
Představení projektu 
nového sportoviště

Nová parkovací zóna  
u Floriánka

Školský fotbalový 
pohár

2021 ČÍSLO 6 PROSINEC DISTRIBUCE ZDARMA

Vranovická první adventní neděle byla v letošním roce opět trochu netradiční. Museli jsme se obejít 

bez jarmarku a kulturního programu, ale zdraví našich občanů je důležitější.  

Tradice rozsvícení stromečku ale zůstala a večer zpestřil i následný ohňostroj.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
jak letošní rok začal, tak také končí. 

Pandemie koronaviru sílí a společnost je 
rozdělena.

Takto neúprosně lze charakterizovat 
letošní rok.

Ano, blíží se konec dalšího roku, 
roku na  který z  celospolečenského 
pohledu budeme vzpomínat, jako na rok 
poznamenaný koronavirem.

A jaký to byl rok pro Vranovice?
Hospodaření obce je 
dlouhodobě stabilní
Finanční hospodaření obce je 

dlouhodobě založeno na  stanovených 
prioritách a  investičních cílech. 
Hospodaření obce lze považovat 
za  úspěšné a  odpovídá Plánu investic 
a oprav na roky 2019 – 2022.

Rozpočet pro právě končící rok byl 
sestavován již s ohledem na predikovaný 
celospolečenský hospodářský vývoj. 
Zvýšená pozornost byla po  celý rok 
věnována vývoji příjmů obce ze státního 
rozpočtu. Tomuto předpokladu byl pro 
letošní rok i  důsledně podřízen Plán 
oprav a investic.

Skutečnost ve  finančním zajištění 
plánovaných aktivit potvrzuje, že rozpočet 
byl schválen naprosto realisticky a  dává 
předpoklad, že pro další roky je vytvořen 
dostatečně silný finanční „polštář“ pro 
plánované investice v r. 2022.

Opravy a investice pokračovaly 
i v „covidovém“ roce
Plán investic a oprav pro letošní rok 

zahrnoval pravidelné opravy chodníků 
i komunikací.

Došlo k  položení nového chodníku 

v  ul. Nová a  v  měsíci listopadu byl 
dokončen nový chodník v ul. U Hlinku.

V současné době se dokončuje oprava 
komunikace U Floriánku a U koupaliště. 
U  Floriánku tak dochází k  dokončení 
významných investic, které vybudováním 
Vzdělávacího centra významně změnily 
celou lokalitu.

U  koupaliště došlo k  rekonstrukci 
vodovodního a  kanalizačního řadu. 
Se společností Vodovody a  kanalizace 
Břeclav se podařilo časově spojit 
dvě dlouhodobě plánované investice 
a  provést kompletní výměnu vodovodu 
a  kanalizace. V  současné době bude 
U  koupaliště dokončená zcela nová 
komunikace a veřejné osvětlení.

V  opravách se nezapomnělo ani 
na  školství. Došlo ke  kompletní obnově 
kanalizační přípojky v  budově Základní 
školy.

Současně jsou dokončovány 
projektové dokumentace pro investice 
v  následujících dvou letech. Jedná se 
o  venkovní sportoviště u  fotbalového 
hřiště, o vybudování nového zdravotního 
střediska v  budově bývalé knihovny, 
o  nástavbu budovy Základní školy 
a  vybudování tří zcela nových tříd, 
o rekonstrukci přečerpávací stanice na ul 
Ivaňská a další.

Společenský a kulturní život byl 
omezen
Covidová epidemie však naprosto 

významně poznamenala kulturní 
a společenský život.

Zcela zrušeny byly v prvním pololetí 
téměř všechny společenské i  kulturní 
akce. Omezený provoz byl v  knihovně, 

plavecký bazén byl otevřen až v  měsíci 
srpnu.

K  plnohodnotnému obnovení 
společenského a kulturního života v obci 
došlo až v letních měsících.

Klid, rozvaha, tolerance a úcta 
jednoho k druhému, to je to, co 
si musíme zachovat
Vážení spoluobčané, ano, jsme 

opět v  období, kdy epidemie sílí, kdy 
nevíme, co bude platit zítra, kdy nevíme, 
jaká omezující opatření budou přijata 
za týden, za měsíc….

K  tomu všemu roste napětí 
ve  společnosti vyplývající z  omezujících 
opatření a z přístupu k očkování.

Neumím, a  ani se nechci pouštět 
do  vysvětlování toho, co je a  co není 
dobře pro to, abychom se s touto nemocí 
naučili žít. Dovolím si však popřát nám 
všem, abychom si zachovali i  v  tomto 
neklidném období úctu a respekt jednoho 
k druhému, abychom si zachovali respekt 
k nařízeným opatřením a hlavně abychom 
vždy zachovali klid a rozvahu.

Jelikož se jedná již o poslední vydání 
Vranovického zpravodaje v  letošním 
roce, využiji této příležitosti k  tomu, 
abych poděkoval všem, co v  průběhu 
celého tohoto nelehkého roku pomohli 
svým blízkým, svým sousedům, svému 
okolí. Poděkování patří všem, kteří svou 
anonymní prácí přispívají ke  zvládnutí 
této nelehké doby.

Vám všem přeji klidné prožití 
Vánočních svátků a  do  r. 2022 hodně 
zdraví, mnoho osobních a  profesních 
úspěchů.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta

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. 22/2021 
ze dne 1. 11. 2021

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

Rady obce č. 22/2021.
1. 2. Rada obce schválila termín 

prosincového jednání Zastupitelstva 
obce.

2. Ukládá
2. 1. Rada obce ukládá předložit Obecně 

závazné vyhlášky 1/2021 a  2/2021 
k projednání na prosincovém jednání 
Zastupitelstva obce.

T: 7. 12. 2021, O: starosta
2. 2. Rada obce ukládá opětovně zadat 

vypracování odborného znaleckého 
posudku k uplatněné slevě SVJ Nad 
Dolinami na částku 2.200.000,– Kč 
a vynaložené náklady 181.500,– Kč.

T: 10. 11. 2021, O: starosta

2. 3. Rada obce ukládá předložit 
aktualizovaný Archivační a  spisový 
řád.

T: 15. 2. 2021, O: starosta
2. 4. Rada obce ukládá prověřit možnosti 

pro zajištění uzamykatelnosti 
archivu:

15. 12. 2021, O: místostarosta
3. Vzala na vědomí
3. 1. Rada obce vzala na  vědomí 

zprávu o  zajištěnosti zimní údržby 
komunikací a dopravního značení.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.



3

Usnesení mimořádné Rady 
ze dne 27. 10. 2021

Rada:
1. Schvaluje
1. 1. Rada obce schválila Dodatek č. 

1 ke  Smlouvě o  dílo č. 040821 se 
společností BS-IMEX, spol s  r.o. 
Zvonařka 408/16, Brno na „Oprava 
komunikace a  kanalizace na ul. 
U koupaliště a u Floriánka.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 21/2021 
ze dne 18. 10. 2021

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

Rady obce č. 21/2021.
1. 2. Rada obce schválila Dodatek č. 1 

ke  smlouvě o  dílo uzavřené dne 
30.  6.  2021 se společností ACER 
WOODWAY s.r.o., Karáskovo 
nám. 21, Brno.

1. 3. Rada obce schválila Příkazní 
smlouvu na  plavání žáků se ZŠ 
a MŠ Uherčice.

1. 4. Rada obce schválila pokácení stromu 
v  zahradě MŠ a  současně provést 
náhradní výsadbu.

2. Ukládá
2. 1. Rada obce ukládá zajistit ořez větví 

zasahujících do  komunikace na  ul. 
Sadová.

T: 30. 11. 2021, O: L: Mrkvica
3. Vzala na vědomí
3. 1. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o čerpání rozpočtu k 31. 9. 2021.
3. 2. Rada obce vzala na  vědomí 

Povodňový plán pro realizaci akce 
„Revitalizace mokřiny“, investorem 
je Český svaz ochránců přírody.

3. 3. Rada obce vzala na  vědomí 
informace o  aktuálním stavu prací 
na  ul. U  koupaliště a  chodníku na 
Ul. U Hlinku.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 20/2021 
ze dne 4. 10. 2021

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

Rady obce č. 20/2021.
1. 2. Rada obce schválila program jednání 

Zastupitelstva obce dne 21. 10. 2021
1. 3. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 

se společností Stavby RUFA s.r.o., 

Velké Němčice na chodník na  ul. 
U Hlinku.

1. 4. Rada obce schválila výměnu výtlaků 
na ČOV.

1. 5. Rada obce schválila Dodatek 
č. 1 ke  Smlouvě o  poskytování 
právní pomoci ze dne 24.  2.  2020 
se společností Mach & Mrázik, 
advokátní kancelář, s.r.o.

1. 6. Rada obce schválila Smlouvu 
o poskytování právní pomoci ve věci 
sporů souvisejících s  výstavbou 
bytového domu č.p. 797, 798, 799 
a 800 se společností Mach & Mrázik, 
advokátní kancelář, s.r.o.

1. 7. Rada obce schválila Příkazní 
smlouvu na  plaveckou výuku pro 
Základní školu a  Mateřskou školu 
Ivaň, p.o.

2. Ukládá
2. 1. Rada obce ukládá připravit 

Rozpočtové opatření č. 3/2021
T: 12. 10. 2021, O: starosta
3. Vzala na vědomí
Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 19/2021 
ze dne 20. 9. 2021

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

Rady obce č. 19/2021.
1. 2. Rada obce schválila nový termín pro 

realizaci a dodávku „Historie obce – 
dodávka a instalace mobiliáře“

1. 3. Rada obce schválila smlouvu s  TJ 
Cézavan Blučina z.s. na výuku žáků.

1. 4. Rada obce schválila Dohodu 
o  provedení práce na  distribuci 
volebních lístků se  Simonou 
Škamradovou, Nová 480, Vranovice.

1. 5. Rada obce schválila uspořádání 
tříd v  nástavbě budovy ZŠ na  ul. 
Masarykova.

1. 6. Rada obce schválila Zápis likvidační 
komise při Základní škole 
a Mateřské škole Vranovice p.o.

1. 7. Rada obce schválila Darovací 
smlouvu s  Mateřskou školou 
Pohořelice p.o. na  vzdělávací 
Činnost v logopedické třídě.

1. 8. Rada obce schválila Smlouvu 
o  dílo na  zhotovení projektové 
dokumentace „pro venkovní 
sportoviště“ se společností 
Architektura s.r.o., Vikova 15/1142, 
Praha 4

2. Ukládá
2. 1. Rada obce ukládá požádat o vydání 

stavebního povolení na instalaci VO 
v ul. Od Přibické k ul. Lipová.

T:15. 10. 2021, O: místostarosta
2. 1. Rada obce uložila prověřit nahlášené 

stavební vady na  budově Základní 
školy na ul. Masyrkova.

T: 31. 10. 2021, O: místostarosta
3. Vzala na vědomí
3. 1. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o  činnosti Centra volného času, 
místní knihovny a TIC.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 5/2021 
ze dne 21. 10. 2021

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. Zastupitelstvo obce schválilo 

přílohy č. 1/21 a  2/21 ke  směrnici 
o provedení inventarizace.

1. 5. ZO schvaluje Smlouvu na  prodej 
části pozemku p.č. 2565/204 
o výměře 568 m2 za cenu 66.542, - 
Kč paní Ireně Souchopové, Pinďulky 
294, Vranovice.

1. 6. ZO schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 3/2021 s  celkovými příjmy 
68.751.700,– Kč a celkovými výdaji 
včetně splátek úvěrů 64.786.000, 
-Kč

1. 7. Zastupitelstvo obce schvaluje 
pořízení změny č. 1 územního plánu 
Vranovice v rozsahu dle přílohy č. 1

1. 8. Zastupitelstvo obce schvaluje 
pořízení změny č. 1 ve  zkráceném 
postupu pořizování změny 
územního plánu ve  smyslu § 55a, 
odst. 3 stavebního zákona

1. 9. Zastupitelstvo obce schvaluje 
pověřeného zastupitele, kterým je 
starosta obce.

1. 10. ZO schválilo Územní studii 
Vranovice pro zastavitelnou plochu 
Z36 SO vypracovanou Ing.  arch. 
Pavlem Kleinem  – KT architekti, 
Kroftova 35, Brno.

1. 11. ZO schvaluje výši stočného 
za odvádění odpadních vod pro rok 
2022 ve výši 35,– Kč/m3 bez DPH.

1. 12. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o  výkonu 
působnosti na úseku městské policie 
s Městem Pohořelice, Vídeňská 699, 
691 23 Pohořelice

1. 13. ZO schválilo obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2021o 
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Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční 

14.  prosince  2021. Místo konání 

bude upřesněno.

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad
prosinec: 3. | 17. | 31.
leden: 14. | 28.
únor: 11. | 25.

Separovaný odpad

Plast - prosinec: 15.
 leden: 12.
 únor: 9.

Papír - prosinec: 1. | 29.
 leden: 26.
 únor: 23.

Bioodpad - prosinec: 23.
 leden: 20.
 únor: 17.

stanovení obecního systému 
odpadovéhohospodářství.

1. 14. ZO schválilo obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2021o místním 
poplatku za  obecní systém 
odpadového hospodářství.

2. ZO bere na vědomí
2. 1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení 

zastupitelstva na vědomí.
2. 2. Zastupitelstvo obce bere zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí.
2. 3. Zastupitelstvo obce bere zprávu 

o činnosti KV na vědomí.
2. 4. Zastupitelstvo obce Vranovice bere 

na  vědomí informace ze zápisu 16. 
jednání Finančního výboru ZO 
Vranovice, konaného 11. října 2021.

2. 5. ZO bere na  vědomí výsledky 
hospodaření za 1-9/2021.

Aktuality

Projekt nového 
sportoviště
V  úterý 16.  10.  2021 od  15 hodin 

proběhla na  Obecním úřadě veřejná 
prezentace za  přítomnosti Ing.
arch.  Davida Krause, ze společnosti 
Architektura s. r. o., který přijel představit 
projektovou dokumentaci venkovního 
sportoviště. Sportoviště bude umístěno 
v areálu fotbalového hřiště a jeho blízkém 
okolí a bude rozděleno do třech zón.

Sportoviště v  areálu SK Vranovice, 
sportoviště vedle areálu SK Vranovice 
a  sportoviště za  silnicí v  místě 
plánovaného tréninkového fotbalového 
hřiště. V  těchto lokalitách by měly 
vzniknout nové aktivity jako atletická 
dráha v  délce 400 m, vrh koulí, skok 
do dálky, ping-pong, lezecká stěna, dráha 
pro skate či koloběžky, workautové hřiště 
a  také multifunkční hřiště pro volejbal, 
nohejbal či tenis. Celý areál bude osvětlen 
a součástí bude i nové parkoviště.

Zprávy ze 
zastupitelstva
Ve  čtvrtek 21.  října v  podvečerních 

hodinách se na Obecní úřadě uskutečnilo 
letošní předposlední veřejné zasedání 
obce. Na  programu jednání bylo mimo 
jiné výše stočného pro rok 2022, výsledky 
hospodaření za  devět měsíců letošního 
roku, příprava inventarizace majetku 
obce a projednání rozpočtového opatření, 
které vychází ze stávajících výsledků 
hospodaření. Na začátku zasedání složila 
slib nová zastupitelka obce paní Šárka 
Novotná, která nahradila Mgr.  Renatu 
Karpíškovou, která se funkce vzdala 
z rodinných důvodů.

Obec hospodaří od počátku roku 
s přebytkem
Za  devět měsíců letošního roku 

hospodařila obec v souladu s plánovaným 
rozpočtem, bez výraznějších odchylek. 
Celkové příjmy obce za  toto období 
dosáhly výše 45,106 milionu korun, 
celkové výdaje pak činily 30,872 milionu 
korun. Výsledky hospodaření za  1-9 
dávají předpoklad, že hospodaření 
za  rok 2021 bude výrazně úspěšnější 
než původně schválený rozpočet obce. 
Oproti předpokládanému rozpočtu by 
měl být úspěšnější přibližně o 5 milionů 
korun. Rozpočet tak bude celkově 
přebytkový o  více než 8 milionů korun 
a  k  31.  12.  2021 bude obec hospodařit 
s  přibližně 13 mil. Kč. Starosta 
zdůraznil, že bude na důkladném zvážení 
zastupitelstva, jak uspořené finance 
účelně využít.

Výše stočného pro rok 2022
Starosta přítomné informoval, že 

na základě loňské kontroly z Ministerstva 
zemědělství, která byla iniciována 
na základě upozornění někoho z občanů, 
se změnila metodika výpočtu stočného. 
Doporučená cena stočného pro příští rok 
je 39,95 Kč za m3. Rada obce doporučila 
stočné ve  výši 38,50 včetně DPH. 
Zastupitelé tento návrh schválili.

Ke konci roku proběhne 
inventarizace majetku obce
Zastupitelstvo obce také projednalo 

a  schválilo dokumenty k  provedení 
fyzické a  účetní inventarizace majetku 
obce ke  konci roku a  schválilo složení 
řídící inventarizační komise i  dílčích 
komisí. Fyzické inventury majetku budou 
provedeny do  poloviny měsíce ledna 
příštího roku.

-kvap-

Nová parkovací 
místa U Floriánka

Sledujte aktuální 
dění v obci 
na www.vranovice.eu

Facebook Vranovice Obec
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Probíhající rekonstrukce komunikace, 
kanalizace a  výstavba parkovacích 
míst v  ulici U  Floriánka by měla být 
realizována do konce měsíce listopadu.

V  současné době je již provedena 
rekonstrukce kanalizace, jsou vybudována 
parkovací místa a  nyní bude následovat 
pokládka nového povrchu komunikace.

-kvap-

Pomoc Úřadu práce 
při navýšení cen 
energií
Úřad práce kontaktní pracoviště 

Pohořelice nabízí občanům, kteří se 
v  důsledku nečekaného navýšení cen 
energie a  jejího vyúčtování dostali 
do  složité finanční situace základní 
poradenství, jak danou situaci řešit. Dále 
případně i  zhodnocení individuální 
situace u každého případu dle zákona č. 
111/2008 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
poskytnout dávku mimořádné okamžité 
pomoci při poskytnutí vyúčtování 
od  DPI, jestliže osobě či rodině její 
příjmová, sociální a  majetková situace 

neumožní vlastními silami překonat tuto 
situaci.

Jedná se zejména o  matky 
samoživitelky, seniory, osoby samostatně 
žijící a  nízkopříjmové rodiny a  skupiny 
obyvatel.

Kontakt:
Úřad práce České republiky,
Krajská pobočka v Brně
Kontaktní pracoviště Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Den bez dluhu

Servisní společnost LogiCall, 
která spravuje pohledávky hned 
několika významných institucí v  oblasti 
telekomunikací, energetiky a bankovního 
sektoru nabízí pomoc dlužníkům, v rámci 
akce „Milostivé léto“, kde je dlužníkům 
nabízená pomoc s  výrazným snížením 
dluhu u státních institucí. Máte možnost 
nechat si prověřit, zda evidujete nějaké 
dlužné částky, případně i  jejich výši. 
Pokud bude u žadatele o lustraci nalezen 
dluh, bude společnost řešit možnosti, 
jak Vám pomoci a  dluhu se zbavit s  co 
nejmenšími dopady na  jeho finance. 

Komunikace probíhá telefonicky, nebo 
korespondenčně a je podřízena etickému 
kodexu sdružení AIACZ.

Více informací najdete na  www.
denbezdluhu.cz nebo volejte na  číslo 
554 689 111.

denbezdluhu_cz

Pro zásilky 
do AlzaBoxu
Nově si občané mohou vyzvednout 

své zásilky v nově zřízené samoobslužné 
schránce společnosti Alza, takzvaném 
AlzaBoxu. V  minulých dnech byla 
dokončena instalace této schránky 
pro vyzvednutí zboží na  parkovišti 
za Obecním úřadem, při okraji bývalého 
sběrného dvora. Výhodou je snadná 
dostupnost spojená s umístěním v centru 
obce, možnost parkování a bezkontaktní 
výdej zásilek.

Úložné boxy vycházejí vstříc lidem, 
kteří nemohou přijít na  pobočku on-
line obchodu osobně, nevědí, zda budou 
v konkrétním čase doručení doma, nebo 
se jen nechtějí časově vázat.

-kvap-

BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK

POZEMKY DOMY

BYTY SKLEPY

Jan Vystoupil

jan.vystoupil@finrealinvest.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:

Menší rodinný dům – 
může být k rekonstrukci 

(2+1, 3+1)

Stavební pozemek 
250 m2 a větší 

Větší RD k užívání  
bez nutných investic  

(3 pokoje a větší)

Rekreační objekty 
(apartmány, vinné 

sklepy, chaty a chalupy) 

Vinný sklep, nejlépe 
s ubytováním pro 4 

a více osob 

Ornou půdu pro 
hospodaření nebo 
samostatné viniceByt, alespoň 

po částečné 
rekonstrukci  

pro tříčlennou 
rodinu
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Obecní knihovna

Ledovec na přídi
„Ledovec na  přídi,“ neslo se v  pátek 

večer potemnělou ulici U Floriánka.
Dvacet pasažérů nastoupilo k  první 

a  také poslední plavbě lodi Titanic 
v rámci interaktivní přednášky o historii 
vzniku a  osudu legendární lodi i  jejich 
pasažérů. Neobvyklá beseda se uskutečnila 
1.  října  2021 večer v  Obecní knihovně. 
Přednášející byla paní spisovatelka 
Dana Šimková, kterou mnozí znají již 
z podobné besedy o Harry Potterovi.

Už samotný začátek besedy byl 
netradiční. K  tomu, aby pasažéři mohli 
nastoupit na  palubu lodi, tedy rozuměj 
milý čtenáři, vstoupit do  hudebního 
sálu vzdělávacího centra, museli si 
obstarat palubní lístky, které je rozdělily 
do cestovních tříd a tím se určily i jejich 
role. V tomto případě museli své palubní 
lístky najít v  prostorách knihovny. 
Po usilovném hledání měli téměř všichni 
pasažéři svůj lístek a  dle svého data 
narození byli přiřazeni k  osobám, které 
na  palubě Titaniku skutečně cestovaly. 
Záhadou pro ně prozatím zůstalo, zda 
přežili či nikoliv. Tohle rozuzlení přišlo 
až na  konci plavby. Během večera se 
servírovala slavnostní večeře, v podpalubí 
se vesele tancovalo na  irském večírku 
a  po  srážce s  ledovcem museli pasažéři 
pro svou záchranu vyběhnout až 7 
pater na  horní palubu, aby se dostali 
k  záchranným člunům. Samozřejmě 
se také seznámili se skutečnou historií 

plavby, příčinách potopení Titaniku 
a  osudy reálných pasažérů. V  závěru 
zhlédli nepublikované filmové scény 
proslaveného filmového ztvárnění z roku 
1997 s  Leonardem Di Capriem a  Kate 
Winslet v  hlavní roli. Ve  23 hodin se 
všichni pasažéři, bez zrát na  životech, 
bezpečně dostali ke  břehu a  s  pocitem 
příjemně stráveného večera plného 
zážitků a  nových informací se odebrali 
domů.

Kvapilová Dana

Čtenářské recenze
Dnes Vám představíme další recenzi 

od slečny Veroniky Bezvodové, velice za 
ní děkujeme a  těšíme se na příště. Tuto 
knihu najdete již brzy v naší knihovně.

Přítel Stesk – Zuzana Nováková
Zuzana Nováková patří k  výrazným 

tvářím současné české literatury. Její zatím 
poslední kniha Přítel Stesk vyšla v roce 2018 
a  spolupracovala na ní se svým manželem, 
spisovatelem a literárním vědcem Jaroslavem 
Novákem. Ve své předchozí tvorbě se 
věnovala především poezii. Od samého 
počátku své tvorby si Nováková vytvořila 
svébytný a osobitý básnický svět, ve kterém 
lidé i  věci touží po lásce, něze, harmonii 
a  čistotě. V  jejích knihách nalézáme také 
autorčino hluboké souznění s  křesťanskými 
hodnotami, které se zásadním způsobem 
promítají do rodinného života jejich postav.

V  životě každého člověka nastane 
okamžik, který v  něm vyvolá pocit 

bezmocnosti a  zmaru. Jeho životní osud 
se tak v  okamžiku vychýlí ze své oběžné 
dráhy vinou vnějších okolností, které není 
schopen ovlivnit. Taková situace nastala 
i  v  životě Heleny Lukasové ve chvíli, kdy 
byl její manžel uvězněn jako politický 
vězeň. Nyní v sobě musí mladá žena nalézt 
dostatek životní síly, aby uživila své tři děti 
a zajistila jim alespoň trochu důstojný život.

Vypravěči jsou farář Josef, Helena 
Lukasová a  její dcera Viktorie. Každý 
z  nich popisuje nelehkou dobu padesátých 
let odlišným způsobem. Autorka dokázala 
každé z  postav vtisknout jistou osobitost, 
která přímo souvisí se způsobem, jakým 
používá v knize samotný jazyk. Farář Josef 
nachází útěchu v  nezlomné víře v  boha 
a snaží se mít neustále na zřeteli, že pomoc 
bližnímu svému je jedno z božích přikázání 
a je nutné ho ctít i v temných dobách. Díky 
němu nalezne matka s  dcerou na jeho faře 
útočiště.

Rozkol nastává až mezi matkou 
a  dcerou. Dcera Viktorka před bezútěšností 
vlastního života utíká do vybájeného světa, 
který formou dopisů představuje své fiktivní 
nenarozené sestře Andělce. Spolu s ní prožívá 
své první nesmělé lásky, bolesti i  radosti. 
Sdílí s ní své sny a  tajná přání, ačkoliv to 
největší z nich je stále v nedohlednu – aby 
byl tatínek propuštěn. Myšlenky prýští 
všemi myslitelnými i nemyslitelnými směry 
a  melancholií nasáklé listy jednotlivých 
stránek se vám postupně vrývají pod kůži. 
Lyričnost Viktorčina vyprávění roztříští 
matčino vyprávění. Strohé a  chladné. Bez 
emocí, bez lásky a  pochopení. Snad jako 
obrana před vnějším světem i  před sebou 
samou. Z  jejího pohledu je vyprávění 
zabarveno negativním nádechem 
a rezignací na dobu, ve které musí žít.

Zuzana Nováková ve své knize Přítel 
stesk využívá výrazových prostředků, 
které silně inklinují k  postupům běžně  
využívaným v  poezii. Lyričností v  této 
knize prostupuje realistická próza, která 
vykresluje postupný rozpad rodinných 
vztahů. Vzájemné nepochopení mezi 
matkou a  dcerou způsobí jejich následné 
odcizení. Je možné vidět krásu v momentu 
existenciálního teroru? Povahová odlišnost 
dvou žen nedává na tuhle otázku 
jednoznačnou odpověď. Odlišný přístup 
k  životu vinou jiné životní zkušenosti 
zapříčiní rozpad jejich vztahu, až takovou 
sílu může mít totalitní režim. Občas mám 
pocit, že k  vlastním dějinám chováme 
poměrně vlažný postoj, který někdy hraničí 
až s lhostejností. Tohle je krásnou upomínkou 
toho, jakým způsobem dokáže nezdravý 
vládnoucí systém zničit vztahy mezi 
jednotlivými členy rodiny.

Při potápění Titaniku v knihovně bylo veselo
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Základní a mateřská škola Vranovice

Den stromů
Den stromů je svátek, který oslavuje 

stromy jejich společným sázením. 
V  současné době se Den stromů slaví 
ve více než 40 zemích světa. Datum 
není celosvětově jednotné a  liší se podle 
klimatických podmínek a  doby vhodné 
k  sázení stromů. V  České republice 
připadá Den stromů na 20. října.

V naší mateřské škole jsme se rozhodli, 
že svátek stromů oslavíme nejen 20. října, 
ale s touto tématikou jsme pracovali celý 
týden. Každá třída měla vytvořený vlastní 
každodenní program.

Ve středu 20.  října jsme se vydali 
na procházku. Děti byly seznámeny 
s  důležitým úkolem  – a  to hledání 
cesty podle fáborků. Čekalo nás nejen 
plnění úkolů, souvisejících se stromy, ale 
i  několik stanovišť s  malými „poklady“ 
označenými obrázkem třídy. Zpočátku 
nás fáborky vedly mezi domy, poté jsme se 
ocitli za říčkou Šatavou, a nakonec jsme 
naši výpravu ukončili v  pěkném parčíku 
za Domem pro seniory ve Vranovicích. 
U  posledního stanoviště na každého 
v „pokladu“ pod ořechem čekala medaile 
se vzpomínkou na tento den.

Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, 
stromy byly krásně zbarvené, na říčce 
někteří zahlédli rodinku divokých 
kachen – prožili jsme společně příjemné 
podzimní dopoledne. Všechny děti 
zvládly tuto cestu na jedničku, a  i  když 
není v našich silách zasadit strom, věříme, 
že se nám podařilo v  dětech podpořit 
zájem o přírodu a pozitivní vztah k ní.

Broučkiáda
Už se zase blíží zima,
sluníčko přestává hřát,
kdopak broučkům ukáže,
kde budou celou zimu spát.

Děti z  MŠ se dočkaly! Moc rády 
přivádí broučky do postýlek, které 
vytvořily ve svých třídách a  položily na 
školní zahradu MŠ. V  loňském roce 
nám byla akce „Broučkiáda“ vládním 
nařízením zakázána. Proto se děti letos 
na tuto akci moc těšily.

Děti ukládají broučky k zimnímu spánku

V 16.30 se rodiče s dětmi shromáždili 
s  rozsvícenými lampiony před budovou 
MŠ. Ještě bylo hodně denního světla 
a  světýlka nebylo moc vidět, ale za 
chvilku se průvod vesnicí, za doprovodu 
dětských písniček z  obecního rozhlasu, 
změnil v  nádhernou podívanou. A  tak 
děti přivedly všechny broučky z Vranovic 
na lucerničkami ozářenou školní zahradu. 
Postýlky děti naplnily barevnými lístečky 
spadlých ze stromů a  vytvořily bohatou 
a teplou peřinku.

Velká pochvala a  poděkování patří 
všem, kdo se Broučkiády zúčastnili. Na 
školní zahradě bylo takové krásné ticho, 
že taneček a písnička, kterou děti zpívaly 
a tancovaly, určitě broučky uspala.

Básnička, Spi, už broučku, spi“, kterou 
děti zarecitovaly, už pouze dokončila 
uspání broučků. Aby se i  dětem krásně 
večer usínalo, dostaly jablíčko od firmy 
Scolarest.

Tak broučci, ať se vám celou zimu 
zdají krásné sny. Uvidíme se opět na jaře.

To Vám přejí děti

Školní družina už 
i virtuálně…
Ačkoliv bylo teprve 22. září 2021, ve 

školní družině naší školy byl již štědrý den. 
Děti totiž obdržely dar, který vykouzlil 
nejen krásné široké úsměvy, ale vyvolal 
doslova bouři nadšení. Pan Kostner 
z vranovického Domu pro seniory přinesl 
totiž dvě velké krabice, které ukrývaly 
výdobytek moderních technologií, herní 
konzoly PlayStation 4 a  příslušenství, 
doslova poslední výkřik techniky – brýle 
pro virtuální realitu. A právě toto moderní 
herní zařízení pan Kostner, jménem 
všech pracovníků, ale i klientů Domu pro 
seniory, věnoval našim dětem do trvalého 
a bezvýhradného užívání.

V  nastalém víru radosti a  očekávání 
jsme štědrého dárce pochopitelně 
nemohli jen tak propustit, a  tak se 
pan Kostner velice ochotně ihned po 
předání daru zapojil i  do rozbalování, 
sestavování, propojování a  instalování 
všeho, co je nezbytné pro okamžité 
a  úplné zprovoznění nového herního 
světa naší školní družiny. Postupně 
se zapojili všichni, dospělí si vzali na 
starost organizační a technickou stránku 
věci, děti potom pomáhaly rozbalovat, 
skvěle podpořily i dobře míněnou radou 
a především výborně fandily, aby vše šlo 
opravdu co nejrychleji.

Do instalace nové herní konzoly se zapojili 
opravdu všichni.

Ačkoliv každý se u  svých úkolů 
tak trošku zapotil, dílo se nakonec 
samozřejmě podařilo. Mladí nadšení 
fotbalisté tak mohli poprvé ochutnat na 
vlastní kůži atmosféru fotbalové Ligy 
mistrů a stát přitom přímo na virtuálním 
trávníku v  roli některého ze svých 
hráčských idolů. A po další fázi nezbytné 
technické přípravy pak mladí nadšení 
dobrodruzi mohli poprvé sestoupit i  do 
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virtuální reality v  podobě mořského 
dna. Zážitek střídal ještě lepší zážitek 
a  nadšené hlaholení znělo skoro jako 
skutečný mořský příboj.

Děti v družině zkoušejí brýle pro virtuální 
realitu.

Radost dětí z technologické novinky neznala 
mezí.

Pevně věříme, že tento cenný dar 
bude našim dětem poskytovat nejen 
zábavu a  oddech po náročném školním 
dni, ale že postupně objevíme i  pro nás 
nové cesty pedagogického využití herních 
technologií. Všem pracovníkům a  všem 
babičkám a  dědečkům z  Domu pro 
seniory za tuto příležitost velice děkujeme 
a opravdu moc si jí vážíme!

Jménem pracovníků a dětí školní 
družiny ZŠ Vranovice

Jiří Sliacky, ředitel školy

Florbalový návrat 
do Pohořelic
Tradiční turnaj v  Pohořelicích se po 

roční odmlce znovu uskutečnil v  úterý 
2.  11.  2021 v místní sportovní hale. Na 
programu dne bylo okrskové kolo. Vítěz 
mohl získat místenku do okresního 
finále. Hrálo se podle oficiálních pravidel 
florbalu. Časová dotace byla 2x 15 
min ve formátu 5+1. Horšící se situace 
kolem Covidu se v okrese Brno – venkov 
bohužel potvrdila a  tradiční účastníci 
z Rajhradu a Židlochovic se na poslední 
chvíli museli z  turnaje omluvit. Kromě 
naší školy tedy nepřijel už nikdo, a  tak 
jsme odehráli jeden oficiální zápas proti 

domácím o postup do okresního kola.
Od úvodního hvizdu hlavního arbitra 

se hrálo utkání ve velkém tempu. Na 
první gól se v pohořelické sportovní hale 
nečekalo dlouho. Hned v  první minutě 
se trefili domácí. Až v  polovině třinácté 
minuty zakončil rychlý přechod do útoku 
náš Michal Fröhlich a  snížil stav utkání 
na 1:2. Nicméně z momentu překvapení 
jsme nevytěžili nic. Naopak výborný 
výkon v  pohořelickém dresu předváděla 
první pětka, a  to se potvrdilo ještě do 
konce úvodní patnáctiminutovky. Jen 
co se vrátili ze střídání okamžitě udeřili 
dalšími dvěma zásahy do naší klece. První 
polovinu jsme teda prohráli vysoko 4:1.

Do druhé půle jsme udělali změnu na 
brankařském postu. Radima Kocmánka 
nahradil Filip Harašta. Filip nás hned 
podržel sérií skvělých zákroků. Snaha 
se nám upřít nedala, několikrát jsme 
si vytvořili v  blízkosti pohořelického 
gólmana velký závar, ale kýžený kontaktní 
gól nepřišel. Naopak jsme inkasovali 
smolný gól na 5:1. Snahu o  závěrečný 
nápor jsme zužitkovali dvojúderem. Oba 
góly zaznamenal náš nejlepší střelec 
Michal Fröhlich. Bohužel osamocený 
útočník domácích na středu brankoviště 
přidal další gól na 6:3 pro svůj tým. 
V závěru utkání ještě snížil na rozdíl dvou 
branek Petr Solil. Při závěrečné power 
play, ale nedokázal snížit v obrovské šanci 
na rozdíl jediného gólu Tadeáš Gruna 
a soupeř z protiútoku stanovil závěrečné 
skóre na 7:4 pro Pohořelice.

Ani náš houževnatý boj založený na 
dobré, týmové a kompaktní obraně tedy 
nepřinesl vytoužený postup. A stejně jako 
před dvěma lety odvážíme „jen“ diplom 
za druhé místo. Nejlepším střelcem 
a  hráčem turnaje se stal náš Michal 
Fröhlich.

Sláva vítězům, čest poraženým

Předávání diplomu
Po dohodě s  organizátory turnaje se 

sehrál ještě jeden přátelský zápas. Hrací 
doba byla 1x 15 min. Znovu vyhráli 
domácí v  poměru 3:2. Za naši školu se 
prosadili Lukáš Novotný a  František 
Svora. Na konci se ještě odehrála exhibice 
v  podobě nájezdů. Na každé straně jich 
bylo celkem 12 a  skončili v  poměru 6:2 
pro Pohořelice.

Lukáš Galbavý

Vranovické florbalové mužstvo



9

Dobrý anděl 2021
Letos po osmé v  řadě pořádala naše 

škola ve spolupráci s dětmi, jejich rodiči 
a  třídními učiteli sbírku pro nadaci 
„DOBRÝ ANDĚL“. Minulý rok jsme 
„podrželi“ tradici a  příspěvky posbírali 
mezi sebou. Mnozí z  Vás přispívají 
i v občanském životě za sebe nebo za svou 
rodinu, a  ve většině případů pravidelně, 
nějaké dobročinné organizaci, která se 
stará o zdraví a  slušný život potřebných. 
O to víc si ceníme, že jste se k nám přidali 
v rámci naší společné sbírky.

Letos se nám podařilo „sesbírat“ 
14.715 Kč.

Chci všem moc a moc poděkovat za 
tuto vybranou částku, za společnou snahu 
pomoci a  za všechna dobrá srdce, která 
pomáhají. Ještě jednou děkuji Vám všem, 
kteří jste se na této sbírce podíleli!

za školu Blanka Beňušová

Školský fotbalový 
pohár
V  pondělí 4.  10.  2021 se na hřišti 

TJ Sokol Velké Němčice uskutečnil 1. 
ročník Školského fotbalového poháru 
2021/2022 pořádaného ve spolupráci 
ČUS a OFS Břeclav. Turnaj byl rozdělen 
do tří semifinálových skupin. Prvního 
semifinále se zúčastnily tři školy. Kromě 
naší ZŠ, také ZŠ Velké Němčice 
a  Gymnázium T. G. M. Hustopeče. 
Hrací doba turnaje byla zvolena 2x20min 
a  hrálo se na celé fotbalové hřiště v  11 
hráčích na každé straně.

Vranovické družstvo bylo genderově vyrovnané

Mladí fotbalisti v akci
Zahájení turnaje proběhlo v 9:00 a los 

nám určil, že budeme hrát hned úvodní 
zápas proti domácím. Ani jsme se tedy 
nestihli pořádně rozcvičit a už jsme museli 
nastoupit k  prvnímu utkání. Minulý 
týden jsme zdolali Němčice v  poměru 
3:2 a výhru jsme chtěli zopakovat. Úvod 
zápasu nám nevyšel podle představ a v 5. 
min. jsme prohrávali 0:1. Michal Fröhlich 
protestoval, že se jednalo o možný ofsajd, 
ale rozhodčí svůj verdikt nezměnil. Tento 

stav zůstal až do konce prvního 
poločasu. V  tom druhém jsme 
odolali tlaku soupeře a  po 
odkopu Patrika Fiedlera se 
po zaváhání domácí obrany 
dostal do úniku Tomáš Skoupý 
a  svou šanci využil, 33 min. 
1:1. Bohužel pět minut před 
koncem soupeř se štěstím otočil 
utkání na svou stranu. Ke konci 
zápasu jsme si vytvořili ještě 
několik standartních situací, 
ale vyrovnat se už nepodařilo. 
Velké Němčice nám tedy 
oplatili týden starou porážku 
a tentokrát zvítězili 2:1.

Po desetiminutové 
přestávce jsme nastoupili 
k  druhému utkání turnaje 
proti Hustopečím. Soupeř 
začal velice dobře a  v  6. min. 
už vedl o  dva góly. Reagovali 
jsme střídáním a  ráz hry se 
naklonil na naši stranu. Chtěli 
jsme snížit do poločasu, ale 
Tomáš Skoupý nastřelil pouze 

tyč. V úvodu druhého dějství jsme mohli 
prohrávat už 0:3. Daniel Sieklík však 
vytáhl skvělý zákrok a  držel naše šance. 
Ty zvýšil o minutu později Šimon Kužel, 
který po přihrávce Maxe Gruny snížil na 
rozdíl jediného gólu. Hustopeče si však 
v  35. min. utkání dvoubrankový náskok 
vzali zpět. Těsně před koncem utkání 
ještě vykřesal naději náš nejlepší střelec 
Tomáš Skoupý, který snížil na 2:3. Kája 
Kuchyňková se pak dostala k  několika 
odraženým střelám, ale chyběla ji razance 

v  koncovce. Místo vyrovnání, 
tak přišel v posledních vteřinách 
brejk soupeře a  ten upravil 
konečný výsledek utkání na 4:2 
pro Hustopeče.

Chtěl bych všem žákům 
poděkovat za jejich nasazení 
v  obou utkáních a  kázeň. 
I  když jsme vždy inkasovali 
jako první, pokaždé jsme vývoj 
zápasu dokázali zdramatizovat 
a  v  posledních minutách 
zápasu skoro vyrovnat. Po 
náročném víkendu, kdy většina 
žáků nastoupila do utkání 
za své kluby, se trošku oproti 
minulému týdnu projevila 
únava, ale i  tak ze sebe všichni 
vydali maximální úsilí a bojovali 
za naši školu statečně!

Lukáš GalbavýŠkolské fotbalové družstvo Vranovic
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Farnost Vranovice
V  neděli 31. října se konala 

na  Vranovickém hřbitově společná 
modlitba farnosti za  naše zemřelé. 
Po  čtení z  Písma svatého a  modlitbě 
následovalo požehnání. Tuto dušičkovou 
pobožnost vedl otec Jaroslav Sojka.

První svaté přijímání proběhlo 
ve  Vranovické farnosti netradičně po  2 
letech o  následující podzimní neděli 7. 
listopadu. Po několikatýdenní přípravě se 
otci Jaroslavovi podařilo takřka za 5 minut 
dvanáct připravit pro 7 dětí z  Vranovic 
krásný obřad, při kterém děti přijaly 
do  svého srdce Pána Ježíše v eucharistii. 
A kromě krásné výzdoby v kostele, kterou 
připravila rodina Machova, vynikly i přes 
chladno v  kostele krásné šaty děvčat 
i  elegantní obleky kluků. Děti na  tomto 
důležitém kroku pro jejich křesťanský 
život doprovázely jejich početné rodiny. 
Ke  kráse celého obřadu také přispěly 
rytmické písně v podání Scholy Vranovice 
pod vedením paní Petry Stejskalové.

Následující neděli 14. listopadu se již 
děti na  mši kvůli narůstajícím počtům 
nakažených nemocí Covid 19 spolu 
nesešly a tak nám nezbývá, než jim popřát, 
aby se mohly s  Panem Ježíšem setkávat 
co nejčastěji a bez omezení hygienickými 
opatřeními 

V  měsíci říjnu byly také po  roce 
obnoveny schůzky dětí a  ministrantů 
na faře po nedělní mši svaté. S organizací 
schůzek chce letos pomáhat nová posila 
- Antonín Zezula, který se nedávno 
přistěhoval do naší obce. Na schůzkách se 
děti něco dozví o vybavení kostela, službě 
u oltáře a společně hrají hry.

Otec Jaroslav od  října začal 
připravovat mládež z farností Vranovice, 
Přibice, Pouzdřany Ivaň a  Přibice 
na  biřmování, které proběhne za  rok. 
Nyní se mladí křesťané schází v  počtu 
cca 20 lidí každý pátek na  faře. Cílem 
těchto setkávání je dovést účastníky 
osobní cestou k upevnění víry a pomoci 
jim najít a pochopit pravý obraz našeho 
Stvořitele. Vnějšímu pozorovateli se 
správně jeví příprava na  biřmování spíš 
jako příprava na  křesťanský život, žitý 
v síle víry v dnešním nevěřícím prostředí. 
Současně má být příprava na tuto svátost 
motivací a  podporou pro plné začlenění 
dospívajícího křesťana do  života farního 
společenství, ve  kterém je schopen 
přijmout některé úkoly za  vlastní. 
Završením přípravy je poté vlastní přijetí 
svátosti biřmování, kterou uděluje světící 
biskup nebo jím pověřený zástupce.

Navzdory nelehké společenské situaci, 
kdy nevíme, jaká omezení nebo úlevy 
přinesou příští dny si Vás dovolujeme 
pozvat v  následujícím období adventu 
a  vánočních svátků do  Vranovického 
kostela. Jako každý rok sledujte prosím 
informace na  vývěsce kostela a na webu 
farnosti. Jménem otce Jaroslava přejeme 
všem občanům Vranovic krásné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví a Božího 
požehnání v novém roce 2022.
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Společenské dění

Dýňování
Letošní vranovické Dýňování tentokrát vyšlo na  sobotu 

25. září a nutno říci že skutečně vyšlo. Pošmourný pátek vystřídala 
slunečná sobota s  teplotami, které by zahanbily leckteré letní. 
Po loňské absenci Dýňování se to letošní přestěhovalo do parku 
za Domem pro seniory, který poskytl krásný otevřený prostor 
nejen pro kreativní tvorbu, ale i pro dětské soutěže a hry, které 
pro děti i jejich rodiče připravil skautský oddíl.

Koláž momentů z vranovického Dýňování
Dýňování se sice raději letos obešlo bez dýňových specialit, 

což si určitě vynahradíme v  příštích letech, ale co rozhodně 
nechybělo byly samozřejmě dýně a  také podzimní dílničky. 
Dýně dětem nahradily i židličky v dětském dýňovém kině, které 
ovšem mělo komplikovaný provoz nejdříve z tradičního důvodu 
přetížení elektrické sítě, tentokrát tavnými pistolemi a následně 
pro absenci sedaček v kině, protože zájem o dýně byl tak velký, 
že postupně byl rozebrán i mobiliář kina, tedy sedačky z dýní. 
Ale žádnému z diváků to příliš nevadilo, a to jednak z důvodu, že 
se jich uvnitř jídelny mnoho nezdržovalo a také proto, že venku 
bylo zábavy víc než dost. Kromě úžasně kreativních výtvorů 
z dýní si děti mohly vyrobit i podzimní věnec a nutno říci, že 
výtvory to byly skutečně velmi vydařené. No nakonec posuďte 
sami. Většinu vyřezaných dýní si děti odnesly tentokrát domů, 
protože rozloučit se s nimi bylo těžké, a tak snad udělaly ještě 
spoustu radosti i na domácích zahrádkách a dvorcích. A tímto 
vydařeným dnem jsme společně vkročili do  podzimu. Copak 
nám asi přinese?

Kvapilová Dana

Strom života
Rodiny 12 dětí narozených v období září 2020 až duben 2021 

se sešly v sobotu 16. 10. 2021 v parku Hlinek zasadit svým nově 
narozeným dětem Strom života. Památku, která má dětem 
připomenout místo kde se narodily, vyrůstaly a kam se mohou 

po celý život vracet, neboť tento strom je bude s Vranovicemi 
navždy spojovat.

Po  slavnostním uvítání a  krátkém kulturním vstupu 
došlo na  samotnou výsadbu. Rodiny zasadily svůj strom 
do předpřipravených jamek doplněných o cedulku se jménem 
dítěte a datem jeho narození.

Stromem k  výsadbě byl letos již potřetí habr a  spolu 
s cedulkou jej dětem věnovala obec Vranovice. A nyní již bude 
na rodičích, aby o stromy svých dětí pečovaly, zalévaly je, dokud 
tuto práci po nich nepřevezmou jejich děti.

Kvapilová Dana

Jen ke kolenům
„Člověk si má všechny starosti a  trable připouštět pouze 

ke kolenům,“ byla oblíbená hláška prvorepublikové herečky Zity 
Kabátové. Členové Klubu seniorů ji mohli slyšet z úst spisovatelky 
a  publicistky Marie Formáčkové, která přijela za  seniory 
do  Vranovic ve  čtvrtek 30.  září v  předvečer Mezinárodního 
dne seniorů. Marie Formáčková, bývalá šéfredaktorka časopisu 
Květy a TV Revue znala Zitu Kabátovou velmi dobře. Setkali se, 
když šla do motolské Léčebny dlouhodobě nemocných navštívit 
Vlastu Průchovou. Paní Zita, která v tomto ústavu po vážném 
úrazu také přebývala, se zmínila, že o ní byla napsána kniha, ale 
bez jejího vědomí, takže je tam uvedeno spoustu nesmyslů. Slovo 
dalo slovo a  Marie Formáčková potom za  Zitou Kabátovou 
do Motola jezdila celých sedm let a napsaly spolu dohromady 
osm knih. Ale nejen o životě herečky Zity Kabátové, ale také o již 
zmíněné Vlastě Průchové, Heleně Růžičkové a dalších, vyprávěla 
paní Formáčková v příjemně laděné a místy i humorné besedě 

o životě velkých 
žen českého 
filmu. Hodinka 
utekla jako nic 
a zůstala spousta 
ne vy řčeného, 
proto nebude 
určitě od  věci, 
pozvat paní 
s p i s o v a t e l k u 
Formáčkovou 
ještě jednou.

K r á t k o u 
pauzu před vystoupením hudební skupiny KR Banda z Brna, 
vyplnilo malé občerstvení, u kterého si senioři mohli po téměř 
dvouleté pauze popovídat všechny novinky s  těmi, se kterými 
se opravdu celo dobu neviděli. A povídání nebralo konce, takže 
hudební vystoupení jazzového seskupení vytvářelo příjemnou 
zvukovou kulisu složenou vyprávění tematicky blízkých 
prvorepublikových melodií. A v závěru došlo i na tanec. Směsice 
známých skladeb k tomu přímo vybízela. A co dodat závěrem 
k vydařenému skoro až poetickému večeru? Všichni měli radost 
ze společného setkání a doufáme, že nejen pravidelné schůzky 
seniorů, ale také další společné nejen společenské akce už nic 
nepřeruší.

Kvapilová Dana

Přednáška Marie Formačkové posluchače zaujala
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Na slovíčko…
Tentokrát jsem požádala o  rozhovor 

vranovického rodáka a  také významnou 
hudební osobnost pana Josefa Dofka, 
který v  loňském roce oslavil kulaté 
jubileum. Tímto bych mu chtěla 
k  této významné události dodatečně 
poblahopřát. A teď již k mému zpovídání.

Jak jsi se vlastně dostal k hudbě?
Moje cesta k hudbě začínala tam, kde 

začínaly jakékoliv „kříže“, které přinášel 
život. Má kolébka stála před 51.lety 
u nás, zde, ve Vranovicích. Byla totalita, 
a  já prožíval to, co ta doba přinášela. 
První stupeň základní školy jsem začal 
ve  Vranovicích, druhý jsem musel 
pokračovat v  Brně na  ZŠ pro nevidomé 
a  slabozraké, ale do  života vstoupily 
další „kříže“ v  podobě nemoci: bylo mi 
13 let, a musel jsem nehybně doma ležet 
a  studovat sám, abych vůbec mohl být 
klasifikován. Do života vstupovaly různé 
výzvy a tam, kde to bolelo, hudba nabízela 
pohlazení. A takto opravdu rostl nepatrný 
Boží dar, který se postupem času rozvíjel 
a dozrával do dnešní podoby.

Máš velmi blízko k folklóru, skládáš 
hudbu a jsi napojen na řadu hudebních 
umělců, jak se vyvíjela tvá cesta hudební 
branží?

Moje cesta k  folklóru a  hudbě 
byla vždycky „cestou lásky“ a  písnička 
(nejčastěji mé texty, občas tu a  tam 
vzácně i  k  nim hudba) odrážely mé 
životní okamžiky vepsané na  papír 
tu formou not, jindy formou textů. 
Na  Moravském Slovácku jsem se cítil 
vždycky „jako doma“, a  mezi muzikanty 
mám mnoho přátel, kamarádů, lidí, 
kterých si vážím. V mém případě to bylo 
naladění na  stejnou vlnu, na  jakou byli 
naladění i  muzikanti, přátelé. A  v  té 
chvíli jsme měli k  sobě blíž. Moc jsem si 
vážil kumštýřů, jako byl Stanislav Pěnčík, 
Vladimír Salčák (oba skvělí textaři), nebo 
Blahoslav Smišovský, a z těch současných 
Miloslav R. Procházka, František 
Kohoutek, Zdeněk Gurský, Pavel Svoboda 
a  mnozí další. Dnes totiž už nejdu 
na  zábavu, abych si jen tak zazpíval. Já 
si tam jdu poslechnout celkově tu parádu 
harmonie, jdu si tam vychutnat tu 
pěknost snoubící se harmonie tónů a do ní 
vepsaný děj v textu. Já se, upřímně, nikdy 
nepovažoval za  skladatele či textaře. To 
jen život přinášel nejrůznější okamžiky, 
kdy se z vůle Boží zrodilo pár not či veršů. 

Vždycky budu spíš ten „písničkář“, šumař, 
jemuž ze srdce přetéká láska k  písničce, 
než abych se postavil k  zakázce na  klíč: 
do  týdne napíšeš pro tuto konkrétní 
kapelu něco na míru.

Co pro tebe hudba znamená?
Hudba, píseň, zpěvnost, i  poezie… 

Takové drobné lásky, které jsem 
od  Pána Boha dostal jako „dar“. Je to 
způsob,kterým mohu vyzpívat radost 
i  bolest, které přináší život. Dříve jsem 
tíhnul jen k  nápěvům, dvojhlasé písni. 
Dnes ten „dar“ kvete a  zraje podobně 
jako vinná réva, a tak člověk vnímá i  tu 
harmonii, a další stránky. Dnes už dávno 
nejsem tím, kdo dojde na zábavu, aby si 
jen „zazpíval“! Odnáším si komplexní 
zážitek: mnoho z  toho, co slyším umím 
na  počkání vepsat do  not, a  mnohé jen 
tak „cítím“ a  jsem tou pěkností unešen, 
a  tam se ptám kamarádů, profesionálů: 
tady vím, že je nějaká nádherná, 
složitější harmonie, která mě učarovala, 
ale nevím přesně, co to je… (a to je třeba 
v obyčejné polce „V tem Kyjově na rohu“ 
(jedna z  prvních hitů Moravanky). Kdo 
opravdu „chce“ dělat tu muziku jako 
interpret s její pravou tváří, musí se ptát, 
co je tam za akord. Pokud by jej nahradil 
čímsi jiným, pak jako by chtěl pošlapat tu 
pravou pěknost. Mám potřebu, jakožto 
interpret, ctít originální harmonii, 
a považuji za nutné vést lidi (posluchače, 
kterým jsem tu a  tam i  měl možnost 
hrát, zpívat…), aby nebyli povrchními 
posluchači, ale aby spolupracovali, 
a  z  našeho společného muzicírování si 
odnesli spoustu poznání. Chci, mám tu 
potřebu lidi kultivovat (pokud to není 
možné, tak to raději nepůjdu hrát!)

Kolik písní jsi složil a která z nich ti 
nejvíce přirostla k srdci.

Těch písniček je několik desítek. 
Můj první text jsem napsal ve 13 letech: 
„Pěsničko z  Moravy, zavítaj mezi nás, 
si taká veselá, je v  Tobě plno krás…“  – 
na začátku z toho udělal zdejší skladatel, 
pan Jan Němec, valčík. Jednou jsem jej 
přinesl na zábavu Mistříňance, a podívá 
se na  ten text Miloslav R. Procházka 
a říká: „z toho já udělám polku“. A druhý 
den volal: „mám hotovo“. Za  měsíc to 
točila Podhoranka z  Ježova do  televize. 
Teprve později ji použila Mistříňanka, 
která chystala dárek pro rodáky z Moravy, 
když se ubírala na  své první turné 
do USA. A tak se stalo, a můj text se dostal 
na LP desku (později CD) Morava zpívá. 

Byla to pro mne nepředstavitelná čest, 
protože je to album přetékající vyznáním 
k  rodnému kraji. Tenkrát jsem poslal 
zprávu své tetě do USA (byla to rodačka 
z  Hluku u  Uherského Hradiště,a  věděla, 
že se možná už nikdy na rodnou Moravu 
nevrátí, a  tak zorganizovala s  rodáky 
obrovskou výpravu, desítky autobusů 
s  rodáky z Čech, Moravy i Slovenska, co 
se sjeli na  Mistříňanku. Ale samozřejmě 
nechci zapomenout další kapely, ať už 
Stříbrňanka, kde úzce spolupracuji 
s  kapelníkem Ivo Horkým, Šohajka, 
bývala Podhoranka z  Ježova, Dolanka 
z  Ratíškovic (obě bohužel už legendární 
kapely, které zůstávají v  našich srdcích 
i vzpomínkách!). s vděčností vzpomínám 
na skvělé přátelství s Lácarankou z Kobylí: 
s Pavlem Svobodou jsem měl tu příležitost 
také napsat nejednu společnou písničku…

Mám rád písničky, které zpívají 
o  lásce. Jsem vděčný za  dar víry, a  tak 
dnes dobře vím, že na  lásce stojí veškeré 
lidské bytí. A  také písničky, které odráží 
příběh dvou zamilovaných, či jakékoliv 
vyznání lásky, ty jsou nejkrásnější!

S  jakými hudebními soubory jsi kdy 
spolupracoval?

Na  začátku to bývaly kapely jako 
Mistříňanka, Lácaranka, Podhoranka, 
později Dolanka, Šohajka, Stříbrňanka, 
Velmi si vážím spolupráce s  Antonínem 
Pavlušem, a Mistříňankou.

V  poslední době ses začal věnovat 
i  zdravému životnímu stylu co k  tě 
k tomu přivedlo?

Čtvrtým rokem plní můj život koncept 
Herbalife Nutrition. Sám jsem se dostal 
do  situace, kdy díky rozpadajícím se 
nosným kloubům a  dalším zdravotním 
problémům, jsem našel příležitost 
realizovat své nutriční cíle jakožto klient 
cestou produktů Herbalife Nutrition. 
Výživa mi dávala smysl jako klientovi, 
a  tak dnes pomáhám řadě klientů jako 
poradce. Na  tomto místě bych rád 
upozornil na  to, jak lidé různě uvažují, 
nahlížejí na  život, a  celkově smýšlejí. 
Obecně je známá myšlenka, že naše mysl 
z 80 % ovlivňuje naši kondici. Toto si lidé 
často uvědomují, a proto se snaží aktivně 
přistupovat ke zdravému životnímu stylu, 
výživě i  pohybu. Je mi milou povinností 
mnoho lidí v tomto směru provázet.

Děkuji za rozhovor.

Kvapilová Dana
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Z činnosti spolků a organizací

Hasiči

Kroužek „hasič“
Scházíme se pravidelně, čtvrtky 

v  pět hodin odpoledne. Program 
plníme převážně venku na  hasičském 
dvoře a  zahradě pana faráře. V  zimním 
období budeme venku či uvnitř hasičské 
zbrojnice. Prosím děti, oblékejte se teple 
pro pobyt venku.

2.  10.  2021 jsme byli na  ZÁVODU 
POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI 
na Hlíně. Závod probíhá v lese a na poli 
na  čas, hasiči běží po  stopách fáborků 
a  plní na  stanovištích úkoly z  oblasti 
hasičské problematiky. Letos jsme 
se účastnili tohoto závodu podruhé. 
Soutěžily dva týmy, mladší a starší hasiči. 
Za  mladší: Alexandra Navrátilová, 
Anděla Říhová, Jana Švábíková, Hana 
Melková, Amálie Hanušková. Za starší: 
Lucie Galiová, Barbora Halfarová, 
Linda Hanušová, Viktor Kotačka, Jana 
Salus. Náhradníkem byl Janek Hanuška.

Příprava na závody začala rozcvičkou, 
velcí se rozcvičili na  trampolíně a  malí 
v  kroužku na  zemi. Každý tým si zvolil 
svého kapitána. A mohlo to začít.

Připraveny na startu

Umístili jsme se v  kategorii mladší 
hasiči na 13.místě z 20 týmů. A starší se 
umístili 28. z 36 týmů.

Andělka povídá po doběhnutí, „měla 
jsem topografickou značku sluníčko 

a nevěděla jsem co to je“. Hanička ještě 
u  hasičské zbrojnice povídala, „všechny 
uzly umím, mimo úvazu na  proudnici“ 
a po doběhnutí závodu povídá, „tak jsem 
si vylosovala úvaz na proudnici.“

Mooooc gratuluji, bylo to krásné 
odpoledne.

Na  schůzky stále choďte zadní 
brankou. Po  dobu zimní se bude cvičit 
ať jsme v  kondici, učit o  hasičské 
problematice a jak sluníčko dovolí a zjaří 
se, začneme trénovat na hasičský útok.

Děkuji všem hasičům a  kamarádům 
za pomoc s dětmi a panu faráři za možnost 
využít jeho zahradu k hasičskému sportu.

Krásný podzim a pevné zdraví.
Za SDH Jana Hanušová

Sokol oddíl 
všestrannosti – 
mladší žákyně
Cvičíme s  holkama každou středu 

od 17:00. Cvičení si užíváme, je to prima 
cvičit, hledat a  poznávat co vše jsou 
naše těla schopna zvládnout a  vykonat. 
Hrajeme hry, cvičíme s různým náčiním, 
na nářadí, běháme, a trénujeme naše těla 
a podporujeme spolupráci a kamarádství.

Cvičení bude probíhat pouze 
do  konce tohoto roku 2021. Poslední 
vánoční, rozlučkovou hodinu si uděláme 
22. 12. 2021. v 17 hod.

Děkuji holky za to, co jste mě naučily, 
a za vaši spolupráci a chuť se hýbat. Je to 
bezva věc být v pohybu – tělem i myslí.

Cvičte, sportujte, hýbejte se.
Za SOKOL Jana Hanušová

SK Vranovice

Atletické závody 
pro děti a dospělé
Sprint, skok a  hod, to byly tři 

disciplíny, které absolvovali všichni, kteří 
přišli 2. října na fotbalové hřiště a zapsali 
se na  startovní listinu. Účast podpořená 
příznivým počasím byla tradičně hojná. 
V  kategorii chlapců si poměřilo síly 
27 závodníků, dívek se zúčastnilo 25 
a dospělých trojboj zvládlo celkem 17 – 
devět mužů a osm žen.

Podle ročníku narození se běhalo 
20, 50 nebo 100 metrů. V  disciplíně 
skok daleký z  místa se závodníkům 
započítal nejdelší pokus ze tří možných. 
Na  posledním stanovišti děti házely 
tenisovým míčkem, ženy míčkem 
kriketovým a  muži granátem. Zde se 
zapisoval také nejdelší hod ze tří. Při 
vyhlašování výsledků všichni obdrželi 
diplom, medaili a drobnou odměnu.

Jednou z disciplín závodů byl sprint

Někteří stanuli na bedně, ale vítězové byli 
všichni
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Hromadné rozcvičení

Starosta Sokola předcvičuje dětem
Věříme, že si všichni  – závodníci 

i diváci – užili, podobně jako my, příjemné 
sobotní odpoledne a příští rok se těšíme 
na další skvělé výkony.

Akci po  roční pauze zorganizoval 
Sokol Vranovice  – oddíl všestrannosti  – 
ve  spolupráci s  SK Vranovice, jemuž 
děkujeme za  poskytnutí perfektního 
zázemí.

Další foto na: renatasport.rajce.idnes.cz
Za oddíl všestrannosti

Renata Karpíšková

Matouš 22:14, 
aneb poučení 
pro výkonnostní 
sport…
…jest mnoho povolaných, ale málo 

vyvolených…
To jsou slova evangelisty sv. Matouše 

stará bezmála dva tisíce let. Jak „to bylo 
myšleno“, proč na  tu svatbu nepřišli ti, 
co měli přijít a  byli pozváni, proč přišli 
úplně jiní hosté a  někteří z  nich byli 
málo slavnostně oděni a byli vyhozeni – 
to by nám dnes v republice snad nejlépe 
vysvětlil odborník na  tyto otázky 
nejvyšší  – pan hradní mluvčí… Autor 
těchto řádků si ale není zcela jist, zda by se 
takové odborné vyjádření pro vranovický 
Zpravodaj podařilo získat  – nabízí 
tedy  – v  trochu přeneseném významu - 
výklad vlastní, totiž pohled sportovního 
a tělovýchovného funkcionáře…

Získávat dnes „hosty“ (hráče) 

na  svatební hostinu (sportovní zápas) je 
stále obtížnějším a  obtížnějším úkolem. 
Sportovní jednoty a jejich oddíly mají sice 
dobrou snahu získávat za starší odcházející 
hráče mladou krev, řešit tzv. „generační 
výměnu“, ale co šlo ještě třeba před třiceti 
lety, to už dnes z  pohledu tělovýchovy 
a sportu nefunguje. Bývaly třeba časy, kdy 
téměř každý fotbalový oddíl na  okrese 
měl (mimo družstva dospělých) i  svoje 
žákovské a dorostenecké družstvo. A kde 
že ty loňské sněhy jsou? Stačí např. několik 
kliků na  stránkách fotbalového svazu 
abychom zjistili, že na  okrese Břeclav 
se vůbec nehraje žádná dorostenecká 
soutěž… Ano, nábory mládeže sportovní 
oddíly sice pravidelně pořádají, děti 
na  ně (oproti minulosti v  o  poznání 
v  menším počtu) ještě přijdou  – to je 
těch pomyslných mnoho povolaných, 
ale „úmrtnost“ v  jejich řadách dosahuje 
oproti minulosti čísel blížícím se téměř 
stu procentům. Málo vyvolených, kteří se 
po letech tréninku zapojí do pravidelných 
soutěží… Jak tuto kvadraturu kruhu 
vyřešit, jak plynule obměňovat hráčské 
kádry družstev, to dnes řeší tělovýchovní 
funkcionáři a  trenéři ve  všech sportech. 
Důvodů, proč se to nedaří je určitě více, 
největší shoda bude patrně v odpovědi – 
internet, notbuk, mobil, sociální sítě. Tyto 
výdobytky moderní civilizace nejspíš 
nejvíce potvrzují ona dva tisíce let stará 
slova…

Generační krize se nevyhnula i oddílu 
stolního tenisu T.J. Sokol Vranovice. Ještě 
před několika lety vysílal do mistrovských 
soutěží 4 družstva dospělých, jedno 
družstvo žen a  jedno dorostu. Postupem 
času (z  důvodu stále menšího počtu 
vyvolených) se počet družstev snižoval… 
A zatím co např. v Lednici, kde se stolnímu 
tenisu v  současné době maximálně 
daří (7 družstev dospělých a  jedno 
dorostenecké), v této soutěžní sezóně náš 
oddíl do soutěží družstev přihlásil pouze 
dvě družstva dospělých. Malou útěchou 
může být, že obě zaujímají po  první 
třetině odehraných zápasů v  tabulkách 
shodně první místa. Družstvo A  vede 
okresní přebor I. třídy a  těží zejména 
z velké vyrovnanosti a výborné docházky 
hráčů. Dosavadní individuální úspěšnost: 
J. Křivka 15 výher / 5 porážek, St. Tetur – 
14/6, D. Ponížil 12/8, R. Zouhar 11/9.

Družstvo B se pro naprostý 
nedostatek náhradníků přihlásilo 
pouze do  základní soutěže, ve  které 
hraje i  mnoho hráčů kteří  – jak se říká 
v  příslušném sportovní žargonu „to ani 

neumí držet v ruce“ – první místo proto 
není žádným překvapením… Průběžné 
výsledky jednotlivců: P.  Goliáš  – 22/0, 
M. Němeček  – 20/2, P.  Šťastný  – 18/2, 
P. Veselá – 9/6.

Na  celou výše popsanou složitou 
otázku ze světa výkonnostního sportu 
by šlo jistě nahlížet i  z  pohledu jiných 
klasických výroků. Například „jednou jsi 
dole, jednou nahoře“. Ale to možná až 
příště…

J. Křivka, momentálně nejúspěšnější hráč 
družstva A

Zapsal Pavel Šťastný

Silový trojboj
Po uvolnění covidu proběhlo několik 

soutěží v naší republice i ve světě.
5. Mistrovství Moravy juniorů 

proběhlo v  Blansku 12.  10.  2021 
a  na  tomto mistrovství se Pavel Goliáš 
umístil na  čtvrtém místě výkonem 
612,5kg v  kategorii do  93,– kg a  byl 
nominován na MČR. Na přepočet bodů 
skončil na  sedmém pořadí ze všech 41 
závodníků.

9. Mistrovství ČR juniorů v  silovém 
trojboji se uskutečnilo 17.  10.  2021 
v  Nymburce a  Pavel Goliáš zde získal 
na  sedmé místo za  celkový výkon 
617,5kg. Jeho jednotlivé výkony byly: 
dřep 225,– kg, tlak na  lavici 145,– kg, 
mrtvý tah 247,5kg.

8. Mistrovství Jižní a Severní Moravy 
mužů a  žen proběhlo 18.  9.  2021 
ve Vítkovicích.

V kategorii žen do 84,– kg se umístila 
Miroslava Horáková na  druhém místě 
celkovým výkonem 297,5kg a získala tak 
třetí výkonnostní třídu.

V  kategorii mužů do  74,– kg se 
umístil Lukáš Soukup na  šestém místě 
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výkonem 330,– kg
Jan Jelínek v  kategorii do  83,– kg 

skončil na  pátém místě výkonem 550,– 
kg.

Petr Kavan se umístil na osmém místě 
v kategorii do 93,– kg celkovým výkonem 
540,– kg.

Mistrovství světa v  benčpresu 
proběhlo 22.  10. až 31.  10.  2021 
ve Vilniusu – Litva.

Zde z  našeho oddílu reprezentovali 
Českou republiku Miroslava Horáková 
a Michal Sicha.

V kategorii žen do 84,– kg Miroslava 
Horáková získala čtvrté místo výkonem 
92,5kg a Michal Sicha v kategorii do 83,– 
kg získal šesté místo za výkon 172,5kg.

Touto cestou bych chtěl oběma 
závodníkům poděkovat za  reprezentaci 
České republiky a  hlavně zviditelnění 
našeho vranovického oddílu silového 
trojboje.

Za oddíl sil. trojboje
Ivan Karpíšek

Klub seniorů

Zájezd nám vyšel…
Na  schůzi Klubu seniorů jsme 

byli potěšeni návrhem na  uskutečnění 
zájezdu.Všichni jsme po  dlouhé době 
věřili, že už se konečně někam podíváme.

5.  října  2021 nás 38 nasedlo 
do  autobusu na  cílovou trasu Moravský 
Krumlov.

Z důvodu velkého zájmu o Slovanskou 
epopej malíře Alfonse Muchy, jsme měli 
domluvený odpolední čas 16,00 hod.

Z tohoto důvodu jsme mohli navštívit 
cestou významnou, uměleckou a duchovní 
památku Bohutickou Křížovou cestu. 
Paní starostka Bohutic nás mile přivítala 
v  zámeckém parku a  seznámila nás 
s  historií zámku (křížovou cestou, 
Lurdskou jeskyní a zámeckými sklepy).

Křížová cesta v Bohuticích nás velmi 
zaujala. Sochy vytvořil řezbář Josef Bek, 
který spoluprací s  malířem Eduardem 

Neumanem, vdechli 
sochám mimiku tváří 
a gest.

Neuvěřitelná podívaná 
na  poslední cestu Ježíše 
Krista, který s křížem prošel 
Jeruzalémem na  Golgotu, 
kde byl ukřižován.

Prošli jsme všech 
14 zastavení. Málokdo 
z  nás o  „Křížové cestě“ 
v Bohuticích věděl.

Stojí za  to se tam 
vypravit, a  navíc je to 
z Vranovic blízko.

Dalším zastavením byl 
zámek Valeč s  přilehlou 
zahradou. Zámek Valeč se 
nachází v  malebné krajině 
Vysočiny, poblíž Třebíče. 
Zdevastovaný zámek 
koupili manželé Valovi v r. 
2008 a  v  roce 2011 začali 
s  velkolepou a  rozsáhlou 

rekonstrukcí zámku, přilehlého parku 
a historických budov. Po 2 letech se jim 
podařilo zámek zrekonstruovat do nynější 
podoby. Zámek slouží k  firemním 
setkáním, různým školením a  rodinným 
oslavám i svatbám.

Po  obědě v  Moravském Krumlově 
jsme navštívili zámek, kde sídlí 
„Slovanská epopej“. Geniální umělec 
světového věhlasu Alfons Mucha, slavný 
malíř, pracoval na  svém životním díle 
téměř 18 let. Jeho 20 velkoformátových 
obrazů, které začal malovat v  roce 1910, 
zobrazují dějiny slovanských národů.

Výklad s  průvodkyní trval hodinu, 
mimo jiné nám sdělila, že opětovný 
návrat slavného Muchova díla na zámek 
v  Moravském Krumlově je zajištěn 
smlouvou na 5 let.

V  době, kdy píši příspěvek 
do Zpravodaje č. 6 se situace s COVIDEM 
den za dnem zhoršuje. Jsme moc rádi, že 
jsme zvládli tento zájezd. Naše pondělní 
posezení v klubu jsme museli opět odložit 
na pozdější dobu.

To nejdůležitější nakonec: Buďme 
všichni zdraví a zase přijde doba, kdy se 
sejdeme.

„Až budete usedat ke štědrovečernímu 
stolu ať láska, radost a porozumění naplní 
vaše srdce.“

Pěkné vánoční svátky, plné pohody, 
štěstí a zdraví.

Za Klub seniorů Zdeňka Melová
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Turistické 
informační 

centrum

Turistická 
sezóna pro naše 
infocentrum je 
u konce

Konec října roku 2021 uzavřel dveře 
našeho infocentra, sezóna skončila. Jak 
bych tuto sezónu vyhodnotila? Pandemie 
zasáhla i  do  řad cestování a  turistiky. 
Letošní sezóna byla tou slabší, co se 
týče návštěvnosti infocenter jak našeho, 
tak i  v  blízkém okolí. Vranovické 
infocentrum navštívila necelá tisícovka 
milovníků turistiky, cyklistiky či sběratelů 
turistických suvenýrů, ale také i zájemců 
o  půjčovnu kol. Velkému zájmu čelí 
stále prodej známek, vizitek či nálepek 
naší obce a  letos i  nově vyražených 
mincí. Určitě neklesl ani zájem o prodej 
pohlednic, magnetek a  také dřevěné 
turistické známky pro naši vranovickou 
naučnou stezku vrány Krákorky. A když 
už jsem zmínila stezku, v letošním roce byl 
vytvořen Průvodce, který má procházku 
zpříjemnit zajímavými úkoly a po splnění 
také odměnit. Průvodce bude k dispozici 
i  v  příštím roce. Celoročně pro vás 
bude otevřena naše knihobudka, knihy 
si můžete vypůjčit, vzít nebo věnovat 
a udělat radost někomu dalšímu.

A co bych Vám ráda popřála? Krásné 
prožití vánočních svátků v klidu a pohodě 
v  rodinném kruhu a  do  Nového roku 
2022 hlavně pevné zdraví, lásku, štěstí 
a  spoustu kilometrů v nohách jak pěšky 
nebo na kole, protože pobyt v přírodě je 
pro naše zdraví to nejlepší.

Gabriela Michálková

SKAUT

Co nového v Junáku
Během října a  listopadu probíhala 

běžná družinová činnost našeho 
skautského oddílu celkem dobře. Družiny 
se pravidelně scházely na schůzkách v naší 
klubovně u  Stříbrňáku. Do  klubovny 
nebyl úplně dobrý přístup kvůli 
rekonstrukci vodovodního přivaděče 
a pohybu těžké techniky v okolí klubovny 
a navíc v klubovně po dobu oprav netekla 
voda. Chápeme však, že rekonstrukce 
vodovodu je nutná pro zkvalitnění 
dodávek vody v  naší obci a  nyní už je 
rekonstrukce ukončena a terén srovnán. 

Vzhledem ke  složité situaci 
s  koronavirem se na  vícedenní výpravy 
nehlásilo moc účastníků. Častou příčinou 
malé účasti na akcích také byl důvod, že 
některé ročníky dětí měly karanténu - 
to se projevilo i  na  schůzkách a  ostatní 
činnosti oddílu. Na  jednodenních 
výpravách i  oddílovkách byla účast dětí 
lepší. 

Na  drakiádu 
na  tréningovém 
fotbalovém hřišti 
dne 24. října přišlo 
poměrně dost dětí 
a  rodičů i  přesto, 
že málo foukal 
vítr a  s  draky 
bylo nutno hodně 

běhat. Rodina Vojty Vargy na  drakiádu 
jako jediná přinesla krásného ručně 
dělaného komorového draka. Tento 
drak byl jedním ze dvou draků, kteří 
dobře létali i za malého větru (druhý byl 
kupovaný drak Pavlíka Pantáka). Hynek 
Sedláček přišel na  zlepšovák a  tahal 
draka na  kole. Kluci Sedláčkovi také 
vyrobili originálního draka z  černého 
igelitu, který bohužel nelétal. Všichni 
účastníci drakiády dostali za účast diplom 
a  tři nejlepší - výše uvedení - i  sladkou 
odměnu.

O  podzimních prázdninách 
jely skautky a  světlušky na  výpravu 
na  rozhlednu na  Výhon u  Židlochovic. 
Koncem listopadu proběhla oddílová 
výprava na  rozhlednu u  Zaječí, kterou 

vedl Jirka Mazuch. Pomalu také 
pokračujeme v  celoroční oddílové hře, 
kdy putujeme okolo světa s Willy Fogem. 
Děti postupně cestují mezi jednotlivými 
městy a  státy, kde plní úkoly a  družiny 
starších dětí si “vydělávají” peníze na další 
cestu. Malí Benjamínci putují bez peněz, 
jen s  úkoly - na  poslední schůzce jsme 
opustili Evropu a přesunuli se do Afriky 
do  Egypta, kde jsme vyráběli pyramidy 
z  kostek. Poté děti obvazovaly vedoucí, 
kteří byli jako poranění. Nakonec jsme 
použili všechny obvazy, abychom zkusili 
z  vybraného vedoucího vyrobit mumii, 
což se skoro podařilo... 

Kromě celoroční hry do  programu 
samozřejmě zařazujeme i prvky skautské 
praxe a  snažíme se v dětech podporovat 
zdravý zájem o  věci v  okolí i  události, 
které se dotýkají naší společnosti. Proto 
také před státním svátkem 28. října šli 
Benjamínci zapálit svíčky k  pomníku 
vojáků, padlých v  1. světové válce 
a  připomněli si jak vypadá naše státní 
vlajka. Na  předposlední schůzce jsme 
psali zprávy neviditelným inkoustem 
z citronu a dále máme v plánu věnovat se 
třídění odpadů a dalším aktivitám.

Také se chystáme na  to, že bude 
po Vranovicích chodit skautský Mikuláš 
a 23. prosince budeme roznášet Betlémské 
světlo lidem, co nás o  to požádají. 
Přihlašovat se na  donesení betlémského 
světla k  Vám domů se můžete pomocí 
seznamů na obvyklých místech (obchody, 
lékárna, OÚ, pekárna) a nově také pomocí 
formuláře, který najdete na  webových 
stránkách našeho oddílu: https://jaguari.
junakvranovice.cz/   

Po  novém roce pak budeme chodit 
podle situace na tříkrálovou sbírku.
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Aplikace  
„Česká Obec“

Obec Vranovice se zapojila 
do projektu „Česká Obec“.

Česká Obec je projekt, mobilní 
aplikace a  jednotné místo, na  kterém 
občané Vranovic, získají rychlé a aktuální 
informace o  událostech ve  svém okolí, 
tj. nejen o  své obci, ale např. i  o  obci, 
kde se právě nacházejí a tráví volný čas, 
kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, 
která je zajímá.

Zeptali jsme se proto projektového 
manažera České Obce pana Davida 
Jedlinského, čím je tato mobilní aplikace 
zajímavá?

Jak se říká, v  jednoduchosti je síla, 
a  právě to je pořekadlo, které naši 
aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní, 
přehledný a  praktický komunikátor 
mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.

A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí 

dostávat informace z  vaší radnice? 
V místním tisku, ve vaší obci, e-mailem, 
nebo jste prostě ve  své volné chvíli 
navštívili webové stránky a  posléze 
se dověděli, že se např. událo něco, co 
jste potřebovali vědět o  dvě hodiny 
dříve, nebo si případně potřebujete 
nové informace poznamenat do  svého 
kalendáře, abyste na  ně nezapomněli. 
A  právě mobilní aplikace Česká Obec, 
je přímo propojena s  vaším obecním 
úřadem, který vás tak může o  dění 
ve  vašem obci informovat okamžitě. 
Aplikace navíc pracuje s obrázky, videi, 
textem, externími odkazy, najdete zde 
důležité kontakty na vaši obec a zároveň 
aplikace pracuje i  s  kalendářem 
ve  vašem mobilním telefonu, takže si 
např. upoutávky na kulturní akce v obci 
můžete do kalendáře přímo ukládat.

A  jak je tedy možné začít mobilní 
aplikaci využívat?

Mobilní aplikace je zdarma 
ke  stažení pro chytré telefony (tablety) 
s  operačním systémem Android nebo 
iOS(iPhone). Zde je jednoduchý návod 
k jejímu stažení:

 � ve  svém mobilním telefonu 
najdete ikonku „Obchod Play“ 
nebo „App Store“, kterou 
rozkliknete a  ve  vyhledávači 
zadejte Česká Obec,

 � po  zobrazení na  tuto aplikaci 

klikněte a zadejte instalovat,

 � po  instalaci klikněte „Otevřít“, 

aplikace se zobrazí, v  pravém 

horním rohu najdete znaménko 

„Domečku“, po  kliku na  něj se 

zobrazí znaménko „+“, po  kliknutí 

na něj můžete jednoduše přidávat 

nebo odebírat obce, které chcete 

sledovat, dále je můžete řadit 

v  závislosti na  tom, která obec 

má být první nebo druhá tím, že 

danou obec přidržíte a přetáhnete 

nahoru či dolů,

 � dále klikněte v levém horním rohu 

na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, 

kterou jste si přidali, pokud je 

obec zapojená do projektu Česká 

Obec, zobrazí se dané příspěvky, 

pokud ne, obec je prázdná 

pouze s  upozorněním, že s  námi 

nespolupracuje.

 � obce sledujete přejetím prstu 

po displeji vlevo či vpravo.

!!! Důležité, pokud si aplikaci 

nainstalujete zkontrolujte že máte 

v  Nastavení telefonu  – aplikace  – 

zapnuty upozornění na  již 

nainstalovanou aplikaci Česká 

Obec!!!

Mobilní aplikace zabere minimální 

místo v  paměti vašeho mobilního 

zařízení. Na nové události vás upozorní 

prostřednictvím notifikací (upozornění) 

a  na  váš požadavek si načte pouze 

vybraný příspěvek, který vaše obec 

zadá. Je tedy šetrná k  vaší baterii 

i mobilním datům.

… a doufám že se mobilní aplikace 

stane nedílnou součástí vaší obce.

Děkujeme za rozhovor.

Z redakční pošty

Žili v naší obci, 2. část

Po válce 1945 reagoval výbor Sokola 
na výzvu ze Župy Jana Máchala a ohlásili 
Bety Saxlovou jako nezvěstnou. Novými 
zákony se řešily tehdy i  majetkové 
záležitosti po  odsunutých Němcích 
a  nezvěstných Židech. Po  rodině zůstal 
v obci dům s obchodem. Jak byl využitý 
mezi lety 1942 až 45 nevím. Po válce byl 
obchod opět v provozu a dům obydlen.

Dva měsíce po  Alžbětě absolvovala 
podobnou cestu do koncentráku její starší 
sestra Olga Saxlová (nar. 12.  11.  1890). 
Marie Mahovská po  válce uvedla, že 
v  dubnu 1942 obdržela od Olgy zprávu 
z  koncentráku Rejowiez. Skutečně už 
žádný ze sourozenců v  r. 1945 nežil. 
Nebylo to známo. Výbor Sokola tedy 
ohlásil i  Olgu Saxlovou v  r. 1945 jako 
nezvěstnou.

Ing.  Jindřich Saxl (nar. 1.  6.  1893) 
pracoval před válkou i  na  počátku 
Protektorátu jako šéf teplárny v  Brně. 
Sokolové zjistili, že byl zatčen gestapem 
po  atentátu na  Heydricha 3.  6.  1942 
a  už za dva dny 5.  6. popraven. Nacisté 
denně oznamovali rozhlasem jména 
zastřelených.

Při hledání některých údajů mi 
pomohl Bc.  Michal Doležel, který je 
místostarostou Sokola 1 v Brně, současně 
krajským zastupitelem. Díky němu mohl 
vzniknout i tento článek. Děkuji.

Na  památku událostí z  období 
Protektorátu Čechy a  Morava (1939 
- 1945) hodlá místní T J Sokol umístit 
jeden Stolperstein (Kámen zmizelých) 
v naší obci. Na „Kameni“ bude uvedeno 
jméno Alžběty Saxlové jako připomínka 
té doby. Instalován bude v  ulici 
U Floriánka za  všechny oběti nacistické 
zvůle. Pietní akt odhalení „Kamene“ se 
bude konat po  dokončení úprav v  této 
části obce, na  jaře příštího roku, k  80. 
výročí těchto smutných událostí

Marie Duroňová

Omluva redakce: 
V  minulém čísle Vranovického 

zpravodaje došlo k  politovánihodnému 
„překlepu“, v názvu divadelní hry Aloise 
Jiráska Vojnarka, která byla mylně 
uvedena jako „Vinařka“ a  v  názvu 
obce „Zamošč“. Tímto se paní magistře 
Duroňové i  panu spisovateli Jiráskovi 
omlouváme.
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Počet obyvatel ke dni 31. 10. 2021
Muži ......................................... 1236
Ženy .......................................... 1229
Celkem...................................... 2465

- z toho dospělí ......................... 1917
- muži ......................................... 948
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- děti ........................................... 548
- chlapci ...................................... 288
- dívky ......................................... 260
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Připravila: 
Magda Stehlíková, matrikářka

Vítání malých občánků
Dvě sobotní dopoledne 25. září 2021 a 2. října 2021 obec Vranovice slavnostně 

přivítala malé občánky do života. S upřímnou radostí jsme poznali nové děti, kterými 
jsou Jakub Veteška, Vilemína Zemanová, Mikuláš Zezula, Anděla Kreklová, Marcus 
Kubant, Leontýna Furchová, Zuzana Uchytilová, Max Hochman, Kristýna Bendová, 
Eduard Nedoma, Sverad Zajíček. 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. Zvláštní poděkování patří květinářství 
Flobra, které věnuje každé mamince kytičku.




