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DISTRIBUCE ZDARMA

Investice do školství budou pokračovat i v letošním roce a budou patřit k těm nejvýznamnějším.
Vyplývá to z plánu investic a oprav na roky 2022–2023. Konkrétně se jedná o půdní vestavbu
na budově základní školy na ulici Masarykové a opravu krovu stejné budovy.
Více se dozvíte v Aktualitách

Plán investic a oprav
pro roky 2022-2023

Srdcovky
Zdeňka Junáka

Ivan Karpíšek v síni
slávy

Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
je první únorový pátek a Vám se již
tradičně do rukou dostává první vydání
Vranovického zpravodaje v začínajícím
roce 2022. Proto si dovolím ještě jednou
Vám všem popřát, aby rok 2022 byl
pro každého z Vás úspěšný, aby se nám
všem společně podařilo potlačit covidové
nebezpečí.
Tak, jako jiné roky, využiji prvního
vydání
Vranovického
zpravodaje
ke
stručnému
zhodnocení
roku
předešlého.
Rok 2021 začínal, jako rok plný naděje,
že se nebude opakovat rok karantén,
uzavření škol a dalších omezení, jak tomu
bylo v r. 2020.
A jaký byl, jak budeme rok 2021
hodnotit?

Rekordní hospodářský výsledek
v historii obce

Rok 2021 obec začínala s velkým
respektem a současně s nadějí na stabilitu
v hospodaření a v naplnění plánovaných
aktivit.
Určitý
respekt
a
opatrnost
v sestavování rozpočtu a plánovaných
aktivitách se vyplatil.
Rok 2021 obec ukončila s rekordním
hospodářským přebytkem ve výši více než
15,6 mil Kč.
Obec hospodařila s příjmy ve výši
65.289 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši
49.642 tis. Kč.
Část přebytku ve výši 4.483 tis Kč
byla určena na splácení investičních úvěrů
a na účtech měla k 31.12.2021 více než
20,3 mil Kč.
Rekordní hospodářský výsledek je dán
nejen určitou opatrností při sestavování
rozpočtu v nejisté „covidové“ době,
ale rovněž dlouhodobým investičním
plánováním a využitím dotačních titulů.
Podařilo se tak dočerpat dotaci ve výši
více než 12 mil Kč na dokončení investic
do životního prostředí, na kompletní
revitalizaci říčky Šatavy a na dokončení
7 ekologických objektů, které významně
zajistí ochranu zemědělské půdy před
negativními účinky větrné eroze.

Získané dotace byly investovány
do životního prostředí

Za poslední dva roky bylo do životního
prostředí investováno více než 32 mil Kč.
Zúročeny tak byly Komplexní
pozemkové úpravy, které byly dokončeny
v r. 2014. Komplexní pozemkové úpravy
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daly předpoklad pro významné investice
do životního prostředí v katastru naší
obce.
V rámci tohoto projektu bylo stromy
a keři osázeno celkem 7 objektů, které
významně zajistí ochranu zemědělské
půdy před negativními účinky větrné
eroze. Celková plocha, která tak je
tímto projektem dotčena, je více než 92
tis m2 – více informaci bylo uvedeno
ve Vranovickém zpravodaji 4/2020.
Došlo k celkové revitalizaci říčky
Šatavy.
Celková projekční připravenost,
získání příslušných stanovisek a povolení,
až po dokončení trvalo více než sedm let
a realizace se podařila díky získání dotace
z Evropské unie, z Operačního programu
Životní prostředí.
Na dokončení uvedených projektů
se bude dále navazovat. Dlouhodobě je
připravována druhá etapa Naučné stezky
vrány Krákorky, která povede zejména
podél zrevitalizovaného toku říčky Šatavy.

V roce 2021 se nezapomnělo ani
na sociální služby

V uplynulém roce se vedení obce
nevěnovalo pouze investicím do majetku
obce, ale rovněž se zabývalo investicemi
do zajištění a zpřístupnění sociálních
služeb.
Zastupitelstvo obce se na svém
červnovém jednání zabývalo, mimo jiné,
zkvalitněním poskytované sociální péče
pro naše seniory.
Zastupitelstvo obce stanovilo podporu
z rozpočtu obce ve výši 120,-Kč/hod pro
výkon sociálních služeb. Cílem je, aby
sociální služby a tzv. sousedská výpomoc
se dostaly blíže těm potřebným, aby je
vykonávali poskytovatelé z naší obce.
Došlo tak k rozšíření Projektu
sociálních služeb realizovaných pod
záštitou obce Vranovice, který je
v platnosti již od roku 2013.

Plán investic a oprav pro rok
2022

V roce 2021 se nezapomnělo ani
na plánovaný rozvoj obce v následujících
letech.
Po mnoha letech se podařilo dokončit
projekt a získat stavební povolení pro
výstavbu nové sportovní haly na ul.
Sokolská. Jedná se o velice ambiciózní
projekt, který významně ovlivní rozvoj
celé lokality na mnoho let. Realizace
projektu si vyžádá základní shodu

a podporu celého zastupitelstva obce
na formě jeho financování, na načasování
a zajištění významné dotační podpory.
Pro rok 2022 byly připraveny dva
základní projekty: vybudování nových
vyučovacích tříd v Základní škole na ul.
Masarykova, kde dojde k nástavbě
budovy a vybudování zcela nových tří
tříd. Cílem této investice není zvýšení
celkové kapacity Základní školy, ale
naopak vytvoření podmínek pro snížení
počtu dětí v jednotlivých třídách.
Další investicí, která je připravena
pro realizaci v letošním roce, je celková
rekonstrukce budovy bývalé knihovny.
V těchto místech vzniknou zcela nové
prostory pro výkon obvodního a dětského
lékaře.
Připraven je projekt na „venkovní
sportoviště“ v prostorách současného
fotbalového stadionu a jeho okolí.
Vážení spoluobčané, uplynulý rok
nebyl pro nikoho z nás jednoduchý,
i přesto se podařilo vedení obce vytvořit
podmínky pro další rozvoj a zkvalitnění
života v naší obci. Jsou připraveny
projekty a investice do oblasti školství,
sportovního vyžití a volného času,
zkvalitnění sociálních služeb.
Přeji nám všem, aby rok 2022 byl pro
každého z nás úspěšný.
Ing. Jan Helikar, Váš starosta

Pozvánka na veřejné
jednání zastupitelstva
Veřejné jednání Zastupitelstva
obce

Vranovice

se

uskuteční

24. února 2022 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Vranovice.

Sledujte aktuální
dění v obci
na www.vranovice.eu
Facebook Vranovice Obec

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. 26/2021
ze dne 29.12.2021

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program jednání
Rady obce č. 26/2021.
1.2. Rada obce schvaluje Rozpočtové
opatření č. 5/2021 s celkovými příjmy
70.952.000,-Kč a celkovými výdaji
včetně splátek úvěrů 61.963.000,-Kč
1.3. Rada obce schválila plán jednání
Rady obce na I. pol. 2022.
1.4. Rada obce schválila opravu podlahy
v budově Hlavní 190, Vranovice
2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá připravit Dodatek
ke smlouvě o dílo se společností
Architektura s.r.o., Vikova 1142/15,
Praha
T: 30.1.2022, O: místostarosta
2.2. Rada obce ukládá připravit
harmonogram
pro
vypsání
výběrového řízení a realizaci stavby
rekonstrukce budovy Náves 89.
T: 30.1.2022, O: místostarosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na vědomí převzetí
dokončené
opravy
kanalizace
a komunikace na ul. U Floriánka
a U koupaliště.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zahájení
kontroly Státní veterinární správy
Hustopeče na chov psů na p.č. 3199.
Usnesení schválili všichni zúčastnění
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 25/2021
ze dne 13.12.2021

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program jednání
Rady obce č. 25/2021.
1.2. Rada obce schválila Dodatek č. 2
k SoD 040821 na opravu kanalizace
a komunikace U Floriánka
a U koupaliště se společností BSIMEX, spol. s r.o., Zvonařka 408/16,
Brno.
1.3. Rada obce schválila Smlouvu o dílo

na sanaci krovu v budově ZŠ se
společností KS Sankro s.r.o.
1.4. Rada obce schválila Dodatek č. 6
Smlouvy o poskytnutí služeb se
společností FCC Česká republika
s.r.o.,
Provozovna
Miroslav,
Brněnská 1191.
1.5. Rada obce schválila proplacení
přidělené dotace na zvýšení zadržené
dešťové vody majiteli rodinného
domu ul. U Hlinku 733, Vranovice.
1.6. Rada obce schválila roční odměnu
pro ředitele Základní školy
a Mateřské školy Vranovice, p.o.
1.7. Rada obce podporuje za účelem
zvýšení kvality vody komplexní
řešení propojováním jednotlivých
vodovodních soustav.
1.8. Rada obce schválila žádost o dotaci
z programu Ministerstva pro místní
rozvoj Podpora rozvoje regionů
2022 pro investici „Nástavba budovy
základní školy Vranovice“.
1.9. Rada obce schválila platnost
Strategického plánu rozvoje obce
Vranovice do roku 2023
1.10. Rada obce schválila zajištění
účinnosti směrnice EU o ochraně
oznamovatelů
prostřednictvím
Mgr. Nechvátalové.
1.11. Rada obce vybrala jako vítěznou
nabídku na akci „Intenzifikace
přečerpávací
stanice
–
ul
Pouzdřanská“ společnosti VHZ –
DIS, Mírová 25, 618 00 Brno.
2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá požadovat
po vedení společnosti Vodovody
a kanalizace Břeclav a.s. průběžné
informace o odstranění příčin
vysokého obsahu dusičnanů ve vodě
T: průběžně, O starosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu
o zajištěnosti provedení inventur
k 31.12.2021.
Usnesení schválili všichni zúčastnění
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 24/2021
ze dne 29.11.2021

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program jednání
Rady obce č. 24/2021.
1.2. Rada obce schválila Rozpočtový
výhled na roky 2023–2024 a předloží
jej ke schválení v Zastupitelstvu
obce.
1.3. Rada obce schválila program jednání

Zastupitelstva obce konaného dne
14.12.2021.
1.4. Rada obce schválila vícenáklady
na opravu komunikace U Floriánka
a U koupaliště.
1.5. Rada obce schválila posunutí termínu
dokončení komunikace U Floriánka
a U koupaliště do 17.12.2021
1.6. Rada obce schválila Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb
na výkon odborného dozoru pro
ČOV s Ing. Jaroslavem Jedličkou,
Hájkova 3, Brno.
1.7. Rada obce schválila hospodaření
Základní školy a Mateřské školy
Vranovice p.o. k 30.9.2021.
1.8. Rada obce souhlasí se zavedení
případné distanční výuky pro
žáky Základní a Mateřské školy
Vranovice pro II. stupeň a pro pátou
třídu na dobu 6 pracovních dnů.
1.9. Rada obce schválila proplacení
přidělené dotace na zvýšení zadržené
dešťové vody majiteli rodinného
domu ul. Příční 111, Vranovice.
1.10. Rada obce schválila nabídku
na umístění mapy osvětlení
do Mapového portálu umístěného
na webových stránkách obce.
1.11. Rada obce schválila instalaci sněhové
zábrany na střechu Vzdělávacího
centra.
2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá zajistit mimořádné
opatření vydané Ministerstvem
zdravotnictví dne 20.11.2021, č.j.
MZDR42085/2021-1/MIN/KAN,
které nařizuje zajistit pravidelné
testování všech zaměstnanců obce
na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2.
T: po dobu platnosti vydaného
opatření, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zajistit souhlasná
stanoviska majitelů sousedních
pozemků pro umístění veřejného
osvětlení na spojovací komunikaci
mezi ul. Přibická a silnicí č. 381.
T:
31.1.2022,
O:
starosta,
místostarosta
2.3. Rada obce ukládá připravit návrh
Rozpočtového opatření č. 4/2021.
T: 7.12.2021, O: starosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na vědomí závěry
Protokolu č. 81/PD/21 o výsledku
veřejnoprávní kontroly č.j. JMK
161346/2021 provedené Krajským
úřadem Jihomoravského kraje.
3.2. Rada obce vzala na vědomí
dokončení a předání Pasport
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veřejného osvětlení a Plánu obnovy
veřejného osvětlení.
Usnesení schválili všichni zúčastnění
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 23/2021
ze dne 15.11.2021

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program jednání
Rady obce č. 23/2021.
1.2. Rada obce schválila Návrh rozpočtu
na rok 2021, který předloží
k projednání v Zastupitelstvu obce.
1.3. Rada obce schválila Návrh Plánu
investic a oprav na roky 2022 –
2023, který předloží k projednání
v Zastupitelstvu obce.
1.4. Rada obce schválila Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo Oprava chodníku
na ul. U Hlinku se společností
Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice.
1.5. Rada obce schválila vyřazení
z evidence majetku dle předloženého
materiálu na základě zjištění
inventarizačních komisí ke dni
31.12.2019.
1.6. Rada
obce
schválila
prodej
nepotřebného majetku.
1.7. Rada obce schválila úpravy a z ní
vyplývající vícenáklady na opravě
komunikace na ul. U koupaliště.
1.8. Rada obce schválila dodatek
ke Smlouvě o dílo se společností
Architektura s.r.o. na podání žádosti
o stavební povolení pro projekt
„Venkovní sportoviště“.
1.9. Rada obce schválila Příkazní
smlouvu č. SML-Z-M-21-1032
se společností RPA Dotace s.r.o.
na zpracování dokumentace pro
podání žádosti o dotaci z MMR
na Rekonstrukci budovy ZŠ.
1.10. Rada obce schválila sanaci dřevěných
konstrukcí střechy v budově ZŠ
od společnosti KS Sankro s.r.o.
1.11. Rada obce schválila aplikaci
do mobilu Česká obec.
1.12. Rada obce schválila divadelní
představení Felixe Holzmana dne
3.12.2021.
1.13. Rada obce schválila zadávací
dokumentaci pro výběrové řízení
„Rekonstrukce přečerpávací stanice
na ul. Pouzdřanská“.
1.14. Rada obce schválila hodnotící
komisi
pro
výběrové
řízení
„Rekonstrukce přečerpávací stanice
na ul. Pouzdřanská“.
1.15. Rada obce zrušila z důvodu zhoršení
epidemie Coronaviru pořádání
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Obecního plesu.
1.16. Rada obce schválila projekt pro děti
„Výlety s tajenkou“
1.17. Rada obce schválila podání žádosti
o dotaci z Ministerstva vnitra
na pořízení hasičského auta.
2. Ukládá
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu
o činnosti Školské komise.
3.2. Rada obce vzala na vědomí
zprávu o dokončení projektové
dokumentace na nástavbu budovy
ZŠ.
Usnesení schválili všichni zúčastnění
členové Rady obce.
Usnesení z jednání ZO č. 6/2021
ze dne 14.12.2021
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. ZO pověřuje Radu obce provedením
Rozpočtového opatření č. 5/2021.
1.5. ZO schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2021 s celkovými příjmy
ve výši 68.731.700, - Kč a výdaji
ve výši 58.347.000, -Kč a splátkami
dlouhodobých úvěrů ve výši
4.484.000, -Kč.
1.6. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
rozpočet na rok 2022 s celkovými
příjmy ve výši 47.482.000, - Kč
a výdaji ve výši 60.651.000, -Kč
a splátkami dlouhodobých úvěrů
ve výši 4.484.000, -Kč.
1.7. ZO schválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2021 o stanovení
obecního systému odpadového
hospodářství.
1.8. ZO schválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021o místním
poplatku
za
obecní
systém
odpadového hospodářství.
1.9. Zastupitelstvo
obce
schválilo
Rozpočtový výhled na roky 2023–
2024.
1.10. Zastupitelstvo obce Vranovice
schvaluje dotaci pro Oblastní charitu
Rajhrad na poskytování sociální
péče ve výši 31.369, -Kč.
1.11. Zastupitelstvo obce Vranovice
schvaluje dotaci pro Oblastní charitu
Břeclav na poskytování sociální
péče ve výši 16.260, -Kč za období
7-11/2021.
1.12. Zastupitelstvo obce Vranovice
schvaluje dotaci pro Oblastní charitu
Břeclav za poskytování sociální

péče ve výši 17.487, -Kč za období
1-6/2021 a za náklady za dojezd
ve výši 27.456, - Kč.
1.13. Zastupitelstvo obce schválilo Plán
investic a oprav na rok 2022–2023.
1.14. Zastupitelstvo obce Vranovice
schválilo žádost o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj
Podpora rozvoje regionů 2022 pro
investici „Nástavba budovy základní
školy Vranovice“.
1.15. Zastupitelstvo obce Vranovice
schválilo platnost Strategického
plánu rozvoje obce Vranovice
do roku 2023.
1.16. Zastupitelstvo obce Vranovice
schválilo Dodatek č. 3 Smlouvy
o zajištění financování systému IDS
JMK.
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 Vranovice
bere na vědomí informace ze
zápisu 17. jednání Finančního
výboru ZO Vranovice, konaného
korespondenční formou dne 6.
prosince 2021.
2.4. ZO bere zprávu o činnosti KV
na vědomí.

Harmonogram svozu odpadu
Komunální odpad
únor: 11. | 25.
březen: 11. | 25.
duben: 8. | 22.

Separovaný odpad
Plast -

únor: 9.
březen: 9.
duben: 6.

Papír -

únor: 23.
březen: 23.
duben: 20.

Bioodpad - únor: 17.
březen: 17. | 31.
duben: 14. | 28.

Aktuality
Prioritou
investičních plánů
je školství
Investice do školství budou pokračovat
i v letošním roce a budou patřit k těm
nejvýznamnějším. Vyplývá to z plánu
investic a oprav na roky 2022–2023, jak
jej schválilo Zastupitelstvo obce na svém
zasedání v prosinci minulého roku.
Investice do vzdělání a také
sportovních či mimoškolních aktivit
budou nejsilnější kapitolou celého plánu.
V případě školství se jedná o půdní
vestavbu na budově základní školy
na ulici Masarykově a opravu krovu stejné
budovy. Předpokládaná celková výše
investice bude více než 17 mil. Kč. První
etapa v hodnotě okolo 10 milionů korun
se bude realizovat v letošním roce a celý
projekt bude završen v roce následujícím.
„Cílem nástavby je rozšíření počtu
tříd základní školy, snížení počtu žáků
v jednotlivých třídách a tím zkvalitnění
základního vzdělávání v naší obci,“
doplnil starosta Helikar.
V případě sportu a mimoškolních
aktivit se jedná o vybudování venkovního
sportovního areálu v lokalitě hřiště SK
Vranovice a jeho okolí. Tím se rozšíří
možnosti využití hřiště potřebám školy
a zájmu občanů. V areálu vznikne tenisový
kurt, běžecká dráha nebo místo pro vrh
koulí, vně přibydou plochy na míčové
sporty jako je volejbal, nohejbal či
basketbal. Projekt zahrnuje také lezeckou
NKA
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stěnu, workautové hřiště, rampu pro
koloběžky či skejty a další. Počítá se
i s vybudováním nového parkoviště pro
50 aut. Na tento projekt obec vyčlenila
částku okolo 9 milionů korun.
Další investice letošního roku půjdou
do modernizace přečerpávací stanice, dále
pak do vybudování dešťové kanalizace
na ulici Nosislavská, Zahradní a Lipová
a nového chodníku i parkoviště se dočká
ulice Sokolská.
Obec pamatuje i na zeleň. Jsou
vyčleněny
finance
na
následnou
povýsadbovou péči založených prvků
územního systému ekologické stability –
alejí, větrolamů, biokoridorů a biocenter.
Dokončena bude i revitalizace Šatavy,
a i zde se počítá s financováním následné
péče o tuto lokalitu.
Plán investic a oprav na rok 2022
je naplnění čtyřletého Strategického
plánu rozvoje pro léta 2019–2022 a dává
předpoklad pro pokračování strategického
plánování pro další období.
Kvapilová Dana

Zprávy ze
zastupitelstva
Poslední
veřejné
zasedání
Zastupitelstva obce v roce 2021 se
mimořádně uskutečnilo již v úterý 14. 12.
2021. Důvodem změny běžného termínu
byly schvalované obecně závazné vyhlášky,
jejichž schválení podléhalo stanoveným
termínům. Vyhlášky souvisejí s přijetím
nového zákona o odpadech a nemají
vliv na výši poplatku za odpadové
hospodářství. Ten se v příštím roce
nemění.
Stěžejními body veřejného zasedání
byly finančními plány příštího roku
i období následujících. Byl schválen
rozpočet na rok 2022, který počítá
s celkovými příjmy ve výši 47,482
mil. Kč, výdaji ve výši 60,651 mil. Kč.
a splátkami dlouhodobých úvěrů, ve výši
4, 484 mil. Kč. Rozpočet byl schválen jako
schodkový, a to ve výši 13, 169 mil. Kč.
Tento schodek bude hrazen ze zůstatků
na účtech ke konci letošního roku. Plán
investic a oprav na roky 2022–2023
mimo jiné zahrnuje realizací venkovního
sportovního
areálu,
modernizací
přečerpávací stanice, revitalizaci Šatavy
nebo povýsadbovou péči o zeleň, která

byla vysazena v podobě alejí, větrolamů,
biokoridorů a biocenter. Hodnota zeleně
vysazené v předcházejících letech je 30
mil. Kč., následná péče o ně, která je
v plánu zahrnuta se pohybuje ve výši
okolo 2 mil. Kč. Plán počítá i s dešťovou
kanalizací na ulici Lipové, Zahradní
a Nosislavské, veřejným osvětlením u sila
nebo nástavbou na budově základní
školy, důležitou pro rozšíření počtu
školních tříd. V této souvislosti byla
zastupiteli schválena také žádost o dotaci
od Ministerstva pro místní rozvoj, která
by měla sloužit k financování nástavby.
Důležitou investicí budou také stavební
úpravy v prostorách bývalé knihovny,
kde by měly být umístěny ordinace
praktických lékařů pro děti i dospělé.
Rozpočet a Plán investic a oprav pro
rok 2022 jsou naplněním Strategického
plánu rozvoje za léta 2019–2022.
Protože se jednalo o poslední veřejné
zasedání Zastupitelstva obce v letošním
roce, starosta závěrem poděkoval všem
zastupitelům za jejich celoroční obětavou
práci pro obec a popřál všem zdraví,
klidné svátky a úspěšný vstup do roku
následujícího.
Kvapilová Dana

Tříkrálová sbírka
měla rekordní
výtěžek
Tříkrálovou
sbírku
pořádá
každoročně Charita Česká republika
a jedná se o největší dobrovolnickou akci
v České republice. V naší obci se letos
Tříkrálová sbírka uskutečnila v sobotu
8. ledna 2022 v dopoledních hodinách.
Děkujeme všem, kteří přispěli v letošní
Tříkrálové sbírce a stejně tak i šikovným
koledníkům za jejich ochotu a čas.
V naší obci bylo vybráno 89.125 Kč.
Jedná se zatím o nejvyšší částku, která
byla ve Vranovicích v rámci Tříkrálové
sbírky vybraná. V předloňském roce
to bylo 72.036 Kč. V loňském roce se
z důvodu epidemie sbírka ve Vranovicích
neuskutečnila, lidé mohli přispět na účet
charity jinou formou. Biskupství brněnské
děkuje všem za dobrou vůli pomáhat
lidem v nouzi.
-kvap5

Bezpečnější pohyb
ulicí U Floriánka
V ulici U Floriánka vznikla koncem
loňského roku nová parkovací místa
u Budovy Vzdělávacího centra. Vyřešila
se tak situace s parkováním v této zatížené
lokalitě a průjezd i pohyb po komunikaci
je nyní bezpečnější. Spolu s výstavbou
parkoviště došlo i k rekonstrukci
kanalizace v ulici U Koupaliště
a U Floriánka a obě lokality mají i nový
povrch. Cena rekonstrukce vyšla na 3,6
mil. vč. DPH a provedla ji společnost BS
- Imex s.r.o.
-kvap-

Sdílená kancelář
Floriánek
Tři místa s počítačem,15 kancelářských
míst k sezení, konferenční sál, vybavená
kuchyňka s kávovarem a možnost využít
bazén. Tohle všechno nabízí prostory
Centra volného času a Obecní knihovny
ve Vzdělávacím centru Floriánek.
„S využitím druhého patra Obecní
knihovny jako sdílené kanceláře se

počítalo od samého začátku výstavby,
ale zpočátku byl zájem o tyto služby
minimální, vše se změnilo s nástupem
pandemie“, uvedl starosta Jan Helikar
Pandemie přesunula práci z kanceláří,
škol a úřadů do prostředí domovů.
Ukázala výhody práce z domu pro
zaměstnance i podnikatele a nastavila
nový pohled na firemní kulturu.
Vranovičtí se rozhodli na tuto situaci
reagovat a znovu oživili myšlenku
sdílené kanceláře ve Vzdělávacím centru
Floriánek.
Od února letošního roku tak budou
moci podnikatelé, zaměstnanci, podnikavé
maminky na mateřské dovolené nebo
třeba návštěvníci Vranovic, kteří potřebují
vykonat nezbytné pracovní úkony během
své dovolené využít pracovní místo
ve sdílené kanceláři Floriánek.
Využití
pracovního
místa
je
bezúplatně, stejně jako využití počítače
či wifi připojení. V rámci bezúplatného
pronájmu kancelářského místa je možné
užívat vybavenou kuchyňku s kávovarem,
konferenční prostory za sazbu 100 Kč
na hodinu a také bazén, který je součástí
komplexu Vzdělávacího centra.

S nabídkou sdílených kancelářských
prostor se počítalo od samotného vzniku
Vzdělávacího centra, ale nepočítalo
se s příliš velkým zájmem. Dva roky
pandemie tento stav změnily.

Hasiči obdrželi
Pamětní list
od hejtmana
Hejtman Jihomoravského kraje Jan
Grolich udělil Pamětní list jednotce
Sboru dobrovolných hasičů Vranovice
za mimořádné pracovní nasazení
a významnou pomoc pří zvládání krizové
situace zapříčiněné extrémní bouří
s tornádem na území Jihomoravského
kraje dne 24. 6. 2021.

150 m2 prostor
k bezplatnému využití
(Po, St, Čt od 8,00 do 18,00h.)
wi-fi připojení
3 počítačová místa
15 míst ke kancelářské práci
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Sdílená kancelář
možnost využití bazénu ve
vyhrazených hodinách
250 Kč/hodina

Ě

Pronájem přednáškového sálu
100 Kč/hodina
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Legenda silového
trojboje vstoupila
do síně slávy
Pan Ivan Karpíšek trenér, rozhodčí,
pořadatel soutěží, bývalý trojbojař
s mezinárodními zkušenostmi, zakladatel
oddílu silového trojboje ve Vranovicích,
byl dne 18. prosince uveden do síně
slávy Českého svazu silového trojboje.
Vranovický rodák Ivan Karpíšek patří
mezi nejvýznamnější osobnosti Českého
a Československého silového trojboje
v celé jeho dosavadní historii. V oblasti
silového trojboje se pohybuje již více než
60 let a jeho aktivita nepolevuje ani když
za pár dní oslaví životní jubileum – 80.
narozeniny. Za svoji práci si vysloužil
respekt napříč generacemi sportovního
prostředí.
Ivan Karpíšek svoji sportovní kariéru
začal gymnastikou, kterou musel pro
zdravotní komplikace opustit. Osud
ho zavál do brněnských Modřic, kde
se věnoval kulturistice a silovému
trojboji. V roce 1986 přerušil aktivní
kariéru, protože svoji pozornost obrátil
k rekonstrukci domu ve Vranovicích. Zde
ho také oslovila místní mládež, aby je
začal trénovat. I přes původní počáteční
nesouhlas se nakonec k silovému trojboji
vrátil. Jako trenér vranovických kluků
a také jako mezinárodní rozhodčí. A tak
jak do rozjíždějícího se vlaku silového
trojboje kdysi naskočil, do dnešního dne
z něj nevystoupil. Stále je velmi aktivní,
vitální a činorodý ať už při tréninku svých
svěřenců, na poli rozhodčího nebo při
pořádání soutěží. A my mu přejeme, aby
ještě dlouhá léta předával svůj sportovní
entuziasmus dalším generacím.
Kvapilová Dana

Ivan Karpíšek a předseda ČSST Milan Vacek

Je Země skutečně
kruté místo k žití?
Kam směřuje Evropa? Máme před
sebou vojenský konflikt na Ukrajině a jak
stát zvládl pandemii koronaviru? To byly
jen některé z mnoha otázek, na které
ve čtvrtek 20. ledna v podvečer odpovídal
generál v záloze, bývalý náčelník vojenské
zpravodajské služby a bezpečnostní
poradce inženýr Andor Šándor.

Na přednášku s názvem Jak bezpečný
je svět, ve kterém žijeme dorazilo
do Vzdělávacího centra Floriánek více
než tři desítky „zájemců o názory“
ve všech věkových kategoriích. V první
části besedy se povídání točilo zejména
kolem Evropské unie, politické situace
na Blízkém východě, Ruska či terorismu
a migrace.
Po více jak hodinovém povídání
došla řada na dotazy diváků. Ty, jak už
bylo výše uvedeno, nejčastěji směřovaly
k budoucnosti Evropy, konfliktu
na Ukrajině, významu Číny či vztahům
se Spojenými státy americkými. Ale
padl i dotaz ke znovuobnovení povinné
základní vojenské služby.
„A kam by ti vojáci asi šli? Nejsou
kasárna, nejsou zbraně,“ odpověděl
generál Šándor.
Po besedě následovala autogramiáda
a prodej zatím poslední knihy generála
Šándora s názvem „Planeta Země – kruté
místo k žití. Knihu je také možné si
zapůjčit ve vranovické obecní knihovně.
Kvapilová Dana

Obecní knihovna
„Je tolik kolik právě je a začínají
Srdcovky Zdeňka Junáka,“
věta,
kterou můžete slyšet každé všední
ráno od 9 hodin na frekvenci 106,5
Českého rozhlasu Brno. V pondělí 22.
listopadu mohli občané v kulturním sále
Vzdělávacího centra Floriánek, sledovat
zájezdní verzi tohoto rozhlasového
pořadu, nazvanou Srdcovky na cestách,
živě. Výrazná herecká osobnost Zdeněk
Junák navštívil Vranovice spolu se
šéfredaktorem Českého rozhlasu Brno
Jiřím Kokmotosem. Přes 80 návštěvníků,
kteří zavítali do Vzdělávacího centra
Floriánek, se bavilo humornými
historkami z oblíbeného seriálu Četnické
humoresky, kde Zdeněk Junák hrál jednu
z hlavních rolí, ale také se zaujetím
poslouchali vyprávění o dalších filmových
rolích, proložené humornými příhodami
z rozhlasového vysílání.
„Moc se mi líbil v brněnských
pohádkách, ale poručík Ambrož byl
nepřekonatelný“, nechala se slyšet jedna
z návštěvnic.

Herec Zdeněk Junák a šéfredaktor ČRo Brno
Jiří Kokmotos

V průběhu večera nezůstalo jen
u veselého vyprávění. Zdeněk si s sebou
přivezl i svůj oblíbený nástroj, kytaru,
a zaznělo několik melodií z pořadu
o Vladimíru Vysockém.
Uherskohradišťský rodák Zdeněk
Junák je téměř 30 let členem souboru
Městského divadla v Brně, kde za dobu
svého působení ztvárnil téměř osm
desítek postav nejen v činohře, ale
i muzikále. Před tím, až do roku 1992
byl členem Mahenova divadla – činohry
Státního později Národního divadla
Brno. Tam nastoupil v roce 1975
po ročním angažmá v Divadle pracujících
v tehdejším Gottwaldově, které bylo jeho
prvním místem po absolvování Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně v roce
1970. Neméně zajímavá je ale i jeho
filmografie. V průběhu let se divákům
představil více než ve stovce filmových
rolí, a to nejen v brněnském televizním
studiu, ale i v české televizi a českém
filmu i československém filmu.
Dana Kvapilová
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Základní a mateřská škola Vranovice

Výcvik začal v NĚMČIČKÁCH na lyžařské škole. První
výcvik byl nečekaný a lehký. Každý den jsme na svahu začínali
tím, že jsme si vzali vypůjčené lyže a lyžáky a šli jsme se připravit.
Lyžáky jsme si obouvali v bufetu a lyže dali na ramena. Na svahu
jsme každé ráno cvičili, abychom se rozhýbali. První den jsme
byli my začátečníci spolu a učili se základy. A ti, kteří už uměli
lyžovat, šli jezdit. Ze začátku jsme kopec vyjížděli na jezdícím
pásu a potom podle šikovnosti jsme přecházeli na pomu.
Výcvik začátečníků začal tím, že nás učili brzdit. Je to jedna ze

základních věcí, které musí každý lyžař umět. Pak jsme se učili,
jak se zvednout, když spadneme na lyžích.
Po první části lyžování přišla svačina. Oblíbená část.
Většinou jsme měli svačinu z domu, ale mohli jsme si v bufetu
koupit párek, sladkou sodovku, brambůrky a různé sladkosti.
Po svačině jsme pokračovali ve výcviku.
Celý kurz byl zakončený slalomem na čas. Za holky vyhrála
Alexandra Navrátilová a z kluků byl nejrychlejší Marek Novotný.
Úplně nejlepší čas měla Alexandra Navrátilová.
Po rozdání diplomů za splnění výcviku na nás pod svahem
čekalo překvapení. Vánoční stromeček a dárky. Hodnocení
kurzu: 100%
Matěj Malenovský, žák 2.A

A začínáme

V závěru výcviku proběhly závody.

16. - 22. 12. 2021

Němčičky - lyžařská škola

Tak a jsou z nás lyžaři
8

Farnost Vranovice
Synoda
V říjnu roku 2021 zahájil papež
František dvouletý celosvětový synodální
proces (doslova „společnou cestu“
laiků, duchovních a papeže). Světová
synoda má téma „Za synodální církev:
společenství, spoluúčast a poslání“. Cílem
procesu je zapojit všechny pokřtěné
katolíky a dát jim všem možnost skrze
naslouchání lidem a Duchu svatému
vyjádřit názory i podněty k rozvoji církve.
Oproti předchozím synodám je tato
rozdílná v tom, že podněty mají vyjít
od všech křesťanů, kteří se chtějí a mohou
zapojit do synody přímo ve farnostech
v malých skupinkách. Tyto malé skupinky
ve farnostech se scházejí spolu a připravují
podklady a náměty, které budou
shromážděny ve farnostech a předneseny
na biskupství, které je shromáždí a předá
za celou diecézi biskupské konferenci
naší země, jejíž zástupce přednese opět
syntézu podnětů za celou naši českou
církev na závěrečné biskupské synodě
v Římě v říjnu 2023. V naší farnosti vede
jednu skupinku paní Marta Goliášová.
Tato šestičlenná skupinka se sešla již
dvakrát a jako téma pro synodální
zamyšlení si z deseti nabízených okruhů
vybrala téma “Slavit – Společné putování
je možné pouze tehdy, pokud vychází ze
společného naslouchání Božímu slovu
a slavení eucharistie. Jak inspirativní
a určující pro náš společný život a naše
poslání je v našem společenství modlitba
a liturgické slavení? Jak ovlivňují
naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak
napomáháme tomu, aby se všichni věřící
účastnili liturgie aktivně”. Do konce
ledna by mělo proběhnout závěrečné
setkání naší skupiny, kdy společně
vytvoříme dokument s podněty z tohoto
tématu pro biskupství. Ještě připomínám,
že synodální proces je otevřen každému
pokřtěnému člověku anebo skupině
věřících, která má stále ještě čas se sejít
i v naší farnosti a zpracovat podnět
na některé vlastní téma. Více informací
je dostupných na webu www.cirkev.cz/
ze kterého byly také čerpány informace
do tohoto článku.
Pavel Kukleta

Oslavili jsme
advent, Vánoce
a příchod nového
roku
Na začátku doby adventní otec
Jaroslav požehnal věnce, které si rodiny
přinesly na první adventní neděli.
Bohoslužby v tomto čase opět prozářily
děti s lucerničkami, které přinášely
každou neděli v průvodu přede mší svatou
na připomenutí toho, že se blíží chvíle,
kdy si připomínáme, jak všem lidem
zazářilo světlo Boží lásky narozením
Ježíše Krista.

Vánoční bohoslužba

Děti i dospělí měli možnost připravit
se na Vánoce pomocí textů, které si
mohli v neděli vyzvednout v kostele vždy
na nadcházející týden. Pro nejmenší
byla na nástěnce připravena tradiční
obrázková mapa, do které děti po mši
postupně připevňovaly srdíčka mezi dvě
postavy, což symbolizuje to, že máme
v této době urovnat naše vztahy nejen
k Bohu, ale i k druhým lidem.

Příprava vánočního stromu

Bezprostřední přípravu na Vánoce –
stavění betléma a stromků dobrovolníky
z farnosti, organizoval opět pan Petr
Procházka, poslední sobotu před Vánoci.
Jeho manželka Blanka připravila pod
kůrem také malý perníkový betlém
s přebytečnými figurkami pro mlsné
dětské jazýčky.

Oba betlémy byly postaveny po roční
pauze, kdy o Vánocích 2020 kvůli
omezením, spojenými s nemocí covid-19,
byly ve vranovickém kostele umístěny
pouze jesličky a několik figurek vpředu
před oltářem a byl regulován počet
návštěvníků bohoslužeb.

Perníkový betlém p. Blanky Procházkové

V následujícím týdnu pak dobrovolníci
pod vedením rodiny Stejskalovy
a Machovy ozdobili postavené stromky
a dokončili vánoční výzdobu kostela.
Schola Vranovice, pod vedením Klárky
Bartlové, opět nezklamala a připravila
spoustu pěkných skladeb a písní k oslavě
Ježíšova narození, takže návštěvníci
bohoslužeb mohli sice v rouškách, ale
jinak již téměř bez omezení vnímat
krásu výzdoby a vyslechnout radostné
poselství, které zaznívá z vánočních
mešních textů. V sobotu na nový rok
mohli návštěvníci kostela zažít jednu
netradiční mši, na níž byla hudebním
doprovodem místo varhan, odstavených
kvůli neplánovanému výpadku varhaníků,
trubka.

Obrázková mapa pro děti

2. ledna jsme oslavili při nedělní mši
svátek Zjevení Páně – jinak nazvaný Tří
králů, při mši svaté byla požehnána křída
pro koledníky, kadidlo a voda. V sobotu
8. ledna pak naplnili kostel koledníci
tříkrálové sbírky, kterým požehnal otec
Jaroslav na jejich cestu.
Pavel Kukleta
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Společenské dění
Štědrovečerní zpívání
Krátce před 15. hodinou se na Štědrý den opuštěné ulice
Vranovic začaly plnit lidmi, kteří mířili ke kostelu Navštívení
Panny Marie. Na letošní Štědrovečerní zpívání sem dorazilo
o poznání více lidí, než tomu bylo v minulých letech. Opětovné
dlouhé týdny, kdy se lidé mohli scházet jen v omezené míře
a loňská absence nejen Štědrovečerního zpívání, ale všech
kulturních akcí vyvolala v mnoha lidech touhu po společném
setkání, a to zejména v tento sváteční den. Vánoční koledy
v podání Jána Lastomirského, který se doprovázel na kytaru,
početný sbor vranovických občanů, uvolněná atmosféra
i hasičský svařáček, byly úžasným svátečním zážitkem pro
všechny přítomné. Kdo z občanů projevil zájem a přinesl
si lucerničku se svíčkou, mohl si z kostela odnést tradiční
Betlémské světlo. Na všech přítomných byla vidět radost
ze společného setkání a možnosti si osobně popřát s přáteli
k nadcházejícím svátkům. Před čtvrtou hodinou se svátečně
naladění obyvatelé Vranovic začali pomalu rozcházet ke svým
domovům, aby spolu se svými blízkými mohli v nadcházejícím
večeru usednout ke štědrovečerní večeři.
Ráda bych poděkovala panu Jánu Lastomirskému za jeho
ochotu doprovodit a rozezpívat Štědrovečerní zpívání.
Kvapilová Dana

Včera, dnes a zítra
Kdo by neznal Felixe Holzmanna, českého komika
německého původu, ke kterému neodmyslitelně patřily kulaté
kostěné brýle a tralaláček. Byl lidovým komikem a legendou
televizní zábavy, přestože se neobjevil v žádném filmu.
V minulém roce uplynulo 100 let od jeho narození. Při této
příležitosti byl uveden jediný oficiální divadelní revival s názvem
VČERA, DNES A ZÍTRA, aneb Felix Holzmann se vrací.

Nezapomenutelné scénky televizní zábavy

V pátek 3. prosince uvedlo tento ojedinělý divadelní počin
složený z nezapomenutelných, chronicky známých i těch
neznámých, scének Felixe Holzmanna i Centrum volného času
ve Vranovicích.
Hodinu a půl dlouhé představení bylo provázeno hlasitým
smíchem obecenstva, které si nostalgicky zavzpomínalo
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na dnes již historii klasické televizní zábavy. Ovšem důkazem
nadčasovosti či stálé aktuálnosti jednotlivých scének a gagů byla
odezva i od publika výrazně mladšího, které se rovněž výborně
bavilo.
Představení do Vranovic přivezli z Prahy herci David
Šír, který v představení ztvárňuje Felixe Holzmanna, ale
stojí i za produkcí celého představení. Jeho neméně dobrým
nahrávačem byl herec Miroslav Reil.
„Je to ryzí,
čistý,
poctivý,
český
humor
a osobně si
myslím,
že
dnes je opravdu
zapotřebí
víc
než snad kdykoli
jindy. V dnešní
šílené době si
pustíte zprávy
nebo si otevřete
David Šír jako Felix Holzmann a Miroslav Reil
noviny a je vám
na nic. Pustíte si libovolnou scénku Felixe Holzmanna a je vám
prostě líp.“ uvedl David Šír.
A přesně tak přdstavení zapůsobilo i na diváky. V předvánoční
době, ovšem zahlcené negativními zprávami a nejistotou, byl
tento večer oázou klidu v moři nepokoje.
Kvapilová Dana

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
Menší rodinný dům –
může být k rekonstrukci
(2+1, 3+1)

Stavební pozemek
250 m2 a větší

Byt, alespoň
po částečné
rekonstrukci
pro tříčlennou
rodinu

Rekreační objekty
(apartmány, vinné
sklepy, chaty a chalupy)

Ornou půdu pro
hospodaření nebo
samostatné vinice

Větší RD k užívání
bez nutných investic
(3 pokoje a větší)

Vinný sklep, nejlépe
s ubytováním pro 4
a více osob

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

+420 774 999 016

POZEMKY

DOMY

BYTY

SKLEPY

BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK

Stvořena pro
nekonečnou inspiraci.
Zcela nová Sportage.

Kontaktujte naše
prodejce:

AGROTEC a.s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
Tel.: 519 402 480 | www.agrotecauto.cz

Petra Leskourová

Jakub Škotnár

M +420 724 111 662
E leskourova@agrotec.cz

M +420 702 001 091
E skotnar@agrotec.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.
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Na slovíčko…
Ve dnech 22. -24. 10. 2021 se
v litevském Vilniusu uskutečnilo
Mistrovství světa v benchpressu. Českou
republiku spolu s dalšími závodníky
reprezentovali i dva svěřenci trenéra
vranovického oddílu silového trojboje
Ivana Karpíška. A reprezentace to byla
více než velmi důstojná. Proto jsem si
dovolila oba závodníky, tedy Miroslavu
Horákovou a Michala Sichu pozvat
ke krátkému rozhovoru.
V úvodu jsem uvedla, že Vaše
reprezentace byla více než důstojná,
prozradíte nám jak jste se na Mistrovství
světa umístili?
MH: Soutěžila jsem v kategorii ženy
do 84 kg a získala jsem 4. místo výkonem
94 kg.
MS: Já jsem soutěžil v kategorii muži
masters I do 83 kg a skončil jsem na 6.
místě výkonem 172,5 kg.

Závodník oddílu silového trojboje Michal Sicha

To je velký úspěch, hned dva
závodníci z jednoho oddílu a takové
umístění, kolik závodníků z České
republiky se mistrovství zúčastnilo?
MS: Bylo nás celkem 12 z České
republiky a jinak okolo 500 závodníků ze
30 zemí.
Jak se Vám líbila Litva a Villnius?
MH: Villnius není příliš zajímavé
město, ale hezký byl výlet na hrad Trakai,
který pro nás zorganizovali. Leží asi 30
kilometrů od Villniusu. Ten je známý
a zajímavý.
Co je důležité pro závodníka
v silovém trojboji, je něco, co si musí
odpustit, v čem se musí hlídat?
MS: Především si závodník musí
uhlídat váhu. Protože, když se nahlásí, že
12

nastupuje v nějaké
váhové
kategorii,
tak potom už se to
nedá změnit a pak
tu váhu překročí,
tak už nemůže
startovat.
MH: Musíte si
kontrolovat co před
závodem jíte, ale to
už závodníci znají
a vědí jak to uhlídat. Skupina českých trojbojařů
Jak jste se dostali k silovému trojboji
vlastně kvalifikoval na Mistrovství světa
a jak dlouho jej už děláte?
v benchpressu. No a pak samozřejmě
MH: Silový trojboj dělám druhým ta Litva. A pak jsem získal 3. místo
rokem. Předloni v květnu mě oslovil na Mistrovství Evropy v silovém trojboji
pan Karpíšek a Jirka Furch, když jsem v Plzni minulý rok.
přišla na Noc Sokoloven, kterou pořádal
MH: Já jsem zatím absolvovala
vranovický Sokol, jestli bych silový
jen 4 závody. V červnu na Mistrovství
trojboj nechtěla zkusit. Mě ta nabídka
České republiky v bechpressu jsem byla
oslovila a poctila, a tak jsem ji přijala.
v kategorii nad 76 kg druhá výkonem 90 kg
Do Vranovic jsem se přistěhovala před 14
a díky tomu, že vítězka tohoto závodu
lety, pocházím z východního Slovenska
se musela začít věnovat mateřským
z vesničky Jaklovce. Silový trojboj pod
povinnostem, jsem byla nominována
vedením pana Karpíška mě lákal, a proto
na Mistrovství světa do Litvy. A druhé
jsem byla ráda, že mě oslovili.
místo jsem získala také na 8. Mistrovství
MS: U mě je to jiné, já dělám silový Jižní a Severní Moravy v kategorii žen
trojboj již 26 let a 26 let tak znám i pana do 84 kg v klasickém silovém trojboji
Karpíška. Ale do Vranovic jsem se dostal výkonem 297,50kg. To bylo v roce 2021
oklikou. Pocházím z Lednice a tam žádný v Ostravě.
oddíl není a nějaký čas jsem žil v Praze
Věnovali jste se i jiným sportům, než
a závodil za Sokol Nymburk, asi 8 let a pak
jste
začali se silovým trojbojem?
jsem se vrátil na Jižní Moravu, takže pak
MS: Dřív jsem se hodně věnoval
už byla jasná cesta do Vranovic. Ale již
předtím jsem tady často závodil a všechny i kulturistice. Získal jsem 2. místo
na Mistrovství republiky v roce 2009
je tady znal, tak jsem věděl do čeho jdu.
v kategorii mužů a také 1. místo
na Mistrovství Čech mužů a žen v roce
2013 v Nechanicích.
MH: Já jsem 10 let dělala atletiku
a také orientační běh. K největším
úspěchům
patří
asi
vítězství
na Mistrovství Slovenské republiky.
A co byste chtěli říct na závěr?
MH: Rádi bychom poděkovali panu
Noční odjezd do Vilniusu
Karpíškovi za jeho podporu v náročné
Jaké bylo Vaše nejúspěšnější umístění přípravě na Mistrovství světa v Litvě…
v silovém trojboji během Vaší kariéry?
MS: ...a Tělovýchovné jednotě Sokol
MS: Ve 23 letech jsem vyhrál Vranovice za finanční podporu, která
Mistrovství České republiky juniorů nám uhradila startovné a povinný
v silovém trojboji v Dobříši, pan Karpíšek antidopingový poplatek.
tam byl hlavní rozhodčí v roce 2003,
Děkuji za rozhovor a přeji Vám ještě
to byl silný zážitek, tam jsem musel hodně úspěchů v silovém trojboji a také
hodně bojovat. Minulý rok jsem vyhrál pod vedením pana Ivana Karpíška.
Mistrovství české republiky v benchpressu
Masters* výkonem 180 kg a tím jsem se * Masters je označení věkové kategorie nad 40 let

Z činnosti spolků a organizací
Hasiči
SDH ve Vranovicích
Rok 2021 byl pro členy SDH dost
náročný. Začátkem roku jsme byli
nuceni zrušit hasičský ples. Od března
až do listopadu probíhala na hasičské
zbrojnici rekonstrukce veškerých el.
rozvodů,
rekonstrukce
společenské
místnosti a kuchyňky. Podařilo se jako
každý rok 2x uspořádat sběr železného
šrotu. V září jsme započali s budováním
dětského výcvikového hřiště na zahradě
fary, na kterém nás ještě v letošním roce
čeká hodně práce. Během roku jsme byli
povoláni k 33 výjezdům, což je rekordní
počet.
Výjezdy JSDH Vranovice za rok 2021
• 5.1. 11:36 požár RD v Pohořelicích
• 12.2. 14:12 tech. pomoc, vyproštění
osoby v Přibicích
• 22.3. 23:00 požár ventilace haly
v Pohořelicích
• 1.4. 13:35 požár trávy ve Vranovicích
• 9.4.
00:27
požár
udírny
ve Vranovicích
• 12.4.
15:03
požár
stromu
ve Vranovicích
• 5.5. 05:17 požár RD v Novosedlech
• 11.5. 18:19 požár trávy ve Vranovicích
• 4.6. 16:19 dopravní nehoda s požárem
ve Vranovicích
• 20.6. 15:26 tech. pomoc, likvidace
hmyzu ve Vranovicích
• 22.6. 10:58 požár trávy ve Vranovicích
• 24.6. 20:15 tech. pomoc, zatopený
podjezd ve Vranovicích
• 26.6. 08:00 tech. pomoc, oprava
střechy v Mor. Nové Vsi
• 27.6. 08:00 tech. pomoc, oprava
střechy v Mor. Nové Vsi
• 2.7. 07:00 tech. pomoc, údržby
elektrocentrál a rozvoz hyg. potřeb
v Mor. N. Vsi
• 3.7. 07:00 tech. pomoc, údržby
elektrocentrál v Mor. N. Vsi
• 6.7. 07:00 tech. pomoc, likvidační
práce a kropení při demolicích v Mor.
N. Vsi
• 14.7. 06:30 tech. pomoc, demolice
štítové zdi a krovu RD v Mikulčicích
• 19.7. 11:47 požár v zem. družstvu
v Popicích
• 25.7. 21:47 tech. pomoc, zatopený

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podjezd ve Vranovicích
2.8.
17:32
požár
přístřešku
v Pohořelicích
16.8. 16:13 tech. pomoc, odstranění
spadeného stromu z komunikace
ve Vranovicích
16.8. 16:52 tech. pomoc, odstranění
stromů z polní cesty a vyproštění
bagru v Uherčicích
16.8. 17:10 tech. pomoc, odčerpání
vody z komunikace ve Vranovicích
16.8. 19:16 tech. pomoc, odstranění
spadeného stromu z komunikace
v Přibicích
17.8. 00:12 tech. pomoc odstranění
spadeného stromu z komunikace
ve Vranovicích
9.9. 09:44 požár RD v Pohořelicích
14.9. 14:31 námětové cvičení, požár
haly v Pohořelicích
27.9. 09:04 námětové cvičení, stavba
protipovodňových stěn v Pohořelicích
16.10. 22:34 požár el. instalace sklepa
v Popicích
29.10. 18:10 požár osobního vozidla
ve V. Němčicích
19.11. 11:28 tech. pomoc, planý
poplach
20.11. 22:08 požár komína RD
v Přibicích

Hasičský ples 19. 2. 2022 je zrušen.

Aleš Hanuš

Sokol – oddíl
všestrannosti –
mladší žákyně
Konec roku 2021 jsme si užily,
ozdobily jsme si stromeček v předsálí
sokolovny. Poslední tři hodiny jsem
nachystala holkám tři hledačky a cvičily
jsme, povídaly si a chutnaly navzájem
vánoční cukroví a dobroty. Holky, děkuji
velice za společné zážitky, přeji vám
šťastný rok 2022, zdraví, spokojenost
a super zážitky.
Jana Hanušová
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Mladý hasič

Kameny zmizelých

Momenty ze zimy

(něm. Stolpersteine)
Motto: ... Aby si někdo kámen
mohl přečíst, musí se před obětí
sklonit...

V době distribuce tohoto čísla
Zpravodaje se dožívá krásného
životního jubilea – 80 let, významný
vranovický občan – pan Ivan Karpíšek.
Pan Ivan Karpíšek, od 18. prosince
loňského roku člen síně slávy Svazu
silového trojboje České republiky,
se už šesté desetiletí angažuje jako
závodník, trenér, rozhodčí a organizátor
ve prospěch a blaho tohoto sportovního
odvětví. V raném věku po všestranné
gymnastické průpravě se začal silovému
trojboji věnovat v Modřicích u Brna,
aby po přestěhování do Vranovic v r.
1990 založil samostatný oddíl zde.
Po změně společenských pořádků
a znovuobnovení činnosti Sokola se
tento oddíl (spolu s dalšími) zařadil
do jeho organizačních struktur a až
do dnešního dne vyvíjel veškeré aktivity
pod jeho hlavičkou. Po ukončení
aktivní závodní činnosti se Ivan bez
přerušení věnuje hlavně trenérské
práci. Mezi jeho odchovance patří
např. úspěšní závodníci Pavel Pláteník
a Jiří Furch. Dále byl (a jistě bude
i nadále) také obětavým organizátorem
bezpočtu závodů na nejrůznějších
výkonnostních úrovních a v posledních
desítkách let v neposlední řadě i vysoce
respektovaným rozhodčím. S nejvyšší
kvalifikací mezinárodního rozhodčího
rozhodoval závody např. v americkém
Texasu, v Jihoafrické republice či
Portoriku...
Ivanovi přejeme do dalších
let
zejména
hodně
zdraví
a nevyčerpatelného elánu do další
aktivní činnosti!
Výbor T.J. Sokol Vranovice ČOS.
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Ano, už si to snad ani neuvědomujeme,
že již více než tři čtvrtě století panuje
na evropském kontinentě mír. Ano, mnozí
už snad i zapomínáme, že dvě světové
války minulého století stály život miliony
obětí. Zapomenout však nesmíme, neboť
kdo zapomene své historie, bude odsouzen
k jejímu opakování, kdo zapomene jejích
obětí, sám se jí může snadno stát...
Možná až nemístně patetickými
slovy vyřčená myšlenka, že je stále nutné
připomínat si vlastní historii, vzpomínat
jejích obětí a brát si z ní poučení...
S myšlenkou „Kamenů zmizelých“
k uctění památky beze stopy zmizelých
obětí druhé světové války přišel jako
první německý umělec Gunter Demnig,
který první kámen položil 16. prosince
1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem.
A od roku 2008 se Stolpersteine
nacházejí i v chodnících ve městech
v České republice (viz. Wik.) – mezi
jinými i v obci Vranovice.

S myšlenkou umístit do chodníku
„Kámen zmizelých“ na památku zmizelé
vranovické občanky, zapálené sokolky
a významné členky předválečného
vranovického
ochotnického
spolku
Alžběty Saxlové, seznámila naše čtenáře
v říjnovém čísle Zpravodaje současná
nejstarší členka místního Sokola sestra
Marie Duroňová. S péčí a za finanční
podpory místního zastupitelstva byl
mosazný kámen skutečně vyroben a již
je umístěn v chodníku před bývalým
domem (č.p. 58), ve kterém paní Saxlová,
jedna z milionů obětí holocaustu, bydlela.
Jedná se o současný dům č.p. 664 na ulici
U Floriánka. Bohužel, vinou některých
nepříznivých okolností, karanténních
opatření a zemních prací v této
lokalitě nemohl být kámen prozatím
slavnostně a s náležitou pietou odhalen.

S jeho podobou tedy naše čtenáře
seznamujeme alespoň v tomto aktuálním
čísle Zpravodaje. A každý, komu není
zatěžko sklonit trochu hlavu na znamení
účasti s neblahým osudem naší bývalé
spoluobčanky, tak může při nejbližší
procházce obcí učinit...
Za T.J. Sokol Pavel Šťastný

Něco z nohejbalu...

Pravidelní cestující do Brna si mohli
před několika lety z vlaku všimnout, že
v Modřicích „před mostem“ probíhala
stavba nové sportovní haly. Pro ty, kteří
se ve sportu příliš neorientují – Modřice
jsou na sportovní mapě České republiky
zapsány jako bašta špičkového nohejbalu.
Za dobu své existence místní oddíl, který
hrává svoje zápasy právě ve sportovní
hale a na přilehlém antukovém hřišti
vzdálených asi 350 metrů od vlakového
nádraží, získal 12 titulů mistra české
extraligy, 23 titulů mistrů ČR v kategoriích
jednotlivců, dvojic a trojic a mnoho titulů
pro vítěze evropských pohárových soutěží.
Velkou konkurenci českému nohejbalu
může v Evropě a na světě dělat snad
jenom Slovensko. Velká tradice a obliba
toho sportu je příčinou jeho výsadního
postavení v celosvětovém měřítku u nás
i u našich východních, blízce spřátelených
sousedů…
Nohejbal na amatérské úrovni
pod hlavičkou T.J. Sokol se také ale
již dlouhé roky hrává ve Vranovicích.
Pravda, oddíl nehraje žádnou pravidelnou
soutěž řízenou příslušným sportovním
svazem, o níž by bylo možné referovat
ve Zpravodaji, ale tréninky a přátelské
zápasy stálých členů jsou nedílnou
součásti sportovního dění v místní
Sokolovně. A díky organizátorskému

Účastníci a účastnice halového turnaje

Radost z 3. místa – Kužel, Hort, Richter.

nadšení a elánu se daří už několik
let ve Vranovicích pořádat přátelské
turnaje s pravidelnou účastí spřátelených
amatérských oddílů. I v letošním roce
se (navzdory pandemické situaci)
oddílu podařilo uspořádat 3 pravidelné
turnaje. Z toho dva na venkovním hřišti
v areálu bývalého koupaliště a jeden
v pravidelném pozdně podzimním
termínu v hale. Letního turnaje 24.7.
se letos zúčastnilo celkem 6 tříčlenných
družstev. Přijela družstva z Rajhradu,
Žatčan a Uherčic. Do finálového boje
však hostující teamy nezasáhly. Zvítězili
domácí Z. Rosa, P. Vlk a M. Fröhlich
před favorizovaným triem Korčák, Kužel,
Procházka. Následovalo neodmyslitelné
posezení při grilu a naražené bečce…
Už název „Burčákový turnaj“
napovídá, v kterém termínu jej oddíl
nohejbalu již pět let pořádá. Zúčastnilo se

opět 6 teamů a specialitou tohoto turnaje
je, že složení jednotlivých trojic pro hru
se losuje. V jednom družstvu tedy můžou
hrát i hráči z různých oddílů. Zářijové
počasí turnaji opět přálo, výsledky nebyly
až tak důležité. Důležitější byla kvalita
konzumovaného burčáku a chuť guláše
obětavě připraveného účastníkem turnaje
Mirkem Novotným.
Již 13. ročník halového turnaje
proběhl v tradičním termínu 17.
listopadu. Letos se ho zúčastnilo 8
tříčlenných teamů a opět přijel tradiční
účastník, resp. účastnice z Útěchova!
Hráčky tohoto oddílu hrají od roku 1997
pravidelnou soutěž družstev – celostátní
extraligu (dokonce získaly i titul mistryň
ČR) a ani letos nepřipustily jakékoliv
pochyby o své výkonnosti. V turnaji
porazily všechny své mužské amatérské
konkurenty. A jako „bonus“ pro diváky je
nutno k jejich nespornému sportovnímu
umění připočítat, že je při hře i „na co se
dívat“. Prostě UMÍ! Druhé (I. Korčák,
J. Vašíček, Z. Hicl) a třetí místo potom
patřilo domácím družstvům, poraženým
v boji o 3. místo byla potom trojice
z Rajhradu…
Závěrem si oddíl nohejbalu dovoluje
poděkovat T.J. Sokol, M.O. moravského
rybářského svazu, ostatním sponzorům
a všem fandům za poskytnutá sportoviště,
morální i finanční podporu. Přijďte někdy
navštívit některý z našich sportovních
turnajů jako diváci nebo s námi zkuste
i potrénovat!!
Za oddíl nohejbalu Ivo Korčák
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SKAUTI

Konec roku nám uběhl jako voda.
Na oddílové výpravě na konci listopadu
do Zaječí jsme si užili sněhovou nadílku
a výstup na “horskou” zasněženou
rozhlednu Maják od nádraží v Zaječí.
Málokdy se povede na půldenní výpravě
zažít opravdovou zimu v našem kraji
– o to větší byla radost všech účastníků
z bílé nadílky. Užili jsme si stavění
sněhuláků koulování i jízdu na igelitech
a samozřejmě i spoustu legrace mezitím.
Poté se celý oddíl sešel ve čtvrtek 23.
prosince na vánoční besídce v jídelně
Scholarestu (děkujeme moc za zapůjčení
vedoucí paní Matouškové). Zde si
děcka zahrály hru uvnitř, vyhodnotilo
se nejkvalitnější cukroví a na závěr jsme
pomáhali v parku za Scholarestem
Ježíškovi sbírat dárky a bojovali se zlými
skřety, co chtěli zničit Vánoce. Po besídce
vyrazili starší roveři a rangers roznášet
betlémské světlo, které jsme stejně jako
loni roznášeli kromě Vranovic ještě
v Ivani, Pouzdřanech a Přibicích.Tato akce
je vždy o něco náročnější než tříkrálová
sbírka, protože v sousedních obcích
často nemáme natolik zmapovaný terén
a každý nový zájemce o světlo představuje
pro roznášející malý úkol z navigace.
Ještě, že máme dneska ty mobily s GPS
:). Celkem jsme ve 3 skupinách obešli
cca 30 rodin po Vranovicích a 35 rodin
v sousedních obcích.
Hned po svátcích pak organizoval
Marek Mazuch 8. ledna Tříkrálovou
sbírku pro charitu, na kterou vyrazilo
14 skupin s vedoucími a členy skupinek
převážně z našeho oddílu a několika
jejich kamarádů. Koledníkům na cestu
po Vranovicích požehnal místní farář
otec Jaroslav Sojka.
Do nového roku vstupujeme
každoročně tím, že sčítáme naše členy,
takže si dovolím udělat malé srovnání –
navzdory nepříjemnostem s koronavirem,
kdy se špatně organizovala veškerá
činnost spolků nás neubylo, ale oproti
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loňsku dokonce o 5 členů
přibylo. Máme o něco
víc Benjamínků a také
světlušek a vlčat. Ve starších
věkových kategoriích je
to horší. Do nového roku
vstupujeme s celkovým
počtem členů oddílu 97,
z toho je 71 členů mladších
15 let ke dni registrace.
Zejména schůzky mladších
dětí tak spolehlivě zaplní
celou klubovnu.
A co plánujeme? Ješ- Výlet do Zaječí
tě v zimě nějakou menší
výpravu a na jaře bychom
chtěli vyrazit na vícedenní výpravy. Na přelomu
dubna a května nás čeká
setkání všech skautů ze
střediska v Pohořelicích
– Jamboree a v květnu ty
starší z nás volba nového
vedení střediska. V letošním roce plánuje středisko
Vranovice opět tábor Vlčat
a světlušek pravděpodobně
Oddílová schůzka ve Scolarestu
v červenci a Skautů a skautek na přelomu července
anebo začátku srpna. Také
hledáme termín letního
oddílového
Příměšťáku
pro Benjamínky, zatím
uvažujeme o dvou termínech jeden v půli července
a druhý v půli srpna, právě
v návaznosti na termíny
střediskových táborů, kam
chtějí jet i vedoucí, kteří
pomáhají na příměšťáku.
A mimochodem –
v souvislosti s tím, že se
bude v květnu po sněmu
středisko
Vranovice
dělit na střediska dvě –
Pohořelice a Vranovice –
hledáme místo (stodolu/
suchý sklad), kam bychom
přes zimu mohli schovat
táborové
vybavení.
Pokud byste o něčem
věděli, ozvěte se někomu
z dospělých vedoucích.
Děkujeme.
Pavel Kukleta Tříkrálová sbírka

Ochránci přírody
Máme tu nový rok, tak se pojďme
ohlédnout za předchozím rokem u nás
ochránců.
V dubnu jsme opět organizovali
akci Ukliďme Vranovice, účastníků bylo
celkem 60 (včetně dětí), odpadků jsme
zbavili 9 lokalit, naplnili jsme celkem 80
velkých 100 litrových pytlů.
V září jste nás mohli potkat
na Vranovickém dýňování, které se
konalo v parku za Domovem pro seniory
(DPS). Na této akci jsme rozdávali
záclonové pytlíky k nákupu pečiva, ovoce
a zeleniny. Výhodou těchto pytlíků je, že
šetří přírodu díky možnosti opakovaného
použití na rozdíl od sáčků mikrotenových.
Zároveň jsme měli na starosti jedno ze
stanovišť se zábavnými úkoly pro malé
účastníky dýňování.
Opět jsme u nás přivítali pana
profesora Zdeňka Žaluda, uznávaného
bioklimatologa,
který
přednášel
na téma Lidstvo a klimatická změna.
Tato přednáška se konala 16.11.
v přednáškovém sále vzdělávacího centra
a zúčastnilo se jí cca 20 posluchačů. Pan
profesor opět nezklamal, přednáška byla
velmi zajímavá a poutavá. Dozvěděli
jsme se o nevyhnutelných změnách,
které naši republiku čekají např.
v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního
hospodářství a také jsme dostali rady, jak
každý z nás může svým dílem přispět
k ochraně klimatu. Rada zní velmi
jednoduše: žít skromněji, nakupovat
s rozmyslem a např. omezit konzumaci
masa a průmyslově zpracovaných
potravin.
Na podzim jsme nakoupili ve Starých
odrůdách ovocné keře a původní druhy
stromů. Několik keřů jsme věnovali naší
základní a mateřské škole, takže si děti
budou moct užívat úrody malin, angreštů,
vinné révy a dalšího ovoce. Poblíž sochy sv.
Floriána jsme vysadili moruše a za DPS
kdouloň, kalinu a lísky. Dále máme
v plánu za DPS vysadit ještě ovocné keře.
V letošním roce, pokud covidová situace
dovolí, nás budete mít možnost potkat
opět na obecních akcích. Máme také
připravené vratné kelímky, které se těší
na svou premiéru. Na jaře nás opět čeká
velké uklízení, o termínu vás budeme včas
informovat.
Moc se na vás těšíme a v novém roce
vám přejeme zejména zdraví a pohodu.

Klub maminek

Inzerujte ve Vranovickém
zpravodaji

opět

ŽIJE !

Vychází každý sudý měsíc
nákladem 900 výtisků
Distribuce do každé domácnosti

KDY?

každé úterý od 9.30 do 11.30

KDE?

Dům pro seniory Vranovice, U Floriánka 53
(přízemí vpravo)

S KÝM?

maminky (či jiná dospělá osoba) s dětmi (nejčastěji
do 3 let)

VÍCE…

na Fb skupině Klub maminek Vranovice a na webu
www.klubmaminek.tode.cz

Těšíme se na Vás!

ZDARMA
Trvale umístěn na webu obce
Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu
Občanská řádková inzerce ZDARMA

Členové ČSOP Šatava
17

18

Společenská
kronika

Blahopřejeme…
Březen

Marta Korábová............................. 81
Naděžda Dlapková......................... 65
Helena Fröhlichová........................ 70
Zdenka Fučíková........................... 84
Hana Hochmanová........................ 65
Libuše Mlátilíková......................... 65
Blažena Žáková.............................. 87
Ludmila Formanová...................... 80
Josef Zekl....................................... 89
Věra Hrůzová................................. 60
Karel Vrátný................................... 60
Jaroslav Bartošic............................. 92
Milan Pešina.................................. 70
Marie Mikulíková.......................... 75
Bohumil Nevěděl........................... 81
Věra Rosová................................... 80
Josef Kelbl...................................... 83
Duben

Vítání malých občánků
V sobotu 4. prosince 2021 obec Vranovice slavnostně přivítala malé občánky do
života. S upřímnou radostí jsme poznali nové děti, kterými jsou Anna Šišková, Štěpán
Sochor, Matyáš Zimek. 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.

Marcela Hasieberová...................... 80
František Pospíšil........................... 75
Vítězslav Karpíšek......................... 75
Vladimír Jílek................................. 81
Pavla Pláteníková........................... 65
Miluše Třináctá.............................. 65
Květoslava Němcová...................... 65
Alena Šťastná................................. 60
Miluše Hanušová........................... 85
Helena Rausová............................. 82
Jan Dobeš....................................... 65
Františka Furchová......................... 83
Jiří Zajíc......................................... 86
Svatoslava Petrášová....................... 86
Marie Kohoutová........................... 75
Petr Mlčák..................................... 70
Narození

Sofie Suchánková
Marek Urbánek
Terezie Gregorovič
Matyáš Hrdlička
Šimon Hirsch
Nelly Válková
Marek Valehrach
Úmrtí

Karel Wollinger
Filip Doné

Počet obyvatel ke dni 31.12.2021

Muži.......................................... 1235
Ženy........................................... 1231
Celkem...................................... 2466
z toho dospělí............................. 1915
- muži....................................... 947
- ženy....................................... 968

děti............................................... 551
- chlapci................................... 288
- dívky...................................... 263
Průměrný věk obyvatel je 40,106 let.
Připravila:
Magda Stehlíková, matrikářka
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