
Obec ochránila finance Barbánkův masopustní 
průvod

Výstava historie 
Vranovic

2022 ČÍSLO 2 DUBEN DISTRIBUCE ZDARMA

Slavnostní otevření výstavy
 HISTORIE VRANOVIC

30. 4. 2022 od 15 hodin
ve Vzdělávacím centru Floriánek

Historie a rozvoj každé obce 

a každého města je to největší 

bohatství, které může mít, 

naši obec nevyjímaje. Kde byl 

a jak vypadal „Husí rynk“, kde 

bylo „U Parku“, kde se jezdily 

ve Vranovicích motocyklové 

závody, historie železnice 

a další místa ve Vranovicích, 

kde obec zaznamenala největší 

rozvoj. Sedm lokalit, sedm 

příběhů, sedm míst, u kterých 

si připomeneme, jak se měnily 

v čase.  

Slavnostní otevření výstavy bude 

30. 4. 2022 ve Vzdělávacím 

centru Floriánek. Všechny 

srdečně zveme.

Jan Helikar, starosta
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
dva roky jsme žili v nejistotě a obavách 

z  následků pandemie. Dva roky jsme 
nevěděli, zda je pandemie definitivně 
na  ústupu nebo jestli nás nečeká nová 
mutace coronaviru, a  s  tím i  nová vlna 
opatření. Celé období pandemie vedlo 
k  rostoucímu napětí ve  společnosti 
vyplývající z  omezujících opatření 
a z přístupu k očkování.

Nejistotu vystřídal strach, 
oprávněný strach
S  odstupem jednoho měsíce 

můžeme konstatovat: „strávené dva roky 
s coronavirem je slabý odvar toho, co nás 
čeká“. Nikdo z nás si, ani v té nejbujnější 
fantazii, nepřipouštěl možnost válečného 
konfliktu v  Evropě, 300 km od  našich 
hranic. Ano, je to pár kilometrů od nás, 
každý den potkáváme nešťastné rodiny, 
které opustili Ukrajinu, které opustili své 
bydliště, své příbuzné.

Naší povinností je pomoci.
Pomoc musí každý z nás 
i samospráva
Každý z  nás přemýšlí, jak pomoci, 

finančním darem, věcným darem, 
poskytnutím ubytování, vše je důležité, 

vše je prospěšné, ale nikdy to nebude 
dostačující.

Obec je připravena poskytnout 
krátkodobou, okamžitou pomoc, současně 
se však připravuje na  dlouhodobou 
podporu všech, kteří ji budou potřebovat. 
Obec připravuje podmínky pro začlenění 
ukrajinských obyvatel do  života v  obci. 
Pomoc při zajištění krátkodobého 
ubytování, pomoc při zajištění umístění 
dětí do  školy, pomoc při zajištění 
zaměstnání, to jsou oblasti, kde v současné 
době obec pomáhá.

Hospodářské a strukturální 
následky budou trvalé
Následky války na Ukrajině nedokáže 

nikdo zatím ani odhadnout. Co je však 
jisté, že budou celosvětové a  trvalé. 
Hospodářské a  strukturální změny se 
však budou týkat celé společnosti a naší 
nevyjímaje. Nejedná se jenom o  změnu 
závislosti na  dodávkách plynu, ropy 
a  s  tím spojené hospodářství. Dojde 
i k následným změnám v sociální oblasti, 
zaměstnanosti, školství, zdravotnictví.

V  současné době je vidět první 
a  nevyhnutelné důsledky v  cenách, 
zejména energií, benzinu a potravin.

Na  všechny strukturální změny 

musíme být připraveni. Nejen každý 
z nás, ale i obce a města, celá samospráva.

První a  pro hospodaření naší obce 
zásadní dopad následků agrese Ruska 
na  Ukrajině a  s  tím spojená celosvětová 
opatření proti Rusku se vedení obce 
podařilo včas předejít. Hned první den 
agrese, tj. 24.2. vedení obce přijalo zásadní 
rozhodnutí, a  to přesunutí více než 22 
mil Kč ze SBERBANK CZ do  České 
spořitelny. Jak se následně ukázalo, 
jednalo se o zásadní krizové rozhodnutí, 
které předešlo následnému finančnímu 
kolapsu a  zajistilo stabilitu hospodaření 
obce. Ne všem městům a  obcím, která 
měla finanční prostředky uloženy 
u SBERBANK CZ se to podařilo.

Vážení spoluobčané, nikdo z  nás 
neví, co bude zítra, jak dlouho a s jakými 
dopady agrese Ruska skončí. Pomozme 
proto, prosím, nyní řešit zoufalou 
situaci ukrajinských obyvatel, dle 
možností každého z  nás. Při tom však 
nezapomínejme na  své okolí, na  svoji 
rodinu, na své přátele. 

Každá krize nás ve skutečnosti posílí. 
Posílí jednotlivce, naši obec i  celou 
společnost.

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. 5/2022  
ze dne 28.2.2022

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

Rady obce č. 5/2022. 
1.2. Rada obce schválila Zprávu 

o hospodaření za rok 2021 Základní 
školy a  Mateřské školy Vranovice 
p. o.

1.3. Rada obce schválila nabídku 
na  instalaci skleněné přepážky 
do knihovny.

2. Ukládá

2.1. Rada obce ukládá prověřit 
možnosti pro přemístění kontejnerů 
na komunální odpad na ul. Sokolská

 T: 31.3.2022, O: místostarosta, Aleš 
Hanuš 

2.2. Rada obce ukládá prověřit, zda 
oplocení chovu psů v  Hájku je 
v souladu se Stavebním zákonem.

 T: 31.3.2020, O: místostarosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na  vědomí zprávy 

o zajištění platebního systému obce 
po odejmutí bankovní licence bance 
SBERBANK CZ a.s.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 4/2022  
ze dne 21.2.2022

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

Rady obce č. 4/2022. 
1.2. Rada obce schválila Rozpočtové 

opatření č. 1/2022 s  celkovými 

příjmy ve  výši 47.733.700,- Kč 
a  výdaji ve  výši 61.026.000,-Kč 
a  splátkami dlouhodobých úvěrů 
ve výši 4.484.000,-Kč a předloží jej 
ke schválení v Zastupitelstvu obce. 

1.3. Rada obce schválila hospodaření 
Základní školy a  Mateřské školy 
Vranovice p.o. za rok 2021 a převod 
hospodářského výsledku ve  výši 
13.072,19 Kč do  rezervního fondu 
školy.

1.4. Rada obce schválila Inventarizační 
zprávu Základní školy a  Mateřské 
školy Vranovice, p.o. k 31.12.2021.

2. Ukládá
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace o  zajištění provozu TIC 
pro letní sezónu.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 
o  soudních sporech s  bytovým 
domem Nad Dolinami.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
informace o  zajištění sociálních 
služeb v obci Vranovice.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 
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informace ve věci podaných námitek 
ve  výběrovém řízení na  dodavatele 
prací „ Dešťová kanalizace odvodnění 
křižovatek ulic Nosislavská/Lipová, 
Zahradní/Lipová“.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 3/2022 ze dne 
7.2.2022

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

Rady obce č. 3/2022. 
1.2. Rada obce schválila program jednání 

Zastupitelstva obce dne 24.2.2022.
1.3. Rada obce vyslovila poděkování 

řediteli, zástupkyní ředitele i  všem 
pedagogickým pracovníkům ZŠ 
a  MŠ za  zvládnutou výuku v  době 
pandemie.

1.4. Rada obce vyloučila z  výběrového 
řízení „Dešťová kanalizace odvodnění 
křižovatek ulic Nosislavská/Lipová, 
Zahradní/Lipová“ nabídku uchazeče 
společnosti TD LKW s.r.o., 
Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče 
z důvodu neúplné nabídky.

1.5. Rada obce vybrala vítěznou nabídku 
výběrového řízení „Dešťová 
kanalizace odvodnění křižovatek 
ulic Nosislavská/Lipová, Zahradní/
Lipová“ společnost BS-IMEX, 
spol. s r.o., Zvonařka 408/16, 617 00 
Brno.

1.6. Rada obce schválila zadávací 
dokumentaci pro stavbu „Nástavba 
budovy základní školy Vranovice“.

1.7. Rada obce schválila obnovu 
a  pořízení nových odpadkových 
košů a laviček

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá svolat poradu 

zastupitelů za  účelem projednání 
Stavebního záměru na  výstavbu 
sportovní haly na ul. Sokolská.

 T: 17.2.2022, O: starosta
2.1. Rada obce ukládá projednat 

a případně podat žádost o umístění 
dopravního zrcadla na  ul. 
Pouzdřanská.

 T: 15.3.2022, O: starosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o průběhu inventarizace majetku.
3.2. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

ředitele Základní školy a  Mateřské 
školy Vranovice o provozu ZŠ a MŠ 
v  prvním pololetí školního roku 
2021/2022.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 
o  soudních sporech s  bytovým 
domem Nad Dolinami.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 
informace o  zajištění poskytování 
sociálních služeb.

3.5. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 
Policie ČR o  situaci v  oblasti 
veřejného pořádku a  vnitřní 
bezpečnosti na  území služebního 
obvodu OOP ČR Pohořelice za rok 
2021. 

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 2/2022  
ze dne 24.1.2022

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

Rady obce č. 2/2022. 
1.2. Rada obce schválila Plán kulturních 

akcí na I. pol. 2022
1.3. Rada obce schválila smlouvu pro 

aplikaci Na kole i pěšky.
1.4. Rada obce schválila Zprávu 

o činnosti knihovny za rok 2021.
1.5. Rada obce schválila Dodatek 

ke smlouvě o dílo č. 2 se společností 
Architektura s.r.o. Víkova 15/1142, 
Praha.

1.6. Rada obce schválila nabídku 
Ing.  arch Kleina na  vypracování 
změny Územního plánu č. 3.

1.7. Rada obce schválila Zadávací 
dokumentaci pro výběrové 
řízení zhotovitele akce „Dešťová 
kanalizace odvodnění křižovatek 
ulic Nosislavská/Lipová, Zahradní/
Lipová“.

1.8. Rada obce schválila členy výběrové 
komise pro zhotovitele akce 
„Dešťová kanalizace odvodnění 
křižovatek ulic Nosislavská/Lipová, 
Zahradní/Lipová“.

1.9. Rada obce schválila Smlouvu 
o  hudební produkci č. 04/2022 
s Mistříňanka Antonína Pavluše, z.z. 
na konání Obecního plesu v termínu 
14.1.2023

1.10. Rada obce schválila Smlouvu 
na  výkon Technického dozoru 
na stavbě „Intenzifikace přečerpávací 
stanice - ul. Pouzdřanská“ 
s Ing. Jaroslavem Jedličkou, Hájkova 
3, Brno.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá připravit podklady 

pro Zadávací dokumentaci pro 
výběrové řízení na  akci Venkovní 
sportoviště.

 T: 30.3.2022, O: místostarosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na vědomí informace 

o soudních sporech ve věci bytového 
domu Nad Dolinami.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
zajištěnost povinného pravidelného 
testování proti viru SARS.COV-2. 

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 1/2022  
ze dne 10.1.2022

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

Rady obce č. 1/2022. 
1.2. Rada obce schválila Příkazní 

smlouvu na  zajištění administrace 
výběrového řízení na  dodavatele 
stavby „Nástavba budovy základní 
školy Vranovice“.

1.3. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
se společností VHZ-DIS, spol. s r.o. 
na intenzifikaci přečerpávací stanice 
– ul. Pouzdřanská.

1.4. Rada obce schválila cenové nabídky 
pro vypracování dokumentace 
pro provedení stavby „Přístavba 
a stavební úpravy domu Náves 89“. 

1.5. Rada obce schválila ceník obědů 
společnosti Scolarest - zařízení 
školního stravování spol. s r.o.

1.6. Rada obce schválila nový platový 
výměr pro ředitele Základní školy 
a Mateřské školy Vranovice p.o. 

1.7. Rada obce schválila Zápis likvidační 
komise Základní a  Mateřské školy 
Vranovice p.o.

1.8. Rada obce schválila koncept sdílené 
kanceláře v prostorách knihovny

1.9. Rada obce schválila návrh pro 
vytvoření parkovacích míst na  ul. 
Sokolská.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá zajištění testování 

všech zaměstnanců obce v intervalu 
2x týdně antigenními testy 
na přítomnost antigenu viru SARS.
CoV-2.

 T: od 17.1.2022 do zrušení nařízení 
O: starosta 

2.2. Rada obce ukládá připravit Zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení 
na  stavbu „Dešťová kanalizace 
– odvodnění křižovatek ulic 
Nosislavská/Lipová, Zahradní/
Lipová“.

 T: 24.1.2021, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá připravit Zadávací 
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dokumentaci pro výběrové řízení 
na  stavbu „Přístavba a  stavební 
úpravy domu Náves 89“.

 T: 15.2.2022, O: starosta
2.4. Rada obce ukládá připravit pro 

jednání ZO Návrh na  změnu č. 3 
Územního plánu.

 T: 10.2.2022, O: starosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

předběžné výsledky hospodaření 
obce za rok 2021.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 1/2022 
ze dne 24.2.2022

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 Vranovice 

schválilo výjimku z  regulativu 
Územní studie pro stavbu RD 
na pozemcích p.č. 3801/6 a 3800/7. 

1.5. ZO schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 1/2022 s  celkovými příjmy 
ve  výši 47.733.700,- Kč a  výdaji 
ve  výši 61.026.000,-Kč a  splátkami 
dlouhodobých úvěrů ve  výši 
4.484.000,-Kč. 

1.6. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
Vranovice na  rok 2022 žadateli SK 
Vranovice , z.s. ve výši 160.000,-Kč.

1.7. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
Vranovice na  rok 2022 žadateli TJ 
SOKOL Vranovice ve výši 125.000,-
Kč.

1.8. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
Vranovice na  rok 2022 žadateli 
ZO ČZS Místní sdružení vinaři 
Vranovice ve výši 20.000,-Kč.

1.9. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
Vranovice na  rok 2022 žadateli 
Rybářský svaz, z.s., pobočný spolek 
Vranovice ve výši 20.000,-Kč.

1.10. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
Vranovice na  rok 2022 žadateli 
Českému svazu ochránců přírody 
Šatava z.s., ve výši 15.000,-Kč.

1.11. ZO schvaluje dle §54 odst. 2 
stavebního zákona vyhodnocení 
projednání návrhu změny č. 2 
Územního plánu Vranovice.

1.12. ZO v  souladu s  ust. § 13, § 43 
odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního 
zákona, §55b a  přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a  způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, 
ust. § 171 a  následujících zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve  spojení s  ustanovením § 185 
odst. 4 stavebního zákona, schvaluje 
a  vydává změnu č. 2 Územního 
plánu Vranovice opatřením obecné 
povahy. 

1.13. Zastupitelstvo obce schvaluje 
pořízení změny č.3 územního plánu 
Vranovice

1.14. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o dílo na zhotovení změny 
č.3 územního plánu Vranovice

1.15. Zastupitelstvo obce schvaluje 
pořízení změny č.3 zkráceným 
postupem pořizování změny 
územního plánu ve  smyslu § 55a 
odst.3 stavebního zákona.

1.16. Zastupitelstvo obce stanovuje 
pověřeného zastupitele, kterým bude 
starosta obce.

1.17. ZO schvaluje výsledky inventarizace 
k  31.12.2021 dle přednesené 
inventarizační zprávy.

1.18. Zastupitelstvo obce stanovilo 
výši podpory (dotace) pro výkon 
sociálních služeb pro rok 2022 
ve výši 120,-Kč/hod.

1.19. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o zajištění výkonu terénní 
pečovatelské služby Oblastní 
charitou Rajhrad pro obec Vranovice 
a  o  poskytnutí dotace Oblastní 
charitě Rajhrad za zajištění výkonu 
této služby.

1.20. ZO schvaluje nečlenům ZO 
působícím ve  Finančním výboru 
navrženou odměnu za rok 2021.

1.21. ZO schvaluje nečlenům ZO 
působícím ve  Kontrolním výboru 
navrženou odměnu za rok 2021.

1.22. Zastupitelstvo obce schválilo 
odměny za  činnost v  r. 2021 pro 
členy Komise stavební a  životního 
prostředí, Kulturní komise a Sociální 
komise dle předloženého návrhu 
předsedy jednotlivých komisí.

1.23. Zastupitelstvo obce vyjádřilo velké 
poděkování za  činnost všech členů 
jednotlivých komisí a  výborů 
při Radě a  Zastupitelstvu obce 
Vranovice.

1.24. Zastupitelstvo obce schvaluje 
realizaci stavby rozšíření veřejného 
osvětlení na  spojovací komunikací 
mezi ul. Přibická a silnicí č. 381. 

1.25. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouva o smlouvě budoucí zřízení 
věcného břemene – služebnost 
a  smlouvě o  podružné dodávce 

elektrické energie se společností 
Raiffeisen Agro Morava spol. s r.o., 
Přibická 711, 691 25 Vranovice

1.26. Zastupitelstvo obce 
schvaluje Smlouvu č. HO-
0 0 1 0 3 0 0 6 2 5 7 7 / 0 0 3 - M O P R 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností EG.D, a.s., 
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 
Brno.

1.27. Zastupitelstvo obce 
schvaluje Smlouvu č. HO-
0 0 1 0 3 0 0 7 0 1 0 7 / 0 0 2 - E N G S 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností EG.D, a.s., 
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 
Brno.

1.28. Zastupitelstvo obce schvaluje 
vyjadřuje souhlas s  investičním 
záměrem a  s  předložením 
žádosti o  dotaci k  projektu 
„00283720 – Vranovice – Výstavba 
sportovní haly ve  Vranovicích“, 
v  rámci programu č. 16252: 
REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ 
INFRASTRUKTURA 2020 – 
2024, výzvě: REGIONY 2022, 
Národní sportovní agentury.

1.29. Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas 
se zajištěním spolufinancování 
projektu „00283720 – Vranovice 
– Výstavba sportovní haly 
ve  Vranovicích“, předkládaného 
v  rámci programu č. 16252: 
REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ 
INFRASTRUKTURA 2020 – 
2024, výzvě: REGIONY 2022, 
Národní sportovní agentury.

1.30. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o poskytování poradenských 
služeb pro podání žádosti o podporu 
v  rámci programu č. 16252: 
REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ 
INFRASTRUKTURA 2020 – 
2024, výzvě: REGIONY 2022, 
Národní sportovní agentury se 
společností Euro Grant Investment 
s.r.o., Reálná 172/2, 702 00 Ostrava 
– Moravská Ostrava.

1.31. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Příkazní smlouvu na  komplexní 
a  organizační zajištění zadávacího 
řízení veřejné zakázky podle zákona 
č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných 
zakázek pro investici „Výstavba 
sportovní haly ve  Vranovicích“ se 
společností BON TENDR s.r.o., se 
sídlem Jeremenkova 9, 742 42 Šenov 
u Nového Jičína

1.32. Zastupitelstvo obce schvaluje 
u  majitelů pozemků p.č. 749/5 
a  749/7 povinnost vyplývající 
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z uzavřených Kupních smluv podat 
návrh na  zahájení kolaudačního 
řízení rodinného domu na  termín 
31.8.2023

1.33. Zastupitelstvo obce schvaluje, 
z  důvodu hospodářské a  finanční 
opatrnosti při řízení obce, převést 
s  okamžitou platností veškerý 
platební styk z banky SBERBANK 
CZ a.s. do  správy České spořitelny 
a.s.

1.34. Zastupitelstvo obce Vranovice 
odsuzuje vojenskou agresi Ruska 
na území nezávislého státu Ukrajina.

2. ZO ukládá
2.1. ZO ukládá zveřejnit opatření obecné 

povahy a  úplné znění územního 
plánu Vranovice po  změně č. 2 
na  úřední desce obce Vranovice 
a  současně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.

 T: ihned, O starosta
2.2. ZO ukládá bezodkladně předat 

ověřené usnesení zastupitelstva 
o  vydání změny č. 2 Územního 
plánu Vranovice pořizovateli – MěÚ 
Pohořelice OÚPSÚ.

 T: ihned, O: starosta
3. ZO bere na vědomí
3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení 

zastupitelstva na vědomí. 
3.2. Zastupitelstvo obce bere zprávu 

o činnosti Rady obce na vědomí.
3.3. Zastupitelstvo obce Vranovice bere 

na  vědomí informace ze zápisu 18. 
jednání Finančního výboru ZO 
Vranovice, konaného 7. února 2022. 

3.4. ZO bere zprávu o  činnosti 
Kontrolního výboru na vědomí.

3.5. ZO bere na  vědomí oznámení 
o zahájení projednání návrhu změny 
č. 1 Územního plánu 

3.6. ZO bere na  vědomí informace 
o  výsledku projednávání 
návrhu změny č. 2 Územního 
plánu Vranovice uvedených 
ve  vyhodnocení projednání návrhu 
Územního plánu Vranovice v rámci 
odůvodnění územního plánu. 

Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční 
28.  dubna  2022 ve velké zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice, 
Školní 1.

Aktuality

Obec ochránila 
finance
V reakci na ukrajinský konflikt došlo 

k  uzavření poboček banky Sberbank, 
i zastavení karetních transakcí. Sberbank 
CZ vlastní, přes rakouskou Sberbank 
Europe, ruská státní Sberbank, která se 
stala terčem sankcí.

Na základě okamžité reakce na vývoj 
situace banky se podařilo ochránit peníze 
z obecního rozpočtu. Starosta obce nechal 
již minulý čtvrtek převést 22 milionů 
z  účtu Sberbank, kde mají Vranovice 
bankovní účet, do České spořitelny.

Na rozdíl od některých velkých měst 
a krajů, kterým hrozí kvůli pádu Sberbank 
obrovské ztráty, se finance Vranovic 
podařilo ochránit. Česká národní banka 
zahájila v  těchto dnech odebrání licence 
bance Sberbank a pozastavila vklady.

Obec ale ještě stále má u této banky 
úvěr a  je nutné zajistit krytí splátek 
tohoto úvěru. Proto zatím nebyly běžné 
platby přesměrovány na nový účet, pouze  
na  několik dnů, do  vyřešení situace, 
pozastavil činnost platební terminál 
na Obecním úřadě. 

-kvap-

Pomoc Ukrajině

Občané kteří by chtěli pomoc 
Ukrajině, ať již materiální pomocí, 
finančně či nabídkou ubytování se 
mohou obrátit na  kontakty uvedené 
v  níže uvedeném odkazu a  rozhodnou 
se i na  základě zacílení jednotlivých 
organizací na  pomoc v  různých 
strukturách.

POMOC UKRAJINĚ – SBÍRKY 
NA UKRAJINU V ČESKU

S nabídkou ubytování pro ukrajinské 
občany se můžete obrátit na:
•	 ubytovaniukrajina@suz.cz nebo 

www.suz.cz (Správa uprchlických 
zařízení ministerstva vnitra)

•	 proukrajinu@denik.cz (pomoc 
zprostředkuje DENÍK.CZ)

Vranovice – sociální 
obec
Domácí zdravotní a  sociální péče 

o  seniory, rodiny s  dětmi, občany se 
zdravotním či mentálním hendicapem 
nebo osoby v  sociální tísní patří 
k základním prioritám vedení obce.

„Ve  spolupráci s  Charitou Rajhrad, 
společností Girasole a dobrovolníky z řad 
vranovických spoluobčanů zajišťujeme 
domácí zdravotní péči, pečovatelské 
a  sociální služby, sousedskou výpomoc 
a  nově také tísňovou péči,“ upřesnil 
starosta Jan Helikar

Tísňová péče je sociální služba 
poskytovaná v  prostředí klienta 
prostřednictvím distanční hlasové 
a  elektronické komunikace pomocí 
snadno ovladatelného nouzového 
tlačítka, které má senior či jiná potřebná 
osoba neustále u sebe v podobě náramku. 
V  případě, že dojde k  život ohrožující 
situaci, například pádu, úrazu, nevolnosti 
a  dalších, osoba zmáčkne tlačítko 
a  speciální telefon přivolá pomoc, která 
zjistí, o  jaký problém se jedná a  zajistí 
zdravotní pomoc, spojí se s policií, hasiči 
nebo příbuznými.

Od  roku 2013 obec realizuje projekt 
sociálních služeb s  názvem Sociální 
obec Vranovice. Prioritními adresáty 
sociální péče jsou senioři, rodiny s dětmi 
a další sociální skupiny. Projekt definuje 
základní sociální služby poskytované 
jednotlivým sociálním skupinám. Patří 
sem poradenství v  oblasti sociální 
podpory, donáška obědů a  léků, pomoc 
v  domácnosti, zřízení domu pro seniory 
a v neposlední řadě je součástí také projekt 
Podaná ruka, který spočívá v jednorázové 
podpoře nezletilého jedince, který se 
kvůli závažným zdravotním či mentálním 
problémům ocitl v tísni.

Kvapilová Dana

Pes, který štěká, 
nekouše 
Již více než dva roky obcí rezonuje 

kauza chovu psů bojových plemen 
na  okraji lokality Hájek. Na  základě 
upozornění občanů, kteří poukazovali 
zejména na  nevyhovující životní 
podmínky zvířat a  nedostatečné 
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zabezpečení pozemku, byla postupně 
kontaktována Police České republiky, 
ochrana životního prostředí, ochránci 
zvířat i veterinární správa. 

Oslovené organizace neshledaly žádné 
pochybení a  vzhledem ke  skutečnosti, 
že nedošlo k  přestupku či jinému 
protiprávnímu jednání nemohly do práv 
majitele pozemku zasáhnout.

Na  konci minulého roku byl 
zaslán podnět ke  Krajské a  veterinární 
správě Státní veterinární správy pro 
Jihomoravský kraj, na jehož základě bylo 
dne 4. 1. 2022 provedeno v  uvedeném 
chovu místní šetření. Při kontrole, která 
se odehrála za  přítomnosti zástupců 
veterinární správy, obce Vranovice 
a  Městského úřadu Pohořelice, bylo 
zjištěno, že psi jsou v  dobré výživové 
kondici a nevykazují známky onemocnění, 
poranění nebo týrání. Manipulace s nimi 
se ukázala jako bezproblémová a žádný ze 
psů nevykazoval známky agrese. Zvířata 
jsou socializovaná a zvyklá na přítomnost 
lidí. Jsou chována v  zastřešených 
kotcích, kde mají boudy. Psi na  volném 
prostranství jsou přivázaní na  řetězech 
a každý má svou boudu. Jejich umístění 
na  volném prostranství je z  důvodu 
vzbuzení respektu a  zamezení vniknutí 
cizí osoby na pozemek. Psi jsou očkovaní 
i očipovaní. Pozemek je zabezpečen proti 
vniknutí cizí osoby.

Ze závěrů celkového šetření vyplývá, 
že nedošlo k porušení zákona ani jinému 
přestupku, psi jsou dostatečně zabezpečeni 
a  nemohou se dostat do  nežádoucího 
kontaktu s  cizím člověkem. Pokud bude 
k chovné stanici přistupováno v  souladu 
s  pravidly chování k  cizím zvířatům 
na  cizím, soukromém pozemku, nemělo 
by dojít k žádným nežádoucím kolizím.

„Výsledky šetření je obec nucena 
akceptovat. Současně ale necháváme 
prověřit, zda umístění chovu a  kotců 
na  daném pozemku je v  souladu se 
stavebním zákonem.“ uvedl místostarosta 
Drahomír Dofek

Vzhledem k  tomu, že pozemek, 
kde se chov psů nachází je umístěn 
v  bezprostřední blízkosti turistických 
cest a  pohyb osob kolem ohrazeného 
pozemku vyvolává u  psů teritoriální 
chování provázené štěkotem, které je pro 
procházející osoby nepříjemné je obec 
rozhodnuta vynaložit další úsilí ve snaze 
zajistit občanům bezpečnost a  komfort 
při pohybu v dané lokalitě.

Kvapilová Dana

Zprávy ze 
zastupitelstva: 
O krok blíž k centru 
Sokolská
Zastupitelé na  čtvrtečním veřejném 

zasedání schválili investiční záměr 
a předložení žádosti o dotaci k projektu 
výstavby sportovní haly na ulici Sokolská. 
Výstavba kulturního a  sportovního 
centra se tak zase o  krok posunula 
ke  konečné realizaci. Projekt sportovní 
haly je schválen a zelenou stavba dostala 
i od stavebního úřadu vydáním stavebního 
povolení. Nyní se bude čekat, zda stavbu 
podpoří také Národní sportovní agentura 
přidělením dotace ve  výši 40 milionů 
korun. O  konečné výstavbě však bude 
rozhodovat již nové zastupitelstvo.

V  dalším jednání zastupitelstvo 
schválilo dotace z  rozpočtu obce pro 
místní spolky a sdružení. Konkrétně pro 
Tělovýchovnou jednotu Sokol ve  výši 
125  000 Kč, Sportovní klub Vranovice 
ve  výši 160  000 Kč, vinařům a  rybářům 
byla každému spolku schválena dotace 
ve výši 20 000 Kč a 15 000 Kč obdrží také 
spolek ochránců přírody Šatava.

V  reakci na  aktuální mezinárodní 
události starosta obce Jan Helikar 
navrhnul ke  schválení rozhodnutí 
o  převodu veškerého platebního styku 
z banky SBERBANK CZ a.s. do správy 
České spořitelny, a  to z  důvodu 
hospodářské a  finanční opatrnosti při 
řízení obce. Zároveň byla zastupiteli 
odsouzena vojenská agrese Ruska 
na území nezávislého státu Ukrajina.

Kvapilová Dana

Další investice 
do vzdělání slibuje 
kvalitnější výuku
Snížit počty žáků ve  třídách a  tím 

zlepšit kvalitu výuky se rozhodlo vedení 
Vranovic spolu s vedením základní školy. 
Od  letošního jara se začne budovat 
nástavba na školní budově v Masarykově 
ulici, kde vzniknou tři nové třídy základní 
školy. Již v příštím roce tak bude možné, 
aby každý ročník základní školy měl dvě 
třídy. Cílem této investice je zkvalitnění 
výuky, snížení počtu žáků ve  třídách 
a zlepšení zázemí pro žáky i učitele.

„Nižší počet žáků v  jedné třídě 

umožní klidnější průběh výuky, zpětnou 
vazbu a pozitivní přístup k individualizaci 
výuky,“ uvedl starosta Jan Helikar.

Rozšíření počtu tříd základní školy 
vychází mimo jiné z reformy financování 
regionálního školství, která má školám 
zajistit dostatek finančních prostředků 
pro zlepšení kvality výuky, odpovídající 
ohodnocení pedagogických pracovníků 
a rozšíření jejich počtu.

Stavební práce začnou v  červnu 
po  ukončení stávajícího školního roku 
a  dokončení výstavby je plánováno 
na  březen následujícího roku. 
Předpokládaný rozpočet je 17 milionů. 
Náklady ve  výši 10 milionů korun by 
mohly být hrazeny z dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj, o  kterou má obec 
zažádáno.

Kvapilová Dana

Sázka 
na vzdělanost
Moderní vzdělávací centrum s  pěti 

třídami prvního stupně základní školy, 
bazénem, tělocvičnou, víceúčelovou 
zahradou, novou knihovnou a  třídami 
základní umělecké školy, ale také rozšíření 
kapacity mateřské školy, zřízení speciální 
přípravné třídy základní školy, projekt 
půjčování hraček, program celoživotního 
vzdělávání dospělých a rozšíření nabídky 
volnočasových aktivit pro všechny věkové 
kategorie.

Vedení obce vsadilo na  rozvoj 
vzdělanosti, jako jedné ze stěžejních 
podmínek pro úspěšné uplatnění obyvatel 
v  osobním i  profesním životě a  udržení 
kvality života na  venkově. V  roce 2014 
formulovalo své priority v  dokumentu 
Vize vzdělávání obce Vranovice, který 
je součástí Strategického plánu rozvoje 
obce.

Stanovené cíle se podařilo naplnit. 
Celkově se do  školství, vzdělanosti 
a  rozvoje volnočasových aktivit v  letech 
2015–2020 investovalo téměř 100 
milionů korun

„Naplněním Vize vzdělávání pro roky 
2015–2020, ale rozvoj a  modernizace 
školství nekončí. V  letošním roce bude 
zahájena výstavba tří nových tříd základní 
školy v  nástavbovém patře na  budově 
základní školy v  ulici Masarykově“, 
doplnil k projektu starosta Jan Helikar

Kvapilová Dana



7

Obecní knihovna

Tajuplný svět 
podivuhodných her 
Jiřího Šebesty
Dne 8. 2. 2022 proběhlo v knihovně 

herní odpoledne s panem Jiřím Šebestou 
a jeho netradičními ručně vyrobenými 
hrami. Knihovnu zaplnily hry nové 
generace, které jsou založeny na zcela 
odlišné vizuální stránce oproti hrám 
klasickým. Pan Šebesta pak několik her 
a hlavolamů osobně představil a trpělivě 
vysvětloval pravidla. Děti soutěžily 
mezi sebou navzájem, koumaly nad 
hlavolamy či se bavily nad jednotlivými 
prapodivnými hrami. A v tu chvíli si ani 
nevzpomněly na výdobytky této doby – 
tablety či mobily.

TIC Vranovice

Informační centrum 
zahájilo turistickou 
sezónu
Pátek 1.4.2022 je den, kdy pro vás 

otevíráme novou sezónu turistického 
informačního centra Vranovice. Najdete 
nás na stálém místě v nádražní budově.

A  na  co se můžete těšit? Rozsáhlé 
informace týkající se možností turistiky, 
cykloturistiky a  doprovodných aktivit, 
turistické suvenýry, brožurky a  řada 
dalších upomínkových předmětů.

Pro všechny milovníky cykloturistiky 
se spolu s otevřením informačního centra 
se otevře i PŮJČOVNA KOL. Všechna 
kola prošla předsezónním servisem  
a k 1. 4. budou připravena  k vypůjčení. 
Opět budou k  dispozici s  veškerou 
vybaveností na  cesty a  za  stejné 
půjčovné jako v předešlých letech (ceník 
půjčovného najdete na  webu Vranovic 
www.vranovice.eu/jsem-turista/tic/
pujcovna-kol/).

Kdo si v  loňském roce nestihl 
vyzvednout Průvodce naší naučnou 
stezkou vrány Krákorky, v letošním bude 
pro všechny opět k  dispozici. Naučná 
stezka je 5,5 km dlouhá trasa Vranovicemi 
a  jejich okolím, na které se dozvíte vše 
např. o  fauně, či flóře nebo vlakové 
dopravě naší obce a jiné. Procházka vede 
částečně obcí a částečně lesem a určitě se 
s naším Průvodcem nudit nebudete :-) 

Knihobudka je nedílnou součástí 
našeho infocentra a bude tomu i nadále. 
Pokud tedy máte doma knihy, které rádi 
věnujete dál, není nic jednoduššího než 
přijít, knihy přinést a třeba si odnést zase 
jiný kousek, který vás v naší knihobudce 
zaujme či uchvátí. Opravdu se zde dají 
najít velice zajímavé čtenářské poklady.

Infocentrum společně s  CVČ 
Vranovice pro vás plánují i v  roce 2022 
spoustu akcí, tak určitě sledujte naše 
webové stránky nebo facebook obce 
či přímo Turistického informačního 
centra, kde se vše včas dozvíte. A malou 
ochutnávku? Co říkáte na Výlet s tajenkou 
z  Vranovic až na  Pouzdřanskou step? 
Pokud se vám nápad líbí a říkáte si, to ale 
bude super jarní či letní procházka, věřte 
tomu, že to tak opravdu bude, a ne jenom 
v těchto teplých měsících :-)

Tak já se budu těšit s  vámi, brzy 
naviděnou

Michálková Gabriela,  
vedoucí TIC Vranovice
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Základní a mateřská škola Vranovice

Barbánkův masopustní průvod
Masopustní veselice,
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj, medvěde
karneval se povede.

Masopust bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční 
středy. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, 
ve  městech tancovačky a  na  vesnici vepřové hody. Masopust 
byl pro lidi svátkem hodování, během kterého se připravovali 
na  následný půst. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla 
na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla 
vyvrcholením masopustu. Na  Popeleční středu se naposledy 
konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne 
ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což 
většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, nebo 
pečené brambory.

Berušky
Během dvou týdnů měly děti možnost se pomocí vlastních 

prožitků seznámit se starými lidovými zvyky a  tradicemi. 
Cílem bylo v období masopustu, společně s dětmi prožít radost 
a veselí. Děti se seznámily s typickými masopustními postavami 
z  masopustního průvodu. Vyzkoušely si vyrobit např. jitrnici, 
masku na obličej, nebo klauna.

Děkujeme rodičům za spolupráci při přípravě karnevalových 
masek. Většina dětí přišla v úterý 1. 3. 2022 do mateřské školy 
v  maskách, což napomohlo k  vytvoření radostné atmosféry 
celého dopoledne. Do  rozmanitých převleků se nastrojily 
kromě dětí i paní učitelky. Dlouhý průvod opět zpestřil zpěvem 
doprovázeným hrou na harmoniku pan Pavel Šťastný, kterému 
patří velké poděkování.

Počasí nám opravdu přálo a  sluníčko nás doprovázelo 
po celou dobu, což dětem i kolemjdoucím vykouzlilo nejeden 
úsměv na tváři.

Jedna z pranostik týkající se Masopustu zní takto: „Jaké jest 
Masopustní úterý, taková bude Veliká noc.“ Pokud se tedy tato 
pranostika naplní, můžeme se na  Velikonoce opravdu velmi 
těšit.

Monika Galbavá

Žabičky

Koťátka

Kuřátka

Káčátka
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Farnost Vranovice
V  průběhu února bývá doba, kdy 

se církev více soustřeďuje na  nemocné 
a  trpící. Na  11. února připadá Světový 
den nemocných a  liturgická památka 
Panny Marie Lurdské. Při této příležitosti 
je udělována ve  větší míře než obvykle 
svátost nemocných věřícím, kteří mají 
možnost ji přijmout při společném 
obřadu v  kostele a  nebo v  soukromí. 
Společné udílení svátosti nemocných 
proběhlo letos při nedělní mši 13. února. 

Čtyřicetidenní dobu postní zahájil 
otec Jaroslav udělením znamení popelce 
ve  středu 2. března věřícím na  večerní 
bohoslužbě. Protože v  následujících 
několika týdnech se máme jako věřící více 
zamýšlet právě nad naší vírou a  vztahy 
k lidem kolem nás, je možné se zúčastnit 
několika různých aktivit, sloužících 
k  tomuto účelu. Otec Jaroslav každou 
neděli večer v době postní pořádá na faře 
biblickou hodinu, kde společně rozebírají 
přítomní účastníci texty z knihy proroka 
Izaiáše. Pomocí publikace nebo aplikace 

pro mobilní telefony “Malý průvodce 
postní dobou” mohou věřící každodenně 
studovat texty z písma svatého. Pro větší 
i menší je také v kostele připravena aktivita 
brněnského diecézního katechetického 
centra s  názvem Ježíš je náš pravý král, 
kdy se během postních nedělí budeme 
připravovat na  připomínku slavného 
Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma na oslátku. 
Tato událost, která se stala před mnoha 
lety, je výzvou i pro nás. Je Ježíš opravdu 
králem našeho života? Toužíme po  tom, 
aby jím byl? Co máme pro to udělat? 
Během postní doby chceme na  tyto 
otázky nalézat odpovědi a  symbolicky 
se přidat k  těm, kdo vítali Ježíše u bran 
Jeruzaléma jako svého Krále a Mesiáše. 

Všechny nás - nevěřící i  věřící 
v  těchto dnech také zaskočila smutná 
zpráva o  zahájení vojenských operací 
na Ukrajině. Proto byly vyhlášeny sbírky 
na finanční i materiální pomoc potřebným. 
Protože je potřeba se o  uprchlíky před 
válkou postarat, také otec Jaroslav na faře 

ubytoval tříčlennou rodinu v  nesnázích, 
která připutovala od  Charkova. 
Pan Petr Procházka ve  dnech 16.-
18.3.  zorganizoval materiální sbírku 
ve  farnostech Vranovice, Ivaň a  Přibice. 
Lidé mohli přispět darováním funkčních 
spotřebičů, které pan Procházka poté 
odvezl do nábytkové a humanitární banky 
na  brněnském výstavišti, kde byly tyto 
věci (přestože se jich sešlo poměrně velké 
množství) prakticky ihned rozebrány 
potřebnými. Proto vyzývá k další pomoci 
s  dočasným vybavením nouzového 
ubytování potřebným.

Dobrou zprávou je, že v  těchto 
dnech pomalu dochází k  rozvolňování 
covidových opatření, takže nedělní 
bohoslužby 20.3. už proběhly skoro jako 
běžná neděle před dvěma roky. Jsme 
rádi, že vedle modliteb za  mír a  pokoj 
na  Ukrajině si můžeme i  my farníci 
podat ruce s pozdravením pokoje. Pokoj 
přejeme i čtenářům. 

Pavel Kukleta
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Společenské dění

Cvičení, volné plavání a další 
možností, jak relaxovat 
v bazénu
Vranovický výukový bazén je od  září minulého roku 

opět v  plném provozu. Od  února letošního roku pak funguje 
bez jakýchkoliv omezení pro všechny skupiny obyvatel. 
V dopoledních hodinách zde probíhá plavecká výuka školních 
a  předškolních dětí nejen naší základní a  mateřské školy, ale 
také dětí z  okolních obcí, které k  nám za  plaveckou výukou 
dojíždějí. V odpoledních hodinách je bazén vyhrazen dětským 
plaveckým kroužkům, lekcím aqua-aerobicu a  zdravotnímu 
cvičení ve  vodním prostředí. Tři dny v  týdnu jsou vyhrazeny 
volným plaveckým hodinám, které jsou rozděleny na  plavání 
rodičů s  dětmi a  kondiční plavání. Obnoveno by mělo být 
i volné plavání pro seniory.

Zájem je také o  pronájem celého bazénu, který nejčastěji 
využívají zájmové skupiny či si jeho pronájem obvykle rezervuje 
několik rodin dohromady.

„Od začátku turistické sezóny plánujeme nabídnout bazén 
také turistům a návštěvníkům, kteří do naší obce přijedou strávit 
víkend či dovolenou,“ uvedla vedoucí turistického informačního 
centra Gabriela Michálková.

Během jara se počítá s uskutečněním plaveckých závodů pro 
starší děti a vodního hravého odpoledne pro menší děti.

-kvap-

Sbírka na pomoc Ukrajincům 
v ČR
V  této těžké době si možná pokládáte otázku: „Co můžu 

udělat, aby byl světový mír, aby ti lidé na Ukrajině tolik netrpěli? 
Jsem jen obyčejný člověk.“ Důkazem toho, že může i obyčejný 
člověk alespoň materiálně zmírnit strádání těchto lidí, je i sbírka, 
na kterou jste v  jednotlivých obcích přispěli. Na  sběrná místa 
jste během tří dnů vozili nové i staré domácí spotřebiče, nádobí, 
příbory, fény, deky a mnoho jiných věcí. Každý z těchto vašich 
darů nám pomohl zaplnit nejen nákladní auto, ale i celý velký 
přívěs! 

V  sobotu dopoledne jsme sbírku odvezli na  Výstaviště 
v Brně, kde jsme nestíhali spotřebiče ani sundávat z vozu, lidé 
z  Ukrajiny si je ihned rozebírali a  byli velmi vděční za  tuto 
vaši pomoc! Velmi děkujeme, že jste se k  naší sbírce připojili 
a pomohli těmto lidem vytvořit lepší podmínky k bydlení v naší 
krásné zemi!

Petr Procházka

www.boleradice-divadlo.cz

MRŠTÍKOV
DIVADELNÍ JARO

31/03Čt

Pá

So

So

Ne

19:00

Představení se koná v kině v Hustopečích.

30/03St
19:00

02/04

30/03 – 03/04/2022 

15:00

03/04
15:00

Zahájení přehlídky

01/04
11:00

02/04
19:00

Divadelní spolek
Dolní Bojanovice

Ray Cooney
Nerušit, prosím

Rádobydivadlo Klapý
host přehlídky

Vahé Katcha
Julien Sibre
Hostina dravců

Divadelní soubor AMADIS 
Popůvky

A.Ayckbourn
H. Pinter, a další

• Jarní koncert žáků
 ZUŠ Klobouky
• Vyhlášení výsledků 

Slavnostní zakončení
přehlídky

Divadelní spolek Slovani 
Čebín

Jaroslav Vojanec
Staré pověsti české

Divadelní soubor Jiřího Voskovce 
Sázava

Dokonalá svatba

Divadelní soubor Blažena
Blažovice

Jana Pacnerová
Rocker a dvě
staré dámy

Pá 01/04
19:00

Robin Hawdon

Smíšené dvouhry

Licencovaná přehlídka venkovských souborů s postupem na přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
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Z činnosti spolků a organizací

Badminton 
- od  roku 1992 olympijský sport 

(OH Barcelona), je v  amatérském 
podání synonymem rekreace a oddychu, 
zábavným pinkáním raketami 
do umělohmotného košíčku v bezvětrný 
podvečer kdesi v  kempu u  Lipenské 
přehrady nebo někde na  chatě... 
Ve skutečnosti se jedná o „běhavý“, fyzicky 
velmi náročný sport. Podobně (jako např. 
pro stolní tenis) pro něj mají nejlepší 
fyzické předpoklady východoasijské 
národy a  ty v  něm také dosahují 
nejlepších výsledků (Čína). V Indonésii 
je badminton dokonce národním 
sportem, podobně jako je u  nás lední 
hokej. V  Evropě se nejlepší badminton 
hraje v Dánsku. Našinci, jenž se alespoň 
trochu zajímá o sport, mohlo snad slovo 
badminton v posledních letech uvíznout 
v paměti v  souvislosti s mediálně velmi 
přitažlivým příběhem nejlepšího českého 
hráče Petra Koukala. Mnohonásobný 
přeborník republiky, rakovina varlat, její 
překonání, vlajkonoš olympijské výpravy 
(Londýn 2012), sňatek a rozvod s elitní 
biatlonistkou Gabrielou Soukalovou, 
nepodařené angažmá v  čele Českého 
badmintonového svazu... 

Pravda, zprávy z  badmintonového 
oddílu, jenž v  současné době v  obci 
funguje v  rámci „všeobjímajícího“ 
oddílu všestrannosti pod hlavičkou T.J. 
Sokol (podobně jako volejbal, nohejbal 
a florbal) nevídáme v místním Zpravodaji 
příliš často. V  tomto čísle se pokusíme 
(díky vzpomínkám pamětníků) čtenářům 
tento nedostatek částečně napravit... 

Historie badmintonu ve Vranovicích 
sahá až do  poloviny 60. let minulého 
století. Oddíl tehdy (v  rámci sjednocené 
ČSTV – Sokol) založil středoškolský 
profesor, (později „zásluhou“ vranovických 
normalizačních „exponentů“ uznávaný 
jeřábník) Ing.  František Faron. 
Na historické fotografii stojící pátý zleva. 
Mezi prvními členy oddílu na  fotografii 
rovněž rozpoznáváme i  další známé 
osobnosti vranovické historie, např. 
dlouholetého fotbalového rozhodčího 
Miloše Rejtka, někdejšího tajemníka 

okresního svazu ČSTV Ludvíka Řehoře 
či redaktora okresních novin Nový Život 
a  krajského deníku Rovnost Miroslava 
Pezlara... Badminton se tehdy hrál skoro 
každý den ve  škole. Rozměry tamní 
tělocvičny byly jenom o  malinko větší 
než regulérní rozměry badmintonového 
hřiště, možnosti kvalitního tréninku byly 
tedy značně limitované. Přesto právě z té 
doby se datují největší sportovní úspěchy 
místních hráčů a hráček. Hrála se tehdy 
pravidelně soutěž družstev dospělých – 
brněnský městský přebor družstev (cca 
6 ročníků). Nejúspěšnější hráč oddílu 
M. Pezlar se dokonce v  roce 1968 stal 
v  juniorské kategorii trojnásobným 
přeborníkem republiky (dvouhra, čtyřhra, 
smíšená čtyřhra)! A spolu s L. Řehořem 
dokonce nastoupili v mezistátním zápase 
proti tehdejší NDR... A jak už to v životě 
často bývá – paradoxně s vystavěním nové 
sportovní haly počátkem 70 let, navzdory 
nesrovnatelně lepším tréninkovým 
možnostem, badmintonový život 
ve  Vranovicích postupně s  klesajícím 
hráčským a  organizátorským elánem 
upadá a vyšumí do ztracena... 

Na  badmintonovou tradici 
ve Vranovicích se ve druhé polovině 80. 
let po absolvování VŠCHT v Pardubicích 
a vojny, snaží navázat Ing. Emil Neveselý. 
Jeho žákovský oddíl postupně roste 
a  podle zachovaných statistických 

výkazů čítá např. v roce 1997 30, a v roce 
2000 dokonce až 42 členů ve  třech 
věkových kategoriích! Hráči trénují 2x 
týdně a  o  víkendech jezdí na  turnaje 
např. do  Břeclavi, Podivína, Hustopečí, 
Ivančic, Brna, Židlochovic, Chropyně... 
Mezi první nejúspěšnější nadějné hráče 
patří v  první řadě Kamil Sedláček, dále 
pak Michal Procházka, Pavel Nevěděl, 
Markéta Srncová, Lenka Procházková. 
Mezi ty mladší potom Radim Hochman, 
Zbyněk Pešina + Tomáš Raus – vítězové 
čtyřhry na  turnaji v  Židlochovicích v  r. 
1995, bři Helikarové, Ivana Pezlarová 
(v  r. 1997 okr. přebornice ml. žákyň 
a  36 hráčka českého žebříčku), Darina 
Hanušová (v  r. 1998 vítězka turnaje 
ve  čtyřhře v  Ivančicích), Jitka Krchňavá, 
Lucie Dofková... V  devadesátých letech 
souběžně s  dětmi začínají postupně 
trénovat a  jezdit na  turnaje i  mnozí 
dospělí: Jan Zajíc, Jaroslav Neveselý, 
Tomáš Nečas i  s  manželkou Romanou, 
Marek Pešina (s  R. Nečasovou vítězové 
turnaje ve  smíšené čtyřhře v  Břeclavi 
v roce 1995) ...

Žákovský oddíl badmintonu 
v  místním Sokole funguje pod vedením 
E. Neveselého až do  roku 2003, po  té 
celý oddíl přebírá pod svoje vedení 
Bedřich Slaný. Těžiště činnosti, pod 
jeho zapáleným vedením se od  roku 
2004 přesouvá na  soutěže dospělých. 

Foto 1 - Stojící zleva: J. Vozdecký, M. Rejtek, ??, M. Koudelová, F. Faron, J. Pezlar, J. Koudelová, 
H. Doležalová, O. Klimeš, A. Dofková, M. Šťastný, J. Ňorková, M. Hradilová,  
v podřepu: F. Kučera, L. Řehoř, J. Hradil, L. Žíla, M. Pezlar,  
sedící: J. Řehoř, L. Soukup, M. Soukup, P. Pezlar, ??, S. Suchánek. 
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Z  místních hráčů nastupují do  zápasů 
(mimo výše jmenovaných) i další domácí 
hráči Karel Kocmánek a  Ivona Slaná. 
Jsou dokonce získány posily i z okolních 
oddílů! Žákovský oddíl naopak postupně 
utlumuje činnost a  v  roce 2009 přestává 
v  podstatě existovat... Dospělí 2x týdně 
pilně trénují a  družstvo se přihlašuje 
do Oblastního přeboru. Pravidelně vyjíždí 
k turnajům do Brna, Želešic, Židlochovic, 
Jehnice, Chropyně, Kunovic, Zlína, 
Jihlavy, Žďáru nad Sázavou… 

Ve svých nejlepších dobách (2012/13) 
měl oddíl až 30 aktivních hráčů včetně 
zmiňovaných posil z  Brna, Břeclavi, 
Hustopečí a  Lipůvky. Sokolovna 
téměř nestačí tréninkovému „cvrkotu“ 
a  družstva A  a  B hrají 3. a  4. ligu JM 
oblasti. Velkou tradici měly i  místní 
velikonoční a  vánoční turnaje, které 
oddíl pořádal. Tyto turnaje byly pro svoji 
přátelskou atmosféru velmi oblíbené 
a  hojně obesílané oddíly z  blízkého 
i  vzdálenějšího okolí.... Postupem času 
elán a nadšení opadají, řada hráčů končí 
ať už z  osobních či zdravotních důvodů 
a  pro účast v  mistrovských soutěžích 
již „nejsou lidi“. Poslední mistrovskou 
sezónou 2016/2017 tedy končí „zlatá éra“ 
vranovického badmintonu... V  dnešní 
době je badminton pod vedením 
Dariny Kotačkové (Hanušové) v  místní 
víceúčelové hale provozován již jen jako 
oddychová amatérská sportovní aktivita. 
Oddíl má 15 členů – amatérů a schází se 
2x týdně. 

Zapsal P. Šťastný za laskavé pomoci F. 
Farona, E. Neveselého, D. Kotačkové,  

J. Zajíce, M. Pezlara. 

ZATANČI 
To je výstižný název hromadné 

skladby určené pro ženy všech věkových 
kategorií, kterou právě nacvičují členky 
z  Vranovického Sokola pro vystoupení 
v  rámci Sokolského Brna. Tato akce 
se uskuteční ve  dnech 11. až 12. června 
2022. Původní termín měl být již v červnu 
loňského roku, ale z důvodu Covidových 
opatření byl odložen.

Vlastní skladba trvá 6 minut a  zcela 
se nese v  latinsko-amerických rytmech. 
Rozdílně od  výběru předchozích 
sletových nácviků, je „Zatanči“ bez 
gymnastické obtížnosti a  dobře se 
zvládá. Upozorňujeme ženy, které rády 
tančí, a  chtěly by zkusit něco nového, 
že se mohou také zapojit. Přijďte přímo 
do  Sokolovny (Vranovice Lipová 573). 
Scházíme se každý pátek v 18 45 hodin. 
Přezůvky nutné. Těšíme se na vás.  

Jana Hladká

Junák
Oproti loňské zimě a  začátku jara 

začíná naše činnost nabírat velmi dobrý 
kurz. Na  akce začíná postupně chodit 
i jezdit vic a víc dětí a tak si všichni tiše 
přejeme, aby nám to vydrželo. V  sobotu 
12. února se vypravilo deset členů oddílu 
pod vedením Marka Mazucha ze Staré 
Líšně údolím Říčky k  jeskyni Pekárna. 
Po  cestě jsme pozorovali končící zimu 
a užili si krásy začátku CHKO Moravský 
Kras i tajemství zaniklého hradu Horákov. 

V úterý 22. února od 16:30 se ve školní 
jídelně Scholarestu ve Vranovicích konal 
Den sesterství, na  který přijelo na  40 
světlušek, skautek, i  rangers ze všech 
oddílů našeho střediska.  Tento den  
má své alternativní názvy jako je Den 
zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho 
podstatou je přátelství, proto i  tento 
svátek je mezinárodním dnem přátelství. 
22. únor je zároveň i  výroční den, kdy 
se narodili manželé Robert a  Olave 
Baden Powell, kteří byli zakladatelé naší 
skautské organizace. Tento den slouží 
všem skautům a skautkám z celého světa 
k  přemýšlení o  sobě a  o  našich úkolech 

Foto 2 - Stojící zleva: J. Ivičič, R. Nečasová, T. Nečas, J. Zajíc, P. Fröhlichová, Z. Hocková,  
K. Kocmánek, P. Hájková, M. Pantůček, dole D. Jánek, J. Neveselý, D. Kotačková. 
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ve světě. Svátek všem skautům a skautkám 
světa připomíná, že je jich hodně a všichni 
jsou sestrami a  bratry a  to bez ohledu 
z jaké země pochází, či jakou mají barvu 
kůže nebo jaké vyznávají náboženství, 
kolik jim je let nebo jaké jsou národnosti. 
Naši skauti a vlčata jeli na den zamyšlení 
do  Uherčic, kde byl připraven program 
pro kluky. Také družiny předškoláků 
kromě pravidelných schůzek vyrazily 
do  na  výlet 5. března na  Pouzdřanskou 
step s japonským mnichem Šikmosanem 
a Willy Fogem. Na cestě děti plnily různé 
úkoly a pomáhaly mnichovi Šikmosanovi 
hledat vzácné bonsaje, aby je mohli 
společně přivést jako dar jeho přátelům 
v Evropě. 

Od  března se také rozbíhá 
přihlašování na  pobytové i  příměstské 
letní tábory a  proběhnou další výpravy 
a společné akce.

Pavel Kukleta

Klub seniorů

Kamélie a slavnosti 
života na zámku 
v Rájci
Díky zámeckým zahradníkům 

mohou návštěvníci během zimního 
kvetení obdivovat krásu květů kamélií, 
vyšlechtěných právě v  Rájci – Jestřebí 
a jinde nejsou k vidění.

Paní Jana Hochmanová přišla 
s nápadem na zájezd za kaméliemi a začala 
jednat se zámeckou pokladnou, zda 
bychom ještě stihli některý z posledních 
termínů zimního kvetení. Povedlo se.

Řidič od  pohořelic-
kého autobusu nakonec 
také dal souhlas a byl tu 
termín 1. března 2022. 
Děvčata z  kultury si 
rozdělila všechny členy 
Klubu seniorů do  sku-
pin a  osobně je navští-
vily. Autobus se naplnil 
do  počtu 37 lidí, právě 
tolik mohlo vytvořit 
skupinu s  průvodcem 
na zámku.

Rok 2022 je 
Národním památkovým 
ústavem věnován 
šlechtickým slavnostem. 

K  nim patřilo třeba narození nového 
člověka, křest, narozeninová jubilea, 
svatby ale i  smutnější události, jako bylo 
rozloučení s  blízkými v  dějinách rodu 
Salm - Reifferscheidt.

Výzdoba zámeckých komnat 
kvetoucími keři kamélií ale také překrásné 
vazby z  řezaných květin nás provázely 
po celou prohlídku spolu s významnými 
milníky každého života v historii rájecké 
větve rodu Salm – Reifferscheidt.

Po  prohlídce zámku jsme jeli 
do Blanska, kde jsme poobědvali a vydali 
se na  cestu do  Vranovic. Zájezd se 
vydařil, bylo i  pěkné počasí, což vedlo 
ke spokojenosti účastníků.

Za Klub seniorů Zdeňka Melová

Výstava kamélií na zámku v Rájci Jestřebí

Květinové aranžmá z kamélií
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Prodejna Zahrádkářských potřeb,  
Pouzdřanská 500, Vranovice

nabízí k okamžitému odběru sadbové brambory, 
sazečku, jarní česnek, vážený hrách, osivo 

krmné řepy, květinová a zeleninová semena, 
hnojiva, substráty, postřiky.

Na naší prodejně máme pobočku Zásilkovny.
Otevírací doba 

Po - Pá   8.00 - 17.00
So            8.00 - 10.00

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

duben: 8. | 22.

květen:6. | 20.

červen: 3. | 17.

Separovaný odpad

Plast - duben: 6.

 květen: 4.

 červen: 1. | 29.

Papír - duben: 20.

 květen: 18.

 červen: 15.

Bioodpad - duben: 14. | 28.

 květen: 12. | 26.

 červen: 9. | 23.

MUDr.  Petr Bartl oznamuje 

pacientům, že se mohou 

nechat naočkovat proti klíšťové 

encefalitidě.

Pro pacienty nad 50 let je 

očkování zdarma. Nutno se 

předem telefonicky objednat 

na tel: 519 433 332.

MUDr. Petr Bartl
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hry pro děti, velikonoční dílničky
vystoupení dětí z MŠ, žáků ZŠ, základní 

umělecké školy, taneční skupiny Čtyřlístek

divadlo Netratrdlo

sobota 9.dubna  od 11 hodin
 

Vranovické jaroVranovické jaroVranovické jaro
park za Domem pro seniory

Ochutnávka a soutěž o nejlepší jarní pomazánku, 
soutěž v pletení pomlázky

doprovodný program: BURZA vyřazených knih 
SPECIALITY Z GRILU, PIVO, LIMO A DALŠÍSPECIALITY Z GRILU, PIVO, LIMO A DALŠÍSPECIALITY Z GRILU, PIVO, LIMO A DALŠÍ


