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DISTRIBUCE ZDARMA

Brněnské písničkové Tetiny cestovaly s dětmi kolem světa na Podzimním rodinném
dni v parku za Domem pro seniory v sobotu 12. září 2020. Společně se dostaly
i k indiánům. Více se dočtete ve Společenské rubrice.
Obec ocenila
mimořádné zásluhy

Podzimní rodinný den

Provoz výukového
bazénu se rozběhl

Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok je pro nás všechny velice
zvláštní, nevíme co bude zítra, jak budeme
omezeni v našem chování, v našem
běžném životě. S omezením v prvním
čtvrtletí jsme se všichni vyrovnali, ale co
nás bude čekat do konce roku, nikdo z nás
nedokáže odhadnout. Nejistota je veliká,
a ta je pro nás tím největším nebezpečím.
Nebojte, nebudu zde polemizovat nad
tím, co kdo udělal při řešení koronavirové
krize špatně a co kdo udělal dobře nebo
mohl udělat lépe. Naše obec obstála
a za to patří poděkování každému z Vás.

Stabilita je pro nás všechny to
nejdůležitější co máme

I
při
letošních
překotných
rozhodováních vlády ČR o „vypnutí
ekonomiky“, hygienických opatřeních
a výrazném zvýšení celostátního
rozpočtového „manka“ (hospodaření
s deficitem 500 miliard, který budou
splácet několik následujících generací),
naše obec představuje pro Vás všechny
dlouhodobou stabilitu. Stabilitu ve vedení
obce, stabilitu v hospodaření obce, ale
i v dalším koncepčním rozvoji obce.
I v tomto společensky, ale
i
hospodářsky
velice
„zvláštním
a nevyzpytatelném“ roce se díky přijatým
rozpočtovým opatřením podaří dodržet
dlouhodobě plánovaný hospodářský
přebytek ve výši cca 8 – 10 mil Kč. Z této
částky bude použito cca 5.100 tis. Kč
na úhradu dlouhodobého úvěru, který byl
použit na výstavbu Vzdělávacího centra.
Změny, které realizuje a dále
připravuje vláda ČR mohou mít pro obce
naprosto zásadní dopady do jejich příjmů.
Výnosy obce z Rozpočtového určení

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. 18/2020
ze dne 7.9.2020
Rada:
1. Schvaluje:
1.2. Rada obce
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schválila

program

daní se výrazně snížily v první polovině
letošního roku a další snížení se očekává
i v dalších letech.
O to důležitější je koncepční
profesionální finanční řízení obce, které
dává jistotu hospodářské stability v této
tak nejisté době.

Komplexní pozemkové úpravy
umožňují realizaci zvýšení
ekologické stability

Vedení obce se daří i v této nejisté
době realizovat dlouhodobě připravované
projekty. Pro letošní rok a rok příští se
jedná zejména o naplnění Komplexních
pozemkových úprav a z nich vyplývajících
založení prvků územního systému
ekologické stability. Co to znamená
v reálné praxi?
Vybudování 7 objektů na katastrálním
území Vranovic, které mají velmi výrazně
přispět k ochraně zemědělské půdy
před negativními účinky větrné eroze.
Dva interakční prvky byly dokončeny
v první etapě již v dubnu letošního roku.
Jeden se nachází v Bukovanech na ploše
o rozloze 3714 m2, zde bylo vysazeno
280 stromů a 555 keřů. Druhý se nachází
v lokalitě Žlebský, kde bylo vysazeno 54
ovocných stromů. Další čtyři objekty
jsou biokoridory. Jejich celková rozloha
bude 92 779 m2 a budou realizovány
Na Dlouhých, Na Špiglech, Rokytovy
a Teplany. Zde bude vysazeno 4232
stromů a 40214 keřů. Posledním objektem
je biocentrum v Zadních žlebech, které
bude zabírat plochu o rozloze 30 973 m2
osazeno zde bude 2342 stromů a 2112
keřů.
Do podpory ekologické stability
v katastru naší obce tak bude investováno
jednání Rady obce č. 18/2020.
1.3. Rada obce schválila technický
dozor pro opravu komunikace
na ul. Přibická.
1.4. Rada obce schválila koupi radlice
na zimní údržbu komunikací.
1.5. Rada obce schválila koupi sypače
na zimní údržbu komunikací.
1.6. Rada obce schválila Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo se společností
„KAVYL- H-REKULTIVACE“
ze dne 26.8.2020
1.7. Rada obce schválila pro Základní
školu a Mateřskou školu Vranovice
p.o. výjimku z nejvyššího počtu
žáků ve třídě 8A na 31 žáků.

více než 27 mil Kč. Finanční zajištění se
podařilo z dotačních titulů Ministerstva
životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí.

Další rozvoj obce je připravován
a bude pokračovat

Výše zmíněná realizace projektu
zvýšení ekologické stability je jenom
jedním z připravených projektů. Pro
následující roky je připravena revitalizace
říčky Šatavy, kde je financování rovněž
zajištěno z dotací Ministerstva životního
prostředí.
V letošním roce dojde k celkové
rekonstrukci ul. Přibická, pro příští rok je
připravena rekonstrukce ul. U Floriánka
a U koupaliště, chodník na ul. Nová
a další projekty se připravují.
Finalizuje
projekt
Sportovně
kulturního centra na ul. Sokolská.
Tento projekt je připravován několik let
a zahájení bude záležet na vzájemném
odsouhlasení s TJ SOKOL a zajištěním
finančních prostředků. I zde se
předpokládá financování z dotačních
prostředků.
Stále se nezapomíná ani na školství.
Nově se připravuje studie na využití
podkroví v budově Základní školy na ul.
Masarykova pro vybudování nových tříd.
Vážení spoluobčané, i přes to, že ze
všech stran slyšíme nejistotu, tak Vám,
alespoň touto cestou, chci popřát hodně
sil pro zachování tolik potřebné rozvahy
a klidu. Vedení obce v tuto složitou dobu
nabízí stabilitu a jistotu dalšího rozvoje.
Ing. Jan Helikar, Váš starosta
1.8. Rada obce schválila Příkazní
smlouvu č. SML -Z-M-20657 se společností RPA Dotace,
s.r.o., Starobrněnská 20, Brno
na zpracování žádosti o dotaci
na opravu komunikace na ul.
U Floriánka a U koupaliště.
1.9. Rada obce schválila Příkazní
smlouvu č. SML -Z-M-20656 se společností RPA Dotace,
s.r.o., Starobrněnská 20, Brno
na zpracování žádosti o dotaci
na výstavbu sportovní haly.
3. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit
projektovou
dokumentaci

pro
realizaci
modernizace
a intenzifikace přečerpávací stanice
na ul. Ivaňská.
T: 20.9.2020 O: oba místostarostové
2.2. Rada obce ukládá prověřit možnosti
vypracování pasportu na veřejné
osvětlení.
T: 30.9.2020 O: L. Mrkvica
3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o čerpání
rozpočtu obce k 31.8.2020
na vědomí.
3.2. Rada obce vzala zprávu o provozu
ČOV na vědomí.

Usnesení Rady č. 17/2020
ze dne 24.8.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program
jednání Rady obce č. 17/2020.
1.2. Rada obce uznala reklamaci žlutých
skvrn na PVC v bytě 797/1
1.3. Rada obce schválila Smlouvu
o dílo na výkon autorského dozoru
při realizaci „Založení ÚSES
v k. ú. Vranovice“ se společností
AGROPROJEKT PSO s.r.o.,
Slavíčkova 840/1b, Brno – Lesná.
1.4. Rada obce vybrala vítěznou nabídku
na technický dozor investora pro
stavbu „Založení prvků ÚSES
v k.ú. Vranovice, vybrané prvky biokoridory a biocentra“ společnost
VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky
2332, 530 02 Pardubice.
1.5. Rada obce schválila Smlouvu
příkazní o obstarání záležitostí
investora č 12/2020/TDS na výkon
technického dozoru investora pro
stavbu „Založení prvků ÚSES
v k.ú. Vranovice, vybrané prvky biokoridory a biocentra“ společnost
VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky
2332, 530 02 Pardubice.
1.6. Rada obce schválila podmínky pro
plavání pro veřejnost ve školním
bazénu.
1.7. Rada obce schválila atrakce
na společenské akce.
1.8. Rada obce schválila pronájem
zahrádky č. 4.
1.9. Rada obce schválila Smlouvu č.
4390 o poradenství v oblasti požární
ochrany a bezpečnosti práce se
společností J.K. fire and safety
consulting, s.r.o., Rooseveltova
593/10, Brno
2. Ukládá:
3. Vzala na vědomí:

3.1. Rada obce vzala informaci
o činnosti Stavební komise
a životního prostředí na vědomi.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu
o řešení reklamací v bytovém domě
Doliny.
3.3. Rada obce vzala na vědomí
Rozhodnutí Městského soudu
v Praze ve věci nečinnosti v soudním
sporu o budovu

Usnesení Rady č. 16/2020
ze dne 10.8.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program
jednání Rady obce č. 16/2020.
1.2. Rada obce schválila program
veřejného jednání Zastupitelstva
obce dne 20.8.2020.
1.3. Rada obce schválila nový platový
tarif pro členy sboru dobrovolných
hasičů.
1.4. Rada obce schválila Smlouvu
na
administraci
dotace
se
společností Centrum Grantové
Podpory s.r.o. Nábřeží 599, Zlín
na projekt „Obnova zahrad ZŠ
a MŠ“ se společností
1.5. Rada obce schválila hospodaření
Základní školy a Mateřské školy
Vranovice př. o. za I. pololetí 2020.
1.6. Rada obce schválila zámkovou
dlažbu na opravu chodníku na ulici
Nosislavská.
1.7. Rada obce schválila nabídku
společnosti Effecta Group s.r.o.,
Řípská 11c, Brno na provedení
archivace a skartace příslušné
dokumentace.
1.8. Rada obce schválila společnosti
SCOLAREST
ceny
obědů
pro strávníky ve školní jídelně
od 1.9.2020.
1.9. Rada obce schválila novou
Rámcovou smlouvu o službách
elektronických
komunikacích
se společností T-mobile Czech
Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,
148 00 Praha 4.
1.10. Rada obce schválila nabídku
společnosti MCS plus s.r.o.
na instalaci dálkového ovládání
vstupu a kamerového systému
do Vzdělávacího centra.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zpracovat
návrh Plánu financování obnovy
kanalizačního a vodovodního řadu.
T: 15.9.2020 O: starosta

2.2. Rada obce ukládá zadat vyhotovení
projektové dokumentace na přívod
NN do Parku Hlinek.
T: 30.9.2020, O: Ing. Hladík
3. Vzala na vědomí:
3.1.Rada obce vzala na vědomí zprávu
o plnění Plánu oprav a investic
na rok 2020.

Usnesení Rady č. 15/2020
ze dne 27.7.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.11. Rada obce schválila program
jednání Rady obce č. 15/2020.
1.12. Rada obce schvaluje postup při
řešení protipovodňových
řešení
včetně předložených kalkulací
na práce a projekci.
1.13. Rada obce schvaluje postup
a konečnou cenu při zajištění
znaleckých posudků na BD Doliny.
1.14. Rada obce schvaluje postup při
řešení plánované rekonstrukce
půdního prostoru ZŠ Vranovice.
2. Ukládá:
2.1. Starostovi
obce
předložit
zastupitelstvu
obce
návrh
na dořešení majetnických vztahů
v lokalitě Kopečky Vranovice dle
znaleckého posudku ing. Jebavého
č. 2551-05/20
3.Vzala na vědomí:
3.1. Informaci o zajišťováni oprav PVC
BD Doliny
3.2. Žádost o ořez smrku bytovka č.p.
521, oprávněnost.

Usnesení Rady č. 14/2020
ze dne 13.7.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program
jednání Rady obce č. 14/2020.
1.2. Rada obce schválila nabídku
na vyčištění odtoku přepadu
vozovky pod železničním mostem
na ul. Ivaňská.
1.3. Rada obce schválila vypracování
revizního znaleckého posudku
ke znaleckému posudku č. 049001/2020 ve věci posouzení
reklamace skrytých vad v bytovém
domě Nad Dolinami.
1.4. Rada obce schválila termíny pro
udělení Motivační dotace a výsadbu
Stromu života.
1.5. Rada obce schválila dlažbu pro
nájezd k RD č. 305 na ul. Ivaňská
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1.6. Rada obce schválila vyřazení
z evidence majetku dle zjištění
inventarizačních komisí.
1.7. Rada obce souhlasí se stavbou „
Vranovice, Nádražní, příp. NN,
TL-Systém“.
1.8. Rada obce schválila Dodatek
č. 1 k Provoznímu řádu ČOV
Vranovice.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit návrh
Rozpočtového opatření č. 2/2020.
T: 17.8.2020 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zajistit opravu
podlahy WC v budově ZŠ.
T: 20.8.2020 O: 2. místostarosta
3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada
obce
vzala
Zprávu
o vyhodnocení čerpání rozpočtu
k 30.6.202 na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu
o řešení reklamací v bytovém domě
Doliny.
3.3. Rada obce vzala na vědomí
sdělení JmKu o neschválení dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení Rady č. 13/2020 ze dne
29.6.2020

Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program
jednání Rady obce č. 13/2020.
1.2. Rada obce schválila nabídku
od společnosti VHZ-DIS s.r.o.,
Brno na vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci
přečerpávací stanice.
1.3. Rada obce vyslovila poděkování
vedení a všem zaměstnancům ZŠ
a MŠ, školákům a jejich rodičům
za přístup a zvládnutí školní
docházky v době uzavření školy
z důvodu epidemie a nouzového
stavu.
1.4. Rada obce schválila plán jednání
Rady obce pro II. pol.2020.
1.5. Rada obce schválila Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského
kraje
č.
JMK065961/20/ORR.
1.6. Rada obce schválila nabídku
na instalaci přípojky pro čerpadlo
v zahradě Vzdělávacího centra.
1.7. Rada obce schválila Příkazní
smlouvu o obstarání plavecké výuky
žáků ve školním roce 2020/2021
pro ZŠ a MŠ Vlasatice, p.o.
1.8. Rada obce schválila Dohodu
vlastníků provozně souvisejících
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vodovodů č. 00283720/2020/Ad se
společností Vodovody a kanalizace
Břeclav a.s., Čechova 1300/23,
Břeclav, IČ 49455168.
1.9. Rada obce rozhodla o koupi
motorové sekačky na trávu pro
Vzdělávací centrum.
1.10. Rada obce souhlasí s navrženým
přechodným dopravním značením,
zpracovaným společnosti DOKA
s.r.o. vedením objízdných tras
v rámci realizace akce opravy úseku
silnice „I/52 Úsek Pasohlávky –
oprava povrchu“.
1.11. Vedení obce děkuje za pomoc
při likvidaci škod z přívalových
dešťů všem zasahujícím hasičským
sborům, zaměstnancům obce, všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli
na řízení dopravy, sousedské pomoci
a zmenšení vzniklých škod.
1.12. Rada obce přijala soubor opatření
k zajištění snížení rizik při
opakování přívalových dešťů v obci.
1.13. Rada obce schválila záměr
pronajmout zahrádku č. 4 (lokalita
na Velké Němčice)
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit možnosti
využití budov ZŠ pro rozšíření
počtu tříd.
T:
30.10.2020
O:
starosta
a místostarostové
2.2. Rada
obce
ukládá
zajistit
vyměřování dlužných poplatků
ve lhůtě pro stanovení daně (ust. §
148 daňového řádu).
T: ihned, trvale O: starosta
3. Vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu ředitele ZŠ
a MŠ o 2. pololetí školního roku
2019/2020 na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu
o řešení reklamací v bytovém domě
Doliny.
3.3. Rada obce vzala na vědomí
dokončení prací na hřbitově –
rekonstrukce hřbitova I. etapa.
3.4. Rada obce vzala na vědomí
dokončení prací na zahradách MŠ
a ZŠ U Floriánka.

Usnesení z jednání ZO č. 3/2020
ze dne 20.8.2020

1. ZO schvaluje:
1.1. ZO
schválilo
program
dle
předloženého návrhu.
1.2. ZO z návrhu pro změnu územního
plánu č. 1 vyjímá návrh pana Pavla
Šťastného.

1.3. ZO schvaluje návrh Změny
Územního plánu Obce Vranovice č.
1
1.4. ZO ruší usnesení č. 1.1 z posledního
jednání ZO ze dne 21.5.2020.
1.5. ZO ukládá RO oprávněné náklady
spojené s reklamací PVC v bytovém
domě Doliny uplatnit u zhotovitele
stavby společnosti Vašstav s.r.o.
1.6. ZO schvaluje Smlouvu o dílo
se
zhotovitelem
Společnost
„KAVYL – H-REKULTIVACE“,
se sídlem KAVYL, spol. s r.o.,
Mohelno 563 na realizaci veřejné
zakázky „Založení prvků ÚSES
v k.ú. Vranovice“ v hodnotě
19.394.041,30 Kč
bez
DPH,
s DPH 23.466.790,-Kč.
1.7. ZO
pověřuje
Radu
obce
ke schvalování dodatků ke Smlouvě
o dílo se zhotovitelem Společnost
„KAVYL – H-REKULTIVACE“,
se sídlem KAVYL, spol. s r.o.,
Mohelno 563 na realizaci veřejné
zakázky „Založení prvků ÚSES
v k.ú. Vranovice“.
1.8. ZO schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2/2020 s celkovými příjmy
49.498.500,-Kč a celkovými výdaji
včetně splátek úvěrů 44.905.000,Kč
1.9. ZO
schválilo
prodej
části
pozemku parc. č. 793/6, vyznačený
na geometrickém plánu č. 172810/2020, jako nově vzniklý
pozemek p. č. 793/16 o rozloze
236 m2 společnosti BEDA s.r.o.,
Přibická 844, 691 25 Vranovice
za cenu 120.360,-Kč.
1.10. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
Směnnou smlouvu č. .j. 57290/2019
se společností České dráhy a.s.,
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15
Praha 1 na směnu 1 m2 pozemku
p.č. 2565/220 ve vlastnictví ČD
za 1 m2 pozemku p.č. st 1356
ve vlastnictví obce Vranovice.
1.11. ZO schvaluje záměr prodat části
pozemků označených pod garážemi
na ul. Kopečky.
1.12. ZO schvaluje záměr prodat
pozemek p.č. 1842/80 o výměře 31
m2, p.č. 1842/84 o výměře 19 m2
a p.č. 1842/89 o výměře 2 m2.
1.13. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
uplatněnou slevu z kupní ceny
ve výši 84.520,-Kč v důsledku
reklamačního řízení na výměnu
PVC v bytovém domě Nad
Dolinami, v bytě 798/5.
1.14. Zastupitelstvo
obce
schvaluje

uplatněnou slevu z kupní ceny
ve výši 85.000,-Kč v důsledku
reklamačního řízení na výměnu
PVC v bytovém domě Nad
Dolinami, v bytě 797/3.
1.15. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
uplatněnou slevu z kupní ceny
ve výši 70.000,-Kč v důsledku
reklamačního řízení na výměnu
PVC v bytovém domě Nad
Dolinami, v bytě 799/1.
1.16. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
uplatněnou slevu z kupní ceny
ve výši 70.000,-Kč v důsledku
reklamačního řízení na výměnu
PVC v bytovém domě Nad
Dolinami, v bytě 799/2.
1.17. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
uplatněnou slevu z kupní ceny
ve výši 69.800,-Kč v důsledku
reklamačního řízení na výměnu
PVC v bytovém domě Nad
Dolinami, v bytě 799/6.
1.18. ZO schvaluje dotaci pro Diecézní
Charitu Brno, Oblastní charita
Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav
ve výši 83.734,-Kč za účelem
zajištění pečovatelské služby v naší
obci.
1.19. ZO schvaluje dotaci pro Český
svaz včelařů, Základní organizace
Vranovice ve výši 28.300,-Kč
za účelem pořízení odstředivky
na vosk.
1.20. ZO schvaluje dotaci pro Junák –
český skaut, Základní organizace
Vranovice ve výši 30.000,-Kč.
1.21. ZO schvaluje dotaci pro ZO ČSO
Šatava z.s. ve výši 14.000,-Kč.
2. ZO ukládá:
2.1. ZO ukládá FV provedení kontroly
dokumentace a dodávky firmou
DISTR služba škole Mikulov.

3. ZO bere na vědomí:
3.1. ZO bere na vědomí zprávu
o kontrole usnesení.
3.2. ZO bere přednesenou zprávu
o činnosti Rady obce na vědomí.
3.3. ZO bere na vědomí informace
ze zápisu 9. jednání Finančního
výboru včetně jeho příloh.
3.4. ZO bere na vědomí zprávu
Kontrolního výboru.

Obecní knihovna

Druháci byli
pasováni na čtenáře
Vranovická knihovna se rozrostla
o nové čtenáře. První školní den
pasoval král Lexikon žáky druhé třídy
do rytířského stavu čtenářského. Pasování

čtenářských nováčků se z důvodu
koronavirové
epidemie
nemohlo
uskutečnit v tradičním červnovém
termínu, a proto se přistoupilo k jejich
pasování na počátku školního roku. A tak
se třicet nových čtenářů spolu s paní
učitelkou Sedláčkovou a paní učitelkou
Konečnou sešlo po zahájení školního
roku ve víceúčelovém sále Vzdělávacího
centra, kde je nejprve paní knihovnice
Miroslava Čápová vyzkoušela, zda

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

se v loňském roce naučili všechna
písmenka a jestli je přes prázdniny
nezapomněli. Následovala
zkouška
ze čtení, po které již paní knihovnice
naznala, že splnili všechny podmínky
a mohou být králem Lexikonem pasovaní
do stavu čtenářského. Jako upomínku
na významný den děti obdržely knihu
a také bezplatnou registraci do Obecní
knihovny. Celému ceremoniálu mohli
přihlížet i rodiče čerstvých čtenářů.
Kvapilová Dana
Malí čtenáři poznávali písmenka

Harmonogram svozu odpadu
Komunální odpad
říjen : 9. | 23.
listopad: 6. | 20.
prosinec: 4. | 18.
Separovaný odpad
Plast říjen: 21.
listopad: 18. | 29.
prosinec: 16.
Papír říjen: 7.
listopad: 4.
prosinec: 2. | 30.
Bioodpad - říjen: 1. | 15. | 29.
listopad: 26.
prosinec: 24.
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Aktuality
Volby
do zastupitelstev
krajů
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se
uskuteční volby do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje. Vranovické
volební okrsky jsou připravené
v zasedací místnosti Obecního
úřadu a Klubu seniorů v Domově pro
seniory, rozdělení dle ulic trvalého
pobytu. Volit se bude v pátek v době
od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8
do 14 hodin. Pro více informací
sledujte úřední desku.

Rekonstrukce ulice
Přibické
V týdnu od 14. 9. 2020 byla zahájena
rekonstrukce ulice Přibické. Ve směru
od obce je ulice Přibická v obytné
části omezeně průjezdná, ze strany
od vranovického hřbitova došlo k úplné
uzavírce. Celá rekonstrukce potrvá
přibližně 4 týdny. Z důvodu bezpečnosti
vyzýváme občany k maximální opatrnosti
a zároveň si dovolujeme požádat
o trpělivost a ohleduplnost.
-kva-

Slevme ze svého
pohodlí a parkujme
ohleduplně
Velmi kritickou se stává dopravní
situace v ulici U Floriánku. Nejen v místě
před Domem pro seniory, kde je situace
nejvážnější, ale v celé ulici parkují denně
desítky aut v obou směrech. Tím jednak
znesnadňují průjezd ulicí ostatním
účastníkům silničního provozu, ale
především brání ve výjezdu automobilům
z protilehlých nemovitostí. Vyhláška
o pozemních komunikacích takové
jednání zakazuje. Ale zejména, takové
chování nezodpovědných řidičů omezuje
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a znevýhodňuje spoluobčany, kteří v této
ulici žijí.
Apelujeme proto na všechny,
kteří nechávají svůj automobil, byť
jen na krátkou chvíli, zaparkovaný
v kterémkoliv směru před domem pro
seniory, ale i na ostatních místech ulice
a brání tím ve výjezdu ostatním, aby se
takového jednání zdrželi a k parkování
využili některé z přilehlých parkovišť
či míst k tomu vyhrazených, případně
tam, kde nikoho nebudou omezovat.
Chovejme se k sobě navzájem ohleduplně
a s respektem pro příjemnější život všech
občanů v naší obci.
Kvapilová Dana

V bazénu opět
probíhá volné
plavání
Od soboty 12. září 2020 probíhá
ve vranovickém výukovém bazénu volné
plavání pro veřejnost. Vždy v době
od 13,00 do 20,00 hodin. Čas mezi 13,00
až 17, 00 hodinou je vyhrazen plavání
rodičům s dětmi, od 17,00 do 20,00
hodin je bazén určen kondičnímu plavání
dospělých. Změnou proti minulému
roku je, že se na hodiny sobotního
volného plavání není třeba předem hlásit.
Ke svému příchodu využijete prostředního
vchodu ve dvoře Vzdělávacího centra

U Floriánku a budete se řídit pokyny
uvedenými na zvonku s označením
„BAZÉN“
Nově jsou pro veřejnost vyhrazeny
také hodiny ranního plavání a to v úterý
v době od 6,00 do 7,00 a ve čtvrtek také
v čase od 6,00 do 7,00 hod. Podrobné
informace najdete na webových stránkách
obce. V případě ranního plavání je
nutné se na hodiny přihlašovat a to buď
zasláním SMS zprávy na tel: 734 375 735
nebo mailem na kultura@vranovice.eu.
Kvapilová Dana

Školení plavčíků
Ve druhém zářijovém týdnu proběhlo
ve Vzdělávacím centru školení plavčíků.
Tři plavčíci nováčci a dva plavčíci stávající,
kteří si po dvou letech obnovovali licenci,
se zdokonalovali v poskytování první
pomoci, záchraně topícího se člověka, ale
i v ošetření drobných poranění. Součástí
výcviku byla i průprava v bazénu. Výcvik
pro plavčíky připravila Vodní záchranná
služba města Brna, která zároveň
u plavčíků provedla i závěrečné zkoušky,
ve kterých všichni obstáli na výbornou.
Ve vranovickém výukovém bazénu
tak budete i nadále v bezpečí v rukou
profesionálního týmu.
- kva -

Nácvik resuscitace

Společenské dění
Obec ocenila mimořádné
zásluhy
Již 7. ročník slavnostního předávání Motivační dotace
se uskutečnil v pondělí 14. září v podvečerních hodinách
na Obecním úřadě ve Vranovicích. Ocenění si v letošním roce
odnesla Aneta Zugarová, loňská absolventka základní školy
ve Vranovicích, která se zasloužila o šíření dobrého jména
Vranovic tím, že se úspěšně účastnila řady literárních soutěžích
na celostátní úrovni a sklízela úspěchy nejen ve své věkové
kategorii, ale i v kategoriích středoškoláků. Druhým oceněným
se stal pan Jaroslav Mazuch za mnoholeté působení a rozvoji
skautingu ve Vranovicích a celoživotní práci s vranovickou
mládeží. Oba kromě pamětních listů obdrželi i věcný dar.

„Chceme nejen ocenit, ale i ukázat, že mezi námi žijí lidé,
kterým není lhostejné jejich okolí a zároveň motivovat mládež
k rozvoji a zájmu o jejich okolí,“ doplnil starosta Jan Helikar.
Motivační dotace je ocenění občanů Vranovic za vykonání
mimořádných zásluh či šíření dobrého povědomí obce.
Nominaci na udělení dotace posílají obyvatelé, konečný výběr
je na členech rady.
Kvapilová Dana

Dinnosauři, luk a šípy nebo
ekologická hra, to byl Rodinný
podzimní den ve Vranovicích
Obří nafukovací atrakce vyrostla v sobotu 12. září v parku
za domem pro seniory ve Vranovicích. Obec a Centrum volného
času zde uspořádaly Podzimní rodinný den jako náhradu
za tradiční jarní akce Vranovické jaro a Dětský den, které se
z důvodu karantény na jaře neuskutečnily.

Ocenění 7. ročníku Jaroslav Mazuch a Aneta Zugarová

Rada obce rozhodla v letošním roce i o mimořádném
ocenění jedenácti občanek Vranovic, které se na jaře letošního
roku, zasloužily o pomoc obci a jejím obyvatelům z řad seniorů,
zdravotníků, pracovníků ve službách a dalších potřebných
občanů při zabezpečení ochranných pomůcek. Dohromady tyto
ženy ušily více než 200 roušek a pomohly obyvatelům Vranovic
překlenout akutní nedostatek těchto zdravotnických prostředků.
Z rukou starosty Jana Helikara a místostarosty Drahomíra
Dofka převzaly Pamětní listy.

Oceněné šičky roušek

Tetiny zapojily do cesty kolem světa i děti.

Kromě aktivního nafukovacího centra Jurský park byli pro
děti připraveny i obří nafukovací šipky, historický kolotoč,
střelba z luku či kuše, ale také dřevěné chůdy, na kterých si
děti mohly vyzkoušet své balanční umění. Odpoledne doplnil
i kulturní program ve kterém vystoupily brněnské písničkové
Tetiny s dětským hudebním pásmem Cesta kolem světa. Jejich
vystoupení vtáhlo do děje nejen děti, ale i dospělé diváky. Další
hudební vystoupení bylo plánováno spíše pro dospělé diváky,
protože s melodiemi světových muzikálů se představili členové
souboru Městského divadla Brna Markéta Pešková a Kristian
Pekar. Ale řada melodií nebyla neznámá ani dětem, které si
melodie pobrukovaly spolu s účinkujícími.
Rodinného dne se zúčastnil i místní spolek ochránců
přírody Šatava. Na stánku měl k dispozici propagační materiály
ze své činnosti, ale i z činnosti Českého svazu ochránců přírody.
Zájemcům nabízel na zkoušku sáčky se semínky rozkvetlé
medonosné louky i s informací o jejím založení. Zároveň si pro
děti připravili ekologickou vzdělávací aktivitu Krabice plná
vody.
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Turistické informační
centrum
První sezóna nového
Turistického informačního
centra

Rodinný den

„Slunečný den v krásném a poetickém prostředí jsme si užili
celá rodina. Od dětí až po babičku,“ uvedla jedna z návštěvnic.
Celým odpolednem velmi profesionálně i poeticky provázel
Martin Třináctý. Tak co, zopakujeme si to zase za rok?
Kvapilová Dana

Kytary oživily Loučení
s prázdninami
Poslední prázdninové sobotní odpoledne bylo v parku Hlinek
živo. Turistické informační centrum a Centrum volného času
tady pro děti připravilo akci s názvem Loučení s prázdninami.
Pro děti byla připravena procházka s tajenkou, za jejíž vyluštění
je čekala odměna v podobě volného poukazu na zmrzlinu, retro
hry jako skákání gumy nebo cvrnkání kuliček, ale také fotbalový
zápas rodičů s dětmi, turnaje v šachu či dámě nebo házení
na koš. Když po sportovních výkonech dětem vytrávilo, mohly
si opéct špekáček nebo si pochutnat na výborných muffinách
z dílny kulturní komise. Posezení u ohně všem zpříjemnily
kytary a nesmrtelné táborové písničky v podání Pavla Zajíce,
Josefa Farona a pana Nepomuckého, kterým tímto děkujeme,
že nejen nám dospělým, ale hlavně dětem zprostředkovali
atmosféru nezapomenutelných táborových večerů. Po takovém
dni se v pondělí určitě dětem vstávalo veseleji.
Kvapilová Dana
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I když to v dubnu vypadalo všelijak, nové Turistické
informační centrum v budově nádraží bylo 6.května otevřeno.
Prostředí i nabídka čelila velkému úspěchu, o kterém svědčí
návštěvnost, kdy bylo zaznamenáno přes 1000 turistů během
4 měsíců. O co byl největší zájem? Na nejvyšší stupínek tedy
první místo bych určitě postavila Půjčovnu kol. Půjčovna byla
tento rok poprvé součástí TIC tedy obce. Obec pořídila celkem
8 kol (3 pánská, 3 dámská a 2 dětská) a určitě není ani jedno,
které by v letošní sezóně nevyjelo. A do konce října je tu ještě
stále možnost půjčení. Veškeré informace najdete na našem
webu www.vranovice.eu/jsem-turista/tic/pujcovna-kol.
Stupínek nižší, tedy druhé místo, bych udělila velkému zájmu
o turistické známky, vizitky, nálepky, ale také prodej pohlednic,
map a dalších suvenýrů. Třetí místo patří vzniklé „knihobudce“.
Knih se tu vystřídalo nespočetně, zájem byl a stále je opravdu
veliký. Děkuji všem, kteří věnovali knihy a tak udělali radost
nejednomu čtenáři.
A co chystáme dál? Od nové sezóny bude k dispozici
Průvodce stezkou vrány Krákorky – tento průvodce by měl
celé rodině a hlavně dětem procházku po naší stezce ještě
víc zpříjemnit, čekají je zajímavé úkoly a nakonec zasloužená
odměna. Dále bude vytvořena nová brožurka o obci Vranovice
a pro sběratele turistických suvenýrů bychom chtěli rozšířit
i tento sortiment.
Děkuji všem, kteří se přišli podívat, informovat či zakoupit
nějaký suvenýr a těším se na vás ještě v měsíci říjnu nebo opět
v další sezóně od dubna roku 2021.
Gabriela Michálková

Základní a mateřská škola

Dobře zalité první
září
Místo pomyslných slavnostních
fanfár přivítalo naše školáky v první
školní den nového školního roku
skutečné bubnování deště. Byl to takový
mokrý, leč slavnostní virbl. Ani déšť,
ani probíhající virová epidemie naštěstí
děti školkou a školou povinné od jejich
cesty do školy neodradily, a tak jsme se
po dlouhých šesti měsících mohli opět
všichni společně setkat tam, kde to pro
nás bylo vždy samozřejmé, ve třídách,
na chodbách, před školou.
Déšť nejprve zahnal do tepla a sucha
i šmoulí pomocníčky našich prvňáčků.
Ti se tím však nenechali zaskočit,
neohroženě se je vypravili hledat, a když
se s nimi v naší školní tělocvičně setkali
tváří v tvář, pomohli jim šmoulové najít
i to nejdůležitější - paní třídní učitelky
Petru Stejskalovou a Irenu Machovou. To
bylo setkání, takové radosti! Paní učitelka
Stejskalová si pak, opět s pomocí šmoulů,
odvedla svoje nové žáčky do 1. A a paní
učitelka Machová zase do 1. B. Tam už
na ně čekali překvapení, drobné dárečky,
ale především do budoucna spousta
hezkých chvil mezi novými kamarády.
Cestičku do školy, tentokrát té
mateřské, skrápěl déšť i našim nejmenším.
Někteří z nich ji absolvovali poprvé, jiní
jako hrdí předškoláci. V nazdobených
a útulných třídách na ně čekaly paní
učitelky, ostatní děti a také spousta hraček,
her a zábavy. Pro nové děti nejsou obvykle
první dny ve školce jednoduché, nové
prostředí, noví lidé, nový režim a to vše
samozřejmě bez maminek a tatínků. Jako
jejich předchůdci to ale nakonec i oni,
s pomocí paní učitelek, nových kamarádů
a s podporou rodičů, určitě zvládnou.
Vzorem a oporou jim mohou být třeba
právě předškoláci, kteří svůj poslední
školkový rok už budou zaměřovat
na přípravu na školní docházku.
Novou cestou do školy se v tento
den vydaly i děti z okolních obcí Ivaň
a Přibice, které po úspěšném zakončení
1. stupně, zamířily do šestých tříd na naší

školu do Vranovic. I je chceme mezi sebou ve třídě Žabiček, paní asistentka Kateřina
samozřejmě vřele přivítat a věříme, že Procházková.
mezi námi budou spokojení a bude se jim
Kromě těch, kteří do naší školy
tu líbit. Oporou jim v 6. A nepochybně přišli dnes poprvé, bylo ale pochopitelně
bude paní učitelka Dagmar Černá a v 6. i spousta těch, kteří do ní zamířili už
B paní učitelka Ludmila Kovaříková po několikáté. Někteří do míst, která již
a stejně tak i jejich spolužáci, kteří už jsou důvěrně znají, někteří, jako například naši
na naší škole jako doma.
čtvrťáci a páťáci, kteří kvůli organizačním
A posledními nováčky, kteří dnes změnám
opustili
svůj
Floriánek
překročili práh naší školy, byli ti, kteří a přesídlili na hlavní budovu Masarykova,
se ve stěnách
základní školy
ocitli taktéž
poprvé,
ale
prvňáčci
to
ještě nejsou.
Stejně
jako
v
minulém
š k o l n í m
roce, otevřela
naše
škola
i tento rok
přípravnou
třídu.
Děti
m í ř i l y
do nejvyššího
patra
naší Prvňáčci a šmoulové
hlavní budovy za paní učitelkou Terezou do prostředí zatím neprobádaného. Ať
Kordulovou, vstříc poslednímu roku tak, nebo tak, jsem každopádně moc rád,
předškolní docházky, plnému objevování, že jsme se opět mohli všichni spolu sejít
poznávání, odhodlání a překonávání se. a vrátit se k práci, kterou nám před půl
Zkrátka soustředěná příprava na školní rokem mimořádná situace tak nečekaně
docházku, ale také určitě spousta legrace přetrhla. Přeji nám všem, dětem,
a her.
pedagogům i ostatním pracovníkům
Zapomenout ale nesmím ani na nové školy a rodičům, aby ten dnešní déšť
tváře našeho učitelského sboru. V naší přinesl do toho nového školního roku
sborovně na hlavní budově zasedla paní vláhu normálnosti a klidu, a aby to dobře
učitelka Věra
Blažková,
která
bude
žáky 2. stupně
provázet
k r á s a m i
a
úskalími
j a z y k a
českého,
dějepisu
a
výchovy
k občanství.
Ve sborovně
1.
stupně
na Floriánku První školní den v přípravné třídě
pak má své
místo paní učitelka Pavlína Konečná, zalité první září bylo dobrým startem
která je novou třídní učitelkou třídy 2. do úspěšného školního roku 2020/2021!
B. A ve školce je novou silou, která bude
Jiří Sliacky, ředitel školy
paní učitelce Hladíkové pomáhat s prací
9

Farnost Vranovice
Pouť na Svatý
kopeček u Mikulova
V neděli 6. září se na 25 poutníků
z naší farnosti, spolu s poutníky z farností
Přibice a Ivaň, vypravilo na pouť
do Mikulova. Tato tradiční mariánská
pouť s Černou loretánskou Madonou
na Svatý kopeček v Mikulově se koná
první zářijovou neděli. Průvod se sochou
Černé Madony odejde od kostela sv.
Václava a na vrcholu Sv. kopečku v kapli
sv. Šebestiána byla v 10.30 hodin sloužena
poutní mše svatá mikulovským farářem
otcem Pavelm Pacnerem.

Mše u kapličky
na Ivaňské
V pátek 4. září se konala u kapličky
na Ivaňské mše svatá pod širým nebem
pro děti a rodiče z farností Vranovice,
Přibice a Ivaň. Na závěr mše otec Jaroslav
požehnal všem školákům i jejich učitelům.
Po mši svaté se děti sešly na faře, kde si
zahrály několik her a opekly špekáčky.

Děkujeme všem, kdo pomohli
s přípravou bohoslužby a nebo přinesli
na faru občerstvení.
Kukleta Pavel

Pěší pouť
do Mikulova
V sobotu 25. července vyrazilo na 20
poutníků z naší vranovické farnosti na pěší
pouť do Mikulova. Pouť zahájil otec
Jaroslav požehnáním ve Vranovickém
kostele a poté se již poutníci vydali kolem
Pouzdřan na Strachotín. Zde se k nim
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připojili poutníci
z Ivaně a Pouzdřan
a po rychlém
obědě v místním
kempu
všichni
poutníci společně
pokračovali
po
hrázi
po Svatojakubské
cestě přes Pálavu
do
Mikulova.
Takto
poutníci
urazili v parném
počasí kolem 30
kilometrů a tak
alespoň
trochu
zakusili
pocity
poutníků, kteří po svatojakubské cestě
putují řadu dní stovky kilometrů až
k hrobu svatého Jakuba ve španělském
poutním místě Santiago de Compostela
ve Španělské Galicii, aby se zde poklonili
a po cestě mohli uvažovat o důležitých
hodnotách života.

Symbolem dlouhotrvající poutě se již
ve středověku stala mušle hřebenatky, ať
již skutečná, nebo vyobrazená na poutním
odznaku. S tímto znakem se poutníci
potkali právě u kostela ve Strachotíně
a rozloučili v Mikulově. Na závěr pouti

poutníkům v Mikulově požehnal probošt
mikulovské kapituly otec Pavel Pacner
a pozval nás na podzimní pouť na Svatý
kopeček.
Kukleta Pavel

Bohoslužby opět
v rouškách
Po zpřísnění opatření kvůli koronaviru
je nutné na bohoslužby od 10. září opět
nosit roušky, což se bohužel projevuje také
na nižší návštěvnosti na bohoslužbách.
Povinnost nosit roušky způsobuje
zdravotní komplikace především starším
věřícím v době teplých podzimních dní.
Všichni doufáme a modlíme se za to, aby
nastavená opatření přispěla ke zmírnění
epidemie a k tomu, abychom se mohli
vrátit k normálnímu životu. Děkujeme
všem návštěvníkům bohoslužeb, že
nošením roušek zachovávají ohleduplnost
k ostatním.
Kukleta Pavel

POMOC SENIORŮM
Vzhledem k aktuální situaci vývoje onemocnění COVID – 19
je doporučeno zejména seniorům vyhýbat se místům s větší
koncentrací osob. V této souvislosti připomínáme možnost
dovozu obědů, zajištění nákupů a obstarání léků obcí. V případě
zájmu o zajištění dovozu nákupu kontaktujte sekretariát obce
Mgr. Knytlovou na tel. č. 519 433 103 , obědy zajišťuje vedoucí
pracovní čety p. Soukop na tel. č. 733 680 489 a pro dovoz léků
kontaktujte vranovickou lékárnu.

Z činnosti spolků a organizací

Silový trojboj
V sobotu 1. srpna 2020 se v Dírné
v Čechách konal 4. ročník Otevřeného
MČR v klasickém benčpresu (t.j. bez
podpůrných dresů) dorostu, juniorů
a masters.
Ve startovním poli se sešlo 150
závodníků, což bylo zase víc než
v předešlém roce.
Pomohl tomu jistě „hlad“ po závodech,
jejíchž konání je v letošním roce velice
nejisté, čehož je důkazem několik
zrušených či přesunutých soutěží.
I oddíl silového trojboje Vranovice
měl svoje zastoupení v Dírné.
V kategorii dorostu bohužel Daniel
Málek svoji váhovou kategorii nahlášenou
neudržel a proto nemohl soutěžit.
V kategorii do 93,-kg juniorů obsadil
Pavel Goliáš sedmé místo za výkon 120,kg. Tato kategorie juniorů byla nejvíce
obsazená z celého mistrovství.
V kategorii masters M1 do 83,-kg se
umístil Michal Sicha na nepopulárním 4.
místě výkonem 132,5kg.
Také Jiří Furch v kategorii masters
M1 do 93,-kg zabojoval a za výkon 135,kg získal třetí místo a bronzovou medaili.
Další přesunutou soutěží bylo 16.
Otevřené MČR masters v benčpresu
a to s podpůrnými dresy, které se konalo
v Jihlavě 29. srpna 2020.
V kategorii masters M1 do 83,-kg
Michal Sicha obsadil druhé místo za
výkon 150,-kg
Druhé místo získal také Jiří Furch
v kategorii M1 do 93,-kg. Jeho výkon byl
162,5kg.
V neděli 30. srpna 2020 v Jihlavě
proběhlo 28. Otevřené MČR mužů
a žen v benčpresu s podpůrnými dresy.
V kategorii do 93,-kg se Michal Sicha
umístil na čtvrtém místě za 175,-kg.
V kategorii žen do váhové kategorie
84,-kg Michaela Drabálková vybojovala
první místo za výkon 135,-kg.
Také
Michaela
Drabálková
na přepočet bodů byla nejlepší ze všech
osmi váhových kategorií žen a získala
nejlepší ocenění pořadatelů Powerliftingu
Jihlava.

Michaele Drabálkové patří velké
poděkování za příkladnou reprezentaci
TJ Sokol Vranovice.
Za oddíl silového trojboje Ivan
Karpíšek

závod kromě obvyklého doprovodného
programu. V 10 hodin odstartoval závod
o putovní trofej - meč svatého Jiří, který
skončil kolem 17 hodiny.

Junák
Zahájení činnosti
ve školním roce
2020/2021
V neděli 6. září zahájil oddíl Jaguáři
svoji činnost ve školním roce 2020/2021
první oddilovkou, na které si děti ze
všech družin společně zahrály několik
her. Z těchto her měly největší úspěch
dvě a to vlajkovaná a přetahování dětí
s rodiči lanem. Na oddilovce byly také
oznámeny předběžně termíny schůzek.
Na závěr si děti společně s rodiči opekly
špekáčky a skautky zahrály a zazpívaly pár
písniček k táboráku. V rámci oddílovky
byl i prostor pro rodiče k dotazům
na vedení oddílu. Na oddilovce bylo vidět,
že v současné době se náš oddíl potýká
s menším počtem mladších kluků - vlčat
ve věku 6-10 roků, které bychom tímto
rádi pozvali na schůzky, které se konají
každou středu od 17:30 do 19 hodin.
Ve stejné věkové kategorii světlušek máme
naopak spoustu skvělých členek, takže
družinovky musí být již druhým rokem
dělené, a jejich vedoucí Adéla Rapcová
a Lída Hovězáková si jako pomocnice
musely přibrat některé starší skautky, což
je moc dobře, protože se děvčata mezi
věkovými kategoriemi dobře znají.
Kukleta Pavel

Střediskové
Jamboree

Za oddíl Jaguáři Vranovice se
zúčastnily závodu dvě družiny - skautek
a skautů. Na celkem 9 stanovištích
plnily hlídky úkoly ze skautské praxe
a dovedností - od šifer přes zdravovědu
po stavění přístřešku. Putovní trofej
- meč sv. Jiří získaly letos světlušky
z Hustopečí. Naše družiny z Vranovic se
umístily ve své kategorii na druhém místě
skautky - Veverky a na čtvrtém místě
skauti - Vlci. Příští závody budou mimo
Vranovice a do naší obce se vrátí úkol
pořadatelů za 4-5 let. Na závěr bychom
rádi poděkovali vedení obce za povolení
pořádat tuto akci v parku Hlinek.
Kukleta Pavel

Příměšťák 2020
V měsíci červenci proběhl již
tradiční prázdninový příměšťák družiny
Benjamínků na myslivecké chatě
ve Vranovicích. Na Vranovické myslivně
od 13. července se 24 dětí celý týden
setkávalo se známými postavičkami
z knížek Ondřeje Sekory - Beruškou,
Ferdou Mravencem a Broukem Pytlíkem.

V sobotu 12. září se v parku Hlinek
sešlo na 60 skautů a asi 40 vedoucích
ze všech oddílů střediska Vranovice
na Jamboree, které se takto mimořádně
konalo v odloženém termínu kvůli
koronaviru druhou zářijovou sobotu.
Také z důvodu pokračujících opatření se
na místě sešlo podstatně méně závodníků
než obvykle a hlavní částí Jamboree byl
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V průběhu pěti dnů jsme stihli
uloupit loupeživým mravencům ukradený
poklad, zacvičit si na mravenčí olympiádě
a nakonec se nám podařilo pomoci Ferdovi
vybrat pro Berušku to nejkrásnější místo,
kam pojede na dovolenou. V letošním
roce bychom chtěli moc poděkovat,
kromě mysliveckého sdružení VranovicePřibice, které nám ochotně zapůjčilo
mysliveckou chatu, také jednotce sboru
dobrovolných hasičů a vedení Centra
volného času Vranovice za zapůjčení
stanů

Klub maminek
Klub maminek
Vranovice zvolňuje
tempo
Milé
maminky,
vzhledem
k okolnostem a situaci kolem nákazy
novým typem koronaviru až do odvolání
pozastavujeme pravidelná čtvrteční
setkání v Klubíku. Sledujte prosím naši
facebookovou skupinu Klub maminek
Vranovice. Nevylučujeme
možnost
společných procházek či setkávání se
venku. Není také problém např. zapůjčit
literaturu z klubíkové knihovny nebo si
přijít s dětmi užít tvoření z klubíkových
zásob. To vše však po předchozí domluvě,
v obvyklou dobu, tedy ve čtvrtek
dopoledne. Iniciativě se meze nekladou,
jakékoliv nápady jsou vítány.
Přeji všem co nejklidnější podzimní
období a co nejpevnější zdraví!
Za KmV Jitka Drbalová
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Ceed
A Sportage
0% ÚROK
RODINA VOZŮ

ZVÝHODNĚNÍ AŽ

150 000 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.
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Z redakční pošty
Návrh projektu inovativní třídy
na naší Základní škole
Jsme skupina rodičů, pro kterou je otázka vzdělávání dětí
zásadní a která se chce aktivně zapojit do jejich výchovného
a vzdělávacího procesu. Proto jsme v pátek 19.6. uspořádali veřejné
představení projektu možného otevření INOVATIVNÍ TŘÍDY
na ZŠ Vranovice. Pozvání na schůzku přijali pan ředitel Mgr. Jiří
Sliacky, Ph.D. a pan starosta Ing. Jan Helikar, jako zástupce
zřizovatele školy. Setkání se zúčastnily dvě desítky výhradně
vranovických rodičů a čtyři pedagogové vyučující na prvním stupni
základních škol.
Celý projekt a základní principy fungování inovativních tříd
představila Veronika Sedláček Rychtová, jedna z maminek budoucího
prvňáčka a mluvčí nás rodičů. O tom, jak probíhá praktická výuka
v inovativní třídě, mluvila Jitka Klimešová, maminka a pedagožka,
která si vyzkoušela učit v různých typech škol i domácí vzdělávání.
Navrhovali jsme, že by se projekt inovativní třídy mohl
realizovat ve školním roce 2021/2022. Jedná se o silný ročník
dětí, které mají nastoupit do první třídy. Předpokládali jsme proto
otevření dvou prvních tříd, z nichž jedna by mohla mít inovovaný
třídní vzdělávací program, který by zahrnoval:
- aktivní metody učení,
- přizpůsobení objemu výuky možnostem žáka,
- metody ČTENÍ a PSANÍ vycházející z potřeb dítěte,
- výuku v blocích po 1,5 hodinách,
- výuku venku v přírodě dle potřeb třídy,
- a slovní hodnocení.
Je několik vzdělávacích programů, které by se mohly v inovativní
třídě uplatnit. Oslovily nás principy programu Začít spolu,
ve kterém je integrovaný i směr Učíme se venku.
Navrhovaný projekt vychází z praxe českých státních
základních škol, které otevírají třídy s inovativními principy
práce při vyučování. Inovativní přístupy přicházejí především ze
Skandinávie a zavádějí se do školní praxe i v ČR, a to v podobě
novelizace Školského zákona.
Během celého setkání se přítomní rodiče mohli doptávat a vedla
se otevřená diskuse o výhodách a nevýhodách inovativních přístupů
ve vzdělávání. Dlouze jsme probírali i to, pro jaký typ dětí jsou
inovativní přístupy vhodné.
Na konci setkání si vzal slovo pan ředitel Mgr. Jiří Sliacky,
Ph.D., kterého jsme s projektem ještě před schůzkou podrobně
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seznámili. Ten bohužel potvrdil své dřívější stanovisko, že projekt
nemůže podpořit. Zmíněné argumenty jsme akceptovali, ale zároveň
nám dávají prostor pro další vzájemnou diskusi.
Celé setkání probíhalo v přátelském duchu. Všem nám přece
jde o to stejné, o radostnou a podnětnou výuku dětí. Proto jsme
se rozhodli, že chceme být i nadále aktivní a budeme hledat další
možnosti zavádění inovativních principů do vzdělávání našich
dětí. Například formou besed o tématech týkajících se vzdělávacích
a výchovných principů a směrů.
Pokud Vás projekt INOVATIVNÍ TŘÍDY zaujal a chcete se o něm
dozvědět víc, kontaktujte nás na emailové adrese inovativnitrida@
seznam.cz nebo navštivte webové stránky obce, kde bude zveřejněn
podrobný popis projektu.
Závěrem přikládáme odkazy na projekty, kterými jsme se
inspirovali:
https://skolaprome.webnode.cz
https://www.zschocho.cz/2019/03/alternativni-prvni-trida/
Rodina Bartošova, Drbalova, Krejčí, Sedláčkova, Sekaninova,
Štellarova a Takáčova
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Dovolujeme si oznámit, že 1. srpna 2020 byli v Moravské Nové

oddáni Jaroslava Prokopová a Tomáš Pramuka.

Počet obyvatel ke dni 31. 8. 2020
Muži.......................................... 1225
Ženy........................................... 1216

- ženy....................................... 965
- děti............................................ 527
- chlapci................................... 276

Celkem...................................... 2441

- dívky...................................... 251

- z toho dospělí.......................... 1914

Připravila:

- muži....................................... 949

Magda Stehlíková, matrikářka
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