
Nové Stromy života Vranovický kalendář Přednášky v knihovně

2020 ČÍSLO 6 PROSINEC DISTRIBUCE ZDARMA

Tradice první Adventní neděle, kdy se ve Vranovicích pořádá jarmark a rozsvěcuje se Vánoční 
strom, byla v letošním roce poznamenána vývojem epidemiologické situace v naší zemi. 
I přes všechny nesnáze se  Vánoční strom rozsvítil i když zcela netradičně bez obvyklého 

jarmarečního veselí a přihlížejících a my jsme mohli vkročit do času adventního.
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

nemilosrdně se blíží konec dalšího 

roku, což vždy bývá čas pro rekapitulace 

a  hodnocení. Využiji proto tento čas 

k  zamyšlení se nad kvalitou veřejného 

života v naší obci.

Přesná defi nice pro měření kvality 

veřejného života neexistuje. Obecně lze 

asi konstatovat, že ji můžeme posuzovat 

dle následujících ukazatelů:

  kvalita infrastruktury
  kvalita občanské vybavenosti
  kvalita kulturního, sportovního 

a zájmového života v obci
Dlouhodobým cílem současného 

vedení obce je koncepčně zvyšovat 

kvalitu veřejného a společenského života 

v naší obci. Základem je vyvážený přístup, 

který respektuje historii a tradice té naší 

„staré vesnice“ s  potřebami moderních 

podmínek vzdělávání, moderních 

technologií a rozvoje společnosti.   

Infrastruktura v obci

Co vše lze do infrastruktury zahrnout: 

rozvody vody, elektřiny, plynu, kanalizace, 

doprava, komunikace a  chodníky. Nově 

také sdělovací kabely.

Oprava komunikací a  chodníků je 

dlouhodobě plánována a  každoročně 

realizována. V  r. 2021 budou opraveny 

komunikace na  ulicích U  Floriánka 

a U koupaliště.

V  oblasti infrastruktury je asi 

nejsložitější skloubení vesnického 

charakteru obce se zachováním zeleně 

a  moderními podmínkami pro život 

v  oblasti parkování. Počet osobních 

automobilů roste daleko rychleji než 

počet domácností. Za  posledních deset 

let se podařilo vybudovat nová parkoviště 

na Návsi, na Náměstíčku, na Kopečkách 

na  ul Přibická, v  Dolinách. Jo to hodně 

nebo málo? Odpověď má každý z  Vás 

jinou. Pro někoho to je málo, pro někoho 

to je moc. Cílem je, aby tam kde to je 

alespoň trošičku možné, bylo zajištěno 

parkování na  vlastních pozemcích, 

zejména u rodinných domů.  

Občanská vybavenost v obci

Do občanské vybavenosti patří úroveň 

služeb, dopravní obslužnosti, vzdělávání, 

zdravotní dostupnost, sociální služby atd. 

I v této oblasti veřejného života postupuje 

vedení obce koncepčně. Dům pro seniory, 

Vzdělávací centrum, to jsou dvě hlavní 

investice v  rozsahu více než 100 mil. 

Kč za  posledních deset let, které byly 

realizovány. Zapomenout by se nemělo, 

ani na  rozšíření kapacity MŠ a  Park 

Hlinek. Další investice se připravují 

do hlavní budovy základní školy.

Zcela specifi ckou, ale pro naší obec 

zcela zásadní, je doprava. A  to doprava 

železniční, ale i automobilová.

Železniční doprava je pro Vranovice 

naprosto zásadní ve  vztahu, jak 

dostupnosti zaměstnání, tak dostupnosti 

nemocniční, úřední, soudní, vyššího 

vzdělávání atd. Vlakovou dopravu je 

nutno posuzovat ze dvou základních 

hledisek – frekvence a kvality. K obojímu 

jsou oprávněné výhrady. Spoje do  Brna 

ubývají a  kvalita je několik desetiletí 

na stejné úrovni.

Kvalita železniční dopravy není 

ve  správě obce, ale je ve  správě 

Jihomoravského kraje. Výhrady 

k železniční dopravě jsou určitě oprávněné 

i při pohledu na to, jak jsou obnovovány 

spoje do Židlochovic a do Hustopečí.

Kvalita kulturního, sportovního 

a zájmového života v obci

Poslední složkou určující kvalitu 

veřejného a  společenského života v  naší 

obci je kulturní, sportovní a zájmový život 

v obci.

Tato, bezesporu jedna z  nejdů-

ležitějších aktivit v každé obci, se neobejde 

bez iniciativy a  obětavosti spoluobčanů 

a  snad se nikdo neurazí, když je nazvu 

nadšenců.

Vedení obce má připraveny 

projekty do  dvou sportovních zařízení. 

Na  venkovního sportoviště – v  místě 

současného tréninkového fotbalového 

hřiště – je připravena studie pro 

víceúčelové sportoviště, které bude sloužit 

zejména pro základní školu a  veřejnost. 

Realizace závisí na získání části pozemku, 

který není v majetku obce.

Druhým projektem je nová sportovní 

hala na místě Sokolského hřiště. Zde se 

bude jednat o sportovní halu, která bude 

sloužit pro členy TJ SOKOL, pro žáky 

ZŠ a  MŠ, i  pro širokou veřejnost. Při 

realizaci tohoto projektu bude důležité 

získat fi nanční prostředky z  některých 

dotačních titulů.

Počet obyvatel v  naší obci 

za posledních dvacet let vzrostl o cca 400 

obyvatel, tj. o více než 20 procent. I toto 

je ukazatel toho, jak se daří zvyšovat, 

či snižovat kvalitu veřejného života. 

Dalším ukazatelem mohou být ukazatele 

rostoucích cen bytů a pozemků.

I přes tyto velice pozitivní indikátory 

kvality veřejného života v  naší obci 

nesmíme podléhat uspokojení.

Rozvoj jakékoliv samosprávy je 

odvislý od  nás všech, od  dlouhodobého, 

kvalitního a  systémového řízení všech 

rozvojových aktivit.  

A  vzhledem k  tomu, že se jedná 

o poslední Vranovický zpravodaj v r. 2020, 

tak si dovolím popřát všem spoluobčanům 

klidné prožití Vánočních svátku v kruhu 

rodinném a do r. 2021 především hodně 

zdraví a  mnoho osobních a  pracovních 

úspěchů.

V  úctě a  s  přáním pevného zdraví, 

klidného adventu a  požehnaných Vánoc 

nám všem!

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Vranovický kalendář 

na rok 2021

Od  pondělí 7. prosince bude zahájen prodej 

vranovický stolní plánovací kalendář na rok 2021. Jako 

tradičně v něm najdete přehled svozu odpadu, tentokrát 

s novou, výraznější grafi kou, přehled kulturních událostí 

obce a také některé naplánované akce Obecní knihovny. 

Cena kalendáře bude 140 Kč a  k  zakoupení bude 

na Obecním úřadě v době úředních hodin, v pekařství 

KESI a také v Obecní knihovně.
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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. 22/2020 

ze dne 2.11.2020

Rada:

1. Schvaluje

1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 22/2020.

1.2. Rada obce schválila hospodaření 

Základní školy a  Mateřské školy 

Vranovice p.o. k 30.9.2020.

1.3. Rada obce schválila Zápis 

likvidační komise při Základní 

škole a  Mateřské škole Vranovice 

k  vyřazení inventáře ke  dni 

1.10.2020.

1.4. Rada obce schválila předpokládané 

náklady na opravu uzavírací klapky 

a výměnu kolen a potrubí na ČOV.

1.5. Rada obce zásadně nesouhlasí se 

zamítavým stanoviskem Policie ČR, 

odborem dopravní policie k návrhu 

úsekového měření rychlosti na  ul. 

Lipová.

2. Ukládá

2.1. Rada obce ukládá zajistit obnovu 

vodorovného dopravního značení 

na komunikacích v majetku obce.

 T: 15.3.2021, O: Ing. Hladík

2.2. Rada obce ukládá zajištění 

provedení aktualizace Směrnice 

o oběhu účetních dokladů.

 T: 28.2.2021, O: starosta

2.3. Rada obce ukládá vyvolat jednání 

s  Policií ČR a  odborem dopravy 

Městského úřadu v  Pohořelicích 

ve  věci návrhu úsekového měření 

rychlosti na ul. Lipová.

 T: 31.12.2020, O: starosta

2.4. Rada obce ukládá vypracovat 

a  projednat s  TJ SOKOL 

Vranovice Zadávací dokumentaci 

pro vypracování projektové 

dokumentace pro sportovní halu 

na ul. Sokolská.

 T: 16.11.2020, O: 2. místostarosta

2.5. Rada obce ukládá provést kontrolu 

a  zmapování stavu vzrostlých 

stromů v intravilánu obce za účelem 

jejich obnovy a doplnění.

 T: 31.12.2020, O: L. Mrkvica

3. Vzala na vědomí

3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o řešení reklamací v bytovém domě 

Doliny.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o zajištění zimní údržby komunikací 

a chodníků.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 

ukončení Smlouvy o  spolupráci 

v  zajištění požární ochrany s Obcí 

Uherčice k datu 31.12.2020.

Usnesení Rady č. 21/2020 

ze dne 5.10.2020

Rada:

1. Schvaluje

1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 21/2020.

1.2. Rada obce schválila program 

jednání ZO dne 29.10.2020.

1.3. Rada obce schválila opravu 

silničních výtluků v obci v hodnotě 

cca 80 tis. Kč bez DPH.

1.4. Rada obce schválila dodatek č. 1 

ke  Smlouvě o  dílo č. 200008 se 

společností Soukup Miloš s.r. o., 

Zbýšov.

1.5. Rada obce schválila opatření 

k epidemii Coronavirus.

1.6. Rada obce schválila opravu podlahy 

v budově ul. Hlavní č.p. 190.

1.7. Rada obce schválila Pojistnou 

smlouvu o pojištění právní ochrany 

č. 2122606 se společnosti DAS 

Rechtsschutz AG, pobočka ČR.

1.8. Rada obce schválila Českému svazu 

ochránců přírody použití loga obce 

na plastové kelímky pro opakované 

použití.

1.9. Rada obce schválila Dohodu 

o provedení práce na vedení kroniky.

2. Ukládá

2.1. Rada obce ukládá připravit společně 

s TJ SOKOL zadání pro výběrové 

řízení na projektovou dokumentaci 

pro sportovní halu.

 T: 15.11.2020, O: starosta, 2. 

místostarosta

2.2. Rada obce ukládá projekčně 

připravit instalaci odvodňovacích 

žlabů na ul. Sadová a Nosislavská.

 T: 31.1.2021, O: starosta

3. Vzala na vědomí

3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o řešení reklamací v bytovém domě 

Doliny.

Usnesení Rady č. 20/2020 

ze dne 5.10.2020

Rada:

1. Schvaluje

1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 20/2020.

1.2. Rada obce schválila dopravní 

značení pro opravu křižovatky „I/52 

Nová Ves – II etapa“

1.3. Rada obce schválila příspěvek 

na obědy pro zaměstnance obce.

2. Ukládá

2.1. Rada obce ukládá prověřit 

časové možnosti pro projednání 

rozšířeného projektu sportovní haly 

na Stavebním úřadu.

 T: ihned, O: 2. místostarosta

2.2. Rada obce ukládá prověřit fi nanční 

náklady na dopracování rozšířeného 

projektu sportovní haly.

 T: ihned, O: starosta

3. Vzala na vědomí

3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o opravě ul. Přibická

Usnesení Rady č. 19/2020 

ze dne 21.9.2020

Rada:

1. Schvaluje

1.2. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 19/2020.

1.3. Rada obce schválila výši pronájmu 

hudebního sálu ve  Vzdělávacím 

centru za účelem pořádání školení, 

cvičení atd.

1.4. Rada obce schválila dovybavení 

školního bazénu o  resuscitační 

masku, plastová židle a stolek

1.5. Rada obce schválila umístění 

odvodňovacích žlabů na  ul. 

Nosislavská a Sadová.

1.6. Rada obce schválila Dohodu 

o  provedení práce na  roznos 

volebních lístků pro krajské volby.

2. Ukládá

2.1. Rada obce ukládá svolat společné 

jednání Rady obce, TJ SOKOL 

a projektantkou za účelem prověření 

stávající projektové dokumentace 

sportovní haly a  možnosti úpravy 

projektu.

 T: 30.9.2020, O: 2. místostarosta

3. Vzala na vědomí

3.1. Rada obce vzala na vědomí revizní 

Znalecký posudek na  bytový dům 

Nad Dolinami.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o opravě ul. Přibická
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Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

prosinec: 4. | 18.

leden:1. | 15. | 29.

únor: 12. | 26.

Separovaný odpad

Plast -  prosinec: 16.

 leden: 13.

 únor: 10.

Papír -  prosinec: 2. | 30.

 leden: 27.

 únor: 24.

Bioodpad - prosinec: 24.

 leden: 21.

 únor: 18.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 

členové Rady obce. 

Usnesení Zastupitelstva obce 

ze dne

1. ZO schvaluje

1.1. ZO schválilo program dle 

předloženého návrhu.

1.2. ZO schvaluje členy Návrhové 

komise.

1.3. ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

1.4. ZO v  zájmu vytvoření podmínek 

pro zajištění základních povinností 

a  státní správy v  době trvání 

nouzového stavu a  pandemie 

onemocnění SARS-CO V-2 

schvaluje zaměstnancům 

a starostovi obce možnost vykonávat 

práci v režimu home offi  ce.

1.5. ZO schvaluje zaměstnancům 

a  starostovi obce úhradu testů 

na  Covid-19 v  intervalu jedenkrát 

měsíčně po dobu trvání epidemie.

1.6. Zastupitelstvo obce schvaluje 

uplatněnou slevu z  kupní ceny 

ve  výši 74.700,-Kč v  důsledku 

reklamačního řízení na  výměnu 

PVC v  bytovém domě Nad 

Dolinami, v bytě 800/1.

1.7. Zastupitelstvo obce schvaluje 

uplatněnou slevu z  kupní ceny 

ve  výši 78.000,-Kč v  důsledku 

reklamačního řízení na  výměnu 

PVC v  bytovém domě Nad 

Dolinami, v bytě 797/2.

1.8. Zastupitelstvo obce schvaluje 

uplatněnou slevu z  kupní ceny 

ve  výši 69.070,-Kč v  důsledku 

reklamačního řízení na  výměnu 

PVC v  bytovém domě Nad 

Dolinami, v bytě 798/1.

1.9. Zastupitelstvo obce schvaluje 

uplatněnou slevu z  kupní ceny 

ve  výši 78.000,-Kč v  důsledku 

reklamačního řízení na  výměnu 

PVC v  bytovém domě Nad 

Dolinami, v bytě 797/1.

1.10. Zastupitelstvo obce schválilo 

přílohy č. 1/20 a  2/20 ke  směrnici 

o provedení inventarizace.

1.11. ZO schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 3/2020 s  celkovými příjmy 

50.691.200,-Kč a  celkovými výdaji 

včetně splátek úvěrů 47.185.000,-

Kč

1.12. ZO schválilo Smlouvu 

o  zřízení věcného břemene č. 

HO-014330063390/002 se 

společností E.ON Distribuce, 

a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice.

1.13. ZO schválilo Kupní smlouva 

o  převodu vlastnického práva 

k nemovitosti se společností BEDA 

s.r.o se sídlem ul. Přibická 844, 

Vranovice na  prodej pozemku p.č. 

793/6.

1.14. ZO schválilo aktualizaci 

Strategického plánu rozvoje obce 

na r. 2019/2022.

1.15. ZO schválilo Smlouvu 

o  bezúplatném převodu movitých 

věcí mezi převodcem Obcí 

Vranovice a nabyvatelem Základní 

školou a  Mateřskou školou 

Vranovice, příspěvkovou organizací.

1.16. Zastupitelstvo obce schvaluje 

doplnění návrhu Změny Územního 

plánu č. 1, a to o pozemky č. 295/22, 

295/28, 295/26, a 295/25.

1.17.ZO schválilo Smlouvu o společném 

postupu – včetně dohody o budoucí 

parcelaci, plánovací smlouvy, 

smlouvy o  smlouvě budoucí kupní 

a dalších právech a závazcích.

1.18. ZO schválilo podání žádosti 

o  dotaci u  projektu „Místní 

komunikace v obci Vranovice“.

1.19. ZO schválilo podání žádosti 

o  dotaci u  projektu „Sportovní 

hala“.

1.20. ZO schvaluje Veřejnoprávní 

smlouvu o  poskytnutí dotace 

z  rozpočtu Obce Vranovice v 

r. 2020 pro Diecezní Charita 

Brno, Oblastní charita Břeclav, 

Svatoplukova 18, Břeclav ve výši 

83.734,-Kč za  účelem zajištění 

pečovatelské služby v naší obci.

1.21. ZO schvaluje Veřejnoprávní 

smlouvu o  poskytnutí individuální 

dotace z  rozpočtu Obce Vranovice 

v r. 2020 pro ZO ČSOP Šatava, z.s. 

ve výši 14.000,-Kč.

1.22. ZO schvaluje Veřejnoprávní 

smlouvu o  poskytnutí individuální 

dotace z  rozpočtu Obce Vranovice 

v  r. 2020 pro Junák – český skaut, 

středisko Vranovice, z.s. ve  výši 

30.000,-Kč.

1.23. ZO schvaluje Veřejnoprávní 

smlouvu o  poskytnutí individuální 

dotace pro Český svaz včelařů, 

Základní organizace Vranovice 

ve výši 28.300,-Kč.

1.24. ZO schvaluje výši stočného 

za  odvádění odpadních vod 

od  1.1.20201 ve  výši 30,-Kč/m3 

bez DPH.

2. ZO ukládá

2.1. ZO ukládá starostovi obce zajištění 

provedení modifi kace Směrnice 

o  oběhu účetních dokladů z  roku 

2011, zodpovídá starosta, termín 

do 31.3.2021.

2.2. ZO ukládá starostovi obce dodání 

komplexně zpracovaného návrhu 

rozpočtu na  rok 2021 fi nančnímu 

výboru před projednáním 

v  zastupitelstvu obce, zodpovídá 

starosta, termín do 15.12.2020.

3. ZO bere na vědomí

3.1. ZO bere přednesenou zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí

3.2. Zastupitelstvo obce bere zprávu 

o kontrole usnesení na vědomí.

3.3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

informaci starosty obce o aktuálním 

stavu řešených reklamací a soudních 

řízení u BD Nad Dolinami.

3.4. Zastupitelstvo obce bere zprávu 

o činnosti KV na vědomí.

3.5. Zastupitelstvo obce Vranovice bere 

na vědomí informace ze zápisu 10. 

jednání FV.

3.6. ZO bere na  vědomí výsledky 

hospodaření za 1-9/2020.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční 

17. prosince 2020. Místo konání 

bude upřesněno.
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Aktuality

Obec pomáhá 

seniorům

Dovoz obědů, nákup potravin 

či zajištění a  dovoz léků jsou služby, 

jejichž zajištění nabízí Obecní úřad 

ve  spolupráci s  vranovickou lékárnou. 

Vzhledem k  vývoji epidemiologické 

situace onemocnění COVID 19 a snížení 

rizika nákazy mají možnost si tyto služby 

bezplatně objednat senioři a další osoby, 

které jsou odkázány na  pomoc druhých. 

Více informací k  nabízeným službám 

dostanete na tel. čísle 519 433 103.

Rozšíření služeb, které pomohou 

snáze překlenout období zvýšeného 

rizika nákazy, nabízí i Obecní knihovna. 

Registrovaní čtenáři si mohou knihy 

vybrat z  domova prostřednictvím 

online katalogu, nechat si je připravit 

a  následně pouze vyzvednout. Senioři 

nad 65 let si mohou knihy objednat stej-

ným způsobem případně i  telefonicky 

s  možností dovozu domů. Nová je 

i  nabídka elektronických knih, které si 

čtenáři mohou stáhnout do  čtečky či 

chytrého telefonu. V nabídce je více než 

8 tisíc titulů.

(kva)

Volby 

do zastupitelstev 

krajů. Jak se volilo 

ve Vranovicích

Ve dnech 2. - 3. 10. 2020 proběhly volby 

do  zastupitelstev krajů. Ve  Vranovicích 

přišlo k volbám celkem 697 oprávněných 

voličů. Komu dali nejvíce svých hlasů 

najdete v tabulce.

Sportovní 

hala, dětská 

hřiště i opravy 

komunikací

Investice a  opravy nelze realizovat 

ze dne na  den. Proto již nyní probíhá 

příprava Plánu investic a  oprav na  léta 

2021–2022, který na  svém říjnovém 

zasedání projednávala Rada obce. Mimo 

jiné jsou v něm zahrnuty opravy chodníků 

na  ulici Nové, veřejné komunikace 

na  ulici U  Floriánka a  U  koupaliště, 

opravy dětských hřišť, projekční práce 

na podkrovních třídách v budově základní 

školy, ale také se počítá s  vypracováním 

pasportu veřejného osvětlení. V  jednání 

je fi nanční zajištění pro připravovanou 

sportovní halu.

(kva)

Ulici U Floriánka čeká rekonstrukce

Přibická je 

po rekonstrukci

Rekonstrukce ulice Přibické je 

u  konce. V  druhém říjnovém týdnu 

byla celá ulice opět zprůjezdněna. 

Modernizace vozovky, při které byl 

odfrézován starý asfalt, přidán ochranný 

nátěr a  následně položen nový povrch, 

trvala tři týdny. Zhotovitelem oprav 

byla společnost Soukup Miloš s.r.o. ze 

Zbýšova.

(kva)

Předání výtěžku 

veřejné sbírky

Veřejná sbírka na  podporu sester 
Norkových, které se vlivem osudných 
událostí ocitli v tíživé životní situaci byla 
ukončena v září letošního roku. V těchto 
dnech byl výtěžek sbírky zaslán oběma 
dívkám starostou obce Janem Helikarem.

Koncem loňského roku za nešťastných 
okolností přišli dívky o oba své rodiče.  

Vedení obce se rozhodlo na  jejich 
podporu uspořádat veřejnou sbírku. 
Zahájena byla v  březnu letošního roku. 
Finanční prostředky, které se na  účtě 
sešly věnovala sestrám více než stovka 
dárců a to nejen z Vranovic, ale i dalších 
míst. Obec přispěla na  konto částkou 
50 000 Kč.

Výzva – Fotografi e 

k projektu mapujícího 

historii obce

Pokud vlastníte jakékoliv fotografi e 

s  vyobrazením Vranovic (místa, stavby, veřejné 

události i nejbližšího okolí) od historie až po konec 

20. století či začátek 21. století, dovolujeme 

si Vás poprosit o  jejich zapůjčení. Z  fotografi e 

vytvoříme zvětšenou kopii a  obratem Vám ji 

vrátíme. K fotografi ím 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 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. 

Fotografi e můžete zasílat na  Centrum volného 

času či je přinést osobně po předchozí telefonické 

dohodě na telefonním čísle 734 375 735.

Průjezd Přibickou je už hladký.

Poř. číslo číslo strany název strany počet hlasů %

1. 50 ANO 2011 145 20,80

2. 19 Česká pirátská strana 118 16,93

3. 76 ODS+Svobod.+STAN 112 16,07

4. 12 KDU 97 13,92

5. 44 Spolu pro Moravu 57 8,18
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Obecní knihovna

I v uzavřené 

knihovně je stále 

rušno

Vlivem současné epidemiologické 

situace musela být 22. 10. 2020 knihovna 

zase na  čas uzavřena pro veřejnost. 

Bohužel knihovna bez čtenářů je smutná, 

ale po  čas uzavření neustále pracujeme 

na  dalších zlepšeních, abychom Vám 

mohly nabídnout více knih a služeb.

Velice oblíbenou četbou jsou 

Detektivní romány, které mají již 

od  otevření nové knihovny svoje vlastní 

místo. Bohužel, či naštěstí, vzhledem 

k  velkému zájmu bylo místo do  roka 

od otevření plné. Proto jsem využila čas 

a místo rozšířila pro další nové knihy.

Přeskládáním knihovny vzniklo 

i  místo pro čtenáře Mangy, ráda bych 

rozšířila i  tuto četbu v  naší knihovně. 

Manga je japonské označení pro japonský 

komiks, nakreslený stylem, který se 

vyvíjel v Japonsku po druhé světové válce. 

Podle některých zdrojů však má tento 

styl kresby mnohem delší historii, sahající 

do  11.-13. století. Manga je v  Japonsku 

velmi oblíbená a  čtou ji nejenom děti, 

ale i dospělí a údajně pokrývá 40 % všech 

tištěných publikací v Japonsku. Manga se 

v  Japonsku vydává nejdříve v  časopisech 

(po  jednotlivých kapitolách), ve  kterých 

se nachází více sérií od  různých autorů 

(autor mangy se nazývá mangaka). 

Pokud je série úspěšná, je celý příběh 

vydán samostatně, jako sešit s  několika 

kapitolami. Tomuto sešitu se pak říká 

tankóbon. Příběhy vyskytující se v manze 

jsou také častým námětem animovaných 

seriálů a  fi lmů známých jako anime. 

Na  motivy úspěšných mang také občas 

vznikají konzolové či počítačové hry, 

knihy či hrané fi lmy/seriály. Styl kresby, 

který je pro mangu typický, zahrnuje velké 

oči, rafi nované tvary účesů, malý a špičatý 

nos, různé velikosti a tvary bublin a časté 

používání citoslovcí, především pak 

onomatopoí (zvukomalebných slov). 

Manga je, na  rozdíl od  amerických 

komiksů, tištěna jedinou barvou 

(s  občasnou výjimkou prvních stran 

knihy) a  také se vyznačuje opačným 

směrem čtení, tedy zprava doleva. 

Ve  světě se výrazem manga označují 

především komiksy vydané v  Japonsku. 

Komiksy s podobným výtvarným pojetím 

ale vznikají i v jiných zemích. Například 

v Jižní a Severní Koreji (těmto komiksům 

se pak říká manhwa), Číně (především 

v  Hongkongu a  na  Tchaj-wanu, kde se 

jim říká manhua) a  v USA (zde vydané 

tituly se nazývají Amerimanga). Také 

v Česku začínají vznikat první díla, která 

napodobují tento styl.

Na  internetových stránkách 

a  v  katalogu knihovny vznikají nově 

seznamy hraček a  časopisů k  zapůjčení. 

Ve výpůjčním online katalogu vše najdete 

pod odkazem stolní hry, případně časopisy. 

Pro vyhledání všech her a časopisů stačí 

do  vyhledávacího pole zadat hvězdičku 

a ukáže se celá nabídka. Na internetových 

stránkách najdete nabídku i  s  obsahem 

a  námětem hry, případně informaci 

o doporučeném věku.

Ráda bych Vám připomněla naše 

služby pro Vás. V  obecní knihovně 

můžete zakoupit pohledy Vranovic, 

turistické suvenýry, knihu o Vranovicích, 

Dále nabízíme kopírování, balení 

učebnic a  knih, laminování dokumentů, 

kroužkovou vazbu a  tisk dokumentů. 

Mimo klasické knihy si můžou 

registrovaní čtenáři zapůjčit i e-knihy.

Obecní knihovna dále spustila novou 

službu pro čtenáře „Kniha z  knihovny“. 

Registrovaní čtenáři knihovny mohou 

na  stránce www.knihazknihovny.cz 

zakoupit jakoukoliv dostupnou knihu 

a  následně si ji vyzvednout přímo 

v knihovně. Bonusem této služby je nákup 

za velkoobchodní ceny a doprava zdarma.

Miroslava Čápová

Beseda se 

spisovatelkou 

Martinou 

Bitterovou

Poslední akcí před vyhlášením 

nouzového stavu byly přednášky paní 

spisovatelky Martiny Bittnerové. První 

byl dopolední program pro žáky 4. a  5. 

třídy, pod názvem Barunka a  odpolední 

pro veřejnost Partnerské osudy v  19. 

století. Bohužel současná situace se 

podepsala i  do účasti na  této přednášce, 

ale i tak měla velký úspěch. Jak říká sama 

autorka „Nevadí, když přijdou třeba i jen 

dva posluchači, ale odměnou je jejich 

zájem o dané téma.“

Dopolední školní přednáška 

Dopolední program navštívili žáci 

pod vedením paní učitelky Mgr.  Yvety 

Láskové a  Mgr.  Evy Hnízdové. Děti se 

prý na  přednášku velice těšily a  přišly 

v plném počtu, což bylo potěšením nejen 

pro mě, ale hlavně pro paní spisovatelku. 

V přednášce Barunka – jsme se dozvěděli 

její skutečný příběh – program nás dále 

seznámil s  životem nejslavnější české 

spisovatelky Boženy Němcové. Probralo 

se i  její skutečné dětství versus příběh 

babičky i osudy jejích dětí. Bylo pro mne 

velice milé překvapení, že i když se toto 

téma ve škole neučily, měly děti velké 

znalosti o Barunce a Boženě Němcové.

Odpoledne jsme se sešli v  menším 

počtu, ale i  tak jsme si užily příjemné 

odpoledne, plné novinek o partnerských 

osudech v  19. století. Řekli jsme si, čím 

se lišil partnerský život v minulosti oproti 

současnosti? Jestli se měli naši předci 

méně rádi a  více se tolerovali? Na  tyto 

a další otázky odpověděl program, který 

na  příkladu známých osobností – K. H. 

Máchy, Karoliny Světlé, Boženy Němcové 

a Růženy Svobodové přiblížil zákonitosti 

tehdejšího vztahového a rodinného života. 

Všechny jmenované osobnosti mají letos 

výročí. Program navazoval na  knihy 

Lásky Boženy Němcové, Spisovatelky 

a  Éros, Utajené životy slavných Čechů 

a Čas motýlích křídel.

Miroslava Čapová



Chiropraktik Lászlo 

Vinci – jak na bolest 

bez chemie

Dne 29. 9. 2020 se zaplnil 

víceúčelový sál Centra volného času 

zájemci o alternativní medicínu. Přišli si 

vyslechnout přednášku známého českého 

chiropraktika Vinci Lázsla, který se léčbě 

bolesti bez pilulek a  injekcí věnuje už 

spousty let.

Času, který zde posluchači strávili, 

určitě nelitovali. Vinci László se hned 

od  začátku ujal svého úkolu seznámit 

lidi, jak si pomoci od bolestí bez prášků 

a injekcí. Posluchače provedl alternativní 

i čínskou medicínou a naučil je i několik 

postupů na zmírnění bolestí různých částí 

těla od hlavy až po chodidla.

„Ve  svých knihách a na přednáškách 

se zabývám tím, jak si ulevit od  bolesti, 

převážně tedy zad, hlavy a  páteře, bez 

injekcí a  tlumících léků, aby mohli 

lidé fungovat i  bez doktorů,“ popisuje 

své metody chiropraktik. „Chiropraxe 

a  čínská medicína je alternativa klasické 

fyzioterapie“.

Některé postupy manipulační léčby 

Lázsló pomocí tlaku na  konkrétní 

akupunkturní body předvedl 

na  dobrovolnících přímo v  sále. Tlak 

na  body uvolňuje napětí, není to však 

všelék a  před každým ošetřením je 

proto nutné vyloučit vnitřní zranění.

„Já určitě neumím všechno, a  když 

poznám, že jsou to třeba problémy 

právě vnitřního charakteru, tak to vůbec 

neřeším a  posílám je k  odborníkům,“ 

připouští Lázsló.

Některé postupy předváděl chiropraktik přímo 
na dobrovolnících.

Potencionální zájemce o  Lázslóvu 

metodu léčby mnohdy odrazuje jeden 

zásadní fakt – dost totiž bolí. Někteří 

jsme se přesvědčili přímo na  přednášce, 

že bez bolesti se to neobejde a mnohdy je 

ta bolest větší, než u těch injekcí. Ale je to 

o tom, že bolest nesmí jít za hranici, kterou 

má každý nastavenou jinak, protože to by 

se potom tělo dostalo do křeče a nemělo 

by to ten efekt. Na  někoho může tlačit 

dvěma kily a  už křičí. Někdo ani při 

dvaceti kilech nemá dost a  říká, že ještě 

může přitlačit. Je to individuální.

Autor populární knihy Zázračná 

chůze klade důraz i na prevenci a během 

přednášek, se kterými objíždí celou 

republiku a  hostuje s  nimi i  v  Českém 

rozhlase. Učí jak si od  bolesti ulevit 

svépomocně. „Já se nejenom snažím 

pomoci lidem od  těch problémů, 

které mají, ale učím je i  tomu, aby si 

nepoškozovali tělo, učím protipohyby, ale 

hlavně je učím kam a jakým způsobem si 

zatlačit, aby ta která bolest ustoupila.“

Léčba pomocí tlakových masáží totiž 

vyžaduje cvik a  i  sám Lázsló přiznává, 

že se neustále učí. „Učím se od  všech 

- od  babiček, od  primářů, hledám 

ve  fyzioterapii i  v  rehabilitaci. Jsem 

otevřený a  učím se ode všech,“ uzavírá 

Lászlo.

Čápová Miroslava
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Turistické informační centrum

Ukončení sezóny 

na cyklostezce 

Brno-Vídeň

Svazek obcí Cyklistická stezka 

Brno – Vídeň uspořádal ve  spolupráci 

s  Městem Hrušovany n. J. 3.10.2020 

před sportovní halou tradiční Ukončení 

sezóny na cyklostezce Brno-Vídeň, které 

se pravidelně koná na podzim v některé 

z  členských obcí svazku. Na  akci i  přes 

velký vítr přijelo na  kole téměř 100 

cyklistů z  Brna, Židlochovic a  dalších 

obcí na  trase cyklostezky. Pro méně 

zdatné cyklisty byl připraven cyklobus, 

který je přivezl do  Hrušovan n. J. 

nebo zpět do  Židlochovic a  Brna. Pro 

účastníky bylo připraveno občerstvení, 

kulturní program, ve kterém se představili 

místní umělci, cyklomapy i  upomínkový 

předmět – skládací batoh. Všem, kteří se 

zúčastnili děkujeme za účast a budeme se 

těšit na setkání i v roce 2021.

 Jitka Jirků – tajemnice svazku

Na ukončení sezóny zavítali milovníci cyklistiky

Turistické 

informační 

centrum společně 

na webových 

stránkách Vranovic

Určitě jste si všimli, že naše obec má 

nové webové stránky a  v  horním menu 

odkaz JSEM TURISTA. Co vše zde 

můžete najít? Nejdůležitější jsou základní 

informace o  našem infocentru, kde se 

nachází, kontakty, otevírací doba apod. 

Neméně důležité jsou i další odkazy, kde 

si zjistíte i  vše o  půjčovně kol, naučné 

stezce, ubytování, stravování, dopravě, 

cyklovýletech, turistice a v neposlední řadě 

i  informace o kulturních, sportovních či 

jiných společenských událostech v  okolí 

naší obce.

Dozvíte se i  něco o  památkách, 

které se v  obci nachází, o  její historii 

a  nezapomněli jsme ani na  významné 

osobnosti obce Vranovice.

Takže není nic jednoduššího než se 

na náš web podívat, a to na adresu www.

vranovice.eu.

Gabriela Michálková

Co chystá 

Infocentrum 

na jaro?

I když sezona roku 2020 byla v říjnu 

a  díky epidemii trochu předčasně 

ukončena, nezahálíme a  chystáme se již 

na  sezonu novou. Těšit se můžete na  již 

dokončeného průvodce k  naší naučné 

stezce vrány Krákorky, která bude mít 

podobu sešitku. V  průvodci naleznete 

mapku stezky, legendu o vráně Krákorce 

a také úkoly ke každé zastávce na stezce. 

Pokud děti nebudou znát odpověď, 

tabule umístěné na  stanovištích jim 

pomůžou. Na konci cesty pak děti bude 

čekat odměna v  podobě dárečku, který 

si děti budou moct vyzvednou v  našem 

infocentru.

Další novinkou je brožurka obce 

Vranovice s  veškerými informacemi 

o obci a novými fotografi emi.

V  infocentru máte možnost stále 

zakoupit suvenýry, vína místních vinařů, 

můžete si i  nadále odtrhnout mapu 

Vranovic a  okolí z  naší trhací mapy 

a  samozřejmostí je i  půjčovna kol. Pro 

milovníky šachů či dámy budou u  nás 

stále k dispozici klíče od budky v parku 

Hlinek, kde jsou fi gurky schované. Jako 

novinku chystá Infocentrum několik akcí 

pro děti i dospělé v parku Hlinek.

Myslím, že je pořád na co se těšit.

Touto cestou bych chtěla všem ze 
srdce popřát krásné prožití vánočních 
svátků a do Nového roku 2021 spoustu 
zdraví, lásky a  štěstí. Snad rok 2021 
bude už takový, jaký si všichni přejeme, 
bezstarostný, ve zdraví a v pohodě :-)

Gabriela Michálková

T.J. Sokol Vranovice 
hledá brigádníka/ci 

na úklid sportovní haly. 

Podmínky dlouhodobé 

spolupráce dohodou. 

Tel.: 732 209 992 

(p. Šťastný)



Farnost Vranovice

Pozvánka na oslavu 

Vánočních svátků

Je tu letošní poslední vydání 

Vranovického zpravodaje. Zpravidla 

v  posledním vydání Zpravodaje zveme 

všechny občany na  návštěvu vánočních 

bohoslužeb a  na  prohlídku velkého 

betlému a  v  posledních letech i  malého 

voňavého perníkového betlému, které 

můžete obdivovat v  našem vranovickém 

kostele. Nejinak je tomu i v tomto roce, ale 

s tím rozdílem, že budete muset pozorněji 

sledovat webové stránky farnosti 

a  vývěsku na  kostele, kde bude otec 

Jaroslav podle vývoje epidemie a platných 

vládních nařízení regulovat pravidla pro 

návštěvu kostela a bohoslužeb.

Někdo by řekl zlá, neklidná doba. 

Položme si otázku a  kdy neklidná doba 

není?

Zkusme se teď vrátit o  zhruba 2000 

let zpět v  čase, do  noci, ve  které mladá 

žena Maria v  požehnaném stavu marně 

hledá se svým snoubencem Josefem v cizí 

vesnici – Betlémě přístřeší, protože ví, že 

ji čeká brzo těžká hodinka. Žena i  její 

snoubenec se museli vydat na  dalekou 

cestu z domku v Nazaretě, místa, kde měli 

bezpečné bydliště na základě vůle nejvyšší 

světské moci tehdejšího světa – císařova 

nařízení o  sčítání lidu v  celé římské říši 

– do  Betléma, místa narození Josefa. 

Vyrazili s  pokorou, protože věděli, že se 

musí podřídit světské moci, ale i s jistotou, 

že s nimi putuje Ten, který nás doprovází 

na všech našich cestách, a i když si někdy 

myslíme, že nás opustil, opak je pravdou. 

Na konci cesty v Betlémě je však nakonec 

nečekal útulný hostinec, ale jak víme 

z  příběhu, místo, kde byla ubytována 

zvířata. Tam byl do  jeslí položen čerstvě 

narozený Ježíš, kterému se pak přišli 

mnozí moudří tohoto světa poklonit 

i  přes jeho chudobu, když spatřili zářit 

novou hvězdu na východě. Když v tomto 

bodě ukončíme vyprávění příběhu, může 

se nám zdát, že ten Vánoční příběh má 

šťastný konec a vůbec se nehodí do dnešní 

doby. Podívejme se však dál – poslední 

část světově známého příběhu není 

úplně procházkou růžovou zahradou. Pro 

mnohé končí příběh smrtí syna – Ježíše, 

jehož utýrané tělo drží Matka v náručí... 

Ne ani toto přece není konec, neboť 

Mariino heslo „Jsem služebnice Páně, ať 

se mi stane podle Tvého slova.“ zní přes 

temnotu hrobu k  Veliké noci, ve  které 

na čas na zem přichází vzkříšený Syn, aby 

matce i nám řekl: Pokoj Vám!

Dvě slova, která znamenají klid, mír 

a radost.

Kéž i o letošních Vánocích naleznete 

ve  Vašich srdcích i  Vašich rodinách 

navzdory neklidu současné doby pokoj, 

radost a mír.

Pavel Kukleta

SKLADOVÉ VOZY

IHNED K ODBĚRU
SKLADOVÉ VOZY

IHNED K ODBĚRU

0% ÚROK0% ÚROK

ZVÝHODNĚNÍ AŽ

270 000 Kč270 000 Kč

ZVÝHODNĚNÍ AŽ

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. Kia Sorento: 5,4 - 6,2 l / 100 km, 
129 - 158 g / km. Vyobrazená sleva až 245 000 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.

Přijďte si
vyzkoušet

nové SORENTO!

Přijďte si
vyzkoušet

nové SORENTO!
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Společenské dění 

Rozsvícení Vánočního stromu 

letos jinak

První adventní neděle v  roce je ve  Vranovicích tradičně 

spojována s  rozsvícením Vánočního stromu a  vánočním 

jarmarkem. Letos tato událost připadla na neděli 29. listopadu. 

Ovšem poprvé v  historii konání této předvánoční slavnosti 

jsme se museli spokojit s  pouhým rozsvícením Vánočního 

stromu. Jak smutné. Bez jarmarku, bez dětských vystoupení, 

bez společnosti přátel a spoluobčanů. Rok 2020 se zapíše nejen 

do  historie Vranovic, ale do  historie celého světa jako rok 

naprosto neobvyklý. Ale i přes všechny obtíže, omezení a změny 

oproti běžným zvyklostem v převážné většině každý z nás i něco 

získal. Čas. Možná jen pár minut, pár hodin či snad i dnů, které 

najednou netrávíme na cestách, nákupech, posezeních.  A zřejmě 

právě teď v době Adventu a nadcházejících Vánoc je ten správný 

čas ušetřený čas darovat. Dětem, rodičům, prarodičům, všem 

nejbližším. Beze spěchu se zaposlouchat do dětského vyprávění, 

do vzpomínání našich rodičů, nechat se přesvědčit ke společné 

hře anebo se jen tak společně posadit a tiše zapřemýšlet. Protože 

volný čas je občas tou nejrozumnější činností, nejlepší investicí 

a největším dárkem. 

Krásné svátky beze spěchu přeje za  Centrum volného času 
a kulturní komisi

Kvapilová Dana

Nové stromy života zapouštějí 

své kořeny

V sobotu 10. října 2020 byly v parku Hlinek vysazeny stromy 

pro nově narozené vranovické děti nazvané Stromy života. Část 

výsadby byla z odloženého jarního termínu, který se neuskutečnil 

z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. Ovšem i tento stávající 

termín byl poznamenán současnou epidemiologickou situací, 

a tak se mohl odehrát pouze v omezeném počtu přítomných.

Stromy života 2020

Pracovníci obce za pomoci několika rodičů zasadili celkem 

31 stromů pro děti narozené v rozmezí od dubna 2019 do června 

2020. Po výsadbě habrů, které se vysazovaly v minulých dvou 

letech se tentokrát osadily javory. U každého stromu je cedulka 

se jménem dítěte a datem jeho narození.

Výsadbu poznamenala epidemiologická situace

Projekt „STROM ŽIVOTA“ je projektem obce Vranovice, 

kdy rodiče mají možnost vysadit nově narozenému občánkovi 

vlastní strom, který se tak nejen pro dítě, ale pro celou rodin 

stává symbolickým spojením s  rodnou obcí. Stromy života by 

měly v budoucnu vytvořit v Hlinku příjemné místo k posezení 

a oddychu.

Kvapilová Dana

V těchto dnech se dožívá
významného jubilea  90 - ti let 

vážený  vranovický občan
pan Ing. Bohumil Pražák.
K tomuto krásnému jubileu

přejeme vše nejlepší a  do dalších
let  hodně pevného zdraví.
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Z činnosti spolků a organizací

SK – Vranovice

Byl jsi poněkud 

zvláštní, roku 

2020…

A  ani v  těch nejtemnějších 

úvahách, si tvůj průběh takhle asi nikdo 

nepředstavoval. Bohužel, co se stalo, 

stalo se, ale všem jsi nám tak dal okusit 

něčeho, co nás téměř bez rozdílu nějakým 

způsobem omezilo. Někdo tato omezení 

pocítil v  podnikatelské činnosti, jiní 

v pracovní sféře, rodiče dětí dokonce navíc 

„suplovali“ za učitele, jednodušeji řečeno, 

většina z  různých opatření se promítla 

do osobního života většiny z nás.

Samozřejmě chápeme, že zdraví 

máme pouze jedno a  díky tomu ho 

stavíme do  prvních pater osobních 

hodnot. Nám však, jako sportovnímu 

spolku, bylo tímto způsobem bráněno 

po dobu pěti měsíců svou činnost téměř 

jakkoliv vykonávat. Z toho důvodu jsme 

bohužel loňský soutěžní ročník na  jaře 

vůbec nedohráli a  ten nový, začínající 

v  srpnu, nám byl nečekaně ukončen tři 

zápasy před závěrem podzimní části. 

Zdejší veřejnost a hlavně děti byly navíc 

ochuzeny o hezké akce, které se v areálu 

v průběhu roku konají.

Nestěžujeme si a  bereme to prostě 

jako fakt, kdy nám bohužel nic jiného 

nezbývá. Jak jsme již zmiňovali, zdraví 

všech je priorita, kterou všem do příštího 

roku ze srdce přejeme, a pevně věříme, že 

budeme mít možnost se v lepších časech 

opět potkávat, a  radovat se z  takových 

maličkostí, jakým zdravý pohyb bez 

omezení bezesporu je a vždy bude.

Za SK Vranovice Mirek Ježa

Silový trojboj

4. Mistrovství Moravy juniorů 

v  klasickém silovém trojboji (RAW) 

tj. (bez podpůrných dresů) proběhlo 

v Blansku a to 12. září 2020.

Na  toto mistrovství bylo přihlášeno 

celkem 72 soutěžících.

V kategorii nejvíce obsazené do 93,-

kg se umístil Pavel Goliáš na pátém místě 

výkonem 575,-kg a získal I. výkonnostní 

třídu. Tímto výkonem si zajistil účast 

na  Mistrovství České republiky juniorů, 

ale v důsledku COVID-19 byly do konce 

roku 2020 všechny postupové soutěže 

svazem zrušeny.

19. září 2020 proběhlo v  Ostrava-

Vítkovice 7. Mistrovství Jižní a  Severní 

Moravy mužů a žen v klasickém silovém 

trojboji.

Vranovický oddíl silového trojboje 

měl své zastoupení a to:

1. místo v  kategorii žen získala 

Michaela Drabálková za  celkový výkon 

330,-kg ve váhové kategorii do 84,-kg.

V kategorii mužů do 74,-kg se umístil 

Lukáš Soukup na šestém místě výkonem 

327,5kg.

Za oddíl silového trojboje 
Ivan Karpíšek

SDH Vranovice

Kroužek MLADÝ 

HASIČ

Hasičský kroužek zahájil činnost 10. 

září. Zájem o kroužek je veliký. Přihlásilo 

se 22 dětí. 2 děti v kategorii starší hasič, 

14 dětí v kategorii mladší hasič a 6 dětí 

v kategorii přípravka.

Vedoucí kroužku jsou Jana Hanušová, 

Aleš Hanuš a Ladislav Pokorný. Dále 

nám pomáhají kamarádi, kolegové 

z našeho sboru.

Program je zaměřen na  práci 

v  kolektivu, kondici, znalosti z  oblasti 

hasičiny, topografi e, zdravovědy, uzlování 

a různého tvoření.

V  neděli 3.10.2020 jsme vyrazili 

na  naše první závody – ZÁVOD 

POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI, 

který se konal v  Moravských Bránicích. 

Závodilo družstvo mladší kategorie: 

Amálie Hanušková, Nela Hanušová, Jan 

Klimeš, Jan Salus a Viktor Kotačka.

Slova Jeníka Klimeše při cestě 

na závody: „Plochou smyčku to umím, to 

můžu učit.“

Děti zvládly trať dlouhou 2 kilometry 

v čase 43:27 a umístily se na krásném 22. 

místě.

Děti z kroužku Mladých hasičů
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Plnily úkoly na 6 stanovištích: 

1 střelba ze vzduchovky

2 uzlování

3 znalost topografi ckých značek, práce 

s buzolou

4 první pomoc

5 znalost technických prostředků 

požární ochrany

6 lezení na laně zavěšeném mezi stromy

Poprvé jsme prožívali s dětmi radost 

z  prvních závodů. Probrali jsme, co kdo 

dělal na jednotlivých stanovištích a jak se 

dětem dařilo, jak se jim běželo.

Na  poslední schůzce jsme závodili 

před hasičkou v  běhu na  100 metrů: 1. 

místo Linda Hanušová, 2. místo Viktor 

Kotačka, 3. místo Jana Švábíková.

Těšíme se další společné schůzky.

Výjezdy JSDH 

Vranovice

18.9. 12:49 - požár skládky u hájku

11.11. 19:17 – požár komínu v Přibicích

Klub maminek 
Vranovice

Proč k dětem přistupovat 

ve výchově a vzdělávání 

individuálně – protože “NEJSOU 

STEJNÉ”...

V  rámci Klubu maminek míváme 

Burzy nápadů, ve  kterých sdílíme např. 

témata z  oblasti výchovy. A  v  měsíci 

listopadu proběhla právě PRVNÍ 

ONLINE KONFERENCE Růst 

Společně pro rodiče a učitele mateřských 

škol, s akreditací MŠMT. V rámci, které 

vystoupily odbornice na  různá témata 

z oblasti výchovy a vzdělávání dětí. 

Mezi nimi i psycholožka a máma tří 

dětí Šárka Miková, autorka populární 

„TEORIE TYPŮ”. V  úvodu svého 

povídání popisovala, že se snažila, ve své 

odborné praxi a  při výchově svých dětí, 

pochopit, proč děti něco dělají a  proč 

se nějak chovají i  přesto, že výchovu 

mají stejnou. Odpověď našla v  Jungově 

typologii, která uvádí, že my lidé se rodíme 

s  určitým nastavením mozku. I  přesto, 

že mozek se neustále vyvíjí, nějakou 

vrozenou danost máme. Základ Jungovy 

typologie je v tom, že určitým způsobem 

PŘIJÍMÁME INFORMACE a určitým 

způsobem se ROZHODUJEME, ale 

neděláme to všichni stejně. Ale přesto si 

nějak podvědomě myslíme, co vyhovuje 

nám, že bude vyhovovat i ostatním. Přitom 

podle Šárky Mikové stačí porozumět 

tomu, že děti „Nejsou stejné“, a pochopit, 

jaké jsou jejich vrozené potřeby a  jak je 

respektovat při jejich výchově a výuce.

Zásadní rozdíl je hned v  úrovni 

preferovaného PŘÍJMU INFORMACÍ, 

kdy Jung rozlišil dva základní způsoby:

  Příjem informací SMYSLY: co vidím, 
co slyším? Lidé s  touto preferencí 
důvěřují faktickým informacím. 
Důvěřují tomu, na  co si mohou 
sáhnout, co je hodně konkrétní, jako 
např. jasné zadání úkolů. Preferují 
jednotlivosti a detaily.

  Příjem informací INTUICÍ: co to 
znamená, co by to mohlo být? Lidem 
s  touto preferencí nestačí fakta, 
ale přiřazují věcem významy, své 
interpretace. Zaměřují se na celek.
Tento preferovaný příjem informací 

je podle Šárky Mikové zhruba u čtvrtiny 

obyvatel. Jsou to děti, které např. utíkají 

První závody mladých hasičů

…a ze závodů přivezli i diplom
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do  svých představ nebo není pro ně 

důležité držet se jasného zadání.

Další rozdíl je ve  způsobu 

ROZHODOVÁNÍ:

  Rozhodování na  základě MYŠLENÍ: 
Lidé s touto preferencí upřednostňují 
logiku. Potřebuji chápat princip a znát 
logická zdůvodnění např. při zadávání 
úkolů.

  Rozhodování na  základě CÍTĚNÍ 
= na  základě hodnot a  vztahů. 
Tento způsob rozhodování je více 
subjektivní. Lidé se rozhodují podle 
toho, jakou to má hodnotu pro ně 
nebo skupinu. A  aby byla zachována 
harmonie ve skupině, kde se nacházejí.
Příjem informací a  způsob 

rozhodování se pak dále kombinuje, 

a ještě více rozčleňuje a na tomto základě 

autorka popsala Teorii typů, šestnáct 

osobnostních typů. Teorii typů popisuje 

ve  svých knihách NEJSOU STEJNÉ 

a ANI MÁMY NEJSOU STEJNÉ.

Pro účely konference autorka dále 

popisovala jen již zmíněné VROZENÉ 

POTŘEBY, které rozdělila do  čtyř 

základních temperamentů. Tyto potřeby 

nás zevnitř motivují. Přirozeně se snažíme 

je naplňovat.

VROZENÉ POTŘEBY – 

temperament SP. 

Potřeby jako Akce teď a  tady. 

Okamžitý dopad. Svoboda. 

U  těchto typů příjem informací 

vychází ze současné situace, která je teď 

a  tady. Tyto děti jsou bombardovány 

všemi možnými podněty, které jsou 

kolem nich, a ony na ně chtějí reagovat. 

Např. děti ještě neumí zaměřit pozornost 

jen na  něco. Často si o  těchto dětech 

myslíme, že jsou nepozorné, hyperaktivní. 

Ke  všemu nedomýšlí důsledky, tj. jsou 

v  přítomnosti a  nemyslí na  budoucnost. 

Těmto dětem trvá např. i  déle, než si 

zapamatují pravidla, protože ty situace, 

kdy se pravidla zavedla, byly v  jejich 

vnímání jiné. Proto bývají opakovaně 

napomínány, že zase porušují pravidla, 

ale podle Šárky Mikové, je pro ně 

zapamatování pravidel opravdu náročné. 

A  ve  škole tento typ dětí potřebuje 

vědět okamžitý dopad toho, co se učí, 

jde-li to (obrázek, video, bezprostřední 

zážitek). Zkoušejí metodu pokus a omyl. 

Rády improvizují.

VROZENÉ POTŘEBY – 

temperament SJ.

Potřeby jako Stabilita. Předvídatelnost. 

Spolehlivost.

Tento typ lidí také přijímá informace 

smysly, ale soustředí se na  minulost – 

porovnávají situace s  těmi, které se jim 

staly předtím. Tyto děti mají rády stabilitu, 

aby se věci děly obvyklým způsobem. Mají 

rády, když vědí, co se bude dít potom, aby 

byly připraveny. Nejlépe aby měly záložní 

plán, co se bude dít, když původní plán 

nevyjde. 

Co se týče školy, tyto děti preferují 

např. konkrétní zadání. Volné zadání 

je může uvádět do  nepohody, nechtějí 

improvizovat. Raději zkusí něco, co dělaly 

předtím, nebo se inspirují u  ostatních 

spolužáků. Často se o nich říká, že žalují 

na ostatní, ale ony jen potřebuji jistotu, že 

pravidla stále platí.

VROZENÉ POTŘEBY – 

temperament NT.

Potřeby jako Rozumět a  prověřovat. 

Kompetentnost a zdokonalování. 

Tyto děti jsou intuitivní, ale rozhodují 

se na  základě logiky. Často pokládají 

otázky “PROČ to mají dělat?” Potřebují 

znát logické důvody toho, co rodič či 

učitel říká. Znát principy fungování světa 

(přírody, techniky a  později i  chování 

lidí). Tyto děti chtějí rozumět, ale chtějí 

se např. učivo naučit na  úrovni, která 

jim samotným dává smysl, aby byly 

kompetentní. Kompetence je u  nich 

spojená s intelektem. Záleží jim na tom, 

aby byly vnímány jako chytré, že zvládají 

danou věc. Ale pokud mají pocit, že 

nezvládají, tak vnitřně trpí a navenek se 

to projevuje útoky na  okolí. Ale hlavně 

jsou naštvané samy na  sebe. Od  mala 

je u  nich patrný vnitřní tlak, který si 

okolí může mylně vysvětlovat, že rodina 

tlačí na  výkon dítěte. Potřebují nové 

rozvojové stimuly, ale odpovídající 

jejich možnostem a  dovednostem. Aby 

nezažívaly opakovaně selhání.

VROZENÉ POTŘEBY – 

temperament NF.

Potřeby jako Harmonie. Jedinečnost 

a hlubší smysl.

Tyto děti jsou opět intuitivní, ale jsou 

hodně ve  svých představách. Nezajímá 

je, jak věci přesně fungují, ale jdou 

po hlubším smyslu, jak by to mohlo být. 

Chtějí harmonii pro sebe a  své okolí 

a vnitřně touží, aby byly např. pro rodiče 

něčím vyjímeční. Tyto typy si většinou 

nevšímají toho, co někdo říká, ale jak se 

u  toho tváří nebo jakým mluví tónem 

apod. Snadněji se napojují na  ostatní, 

ale přidávají do  významu vlastní 

interpretace, které mohou být mylné. 

Bývají vztahovačné.

Teorie typů je návodný a  praktický 

teoretický rámec, jak porozumět sami 

sobě, ale i  ostatním. A pokud nevíte, co 

koupit k Vánocům svým dcerám, mámám 

nebo babičkám, knihy Šárky Mikové 

vřele doporučuji.

Přeji zdraví, klid a krásný adventní čas 

Za KMV Veronika Sedláček Rychtová 

Nabízím kompletní vedení účetnictví 

 a daňové evidence,  

veškeré zpracování daňových přiznání. 

Dále nabízím vedení mzdové agendy. 

Tel: 724 221 741 

email: ucetni110@email.cz 

Ordinace o Vánocích 2020

Vážení pacienti,
ve dnech 28. 12. - 31. 12. 2020 budou dětská ordinace i ordinace pro dospělé 
v provozu denně 8.00 - 12.00 hod.

Děkujeme za pochopení, MUDr. Ludmila Bartlová, MUDr. Petr Bartl.
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Na slovíčko...

V  těchto dnech se dožívá devadesáti 

let významný vranovický občan, druhý 

polistopadový starosta, obecní kronikář 

a spoluautor jedinečné publikace o historii 

obce, pan Ing. Bohumil Pražák.

Při této významné příležitosti jsem 

si dovolila položit mu několik otázek 

pro Vranovický zpravodaj. Obecní 

periodikum, které začal spolu s  dalšími 

vydávat ještě pod názvem „Občasník“ 

v roce 1993.

Co Vás vedlo k  myšlence začít 
vydávat obecní zpravodaj?

Vydávání obecního zpravodaje dříve 
Občasníku bylo spojeno s mým nástupem 
do  funkce starosty. Jako starosta jsem 
považoval za  nutné informovat občany 
o  práci OÚ a  dění v  obci a  naopak, aby 
sami občané včetně organizací mohli 
informovat o  své činnosti. Občasník – 
Zpravodaj začal vycházet od  června 
1993  4x do  roku nákladem 450 ks, měl 
3-4 listy, stál 5,- Kč. Tiskl ho Hall Print 
ve  Velkých Pavlovicích, později Bačík 
Pohořelice. Stal se postupně informátorem 
akcí v obci jako byla plynofi kace, výstavba 
kanalizace a  čističky, modernizace 
železnice, elektrifi kace obce. Všímal si 
významných výročí a  byl doplňován 
informacemi o  veřejných zasedáních. 
V posledních letech Vranovický zpravodaj 
dosáhl vysoké kvality, přibyla řada 
informací o činnosti rady a zastupitelstva 
obce, rozšířila se společenská kronika. 
V  tomto směru děkuji všem následným 
starostům. Zpětně musím zmínit a ocenit 
práci zakladatelů dopisovatelského 
kroužku p.  Učitelce Lorencové, 
Mgr. Štěrbovi a později členům redakční 
rady, kteří byli členy kulturních komisí 
p.  učitelky Drápalové, M. Goliášové, 
Ing.  Neveselého a  dalších. Dnes vychází 
Zpravodaj každý sudý měsíc nákladem 
900 výtisků a je zdarma. Plní se stále více 
aktuálními příspěvky z  činnosti školy, 
sportu, obce. Poděkování patří i starostovi 
obce p.  Helikarovi, šéfredaktorce 
Daně Kvapilové, bývalému řediteli ZŠ 
p.  Varmužkovi a  všem, kteří se na  této 
činnosti v současnosti podílejí.

Šestnáct let jste také psal vranovickou 
kroniku, jak jste se vlastně k  psaní 
kroniky dostal a kde jste sháněl všechny 
potřebné informace k vedení kroniky?

Po  skončení starostování jsem byl 
požádán následným starostou p.Šťastným, 
abych se ujal práce obecního kronikáře 
a  tak jako důchodce jsem obětoval svůj 
čas naší obci.Jako kronikář jsem musel 

navázat kontakt s  okresními archívy 
v  Mikulově, Rajhradě, Židlochovicích, 
abych se seznámil se způsobem vedení 
kroniky, obsáhlostí při zpracování 
a hlavně jsem musel zachovat návaznost 
na práci předchůdců.

Otázky se týkaly výstavby, plynofi kace, 
komunikace, kanalizace, výsledků 
hospodaření, řízeného plánování, 
společenské kroniky, školství, zájmových 
a  politických organizací, kulturních 
akcí. V zásadě to znamenalo soustavnou 
a tvořivou práci.

Jste jedním z  autorů publikace 
o Vranovicích ve významných tématech. 
Z jakých pramenů jste čerpal, z vlastních 
zkušeností či jiných pramenů?

Blížil se rok 2007 a s ním i 750. výročí 
první písemné zmínky o  obci Vranovice. 
Přemýšlel jsem, jak zhodnotit toto výročí, 
a  proto jsem navrhl v  roce 2003 vydat 
sborník o  Vranovicích. Zastupitelstvo 
obce schválilo můj návrh a  starosta 
obce p.  Helikar si vzal toto jako hlavní 
úkol roku. Na  pomoc požádal ředitele 
okresního archívu PhDr.  Kordiovského 
a  grafi ka Dr.Šika. Proběhla schůzka 25 
vybraných občanů Vranovic (zastupitelé, 
učitelé, předsedové organizací) a  byl 
sestaven obsahový plán jednotlivých 
článků. Kronika vyšla 20. června 2007, 
obsahuje 41 kapitol a 400 stran. Kniha se 
stala uceleným sborníkem bohaté historie 
obce a  měla posloužit široké veřejnosti 
k jejímu seznámení.

Ve  Vranovicích jste byl také 
starostou, jak na své působení v čele obce 
vzpomínáte?

Do funkce starosty jsem byl zvolen v r. 
1991. Byl jsem si vědom, že podmínkou 
dobrých výsledků je spolupráce se 
zastupitelstvem, kontakt s  občany 
a  organizacemi. K  dobrému výsledku 
práce starosty vedlo důsledné plnění 
plánu rozvoje a  jeho fi nanční zajištění. 
Za mého působení bylo hlavním úkolem 
dokončení tzv. zdravotního střediska, 
úprava několika komunikací, úpravy 
skládky odpadu atd.

Jak se změnil život ve  Vranovicích 
od  dob Vašeho mládí a  jak tento vývoj 
hodnotíte?

Do  Vranovic jsem se přiženil v  r. 
1953, kdy naplno probíhal socialismus. 
Řada soukromníků zavírala obchody 
a  dílny. Začlenili se do  vzniklých JZD, 
závodů a  komunálních služeb. V  roce 
1950-53 skončilo v obci svoji činnost 40-
45 živnostníků. V r.1980 vyniká obchodní 

dům Jednota, kde se prodávaly potraviny, 
stavebniny, železo, textil. V  roce 1984 
vyniká stavební četa, v  roce 1985 
zámečnictví a  stolařství. Rok 1990 mění 
vše, začíná se znovu podnikat. Do kurzu 
přicházejí odborní poradci, právníci, 
počítačoví experti ale i  řemeslníci 
a  obchodníci. Nastává zlom i  v  myšlení 
našich občanů. Přicházejí změny 
ve  zdravotnictví, školství, v  dopravě, 
bankovnictví.

Narodil jste se v  roce 1930, tedy 
devět let před nástupem Německa 
k  moci a  zahájení válečného konfl iktu. 
Vybavujete si něco z této doby a jak jste 
ji prožíval?

Můj otec pocházel z  Břeclavi, 
maminka z Poštorné, narodil jsem se jako 
poslední z pěti dětí. V roce 1936 jsme se 
přestěhovali do  Hrušovan u  Brna, kde 
jsem začal chodit do obecné školy. V této 
době došlo k  okupaci naší země Němci. 
Prožívali jsme řadu omezení, zavedení 
potravinových lístků, šatenek, nasazení 
mladých lidí na práci do Říše. Měšťanskou 
školu jsem navštěvoval v  Židlochovicích, 
zámečníkem jsem se vyučil v  Brně. V  r. 
1944 jsem zažil jako učeň největší nálet 
v  Brně. V  závěru postupu vojsk jsme 
poslouchali západní rozhlas. V  dubnu 
1945 přišel konec války a jeho oslava.

Když se ohlédnete zpět za  svým 
dosavadním životem, co byste v  něm 
vyzdvihl, na co rád vzpomínáte.

Měl jsem život bohatý a  pestrý. 

Vojenský život mě naučil určité občanské 

kázni, ovlivnil moji výchovu dětí a  vedl 

k  důslednosti při svém rozhodování 

a  pracovní činnosti. Studijní léta 

a  vlastní vzdělání mi dávalo logiku 

myšlení při řešení odborných, rodinných 

a společenských problémů, práce ve styku 

s  občany mi ukazovalo, co společnost 

potřebuje, co ji vadí, jak ovlivňovat 

myšlení lidí a  jak dosáhnout společných 

cílů. Vlastní věk přináší určitou trpělivost, 

rozvážnost, větší ochotu, ale i důslednost 

a kritičnost.

Rád vzpomínám na  dětství, rodinný 
život, na rodiče, sourozence. Samozřejmě 
vzpomínám i na etapy mého života, kdy 
mi výsledky mé práce přinášely radost.

Děkuji Vám za  Váš čas a  ochotu 
zodpovědět mé otázky a  dovolte mi, 
abych Vám popřála k  Vašemu jubileu 
mnoho zdraví, a  ještě mnoho a  mnoho 
příjemných chvil s Vaší rodinou a všemu 
blízkými.
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Vítání malých občánků

V sobotu 19. září 2020 obec Vranovice slavnostně přivítala malé občánky do 

života. S upřímnou radostí jsme poznali nové děti, kterými jsou Alex Urbánek, Tomáš 

Skoupý, Zara Novotná, Jindřich Mlčák,  Martin Jan Mičkal, Tomáš Kilinger, 

Hana Drbalová, Barbora Moravčíková, Martin Vaníček, Matěj Oberreiter. 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.




