůjčce části pozemku 
p.č. 2565/164.

1.5. Rada obce schválila nákup pro 
místní jednotku dobrovolných 
hasičů l ks defibrilátoru

1.6. Rada obce schválila aktuální 
výpočet (kalkulaci) stočného 
po změně DPH.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zvážit přípravu 

dotačního titulu pro občany 
Vranovic pro investice do zadržení 
dešťových vod na  vlastním 
pozemku.

 T: 30.9.2020, O: starosta, L. 
Mrkvica

2.2. Rada obce ukládá prověřit možnosti 
pro obnovení vodorovného 
dopravního značení na  ul. 
Obchodní a Náměstíčko.

 T: 30.6.2020, O: starosta
3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  reklamacích v  bytovém domě 
Doliny.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o činnosti společenských organizací 
v obci.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
připravenost a  zahájení výpůjční 
program E-knihy.

Aktuality

Obec lidem 
usnadnila platby. 
Zřídila platební 
terminály
Pro platby na  obecním úřadě již 

není nutné si chystat hotovost předem. 
Začátkem července zde byl nově zřízen 
platební terminál, který umožní úhrady 
platební kartou.

„Doposud bylo možné platit poplatky 
pouze v  hotovosti do  pokladny, nyní 
už jsou platby pro občany snadnější,“ 
doplnila pracovnice obecního úřadu 
Michaela Knytlová.

Nový platební terminál byl umístěn 
i na turistické informační centrum. Tady 
najde uplatnění zejména pro návštěvníky 
Vranovic, kteří si budou chtít vypůjčit 
kola nebo nakoupit suvenýry.

„Zřízením platebních terminálů, 
chceme zkvalitnit služby obecního úřadu 
pro občany, a také tím, alespoň částečně, 
řešit problém s  absencí bankovního 
automatu,“ uvedl starosta Jan Helikar.

Občané nyní mají možnost volby, 
zda budou platit poplatky hotově, kartou 
nebo bezhotovostně na bankovní účet.

Kvapilová Dana

Obec mění smlouvy 
o stočném. Výše 
stočného se nemění
V následujících týdnech obdrží občané 

do  schránek nové smlouvy o  odvádění 
odpadních vod kanalizací. Obec tím 
reaguje na  změny v  legislativě, které se 
týkají odvádění a čištění odpadních vod.

Stočné je platba za odvádění a čištění 
odpadních vod veřejnou kanalizací. 
Povinnost platit stočné se vztahuje 
na  každého občana, žijícího v  obci. 
Všechny změny v počtu osob je odběratel 
povinen do  15 dnů od  změny hlásit 
na Obecním úřadu.

Částka stočného ani způsob platby 
se nemění, dochází pouze ke  změně 
evidence odváděné vody do  kanalizace. 
Pokud odběratel odvádí do  kanalizace 
vodu i z jiných zdrojů, například ze studny, 
je povinen to uvést v čestném prohlášení, 
které bude součástí nových smluv. 
Zkontrolované a  podepsané smlouvy 
občané následně vhodí do  schránky 
obecního úřadu. Obratem jim bude 
doručena smlouva podepsaná zástupci 
obce. Důležité je nezapomenout uvést 
ve smlouvě telefonní kontakt a číslo účtu 
pro řešení případných nejasností a vracení 

přeplatků. V  případě nesprávných 
údajů ve  smlouvě či jiných nejasností 
jsou zaměstnanci obce připraveni tyto 
problémy řešit v  čase běžných úředních 
hodin sekretariátu, tedy pondělí 7-11 
a 12- 19 či ve středu 7-11 a 12-17.

Knytlová Michaela

Nové školní zahrady
Z  nových upravených venkovních 

prostor se budou moct v novém školním 
roce těšit žáci prvního stupně základní 
školy i  děti mateřské školy. Obec 
do  rekonstrukcí zahrad a  vytvoření 
atraktivních míst pro aktivní pobyt dětí 
na  čerstvém vzduchu investovala 2,5 
milionů korun včetně daně.

Altán pro venkovní vyučování
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Oddechová a  odpočinková místa, 
herní a  vzdělávací prvky, zatravněné 
plochy a  nová výsadba je výčet jen 
zlomku úprav, kterými prošly zahrady 
vranovických školních zařízení, 
přesněji Vzdělávacího centra Floriánek 
a  mateřské školy. Obě zahrady byly 
v  tomto týdnu předány do  užívání. 
Žáci prvního stupně základní školy se 
tak mohou těšit na  houpačky, šplhadla, 
balanční prvky, ale také venkovní učebnu, 
která jim umožní pobyt na  zahradě 
za  každého počasí. Součástí školní 
zahrady je i zatravněné hřiště s brankami. 
To děti z  mateřské školy určitě potěší 
smyslový chodník, mlhoviště, pískoviště, 
vrbový tunel, prolézačky nebo sestavy se 
skluzavkou. I oni se mohou před deštěm 
či sluncem schovat do  krytého altánu. 
Každopádně pobyt na  zahradách bude 
pro děti radostný a rozhodně se nebudou 
nudit.

Na zahradě školky se děti nudit nebudou

„Děti i jejich pedagogové budou moct 
od příštího školního roku trávit svůj čas 
v  příjemném, svěže zeleném prostředí 
na čerstvém vzduchu. Na tento čas už se 
moc těšíme a děkujeme zřizovateli školy, 
obci Vranovice, za finanční zajištění celého 
projektu a krásný dárek ke konci tohoto, 
jinak svým průběhem prazvláštního, 
školního roku.“ doplnil k celému projektu 
ředitel školy Jiří Sliacky.

Kvapilová Dana

Poděkování
Dvakrát během června 

musela zasahovat jednotka sboru 
dobrovolných hasičů z  Vranovic 
při likvidaci následků přívalových 
dešťů. Hasičům i  všem pomáhajícím 
dobrovolníkům vyjádřilo poděkování 
vedení obce Vranovice.

Rekonstrukcí 
hřbitova vznikla 
nová hřbitovní 
místa
První etapa rekonstrukce hřbitova 

je hotová. Byly opraveny chodníky, 
upraveny cesty, zasazena nová zeleň 
a  rozšířen počet hřbitovních míst. Také 
vznikly oddechová místa s lavičkami a je 
připraven prostor pro vytvoření urnového 
úložiště. Celá rekonstrukce přišla obec 
na 850 tis. včetně daně.

Chodník po rekonstrukci
(kva)

Výsledky třídění 
odpadu za rok 2019
Vranovicím se třídění odpadu 

dlouhodobě daří. Už několik let se držíme 
mezi nejlepšími. A jak jsme tedy dopadli 
v minulém roce? Díky recyklaci a využití 
papíru, plastů, skla, kovů, nápojových 
kartonů a  dalších komodit v  rámci 
tříděného sběru a  využití odpadů bylo 
v  systému EKO - KOM uspořeno 21,6 
mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik 
v průměru spotřebuje za rok více než 332 
tisíc domácností. V  případě tedy tolik 
diskutovaného globálního oteplování 
přispěl systém tříděného sběru a  využití 
odpadů ke  snížení emisí o  922  540 tun 
CO2 ekvivalentu. Celkově se tedy za rok 
2019 vytřídilo 148,818 tun odpadu, za což 
obec obdržela od  obalové společnosti 
EKO-KOM, a.s. částku 415 583 Kč.

Kvapilová Dana

V parku Hlinek se 
rozšířily sportovní 
možnosti
V těchto dnech byly v parku Hlinek 

instalovány nové sportovní prvky. 
Návštěvníci parku si zde nově můžou 
zahrát košíkovou nebo fotbal. Obec 
instalovala na zatravněné plochy fotbalové 
branky a basketbalový koš. Pro milovníky 
královské hry, šachu, byly v  parku 
obnoveny, vandaly poničené, šachové 
figury. Ty budou uloženy v  uzamčené 
budce. Pro zájemce, kteří si budou chtít 
šachy zahrát, budou klíče k  dispozici 
v Turistickém informačním centru. 

Kvapilová Dana

Fotografie 
a dokumenty 
mapující historii 
obce
Vážení občané, na  základě 

připravovaného projektu mapujícího 
historii a  rozvoj Vranovic si Vás 
dovolujeme oslovit s prosbou o spolupráci. 
Jestliže vlastníte jakékoliv fotografie 
s  vyobrazením Vranovic od  nejzazší 
historie až po  konec 20. či začátek 
21. století, případně dokument, který 
vypovídá o  historii obce, dovolujeme 
si Vás poprosit o  jejich zapůjčení. 
Z  fotografie vytvoříme zvětšenou kopii 
a obratem Vám ji vrátíme. K fotografiím 
prosíme uvést, co zachycuje, ve  kterém 
roce byla pořízena a  jméno s kontaktem 
na  Vás, případně přidat i  okolnosti 
a historii, která se k ní váže.

Věříme, že se nám společně podaří 
shromáždit dostatek zajímavého 
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Úřední hodiny na OÚ Vranovice:

Podatelna a pokladna

Pondělí: 7:00 - 11:00   12:00 - 19:00 h

Středa: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00 h

Matrika

Pondělí: 7:00 - 12:00   13:00 - 19:00

Středa: 7:00 - 12:00   13:00 - 17:00

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

srpen: 14. | 28.

září: 11. | 25.

říjen: 9. | 23.

Separovaný odpad

Plast -  srpen: 26.

 září: 23.

 říjen: 21.

Papír -  srpen: 12.

 září: 9.

 říjen: 7.

Bioodpad - srpen: 6. | 20.

 září: 3. | 17.

 říjen: 1. | 15. | 29.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční  

20. srpna 2020 v  18 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Vranovice.

materiálu, který nám ukáže rozvoj obce 
od  dávné minulosti až po  současnost 
a bude zajímavým dokumentem o měnící 
se podobě Vranovic a  okolí i  pro další 
generace. Fotografie můžete zasílat 
na  Centrum volného času na email: 
kultura@vranovice.eu či je přinést osobně 
po  předcházející telefonické dohodě 
na telefonním čísle 734 375 735.

Obecní knihovna

Čtenáři knihovny 
si mohou půjčovat 
e-knihy
Od  června mají čtenáři Obecní 

knihovny Vranovice možnost objednat 
si, v rámci své roční čtenářské registrace, 
také elektronické knihy. V  nabídce je 
přes 9 000 titulů e-knih, které si čtenáři 
mohou z pohodlí svého domova kdykoliv 
vypůjčit. Knihu je možné si půjčit přes 
on-line katalog knihovny. Po  stažení se 
vám kniha obratem zobrazí v knihovničce 
aplikace eReading, s viditelně označeným 
termínem vrácení. Výpůjční lhůta je 31 
dnů a  lze číst až tři tituly najednou bez 
nutnosti připojení k internetu. 32. den se 
e-kniha sama vymaže z aplikace.

Kvapilová Dana

Turistické 
informační centrum
V  červnu mělo vranovické 

informační centrum velmi zajímavou 
a  milou návštěvu. Paní Eva Kadlečková 
navštěvuje Turistická informační centra 
po  celé republice. Ráno si naplánuje 
cestu a  pak vyráží vlaky nebo autobusy 
na  plánovaná místa. Před návštěvou 
Vranovic se telefonicky 
ujistila, jaká je pracovní 
doba, aby vše stihla. Přijela 
autobusem z  Pasohlávek 
a  hned upoutala svojí 
vitalitou a usměvavou tváří. 
Nakoupila u  nás pohledy, 
magnetku, turistickou 
vizitku a  už zase honem 
spěchala na  další autobus, 
který ji převeze do  dalšího 
infocentra. No není to 
krásný koníček. A  kolik 
infocenter navštívila, 
můžete vidět na  mapě. 
Klobouk dolů, opravdu. 
Přeji paní ještě spoustu 
takových úžasných výletů 
plných nadšení, a  to vše 
s úsměvem na tváři.

Michálková Gabriela

Nové mapy 
usnadní poznávání 
vranovického okolí
Turistické mapy, které turistům 

a cyklistům usnadní orientaci a dovedou 
je k zajímavým místům v okolí Vranovic, 
dorazily tento týden do  Turistického 
informačního centra. Tady budou 
zdarma k  dispozici všem, kteří mají 
zájem o  poznávání oblasti na  jih 
od  Brna. Od  Vranovic až po  Mikulov. 
Mapa návštěvníky dovede například 
k  Novomlýnským nádržím, Pavlovským 
vrchům, na  Mikulovsko nebo až 
k  Modrým horám. Jsou zde zachyceny 
nejen všechny turistické trasy, ale také 
všechny cyklostezky, které procházejí 
Vranovicemi a  přilehlými končinami. 
Vranovické Turistické informační 
centrum provozuje také půjčovnu kol. 
Návštěvníci tak mají možnost dorazit 
do Vranovic vlakem či jiným dopravním 
prostředkem a  odtud vyrazit poznávat 
krásy Jižní Moravy na kole.

Kvapilová Dana

Foto: Paní Kadlečková
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Okna školy dokořán

Skončil školní rok 
2019/2020
Školnímu roku odzvonila hrana, 

zatímco luční modré zvonky cinkají 
na pozdrav letním prázdninám. Začátek 
léta je takový, jaký má být, slunce pálí 
do  tváře, hladiny rybníků a  bazénů se 
v něm vyzývavě blyští a ze zmrzlinářských 
okének se vine vůně vanilky a exotického 
ovoce. Konec letošního školního roku 
ale typický rozhodně nebyl. Svět bojoval 
s  nákazou a  žáci, učitelé i  rodiče se 
vzděláváním na  dálku. Museli jsme se 
všichni řadě věcí naučit rychle, a jak se říká 
za pochodu, museli jsme činit rozhodnutí 
nečekaná a  mnohdy zásadní a  museli 
jsme být připraveni téměř na  cokoli. 
Ze dne na  den jsme rovnýma nohama 
spadli do úplně jiné reality. Hodně nás to 
poslední období školního roku naučilo, 
hodně nám dalo i vzalo.

Přesto věřím, že i na tento školní rok 
budeme vzpomínat hlavně v  dobrém. 
Uskutečnili jsme celou řadu školních či 
třídních akcí, prožili spolu řadu zajímavých 
okamžiků a  znovu si dokázali, že tam 
kde se chce, tam to i jde. Asi nejsložitější 
situaci měli naši nejmladší a  nejstarší. 
Prvňáčci se po  prvním, rozkoukávacím, 
pololetí měli naplno ponořit do práce, ale 
mimořádná opatření je dočasně odřízla 
od  spolužáků, paní učitelky a  školního 
prostředí vůbec. Stejně jako všichni jejich 
starší spolužáci byli najednou odkázaní 
jen na techniku a svoje nejbližší. Deváťáci 
zase museli čelit nejistotě, jak to bude 
s přijímacími zkouškami, jak a kdy bude 
přijímací řízení probíhat a jestli se budou 
vůbec moct patřičně rozloučit se svými 
spolužáky a školou. Nebylo to jednoduché 
pro nikoho, školní chodby jen smutně 
zívaly prázdnotou.

Nejsem příznivcem ukvapených 
rozhodnutí, opírajících se o  dojmy 
a  emoce, a  proto si hned netroufnu 
vyjmenovat v čem všem a jak se budeme 
muset zlepšit. Jsem přesvědčen, že to 
bude hlavně čas, přesněji řečeno příští 
školní rok, který nám ukáže, jak jsme celé 
to poslední období zvládli, co a  jak se 

nám úspěšně podařilo a kde jsou naopak 
naše rezervy. Nyní však máme všichni 
plné právo si hlavně odpočinout a nabrat 
síly na  další práci. Ať už se tedy vydáte 
za zvuky lučních zvonků, vůní dálek, nebo 
prostě jen k  šumícímu splavu potůčku 
za  humny, přeji vám, aby to byly chvíle 
krásné, plné radosti, pohody a  blízkosti 
těch, kteří jsou vám nejbližší. Dětem 
přeji samozřejmě báječné prázdniny, plné 
sluníčka, koupání, výletů a letních dobrot.

A  na  úplný závěr mi ještě dovolte 
poděkovat všem pedagogickým 
pracovníkům naší školy za jejich nasazení 
a pevnou vůli, provozním zaměstnancům 
za to, že vše fungovalo, jak mělo a všem 
rodičům našich dětí a  žáků za  jejich 
obětavost, ochotu a  pochopení! Děkuji 
a smekám.

Jiří Sliacky, ředitel školy

Střet světa vyšvihl 
Anetu Z. mezi 
finalisty
Úspěch v  další literární soutěži. Ani 

koronavirus a  náhlá domácí izolace 
nezabránily Anetě Z. v  další literární 
činnosti. Její příběh, nazvaný Neobyčejně 
obyčejný zážitek v rámci literární soutěže 
Střet světa aneb Důležitý okamžik 
v  mém životě vyhlašované v  rámci 
kampaně na podporu četby knih Rosteme 
s knihou, se dočkal v květnu v Brně opět 
zaslouženého úspěchu.

Toto téma nebylo rozhodně 
jednoduché a  Aneta se ve  své věkové 
kategorii, která letos čítala 322 účastníků, 
probojovala do finále mezi 10 nejlepších. 
V  příloze zveřejňujeme tedy tuto 
úspěšnou práci, na  ZŠ a  MŠ Vranovice 
zřejmě poslední a  přejeme jí mnoho 
úspěchů na  poli literárním i  během 
středoškolských studií.

Mgr. Dagmar Černá

Střet světa aneb 
důležitý okamžik 
v mém životě

Neobyčejně obyčejný okamžik
Většině lidem, obzvláště těm mladým 

nejspíš změní život okamžik, který je tak 

moc zklame, tak moc jim ublíží, že už pak 
nikdy nedokáží věřit, přemýšlet nebo snad 
milovat tak jako dřív. Jiným zase chvíle, 
ve  které poznají takové štěstí, pochopení, 
či pocit souznění, že jim to rázem rozzáří 
celý jejich svět a  ten už nikdy nepohasne. 
Myslím, že největší štěstí poznají ti, kteří 
prožijí v  mládí obojí. Něco, co jim otevře 
oči a  dveře do  ledové reality tohoto světa 
a později ukáže i to hřejivé teplo něčeho, o co 
lze i usilovat.

Pak jsou tu i  ty obyčejně neobyčejné 
chvíle. Mnohdy si jich nevšimneme 
a  přejdeme je mrknutím oka. A  přesto mě 
takový okamžik přinutil přemýšlet jako 
snad nikdy předtím.

Jízdy vlakem byly pro mě vždy příjemné 
chvilky. Ubíhající krajina a koleje, tato až 
fascinující scenérie a  jemné pohupování 
se blížilo konejšivému houpání dítěte 
v  matčině náručí. Tato moje cesta měla 
trvat přibližně hodinu a půl. Byla jsem asi 
v půli své trasy. Začínalo nepříjemné období 
epidemie covid19, kterou jste nepochybně Vy 
všichni zaznamenali a taktéž ve Vás budila 
spíše strach než naprostou bezstarostnost 
a  nadšení (tu nejspíš krátkodobě vzbudila 
pouze v  žácích a  studentech, od  chvíle 
vyhlášení uzavření škol alespoň do doby, než 
jim byly rozeslány veškeré úkoly a  domácí 
zadání). Nicméně ač většinou cestuji se 
sluchátky na  uších, v  ten den jsem je díky 
bolesti hlavy nasazené neměla. Vagón byl, 
až na mě a nějakého tatínka, jak se později 
ukázalo, se dvěma poměrně malými hochy, 
prázdný. Vlak krátce zastavil na  další 
zastávce. Pár cestujících vystoupilo, pár 
naopak přistoupilo. Pozornost moji i  obou 
malých dětí upoutala žena s  hlubokými 
vráskami kolem očí, šla mírně shrbená, 
očividně znavená a  s  rouškou na  tváři. 
Za  ní se objevila asi šestiletá holčička 
s  malým batůžkem v  rukou, i  ona měla 
roušku. Váhavě vešly, zavřely za  sebou 
dveře a  posadily se na  místa přes uličku 
naproti muži s chlapci. Ten jim nevěnoval 
jediný pohled, byl příliš začtený do jakéhosi 
časopisu. Normálně bych si povzdychla, 
že přistoupilo další jistě hlučné dítě, ale 
děvčátko se jen posadilo k  oknu naproti 
ženy a  zadumaně koukalo ven, žmoulajíc 
v  ručce roh nasazené roušky. Netrvalo to 
dlouho a  oba chlapci si mezi sebou začali 
šeptat a  pošťuchovat svého otce, snažíce 
se upoutat jeho pozornost. Jakmile se jim 
to zadařilo, oba upozorňovali na  ženu 
s holčičkou, nechápavě je pozorovali a ptali 
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se neustále, co to mají na obličeji a k čemu to 
je. Žena se nepatrně napnula a zpozorněla. 
Bylo jí to vidět na  očích. Tatínek, nejspíše 
nazlobený, že ho chlapci ruší, je nějakou 
chvíli pozoroval a  svou hrubou odpovědí 
mě zcela šokoval: „K hovnu! Stejně tu 
pitomost, co tady údajně lítá, nikdo 
nechytne.“ Po těchto slovech si začal oblékat 
bundu a  hoši to po  něm opakovali. Když 
opouštěli vagon a  procházeli kolem nich, 
žena ho probodla zvláštním až žalostným 
pohledem. Poposedla si a  podívala se 
na  holčičku, která klopila oči k  zemi. 
Po nějaké chvíli, když se vlak po následující 
zastávce zase rozjel, se holčička zadumaně 
a  posmutněle podívala na  svoji ma mít 
jen tady s námi?“ Žena se po mně ohlédla. 
V ten okamžik jsem se v rychlosti zahleděla 
na  své boty a  zastyděla se za  svoji zcela 
neskrývanou zvědavost. Přitáhla jsem si 
k  sobě batoh a  šmátrala v  něm. Koutkem 
oka jsem zachytila, jak si maminka bere 
děvčátko k  sobě na klín, objala ho a měkce 
na něj promluvila: „V nebíčku není taková 
ošklivá nemoc, jakou měl tatínek. Tam už 
je lidem jenom dobře, hm?“ Maličká ale dál 

pokračovala: „A  to teď taky dostaneme tu 
nemoc, co měl on? Myslím, že ho to bolelo. 
Viděla jsem ho plakat.“ Svůj pohled jsem 
měla soustředěný jen na svoji tašku, přesto 
jsem si dokázala představit bolestný výraz 
ženy. Tahle věta mě zasáhla a  zabolela 
přímo u srdíčka. Ta malá musela mít velký 
strach, lámal se jí hlas.,,Neboj, Kačenko. Tu 
nemoc, co měl tatínek, nemůžeme dostat, 
víš? S  tou se už narodil, jen nějakou dobu 
trvalo, než se projevila. My se chráníme 
proti téhle nemoci jen pro jistotu, ju? 
Slibuju, že všechno bude dobrý.“

Dál jsem neslyšela nic. Do sluchátek mi 
hlasitě hrály zvuky bubnů a kytar. Hlavou 
se mi míhala spousta myšlenek. V  první 
řadě jsem neměla být tak drzá, ale nešlo to 
přehlédnout a ani přeslechnout. Celé se mi 
to vrylo do paměti. Do konce cesty a vlastně 
i dodneška mám o čem přemýšlet.

Někdy dokáže být život skutečně krutý 
a  každá vteřina, kterou nám dá, je dar, 
kterého je třeba si vážit. Bohužel málo 
vážíme svá slova i  činy. Když neznáme 
minulost člověka, o kterém mluvíme, mluvit 
bychom o  něm zřejmě neměli a  už vůbec 

bychom neměli soudit jeho rozhodování, 
vzhled, názory nebo postoje k  různým 
věcem. Můžeme jej tím velmi ranit a sami 
se stát tou negativní zkušeností, co změní 
pohled na  celý svět. A  i  když se nám zdá, 
že všechno kolem je beze změny, všechno 
dál plyne, ať jsou to koleje, řeč, či cokoliv 
jiného, stejně je pak ten život zase trochu 
smutnější, protože někdo přišel o  kousek 
hřejivého tepla, a to my ho o něj připravili.

Možná by takových chvil a příležitostí 
nahlédnout do  života jiných lidí mělo být 
více. Ukáže se nám pak, jak úžasný život 
vlastně přes to všechno žijeme, že každý 
má své problémy a  závidět komukoliv 
jakýkoliv úspěch, znamená závidět 
i  dlouhou a  mnohdy trnitou cestu k  němu, 
veškeré oběti a vynaložené úsilí.

Od  toho dne vážím slova. Na  vše se 
snažím dívat z více úhlů. A i když se mi to 
ještě ne vždy daří, jednou by mohlo a  pak 
budu cítit hřejivé teplo i  já doufajíc, že ho 
snad i kousek předám.

Aneta Z.

RODINA VOZŮ Ceed
A Sportage
RODINA VOZŮ Ceed
A Sportage
0% ÚROK0% ÚROK

ZVÝHODNĚNÍ AŽZVÝHODNĚNÍ AŽ

150 000 Kč150 000 Kč

AGROTEC a. s.: Hustopeče Brněnská 74  693 01, tel.: 519 402 480, Břeclav Lidická 123  
690 03, tel.: 519 327 143, Modřice Chrlická 1153  664 42, tel.: 548 133 850
www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Ceed, Ceed SW, XCeed a ProCeed: 3,8–6,9 l/100 km 99–158 g/km, Kia Sportage 4,5-9,8 l/100 km, 123-180 g/km. Vyobrazená sleva až 140 000 Kč vč. DPH platí pro vybrané modely a motorizace. Nabídka je určena pro individuální 
zákazníky – spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. Pro fyzické osoby nepodnikající akontace možná od 20 %. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze 
ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. 

KIA_inz_ceedy_sportage_200x150.indd   1 7.7.2020   8:32:16
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Farnost Vranovice

Ve farnosti se 
pomalu probouzí 
život
Po povolení veřejných bohoslužeb se 

pomalu rozbíhá provoz farnosti tak, jak ho 
známe z doby předkoronavirové. V květnu 
a  červnu jsme chodili na  bohoslužby 
s rouškami a otec Jaroslav raději neudělal 
Slavnost Božího těla s průvodem po obci 
s  dechovkou a  družičkami, ale jen 
jako adoraci v  kostele. Také vyučování 
náboženství začalo jen částečně, podle 
možností katechetů. Do  půli června 
se podařilo dokončit opravy střechy 
kostela, takže velké průtrže nenadělaly 
na  kostele škody. Na  konci června se 
sešly děti z  farnosti na  zakončovacím 
setkání, původně měl být táborák 
s  opékáním špekáčků, ale z  důvodu 
deštivého počasí jsme si nakonec udělali 
popcorn a  zahráli několik her na  faře 
a  farní zahradě. Když jako věřící budu 

hodnotit dobu koronavirovou, tak byla 
pro mne přínosem možnost nahlédnout 
prostřednictvím médií do  života jiných 
farních společenstev. Na  druhou stranu 
jsem rád za to, že se mohu opět v našem 
kostele setkávat s  lidmi z  naší farnosti. 
Nyní nadchází doba prázdnin, ve  které 

se farníci i  my všichni ostatní budeme 
pomalu zase učit žít volněji, ale již nyní 
víme, že ta doba bude trošku jiná, protože 
musíme být víc opatrní a  ohleduplní 
k sobě navzájem.

Kukleta Pavel

D

DVEŘÍ

TEVŘENÝCH

EN

k příležitosti 30.výročí společnosti INTEGRA, a.s.
jste zváni na:

akce se uskuteční v areálu naší

líhně kuřat v Přísnoticích

19.9.2020 od 9.00 - 12.30

komentované prohlídky líhně kuřat (poslední prohlídka proběhne ve 12.00)

živá kuřátka

I. mistrovství České republiky ve skládání vajec

vystoupení smyčcového souboru HUSAK QUARTET

ochutnávku Žabčického kohouta

drůbežářské hry nejen pro nejmenší

přehlídku dravců

Těšit se můžete na:
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Na slovíčko...
Letošní rok se zapíše do  historie, 

jako přelomový. Svět zasáhla epidemie 
nemoci COVID 19, způsobené novým 
koronavirem SARS – CoV -2. a  jaro 
letošního roku bylo ve  znamení boje 
s touto nemocí.

Lékaři stáli na  žebříčku ohrožených 
osob na  nejvyšších příčkách. Proto je 
více než symbolické, že o  rozhovor 
do  rubriky Na  slovičko, jsem požádala 
osobu nejpovolanější – MUDr.  Petra 
Bartla, praktického lékaře, který ordinuje 
ve Vranovicích.

Jak jsem již naznačila v úvodu, letošní 
jaro bylo poznamenáno koronavirovou 
infekcí, a proto k ní bude směřovat i má 
první otázka.

Jak vy se díváte zpětně na  tuto 
epidemii a její průběh?

Byl bych rád, kdybychom se na  tuto 
epidemii mohli už podívat zpětně, ale 
zatím není jisté, jestli už je za  námi. 
Každopádně jsme prozatím měli štěstí, 
naši zemi epidemie zasáhla jen minimálně. 
Nakažených, vážně nemocných i těch, kteří 
nákaze COVID -19 podlehli, je méně než 
u každoroční chřipkové epidemie. Nejspíš 
je to způsobeno tím, jak zodpovědně jsme 
k této epidemii přistupovali.

Chtěl bych v  této souvislosti hlavně 
zdůraznit to pozitivní, co nám epidemie 
přinesla – obrovskou vlnu solidarity. Rád 
bych poděkoval všem, kteří nám a našim 
pacientům zdarma šili roušky, zapojili 
se do  pomoci seniorům a  podobně. Bylo 
krásné vidět, jak kreativní, ohleduplní 
a obětaví dokážeme být v době krize.

Z  medicínského (a  řekněme 
epidemiologického) hlediska byla pro 
nás tato epidemie velkou školou. Vytáhla 
nás z  pohodlné ulity „u  nás se nemůže 
nic stát“, donutila nás změnit zaběhané 
postupy a  myslím, že si z  toho můžeme 
vzít ponaučení i pro „běžné dny“.

Co myslíte, že bude nyní následovat, 
co mohou lidé očekávat?

To nikdo neví jistě. Možná je 
epidemie za  námi, možná přijde druhá 
vlna a možná se bude podobná epidemie 
opakovat každý rok jako chřipka. 
Každopádně už budeme lépe připraveni, 
možná budeme mít i vakcínu.

Ale chtěl bych naše pacienty trochu 
uklidnit – Covid-19 není zase tak strašlivá 
nemoc. Stačí se podívat na  statistiky: 

v  roce 2018 zemřelo v  ČR na  akutní 
infekce dýchacích cest (chřipka, zápal plic) 
zhruba 300 lidí měsíčně, tedy 4x víc než 
na  COVID-19. V  celosvětovém měřítku 
zemřelo za  dobu pandemie 10x víc lidí 
na  následky kouření než na  COVID-19. 
Takže s  trochou nadsázku můžu říct, že 
mě jako lékaře víc děsí cigarety než tento 
virus.

Co doporučujete lidem v  souvislosti 
s  preventivními opatřeními nejen proti 
koronaviru, ale také dalším přenosným 
nemocem, ať už virovým nebo 
bakteriálním?

Základem prevence je zabránit 
přenosu mezi lidmi. Tam, kde je 
k  dispozici očkování (chřipka, dávivý 
kašel, meningokokové infekce apod.) je 
samozřejmě nejúčinnější se naočkovat. 
Očkování prokazatelně zvyšuje 
obranyschopnost organismu, a  to nejen 
proti infekci, na  kterou je určeno, ale 
díky zkřížené imunitě i  proti ostatním 
infekcím. Současná epidemie ale ukázala, 
jak důležitá jsou i další opatření, hlavně 
omezení kontaktů s ostatními lidmi.

Velmi důležitá je i  hygiena (časté 
mytí rukou, používání dezinfekce) 
a  u  respiračních infekcí zejména nošení 
roušek – není náhodou, že v  zemích, 
kde se běžně roušky používají (Japonsko, 
Korea) proběhla epidemie mírněji než 
v zemích, kde se roušky „nenosí“.

Současná situace si vyžádal úpravy 
styku s pacienty. Plánujete do budoucna 
některé tyto změny zachovat?

Už dlouho jsem uvažoval o  tom, že 
bychom pacienty objednávali na  přesný 
čas, ale myslel jsem, že je to v  praxi 
nereálné. Že k  nám každý den přijde 
tolik pacientů, že to prostě nejde udělat. 
A  do  toho přišel COVID-19 a  najednou 
jsme byli nuceni ordinaci uzavřít, 
ordinovat převážně po telefonu a pacienty 
si do  ordinace zvát pouze jednotlivě. 
A ukázalo se, že to jde.

Víte, čekárna je z  hlediska infekcí 
nejnebezpečnější místo na  světě. Takže 
pokud se nám podaří docílit toho, že 
v  čekárně strávíte minimum času, 
výrazně tím snížíme riziko šíření 
infekcí, nejen COVID-19, ale i  chřipky 
a  dalších respiračních onemocnění. 
Staří lékaři nám říkali památnou větu: 
„Pacient s horečkou patří do postele, a ne 
do čekárny.“

I  teď se snažíme všechny pacienty 
objednávat na přesný čas. My tak můžeme 
lépe využít ordinační hodiny a  pacienti 
netráví zbytečně čas v rizikovém prostředí.

Rád bych naše pacienty požádal, aby 
vždy před návštěvou ordinace zavolali – 
spoustu věcí můžeme vyřešit po  telefonu 
(poradit, poslat recept, vystavit 
neschopenku). A  tam, kde je nutné 
přijít, najdeme vhodný čas, aby pacienti 
nemuseli dlouho čekat.

Úskalím tohoto systému je, aby se 
nám pacienti dovolali. Proto chci všechny 
poprosit, aby s  akutními zdravotními 
obtížemi volali ráno (7.30 – 10.00), 
abychom je mohli případně hned vyšetřit. 
Kvůli všemu ostatnímu (chronické obtíže, 
recepty, neschopenky, výsledky apod.) pak 
volejte mezi 10.00 a  14.00. Pro případ 
nouze jsme nově zřídili „horkou linku“ 
– číslo 722 155 055. Na  toto číslo ale 
volejte jen v opravdu nutných případech. 
Pro přehlednost jsme připravili tabulku, 
kterou rozdáváme pacientům při návštěvě 
naší ordinace.

Věřím, že naši pacienti tento systém 
ocení, i když jako u každé novinky bude 
chvíli trvat, než si všichni zvykneme 
a „vychytáme mouchy“.

Každopádně jsem si jistý, že 
na  případnou druhou vlnu COVIDU 
jsme připraveni a že jí budeme čelit ještě 
lépe než té současné.

Děkuji za  rozhovor a  přeji hlavně 
pevné zdraví.

Pár rad pro snadnější dovolání 
do ordinace praktického lékaře:

•	 s akutním potížemi volejte ráno 
od 7:30 do 10:00

•	 se vším ostatním (chronické potíže, 
recepty, poukazy, výsledky apod.) 
volejte od 10:00 do 11:30 a od 12:00 
do 14:00

•	 ve čtvrtek volejte s akutními 
potížemi od 12:00 do 14:00,  
se vším ostatním od 14:00 do 18:00

•	 nejlépe se dovoláte mezi 12:00 
a 14:00

•	 v naléhavých případech, kdy 
se nemůžete dovolat na číslo 
519 433 332, volejte na „horkou 
linku” 722 155 055. Toto číslo 
je určeno pouze pro skutečně 
naléhavé situace.
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Z činnosti spolků a organizací

SDH Vranovice

Z činnosti SDH 
Vranovice
Jako každý rok uspořádal SDH sběr 

železného šrotu v obci. V letošním roce se 
sběr uskutečnil se zpožděním až v červnu. 
Děkujeme všem občanům kteří nám 
poskytli k odvozu nepotřebný šrot.

Poděkování patří také p.  Kunstovi 
za pomoc s odvozem šrotu.

Výjezdy JSDH Vranovice
8.4. 15:11 požár trávy v Pouzdřanech 

nad mlýnem.
20.5. 15:09 záchrana osoby 

ve Vranovicích. Spolu s HZS Pohořelice 
otevření domu a předání osoby ZZS.

14.6. čerpání vody po  přívalovém 
dešti na  ulicích Ivaňská, Nosislavská, 
Doliny a U koupaliště.

15.6. čerpání vody ze sklepa na ulici 
Sadová a oplach vozovky a chodníku pod 
mostem na ulici Ivaňská.

24.6. 9:05 odstranění spadeného 
stromu z komunikace v Pouzdřanech.

26.6. čerpání vody po  přívalovém 
dešti z kostela, školy a  rodinného domu 
v Pohořelicích.

26.6. čerpání vody po  přívalovém 
dešti na  ulicích Ivaňská, Nosislavská, 
Doliny, U hlinku a U koupaliště.

27.6. odčerpávání vody ze sklepa 
a laguny před domem na ulici U koupaliště 
a oplach vozovky a chodníku pod mostem 
na ulici Ivaňská.

Skauti

Pozvolné obnovení 
činnosti Junáka
Po  rázném ukončení činnosti 

nařízeními vlády se činnost oddílu 
Jaguáři obnovuje pomalu. Je to i částečně 
způsobeno tím, že naši vedoucí v červnu 
museli kromě zahájení činnosti 
odmaturovat, což má před činnstí oddílu 
bezepsoru přednost. 
Na  druhé straně 
od  začátku června 
se začala scházet 
družina předškoláků 
a  na  prvních 
setkáních se hned 
potkali s  beruškou, 
která chtěla mít 
po  dlouhé době, 
co byla sama, jako 
kamarády motýly 
a  tak jsme vyráběli 
krásné papírové 
motýlky. Na  dalších 
schůzkách jsme si 
také zadováděli, 
přetahovali jsme se lanem a na poslední 
schůzce před prázdninami jsme se v rámci 
závěrečné cesty, zakončené kouzelnou 
zmrzlinou za  korunu, rozloučili 
s  našimi nejstaršími předškoláky, kteří 
po  prázdninách nastoupí do  vlčácké 
a světluškovských družin.

Na  konci června se pak probudil 
k  činnosti oddíl a  v  pátek 29.6. začal 
zakončovací táborák dvěma bojovkami. 
Než jsme stihli rozdělat oheň, obloha 
se zatáhla a  nastalo boží dopuštění. 
Naštěstí v  kluboně bylo sucho a  docela 
veselo – hráli jsme hry a zpívali. Trochu 
nás zaskočilo, když vypnul proud, ale pak 
jsme pozorovali nádherné velké kroupy 
a  začali se bát co se děje v  obci. A  tam 
se děly věci. Již podruhé v  červnu jsme 
měli lokální záplavy z  bouřek, takže 
nejeden skaut nebo skautka museli doma 

po  oddílovce pomáhat se zatopenými 
domácnostmi. Nyní jsme odjeli na tábory 
a příměšťák a doufáme, že po prázninách 
budeme fungovat bez problémů v  plné 
síle.

Kukleta Pavel

Kroužek mladých hasičů
od  září 2020 zahájí SDH Vranovice kroužek 

mladých hasičů. Rádi přivítáme chlapce 
a děvčata od 6 do 11 let. Děti se budou věnovat 
sportovním aktivitám i hrám. Učit se znalostem 
v  oblasti požární ochrany, zdravovědy, 
přírodovědy, topografie, uzlování. Budou vedeni 
ke  spolupráci v  kolektivu. Během celého roku 
se účastní celoroční hry Plamen a  pohárových 
soutěží mladých hasičů.

První schůzka: 10. září v  17:00 na  hasičské 
zbrojnici

Těší se vedoucí: 
Jana Hanušová, 
Aleš Hanuš 
a Ladislav Pokorný
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Otevřené sklepy 
2020
První ročník otevřených sklepů se 

vydařil, navzdory dešti ho navštívilo 
zhruba 180 lidí. Ochutnali vína 
v jedenácti sklepích, zazpívali si s Mužáky 
z  Přibic, kteří je provedli putováním 
od sklepu ke  sklepu. Děkujeme za účast 
a  těšíme se na další ročník, tentokrát už 
snad v původním termínu na jaře.

Sedláčková Dagmar  
Foto: Kvapilová Dana
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Sport

Okresní soutěže 
ve stolním tenisu
utnul koronavirus dvě kola před 

koncem soutěží družstev. STK prohlásila 
soutěže družstev za  ukončené – 
z jednotlivých skupin sestoupila jenom ta 
družstva, která neměla už ani teoretickou 
šanci na  záchranu. Jedním z  nich bylo 
bohužel „béčko“ Sokola Vranovice 
sestoupivší z  okresního přeboru II tř. 
Celoroční soutěž čtyřčlenných družstev 
nelze hrát s  jedním, dvěma stabilními 
hráči a na každý jednotlivý zápas shánět 
náhradníky…

Družstvu A  se naproti tomu v  OP 
I dařilo nadmíru dobře. Ve velmi stabilní 
sestavě obsadilo za vítězným Mikulovem 
B druhé místo v dvanáctičlenné tabulce. 
Výsledky jednotlivých hráčů: Tetur 
54 výher/19 porážek, Zouhar 49/19, 
Křivka 52/20, Mrkvica 18/43, Goliáš 
4/9.  Družstvo B skončilo v tabulce OPII 
na posledním místě. Výsledky jednotlivců: 
Ponížil 13/8, Goliáš 22/21, Zmrzlík 7/26, 
Šťastný 4/19, Mrkvica 7/1, Pavelka 2/30.

Družstvo žen skončilo v  divizní 
soutěži v  osmičlenné tabulce na  třetím 
místě za družstvy Blanska B a Mikulova 
A. Výsledky jednotlivých hráček: 
Škňouřilová 27/14, Veselá 21/20, 
Ondrušíková 9/8, Dvořáčková 9/15.                                                                                 
Dorostenecké družstvo se podobně 
jako družstvo B dospělých potýkalo 
s  nedostatkem hráčů. Nakonec obsadilo 
v OPI poslední osmé místo a bude ještě 
hrát baráž o udržení v soutěži. Výsledky 
jednotlivců: Stejskal Martin 10/29, 
Klimeš Ivan 4/32, Stejskal Ondřej 1/23.

Zapsal Pavel Šťastný

(Z důvodu technické chyby nebyl článek uveřejněn 
ve  3. čísle Vranovického zpravodaje, a  proto jej 
uveřejňujeme až nyní.)

Noc Sokoloven  
19. 6. 2020

Aneb: „Co se děti naučily, 
a dospělí zapomněli…“
I  v  tomto roce se naše T.J. Sokol 

Vranovice zapojila do  této akce, kterou 
v  jednotném termínu vyhlašuje ústřední 
vzdělavatel České obce sokolské. Byl to 
již šestý ročník, a  my jsme se zúčastnili 
popáté. Organizace se ujal tým ve složení 
Jana Hladká, Renata Karpíšková a Lada 
Zajícová. Cíleně jsme volili rozložení 
programu do časových bloků pro rodinné 
týmy s  dětmi dle věku, abychom mohli 
pokrýt jejich zájem a schopnosti. Hodinu 
před začátkem akce dal svatý Petr na naše 
modlitby, a  na  cestu do  sokolovny 
přestalo pršet, a  tak jsme nakonec 
byli celkovou účastí 
spokojeni. Přišlo 76 
návštěvníků, z  toho 41 
dětí. Na  připravených 
stanovištích si pod 
vedením cvičitelek, 
cvičitelů a  trenérů 
všichni příchozí mohli 
zkusit různé sportovní 
aktivity dle zaměření 
činnosti naší jednoty. 
Od  17 hodin byla pro 
nejmenší děti například 
připravena překážková 
herní sestava, větší děti 
si zacvičily na  kladině 

a hrazdě. Líbilo se též houpání na  laně. 
Později přišly ke  slovu míčové hry, 
dovednosti se švihadly či obručemi, 
badminton a  florbal. Zájem byl taktéž 
o  posilovnu. V  předsálí byly k  dispozici 
k  nahlédnutí naše sokolské kroniky 
a  šachovnice s  postavenými figurkami. 
Někteří zájemci si absolvovali zábavný 
foto kvíz. Na  tuto akci přijal pozvání 
i  vzdělavatel župy Jana Máchala (pod 
kterou naše jednota spadá) bratr Vladimír 
Žák. Velmi se zajímal o  dění v  našem 
Sokole a  podělil se s  členy výboru T.J. 
o  svoje zkušenosti při řešení aktuálních 
problémů v sokolské tělovýchově. Jako IT 
odborník se snaží především o  zlepšení 
podmínek pro komunikaci na  linii 
„Tyršův dům“ – župy – jednoty... Ve 21.30 
hod. byl program ukončen.

Zapsala Jana Hladká.
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Blahopřejeme…

Září

Marie Faronová ............................. 97
Marie Bartošová ............................ 90
Miroslava Fajmanová .................... 88
Alenka Fojtíková ........................... 84
Anna Korčáková ........................... 82
Miloslav Staňka ............................ 80
Jitka Wollingerová......................... 80
Marie Köhlerová ........................... 70
Alexandra Mlčáková ..................... 65
Věra Nájemníková ......................... 60
Říjen  

Vlasta Lorenzová .......................... 92
Božena Sedlická ............................ 91
Cyril Jebavý ................................... 87
Blažena Celnarová ........................ 83
Věra Teturová ................................ 82
Jaroslav Hladík .............................. 81
Ludmila Hladíková ....................... 80
Josef Mikulík................................. 80
Svatava Pokorná ............................ 75
František Hrubý ............................ 70
Jiřina Fojtíková .............................. 65
Jaroslav Mazuch ............................ 60
Narození 

Matěj Oberreiter
Kamil Odvářka
Barbora Moravčíková
Martin Vaníček 
Sňatek 

David a Blanka Stehlíkovi
Petr a Lucie Richterovi
Úmrtí

Blanka Papežová 
Karel Faron
Ivan Bednář
Božena Franzbergerová
Jiří Plevač

Společenská
kr onika
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V minulém týdnu 
oslavila nejstarší 

vranovická občanka  
paní Šromová  

krásných 98 let.  
K tomuto jubileu ji přišel 

popřát starosta Jan Helikar 
spolu s předsedkyní sociální 

komise a zastupitelkou  
Ivou Rapcovou.

Počet obyvatel ke dni 30.06.2020
Muži ......................................... 1225
Ženy .......................................... 1221
Celkem...................................... 2446
- z toho dospělí ......................... 1916
 - muži ...................................... 947

 - ženy ...................................... 969
- děti ........................................... 530
 - chlapci .................................. 278
 - dívky ..................................... 252 

Připravila: 
Magda Stehlíková, matrikářka

Vítání malých občánků
V  sobotu 20. června 2020 obec Vranovice slavnostně přivítala malé občánky 

do života. S upřímnou radostí jsme poznali nové děti, kterými jsou Jan Kopeček a Filip 
Takáč. Dětem přejeme, aby vyrostly do síly, do krásy a především k radosti rodičů, kteří 
si zaslouží, aby jejich starost a odpovědnost byla odměněna dětskou láskou, radostí 
a úsměvem.

Poděkování patří všem, kteří se podílí na krásném programu naší malé slavnosti, 
ale také rodinám vítaných dětí za jejich účast.

Inzerujte ve Vranovickém zpravodaji

Vychází každý sudý měsíc nákladem 900 výtisků

Distribuce do každé domácnosti ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce

Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu

Občanská řádková inzerce ZDARMA




