
Z bývalé knihovny bude 
zdravotní středisko

Cesta kolem světa  
za 80 minut

Letní noc

2022 ČÍSLO 4 SRPEN DISTRIBUCE ZDARMA

Den dětí se, jako již tradičně, odehrál v parku Hlinek a přilehlém Hájku. Tentokrát byla pro děti 

připravena dobrodružná procházka na motivy románu Julese Verna Cesta kolem světa. V dalším 

odpoledním programu pak ožil i celý park, kde se na pódiu vystřídala divadelní a hudební vystoupení 

Základní umělecké školy Pohořelice. Více se dočtete ve společenské rubrice.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
letní měsíce jsou spojeny se školními 

prázdninami, dovolenými a odpočinkem. 
Letošní rok je pro obec rok investic 
a oprav, takže i v letních měsících budou 
pokračovat opravy a investice do majetku 
obce. 

Roky 2020 a  2021 byly ve  znamení 
výrazných přebytků v hospodaření. V roce 
2020 byl hospodářský přebytek ve  výši 
13,5 mil Kč a v roce 2021 dokonce dosáhl 
částky 15,6 mil Kč.

Rok 2022 je rokem investic 
a oprav
Díky hospodářským přebytkům 

v  uplynulých dvou letech je pro letošní 
rok naplánováno několik významných 
oprav a investic.

V  prvním pololetí bylo dokončeno 
rozšíření kanalizace na ulicích Nosislavská 
a  Zahradní pro svod dešťové vody z  ul. 
Lipová. Dokončena byla i  intenzifikace 
přečerpávací stanice na  ul. Ivaňská. 
Součástí intenzifikace přečerpávací 
stanice je také instalace zařízení pro 
dálkový přenos dat o  výkonu zařízení 
a  úpravy řízení a  dálkový dohled nad 
činností čističky odpadních vod. Touto 
investicí dojde zejména k  výraznému 
zvýšení kontroly nad funkčností 
přečerpávacích stanic i  samotné čističky 
odpadních vod.

Obě investice povedou ke  snížení 
rizik zaplavení komunikací a podsklepení 
přilehlých rodinných domů při stále 
častějších intenzivních srážkách.

Investice do školního vzdělávání 
pokračují  
Na konci měsíce června byly zahájeny 

stavební práce na budově základní školy 
na ul. Masarykova.

Tam dojde k  nástavbě budovy 
a  vybudování zcela nových tří tříd. 

Stavební práce jsou plánovány na  7 
měsíců a  budou končit na  začátku roku 
2023. Výuka žáků nebude po  dobu 
stavebních prací omezena. 

Cílem této investice není zvýšení 
celkové kapacity Základní školy, ale 
naopak vytvoření podmínek pro snížení 
počtu dětí v  jednotlivých třídách. 
Zkvalitnění podmínek pro výuku žáků 
je trvalým úkolem jak vedení obce, tak 
i vedení Základní školy.

Ze staré knihovny vznikne nové 
zdravotní středisko
Budova současného zdravotního 

střediska již „pomalu vypovídá poslušnost“ 
a je zde riziko, že během krátkého období 
by mohlo dojít k  tomu, že budova 
současného zdravotního střediska bude 
uzavřena. Riziko, že by v naší obci nebyla 
dostupná základní zdravotní péče, jak pro 
dospělé, tak i pro děti, bylo příliš velké.

Vedení obce, z  tohoto důvodu, 
rozhodlo o  vyprojektování zcela nových 
prostor pro zdravotní středisko na místě 
staré knihovny. Stavební práce byly 
rovněž již zahájeny a  dokončeny budou 
počátkem roku 2023.

Nezapomíná se ani na sport 
a volnočasové aktivity
Projekčně jsou připraveny i  dvě 

významné investice do  sportu 
a volnočasových aktivit.

V  současné době jsou připravena 
výběrová řízení na  dodavatele pro 
stavby sportovní haly na  ul. Sokolská 
a  venkovního sportoviště v  areálu 
fotbalového hřiště.

Zcela nová lehkoatletická běžecká 
dráha, doskočiště, vrh koulí, tenisový 
a  nohejbalový kurt, workoutové hřiště, 
miniskat a  další, to je Venkovní 
sportoviště, které je připraveno 
pro realizaci ještě v  letošním roce. 

V  současné době probíhá výběrové 
řízení na  zhotovitele stavby, finanční 
krytí je zajištěno a  realizace se plánuje 
na podzimní měsíce. 

Sportovní hala – po několika letech 
se podařilo najít společné zadání vedení 
obce a  všech sportovních a  zájmových 
spolků pro společné využití plánované 
nové sportovní haly. Podařilo se získat 
stavební povolení a  nyní nás čeká to 
nejdůležitější. Najít dostatečné finanční 
krytí a  zhotovitele stavby. Financování 
takto významné stavby bude závislé 
na  získání dotace ze státního rozpočtu, 
případně z  podpory Evropské Unie. 
Úkolem současného vedení obce je 
připravit podmínky pro realizaci takto 
významné investice. Jelikož se jedná 
o  investici, která ovlivní hospodaření 
naší obce na  několik let, tak to zásadní 
rozhodnutí o  realizaci bude na  nově 
zvoleném vedení obce po  podzimních 
volbách. Podmínkou bude, aby si 
investice do  sportu, zejména naší 
mládeže, ale i  všech sportovních oddílů, 
získala podporu významné většiny nově 
zvolených zastupitelů obce.

Ano, letošní rok je opravdu rokem 
investic. Probíhající investice jistě omezí 
provoz na  Návsi okolo bývalé knihovny, 
stavební práce na  venkovním sportovišti 
významně omezí užití fotbalového hřiště 
v  podzimních měsících. Probíhající 
stavební práce však stojí za  to dočasné 
omezení, jde o  investice do  vzdělání, 
investice do  zdraví a  pohybu nás všech. 
Investice do  budoucnosti nás všech, to 
stojí za to.  

Vážení spoluobčané, využijte letní 
měsíce pro odpočinek, pro setkání se 
svými přáteli a svými blízkými. Všem přeji 
příjemně strávené letní dny a dovolenou 
dle Vašich představ. 

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. 12/2022  
ze dne 13.6.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 12/2022. 
1.2. Rada obce schválila program 

pro jednání Zastupitelstva obce 
konaného dne 23.6.2022.

1.3. Rada obce schválila Smlouvu 
o dílo na stavební práce „Přístavba 
a  stavební úpravy bytového domu 
s  nebytovým prostorem Vranovice, 
Náves 89, se společností STAMA 

GROUP s.r.o., Masarykova 365, 
Nosislav.

1.4. Rada obce schválila Zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení 
pro stavbu „Venkovní sportoviště“.

1.5. Rada obce zásadně nesouhlasí 
s  záměrem terénních úprav 
pozemku p.č. 4574 dle zaslané 
projektové dokumentace.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
na opravu vodovodní přípojky v ul. 
Stará Pouzdřanská se Společností 



3

BS-IMEX s.r.o., Zvonařka 408/16, 
Brno.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí práv k  užívání 
Software č. SML-00897/22 se 
společností ALIS s.r.o., Mariánská 
538/21, Česká Lípa.

1.8. Rada obce vzala na  vědomí 
Osvědčení o  úspoře emisí za  rok 
2021, kde obec obdržela částku 
457.729,-Kč.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá připravit 

Rozpočtové opatření č. 3/2022 
k projednání v Zastupitelstvu obce.

 T: 16.6.2022, O: starosta
2.1. Rada obce ukládá vyzvat SUS 

Břeclav k  vyčištění kanalizačních 
vpustí na  komunikacích v majetku 
Jihomoravského kraje.

 T: 30.6.2022, O: starosta obce
2.2. Rada obce ukládá přihlásit 

pohledávky za  společností 
SBERBANK CZ a.s.v likvidaci, se 
sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice , 
158 00 Praha 5.

 T: 30.8.2022, O: starosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  soudních sporech v  bytovém 
domě Nad Dolinami.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 11/2022  
ze dne 30.5.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 11/2022. 
1.2. Rada obce schválila Dodatek č. 1 

k  Smlouvě o  dílo č 07022022 se 
společností BS-IMEX, spol. s  r.o., 
Zvonařka 408/16, Brno.

1.3. Rada obce schválila nabídku 
společnosti BS-IMEX, spol. 
s  r.o., Zvonařka 408/16, Brno 
na  zapravení porušených 
komunikací.

1.4. Rada obce v  souladu s  usnesením 
§102 odst. 2 písm b) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích, ve  znění 
pozdějších předpisů, s ustanovením 
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve  znění pozdějších 
předpisů, § 122 odst. 2 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve  znění pozdějších předpisů, 

nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců 
ve  veřejných službách a  správě, 
a  nařízením vlády č. 222/2010 
Sb., o  katalogu prací ve  veřejných 
službách a  správě, ve  znění 
pozdějších předpisů,

a) bere na  vědomí zápis z  2. jednání 
konkursní komise pro konkurzní 
řízení na  obsazení pracovního 
místa ředitele/ky Základní školy 
a  Mateřské školy Vranovice 
příspěvkové organizace ze dne 
24.5.2022,

b) jmenuje s  účinností od  1.7.2022 
Mgr.  Blanku Sanytrovou, nar. dne 
23.2.1981, bytem Zahradní 1437, 
691  23 Pohořelice na  pracovní 
místo ředitelky Základní školy 
a  Mateřské školy Vranovice 
příspěvkové organizace,

c) stanovuje s  účinností od  1.6.2022 
ředitelce Základní školy a Mateřské 
školy Vranovice příspěvkové 
organizace Mgr.  Blance Sanytrové 
plat dle platového výměru.

d) schvaluje podání žádosti o  zápis 
změny v  údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení 
pro mateřskou školu, základní 
školu (školní družinu, školní 
jídelnu) jejíž činnost vykonává 
příspěvková organizace Základní 
škola a  Mateřská škola Vranovice, 
která se týká zápisu nové paní 
ředitelky příspěvkové organizace 
Mgr. Blanku Sanytrovou.

e) ukládá starostovi obce podat výše 
uvedenou žádost Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor 
školství.

1.5. Rada obce schválila dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo na  intenzifikaci 
přečerpávací stanice na  ul. 
Pouzdřanská se společností VHZ-
DIS s.r.o., Mírová 25, Brno.

1.6. Rada obce schválila Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o převzetí a odstranění 
odpadu na  zařízení (skládce 
odpadu) zhotovitele č. S103520030 
se společností FCC Žabčice s.r.o., 
Oulehly 450, Žabčice.

1.7. Rada obce schválila smlouvu pro 
výkon TDI a BOZP na pro stavbu 
„Vranovice – rekonstrukce budovy 
Náves 86“„ s p. Leošem Pekárkem 
22. dubna 1057/12, Mikulov.

1.8. Rada obce schválila protokol 
o  vyřazení majetku z  evidence r. 
2022

1.9. Rada obce schválila Servisní 

a  materiálovou smlouvu na  servis 
kopírky s  panem Ing.  Zdeňkem 
Kneslem, Komenského 86, 
Židlochovice.

1.10. Rada obce schválila provedení 
geologického průzkumu u  budovy 
Základní školy.

1.11. Rada obce schválila koupi plachty 
pro podium.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá připravit založení 

SVJ a  Stanovy pro SVJ bytového 
domu Náves 89.

 T: 31.7.2021, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá provést údržbu 

stromů na místním hřbitově.
 T: 30.6.2022, O: L. Mrkvica 
2.3. Rada obce ukládá zajistit výměnu 

havarijního stavu vodovodní 
přípojky v ul. Stará Pouzdřanská.

 T: 31.7.2022, O: starosta, 
místostarosta 

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

o činnosti CVČ a Kulturní komise
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o činnosti TIC.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu 

o  soudních sporech v  bytovém 
domě Nad Dolinami.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
Stanovisko odboru Životního 
prostředí JmK k  žádosti o  změnu 
Územního plánu č. 3.

Usnesení Rady č. 10/2022  
ze dne 16.5.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 10/2022. 
1.2. Rada obce u Rozhodnutí Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje, odboru 
školství, č.j. JMK 69336/2022 
o  navýšení kapacit MŠ, schválila 
vzdání se práva na odvolání.

1.3. Rada obce schválila vítěznou 
nabídku ve veřejné zakázce Přístavba 
a  stavební úpravy bytového domu 
s nebytovým prostorem – Vranovice 
(nové zdravotní středisko), nabídku 
společnosti STAMA GROUP 
s.r.o., Masarykova 365, 691  64 
Nosislav za  cenu 7.695.640,61 Kč 
bez DPH.

1.4. Rada obce schválila žádost o zřízení 
přípravné třídy základní školy při 
Základní škole a  Mateřské škole 
Vranovice p.o.

1.5. Rada obce schválila kladné 
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stanovisko k  investičnímu záměru 
stavby stacionární spalovací 
jednotky k  sušení zrnin (sušárna 
zrnin), investor Raiffeisen Agro 
Morava , spol. s  r.o., Přibická 711, 
Vranovice 

1.6. Rada obce schválila Smlouvu 
o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje č. 
JMK075914/22/RR pro „podporu 
zkvalitnění služeb a zlepšení využití 
potencionálu TIC Vranovice“.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá zajistit doplnění 

dopravního značení.
 T: 30.5.2022, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá připravit 

dlouhodobé systémové mechanické 
čištění říčky Šatavy.

 T: 30.6.2022, O: starosta, L. 
Mrkvica

2.3. Rada obce ukládá zajistit plnění 
harmonogramu termínů a  lhůt 
pro volby do  Zastupitelstva obcí 
konaných ve dnech 23. a 24.9.2022

 T: dle harmonogramu, O: starosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na vědomí sdělení 

Krajské hygienické stanice k jakosti 
vody pro Vranovice, Pouzdřany, 
Přibice a Strachotín. Distribuovaná 
voda splňuje jakost pitné vody a lze 
ji používat bez omezení (dusičnany).

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení z jednání ZO č. 3/2022 
ze dne 23.6.2022

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 schvaluje 

Dohodu KV2229466 o  ukončení 
Úvěrové smlouvy – kontokorentní 
úvěr KA1311510 ze dne 25.10.2013

1.5. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Dohodu o narovnání se společností 
Kometa reality Brno s.r.o., se sídlem 
Řípská 1205/13, Slatina, 627  00 
Brno

1.6. ZO schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 3/2022 s  celkovými příjmy 
ve  výši 48.959.700, - Kč a  výdaji 
ve výši 61.880.000, -Kč a splátkami 
dlouhodobých úvěrů ve  výši 
4.484.000, -Kč. 

1.7. ZO schvaluje Závěrečný účet 

za  r. 2021 a  účetní závěrku 
k rozvahovému dni 31.12.2021 bez 
výhrad. 

1.8. ZO souhlasí s hospodařením Obce 
Vranovice za rok 2021.

1.9. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o  smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene č. 
1009C22/59 s majitelem pozemků 
Česká republika – Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 
Praha 3 – Žižkov.

1.10. ZO schválilo Výroční zprávu za rok 
2021.

1.11. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu 
o  poskytnutí individuální dotace 
podle § 10a zákona 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve  znění 
pozdějších předpisů SK Vranovice, 
z.s., Dlouhá 808, 691 25 Vranovice

1.12. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu 
o  poskytnutí individuální dotace 
podle § 10a zákona 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve  znění 
pozdějších předpisů pro Myslivecké 
sdružení Vranovice – Přibice, z.s.

1.13. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu 
o  poskytnutí individuální dotace 
podle § 10a zákona 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve  znění 
pozdějších předpisů pro Junák – 
český skaut, středisko Vranovice, 
z.s.

1.14. Zastupitelstvo obce schvaluje 
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. 1 Územního 
plánu Vranovice opatřením obecné 
povahy. 

1.15. Zastupitelstvo obce schválilo 
odstoupení od  Smlouvy 
o poskytování poradenských služeb 
č. 15/2022 se společností Euro 
grant Investment s.r.o. se sídlem 
Reální 172/2, 702  00 Ostrava – 
Moravská Ostrava.

1.16. 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 BONFIN s.r.o., 28. 
října 68/165, 709 00 Ostrava.

2. ZO ukládá
2.1. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) Zveřejnit opatření obecné povahy 

změny č. 1 a úplné znění územního 
plánu Vranovice po  změně č. 1 
na  úřední desce obce Vranovice 
a současně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční 

1. září 2022 od 18 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Vranovice, 

Školní 1.

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad

srpen: 12. | 26.

září: 9. | 23.

říjen: 7. | 21.

Separovaný odpad

Plast - srpen: 24.

 září: 21.

 říjen: 19.

Papír - srpen: 10.

 září: 7.

 říjen: 5.

Bioodpad - srpen: 4. | 18.

 září: 1. | 15. | 29.

 říjen: 13. | 27.
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Aktuality

V bývalé knihovně 
vznikne zdravotní 
středisko
V  domě v  ulici Náves, kde dříve 

sídlila Obecní knihovna, vybuduje obec 
nové zdravotní středisko. Ze stávajících 
prostor se sem přestěhuje praktický lékař 
pro dospělé i děti a dorost.

„Současné zdravotní středisko je 
technicky nevyhovující a  obec nechce 
přijít o  dostupnost zdravotní péče pro 
své občany. Proto jsme se rozhodli 
vybudovat zdravotní středisko v obecních 
prostorách“ uvedl k plánované přestavbě 
starosta obce Jan Helikar

Ve  zrekonstruovaných nebytových 
prostorách vzniknou ordinace 
praktického lékaře a  dětského lékaře 
s oddělenými vstupy i čekárnami, zázemí 
pro zdravotní sestry a odběrová místnost. 
Maminky ocení zastřešený prostor pro 
kočárky u  vstupu k  ordinacím dětského 
lékaře.

Přestavba budovy, která vyjde na 7,6 
milionů korun, bude zahájena koncem 
června. Hotovo má být do  konce ledna 
příštího roku a  stěhování ordinací 
proběhne během prvního čtvrtletí.

Kvapilová Dana

Jak Vranovice třídily 
v roce 2021
V roce 2021 se Vranovicím v  třídění 

odpadu opět dařilo a  lze říci, že jsme 
doslova třídili jako o  život. Meziročně 
vytřídil každý obyvatel Vranovic 
téměř 70 kg papíru, skla, plastů, kovů 
a  nápojových kartonů. Díky recyklaci 
a využití odpadů bylo v systému EKO – 
KOM uspořeno 3627,7 GJ energie. 

Vranovičtí třídili zase o něco víc než v minulých 
letech

V  případě tedy tolik diskutovaného 
globálního oteplování přispěl systém 
tříděného sběru a  využití odpadů 
ke  snížení emisí 134, 165 tun CO2 
ekvivalentu. Celkově se tedy za rok 2021 
vytřídilo 167,503 tun odpadu za což obec 
obdržela od  obalové společnosti EKO-
KOM, a.s. částku 457 729 Kč.

(kvap)

Zprávy ze 
zastupitelstva

Dobré hospodaření umožní 
obci další rozvoj i v období 
ekonomické nestability.
Zastupitelstvo obce se sešlo 

na  pravidelném veřejném zasedání 
ve čtvrtek 23. srpna 2022.

Starosta zastupitele seznámil se 
zprávou o  hospodaření obce Vranovice 
za  rok 2021, ze které vyplývá, že 
hospodaření obce nevykazuje žádné 
chyby a  nedostatky a  je bezrizikové. 
Překvapující a velmi pozitivně hodnocená 
byla skutečnost, že obec stačila předejít 
zablokování peněžitých prostředků 
u  Sberbank jejich včasným převedením 
do České spořitelny. Závěrečný účet obce 
za  rok 2021 vykazuje rekordní přebytek 
ve výši více než 15,6 milionů korun. Jedná 
se již o  druhý rok, kdy obec hospodaří 
s rozpočtovým přebytkem vyšším než 10 
milionů korun. V roce 2020 to bylo 13,5 
milionů korun. Tyto přebytky dovolují 
obci významné investice v letošním roce. 
Hospodaření vykazuje velkou stabilitu 
a z dohodového hlediska předpoklady pro 
možný rozvoj i v následujících „hubených 
letech“.

Výroční zpráva za  rok 2021, kterou 
zastupitelé obdrželi ke  schválení, kromě 
hospodaření obce zmiňuje také dvě 
oblasti, které v loňském roce dominovaly. 
Jde o  investice za  více než 27 mil Kč 
do  Územní stability ekologického 
systému. Jednalo se o  úpravu krajiny 
o  rozloze více než 12,5 ha, kde bylo 
vysázeno více než 5600 kusů stromů 
a  téměř 25 tisíc keřů. Druhou oblastí 
je třídění odpadů, které dokazuje, že se 
jedná o  způsob likvidace, který je nejen 
ekologický, ale i ekonomický. Za 10 let, co 
ve  Vranovicích funguje unikátní systém 
tříděni odpadu, došlo ke snížení nákladů 

na likvidaci odpadu z více než 1 mil Kč/
rok na cca 800 tis. Kč za rok. A k tomu 
došlo ke  snížení ročních nákladů i  přes 
zvyšující se jednotkové ceny za  likvidaci 
odpadu. Společností EKO KOM bylo 
obci za dobu, co třídíme odpad vyplacena 
částka převyšující 3,2 mil Kč.

V  dalším jednání zastupitelé 
schválili smlouvy na  poskytnutí 
dotace SK Vranovice ve  výši 60  000 
korun na  zabezpečení oslav 90 – ti let 
výročí vzniku kopané ve  Vranovicích, 
Mysliveckému sdružení Vranovice-
Přibice ve výši 30 000 Kč a Junáku ve výši 
40 000 Kč.

Schváleno bylo také vydání 
mimořádného volebního Vranovického 
zpravodaje, který vyjde na  přelomu 
měsíce srpna a září.

Kvapilová Dana

Nové zdravotní 
středisko bude 
mít vyhrazená 
parkovací místa
Z  důvodu plánované přestavby 

nebytových prostor obecního domu 
v  ulici Náves 89 na  zdravotní středisko 
bude pro veřejnost uzavřeno parkoviště 
před tímto domem. Parkoviště bude po 
proběhlé rekonstrukci sloužit výhradně 
pro návštěvníky zdravotního střediska. 
Veřejnost může k parkování využít další 
veřejná parkovací místa v ulici Náves.

(kvap)

Místa před bývalou knihovnou budou 
vyhrazena pro návštěvníky zdravotního 
střediska.
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Základní a mateřská škola Vranovice

Sportovní den 2022
Na  závěr školního roku byl pro celý 

druhý stupeň na  programu již tradičně 
sportovní den, který se konal v úterý 22. 6. 
2022 v místní sokolovně. Do hry zasáhlo 
všech sedm tříd druhého stupně. Kdo 
se nezapojil do  bojů za  svou třídu, tak 
alespoň fandil. Žáci se museli vyrovnat 
i s vnějšími podmínkami. Florbalisté měli 
v  tělocvičně dusno, na přehazované zase 
hráčům svítilo do očí ostré slunce. Stylově 
se rozloučili žáci devátého ročníku, když 
triumfovali v  přehazované i  ve  florbalu. 
Na  obě vítězství se však hodně nadřeli. 
Finálový zápas ve  florbalu rozhodla až 
branka Davida Hájka v prodloužení s 8.A 
a  v  přehazce deváťáci vyhráli o  jeden 
jediný bod nad 7.B. Překvapivě dobře 
si vedli šesťáci. 6.A předvedla kvalitní 
florbal a bylo vidět, že její hráči a hráčky 
nepodcenili přípravu. 6.B se velmi pěkně 
držela v přehazované a  stala se dokonce 
vítězem základní skupiny. Hrálo se totiž 
na  skupiny dvě, z nichž vítězové vyzvali 
v  semifinále druhé družstvo z  protější 
skupiny. Vítězové semifinále postoupili 
do  finále a  poražení sehráli utkání o  3. 
místo. Třetí tým potom vyzval třetí 
a následně i čtvrtý celek z druhé skupiny 
o  závěrečné 5. – 7. místo. Hrací doba 
jednoho utkání byla 2x5 minut. 

Konečné umístění: 

Florbal                  Přehazovaná
1. 9.A 1. 9.A
2. 8.A 2. 7.B
3. 8.B 3. 6.B
4. 6.A 4. 7.A
5. 7.B 5. 8.A
6. 7.A 6. 6.A
7. 6.B 7. 8.B

Lukáš Galbavý, Renata Karpíšková

2. ročník 
atletického trojboje 
pro 1. stupeň ZŠ
V  úterý 21.6.2022 za  krásného 

slunečného počasí se na  Vranovickém 
fotbalovém hřišti uskutečnily závody 
v  atletickém trojboji. Vybrané disciplíny 
se skládaly z 60 m, hodu míčkem a skoku 
dalekého z místa. Závody byly určeny pro 
žáky z  1. stupně. Soutěžilo se ve  třech 
kategoriích – 1. třída, 2.+3. třída a  4. + 
5. třída. Jednalo se o  soutěž jednotlivců 
dívek a  chlapců zvlášť. Celkem se 
zúčastnilo 125 dětí, z  toho 68 dívek 
a  57 chlapců. Rozdáno bylo 54 medailí 
a  diplomů. Během celého dopoledne 
mohli žáci vyzkoušet i doplňkové sporty 
– vybíjenou, fotbal, přetahování o  lano, 
překážkový běh a pétanque.

Výsledky atletického trojboje:

Kategorie I.:
 � 60 m

1. Ema Lerchová (1.B) 11.66
2. Adéla Marie Kadlíčková (1.A) 11.89
3. Klára Karpatová (1.A) 13.14

1. Zdeněk Josef Macháček (1.A) 10.90
2. Filip Kolbaba (1.A) 10.94
3. Lukáš Krejčí (1.B) 11.80

Jednou z disciplín sportovního dne byl volejbal

Florbalisti se pořádně zapotili
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 � Hod míčkem
1. Adéla Marie Kadlíčková (1.A) 12.79
2. Vivian Marie Schell (1.B) 9.53
3. Natálie Soukopová (1.B) 8.87

1. Filip Kolbaba (1.A) 21.30
2. Matěj Takáč (1.A) 16.20
3. Patrik Pláteník (1.B) 16.12
 �  Skok daleký z místa

1. Vivian Marie Schell (1.B) 1.46
2. Ema Lerchová (1.B) 1.45
3. Klára Karpatová (1.A) 1.33

1. Filip Kolbaba (1.A) 1.70
2. Patrik Pláteník (1.B) 1.61
3. Přemysl Richter (1.A) 1.58

Kategorie II.:

 � 60 m
1. Markéta Procházková (2.A) 10.43
2. Eliška Steinerová (3.B) 10.49
3. Nela Skalníková (3.A) 10.51

1. Lubor Kaňa (3.B) 10.50
2. Jaroslav Režný (2.B) 10.63
3. Adam Klimeš (3.A) 10.66
 � Hod míčkem

1. Aneta Urbánková (3.B) 17.70
2. Eliška Svorová (3.A) 15.64
3. Julie Tomková (3.A) 14.30

1. Lubor Kaňa (3.B) 24.42
2. Vojtěch Kadlec (3.B) 20.00
3. Tobias Nyiri (3.B) 18.04

 � Skok daleký z místa
1. Anna Rohrerová (2.A) 1.80
2. Anna Karpatová (3.B) 1.70
3. Nela Skalníková (3.A) 1.69

1. Lubor Kaňa (3.B) 1.76
2. Jaroslav Režný (2.B) 1.71
3. Tobias Nyiri (3.B) 1.70

Kategorie III.:

 � 60 m
1. Sofie Sieklíková (5.A) 9.82
2. Klára Vlková (4.A) 9.94
3. Amálie Hanušková (4.A) 10.15

1. Filip Šiška (5.A) 9.43
2. Ondřej Srnec (5.A) 9.55
3. Filip Dubrovský (5.A) 9.71
 � Hod míčkem

1. Tereza Siverová (5.A) 23.56
2. Sofie Sieklíková (5.A) 21.86
3. Tereza Toncrová (5.A) 21.80

1. Filip Dubrovský (5.A) 35.56
2. Ondřej Srnec (5.A) 35.00
3. Vojtěch Sopoušek (5.A) 34.96
 � Skok daleký z místa

1. Sofie Sieklíková (5.A) 1.84
2. Klára Vlková (4.A) 1.82
3. Tereza Toncrová (5.A) 1.78

1. Tomáš Hajda (5.A) 1.95
2. Ondřej Srnec (5.A) 1.91
3. Filip Dubrovský (5.A) 1.84

V  jednotlivých kategoriích bylo 
vytvořeno několik nových rekordů školy, 
konkrétně: Macháček 60 m za  10.90, 
Kolbaba v hodu míčkem výkonem 21.30 
a  v  dálce za  1.70. V  kategorii druhých 
a třetích tříd to byla Procházková v běhu 
na  60 m časem 10.43, Kaňa ve  stejné 
disciplíně za  10.50, Urbánková v  hodu 
míčkem výkonem 17.70, Kaňa také 
v míčku hodem 24.42 a Rohrerová v dálce 
za  180 cm. V  třetí kategorii Sieklíková 
ve  sprintu za  9.82 a  Šiška za  9.43, dále 
Siverová v míčku za 23.56 a Dubrovský 
ve stejné disciplíně za 35.56, kde překonal 
loňský rekord téměř o 10 metrů! A Hajda 
vylepšil rekord o 2 cm v dálce na 195 cm.

Všichni žáci si zaslouží velkou 
pochvalu za jejich bojovnost a předvedené 
výkony. Chtěl bych také poděkovat 
kolegyni Stejskalové za  pomoc při 
přípravě a  organizaci s  těmito závody. 
Dále asistentkám z 1. stupně – Babičkové, 
Bobkové, Kavkové, Rohrerové, Střelcové, 
Urbánkové a  žákyním z  8. ročníku – 
Bučkové, Novotné, Norkové, Pospíšilové 
a žákům 9. ročníku – Skoupému, Šichovi, 
Trenzovi, Šopfové a  Motyčákové 
za výpomoc na jednotlivých stanovištích.

Lukáš Galbavý 

Knihovna

Prvňáčci byli 
pasováni na čtenáře
V  trochu deštivém čtvrtečním 

odpoledni dne 09. 06. 2022 měla Obecní 
knihovna ve Vranovicích tu čest pasovat 
děti, které úspěšně absolvovaly první 
třídu základní školy, na čtenáře.

V  krásné školní zahradě se konal 
slavnostní ceremoniál jejich pasování 
na  čtenáře. Všechny děti netrpělivě 
vyhlížely příchod krále. Za zvuku fanfáry 
k nám přišel král Lexikon XI. a ceremoniál 
„Pasování prvňáčků na  čtenáře“ mohl 
začít.

Prvňáčci si pro pana krále připravili 
krásné vystoupení, ukázali, jak umí 
písmenka a že si s nimi umí i hrát. Paní 
knihovnice si jejich znalosti prověřila při 
jejich návštěvě knihovny, aby mohla pana 
krále pozvat.

Před panem králem, společně složily 
slavnostní slib:

„Slibuji, že od  této chvíle se stanou 
knihy mými kamarády a jako rytíř Řádu 
čtenářského budu knížky opatrovat jako 
nejvzácnější poklady. Budu se k  nim 
chovat opatrně, s  úctou a  budu je mít 
rád.“

Slibem se děti panu králi zavázaly, 
že knihy se od  této chvíle stanou jejich 
kamarády a jako rytíři Řádu čtenářského 
je budou chránit před poškozením 
a  budou ctít vše dobré, co je v  nich 
napsáno.

Prvňáčci jednotlivě přistupovali 
k  panu králi, aby mohli být pasování 
na  čtenáře. Krále Lexikona XI. 
zastoupil Mgr.  Jiří Sliacky, Ph.D., 
ředitel ZŠ a MŠ Vranovice.

Každého z  nich pasoval mečem 
na  rytíře Řádu čtenářského a  byla 
jim předána knížka z  projektu 
na podporu čtenářské gramotnosti Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.  
Ve  školním roce 2021/2022 je to 
kniha spisovatelky Kláry Smolíkové 

a  fotografa Petra Václavka Dubánek 
a tajný vzkaz. Dále byla dětem věnována 
pamětní placka z  knihovny s  nápisem 
„Už jsem čtenář“, čtenářský pas a poukaz 
na roční registraci do knihovny zdarma.

Pasování proběhlo pod pečlivým 
dohledem rodičů a  třídních učitelek 
prvňáčků Mgr.  Yvety Láskové, 
Mgr.  Hany Cvanové a  s  pomocí paní 
asistentky Ivy Babičkové. Velký dík jim 
patří za přípravu dětí na pasování.

Všem prvňáčkům gratulujeme 
a těšíme se na jejich návštěvu v knihovně.

Miroslava Čápová

Pasování na čtenáře
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Turistické informační centrum

Ohlédnutí za Letní nocí 
Vranovice 2022
V  pátek 24.6.2022 Obec Vranovice společně 

s Turistickým informačním centrem pořádala Letní 
noc v  naší obci. Začalo to velkými obavami. Jaké 
budeme mít počasí?  Opravdu se bude jednat o letní 
noc pod širým nebem nebo akci budeme nuceni 
přesunout do  vnitřních prostor. Naštěstí nám bylo 
přáno a vše se mohlo odehrát venku na sokolském 
hřišti. Přípravy probíhaly celý páteční den, zastřešit 
podium, nachystat posezení, občerstvení, o  které 
se postarala Masna Vranovice a  také byla možnost 
ochutnat pivo z  Řemeslného pivovaru Vranovice 
Petra Biedermanna. Od  17 hodin samotná akce 
mohla začít. Letní noc jsme pojali v  rockovém 
stylu vystoupením tří kapel a  zakončení se ujal 
DJ. První vystupující kapela Never Jam není moc 
známá názvem, ale složení kapely byla pro nemálo 
vranovčáků překvapením. Členové kapely se 
skládají z  místních vranovických chlapů v  čele se 
zpěvačkou a  rovněž ředitelkou Základní umělecké 
školy Pohořelice paní Zdenkou Šichovou. Jejich 
repertoár byl velice chytlavý, a tak si mohl kdokoliv 
s nimi zazpívat. S druhou a třetí kapelou pak přišla 
jedna velká neznámá. Kluci s Ostravy a také z Brna. 
První již zmiňovaní z Ostravy byla kapela s názvem 
Emergancy Brake. Seskupení mladých kluků ovšem 
nemělo chybu. Tvrdší rockové vystoupení nalákalo 
nemálo fanoušků rovnou na  parket a  užívali si 
poslech a  tanec v  úzkém spojení s  kapelou. Další 
brněnská rocková kapela Disonant pak pokračovala 
v  jemnějším stylu, ale opět předvedli, že mladé 
rockové kapely mají budoucnost a  je potřeba jim 
dávat prostor se ukázat. Tímto bych jim všem 
moc ráda poděkovala a  doufám, že si to s  námi 
ve  Vranovicích užili tak stejně jako my s  nimi. 
Po menším zdržení, konečně mohli vystoupit i DJ 
Lukas&Patrik. Tito DJové jsou velice známí v širším 
okolí naší obce, ale ještě jim nebyla dána možnost 
hrát u  nás ve  Vranovicích. A  proto se to muselo 
změnit a  opravdu bylo vidět, že nalákali spousty 
svých fanoušků, kteří si jejich hudbu nesmírně 
užívali. Hned při prvních tónech se parket zaplnil 
a  tančilo se až do  ranních hodin, kdy některým 
nevadil ani prudký déšť, který přece jen nakonec 
přišel a naši letní noc ukončil. 

Děkuji moc všem kapelám, DJ, děkuji také všem 
pomocníkům při chystání této akce, děkuji všem, 
kteří se chopili pomoci při samotné akci od pokladny, 
„security“, občerstvení a také děkuji všem co přišli, ať 
už podpořit kapely nebo si užít tanec s DJ. Bylo vás 
přes 250 a to je myslím parádní :-)

Gabriela Michálková

Občerstvení bylo s usměvavou obsluhou

U rockových kapel se bavili mladí i starší ročníky

Na parketě to žilo celou noc
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Farnost Vranovice

V  úterý 31. května na  svátek 
Navštívení Panny Marie a  patrocinium 
Vranovického kostela proběhla pěší 
minipouť ze Žabčic do  našeho farního 
kostela ve Vranovicích. Na místo začátku 
pouti do  Žabčic část poutníků dojela 
vlakem a část na kole. Při cestě podél trati se 
pak přidávali další poutníci, kteří nemohli 
z časových důvodů absolvovat celou cestu. 
Po příchodu do Vranovic vyvrcholila pouť 
mší svatou ve vranovickém farním kostele 
v 19 hodin.

Minipouť ze Žabčic

Tradičním svátkem, který se velkolepě 
slaví zvláště u  nás na  Jižní Moravě 
v posledních teplých červnových jarních 
dnech po  ukončení doby velikonoční je 
Slavnost Těla a Krve Páně. Touto slavností, 
kdy si obec věřících připomíná reálnou 
přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako 
člověka v  eucharistii. V  katolické církvi 
slaví ve  čtvrtek po  slavnosti Nejsvětější 
Trojice. Svátek zavedl papež Urban IV. již 
v roce 1264. Od 15. století se po celé církvi 
rozšířil zvyk procesí. V maximalistickém 
pojetí se jedná o  náboženský průvod 
s Nejsvětější svátostí (eucharistií) ulicemi 
města nebo uvnitř kostela, který slouží 
k  chvále a  díkůvzdání. V  letošním roce 
se konala v  neděli 19. června. Otec 
Jaroslav letos zvolil variantu, která 
není v  tomto kraji příliš častá, nicméně 
vzhledem k  horkému letnímu počasí 
asi pro všechny zúčastněné příjemnější 
- formou krátké adorace v  kostele před 

monstrancí s  eucharistií 
následně a  požehnání obci 
Nejsvětější svátostí oltářní 
před kostelem za  asistence 
družiček, které před 
eucharistií rozhazovaly 
květiny. Průvod Božího těla 
vzhledem k vnějším prvkům 
okázalosti (baldachýn, 
družičky sypající okvětní 
lístky, kadidlo, fanfáry, 
zvonění zvonů), bývá 
často kriticky vnímán 
nezúčastněnou veřejností 
jako triumfalismus církve, 
avšak jde o  projev nejvyšší 
úcty Ježíši Kristu ze strany věřících. 
Stejnou úctu kterou může zúčastněný 
divák pozorovat i v běžném životě církve, 
když věřící člověk přijde do  kostela 
a pokleká v před svatostánkem - vzdává 
tak úctu nikoliv stavbě oltáře vepředu 
v  kostele, ale právě Ježíši Kristu, 
přítomnému ve svatostánku v eucharistii. 

Farní táborák

Farní táborák a  zakončení 
pravidelných schůzek dětí ve  školním 
roce 2021/2022 proběhlo v  pátek 17.6. 
v kostele a na farním dvoře. Akce začala 
mší svatou pro děti, kterou doprovázela 
paní učitelka Pantáková 
na  klávesy a  pan Oldřich 
Vybíral mladší na  kytaru. 
Poté se všichni přesunuli 
na  faru, kde jsme si nejprve 
zahráli několik her. Poté, co 
se navečer trochu ochladilo, 
jsme zapálili táborák 
a opekli špekáčky. Také bylo 
příjemné, že si rodiče mohli 
u ohně popovídat a zazpívat 
při kytaře, na  kterou hrál 
otec Jaroslav a někteří farníci 
z Vranovic i Ivaně. 

Poslední důležitou věcí, 
kterou bychom chtěli v tomto 
čísle zpravodaje zmínit, je 
změna našeho diecézního 

biskupa. 14. diecézním biskupem byl 
na  svátek Petra a  Pavla dne 29. června 
2022 ustanoven Mons. Pavel Konsbul. 
Ve své první homilii ve funkci diecézního 
biskupa připomněl diecézní patrony sv. 
Petra a  Pavla: „Ti dva jsou tak rozdílní, 
že jeden nemůže být odlišnější. A oba je 
dnes společně slavíme. Podle mého soudu 
církev vždy dělala dobře, že jmenovala 
svatého Petra a  Pavla společně. Protože 
oba typy musejí kráčet ruku v  ruce: ten, 
kdo zachovává a uchovává, i ten, kdo tlačí 
dopředu… (…) Pokud naše diecéze bude 
mít odolnou víru jako sv. Pavel, dokáže 
být dobře vodivá pro Boží odpuštění jako 
sv. Petr, a  to vše s  apoštolskou lehkostí, 
pak dříve či později začneme v  životě 
pociťovat Kristova slova, která jsou 
napsána na průčelí naší katedrály: „Vždyť 
mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ 

Pavel Kukleta

Vranovičtí skauti s odstupujícím biskupem v Rajhradě

Opékání špekáčků na faře
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Společenské dění

Piráti, kolotoč i František 
s Fanynkou
Po  delší době se pod taktovkou obce uskutečnil divadelní 

zájezd, který se nesl v pohádkovém duchu. Plný autobus dětí 
spolu s  rodiči vyrazil v  neděli 19. června na  cestu do  Prahy 
na dětskou muzikálovou pohádku Ostrov pokladů, vyprávějící 
příběh dívky Perličky a  pirátů, kteří si na  ostrov původně 
připlují pro poklad. Sedmdesátiminutová podívaná s chytlavými 
melodiemi, výpravnými kostýmy a expresivní barevnou scénou 
udržela pozornost dětí od začátku až do konce. Nemalou zásluhu 
na  úspěchu představení měli herečtí protagonisté muzikálu, 
kteří děti vtáhli do děje a po celo dobu udrželi jejich pozornost.

Individuální volno po  představení si řada rodin zpestřila 
návštěvou Hamleys, nejstaršího hračkářství na  světě, které 
otevřelo svoji pobočku i  v  Praze a  kam děti při odchodu 
z  divadla dostaly pozvánku formou volné vstupenky na  jízdu 
na Benátském kolotoči.

Děti bavil Déčkosvět

I další program byl určen dětem. Vydali jsme se na Kavčí 
hory, do  sídla České televize, kde v  těchto dnech probíhá 
interaktivní výstava Déčko svět. Děti se tady mohly setkat 
s  oblíbenými postavičkami televizního kanálu České televize 
„déčko“ , stavět z obrovských kostek, zahrát si hry na dotykové 
obrazovce, procvičovat hmat, hrát interaktivní hry nebo rozhýbat 
vláček či pastelku. A vzhledem k tomu, že součástí výstavy byl 
samozřejmě i obchůdek se suvenýry české televize, žádné dítě 
neodjíždělo z výstavy s prázdnou.

Zpáteční cestu většina dětí prospala zmožena nejen 
panujícím teplem ale i zážitky z celého dne. Doufáme, že nás 
podzim nezaskočí nějakým zákazem a budeme si moct dětský 
výlet zopakovat.

Kvapilová Dana

Cesta kolem světa za 80 minut
Afrika, Amerika, Austrálie, Antarktida, ale také 

Japonsko, Indie nebo Anglie jsou místa, která děti navštívily 
v  rámci vranovického dětského dne, který se tentokrát nesl 

v cestovatelském duchu přesněji na motivy románu Julese Verna 
Cesta kolem světa za 80 dní.

V  sobotu 28. května před 13 hodinou se do vranovického 
parku Hlinek začali trousit první nedočkaví cestovatelé 
toužící vyrazit co nejdříve na  dobrodružnou cestu přilehlým 
Hájkem. Tomu ale předcházela registrace cestujících a  také 
odběr palubních lístků. Palubní lístky byly ve dvojím, barevně 
odlišeném vyhotovení pro dvě různé trasy z důvodu zmírnění 
vytváření dopravních kalamit v průběhu cesty.

„Mami, mami a  v  Japonsku nám dávali ochutnat sushi,“ 
ozývaly se takové a další nadšené proklamace dětí nad prožitými 
zážitky.

Děti si mohly zastřílet z luku a kuše

Jednotlivá stanoviště obsadili zástupci obecních spolků, 
kulturní komise a vranovické chasy, kteří měli pro děti připravené 
nejen zajímavé informace o jednotlivých kontinentech a zemích, 
ale také různé hry a kvízy. Děti, které úspěšně zvládly obejít svět 
v časovém limitu čekala zasloužená odměna v podobě volných 
jízd na kolotoči, skákání na nafukovacím hradu, střelby z luku či 
kuše, či hledání správné cesty v bludišti.

Další program dětského odpoledne se odehrával již 
v  samotném parku Hlinek tentokrát v  režii Základní 
umělecké školy Pohořelice a  její ředitelky Zdenky Šíchové. 
Na připraveném pódiu nejprve vystoupilo dramatické oddělení 
základní umělecké školy s pohádkou o červené Karkulce. Pak 
již tóny přitvrdily a pódium ovládla hudba, zpěv a rock ´n´roll 
opět v podání žáků umělecké školy a následně i v podání jejich 
pedagogů. A byl to nářez. Určitě si podobné hudební odpoledne 
či podvečer v Hlinku zopakujeme. Park má užasnou atmosféru 
i dobrou akustiku pro podobné události.

Na  závěr bych ráda poděkovala představitelům obecních 
spolků, vedení základní umělecké školy, kulturní komisi 
i  vranovické chase za  obětavou pomoc při realizaci dětského 
dne.

A jaké dobrodružství nás čeká příští rok? Nechte se překvapit.
Kvapilová Dana



Cesta za léčivými bylinkami
Ve  čtvrtek 26. 5. 2022 uspořádala obec ve  spolupráci 

s Centrem volného času zájezd pro všechny, kteří si ve čtvrtečních 
dopoledních hodinách udělali čas, ale zejména pro občany 55+, 
výlet do  bylinkové zahrady v  Brodku u  Konice. Bylinkovou 
zahradu vybudovala Mgr. Podhorná před téměř 25 lety při svém 
odchodu do důchodu. Úspěšně ji po celou dobu řídí a rozvíjí.
Její tinktury z  mladých pupenů stromů, tzv. gemmoterapie 
neboli terapie pupenů, která je jednou z moderních léčebných 
metod, přinášející pozoruhodné výsledky i u obtížně léčitelných 
nemocí, jsou vyhlášené nejen u nás, ale i za hranicemi. 

Zámek Plumlov

Po seznámení s historií vzniku tinktur a bylinných preparátů 
následovala prohlídka bylinkové zahrady i  přilehlé zahrady 
se stromovou výsadbou. Po  bylinkách jsme popojeli o  kousek 
dál na  prohlídku zámku Plumlov, který sice svým současným 
vybavením nepatří mezi nejpozoruhodnější, ale o  to více je 
zajímavá jeho architektura i celá historie.

Výlet 55+

Zájezd završil letošní téma Univerzity třetího věku 
ve Vranovicích, které se právě bylinkám celý semestr věnovalo.

Kvapilová Dana

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Matrix LED světlomety, aerodynamické kryty kol a vůbec 
poprvé u modelu KAROQ zadní světla s animovanými ukazateli 
směru jízdy a uvítacím efektem. Zavazadlový prostor se sedadly 
Variofl ex se může pochlubit velikostí 588 litrů.

Nová ŠKODA KAROQ

Ilustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

AGROTEC a. s. 
Brněnská 74
693 01 Hustopeče
Tel.: 519 402 111
www.agrotecauto.cz

638 900 Kč

Alžběta FILOVÁ
Tel.: 724 137 974
 fi lova@agrotec.cz

Martina SCHUPLEROVÁ
Tel.: 722 991 671
 schuplerova@agrotec.cz

SKODA_KAROQ_inzerce_splatka_vranovice_200x150_prodejci_bez_splatky.indd   1 07.07.2022   8:32:45
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Z činnosti spolků a organizací

Pietní vzpomínka
Jak jsme již informovali v  minulých 

číslech Zpravodaje, zásluhou a  péčí 
zasloužilé členky Sokola Vranovice, sestry 
Marie Duroňové, byl vyroben „kámen 
zmizelých“ na  památku předválečné 
členky místního Sokola, sestry Alžběty 
Saxlové. 

Kámen zmizelých

Kámen byl sice při probíhajících 
zemních pracích na ulici U Floriánka již 
položen a  instalován do  chodníku před 
bývalým domem č.p. 58, ale vinou dalších 
nepříznivých okolností nemohla 26. ledna 
na Den holocaustu proběhnout důstojná 
vzpomínková akce. Tato se uskuteční 
v  „náhradním termínu“ 31. srpna, tedy 
ve  výroční den narození naší umučené 
členky, v 18.00 hodin na uvedeném místě.

Výbor T.J. Sokol Vranovice

Sálová cyklistika 
po 40 letech opět 
ve Vranovicích!
Kdo z řad starších příznivců sportu by 

s nostalgií nezavzpomínal na počátek 80. 
let, kdy se ve vranovické hale uskutečnily 
3 ročníky (1982-84) Memoriálu Norberta 
Felsche v  kolové a  v  krasojízdě. Sálová 
cyklistika byla v té době u nás na vrcholu 
slávy, bratři Pospíšilové nebyli 20 let 
k  poražení a  při jízdách sedminásobné 
mistryně světa Anny Matouškové se 
divákům tajil dech. Do  Vranovic tehdy 

zavítaly dvojice z  Německa, Švýcarska, 
Rakouska… Pisatel těchto řádků si 
vzpomíná, jak se při finálovém zápase 
bří Pospíšilů s  přerovskou dvojicí 
Přikryl - Zmrzlík hala doslova otřásala 
v  základech, přičemž sympatie fanoušků 
stály na  straně poražených. KPS Brno 
– Strojírny Přerov 3:2, to byl konečný 
výsledek…

Tolik tedy historie. Po 40 letech (sic!) 
se 18. června ve  vranovické sokolovně 
objevila sálová cyklistika znovu. A  to 
zásluhou a  péčí rodičů dvou nadějných 
žáků naší školy, kteří se již několik 
let systematicky věnují krasojízdě. 
Jmenovitě Pavel Šín a  Vojtěch Blažek, 
oba žáci 5. třídy. Oba trénují 3x týdně 
v oddíle SKP Kometa Brno pod vedením 
paní trenérky Věry Břínkové a  toto 
úsilí je již posunulo k  pozoruhodným 
úspěchům. V mládežnických kategoriích 
se v  obvyklé konkurenci 40 – 50 žáků 
v kategoriích jednotlivců (a o něco menší 
v  kategoriích dvojic) ze 4 brněnských 
oddílů (Kometa, Favorit, Řečkovice, 
H. Heršpice), dále pak Sokola Zlín, 
TJ. Pankrác, TJ Petřvald… umisťují 
v popředí výsledkových listin. 

Jízda v reprezentačním dresu, před poháry vlevo 
V. Blažek, vpravo P. Šín.

Nejlepších výsledků dosahují 
v poslední době chlapci v kategorii dvojic: 
7. května vyhráli v Petřvaldu na Moravě 
v  novém osobním rekordu 47.80 bodů 
4. kolo Českého poháru a  nominovali 
se tak na  juniorské mistrovství Evropy. 
Ještě před těmito závody pak zvítězili 
27. března na pražském Bohemia Openu 
před juniorskou dvojicí Nečas-Pokorná 
z  TJ Favorit Brno (pravidla krasojízdy 
rozlišují dvě kategorie dvojic – žen 
a mužů s povolenou účastí ženy) a dvojicí 
z  Maďarska Marosi-Gyore… Za  ještě 
více ceněný úspěch než tato dvě vítězství 
je však možné označit výsledek na  výše 
zmíněném ME juniorů ve Schaffhausenu 

(Švýcarsko). Poslední květnový víkend 
tam spolu obsadili (nepopulární) čtvrté 
místo za vítěznými dvojicemi z Německa, 
Rakouska a Maďarska. Příště to už určitě 
bude medaile!

Jako určitou perličku lze uvést 
i  skutečnost, že Vojta i Pavlík se můžou 
pochlubit zápisem u agentury „Dobrý 
den“ z  Pelhřimova. Ta, jak je všeobecně 
známo, registruje nejrůznější rekordy. 
Vojta je držitelem certifikátu, že je českým 
rekordmanem v  balancování (stání 
na místě) na krasokole bez držení řídítek 
v kategorii žáků do 10 roků a to výkonem 
8 minut 16 vteřin. Pavel pro změnu 
„certifikuje“ ujetí 100m na  krasokole 
na 1pedále za 37,47vt.

Není pochyb o tom, že drtivá většina 
nadšeného aplaudujícího dětského 
publika se na této akci setkala se sálovou 
cyklistikou úplně poprvé v životě. My si 
ale dovolíme předpovědět, že zásluhou 
výše jmenovaných nadějných sportovců 
to nebylo rozhodně naposledy…

P. Šťastný, J. Šínová

Sokolské Brno 2022 
– SOKOLGYM

- součást oslav 160. výročí 
založení Sokola
Ve  dnech 11. - 12.6.2022 se 

ve  venkovním areálu Sokola Brno I. 
konala přehlídka 16 hromadných skladeb 
pro veřejnost (z  toho jedna skladba pro 
ženy byla z  důvodu vysokého zájmu 
cvičenek předvedena dvakrát). Skladbu 
Čo bude bude, předvedly cvičenky ze 
Slovenska.

Sokolské slavnosti Brno - nástup

V  Brně se tento projekt konal již 
čtyřikrát. Tentokrát byl připravován 
na  rok 2021, ale vzhledem k  pandemii 
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se však nemohl uskutečnit. T.J. Sokol 
Vranovice se účastnila vždy – tentokrát 
jsme se představily ve  skladbě Zatanči 
- jde o  taneční skladbu pro dorostenky 
a ženy s prvky karibských tanců.

Nácvik skladby začal v  září 2021 
pod vedením Jany Hladké. A  nejenom 
epidemie coronaviru byla zatěžkávací 
zkouškou, ale i nedostatečné materiály pro 
nácvik skladby jako takové a  překvapivě 
i  nezájem vranovických žen. Bylo nás 
šest, vlastně pouze pět – Helenka Hladká, 
která bydlí v Pardubicích se učila skladbu 
příležitostně, když přijela do  Vranovic 
na návštěvu. 

Zatanči zleva - Marta Goliášová, Jindřiška 
Bubeníková, Jana Hladká, Helena Hladká, 
Lenka Vernerová, Marie Korčáková

Základní celek, 12 cvičenek, jsme 
tvořily s  cvičenkami ze Židlochovic. 
Všech 12 cvičenek se sešlo poprvé 
v  Židlochovicích 5.5. a  následně den 
před secvičnou v  Brně (6.5.), kde se 
sešly cvičenky ze župy Jana Máchala 
a Dr. Jindry Vaníčka.

11.6. se ke  cvičenkám z Žup Jana 
.Máchala a  Dr.  Jindry Vaníčka přidaly 
cvičenky z různých sokolských žup z celé 
republiky – na  ploše cvičilo celkem 256 
cvičenek. A  právě na  této secvičné nám 
autorka skladby Helenka Peerová řekla: 
„Skladbu už umíte, tak si ji zítra užijte. 
“A  my jsme si ji opravdu užily. Počasí 
bylo nádherné, průvod všech cvičenců 
sice z  Komenského náměstí nevyšel 
v  plánovaných 13. hod a  zpoždění 
začátku jednotlivých skladeb narůstalo, 
ale to na věci nic nezměnilo – nic z toho 
nám náladu nezkazilo.

Bylo to skvělé – Jani, mockrát děkuje 
Jindřiška, Lenka , Marta, Maruška 
a i Helenka.

Z každého sletu – i tohoto malého, si 
odnášíme nějakou tu „hlášku“ a tady je:

„Dneska jsem to zatančila dobře a  ani 
jsem o tom nevěděla.“

Marta Goliášová

Letošní soutěže ve 
stolním tenisu  
(ne)dávnou minulostí
Závěrečné zápasy soutěží družstev 

skončily až po  uzávěrce červnového 
čísla vranovického Zpravodaje – stručný 
náhled do jejich výsledků proto přinášíme 
s  menším zpožděním a  aktuálností až 
nyní:

Titul okresního přeborníka družstev 
pro sezónu 2021/22 vybojovalo družstvo 
Orla Šitbořice A, když v  nadstavbovém 
finále play-off porazilo družstvo Sokola 
Vranovice A v poměru 9: 3 a 9: 5. Naše 
„áčko“ se sice po  dlouhodobé části 
(20 zápasech) umístilo až na  čtvrtém 
místě tabulky, ale díky vyšší motivaci 
a  zodpovědnější docházce k  zápasům 
vyřadilo na  cestě do  finále vítěze 
dlouhodobé části družstvo Sport 
Němčičky A. Tento výsledek lze hodnotit 
jako jednoznačný úspěch, ovšem nebýt 
vleklých zdravotních potíží hráče 
základní sestavy Rudolfa Zouhara, již mu 
znemožnily nastupovat po celou druhou 
polovinu soutěže, konečný výsledek mohl 
být právě o  tu jednu rozhodující příčku 
lepší…

Individuální výsledky hráčů družstva 
A: Jan Křivka 64 výher/ 24 porážek, 
Stanislav Tetur 63/26, Rudolf Zouhar 
28/15, David Ponížil 35/27, Petr Goliáš 
9/31.

Účinkování družstva B v  okresním 
přeboru V. tř. (základní soutěž) bylo 
po odjezdu Pavlíny Veselé na zahraniční 
brigádu poznamenáno nedostatečným 
počtem náhradníků ochotných v  sestavě 
zaskočit. Převážný počet zápasů družstvo 
odehrálo ve  třech hráčích, i  tak to však 
stačilo na  celkové vítězství v  soutěži. 
Za  pozornost určitě stojí jediná prohra 
lídra týmu P.  Goliáše. Druhé skončily 
Šitbořice C a  třetí Lednice F. Právě 
v Lednici se v současné době hraje nejlepší 
stolní tenis na  okrese a  oddíl mohutně 
expanduje i co do počtu hráčů…

Individuální výsledky hráčů družstva 
B: Petr Goliáš 75/1, Pavel Šťastný 58/7, 
Miloš Němeček 68/9, Hladík Jaroslav 
5/24, Pavlína Veselá 9/6.

Zapsal Pavel Šťastný

Skauti
V  sobotu 14.5.2022 se vydaly 

obě družiny benjamínků na  výpravu 
do brněnské ZOO, kde se děti podívaly 
na zvířata z celého světa, o kterých jsme se 
bavili na  družinových schůzkách během 
našeho putování kolem světa s  Willy 
Fogem. Celoroční putování s  Willym 
Fogem pak obě družiny společně 
zakončily v pondělí 20.6., kdy s Willym 
Fogem společně dorazily do  Londýna 
a  pomohly Willy Fogovi překonat 
poslední nástrahy na  cestě Londýnem, 
aby mohl včas dorazit na  místo sázky. 
Za  pomoc při cestě do  dostali členové 
obou družin za pomoc od Willyho Foga 
sladkou odměnu.

Ostatní výchovné kategorie se 
v  květnu mohly zúčastnit výpravy 
do  Blanska a  Moravského krasu, 
zde účastníci výpravy jako Zaklínači 
bojovali s  temnými silami. Výprava 
byla programově velmi bohatá, neboť 
hned po  opožděném příjezdu náhradní 
dopravou do  Blanska a  ubytování 
ve skautské klubovně u zámecké zdi jsme 
navštívili blanenský zámek, kde probíhala 
noc muzeí. Společníky a  průvodce 
nám při prohlídce muzea dělali dobově 
oblečení pracovníci muzea, kteří nechali 
účastníky výpravy nahlédnout do  oživlé 
historie majitelů blanenského zámku. 
Také jsme poznali několik badatelů, kteří 
zkoumali nádhernou oblast Moravského 
krasu. 
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V sobotu pak účastníci výpravy prošli 
Kateřinskou jeskyni a  po  cestě Suchým 
žlebem k  propasti Macocha sbírali 
vybavení pro večerní boj s nečistými silami. 
Navečer pak, po  posezení u  táboráku 
a  špekáčkové večeři, porazili účastníci 
výpravy (nyní již skoro Zaklínači) 
společnou družinu krále upírů i hlavního 
upíra a tak se mohli v neděli po dopolední 
vlajkované a rizotovém obědě vrátit zpět 
ke svým rodinám. Navzdory komplikacím 
v  náhradní dopravě jsme přijeli díky 
ochotě pracovníků Kordis do  Vranovic 
z  výpravy včas. Náhradní dopravce, 
nám sice nejprve odmítl prodat lístky 
v autobuse a ujel, ale pracovníci Kordisu 
autobus vrátili a lístky pomohli vyřešit.

Další akcí které se zúčastnila 
řada dětí z  oddílu byla Noc kostelů 
v  Pouzdřanském kostele v  pátek 10.6. 
Při této příležitosti se mohly světlušky 
a vlčata podívat nejen na krásný starobylý 
kostel svatého Mikuláše a  Václava 
z  roku 1490 a  zasoutěžit si, ale i  vylézt 
na  obrannou věž, která je vedle kostela 
a běžně není přístupná.

V  současné době se chystáme 
na  prázdniny a  doufáme, že si naši 
členové oddílu léto na táborech v Příšťpu 
i na příměšťáku ve Vranovicích užijí.

Kukleta Pavel

Klub maminek

Vranovický klub 
maminek nabízí 
zábavu i inspiraci
Po covidové odmlce se ve Vranovicích 

znovu rozběhl program klubu maminek. 
Na obvyklém místě v budově Domu pro 
seniory se tak každé úterní dopoledne 
schází několik maminek a spousta dětí. 

V  klubu tak není nouze o  zábavu, 
ale ani o  poučení a  inspiraci. Kromě 
pravidelného hraní a  povídání s  sebou 
každé úterní setkání nese jiný zajímavý 
program. Básničky a  říkanky pro 

nejmenší, zdobení rámečků na  fotky, 
vyrábění záložek do knížek nebo zdobení 
velikonočních věnců, zabavily maminky 
i děti. 

Stejně tak si všichni užívají setkání, 
která jsou spojená s nápady na zajímavé 
pomazánky, pokrmy z  vajíček nebo 
domácí sirupy. Úplně nejoblíbenější částí 
je ale samozřejmě ochutnávka toho, co 
kdo doma vytvořil. 

Výlet do Přibic

Velký úspěch sklidil také červnový 
výlet do  sousedních Přibic. V  kočárku, 
na  kole, pěšky nebo na  odrážedle, jsme 
se vydali na  hřiště a  na  piknik. Cesta 
byla náročná, ale veselá, stejně jako hraní 
na  neprozkoumaném hřišti a  následný 
piknik. 

Výlet do  Přibic nás navíc inspiroval 
k  dalším plánům. Už brzy navštívíme 
přibické maminky v  jejich novém 
komunitním centru. A  na  oplátku pak 
ony navštíví nás, abychom jim ukázaly, jak 
to chodí ve vranovickém klubu maminek. 

Pokud se s  námi v  klubu maminek 
chcete pobavit i  vy, rádi vás uvidíme! 
O  prázdninách bude program klubu 
volnější, ale každé úterý v 9.30 se budeme 
scházet na  hřišti u  bývalé cukrárny. 
Od  září zase navážeme na  pravidelný 
program a setkávání v Domě pro seniory. 

Za klub maminek Zdenka Šišková 
a Lenka Zemanová

Ochránci přírody 

ČSOP Šatava
Při příležitosti oslavy Dne dětí 

v sobotu 28. května ve vranovickém Hájku 
se děti a jejich dospělí průvodci mohli se 
členy našeho spolku při Cestě kolem světa 
setkat v  Indii. Tento druhý nejlidnatější 

stát světa významně ovlivňuje klima 
na naší planetě. Naštěstí si tuto skutečnost 
v  posledních letech uvědomuje. Např. 
do roku 2030 plánuje tamní vláda zvýšit 
zalesnění z 21 % na 33 %. Indie má také 
příznivé podmínky pro výrobu elektřiny 
z  obnovitelných zdrojů. (zdroj: http://
casopisargument.cz/?p=42646). Účastníci 
Cesty kolem světa si na našem stanovišti 
mohli vyzkoušet své čichové schopnosti 
při poznávání koření na  provoněném 
tržišti, dozvěděli se mnoho zajímavého 
při luštění kvízu o  fakírech a  jejich 
kobrách (ti statečnější mohli kobře 
i  zahrát) a  překonávali hadí stezku, při 
které nejednomu z  rodičů tuhla krev 
v  žilách. Snad si i  malí cestovatelé toto 
příjemné odpoledne užili tak jako my.

A teď přichází otázka na tělo. Všimli 
jste si? Máme nově osázené betonové 
truhlíky u obecního úřadu a na křižovatce 
u DPS. Díky dotacím od obce, které jsme 
získali, jsme vyrazili do  zahradnictví 
a  nakoupili mnoho trvalek. Není 
jednoduché navrhnout skladbu, tak aby 
ladila výškou, barvou rostlin a  nároky 
na  živiny a  zálivku. Ale snad jsme to 
dobře vymysleli. A pak samotná výsadba 
byla docela náročná. Měli jsme to „štěstí“ 
na letní počasí. Museli jsme doplnit nebo 
obměnit většinu substrátu, ale i  přes 
menší komplikace mise dokončena. 
Tak snad nám květiny budou dlouho 
zkrášlovat naši obec a  dělat nám všem 
radost. Ve  spolupráci s  obcí máme 
v úmyslu dále naši obec ozeleňovat a  to 
prázdné a vyprahlé plochy mezi chodníky 
a cestou.

Další akcí, na kterou se nám podařilo 
vnutit vratné kelímky na  opakovatelné 
použití byla Letní noc. Chápeme, že 
použití vratných kelímků může ubírat 
na vašem pohodlí, ale společně můžeme 
ušetřit až tunu plastu.

Za krásnější přírodu J.D., M.S. 
a V.S.R.

Bezplatná občanská inzerce
 � Přenechám louku k sečení. Tel. č. 724 99 37 37, pí. Tučková Vlaďka
 � Prodám sazenice jahod á 7 Kč., tel. č. 724 99 37 37, pí. Tučková Vlaďka
 � Hledám paní na výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy apod.). Tel.: 608 583 111



Počet obyvatel ke dni 30.06.2022
Muži ......................................... 1217
Ženy .......................................... 1225
Celkem...................................... 2442
z toho dospělí ............................ 1897
 - muži ...................................... 938
 - ženy ...................................... 959

děti .............................................. 545
 - chlapci .................................. 279
 - dívky ..................................... 266
Průměrný věk obyvatel je 40,372 let.

Připravila: 
Magda Stehlíková, matrikářka

Blahopřejeme…

Září
Miroslava Fajmanová  ................... 90
Anna Korčáková  .......................... 84
Marie Faronová  ............................ 99
Marie Floriánová  ......................... 75
Josef Šlancar  ................................. 65
Miloslav Staňka  ........................... 82
Milan Drábík  ............................... 60
Josef Varmužka  ............................ 81
Jiřina Novotná  .............................. 65
Rudolf Kosmák  ............................ 65
Hedviga Václavíková  .................... 65
Alenka Fojtíková  .......................... 86
Jitka Wollingerová ........................ 82
Marie Zajícová  ............................. 81
Miluška Kelblová  ......................... 81
Jiřina Jeřábková  ............................ 70
Říjen 
Blažena Celnarová ........................ 85
Věra Teturová  ............................... 84
Petr Jandásek  ................................ 75
Marie Kelblová  ............................ 81
Ľudmila Hladíková  ...................... 82
Pavel Pospíšil  ................................ 70
Božena Sedlická  ........................... 93
Alena Odvářková  ......................... 65
Cyril Jebavý  .................................. 89
Josef Dvořák  ................................ 70
Jaroslav Hladík  ............................. 83
František Hamerský  ..................... 65
Vlasta Lorenzová  ......................... 94
Jan Hanuš  .................................... 65
Aleš Vláčilík  ................................. 60

Narození
Emilie Hochmanová
Ondřej Válek 
David Haluza

Uzavření manželství
Jiří Hladík a Aneta Dušková
Ondřej Rosa a Nikola Nováková

Úmrtí 
Marek Obdržálek
Vítězslav Ventruba
Eva Vidoňová
Miroslav Zejda

Společenská
kr onika
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Vítání malých občánků
Obec slavnostně přivítala malé občánky do života. S upřímnou radostí jsme poznali 

nové děti, kterými jsou Šimon Hirsch, Marek Urbánek, Lukáš Mahovský. Dětem 
přejeme, aby vyrostly do síly, do krásy a především k radosti rodičů, kteří si zaslouží, 
aby jejich starost a odpovědnost byla odměněna dětskou láskou, radostí a úsměvem.

Poděkování patří všem, kteří se podílí na krásném programu naší malé slavnosti, 
ale také rodinám vítaných dětí za jejich účast.




