
Nová Sportovní hala Kulturní kalendář Skautský rok

2021 ČÍSLO 1 ÚNOR DISTRIBUCE ZDARMA

V místě Dolní dílce a Hložkovy žleby bylo vysazeno celkem 943 ks dřevin, čímž byla završena 

první a investičně nejmenší etapa péče o krajinu v hodnotě 1,2 miliony korun. 

Celkem obec do ochrany přírody investuje okolo 27 milionů korun.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,

r. 2021 začíná velice podobně, jak 

skončil rok 2020. Plné nemocnice, 

zavřené školy, zavřené obchody, 

omezený pohyb osob, kultura a  sport – 

vše zakázáno. I přesto si dovolím vyslovit 

přesvědčení, že začínající rok bude jiný, 

bude rokem naděje a  navrácení jistoty 

a optimismu pro každého z nás.

Vám všem přeji, aby to tak bylo 

a hlavně přeji hodně toho nejdůležitějšího, 

a to je zdraví.

 

Předešlý rok byl pro nás všechny 

naprosto jiný, plný nejistoty, plný obav 

o své zdraví, o zdraví svých blízkých, plný 

nejistoty o zaměstnání. Všichni společně 

jsme se s touto novou situací učili žít.

A  jak si v  tomto složitém období 

vedla obec?

Obec jako stabilní prvek 
veřejného života
Dovolím si tvrdit, že obec jako celek 

obstála.

Jak v oblasti společenského a veřejného 

života, tak i  v  oblasti hospodaření, obec 

dokázala, že na  ni je spolehnutí, že je 

stabilnim prvkem veřejného života.

Obec v  r. 2020 hospodařila 

s celkovými rozpočtovými příjmy ve výši 

57.563 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 

43.926 tis. Kč. Ano, i  v  době kdy byla 

po část roku „vypnuta ekonomika“ a stát 

hospodařil s defi citem ve výši téměř 370 

miliard Kč, naše obec dokázala hospodařit 

s přebytkem ve výši téměř 14 mil Kč. Část 

přebytku ve výši 5.084 tis. Kč byla určena 

na  splácení investičních úvěrů a na účtu 

měla obec k 31.12.2020 více než 9 mil Kč.

Uvedená čísla vypovídají o  tom, že 

nedošlo k  „přiškrcení“ investic a  oprav, 

ale naopak se podařilo zajistit dodatečné 

fi nanční zdroje.

Asi bych mohl, po  vzoru našich 

vládních představitelů, „velkohubě“ hlásat, 

že naše obec se proinvestovala z covidové 

krize. Ne, tak to není. „Pouze“ se snažíme 

naplňovat dlouhodobé koncepční 

investiční plány a  jejich fi nancování. 

Realizace dlouhodobých investičních 

plánů je striktně a  důsledně zajišťována 

i fi nančně. Dlouhodobé fi nanční zajištění 

rozvoje naší obce je založeno na  třech 

pilířích:

  Zákonné daňové příjmy obce, 

z kterých je plánováno celkové 

hospodaření obce

  Dlouhodobé investiční úvěry, 

které jsou využívány výhradně pro 

významné investiční celky, jako např. 

Vzdělávací centrum a Dům pro 

seniory.

  Dotační tituly z ministerských 

rozpočtů i z rozpočtu EU. Dotační 

zdroje jsou dlouhodobě sledovány 

a využívány jsou „pouze“, když 

zapadají do koncepce investičních 

akcí.

V loňském roce se tak podařilo zahájit 

naplnění Komplexních pozemkových 

úprav a z nich vyplývajících založení prvků 

územního systému ekologické stability. 

Byla tak zahájena investice ve  výši více 

než 30 mil Kč do  životního prostředí. 

K  dokončení dojde v  letošním roce. 

Bude tak vybudováno 7 objektů, které 

významně zajistí ochranu zemědělské 

půdy před negativními účinky větrné 

eroze. Celková plocha, která tak bude 

dotčena je více než 92 tis m2 – více 

informaci bylo uvedeno ve Vranovickém 

zpravodaji 4/2020. V  rámci těchto prací 

dojde rovněž ke  kompletní revitalizaci 

toku říčky Šatavy, kde následně vznikne 

pěší zóna.

Podařilo se získat z  Ministerstva 

pro místní rozvoj dodatečné dotace 

na vybudování dětských hřišť za budovou 

Mateřské školky a v zahradě Vzdělávacího 

centra.

Plánované investice a opravy 
v r. 2021
Významné investice a  opravy budou 

pokračovat i v tomto roce.

Nejvýznamnější, nejen fi nančně, tak je 

pokračování v budování prvků územního 

systému ekologické stability a revitalizace 

říčky Šatavy.

Jako první bude zahájena, ještě 

v  prvním čtvrtletí, odkládaná oprava 

chodníku na  ul. Nová. Rekonstruována 

bude komunikace U  Floriánka a  na  ul. 

U  koupaliště dojde k  uložení nového 

vodovodního a  kanalizačního řadu 

a k vybudování nové komunikace.

Pamatováno je i  na  pokračující 

investice do  školství. O  letních 

prázdninách budou komplexně opraveny 

vodovodní a kanalizační přípojky v hlavní 

budově ZŠ. Dále bude pokračovat 

příprava na  vybudování nových tříd 

v půdních prostorách této budovy. 

Projekčně a fi nančně je připravována 

dlouhodobě plánovaná investice 

do  sportu v  naší obci – nová sportovní 

hala na ul. Sokolská.

Klid, rozvaha a optimismus to je to, 
co si nesmíme nechat vzít

Vážení spoluobčané, i  přes veškeré 

negativní informace, které se na  nás řítí 

od  všech politiků a  ze všech medií, si 

nesmíme nechat vzít to nejcennější, co 

máme: klid, rozvahu a  optimismus, to 

jsou ty hlavní předpoklady pro zachování 

zdraví.

K  tomu všemu bude vedení obce 

i nadále významně přispívat.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Očkování proti 
COVID-19
Vážení pacienti,

současná vlna očkování je určena 

seniorům nad 80 let, na očkování se musí 

každý pacient sám přihlásit na  adrese: 

https://registrace.mzcr.cz , tam si i vybere 

místo, kde chce být očkován (všechna 

jsou v Brně).

V našich ordinacích budeme očkovat 

až vakcínou, která může být skladována 

v  běžné ledničce, očekávaný termín je 

nejdříve koncem března, pravděpodobně 

později.

MUDr. Ludmila Bartlová, 
MUDr. Petr Bartl, 

MUDr. Martina Florecová Veselá
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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. 1/2021 
ze dne 11.1.2021

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 1/2021.

1.2.  Rada obce schválila a  předloží 

k  projednání v  Zastupitelstvu 

obce podmínky nového dotačního 

titulu pro majitele nemovitostí 

na  zadržení dešťových vod 

na vlastním pozemku.

1.1. Rada obce schválila rozsah 

obnovy stromů a  výsadbu stromů 

v intravilánu obce.

1.2. Rada obce schválila zadávací 

dokumentaci a  výběrovou komisi 

pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Oprava chodníku na  ul. 

Nová“.

1.3. Rada obce schválila zadávací 

dokumentaci a  výběrovou komisi 

pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Rekonstrukce rozvodů 

vody a kanalizace v budově ZŠ“.

1.4. Rada obce schválila zadávací 

dokumentaci a  výběrovou komisi 

pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Říčka – Šatava IDVT 

10119478, revitalizace v km 0,00 – 

1,01“.

1.5. Rada obce rozhodla o  dočasném 

vypuštění školního bazénu.

1.6. Rada obce schválila nabídku 

Ing. Kleina na vypracování Územní 

studie – lokalita Z36 SO.

1.7. Rada obce schválila člena 

Přestupkové komise paní Helenu 

Müllerovou.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá nechat vypracovat 

projekt a  rozpočet na  rozvod NN 

v budově místní hasičské zbrojnice.

 T: 28.2.2020, O: místostarosta, Aleš 

Hanuš

3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na vědomí výsledky 

hospodaření za rok 2020.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 

Oznámení o zahájení vodoprávního 

řízení č.j. MUPO-86286/2020/

ZP/TRR.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 

členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 26/2020 
ze dne 28.12.2020

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 26/2020.

1.2. Rada obce schválila Rozpočtové 

opatření č. 5/2020 s  celkovými 

příjmy 57.573.700,-Kč a celkovými 

výdaji 476.076.000.-Kč a splátkami 

úvěrů ve výši 5.084.000,-Kč.

1.3. Rada obce schválila přidělení 

kompetence pro nového člena Rady 

obce.

1.4. Rada obce schválila Plán jednání 

Rady obce na I. pol. 2021.

1.5. Rada obce schválila nabídku 

společnosti DATA PROCON 

s.r.o., Brno, na vypracování pasportu 

veřejného osvětlení.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá aktualizovat 

Organizační řád obce z roku 2003.

 T: 28.2.2020, O: starosta

3. Vzala na vědomí
2.1. Rada obce vzala na  vědomí 

hodnocení činnosti Rady obce 

za rok 2020.

2.2. Rada obce vzala na vědomí uzavření 

obecního úřadu z důvodu karantény 

v době od 21. do 28.12.2020.

2.3. Rada obce vzala na  vědomí 

poděkování Linky bezpečí obci 

Vranovice za její podporu.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 

členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 25/2020 
ze dne 14.12.2020

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

Rady obce č. 25/2020.

1.2. Rada obce schválila výši odměny pro 

zaměstnance obce za  stanovenou 

pohotovost při zimní údržbě 

komunikací v obci.

1.3. Rada obce schválila Smlouvu 

o  dílo se společnosti Architektura 

s.r.o., Vikova 15/1142, Praha 

4 na  projektovou dokumentaci 

sportovní haly.

1.4. Rada obce vybrala vítěznou 

nabídku na  zhotovitele projektové 

dokumentace na  sportoviště na  ul. 

Sokolská společnost Architektura 

s.r.o., Vikova 15/1142, Praha 4.

1.5. Rada obce schválila roční odměnu 

pro ředitele Základní školy 

a Mateřské školy Vranovice.

1.6. Rada obce schválila vyřazení 

z  evidence majetku dle 

předloženého seznamu.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení na  opravu chodníku na  ul. 

Nová a  opravu přípojky vody 

a kanalizace v budově ZŠ.

 T: 15.1.2021, O: starosta

2.2. Rada obce ukládá připravit 

podmínky pro pronájem billboardů 

v obci.

 T: 15.1.201, O: starosta

3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala zprávu o  čerpání 

rozpočtu na rok 2020 na vědomí.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

ze společného jednání s  Policií 

ČR, MěÚ Pohořelice, Správou 

a údržbou silnic JmK a společností 

DOSIP s.r.o., ve  věci úsekového 

měření rychlosti na ul. Lipová.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 

členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 24/2020 
ze dne 30.11.2020

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 24/2020.

1.2. Rada obce schválila návrh rozpočtu 

na rok 2021 a Plán investic a oprav 

na  r. 2021 – 2022, oba materiály 

budou předloženy k  projednání 

v ZO dne 17.12.2020  

1.3. Rada obce schválila program 

jednání ZO dne 17.12.2020

1.4. Rada obce vybrala vítěznou 

nabídku na  zhotovitele projektové 

dokumentace na  sportoviště na  ul. 

Sokolská společnost Architektura 

s.r.o., Vikova 15/1142, Praha 4.

1.5. Rada obce schválila dodatek 

Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytování 

služeb se společností FCC Česká 

republika s.r.o., Líšeňská 35, 636 00 

Brno

1.6. Rada obce schválila nabídku 

na vypracování pasportu na budovu 

bývalé knihovny.

1.7. Rada obce schválila vyřazení 

z  evidence majetku dle 



4

předloženého materiálu na základě 

zjištění inventarizačních komisí 

ke dni 31.12.2019.

1.8. Rada obce rozhodla o  termínu 

školení inventarizačních komisí.

1.9. Rada obce osvědčila, že pan Libor 

Dofek se stal od  1.12.2020 stal 

členem Zastupitelstva obce.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá prověřit 

propadlou kanalizační šachtu na ul. 

Nová.

 T: 15.12.2020, O: Ing. Jiří Hladík

2.2. Rada obce ukládá prověřit uložení 

inženýrských sítí na pozemcích ul. 

Lipová.

 T: 15.1.2021, O: L. Mrkvica

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

o činnosti Školské komise.

Usnesení Zastupitelstva obce 
ze dne 17. 12. 2020

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 zvolilo za člena Rady obce pana 

(paní) Aleše Hanuše.

1.5. Zastupitelstvo obce schvaluje 

studii pro vypracování projektové 

dokumentace s  připomínkami 

z  15.12.2020 a  připomínkami 

Sokola ze dne 16.12.2020 

na Sportovní halu na ul. Sokolská.

1.6. ZO schvaluje prominutí 

nájemného a  záloh na  energie 

provozoven, které jsou v pronájmu 

od Obce Vranovice a byly uzavřeny 

na  základě rozhodnutí vlády ČR. 

Jedná se o provozovny: Kopretina – 

paní Marie Benaoun: 5.163,- Kč vč. 

DPH, Sport bar – Rostislav Trojan: 

24.163,- Kč vč. DPH a kadeřnictví 

– Monika Rujzlová: 6.503,- Kč vč. 

DPH.

1.7. ZO pověřuje Radu obce provedením 

případného Rozpočtového opatření 

č. 5/2020

1.8. ZO schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 4/2020 s  celkovými příjmy 

50.778.500,-Kč a  celkovými výdaji 

včetně splátek úvěrů 46.450.000,-

Kč

1.9. Zastupitelstvo obce schvaluje 

rozpočet na  rok 2021 s  celkovými 

příjmy ve  výši 68.269.000,- Kč 

a  výdaji ve  výši 64.942.000,-Kč 

a  splátkami dlouhodobých úvěrů 

ve výši 4.484.000,-Kč.

1.10. Zastupitelstvo obce schvaluje 

Smlouva o  zřízení věcného 

břemene č. HO-014330063390 se 

společností E.ON Distribuce, a.s., 

se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice.

1.11. Zastupitelstvo obce schválilo Plán 

investic a oprav na rok 2021 - 2022

1.12. Zastupitelstvo obce schválilo 

Darovací smlouvu mezi obcí 

Vranovice (obdarovaný) 

a  Cyklistickou stezkou Brno – 

Vídeň, dobrovolný svazek obcí, 

se sídlem ul. Masarykova 100, 

Židlochovice na  stavbu účelové 

komunikace (cyklostezky) 

vybudované na  pozemcích p.č. 

921, 2542/3, 2542/4, 2547/1 v k.ú. 

Vranovice nad Svratkou.

1.13. Zastupitelstvo obce schválilo 

Rozpočtový výhled na roky 2022 - 

2023

2. ZO ukládá
2.1. ZO obce ukládá RO aktualizovat 

Organizační řád obce z roku 2003.

3. ZO bere na vědomí
3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení 

na vědomí.

3.2. Zastupitelstvo obce bere zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí.

3.3. Zastupitelstvo obce Vranovice bere 

na  vědomí informace ze zápisu 

11. jednání Finančního výboru, 

konaného 7. prosince 2020. 

3.4. ZO bere zprávu o  činnosti KV 

na vědomí.

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

únor: 12. | 26.
březen: 12. | 26.
duben: 9. | 23.

Separovaný odpad
Plast -  únor: 10.
 březen: 10.
 duben: 7.
Papír -  únor: 24.
 březen: 24.
 duben: 21.
Bioodpad - únor: 18.
 březen: 18.
 duben: 1.|15.|29.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční 

25. února 2021. Místo konání bude 

upřesněno.

Aktuality

Poděkování
K  datu 1. 12. 2020 ze zdravotních 

důvodu rezignoval Ing.  Jaroslav Pezlar 

na  funkci prvního místostarosty 

i na funkci zastupitele naší obce

Chtěl bych touto cestou poděkovat 

Ing.  Jaroslavu Pezlarovi za  dlouholetou 

práci pro obec. Byl jedním z  nejdéle 

sloužících aktivních zastupitelů v historii 

naší obce. Pro Vranovice vykonal 

velmi mnoho, ať už ve  funkci starosty, 

místostarosty nebo radního. Za  svoji 

práci si zaslouží respekt a  uznání. Patří 

mu velký dík a  přání mnoha dalších 

krásných a  spokojených let prožitých 

v klidu a pohodě.

Ing. Jan Helikar, starosta

Opravy ulic 
pokračují
Nový chodník bude v prvním čtvrtletí 

letošního roku položen na ulici Nové. Rada 

obce na svém prvním zasedání letošního 

roku schválila vypsání výběrového řízení. 

Termín realizace opravy této komunikace 

bude v průběhu měsíce března a dubna.

(kva)

Tereza a Viktorie Norkovy 

děkují Zastupitelstvu obce 

Vranovice i všem občanům, 

kteří přispěli na veřejnou 

fi nanční sbírku, uspořádanou 

Obcí Vranovice v roce 2020.
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Rekonstrukce čeká 
i školu
Během letních prázdnin se stavební 

ruch dotkne také školní budovy na ulici 

Masarykové. Budou se zde renovovat 

přípojky vody a  kanalizace. Vypsání 

výběrového řízení schválila ve  druhém 

lednovém týdnu Rada obce. Práce by 

měly skončit do 31. 8. 2021

(kva)

Projekt Sportovní 
haly je blíže 
k realizaci
Realizace Sportovní haly se opět 

výrazně posunula. Ve  druhém lednovém 

týdnu prezentoval architekt zástupcům 

obce vybranou architektonickou studii 

se zapracovanými připomínkami, které 

vzešly z prosincového jednání, kde se sešli 

zástupci obce, Sokola, Sportovní komise, 

Školské komise a  Stavební komise 

spolu s  architektem Davidem Krausem. 

Základní architektonická studie budovy 

byla schválena. Nyní již nic nebrání 

po  dokončení projektové dokumentace 

předjednat schválení příslušnými orgány 

a  žádat o  stavební povolení, které je 

podmínkou žádosti o dotaci. Na tom bude 

záviset termín zahájení stavby. Stavební 

povolení by mohlo být vydáno v  první 

polovině letošního roku. Předpokládané 

náklady stavby se pohybují mezi 80 a 100 

miliony korun.

Nová Sportovní hala by měla 

sloužit sportovním oddílům Sokola, 

SK Vranovice, oddílu kopané a  také 

Základní škole.  Provoz by měl zahrnovat 

zejména sporty jako: sálový fotbal, 

fl orbal, basketbal, badminton, volejbal, 

nohejbal, stolní tenis, dále bude hala 

také disponovat posilovnou a  malým 

cvičebním sálem, určeným pro cvičení 

a taneční kurzy.

Kvapilová Dana

Parkujte bezpečně 
a ohleduplně
Opětovně apelujeme na  řidiče, aby 

dodržovali zásady správného parkování, 

odstavovali automobily na  místech 

k tomu účelu vyhrazených a neparkovali 

na  místech, která nejsou k  parkování 

určena, nebo je na nich parkování dokonce 

zakázané. Zejména se jedná o vozy stojící 

na  chodnících, trávnících, blokujících 

vjezdy nebo dokonce i  přechody. Tito 

nezodpovědní řidiči si pravděpodobně 

neuvědomují, že svým chováním výrazně 

znepříjemňují život spoluobčanů, 

ohrožují jejich zdraví a  bezpečnost. 

Nejhůře jsou na  tom děti a  senioři. Pro 

ně může překážka na veřejné komunikaci 

představovat život ohrožující nebezpečí.

(kva)

Plán rozvoje obce 
se dařilo plnit
Přestože investičním a  renovačním 

aktivitám nebyl loňský rok příliš 

nakloněn, dařilo se obci úspěšně vést 

a  plnit Plán rozvoje obce. Obyvatelé 

ulice Přibické se dočkali nového povrchu 

vozovky, realizovaná byla I. etapa 

rekonstrukce hřbitova při které byly 

odstraněny nefunkční hroby, opraveny 

chodníky, upravena zeleň a  instalovány 

nové lavičky. Do  I. etapy rekonstrukce 

hřbitova obec investovala 850 tisíc korun. 

Nově zakoupený komunální traktor 

slouží k  úklid obce, údržbě zeleně či 

zimnímu úklidu. Obec do  jeho nákupu 

investovala 879 tisíc korun. V  místě 

Dolní dílce a Hložkovy žleby se vysadilo 

celkem 943 ks dřevin, čímž byla završena, 

první a  investičně nejmenší etapa 

péče o  krajinu v  hodnotě 1,2 miliony 

korun. Celkem bude obec do  ochrany 

přírody investovat okolo 27 milionů 

korun.  Z upravených, rekonstruovaných 

venkovních ploch, přeměněných 

na multifunkční zahrady se od  loňského 

roku mohou těšit děti z  mateřské školy 

a také žáci nižších stupňů základní školy 

u Floriánka. Ti kromě zahrady získali pro 

venkovní aktivity ještě prostor vnitřního 

traktu Vzdělávacího centra u  Floriánka, 

kde bylo vybudováno víceúčelové hřiště 

s  umělým travnatým povrchem. Celá 

investice vyšla na  2,5 milionů korun. 

A  tím investiční aktivity obce rozhodně 

nekončí. Plánu investic a  oprav se bude 

obec snažit dostát i v letošním roce.

Kvapilová Dana

Aktuality

Výsadba dřevin v lokalitě Za Teplany
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Obecní knihovna

Ohlédnutí
Se začátkem nového roku bychom 

Vám rádi umožnili malé ohlédnutí 

za  rokem uplynulým. Lze říci, že rok 

2020 byl nejen pro Obecní knihovnu 

plný výzev a  omezení. Tak jako každý 

nový rok musí knihovny statisticky 

zhodnotit rok předchozí, tak musela 

i  naše Obecní knihovna. Ráda bych 

Vás, mimo jiné, s  těmito statistikami 

a změnami seznámila.

Když jsme se v září 2019 přestěhovali 

do zrekonstruované budovy Vzdělávacího 

centra a  Základní školy U  Floriánka, 

měli jsme spoustu plánů. Bohužel 

epidemiologická situace nám to trošku 

pokazila, ale i  přesto si myslím, že 

i  v  tomto roce se našly krásné chvilky 

a i zaplněné knihovny.

Většina z  Vás již nové prostory 

knihovny zná, ale třeba se někomu bude 

hodit i  malé ohlédnutí jak to u  nás 

vypadá. Prostory knihovny jsou děleny 

na dvě podlaží a je k dispozici i koncertní/

divadelní sál pro konání společenských 

akcí. V  prvním nadzemním podlaží se 

nachází krásná literatura pro dospělé 

a  děti. V  tomto podlaží je kapacita pro 

4020 knih. Máme zde dětský koutek 

a moderní sociální zázemí pro návštěvníky, 

které je vybavené přebalovacím pultem 

pro maminky s  nejmenšími dětmi. 

V  tomto podlaží je i  možnost výběru 

hraček v  rámci projektu “Půjčujeme 

hračky“. V  druhém nadzemním podlaží 

čtenáři najdou naučnou literaturu pro 

dospělé a  děti, nachází se zde i  krásná 

literatura pro mládež. Toto patro je 

hojně využíváno studenty i  seniory. Je 

zde dostatek studijních míst a  probíhá 

tu Univerzita třetího věku. Kapacita knih 

je 2670. I  když knihovna má dvě patra, 

je vhodná i  pro imobilní návštěvníky. Je 

zde bezbariérový přístup a  na  schodišti 

v  knihovně je připravena plošina, která 

umožní snadný pohyb mezi patry.

Knihovna nabízí svým návštěvníkům 

výpůjční dobu v délce 27 hodin/týdně.

Otevírací doba knihovny  

PONDĚLÍ 8:00-11:00 13:00-19:00
ÚTERÝ   13:00-15:00
STŘEDA 8:00-11:00 13.00-18.00
ČTVRTEK  13.00-18.00
PÁTEK 8.00-11.00

K  dispozici jsou čtenářům 2 volně 

přístupné počítače. V knihovně je zdarma 

dostupné připojení Wi-Fi.

Služby veřejnosti jsou rozšířeny 

o  půjčování E-knih a  službu Odložení 

z poličky, možnost půjčení knih v  rámci 

MVS zdarma, laminování, vázání 

a kopírování dokumentů, balení učebnic. 

Pro naši knihovnu je stěžejní doplňování 

a  obměňování knihovního fondu. 

Snažíme se držet aktuálního trendu 

knižních novinek, ale plníme i  přání 

našich čtenářů. Pokud to je trochu možné 

tak knihu na  Vaše přání zakoupíme, 

případně jsme schopni zajistit výpůjčku 

knihy z  jiné nadřízené knihovny, tato 

nová služba je zdarma. V  červenci 2020 

jsme pro širokou veřejnost spustili novou 

službu s  názvem “Kniha z  Knihovny”. 

Nově si čtenáři mohou zakoupit 

libovolnou knihu dle vlastního výběru 

přes portál www.knihazknihovny.

cz a  následně si ji vyzvednout u  nás 

v  knihovně. Podstatnou výhodou pro 

čtenáře, je nákup knih za velkoobchodní 

ceny a vždy s dopravou zdarma, protože 

knihovna poptávané tituly objedná 

společně s knihami do svého fondu.

Knihovnické statistiky přináší 

zajímavá data hlavně pro vedoucí 

knihovníky, díky nimž lze určit či 

pozměnit směr, kterým se budou 

knihovnické služby ubírat v následujícím 

období. Ve  statistikách se, mimo jiné, 

porovnává především návštěvnost, 

počet výpůjček, množství zakoupených 

a odepsaných knih.

V  roce 2020 jsme rozšířily knihovní 

fond o  590 knižních titulů, odepsány 

byly 4 knihy. Aktuální stav knihovního 

fondu je 6056 knižních titulů (periodika 

a  hračky nejsou započítány). Knihovna 

svůj knižní fond rozšiřuje i  díky vám 

čtenářům, kteří mnohdy darujete knižní 

publikace ve velice pěkném stavu.

Statistický přehled 
registrovaných čtenářů
Celkový počet registrovaných čtenářů 

v roce 2020 čítal 241, což je o 8 osob více 

než v roce 2019

Nejstarší čtenář (žena) má 88 let.

V  roce 2020 bylo registrováno 241 

návštěvníků. Mnohem častěji jsou 

uživateli knihovny ženy, a  to v  poměru 

180 žen vůči 61 mužům. Z  toho je 211 

místních čtenářů a  30 jich má bydliště 

jinde než ve  Vranovicích. Poplatek platí 

215 čtenářů, 26 čtenářů má registraci 

zdarma.

Statistický přehled návštěvnosti
V roce 2020 navštívilo knihovnu 2387 

návštěvníků. Mnohem častěji navštěvují 

knihovnu registrovaní čtenáři nad 15 let, 

a  to v  poměru 1831 návštěv - vůči 556 

návštěvám do 15 let.

Statistický přehled výpůjček
Druh výpůjčky  Počet Procent

Knihy 7772 83,78%

Periodika 1309 14,11 %

Ostatní 198 2,11 %

V  roce 2020 bylo 9279 výpůjček 

a  prolongací bylo 3677. Bylo vyřízeno 

187 rezervací. Počet výpůjček na  1 

registrovaného čtenáře je 38.51 a  na  1 

návštěvníka 3,89 výpůjček.

I přes nepříznivou situaci v roce 2020 

jsme stihli uspořádat zajímavé přednášky 

a besedy, zde přinášíme malé ohlédnutí.

Leden: „Feng Shui“. Ve  čtvrtek 

23. ledna 2020 jsme měli možnost uvítat 

paní Ivu Matyášovou.

Únor: „Tajemství třetí říše“. Ve čtvrtek, 

20. 2. 2020 proběhla přednáška s panem 

Milanem Zacha Kučerou.

Březen: „Beseda pro seniory“. Dne 

2. 3. 2020 se uskutečnila beseda pro 

seniory, které se zúčastnilo asi 40 osob.

„Harry Potter“ Na podvečer 6. března 

2020 se nejvíc těšily děti a  milovníci 

čarodějnického učně Harryho Pottera 

s  lektorkou a  spisovatelkou Danou 

Šimkovou.

„Exkurze školáků v  knihovně“ 

Dne 10. 3. 2020 proběhla návštěva 

žáku v  knihovně. První návštěvou nás 

potěšila 1. A, 1. B a poslední třídou před 

uzavřením byla 5. A.
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Září: „Pasování prvňáčků na čtenáře“ 

První školní den pasoval král Lexikon 

žáky druhé třídy do  rytířského stavu 

čtenářského. Pasování čtenářských 

nováčků se z  důvodu korona virové 

epidemie nemohlo uskutečnit v tradičním 

červnovém termínu, a proto se přistoupilo 

k  jejich pasování na  počátku školního 

roku.

„Chiropraktik“ - Dne 29. 9. 2020 

se zaplnil víceúčelový sál knihovny 

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.

Říjen: „Beseda se spisovatelkou“ 

Poslední akcí před vyhlášením nouzového 

stavu byly přednášky paní spisovatelky 

Martiny Bittnerové.

V roce 2021 pro vás jsou naplánovány 

další zajímavé besedy, ale bohužel datum 

uskutečnění je zatím nejisté. Brig. 

gen. Ing. Andor Šándor; Beseda na téma 

Zahrada; Kučera Zach - Jantarová 

komnata; p.  Smolíková/p. Procházka 

– spisovatelé; Noc s  Andrsenem; 

Chyropraktik Vinci Laszlo; p.  Šimková 

- Noční hra Titanic; Pasování prvňáčků 

na  čtenáře; spisovatelé p.  Fišarová 

a Miroslav Reil; p. Vondruška – spisovatel; 

Týden knihoven; Srdcovky na  cestách - 

Zdeněk Junák.

Budeme rádi za  vaše náměty nejen 

k  nákupu knih, ale i  k  tématům besed 

a přednášek.

Miroslava Čápová

Čtenáři doporučují
V  této rubrice bychom Vám rádi 

představili knihy z naší knihovny. Najdete 

zde tipy na dobré čtení od našich čtenářů. 

Pokud i  vy máte nějaký tip na  pěknou 

knihu, která vás zaujala, dejte nám vědět 

a napište nám o ní. Rádi ji zařadíme mezi 

ostatní.

Dnešní recenze je od slečny Veroniky 
Bezvodové, velice za  ni děkujeme 

a těšíme se na další.

Klub divných dětí 
– Petra Soukupová

Tohle se tak krásně četlo! „Asi je to 

opravdu tím, že jsem divná, protože mám 

ráda čtení, ale ve skutečnosti jsou divný ty 

ostatní, když je čtení nebaví, protože čtení 

je nejlepší věc na světě. Petra Soukupová 

se potřetí rozhodla vstoupit do  žánru 

nejtěžšího kalibru, a to do žánru pro děti 

a mládež. Její kniha Nejlepší pro všechny 

je příběhem desetiletého Viktora, na který 

následně navazuje kniha s  názvem, Kdo 

zabil Snížka. Jejím posledním počinem 

v  tomhle žánru je kniha nesoucí název 

Klub divných dětí.

Kniha o  odlišnosti, o  toleranci, 

o  nepochopení, o  přátelství. O  vědomé 

i  nevědomé touze být přijímán, takový 

jaký jsem. O  touze být pochopen 

a  neodsuzován, taky o  lásce k  sobě 

samému, o  hledání rovnováhy, 

o  posměchu a  šikaně, o  vtíravém 

a  nevítaném pocitu osamění, o  krutosti 

dětského světa, o bolesti způsobené těmi 

druhými, o  snaze zapadnout do  předem 

defi novaných kategorií, nevybočovat 

z  řady, ztratit se v  davu, hlavně být 

nenápadný, nejlépe neviditelný. Kniha 

o  útěcích, těch reálných, i  těch skrytých 

před světem, které si neseme v  sobě. 

O zklamání, o neporozumění plynoucího 

ze zjednodušování věcí a  špatné 

komunikace mezi sebou, mezi dětmi 

i mezi dětmi a rodiči. Tohle je kniha pro 

celou rodinu!

P e t r a 

S o u k u p o v á 

o p a k o v a n ě 

dokazuje, že je 

nadmíru skvělým 

p o z o ro v a t e l e m 

vnějšího světa, 

přičemž sahá 

i do svých osobních 

vzpomínek, které 

projektuje zejména 

do  postavy Katky, 

ale část ji samé 

najdeme zřejmě 

v  každé z  postav, 

stejně jako část 

sebe. Nenechat se 

pohltit strachem 

z  jinakosti, ustát 

tlak společnosti 

a  přijmout sám 

sebe bez ohledu 

na  druhé je 

výzva. Výzva, 

před kterou stojí 

každý z  nás, tak 

proč si to musíme 

dělat těžší? Proč se pomlouvat, posmívat 

nebo způsobovat bolest? Zase je to 

dáno vlastní nespokojeností, vlastní 

nejistotou, funguje to vlastně jako špatně 

naprogramovaný ochranný mechanismus. 

Silou si potvrdím vlastní dominanci, ale 

i tohle vlastně chápu, i když tomu úplně 

nerozumím. Prostě tohle musíš číst. 

Respektu zdar!
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Farnost Vranovice

Ze života 
vranovické farnosti
Konec doby Adventní a doba Vánoční 

jsou jedny z  nejhezčích částí církevního 

roku. Je to připomínka Ježíšova příchodu 

na  svět a  církev věřícím v  tomto čase 

připomíná důležitost povolání každého 

člověka k  Božímu dílu. V  mešních 

textech doby Adventní slyšíme příběh 

Ježíšova předchůdce Jana Křtitele, který 

připravuje cestu pro Ježíšovo působení 

tím, že ukazuje lidem cestu ke  změně 

života (v Bibli je popsáno jako obrácení). 

O Vánocích pak církev prožívá radost 

z  Ježíšova narození a  v  několika málo 

dnech si připomeneme některé události 

z  Ježíšova dětství. Symbolem dovršení 

změny k  dobrému v  životě člověka má 

být křest – symbolické omytí špatností 

starého života vodou – v  Janově době 

se křtili dospělí vodou z  řeky Jordánu. 

Jan Křtitel tím ukazoval lidem cestu 

ke  změně v  jejich životě. Zároveň Jan 

Křtitel po příchodu Ježíše se sklání před 

ním a  ustupuje do  pozadí, neboť ví, že 

„přichází ten, jemuž není hoden zavázat 

řemínek u  opánků.“ Ježíš však chce 

být od  Jana před zahájením své veřejné 

činnosti pokřtěn, což Jan učiní a  tímto 

aktem (svátek Křtu Páně) v  současné 

době končí v  římskokatolickém 

církevním roce doba Vánoční.  Pro nás 

věřící se v  době Adventní a  Vánoční 

otvírá možnost vnímat a  prožívat tuto 

proměnu i  ve  vlastních životech a  tak 

na  konci této části liturgického roku 

máme být my sami připraveni a schopni 

provést změnu a napravit to, co neděláme 

v  našich životech dobře. V  dnešní době 

v médiích bývá často zdůrazňován hlavně 

pravoslavný svátek, zajímavý tím, že 

východní věřící provádějí očistnou koupel 

v  ledové vodě, aby tak dovršili proces 

obrácení.

Ve  Vranovické farnosti byla letošní 

doba Adventní a  Vánoční netradiční 

tím, že zatímco v  jiných letech 

návštěvnost kostela stoupá, letos díky 

epidemiologickým opatřením to bylo 

naopak. Postupně se snižovala kapacita 

kostela díky vládnímu nařízení PES 

z  30% až na  současných 10% lidí 

v kostele, což činí 31 osob na bohoslužbě.  

Vzhledem k  této situaci tak mohou 

pozdní návštěvníci bohoslužeb najít 

v  neděli dveře kostela zamčené 

s  vysvětlujícím textem. Ve  všední dny je 

na bohoslužbách naštěstí zatím kapacita 

dostačující. Proto stále platí pro dospělé 

křesťany výjimka z povinnosti být fyzicky 

na nedělní bohoslužbě. Ti věřící, kteří se 

z  kapacitních důvodů nedostali na  mši, 

mají dále možnost přistoupit ke svatému 

přijímání po vyprázdnění kostela po mši 

svaté. Také v  kostele stále platí řada 

zvýšených hygienických pravidel. Jednak 

je u vchodu místo svěcené vody dezinfekce 

na ruce, věřící musí dodržovat rozestupy 

po  rodinách a  navštěvovat bohoslužby 

s rozumem (s ohledem na svůj zdravotní 

stav). Při liturgii pak je vynechán společný 

zpěv, pozdravení pokoje podáním rukou 

a  podávání svatého přijímání do  úst 

knězem – svaté přijímání se podává 

pouze na  ruku. Všichni věříme, že 

s  postupným očkováním a  promořením 

naší populace se tato opatření postupně 

zmírní. Prosíme, sledujte aktuální ohlášky 

otce Jaroslava na  webu farnosti, protože 

situace se neustále vyvíjí každý týden.

Vánoční výzdoba kostela a  stavba 

betléma letos proběhla díky hygienickým 

opatřením v omezenějším rozsahu. Místo 

dvou betlémů – velkého pod kůrem 

a  malého perníkového u  křtitelnice, 

na  které byli zvyklí návštěvníci kostela 

v uplynulých letech, byl z fi gurek velkého 

betléma vytvořen kompaktní betlém 

před obětním stolem v presbytáři kostela.  

Také počet vánočních stromků byl snížen. 

O  vánoční výzdobu kostela se postaral 

pan Procházka a  rodina Stejskalova 

a Machova. Při stavění stromků a  jejich 

zdobení pak pomohla mládež a  otcové 

z  rodin Čeledů, Mazuchů, Kukletů 

a Goliášů.

Také výuka náboženství na  faře 

probíhala v  loňském roce v  omezeném 

rozsahu podle hygienických možností 

platných vládních nařízení. Otec Jaroslav 

se svojí skupinou dětí, které se připravují 

k  prvnímu svatému přijímání, pracuje 

na  on-line hodinách. Ostatní katecheté 

svolávají děti na  faru podle platných 

vládních nařízení, protože pracovně 

a  technicky on-line výuku nezvládají. 

Setkání dětí v  loňském roce tak bylo 

vskutku pomálu. Navíc, pokud autor 

tohoto článku může vyjádřit svůj skromný 

názor na  tzv. on-line výuku, jako rodič 

dětí na  druhém stupni základní školy, 

jeví se mu tento způsob výuky poněkud 

výrazně méně efektivní vzhledem 

k vynaloženému úsilí vyučujících. Je také 

pravda, že v případě, že za žákem doma 

stojí rodič a  supluje prezenční práci 

učitele, úroveň výuky se rapidně zlepšuje – 

tímto děkuji své ženě a ostatním rodičům, 

co to zvládají, za tento support :). 

Pavel Kukleta
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Inzerujte ve Vranovickém zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc nákladem 900 výtisků

Distribuce do každé domácnosti ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce. 

Občanská řádková inzerce ZDARMA

Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu

Sledujte aktuální dění v obci na www.vranovice.eu

Dovolujeme si oznámit, 
že 23. ledna 2021 nás opustil 
dlouholetý zaměstnanec obce 
pan Miloslav Bureš 
ve věku 60 let.

Přehled úředních hodin Obecního úřadu od 4. 1. 2021:
PO:  9:00 – 11:00  14:00 – 17:00
ST:   9:00 – 11:00  14:00 – 17:00
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Společenské dění

Kulturní 2021 
I když to zatím nevypadá, že se společenský život hned tak 

vrátí do starých kolejí, my věříme, že už to nebude trvat dlouho 

a  většina kulturních událostí, Vranovickým jarem počínaje, 

nás určitě nemine. I proto Vám chceme připomenout všechny 

kulturní akce, na které se můžete těšit v  letošním roce. Nejen 

ty tradiční. Přibyla zde řada nových, ty které bude organizovat 

Turistické informační centrum i řada nových přednášek a besed 

organizovaných knihovnou. Samozřejmě může dojít ke změnám 

v termínech a místech v závislosti na aktuální situaci. Ale pevně 

doufáme, že většinu akcí se nám podaří uskutečnit.

(kva)

Kulturní kalendář 2021

  17. 4. 2021 Vranovické jaro
 Park za DPS / CVČ

  Termín bude upřesněn Noční hra Titanik
 Knihovna / Knihovna

  21.4. 2021 Den otevřených dveří ZŠ Vranovice
 Základní škola / ZŠ Vranovice

  30. 4. 2021 Pálení čarodějnic
 Hřiště SK Vranovice / Vranovické baby

  15. 5. 2021 Retro olympiáda
 Hlinek TIC 

  29. 5. 2021 Den dětí – Pohádkový les
 Hlinek / CVČ

  4. 6. 2021 Rybářské závody dospělí
 rybník Stříbrňák / MRS Vranovice

  5. 6. 2021 Rybářské závody děti
 rybník Stříbrňák / MRS Vranovice

  10. 6. 2021 Pasování prvňáčků na čtenáře
 Knihovna / Knihovna

  12. 6. 2021 Noční výlet s hledačkami
 Hlinek, Hájek / TIC

  26. 6. 2021 Otevřené sklepy 2. ročník
 Vranovice / Vinaři Vranovice

  28. 6. 2021 Rozloučení s žáky 9. tříd
 Základní škola / ZŠ Vranovice

  29. 6. 2021 Beseda se spisovateli M. Fišarová, M. Reil
 Knihovna / Knihovna

  17. 7. 2021 Turnaj v šachu, dámě a piškvorkách
 Hlinek, Hájek / TIC

  14. 8. 2021 Škola in-line(ů) a kolová jízda Vranovicemi s úkoly
 místo bude upřesněno / TIC

  21. – 23. 8. 2021 Tradiční vranovické hody
 Sportovní hala / Vinaři Vranovice

  28. 8. 2021 Loučení s prázdninami - výlet s dobrodružstvím
 Hlinek / CVČ + TIC

  11. 9. 2021 Zlatý kompas - orientační běh pro děti
 Hlinek / TIC

  25. 9. 2021 Vranovické dýňování
  místo bude upřesněno / CVČ

  1. 10. 2021 Den seniorů
  SD Scolarest / CVČ

  9. 10. 2021 Cyklovýlet po moravských vinicích
  start TIC Vranovice / TIC

  5. 10. 2021 Beseda se spisovatelem V. Vondruškou
  Knihovna / Knihovna

  16. 10. 2021 Bramborový den
  Hlinek / TIC

  Termín bude upřesněn Babské hody
  Sportovní hala / Vranovické baby

  29. 10. 2021 Bodování na Výstavu archivních vín
  DPS / Vinaři Vranovice

  4. 11. 2021 12. ročník Výstavy archivních vín
  DPS / Vinaři Vranovice

  26. 11. 2021 Adventní jarmark a rozsvěcení Vánočního stromu
  Ul. Masarykova / CVČ

  Termín bude upřesněn Srdcovky na cestách Z. Junák
  Knihovna / Knihovna

  4. 12. 2021 Mikulášská besídka
  místo bude upřesněno / CVČ

  24. 12. 2021 Štědrovečerní zpívání
  u kostela / CVČ

Vranovická univerzita 3. věku 
pokračuje distanční formou
Přestože současná situace neumožňuje výuku vranovické 

univerzity 3. věku, která je realizována ve spolupráci s Provozně 

ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v  Praze, 

prezenční formou, studenti z řad seniorů mají možnost věnovat 

se studiu formou distanční. Tedy z  pohodlí svého domova. 

K  takovému studiu je zapotřebí pouze počítač, notebook či 

tablet, připojení k  internetu a  chuť dozvědět se něco nového, 

poutavého a podnětného. Jednotlivé přednášky na vybrané téma 

jsou postupně zpřístupňovány v 14denních intervalech. Přístup 

t těm předchozím zůstává umožněn vždy až do konce semestru. 

Přednášky probíhají formou předtočených, asi 50minutových 

lekcí, které jsou natočeny nikoli ve fádních posluchárnách, ale 

v reálném prostředí souvisejícím s tématem. Virtuální univerzita 

nabízí seniorům řadu zajímavých předmětů. Prohlédnout si 

je máte možnost na www.e-senior.czu.cz. Pro letní semestr je 

vybráno téma GENEALOGIE. HLEDÁME SVÉ PŘEDKY. 
Další témata závisí na domluvě mezi posluchači. Pokud by měl 

někdo další ze seniorů zájem stát se posluchačem vranovické 

Virtuální univerzity 3. věku a  věnovat svůj čas činnosti, která 

vám umožní, alespoň na chvíli odhlédnout od událostí současné 

doby neváhejte a  beze všeho ostychu napište na  kultura@

vranovice nebo volejte na  tel. číslo 734  375  735. Pomůžeme 

vám s prvními krůčky a pak Vás již čekají jen příjemné chvíle 

u zajímavých témat.

Kvapilová Dana
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Z činnosti spolků a organizací

SK Vranovice

SK Vranovice 
a Covid 19
Aktuální situace nejen v  České 

republice si žádá opatření, která jsou 

ve spoustě ohledů náročná, ale na druhou 

stranu potřebná. Z  hlediska virové 

nákazy je situace vážná, při restrikcích 

bychom si měli uvědomit, že se v případě 

onemocnění Covid 19 nejedná jen 

o  krátkodobou nemoc, ale že může mít 

dlouhodobější dopad na zdraví samotného 

jedince, a  to i  v  oblasti duševní pohody. 

Ano říká se, že pohyb je lék, ale fotbal 

má tu nevýhodu, že se jedná o kolektivní 

sport, který v současné době není povolen 

na  amatérské úrovni provozovat. Je to 

správná volba, či nikoliv? Odpovědět si 

může každý sám za sebe.

Ano, mládež ztratí fotbalové návyky, ať 

je to kopnutí do míče nebo týmová souhra, 

ale pokud bude jen sedět doma, tak ztratí 

pohybové návyky a nyní je to na nás, jak 

s tím naložíme.  Není zakázáno trávit více 

času v přírodě, chodit na procházky, běhat, 

jezdit na  kole, nebo když počasí dovolí, 

vyrazit na  běžky či brusle. Individuální 

udržování kondice jak doma, tak venku, 

je umožněno a doporučováno.  Posilování 

fyzické kondice je předpokladem pro 

silný a správně fungující imunitní systém. 

Aktivní pohyb patří k základům zdravého 

životního stylu. Jakmile to pandemická 

situace dovolí, tak se s chutí a v plné síle 

vrátíme na  fotbalové hřiště a  budeme 

se bavit fotbalem, jako plnohodnotným 

sportem. Víme, že cesta zpátky na hřiště 

nebude jednoduchá, ale o to intenzivnější 

pak bude pocit vítězství, remízy i  bolest 

z prohry.

Za SK Vranovice
Radek Klimeš

O epidemii covidu 19 už bylo napsáno 

mnoho. Každodenně se s ním setkáváme 

a tento fenomén už bezmála rok ovlivňuje 

fungování celé společnosti a  životy 

nás všech. Nevyhnul se ani amatérské 

sportovní činnosti, která byla různými 

nařízeními v podstatě zcela utlumena.

Výjimkou nejsou ani fotbalová 

družstva naší mládeže. Jarní část 

soutěží byla v  podstatě celá zrušena. 

Po  počátečním úplném zákazu 

sportování jsme po  částečném uvolnění 

obnovili tréninky.  Ze začátku alespoň 

ve  skupinkách a  po  úplném uvolnění 

již v  normálním režimu. Na  dětech byl 

výpadek tréninků znát, ale chuť do fotbalu 

je nepřešla. Místo zrušených mistráků 

se mám podařilo uspořádat přátelská 

utkání, kde hrála všechna družstva dětí 

od  předpřípravky až po  žáky. Podzimní 

část sezóny sice začala bez covidových 

omezení, ale stejně jsme podvědomě 

hleděli do budoucna a s obavami sledovali 

vývoj epidemie. Na  konci října se stalo 

to, čeho jsme se obávali. Soutěž byla 

přerušena a  veškerá sportovní činnost 

opět utlumena. Pro nás to znamená nejen 

nemožnost trénovat, ale i zrušení halové 

ligy. Díky ní měly děti přes celou zimu 

zápasový zápřah a do jarní části jsme pak 

naskočili v plné formě.

Situace je bohužel jaká je a  nám 

nezbývá než čekat na opětovné uvolnění. 

Věříme, že tato divná doba nevezme 

dětem, ale ani rodičům, chuť do  fotbalu 

a že se budeme znovu potkávat na hřišti 

minimálně ve stejném počtu jako dřív. Pro 

dokreslení informace z  OFS. Pokud se 

situace zlepší a bude možné hrát, sezóna 

začne pro děti o  víkendu 21.3. a  skončí 

27. 6., to je porce 17 zápasů pro přípravky 

a 14 pro žáky.

Na  závěr chci všem popřát pevné 

zdraví, optimismus a výdrž v této nelehké 

době.

Za trenéry mládeže Jan Stankovič

Klub seniorů 

Mikuláš v době 
COVIDU-19
Velmi netradičně proběhl Mikuláš 

pro členy Klubu seniorů v naší obci.

Z  důvodu epidemiologické situace 

nemoci COVID-19 jsme se nemohli sejít 

jako v letech minulých.

Velmi dobře zareagovali členové 

výboru starající se o  kulturu. Připravili 

68 mikulášských balíčků a  vyšli 

do  ulic Vranovic. Ani silný vítr naše 

přestrojené členy za  Mikuláše, Čerta 

a Anděla neodradil od zazvonění u dveří 

každého člena Klubu seniorů a  předání 

mikulášských balíčků s  krásným přáním 

pěkných vánoc i  celého roku 2021. Byla 

to oběť od nich, ale milé překvapení pro 

členy.

Patří vám velké poděkování manželé 

Hochmanovi, Jarko Korábová a  Aleno 

Kolíšková. Pěkné přání členům navrhl 

člen klubu a výboru pan Ing. Cyril Jebavý. 

„Společně si přejeme, ať se brzy sejdeme“.

Za Klub seniorů Zdeňka Melová

JUNÁK

Skautský rok
Hodně netradičně nám skončil 

uplynulý skautský rok, neboť se za dobu 

působení naší organizace v českých zemích 

proslavil prvním dvojím zákazem běžné 

činnosti Junáka s  odstupem několika 

málo měsíců. Na  druhou stranu to byl 

rok úspěšný, protože díky maximálnímu 

nasazení vedoucích činnost probíhala 

podle neustále se měnících podmínek 

v souvislosti s vývojem celostátní situace. 

Za  to patří všem bratrům a  sestrám 

v oddíle velký dík. Začátek léta, celé léto 
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a  začátek podzimu jsme mohli pracovat 

s dětmi skoro normálně a někteří vedoucí 

vlčat zvládají i  v  době zákaz schůzky 

on-line (díky Citróne). V  současné 

době tak probíhají spíše administrativní 

a  technické práce, kdy se potkávají 

jednotliví vedoucí při řešení věcí, které 

jsou potřeba. Ve skautské klubovně jsme 

opravili díky dotaci od  obce Vranovice 

přitápění přímotopy – stávající systém 

nevyhovoval výkonem a pořídili vybavení 

na výpravy (tři různě velké stany a sedací 

postroj). Chtěli bychom tímto všem 

zastupitelům i  vedení obce poděkovat 

za poskytnutí dotace pro činnost našeho 

oddílu.

Omezená činnost Junáka znamenala 

i  výrazné omezení možností podnikat 

vícedenní akce pro děti. Alespoň se 

nám v  loňském roce podařilo vyslat 

několik mladých vedoucích na vzdělávací 

kurzy a  tento trend pokračuje i  roce 

2021. Je to dobře, protože vzrostl počet 

zejména výchovných kategorií světlušek 

a  benjamínků, kde jsme jako dospělou 

posilu oddílu přijali mezi sebe tatínka 

Matěje a  Mikuláše pana Martina 

Malenovského. 

Vzhledem k  počtu dětí přemýšlíme 

také jak uspořádat schůzky, neboť 

kapacitně klubovna nedostačovala již 

v minulých letech a v současné době je při 

obnovení činnosti předpoklad, že bude 

třeba pracovat s  menšími skupinkami 

dětí. Věřím, že se s  výzvami letošního 

roku dobře popereme.

Mezi akcemi, které se podařilo 

v loňském roce zorganizovat, je Skautský 

Mikuláš, který přece jen chodil a navšívil 

s  rouškou přes patnáct rodin. Akci 

koordinovala Veronika Hochmanová, 

zúčastnili se roveři a rangers. Dále proběhl 

tradiční roznos a  předání Betlémského 

světla starým a  nemohoucím lidem 

(samozřejmě v  rouškách a  za  zvýšených 

hygienických podmínek) – roznos 

zorganizovala Adélka Rapcová a dospělé 

skautky 23.12. Na Štědrý den pak od 15 

hodin Citron ( Jan Čeleda) a Jirka Mazuch 

s Adélkou Rapcovou rozdávali Betlémské 

světlo zájemcům u vranovického kostela. 

Na  začátku roku 2021 pak Marek 

Mazuch spolu s  vedením obce připravil 

místní Tříkrálovou sbírku formou kasiček 

v obchodech, kostele, na poště a v lékárně. 

Část sbírky probíhá i v on-line prostoru. 

A protože současný školní rok je i rokem 

výročním, kdy si připomínáme činnost 

30 let Junáka ve  Vranovicích, zkusíme 

uspořádat malou oslavu po  rozvolnění 

aktuálních opatření.

Pavel Kukleta

Český svaz 
ochránců přírody 
Protože se rok s  rokem sešel, rádi 

bychom vám napsali, co jsme v minulém 

roce podnikli.

Vzhledem ke  covidové situaci jsme 

pro veřejnost neorganizovali úklid našeho 

okolí v  rámci celorepublikové akce 

„Ukliďme Česko“, který se koná na  jaře 

a na podzim, ale i tak si pár členů udělalo 

procházku a  pouklízelo remízek kousek 

za  naší obcí ve  směru na  Přísnotice. 

V  tomto remízku a  jeho okolí je vždy 

možné pozorovat zajíce a  srnky. Mysleli 

jsme si, že to bude blesková akce, ale 

bohužel. Nakonec jsme do  sběrného 

dvoru odvezli celkem 5 pytlů odpadků, 

nějaké železo a  jednu pneumatiku. Stále 

nás někteří naši spoluobčané nepřestávají 

překvapovat. Snad nám situace dovolí 

a v letošním roce vyrazíme na velký úklid 

všichni spolu.

Naše obec nám poskytla dotaci, 

díky které jsme mohli nechat vyrobit 

opakovatelně použitelné kelímky 

s  logotypem Vranovic. S těmito kelímky 

se určitě seznámíte na  nejbližší obecní 

akci. Budeme je nabízet oproti vratné 

záloze a  bude na  vás, jestli si kelímek 

jen půjčíte nebo si ho nakonec odnesete 

domů a  přinesete si ho na  další akci. 

Kelímky jsou zatím jen o objemu 0,3 l, ale 

máme v plánu nechat vyrobit i 0,5 l. Díky 

dotaci jsme mohli také nechat ušít pytlíky 

na  potraviny. Jsou ze záclon a  vypadají 

moc hezky. Mohou se použít na  pečivo, 

ovoce a  zeleninu, ale také i  na  svačiny. 

Budeme je nabízet na  nejbližší možné 

akci. 

Někteří naši členové se zúčastnili 

Podzimního rodinného dne, který 

organizovala obec Vranovice. Na stánku 

jsme měli k  dispozici propagační 



materiály ze své činnosti, ale i z obecné 

činnosti Českého svazu ochránců 

přírody. Zájemcům jsme na  zkoušku 

nabízeli sáčky se semínky rozkvetlé 

medonosné louky i  se stručnou 

informací o  jejím založení. Semínka 

byla zakoupena z fi nanční dotace, kterou 

spolek získal od  obce Vranovice. Pro 

děti jsme měli připravenou ekologickou 

vzdělávací aktivitu Krabice plná vody. 

Jedná se o  učební pomůcku, která 

obsahuje aktivity zaměřené na  život 

ve  vodě a  v  jejím okolí. Děti tak měly 

možnost se seznámit s biotopem rybníka, 

potravními řetězci nebo vývojem 

slunéčka sedmitečného čili berušky.

Doufejme, že se 

již brzy budeme moci 

setkávat častěji. Nyní 

nám nezbývá, než si 

připomenout, že přispět 

k ochraně přírody kolem 

nás může každý sám 

za sebe i malou troškou. 

Např. na  procházku 

do  přírody si s  sebou 

můžete vzít pytel 

a  po  cestě posbírat 

odpadky, nebo můžete 

krmit ptáčky na  své 

zahrádce. Každý si 

určitě najde to své, čím 

může přírodě pomoct.   

Rádi bychom vám 

ještě popřáli krásný 

nový rok, zejména 

zdraví a mějte se rádi.

Za ČSOP
Markéta Sekaninová

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
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Na slovíčko...
Na slovíčko o včelách a včelaření 
s panem Oldřichem Vybíralem
O  rozhovor jsem tentokrát požádala 

pana Oldřich Vybírala, kterého 

většina občanů Vranovic zná nejen 

jako bývalého starostu, znalce železnic 

a  železniční dopravy, ale také předsedu 

místní organizace Českého svazu včelařů 

a  zapáleného včelaře. A  právě včelařství 

bylo tématem, nad kterým se rozvinula 

naše debata.

Jak jste se vlastně ke včelaření dostal 
a od kolika let se mu věnujete?

Příroda mě zajímala již od  mala. 

Doma jsme měli prase, kozu, husy, 

slepice, králíky, morčata, psa a  kočku. 

Občas k  nim přibyla kavka, poštolka 

nebo hrdlička. V  té době jsem se setkal 

poprvé se včelami. S kamarádem (dodnes 

přemýšlí, zda začít včelařit) jsme chodili 

pomáhat jednomu včelaři s  vytáčením 

medu a o včelách jsme se dost dověděli. 

Mít vlastní včely bylo v  té době dost 

náročné, pokud se nejednalo o rodinnou 

tradici. Zvítězili holubi a  andulky. 

K  vlastním včelstvům jsem se dostal 

až v  roce 1991, kdy náhle zemřel strýc 

a z rodiny se neměl kdo o včely postarat. 

S pomocí přítele Tomáše Nečase jsem si 

péči o včely oživil. Za 25 let se toho dost 

změnilo.

Kolik vlastníte včelstev?
V současné době se starám o 8 včelstev 

na  dvou stanovištích. Stav se pohybuje 

od šesti do desíti, podle situace.

S  jakými problémy se včelaři 
v poslední době potýkají?

V  dnešním globalizovaném světě je 

největší problém šíření nemocí a různých 

škůdců. Med a jiné produkty včel se vozí 

po celém světě a i přes kontroly dochází 

k přenosu nákazy či parazitů. Každý stát 

k  tomuto problému přistupuje jinak. Jak 

ve  způsobu léčení, tak v  navazujících 

opatřeních. Největším problémem je 

mor včelího plodu. Obtížně se likviduje. 

Jedná se o  bakterii, jejíž spory odolávají 

dezinfekčním prostředkům, vysokým 

i  nízkým teplotám. Při zjištění se stav 

řeší spálením napadeného stanoviště. 

Z roztočů, množících se na včelím plodu, 

způsobuje největší škody od  roku 1980 

Varroa destructor.

Mohl byste shrnout význam 
a důležitost včel pro člověka, přírodu?

Včela medonosná má z  celé početné 

třídy hmyzu 95% podíl na  opylení 

hmyzosnubných rostlin. Zbývajících 5 % 

připadá na  čmeláky, samotářské včely, 

motýly a  další hmyz. U  samosprašných 

rostlin zlepšují včely výnosy o 30 – 50 %. 

Nemalý význam má včelařství jako obor 

zájmové činnosti lidí. Zájem o  přírodu 

a  pobyt v  přírodě. Je to jedna z  variant 

trávení volného času.

Co se děje od chvíle, kdy včela přinese 
nektar do úlu, až do chvíle, kdy se med 
ocitne ve sklenici?

Pokusím se to vysvětlit ve  zkratce. 

Včely létavky nektar přinášejí do  úlu 

v  tzv. medném váčku. Již zde na  nektar 

působí různé enzymy. V dlouhém řetězci 

si úlové včely předávají přinesený nektar 

a postupně jej zpracovávají na med. Ten 

je uložen do buněk a zavíčkován. Většinu, 

cca 80 % přineseného nektaru, spotřebuje 

samotné včelstvo. Zbytek si ukládá 

jako zásobu na  zimu. Tento med jim 

nahradíme cukerným roztokem, plásty 

vyjmeme, odvíčkujeme a  v  medometu 

vytočíme. Po  přecezení, kde se zachytí 

větší nečistoty (zbytky víček, kousky 

vosku), se plní do sklenic.

V  posledních letech je patrný 
zvýšený zájem o  drobné včelaření, a  to 
nejen na  venkovských zahradách, ale 
i  ve  městech. Co říkáte na  zakládání 
drobných včelnic ve  městech 
a na zahradách?

Zjistilo se, že ve  městech je mnoho 

zelených ploch tj. parků, zahrad a  tím 

velice pestrá pastva pro včely. Nepoužívají 

se zde plošné postřiky. Úly jsou 

umisťovány na  střechách domů a  včely 

neobtěžují okolí. Možné je i  umístění 

na  zahradách u  domů. Tím se zvýší 

možnost kvalitního opylení rostlin. Dnes 

chovaná včelstva jsou mírná.

Je obtížné v  dnešní době získat 
včelstvo? Jaký postup byste doporučil?

Získat včelstvo lze několika způsoby. 

Je možné ho koupit např. od  končících 

včelařů. Nejvhodnější je požádat 

známého včelaře o přenechání roje nebo 

o vytvoření oddělku.

Co musí začátečník udělat, než začne 
včelařit? Musí se někde zapsat nebo 

absolvovat kurz?
Pro včelaření, chov včel, nejsou 

stanoveny žádné podmínky nebo zkoušky. 

Chovatel se jen musí zaregistrovat 

u  Českomoravské společnosti chovatelů, 

kde nahlásí počet včelstev a  jejich 

umístění. Dále se musí řídit opatřeními, 

která se týkají chovu a  ošetřování včel, 

vyhlášených Státní veterinární správou. 

Kurzy pořádají větší či okresní organizace. 

Možnost získat výuční list Včelař lze 

získat dálkovým studiem na  Středním 

odborném učilišti včelařském - 

Včelařském vzdělávacím centru, o.p.s. 

v Nasavrkách v Pardubickém kraji.

Je to fi nančně náročný koníček?
Vstupní náklady jsou dost vysoké. 

Jeden úl včetně rámků a  mezistěn lze 

pořídit za cenu 4.000 Kč. Doporučuje se 

mít minimálně tři včelstva (á 2.500 Kč) 

pro případné zásahy a  výpomoci mezi 

včelstvy. To jsme na 19 500 Kč. Základní 

vybavení: rozpěrák, dýmák, kukla - to je 

dalších cca 1 000 Kč. Medomet si zatím 

můžeme půjčit (pro tři včelstva stačí 

s  ručním pohonem za  10  000 Kč). Při 

průměrném výnosu medu 15 kg/včelstvo 

a  ceně medu 150 Kč/kg je návratnost 3 

roky.

Kde může zájemce o včelaření získat 
informace a načerpat zkušenosti?

Nejvíce zkušeností lze získat 

u  zkušeného včelaře, nejlépe jednoroční 

společnou péčí o  včely. Další možností 

je dnes internet, kde je mnoho příspěvků 

na různá témata týkající se chovu včel.

Je i  mnoho literatury s  touto 

tématikou a  různé časopisy: např. 

časopis Včelařství, který vydává Český 

svaz včelařů pro své členy. Ve  svazu 

je organizováno více jak 95 % včelařů 

z  asi 54  000 chovatelů. I  ve  spolku lze 

získat mnoho informací a  zkušeností. 

Svaz zajišťuje pro své členy distribuci 

léčiv, nabídku různých dotačních titulů, 

upozornění na  veterinární opatření, 

změny zákonů vztahujících se ke včelám 

aj. Základní organizace pořádají různé 

přednášky s  požadovanou tématikou, 

která členy zajímá, nebo uskutečňuji 

návštěvy včelích farem, kde se dozvídají 

zkušenosti velkovčelařů.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám i nám 
mnoho včelařských následovníků.



Jonáš Kloupar

Mikuláš Zezula

Úmrtí

Jaroslav Březina

Bohumír Dvořák

Josef Mikulík

Josef Čaloud

Milan Minařík

Petr Sedlář

Růžena Bauchová

Květuše Zeklová

Demografi cký vývoj obyvatel naší 
Obce Vranovice v roce 2020

Počet obyvatel ke dni 31.12.2020

Muži ......................................... 1228

Ženy .......................................... 1219

Celkem...................................... 2447

- z toho dospělí ......................... 1912

 - muži ...................................... 950

 - ženy ...................................... 962

- děti ........................................... 535

 - chlapci .................................. 278

 - dívky ..................................... 257

• Průměrný věk obyvatel v roce 2020 

byl 40,0036 let.

Stalo se:

• Přistěhovalo se 99 občanů.

• Odstěhovalo se 37 občanů.

• Manželství uzavřelo v naší obci 7 

párů, z toho bylo 6 sňatků civilních 

a 1 sňatek církevní.

• Narodilo se 26 dětí.

• Zemřelo 30 občanů.

• Nejstarší muž naší obce se narodil 

v roce 1928, dožívá se neuvěřitelných 

92 let.

• Nejstarší žena naší obce se narodila 

v roce 1922, dožívá se neuvěřitelných 

98 let.

• V obci Vranovice bylo zkolaudováno 

10 nových rodinných domů.

Připravila:
Magda Stehlíková, matrikářka

Blahopřejeme…

Březen
Marta Korábová ............................ 80

Věra Mahovská ............................. 65

Zdenka Fučíková .......................... 83

Jiří Drábík ..................................... 60

Jiří Šlancar .................................... 70

Blažena Žáková ............................. 86

Josef Svoboda ................................ 70

Rudolf Zouhar .............................. 70

Vlasta Zagrapanová ....................... 83

Josef Oblezar ................................. 70

Karel Matoušek ............................. 86

Josef Zekl ...................................... 88

Josef Lejska ................................... 86

Josef Pitka ..................................... 75

Jaroslav Bartošic ............................ 91

Alena Dušková.............................. 65

Věra Macháčková .......................... 83

Zdeněk Němec ............................. 65

Roman Bednář .............................. 60

Jiří Jatel ......................................... 70

Bohumil Nevěděl .......................... 80

Eva Petrášková .............................. 82

Lubomír Halamka ........................ 70

Josef Kelbl ..................................... 82

Duben
Josef Mičánek ............................... 70

Miroslav Zejda .............................. 81

Josef Pešina ................................... 75

Ludmila Jungrová ......................... 60

Vladimír Jílek ................................ 80

Anna Halfarová ............................. 70

Jan Kuchta .................................... 60

Miluše Hanušová .......................... 84

Františka Furchová ........................ 82

Jiří Zajíc ........................................ 85

Naděžda Kuchtová ........................ 60

Miluše Tomanová ......................... 70

Zdeněk Šišovský ........................... 70

Narození

Adam Kiml

Vincent Třináctý

Jakub Veteška

Laura Mansourová

Vilemína Zemanová
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