
Oslavy 90 let SK 
Vranovice

Krojovaná pouť 
do Žarošic

Konec prázdnin 
na Madagaskaru

2022 ČÍSLO 5 ŘÍJEN DISTRIBUCE ZDARMA

V sobotu 3. září se vranovické děti loučily s prázdninami. V parku za Domem pro seniory vyrostl ostrov 

Madagaskar a děti přišel spolu s ostatními zvířátky pozdravit král Jeliman.  

Více se dočtete ve společenské rubrice.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
dostává se Vám do rukou Vranovický 

zpravodaj ve  dnech, kdy již všichni 
víme, jak dopadly volby do  místního 
Zastupitelstva obce (když píši tyto řádky, 
tak je těsně před volbami a výsledek voleb 
ještě neznám). Nyní již známe patnáct 
zastupitelů, kteří se budou následující 
4 roky podílet na  řízení naší obce. 
Následovat bude ustavující jednání nově 
zvoleného zastupitelstva obce, které si 
zvolí starostu obce, místostarostu a členy 
Rady obce.  

Nám všem přeji, aby nově zvolené 
zastupitelstvo obce pokračovalo 
v  úspěšném rozvoji naší obce, a  aby 
se úspěšně vyrovnalo s  nástrahami 
a  nejistotou, kterou nám všem přináší 
současná energetická krize vyvolaná, 
zejména, válkou na Ukrajině.

Současné vedení obce zajistilo 
veškeré dodávky plynu i  elektrické 
energie pro celou veřejnou správu obce. 
Dodávky plynu a  elektrické energie 
jsou zajištěny i  pro Základní školu 
a mateřskou školu, pro celé Vzdělávací 
centrum i pro Dům pro seniory. 

Finanční stabilita obce dává nám 
všem jistotu i  do  budoucna. I  přes 
několikanásobně zvýšené ceny energií 
a  tím zvýšené náklady ve  výši několika 
milionů korun z rozpočtu obce neomezí 
služby poskytované obcí ani plánovaný 
rozvoj naší obce.   

 
Vážení spoluobčané, přeji i  Vám 

všem, aby se Vám podařilo vyrovnat 
se současným zvyšováním cen energií 
a  s  nejistotou, která nás doprovází 
na každém kroku. 

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. 18/2022  
ze dne 5.9.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 18/2022. 
1.2. Rada obce schválila Dodatek č.1 

ke  Smlouvě o  dílo se společností 
STAMA GROUP s.r.o. na stavební 
úpravy „bývalé knihovny“.

1.3. Rada obce schválila Dohodu 
o  provedení práce na  roznos 
volebních lístků.

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

informace k  reklamacím bytového 
dmu Nad Dolinami

3.2.  Rada obce vzala na  vědomí 
informace o  průběhu stavby 
„Nástavba budovy ZŠ“.

Usnesení mimořádné Rady  
ze dne 29.8.2022

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

1 ke  Smlouvě o  dílo č. 6225-01-
2022 se společností STAVOS 
a.s., U  Svitavy 1077/2, Černovice, 

618  00 Brno pro stavbu Nástavba 
budovy základní školy Vranovice.

1.2. Rada obce schválila zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení 
pro stavbu „Ul. Sokolská: rozšíření 
komunikace + parkovací zálivy“.

1.3. Rada obce schválila členy hodnotící 
komise pro výběrové řízení 
na dodavatele stavby Ul. Sokolská: 
rozšíření komunikace + parkovací 
zálivy.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 17/2022  
ze dne 22.8.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 17/2022. 
1.2. Rada obce schválila Plán kulturních 

akcí na II. pol. 2022.
1.3. Rada obce schválila opatření 

ke snížení spotřeby plynu a NN.
1.4. Rada obce schválila Rozpočtové 

opatření č. 4/2022 a  předloží jej 
k projednání v Zastupitelstvu obce.

1.5. Rada obce schválila náklady 
na  vybudování a  usazení nové 
kanalizační vpusti na  ul. Stará 
Pouzdřanská.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytování právních služeb 
– realizace výběrového řízení 
projekčních prací – s JUDr. Petrem 
Navrátilem, Joštova 4, 602 00 Brno.

1.7. Rada obce schválila chodníkovou 
dlažbu na chodník před RD na ul. 
Květná č.p. 429

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové 

řízení pro stavbu rozšíření 
komunikace a  chodník na  ul. 
Sokolská.

 T: 10.9.2022, O: starosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

informace k  reklamacím bytového 
dmu Nad Dolinami.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
informace k  probíhající stavbě 
„Nástavba budovy ZŠ“

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 16/2022  
ze dne 8.8.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 16/2022. 
1.2. Rada obce jmenovala členy 

do  komisí pro zjišťování průběhu 
hranic pro obnovu katastrálního 
operátu novým mapováním.

1.3. Rada obce stanovila termín 
6.9.2022 pro veřejnou besedu 
k  zahájení činností komisí pro 
zjišťování průběhu hranic pro 
obnovu katastrálního operátu 
novým mapováním.

1.4. Rada obce souhlasí s  demolicí 
strážního domku ul. Květná 114 
v majetku Správy železnic st. org.

1.5. Rada obce schválila hospodaření 
Základní školy a  Mateřské školy 
Vranovice př. org. k 30.6.2022.

1.6. Rada obce schválila Základní škole 
a Mateřské škole Vranovice př. org. 
realizaci projektu OP Jan Amos 
Komenský

1.7. Rada obce schválila Základní škole 
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a  Mateřské škole Vranovice př. 
org. ředitelské volno v  době 1.9 
a 2.9.2022.

1.8. Rada obce schválila podání žádosti 
o dotaci na pořízení auta pro místní 
dobrovolné hasiče.

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

informace o  činnosti komise 
Stavební a životního prostředí.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
informace k  reklamacím bytového 
dmu Nad Dolinami.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
informace k  probíhající stavbě 
„Nástavba budovy ZŠ“

3.4. Rada obce vzala na vědomí odměnu 
od  společnosti EKO-KOM a.s. 
za  třídění odpadu za  II. čtvrtletí 
2022 ve výši 110.891,-Kč.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 15/2022  
ze dne 25.7.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 15/2022. 
1.2. Rada obce rozhodla o  zrušení 

výběrového řízení na  zakázku 
realizace venkovního sportoviště.

1.3. Rada obce předloží k  projednání 
v  ZO návrh na  mimosoudní 
vyrovnání ve  sporu o  světlé výšky 
bytové jednotky 799/6

1.4. Rada obce schválila uzavření 
Dohody o  provedení práce 
na opravu systému elektroinstalace.

2. Ukládá
2.2. Rada obce ukládá požádat 

o  stavební povolení pro stavbu 
„Vranovice – rozšíření veřejného 
osvětlení na  spojovací komunikaci 
mezi silnicí č. 381 a ul. Přibická

 T: 15.8.2022, O: místostarosta 
2.2. Rada obce ukládá připravit 

Rozpočtové opatření č. 4/2022.
 T: 15.8.2022, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vypsat nové 

výběrové řízení na  realizaci 
venkovního sportoviště.

 T: 30.10.2022, O: starosta  
8. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala předloženou 

zprávu o  vývoji rozpočtu za  1 – 
6/2022 na vědomí

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
oznámení Katastru nemovitostí 
o  zahájení obnovy katastrálního 
operátu novým mapováním.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 14/2022  
ze dne 11.7.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 14/2022. 
1.2. Rada obce schvaluje podání žádosti 

o  zápis změny v  údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení, 
s účinnosti od 1.9.2022 pro Základní 
školu a Mateřskou školu Vranovice, 
příspěvkovou organizaci, která se 
týká zápisu místa poskytovaného 
vzdělávání na  adrese Masarykova 
178, 691  25 Vranovice a  navýšení 
cílové kapacity z 90 na 120 dětí.

1.3. Rada obce pověřuje ředitele 
Základní školy a  Mateřské školy 
Vranovice, příspěvkové organizace 
paní Mgr.  Blanku Sanytrovou, 
k  podání výše uvedené žádosti 
Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, odbor školství

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá zajistit kontrolu 

podané nabídky společnosti 
Sportovní hřiště s.r.o., zda splňuje 
zadávací podmínky.

 T: 25.7.2022, O: starosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  postupu prací na  akci: Nástavba 
ZŠ ulice Masarykova

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 13/2022  
ze dne 27.6.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 13/2022. 
1.2. Rada obce vyslovila poděkování 

končícímu panu řediteli Základní 
školy a  Mateřské školy Vranovice 
za čtyřleté úspěšné řízení ZŠ a MŠ .

1.3. Rada obce schválila platový výměr 

ředitelce Základní a Mateřské školy 
Vranovice Mgr. Blance Sanytrové.

1.4. Rada obce schválila Plán jednání 
Rady obce na II. pololetí 2022

1.5. Rada obce schválila členy výběrové 
komise pro výběrové řízení na akci 
„Venkovní sportoviště“.

1.6. Rada obce schválila Zadávací 
dokumentaci pro stavbu 
„Sportoviště, ul. Sokolská, 
Vranovice“

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

zprávu o  činnosti Základní školy 
a  Mateřské školy Vranovice za  II. 
pol. školního roku 2021/2022.

3.2. Rada obce vzala na vědomí informace 
Českého telekomunikačního úřadu 
o zakládání nových mobilních sítí.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
Rozhodnutí č. j. MK 
33597/2022OUKKO Ministerstva 
kultury o  schválení dotace pro 
místní knihovnu.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

říjen: 7. | 21.

listopad: 4. | 18.

prosinec: 2. | 16. | 30.

Separovaný odpad

Plast - říjen: 19.

 listopad: 16.

 prosinec: 14.

Papír - říjen: 20.

 listopad: 17.

 prosinec: 15.

Bioodpad - říjen: 13. | 27.

 listopad: 10. | 24.

 prosinec: 22.
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Aktuality

Zprávy ze 
zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva 

obce, které se uskutečnilo ve  čtvrtek 1. 
září bylo poslední ve  složení stávajícího 
zastupitelstva. Předmětem jednání byla, 
mimo pravidelných agend, zpráva o vývoji 
a vyhodnocení Plánu investic a oprav pro 
roky 2022–2023, Rozpočtové opatření 
a prodej a koupě pozemků.

Starosta Jan Helikar označil investiční 
akce a  opravy zahrnuté do  Plánu 
investic a  oprav pro roky 2022–2023 
za  zrealizované nebo ve  stádiu výstavby, 
s  vydaným stavebním povolením či 
očekávání vypsání vhodného dotačního 
titulu. K  těm již zrealizovaným patří 
komunikace v  ulici U  Floriánka, sanace 
krovu v budově ZŠ Masarykova, založení 
prvků územního systému ekologické 
stability – aleje, větrolamy, biokoridory, 
biocentra a  jejich povýsadbová péče, 
revitalizace Šatavy, modernizace 
přečerpávacích stanic, dešťová kanalizace 
na ulici Nosislavská, Zahradní a Lipová. 
Tyto investice dosahují částky téměř 6 
mil. Kč z rozpočtu obce.

Půdní vestavba na  hlavní budově 
základní školy a nové zdravotní středisko 
jsou v  realizaci a  předpokládaný termín 
dokončení je leden roku 2023.

Veřejné osvětlení okolo sila čeká 
na  vydání souhlasu všech majitelů 
dotčených pozemků, které se zatím 
nepodařilo získat.

Sportovně společenský areál Sokolské 
hřiště má vydané stavební povolení a čeká 
se na vypsání vhodných dotačních titulů, 
které pomohou spolufinancovat jeho 
realizaci.

U  venkovního sportovního areálu 
bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého 
se přihlásil pouze jeden uchazeč, jehož 
nabídka realizace byla vysoce předražena, 
proto je nyní vypsáno nové výběrové 
řízení.

V  dalším jednání bylo schváleno 
Rozpočtové opatření, ze kterého vyplývá, 
že rozpočet vykazuje rozpočtovou 
stabilitu a Rozpočtové opatření je pouze 
reakcí na aktuální požadavky.

Následná diskuse se vedla také okolo 
probíhajících soudních sporů bytového 
domu Doliny.

V  závěru starosta poděkoval 
všem zastupitelům a  zastupitelkám 
za  spolupráci v  uplynulém volebním 
období a  všem, kteří kandidují 
i  v  nadcházejících komunálních volbách 
popřál mnoho úspěchů ve volebním klání.

Kvapilová Dana

Třídění odpadu 
napomáhá 
udržitelnému 
rozvoji
Více než 33 tun odpadu z  obalů 

vytřídili a  předali k  využití vranovičtí 
občané ve  2. čtvrtletí letošního roku. 
Za  to byl Vranovicím přiznán bonus 
ve  výši téměř 111 tisíc korun. Získaná 
odměna bude využita na  udržitelný 
rozvoj obce, stejně jako v minulých letech, 
kdy z ní byla realizována výsadba zeleně 
či poskytnuta dotace spolku Ochránců 
přírody. Z dotace byly pořízeny kelímky 
pro vícenásobné použití a  také trvalky 
do  truhlíků umístěných v  intravilánu 
obce. Na těchto aktivitách se ukazuje, že 
třídit odpad má opravdu smysl.

-kva-

I o prázdninách 
bylo ve škole rušno
S posledním zvoněním ruch v budově 

základní školy na  Masarykové ulici 
neutichl. Jen školní halas vystřídal hřmot 
sbíječek a stavebních strojů. V posledním 
červnovém týdnu začala plánovaná 
výstavba tří nových tříd v  nástavbovém 
patře na budově školy. Do dnešního dne 
byly zpevněny stávající stropy ve druhém 
nadzemním podlaží a  probíhá příprava 
pokládky podlah v  nových tří-dách. 
Ve výstavbě je také nová střecha.

„Cílem výstavby je rozšíření počtu 
míst ve  škole, snížení počtu žáků 
ve  třídách, zkvalitnění výuky, umožnění 
zpětné vazby a  individualizace výuky. 
Po  dokončení výstavby bude mít každý 

školní ročník k dispozici dvě třídy“, uvedl 
starosta Jan Helikar

Předání stavby je plánováno na březen 
příštího roku. Předpokládaná výše 
investice je 17 milionů korun.

V  souvislosti se stavební činností 
na budově základní školy a rekonstrukcí 
bývalé knihovny si dovolujeme požádat 
občany o zvýšenou opatrnost při pohybu 
po  komunikacích v  blízkosti obou 
staveb a  toleranci zhoršených podmínek 
průchodu výše uvedenými lokalitami.

Kvapilová Dana

Výstavba třetího patra školy

Nové středisko již 
v prvním čtvrtletí
Již čtvrtým měsícem probíhají 

stavební práce v  nebytových prostorách 
obecního domu na ulici Náves, kde dříve 
sídlila knihovna.

Po  počátečním vyklizení prvního 
podlaží, sklepů a dvorku přišly v současné 
době na  řadu bourací a  sanační práce. 
Rekonstrukce běží podle harmonogramu 
a  budoucí podoba střediska se začíná 
po-malu rýsovat. Stěhování ordinací je 
plánováno na 1. čtvrtletí příštího roku

Stávající zdravotní středisko se 
stalo nevyhovujícím z  důvodu špatného 
technického stavu a  hrozilo, že občané 
přijdou o zdravotní péči. Proto se vedení 
obce rozhodlo vybudovat nové ordinace 
v bývalé Obecní knihovně.

Ordinace budou zahrnovat oddělené 
vstupy s čekárnami, zázemí pro zdravotní 
sestry a  odběrovou místnost. Pacienti 
budou mít rovněž k dispozici vyhrazená 
parkovací místa a  kryté místo pro 
odstavené dětské kočárky.

Kvapilová Dana



Turistické informační centrum

Už se nám blíží 
konec sezóny 
infocentra pro rok 
2022
Začnu ohlédnutím, co nám rok 2022 

přinesl. Po 2. letech mohlo být infocentrum 
konečně otevřeno v  termínu a  to od  1. 
dubna, žádné omezení, žádné zákazy. 
Počasí nám přálo, a sezóna začala, jak má, 
a tak už tento měsíc si našlo cestu k nám 
přes 70 turistů a  zájemců o  informace 
i půjčovnu kol. Půjčovna kol funguje již 
od otevření infocentra v nádražní budově 
obce Vranovice a určitě bude k dispozici 
v dalších sezónách. Přes zimu kola projdou 
veškerým servisem a v roce 2023 můžou 
opět vyrazit a potěšit kdejakého cyklistu. 
V letošní sezóně nás opět čekala kontrola 
od Asociace turistických center a udělení 
Certifikátu pro následující dva roky. 
Kontrola proběhla naprosto v  pořádku, 
a tak nebyl žádný problém tuto certifikaci 
obhájit. Také jsme letos trpělivě očekávali 
tzv. tajnou kontrolu (Mystery shopping) 

– tzn. nevíte kdo přijde, nevíte, 
kdy přijde, nevíte, co po  vás 
budou potřebovat :-). My jsme 
byli připraveni a  tato kontrola 
dopadla na 100 % a  jsme za  to 
velice rádi. Chtěla bych tímto 
poděkovat i svým brigádníkům 
za  skvěle odvedenou práci 
a pomoc, aby naše infocentrum 
mohlo fungovat, jak má. 

V  další sezóně se můžete 
opět těšit na  půjčovnu kol, 
knihobudku, ve  které stále 
přibývají, ale také rychle 
ubývají krásné knižní poklady, 
prodej suvenýrů, prodej vína 
od  místních vinařů v  lahvi 
0,7l, stále pro vás máme 
připraveného Průvodce stezkou 
vrány Krákorky, poklady pro 
cestu Za  vzácnými zvířaty 
z Vranovic až na Pouzdřanskou 
step a snad i nějaké novinky :-).

Letní měsíce utekly jako 
voda a čeká nás pošmourný, ale 
barevně krásný podzim a  snad ne moc 
krutá zima, a tak všem přeji hlavně zdraví 
v  těchto měsících a  budu se na  všechny 

těšit v další sezóně v roce 2023.
Gabriela Michálková 

vedoucí TIC Vranovice

BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI POMOCÍ PROFESIONÁLNÍCH VIDEOPROHLÍDEK

POZEMKY DOMY

BYTY SKLEPY

Jan Vystoupil

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

+420 774 999 016

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:

Menší rodinný dům – 
může být k rekonstrukci 

(2+1, 3+1)

Stavební pozemek 
250 m2 a větší 

Větší RD k užívání  
bez nutných investic  

(3 pokoje a větší)

Rekreační objekty 
(apartmány, vinné 

sklepy, chaty a chalupy) 

Vinný sklep, nejlépe 
s ubytováním pro 4 

a více osob 

Ornou půdu pro 
hospodaření nebo 
samostatné viniceByt, alespoň 

po částečné 
rekonstrukci  

pro tříčlennou 
rodinu
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Základní a mateřská škola Vranovice

Přivítání žáků 1. 
ročníku na ZŠ a MŠ 
Vranovice
Dne 5. září 2022 jsme slavnostně 

zahájili nový školní rok 2022/2023 
a přivítali nové žáky 1. ročníku základní 
školy. Slavnostní přivítání proběhlo 
v  kmenových třídách na  Floriánku, 
kde se na děti těšily třídní paní učitelky 
Mgr.  Eva Hnízdová a  Mgr.  Šárka 
Berková. Přivítat prvňáčky přišla také 
paní ředitelka Mgr.  Blanka Sanytrová 
a  za  novými žáky zavítal i  pan starosta 
Ing.  Jan Helikar. Žáci obdrželi pamětní 
list a  všichni přítomní žákům popřáli 
mnoho úspěchů při získávání nových 
vědomostí a  dovedností, ale také při 
hledání nových kamarádů.

Mgr. Šárka Berková

Snídaně s paní ředitelkou

Přijďte si se mnou každé liché 
úterý od  7:30 popovídat o  svých 
radostech a  starostech. Zváni jsou 
všichni žáci, rodiče, pedagogové, ale 
i  široká veřejnost. Budu se těšit, že 
si se mnou dáte ranní kávu nebo čaj 
a popovídáme si.

Mgr. Blanka Sanytrová,  
ředitelka školy

Na slovíčko s …
S  novým rokem jsme u  nás přivítali 

i  novou paní ředitelku, Blanku 
Sanytrovou. Všem určitě běží hlavou 
spousta otázek, např. jaké změny se 
ve škole odehrají v příštích letech. Poprosili 
jsme tedy paní ředitelku o rozhovor, který 
nám snad na naše otázky odpoví.

Každý nový ředitel přichází pro svou 
školu s novou vizí, řeknete nám něco o té 
své?

Určitě. Samozřejmě bych ráda 
pokračovala v tom dobrém, co tuto školu 

doprovázelo ještě před mým příchodem, 
tzn. že se profilovala environmentálně a že 
je tady kvalitní učitelský sbor. Je důležité, 
že je na  čem stavět. Ale pak jsou tady 
věci, které je potřeba zmodernizovat nebo 
posunout ještě někam dál. Modernizace je 
základem mé koncepce.

Co je tedy prioritou té modernizace?
Tak prioritou modernizace bylo 

vybavit školu interaktivními tabulemi, 
abychom mohli i  moderně vyučovat. 
Když jsem poprvé přišla do školy, zarazilo 
mě, že ve všech třídách interaktivita není. 
Ale pak jsem pochopila, že to není úplně 
jednoduché, že škola má samozřejmě ještě 
jiné stránky, na které je potřeba se zaměřit. 
Je potřeba udělat novou elektroinstalaci 
a zařídit šatny pro děti, které tady podle 
mého názoru chybí. Chybí nám např. 
i  opravená podlaha v  tělocvičně, a  to 
znamená velké investice. Koncepčně je 
toho ještě po té technické stránce opravdu 
hodně. Budeme se muset se zřizovatelem 
domluvit, která z  těch věcí je prioritní. 
Momentálně bych dala přednost právě 
té opravené podlaze, aby děti nemusely 
docházet daleko a  aby nemusely cvičit 
někde v jiných, cizích prostorách. Zkrátka 
někdy je potřeba upřednostnit jinou 
záležitost před interaktivními tabulemi. 
Ale naštěstí jsme se se zřizovatelem 
domluvili, že do  nových učeben, které 
se teď staví, vybereme ty nejmodernější 
interaktivní tabule. Za to jsem moc ráda 
a jsem za to vděčná.

Na co se těšíte nejvíc?
V rámci své koncepce bych chtěla, aby 

žáci i učitelé začali vyjíždět na zahraniční 
kurzy, abychom měli v  zahraničí 
partnerské školy a  navštívili je. Myslím, 
že zkušenost je věc nepřenositelná. Můžu 
vám samozřejmě popisovat svoje zážitky, 
kde jsem byla na  školách v  zahraničí, 
v  Itálii, v  Oxfordu, ale myslím si, že to 
musíte zažít vy sami, abyste potom byli 
dál schopní to vše reflektovat do  své 
výuky. I  tohle souvisí s  modernizací. 
Momentálně budeme žádat s  novými 
partnery, což je finská, polská a  turecká 
škola v  rámci Erasmu+, o  spolupráci. 
Zatím nevíme, zda tento projekt vyjde, 
ale z  této první vlaštovky mám opravdu 
obrovskou radost. Tedy že se o  naši 
školu někdo zajímá a že už teď s někým 
spolupracujeme. Na  jaře také budeme 
pořádat zájezd do Anglie.

Myslím, že je to skvělé a  že se 
učitelé mají na  co těšit. Mluvila jste 
o environmentální výchově, je ještě něco, 
co na  této škole oceňujete, na  co byste 
ráda navázala?

Tak určitě oceňuju kvalitní 
pedagogický sbor. Teprve to tu začínám 
poznávat a  jsem ráda, že tu máme 
odborníky, i třeba vás, paní Kovaříkovou, 
někoho, kdo bude do  budoucna naším 
ICT koordinátorem. Pro dobré jméno 
naší školy vidím velké plus v  tom, že tu 
nějakého odborníka máme. Paní Andrea 
Lastomirská je také specialistou v  tom, 
co dělá. A  pokud se člověk na  něco 
specializuje, je ve  svém oboru opravdu 
dobrý. Myslím, že to musí vycházet z vás 
jako z  pedagogů. Já můžu mít nějaké 
vize, kam školu posunout, ale bez vás by 
to nešlo. Čím víc tady takových lidí bude, 
tím pro nás lépe.

Já osobně neustále sleduji 
na  internetu covidová čísla, obáváte se 
distanční výuky?

Zážitek z  covidu nebyl pro nikoho 
příjemný, a  proto tuto situaci nemůžu 
hodit za  hlavu. Ale myslím si, že dnes 
už pedagogové i  žáci věcí, do  čeho jdou 
a všechno pro nás bude lehčí. Na začátku 
jsme se všichni báli, teď už jsme víceméně 
předpřipraveni. Nebojím se toho a věřím, 
že pokud taková situace nastane, určitě ji 
zvládneme.

Ano, máme nastavené Google učebny, 
víme, jak pořádat videohovory, takže 
připraveni jsme.

To vidím jako velkou výhodu.
Jedna taková žákovská otázka, 

na  kterou by se možná rádi zeptali 
i učitelé. Plánujete další ředitelské volno?

Se zřizovatelem o  tom momentálně 
uvažujeme. Ale není to tak, že by si 
ředitel nebo ředitelka naplánovali něco 
sami za  sebe, vždycky se všechno musí 
projednat v  rámci rady a  všechno musí 
projít schvalovacím procesem. Podněty 
naopak přicházejí zvenku ke mně. 

Děkuji za  vysvětlení. Každý učitel 
by se měl neustále vzdělávat, aby držel 
krok s  dobou. Prozradíte nám, v  čem 
se momentálně vzděláváte vy nebo co 
plánujete?

Že učitel se má vzdělávat je vlastně 
součástí mé koncepce, protože si myslím, 
že nelze žít z něčeho, co se člověk naučil 
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před pěti lety. Doba je tak rychlá, 
že si nedovedu představit, že bych 
nechodila na  nějaké školení nebo se 
sama nevzdělávala. To, že se setkáváte 
s určitými lidmi, vám pak může pomoci. 
Teď jsem např. absolvovala konference 
v  rámci NPI a  zúčastnila jsem se také 
konference ohledně ukrajinských dětí. 
Byla jsem ráda, že jsem se dozvěděla, jak 
řešit obtížné situace a na koho se obrátit, 
když nastane nějaký problém. Dále se 
vzdělávám v  oblasti nových technologií 
a  digitálních kompetencí. A  pro mě 
samozřejmě nejdůležitější věcí bude 
školení pro ředitele škol. Čeká mě toho 
ještě spousta, ale já se na to těším.

To je dobře. A  poslední otázka – co 
byste chtěla učitelům, rodičům a žákům 
vzkázat?

Samozřejmě aby byli spokojeni 
ve  svém osobním životě, protože 
spokojenost a  zdraví jsou nejdůležitější. 
Až poté, aby se těšili do  školy. Bude to 
znít jako klišé, ale opravdu to tak je: 
spokojený žák, spokojený rodič, spokojený 
učitel, spokojené vedení. Všechno začíná 
od těch nejmenších. Hlavně bych si přála, 
abychom si tady všichni rozuměli.

Paní ředitelko, přeji vám, aby se 
vám tady líbilo a  aby se vám podařilo 
uskutečnit všechny vaše sny. Děkuji 
za rozhovor.

Rozhovor s  paní ředitelkou 
Mgr.  Blankou Sanytrovou vedla 
p. učitelka Mgr. Ludmila Kovaříková

Volejbal mladších 
žákyň
Po  čtyřech letech jsme sebraly 

odvahu, natrénovaly, co šlo, a  přihlásily 
se na  volejbalový turnaj mladších žákyň 
do  Drásova. Turnaj proběhl 18. května, 
za  účasti týmů z  Dolních Kounic, 
Kuřimi, Vranovic a domácích z Drásova. 
Vzhledem k  malé účasti týmů se hrálo 
systémem každý s  každým. Hned 
od začátku bylo jasné, že domácí hráčky 
a  volejbalistky z  Kuřimi nemáme šanci 
porazit. Jedná se totiž již o  závodní 
týmy. Nicméně vždy jsme si daly za  cíl, 
dosáhnout alespoň 10 bodů za set. To se 
nám kromě jednoho setu podařilo. Jediný, 
nad kým tedy byla šance zvítězit, byly 
hráčky z  Dolních Kounic. Děvčata moc 
dobře ví, že základem hry na této úrovni 
je podání a  pod heslem „kdo podává 

vyhraje“ nedaly soupeřkám šanci. Vyhrály 
2:0 na  sety a  braly tak pohár, medaile 
a diplom za 3. místo. 

Pro mě, jako pro trenéra, je mnohem 
důležitější než bronzové ocenění to, 
jak si holky fandily, podporovaly se, 

užívaly si celý turnaj a odjížděly nadmíru 
spokojené. Děkuji vám, holky, za  vaše 
nasazení, ať vám vydrží a už teď se těším 
na příští ročník.

Renata Karpíšková

 

Také u nás můžete zakoupit čerstvé i mražené mošty z našich jablek.  
 

 

 

Pálenice a moštárna 
Hrušovany u Brna 

 

Palackého 31 
 

 

Všem příznivcům zdravé a přírodní stravy oznamujeme,  
že na podzim 2022 zahajujeme již 2. sezónu.  

 

V naší moštárně s automatickou moštovací linkou Vám vylisujeme čerstvou,  
přírodní šťávu z Vašich jablek. Přijeďte s jablky a ihned si odvezte svůj mošt  

  

Nevyhazujte jablka, přijďte si je k nám vymoštovat! 
 

Cena za 1 l moštu z Vašich jablek = 10 Kč  
 

Moštujeme po předchozí telefonické objednávce. 
Provozní doba: dle požadavků a potřeby (i o víkendech) 

 

telefon: 723 132 288 
e-mail: mostarnahrusovany@seznam.cz 
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Společenské dění

Poslední prázdninovou sobotu 
se děti vydaly na Madagaskar
Jak jinak strávit poslední prázdninový víkend než s pořádnou 

dávkou dobrodružství. A to rozhodně cesta na pohádkový ostrov 
Madagaskar za  králem Jelimanem, lvem Alexem, tučňákem 
Skipperem a zebrou Martym slibuje.

Hrátky se lvem Alexem
Protože vranovickým dětem se nástup do  školy o  dva 

dny odložil a  do  toho vstoupil víkend, proběhlo rozloučení 
s prázdninami v sobotu 3. září v parku za Domem pro seniory. 

Letní sněhová vánice
Na  okraji parku v  odpoledních hodinách vyrostl exoticky 

vyhlížející stan s  nápisem Madagaskar. Předposlední 
prázdninový den se nesl v rytmu živých nejen tropických rytmů 
a  za  dětmi si přijeli zatančit, zasoutěžit a  pobavit se zvířecí 
postavičky z oblíbeného dětského filmu.

Přestože byl konec léta, děti se během diskotéky dočkaly 
i  nečekané sněhové nadílky. Zábavné odpoledne měli rodiče 
i  děti zpestřené zábavným fotokoutkem a  pro děti pak bylo 
velkým lákadlem i malování na obličej. dospělí si zatím mohli 
krátit čas nad lahodným mokem. 

Kvapilová Dana

Životní jubileum

Gratulovat k 99. narozeninám přišla paní Marii Faronové 
zástupkyně sociální komise paní Hana Celnarová a starosta 
obce Jan Helikar.
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Farnost Vranovice
V úterý 5. července se setkali farníci 

z  Vranovic, Přibic, Ivaně a  Pouzdřan 
na  děkanátní poutní mši svaté 
u  Apoštolky v  Přibicích. Mši svatou 
doprovázel hustý déšť a celebroval ji otec 
Josef Kohoutek, farář z Brodu nad Dyjí 
a  Pasohlávek. Po  mši svaté připravili 
přibičtí farníci zmoklým poutníkům 
pohoštění. Počasí nezvyklé pro tuto roční 
dobu připravilo všem účastníkům pouti 
nemalé výzvy - od ministrantů přes kněze 
a hlavně hudebníky, kteří navzdory vlhku 
hráli a zpívali stejně dobře jako v  jiných 
letech.

Poutní mše svaté Apoštolky v Přibicích

V  neděli 28. srpna  otec Jaroslav 
požehnal po  mši svaté školákům 
a  jejich školním pomůckám do  nového 
školního roku 2022/2023. Poté otci 
Jaroslavovi paní Jana Hladká popřála 
k  jeho letošním kulatým narozeninám 
a  předala mu jménem všech farníků 
drobný dárek. Životní jubileum - 40 let 
otec Jaroslav následně oslavil s farníky ze 
všech spravovaných farností grilovačkou 
na  farní zahradě, která se protáhla 
do večerních hodin. 

Požehnání školákům a školním pomůckám

První zářijovou neděli se několik 
věřících rodin z  Vranovic vypravilo 
na  děkanátní pouť na  Svatém kopečku 
u  Mikulova. Mši svatou sloužil probošt 
mikulovské kapituly otec Pavel Pacner 
a  tématem jeho kázání byla Mariina 

poslušnost Boží vůli 
v evangeliu. Otec Pavel také 
připomenul účastníkům 
pouti výročí 100 let 
od  narození 25. probošta 
Mikulovské kolegiální 
kapituly, biskupa skryté 
církve a  spoluzakladatele 
rádia Proglas otce Stanislava 
Krátkého.

Také letos slečna Anna 
Vybíralová zorganizovala 
cestu krojované mládeže, 
která tvořila doprovod 
sochy Panny Marie 
z  kaple na  Ivaňské na 
pouť na  Zlatou sobotu 
do  Žarošic. Otec Jaroslav 
opět zapůjčil v  Mikulově 
nosítka a rodina Stejskalova 
a  Machova ozdobila 
a  připravila na  pouť sošku 
Panny Marie. Tato krásná 
socha je vlivem stáří zralá 
na  generální opravu, 
nicméně díky květinové 
výzdobě a závoji, nejsou její 
šrámy moc vidět :). Poděkování za velkou 
pomoc patří i  obci Vranovice, která 
zapůjčila místní kroje (a  paní Čápové, 
která nám je ve  svém volnu vydala). 
S  díky nesmíme také zapomenout 
na  místní jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Vranovice za  pomoc s  dopravou 
chasy a  sošky do  Žarošic dopravním 
automobilem. Letošní pouti se zúčastnili 
v  krojích: Ludmila Hovězáková, Anna 

Vybíralová, Dobromila Klepáčová,  
Marek Mazuch, Tomáš Kadlec, Pavel 
a  Václav Kukletovi. Poutní mši svatou 
v sobotu 10. září sloužil letos v Žarošicích  
Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup 
pražský.

Pavel Kukleta,  
foto Antonín Kukleta (kde jsem vidět :))

Cesta krojované mládeže do Žarošic

Přání farníků k jubileu otce Jaroslava
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Z činnosti spolků a organizací

Mistrovství severní 
a jižní Moravy 
v klasickém silovém 
trojboji
Oddíl silového trojboje TJ Sokol 

Vranovice se zhostil pořádání 9. 
mistrovství severní a  jižní Moravy 
v klasickém silovém trojboji.

Do  Vranovic se sjelo v  sobotu 17.9. 
přes padesát závodníků z různých koutů 
Moravy. Na  tuto soutěž se vranovický 
oddíl pod vedením p.  Karpíška pečlivě 
připravil.

Závodníci měli vynikající podmínky 
pro rozcvičení. Zkušení členové Sokola 
Vranovice velice rychle nakládali a  bez 
problémů bezpečně zajistili všechny 
závodníky, kteří své pokusy nezvládli. 
Na  vysoké úrovni bylo také občerstvení, 
které zajistily členky našeho oddílu.

I  na  téhle soutěži měl vranovický 
oddíl své zástupce. V  kat. žen do  84 kg 
soutěžila Miroslava Horáková. Její výkon 
měl hodnotu rovných 300 kg (dřep 110, 

benč 70, mrtvý tah 120) a  vynesl naši 
závodnici na 1. místo.

V kat. do 74 kg jsme měli dvojnásobné 
zastoupení. Lukáš Soukup nazvedal 
332,5 kg (110, 87, 5, 135) a  obsadil 
pátou příčku. Druhým soutěžícím byl 
Petr Svačina. Nováček našeho oddílu 
podal vynikající výkon 502,5 kg (170, 
137,5, 195) a po velkém souboji obsadil 
první příčku před závodníkem TJ Sokola 
Rosice.

Posledním zástupcem vranovického 
oddílu byl Pavel Goliáš, který nastupoval 
v  kat. do  93 kg. V  této nejpočetnější 
kategorii obsadil Pavel 4. místo výkonem 
rovných 600 kg (215, 145 a 240).

Vranovický oddíl jak po  sportovní 
i pořadatelské stránce tuto soutěž skvěle 
zvládl a p. Karpíšek byl spokojen s výkony 
svých svěřenců.

Mistrovství Moravy 
dorostu a juniorů 
v klasickém silovém 
trojboji, Blansko
V  posledním srpnovém víkendu 

se do  Blanska sjeli siloví trojbojaři 
mládežnických kategorií.

Oddíl silového trojboje ASK Blansko 
se zhostil nelehkého úkolu a  uspořádal 
mistrovství Moravy dorostu a  juniorů 
v klasickém silovém trojboji.

Obliba tohoto sportu stále stoupá 
a  soutěž pro velký počet přihlášených 
závodníků musela být rozdělena do dvou 
víkendových dnů.

Mladí sportovci zde bojovali o postup 
na  MČR. Své zastoupení zde měl náš 
oddíl Sokol Vranovice.

V sobotní soutěži juniorů nastupoval 
náš závodník Petr Kavan kat. 105 kg. 
Obsadil 5. místo výkonem 515 kg (dřep 
192,5 kg, benchpress 127,5 kg, mrtvý 
tah 195 kg). Petr splnil limit pro účast 
na  MČR juniorů a  čeká ho náročná 
příprava.

V  nedělní soutěži dorostenců měl 
Sokol Vranovice dvounásobné zastoupení.

V  kat. dorostenců do  83 kg závodil 
Adam Kotačka. V  početně obsazené 
kategorii se umístil na 5. místě výkonem 
442,5 kg (dřep 160, benchpress 107,5 kg, 
mrtvý tah 175 kg). I Adam si vybojoval 
účast na MČR dorostenců.

Druhým zástupcem v  kat. dorostu 
byla Daniela Fadrná. Daniela nastupovala 
ke  své první soutěži v  kategorii 
dorostenek do  76 kg. Již po  nahlášení 
základních pokusů byla jasnou favoritkou 
své kategorie a  svoji roli potvrdila. 
Ve  dřepu zvládla hmotnost 115 kg. 
V  další disciplíně benchpress zdolala 
s překvapením všech 69,5 kg a ustanovila 
nový český rekord. A ve stejném duchu se 
odvíjel i mrtvý tah. Zde Daniela zvládla 
činku o  hmotnosti 151 kg a  další český 
rekord byl na světě. 

V konečném účtování naše závodnice 
obsadila 1. místo ve své kategorii výkonem 
335,5 kg. Tento výkon ji vynesl i na první 
příčku v  absolutním pořadí dorostenek 
napříč všemi váhovými kategoriemi.

Daniela si zajistila postup na  MČR 
a bude favoritkou v boji o nejvyšší příčky.

Vedoucí oddílu silového trojboje 
p. Karpíšek sledoval osobně výkony svých 
závodníků po  oba dny a  je spokojen, že 
všichni postoupili na MČR, které se bude 
konat v říjnu v Dolních Břežanech.

Karpíšek Ivan
Oddíl silového trojboje pod vedením p. Karpíška



Nohejbal
Tradičnímu letnímu turnaji 

na  bývalém koupališti letos nepřálo 
počasí. Někteří pozvaní účastníci 
tentokrát nedorazili, tak si to 31. července 
navzájem „rozdaly“ pouze čtyři domácí 
trojice. Začátek turnaje bylo nutno 
posunout až na  11 hodinu. Kromě 
nekompromisního soupeření nechyběl 
i  výborný guláš, fandění rodinných 
příslušníků a doplňková soutěž v házení 
šipek. Palmu vítězství si tentokrát odneslo 
družstvo ve  složení Petr Vlk, Bronislav 
Dofek a Jan Hort.

Hrací plochu je potřeba nejprve připravit

Ivoš Korčák

Kámen zmizelých
Pietní akt  k  122. výročí narození 

Alžběty Saxlové, *31.08.1900 - +duben 
1942(?)

Pietní akt u Kamene zmizelých

31.8.2022 jsme uctili památku sestry 
Alžběty Saxlové, předválečné členky 
Sokola – židovky, která byla 28. ledna 1942 
nacisty deportována do  koncentračního 
tábora Terezín a  odtud pak v  dubnu 
téhož roku do  koncentračního tábora 
Zamošč, v  Polsku, kde její stopa mizí. 
Jako upomínku na tuto smutnou událost 
T.J. Sokol Vranovice iniciovala umístění 
Kamene zmizelých v  ulici U  Floriánka 
před bývalý dům č.p. 58, kde se narodila 
a  žila. Pietní akce se zúčastnilo asi 30 
občanů z Vranovic.

Marta Goliášová

TJ Sokol – okurková 
sezóna…

Už se nevešlo do letního čísla…
Podle Wik. ustálený výraz pro letní 

období, široké čtenářské veřejnosti 
známé spíše jako období odlehčených 
senzačních (vymyšlených) novinových 
zpráv o  zatoulaném ledním medvědu 
na  česko-polské hranici nebo 
o  cvičeném papouškovi urážejícím 
počestné nájemníky a  nájemnice 
bytového domu (K. Čapek, Povídky 
z  druhé kapsy)… Okurkovou sezónou 
lze s  trochou nadsázky označit i  letní 
pokles sportovních a  tělovýchovných 
aktivit nejrůznějšího druhu. Fotbalové 
soutěže mají přestávku, ostatní kolektivní 
sporty rovněž, amatéři i  profesionálové 
se povalují na  plážích a  spřádají přitom 
smělé plány na  další sezónu co začne 
hned pár dní po prázdninách…

K  dobré pohodě, třeba jako příloha 
k  okurkovému salátu, by snad mohl 
našim čtenářům posloužit tento trochu 
odlehčený exkurz do dřevních sokolských 
časů:

V  rachotu raket a  v  atmosféře 
naprostého všeobecného zděšení nad 
propuklou válkou na Ukrajině v médiích 
poněkud zapadla skutečnost, že 16. února 
2022 uplynulo právě 160 let od založení 
Sokola Dr.  Friderickem Emanuelem 
Tirschem.  PhDr. Miroslav Tyrš byl tedy 
vlastně Němec, nicméně kdo by se chtěl 
dozvědět více o  složitých národnostních 
peripetiích v  českých zemích ve  světle 
propukajícího tělovýchovného hnutí 
v  dobách těsně před Rakousko - 
Uherským vyrovnáním, toho odkazuji 
na  Wik. My se dnes (spolu s  paní 
překladatelkou Lenkou Kapsovou 
– LN 11.6.2022) s  trochou té letní 
odlehčenosti zaměříme na  tělovýchovné 
názvosloví  (terminologii), které M.T. 
do tělocvičné praxe zavedl. To se na rozdíl 
od slovotvorných pokusů některých jeho 
současníků (a  mnohých buditelských 
předchůdců před ním) ukázalo jako 
překvapivě životaschopné: Většina se ho 
používá dodnes a  ovlivnilo terminologii 
oboru také ve  Slovensku, v  Bulharsku, 
na  Ukrajině či v  Polsku. To už je samo 
o sobě velmi pozoruhodné, protože čeština 
byla pro Tyrše jazykem sice bravurně 
zvládnutým, pořád však cizím. Tyrš tak 
vlastně navázal na  tělovýchovné názvy 
zavedené už jeho německými předchůdci 
(A. Ravenstein, F.L.Jahn), přičemž 

dokonale těžil ze slovotvorných možností 
češtiny. Nejpočetnější skupinu pojmů 
tvoří řada označení nejrůznějších typů 
pohybu. Řada z  nich se  běžně používá 
dodnes, třeba sed, leh, stoj, pohov, shyb, 
klik…Jiná nám však už znějí neobvykle, 
třeba úsmek, mách, sot, výsuk…Některá 
podstatná jména a  slovesa inspirovaná 
jinými slovanskými jazyka, také upadla 
v zapomnění: Pro rychlý běh navrhl Tyrš 
slovo meteš (metešiti), pro rychlou chůzi 
jech (jechati), obdobou ručkování bylo 
sloveso nožkovati. Označení krajník, 
lichník nebo zápětník pro cvičence 
na různých pozicích zní dnešnímu čtenáři 
toporně obrozenecky, zato cvičitel, 
dorostenec, závodník, přeborník hladce 
proklouzla do 21. století. Některá slova to 
zvládla s drobnou transformací : stojiště, 
zápasec, žiňovka přežily jako stanoviště, 
zápasník a  žíněnka. Na  hraně vyhynutí 
jsou touš (puk) a  rohování (box)… 
Až ikonicky „tyršovská“ jsou příslovce 
končící na -mo (snožmo, vzpažmo) i další 
obouruč nebo (kůň) našíř. Některé názvy 
cviků s  upřesňujícím příslovcem zní až 
bizarně, třeba vskok dučmo, komíhání 
klícmo, skok kulžmo, sřit kotmo… 
Gymnasté vám však potvrdí, že takový 
výsed schylmo, sed jízdmo nebo výšin 
zadem se dodnes používají a  účelně 
vystihují různé typy a  směry pohybu. 
A závěrem schválně pár výňatků z dobové 
metodické příručky: Stoje pokos uvnitř 
nadhmatem. Z  náskoku svis vznesmo 
a  vzepření sklopmo. Vzpor přítrhem 
u předkmihu… Tak šup k bradlům!
PST – zdroj LN 11.6.2022, Lenka 
Kapsová, jazykový koutek.

Pavel Šťastný

Inzerujte ve Vranovickém 

zpravodaji

Vychází každý sudý měsíc 

nákladem 900 výtisků

Distribuce do každé domácnosti 

ZDARMA

Trvale umístěn na webu obce

Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu

Občanská řádková inzerce ZDARMA
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SK Vranovice

Oslavy 90 let založení 
SK Vranovice
V letošním roce jsme si připomenuli 

významnou událost, a  to krásných 90 
let od  založení Sportovního klubu 
ve  Vranovicích. Z  toho důvodu jsme 
v  prvním prázdninovém víkendu 
naplánovali den oslav, pro místní i širokou 
veřejnost. Na programu byly zápasy našich 
družstev s  pozvanými soupeři a  hosty, 
modelové jednotky pro naše nejmenší 
hráče pod vedením profesionálních 
trenérů, a fotbalový program pak zakončil 
exhibiční zápas současných a  bývalých 
hráčů SK, s  bývalými hráči Zbrojovky 
Brno.

V  doprovodném programu, pak 
probíhala statická ukázka vozidel vězeňské 
služby a výcvik psovodů vězeňské služby 
ČR. Pro děti byl k dispozici skákací hrad 
a  dovednostní stanoviště s  fotbalovou 
abecedou.

Před hlavním odpoledním zápasem, 
byly upomínkovými plaketami oceněny 
osobnosti, které se podílely na  přínosu 
a  rozvoji Vranovické kopané. Jmenovitě 
– Ing.  Jaroslav Pezlar, Ing.  Oldřich 
Vybíral, Josef Kelbl, Karel Hochman, 
Jan Veselý, Vladimír Kotačka, Jan 
Stankovič, Miroslav Ježa a  Obec 
Vranovice za  dlouholetou podporu 
sportu ve Vranovicích. In memoriam pak 
byly položeny květiny na hroby bývalým 
funkcionářům. 

Večerní program pak vyplnila skvěle 
hrající country kapela Corona band 
Vladimíra Fajtla.

Den oslav jsme pojali formou 
dobrovolného vstupného, jehož výtěžek 
ve  výši 8.980,- Kč byl převeden na účet 
místní ZŠ, pro účely aktivit zdejší MŠ 
ve Vranovicích. 

Většina nákladů oslav byla podpořena 
z  mimořádné dotace Obce Vranovice, 
které touto cestou dodatečně srdečně 
děkujeme.

Miroslav Ježa

Okresní přebor 
mužů bez účasti SK 
Vranovice?
Okresní přebor mužů bez účasti SK 

Vranovice? Ještě nedávno utopie, bohužel 
od podzimní části realita. 

Před vypuknutím soutěže nás čekalo 
nelehké rozhodnutí, které nikdo nechtěl 
ani nahlas vyslovit. Kádr mužů zažil 

zemětřesení, kdy z  různých důvodů 
ukončilo svoji fotbalovou činnost 9 
hráčů a  trenér se společně s  výborem 
do  poslední chvíle snažili tým doplnit, 
bohužel neúspěšně a  byli jsme nuceni 
hned po  prvním kole se ze soutěže 
odhlásit.

Plnohodnotný kádr čítal pouze 12 
hráčů což je do  velkého fotbalu velmi 
rizikový počet, se kterým se nedala uhrát 
celá sezóna. 

Je to konec dospělé kopané 
ve Vranovicích? Věříme, že ne! 

Zbylých 10 hráčů jsme pustili 
do  jiných klubů, aby měli herní vytížení 
a  již nyní začínáme pracovat na  novém 
konceptu, který bude v  příštím roce 
na  podzim znamenat návrat mužů SK 
Vranovic na domácí hřiště. 

Věříme, že nejen výbor SK, hráči, ale 
také fanoušci jsou hrdí na SK Vranovice 
a  společnými silami si v  další sezóně 
zakřičíme pověstné Vranky góólll!!!!

Radek Klimeš

SDH HASIČI

Kroužek „Mladý 
hasič “

8. 5. 2022 - Soutěž 21. ročníku 
Okresní ligy mládeže Brno – 
venkov v Přísnoticích
Soutěžilo jedno družstvo starších žáků: 

Amálie Hanušková, Barbora Halfarová, 
Linda Hanušová, Lucie Galiová, Viktor 
Kotačka, Alexandra Navrátilová, Sofie 
Petříková, Jana Švábíková

Soutěžní disciplíny: požární útok, 
štafeta 4x60m.

Byla to pro nás premiéra v požárním 
útoku. U  savic byla Sofie, Barbora, 
Alexandra a  Viktor, na  rozdělovači - 
Linda, levý proudař - Amálie, pravý 
proudař - Lucie. Hasiči si vedli výborně, 
nastříkali za 43s.
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AGROTEC a.s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
Tel.: 519 402 480 | www.agrotecauto.cz

Kontaktujte naše 
prodejce:

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

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

Technologie, která vás rozhýbe.
Nová Kia XCeed a XCeed Plug-in Hybrid.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia XCeed: 1,4–7,1 l/100 km 32–164 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

KIA_inz_XCEED_vranovicky_zpravodaj_200x150.indd   1 07.09.2022   10:10:12

Okresní kolo hry Plamen 
v Přísnoticích 21. 5. 2022
Soutěžilo jedno družstvo mladších 

žáků: Anděla Říhová, Leontýna 
Vernerová, Jana Švábíková, Alexandra 
Navrátilová, Šimon Búda, Nela Hanušová, 
Janek Hanuška, Amélie Gajová

Soutěžní disciplíny: požární útok, 
štafeta 4x60m, štafeta požárních dvojic.

Hasiči vyhráli 11. místo. Krásný 
první  požární útok nastříkali mladší žáci 
za 37.56s.

Noční soutěž v požárním útoku – 
Nové Bránice 24. 6. 2022
Soutěžilo družstvo mladších žáků: 

Anděla Říhová, Leontýna Vernerová, 

Jana Švábíková, Hana Melková, Nela 
Hanušová, Alexandra Navrátilová, Sofie 
Petříková

Soutěžilo družstvo starších žáků: 
Amálie Hanušková, Barbora Halfarová, 
Linda Hanušová, Lucie Galiová, Viktor 
Kotačka, Alexandra Navrátilová, Nela 
Hanušová

Mladší žákyně byly na  9. místě 
s  časem 24.60s, starší žáci obhájili 10. 
místo s časem 32.20s.

9. 7. – 16. 7. 2022 - Hasičský 
tábor v obci Vlčice
Soutěžily dva týmy červení a  žlutí. 

Hráli jsem hry, vařili výborné kotlíkové 
guláše, batikovali trička, koupali jsme se 
v  rybníku, užívali přírody, výletů. Také 

jsme trénovali hasičskou problematiku, 
jak střelbu vzduchovkou, tak zdravovědu, 
orientaci pomocí buzoly. Kuchařky nám 
připravovaly skvělá jídla, na  které jsme 
se vždy moc těšili. Ondřej nás zásoboval 
potravinami, byl skvělým asistentem 
spolu s  Michalem. Bylo nám tam moc  
moc prima. 

Za SDH Jana a Aleš Hanušovi
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JUNÁK Vranovice
Léto skončilo a  s ním i doba táborů 

a náš oddíl začíná další rok své činnosti. 
Nejprve mi dovolte krátké ohlédnutí 
za prázdninami: 

První prázdninový víkend vyrazili 
vedoucí na stavění tábořiště a v polovině 
července pak vyrazila na 10 denní tábor 
do  Příšťpa u  Moravských Budějovic 
vlčata a světlušky. Celotáborová hra byla 
u této věkové kategorie na téma Starých 
řeckých bájí a pověstí. Myslím, že se tábor 
dětem líbil i  přesto, že v  řece Rokytná 
vlivem sucha skoro netekla voda. 

Táborové hry

Mezitím na Myslivně ve Vranovicích 
vyrazil Willy Fog s  Benjamínky 
a  mladšími vlčaty a  světluškami 
na  pětidenní cestu kolem světa 
na  Příměšťáku 2022. Benjamínci projeli 
každý den jeden kontinent - v  pondělí 
Afriku v  níž vyráběli hliněné výrobky, 
v úterý Asii, ve středu Oceánii, ve čtvrtek 
Ameriku a  v  pátek se vrátili do  Evropy 
tak tak před koncem termínu, který 

dostal Willy Fog od  svých kolegů 
z  reformního klubu - Takže Willy Fog 
jako vždy svou sázku vyhrál. A  pozor- 
uplynulý rok byl rokem Willyho Foga 
-  nejprve objel Willy Fog s Benjamínky 
zeměkouli během školního roku, pak 
se někteří mohli setkat s  Willy Fogem 
na  dni dětí ve  Vranovicích, kde objeli 
Zeměkouli za dvě hodiny a nakonec my 
na Příměšťáku, jsme objížděli Zeměkouli 
za pět dní.

Na  přelomu července a  srpna pak 
skauti a  skautky vyrazili do  Příšťpa 
na  čtrnáctidenní tábor skautů a  skautek. 
Nyní už je tábor uklizen a náš oddíl zahájil 
čin-nost 5.1. proběhl zahajovací táborák, 
rozbíhají se schůzky družin a  pojedeme 
na  první výpravu do  Křtin. Benjamínci 
jsou opět rozděleni na dvě družiny, stejně 
budou rozdělena i vlčata a světlušky. Moc 
nám nepřibylo skautů a  počet skautek 
zůstává zhruba stejný jako loni. Opět 
trochu zápasíme s  termíny schůzek (8 
družin v 5 dnech v  jedné místnosti), ale 
to se, doufám, nějak vyřeší. Aktuální 
termíny schůzek najdou rodiče a případní 
zájemci o vstup do oddílu na webu oddílu: 
https://jaguari.junakvranovice.cz/.

Klub seniorů

Zájezd Čejkovice, 
Strážnice
Přichází podzim, téměř denně prší. 

Najít den aby bylo hezky je opravdu těžké.
Ale našel se. Dne 15. září 2022 se 

uskutečnil zájezd Klubu seniorů.
Nejdříve jsme se podívali na  výrobu 

bylinných čajů v Čejkovicích, dali jsme si 
v čajovně i čajíček, nějaký jsme nakoupili 
i domů.

Přesunuli jsme se do  skanzenu, 
do muzea vesnice 
j i h o v ý c h o d n í 
M o r a v y 
ve Strážnici. Je to 
krásné a  klidné 
prostředí, kde 
je co obdivovat. 
Po obědě v areálu 
s k a n z e n u 
jsme přešli 
na  projížďku 
lodí po  Baťově 
kanálu. Loď 
byla krytá, takže 
v ní bylo útulno. 
Vypluli jsme 

z přístavu Strážnice do Petrova a zpět.
Na  lodi nás čekalo milé překvapení. 

Naši úžasní členové – manželé 
Hochmanovi, nám doma napekli koláče 
a  na  lodi nám připravili občerstvení. 
Takže se jedlo, pilo a zpívalo. Nálada byla 
velmi příjemná. Jak se říká: Nemělo to 
chybu!

Účastnící zájezdu plující po Baťově kanálu

Cesta domů ubíhala ale autobus 
trochu zlobil, nechtělo se mu do stoupání, 
doplňovala se nafta u  čerpacích stanic, 
z  dálnice jsme proto sjeli na  okresní 
silnici, kdyby náhodou klekl. Ale dostali 
jsme se šťastně domů do Vranovic.

Proviant na cestu

Byl to krásný zájezd.
Děkujeme vám organizátoři, povedl 

se vám na jedničku s hvězdičkou.

Za Klub seniorů Zdeňka MelováTo jsme my
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