
Slovo starostky Stromy života Setkání 17. listopadu

2022 ČÍSLO 6 PROSINEC DISTRIBUCE ZDARMA

V den státního svátku Boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva  

se sešlo vedení obce, členové skautského oddílu a více než čtyři desítky vranovických občanů 

v Masarykově ulici u památníku obětí komunistické perzekuce, aby si připomněli významné události 

spojené s datem 17. listopadu. Více najdete v rubrice Aktuality.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
komunální volby, které se uskutečnily 

v měsíci září a říjnové ustavující zasedání 
zastupitelstva jsou již minulostí. Ke dni, 
kdy píšu tento článek už většina obyvatel 
naší obce zná výslednou volbu, při níž 
došlo po  16 letech ke  změně ve  vedení 
obce a  novému složení Rady obce 
Vranovice. Noví zastupitelé zvolili dne 
20. října 2022 nadpoloviční většinou 
do  funkce uvolněné starostky obce mou 
osobu. Pro mnohé obyvatele bylo mé 
zvolení velkým překvapením, pro jiné, 
kteří se dlouhodobě zajímají o komunální 
politiku, tato změna až tak velkým 
překvapením nebyla. Již z  volebních 
výsledků bylo patrné, že si obyvatelé 
Vranovic přejí ve  vedení obce změnu, 
málokdo však tušil, že by do  čela obce 
mohla poprvé v  její historii usednout 
žena. 

Jelikož vnímám, že mě ne všichni 
spoluobčané znají, dovolte mi krátké 
představení. Jmenuji se Šárka Novotná, 
je mi 42 let, jsem vdaná a  mám 3 děti 
školního věku. V  naší obci žiji 15 let. 
Vystudovala jsem bakalářské studium 
na  Masarykově univerzitě v  Brně, obor 
Učitelství odborného výcviku a  praxe 
a  ráda bych své vzdělání v  budoucnu 
rozšířila dokončením započatého 
magisterského studia. V  profesní praxi 
jsem v  posledních několika letech 
působila při Základní a  mateřské škole 
ve Vranovicích, kde jsem mohla uplatnit 
své vzdělání, organizační schopnosti 
a  znalosti získané z  předchozích 
zaměstnání. V převážné většině se jednalo 
o zajišťování organizačních a dohledových 
činností. Získané znalosti a  zkušenosti 
bych, ve  spolupráci s  mými nejbližšími 
spolupracovníky, ráda využila při řešení 
záležitostí spojených s chodem a budoucí 
prosperitou naší obce. V  předešlém 
volebním období jsem také byla součástí 
zastupitelstva obce. Jsem si vědoma, že 
práce starostky obce, která má téměř 2500 
obyvatel, nachází se na páteřní železniční 
cestě a  je považována za  významnou 
vinařskou obec, nebude lehká. Z  výše 
uvedených důvodu bude správné 
nastavení spolupráce, vybudování vztahů 
a  důvěry s  nově zvolenými zastupiteli 
a  Vámi spoluobčany pro mě i  budoucí 
směřování obce klíčové. Uvědomuji si 
zodpovědnost, která mi byla touto funkcí 
svěřena. Za svůj osobní cíl si kladu zlepšení 
vzájemných mezilidských vztahů v  obci, 
dobře a kvalitně odvedenou práci pro obec 
a  Vás obyvatele. Přála bych si, abychom 
se cítili ve svém bydlišti spokojeně a byli 
hrdi na  obec, ve  které žijeme. Pokud 
máme něco společně vybudovat, je nutné 

navzájem si důvěřovat. Kdo z  Vás bude 
chtít, může mě po  vzájemné dohodě 
navštívit přímo na obecním úřadě. 

Další změnou ve  vedení obce je 
zvolení prvního místostarosty Ing.  arch. 
Jana Korčáka a  druhého místostarosty 
Bc.  Romana Svory, MBA, MPA. Oba 
byli zvoleni do  funkcí jako neuvolnění 
zastupitelé a  jsou také členy rady obce. 
Radu obce na  základě volby doplnili 
Mgr.  Pavel Kukleta a  pan Vladimír 
Benda. 

Každý z  kolegů radních má v  rámci 
výkonu své činnosti stanovené oblasti, 
za  které bude po  dobu své působnosti 
v  rámci volebního období 2022 až 
2026 zodpovědný. Podrobnosti najdete 
na  webu obce v  rubrice samospráva – 
rada obce. Kromě výše uvedeného byl 
na  říjnovém ustavujícím zastupitelstvu 
obce zřízen kontrolní a  finanční výbor. 
Předsedou kontrolního výboru se stal 
pan Drahomír Dofek, který byl mnou 
původně nominován do  čela finančního 
výboru. Jelikož pan Dofek nominaci 
na  předsednictví finančního výboru 
odmítl, byl předsedou finančního výboru 
následně zvolen pan Vladimír Benda. 
Ráda bych popřála všem nově zvoleným 
zastupitelům pro nadcházející období 
mnoho úspěchů. Věřím, že ve svých rolích 
zvolených zástupců budou vždy jednat 
tak, aby jejich rozhodnutí bylo v souladu 
nejen s „dobrými mravy“ ale i s největším 
přínosem pro obec a Vás, její obyvatele.

Aktuálně je před námi období plné 
výzev. V  prosinci budou zastupitelé 
projednávat a  schvalovat jeden 
z  nejdůležitějších dokumentů, a  to 
rozpočet obce na  rok 2023, včetně 
revize plánu oprav a  investic pro 
další období. Dále se bude na  prvním 
zastupitelstvu v  roce 2023 projednávat 
novela strategického plánu rozvoje obce 
na období 2023 až 2026. 

Už nyní je jasné, že jsou před námi 
problematická témata, jako energetická, 
inflační a klimatická krize, která budeme 
postupně řešit tak, aby měly na naši obec 
a  Vás, její obyvatele co nejmenší dopad. 
Zvyšující se ceny energií budou mít 
nepochybně negativní vliv i  na  finanční 
hospodaření obce. 

V  následujícím období, bude nutné 
dokončit probíhající stavební činnosti 
u  objektu budovy ZŠ a  MŠ Vranovice 
na  adrese Masarykova 178, kde byla 
u části objektu vystavěna nástavba nového 
patra s  přínosem vybudování celkem tří 
nových tříd. V  současné době jsou před 
dokončením stavebních prací řešena 
protipožární opatření a  výroba školního 

nábytku. Dále je nezbytné dokončit 
stavební úpravy nebytových prostor 
u  bytového domu Náves 89, do  kterých 
budou výhledově přemístěny ambulance 
praktických lékařů. Se zahájením provozu 
lékařských služeb se počítá v  průběhu 
roku 2023. Je pravděpodobné, že se 
zastupitelstvo obce bude v  následujícím 
období zabývat rozšířením parkovacích 
míst, úpravou zeleně a  umístěním 
venkovního mobiliáře v  této lokalitě, 
neboť už nyní je zřejmé, že se tato lokalita 
stane exponovaným místem v srdci obce. 

V  neposlední řadě bude také nutné 
dokončit v  listopadu zahájené stavební 
práce týkající se vybudování chodníku 
a  parkovacích míst v  ulici Sokolská. 
Věřím, že zmíněné projekty budou 
úspěšně zrealizovány a my se tak budeme 
moci věnovat ostatním výzvám včetně 
nových investičních záměrů. Mezi 
nedůležitější plánovaný počin v  příštím 
roce patří vybudování venkovního 
sportoviště s využitím pro děti a dospělé 
v  rámci volnočasových aktivit a  pro 
žáky a  děti základní a  mateřské školy. 
Předchozí vedení obce zajistilo přípravné 
administrativní činnosti pro podání 
žádosti o  dotace na  tvorbu prvků 
územního systému ekologické stability 
s cílem ochrany přírody a krajiny, kterou 
je naše obec obklopena. Na  základě 
výše uvedeného je tedy zřejmé, že nás 
čeká dynamický a plodný rok 2023. Pro 
úspěšné zvládnutí všech zmíněných 
projektů bude nezbytné nejen vysoké 
nasazení a  tvrdá práce, ale i  vzájemná 
podpora a spolupráce nás všech. 

V  závěru „Slova starostky“ bych 
Vás milí spoluobčané s  radostí pozvala 
na  kulturně-společenské akce plánované 
obcí v  měsíci prosinci 2022 a  lednu 
2023. Jedná se o  Mikulášskou besídku 
3. prosince se začátkem od 14.00 hodin, 
Štědrovečerní zpívání 24. prosince 
a  v  lednu 2023 o  14. Obecní ples 
s Mistříňankou a bohatou tombolou. 

Šárka Novotná, starostka obce
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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. 23/2022  
ze dne 31. 10. 2022

Rada obce schvaluje: ---
Rada obce souhlasí: 
RO souhlasí s  realizací akce „Vranovice 

– Za  hřištěm, výtlačný řad“, 
za podmínek, že po dobu realizace 
zajistí zhotovitel díla pěší přístup 
chodců, např. pomocí lávky, 
u dotčených pozemků a po skončení 
díla a  jeho předáním uvede povrch 
pozemků do původního stavu. 

RO souhlasí s nabídkou firmy MCS plus 
spol. s r.o., ve věci nastavení migrace 
mailové služby a datového úložiště 
obecního úřadu na řešení prostředí 
Microsoft 365.

RO souhlasí se zavedením pravidelného 
osobního setkávání vedení obce 
s  občany v  prostorách OÚ, a  to 
nejméně 1 x v kalendářním měsíci 
a podle zájmu občanů. 

Rada obce nesouhlasí:
RO nesouhlasí s  prodloužením termínu 

dokončení stavby u  díla s  názvem 
„Přístavba a  stavební úpravy 
bytového domu s  nebytovým 
prostorem Náves 89“

Rada obce vzala na vědomí: 
RO bere na vědomí informaci o rezignaci 

Ing.  Jana Helikara na pozici člena 
Přestupkové komise a  informaci 
o  nahrazení uprázdněné pozice 
člena komise Bc. Šárkou Novotnou. 

RO bere na vědomí informaci o předání 
díla „Založení prvků ÚSES v k. ú. 
Vranovice – IP 20 a IP – VN3 

RO bere na vědomí informaci z průběhu 
realizace akce „Nadstavby patra 
budovy ZŠ, Masarykova 178“ 

RO bere na  vědomí informaci 
z průběhu realizace akce „Přístavby 
a stavebních úprav bytového domu 
a nebytového prostoru, Náves 89“

RO bere na  vědomí informaci o  vítání 
občánků, které se uskuteční 12. 
listopadu 2022

Rada obce ukládá:
RO ukládá starostce zrevidovat počet 

stávajících e-mailových účtů OÚ 
a  od  firmy MCS plus spol. s  r.o., 
zajistit návrh smlouvy. 

 T: do 20. 12. 2022

Usnesení Rady č. 22/2022  
ze dne 24. 10. 2022

1) Rada schvaluje:
1. RO schválila zřízení iniciativních 

a  poradních orgánů - komise 
školské, sportovní, sociální, stavební 
a  životního prostředí, a  kulturní, 
každou z nich s počtem pěti členů.

2) Rada vzala na vědomí: 
1. RO vzala na  vědomí informace 

o  soudních žalobách – BD Nad 
Dolinami 797 až 800 

2. RO vzala na  vědomí informace 
o  průběhu realizace „Nadstavby 
patra budovy ZŠ, Masaryko-va 
178“

3. RO vzala na  vědomí informace 
o  průběhu realizace „Přístavby 
a stavebních úprav BD s nebytovými 
prostory, Náves 89“ 

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce Vranovice.

Usnesení Rady č. 21/2022  
ze dne 10.10.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 21/2022.
1.2. Rada obce schválila Rozpočtové 

opatření č. 5/2022 a  předloží jej 
k  projednání na  ustavující jednání 
ZO.

1.3.  Rada obce schválila program 
a  termín jednání ustavujícího 
Zastupitelstva obce Vranovice.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
s společností Šerhalka s.r.o., 671 62 
Oleksovice na provedení stavebních 
prací na  zakázku „Ul. Sokolská: 
rozšíření komunikace + parkovací 
zálivy“.

1.5. Rada obce schválila pana Leoše 
Pekárka jako TDI na  stavbu 
„Vranovice, ul. Sokolská – rozšíření 
komunikace a parkovací zálivy“.

1.6. Rada obce schválila dodatek č. 2 
ke  Smlouvě o  dílo s  dodavatelem 
stavby „Nástavba budovy Základní 
školy Vranovice“ společností 
Stavos Brno a.s., U Svitavy 1077/2, 
Černovice, 618 00 Brno.

1.7. Rada obce na  základě výsledků 
výběrového řízení pro veřejnou 
zakázku „Zadání výkonů 
projekčních činností pro obec 
Vranovice“ vybrala nejvýhodnější 
nabídku pro všechny 4 ¨ části 
veřejné zakázky společnosti 
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

1.8. Rada obce schválila Dodatek č. 1 
ke  Smlouvě o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 
JMK075914/22/ORR/1

1.9. Rada obce schválila Smlouvu 
o  vykonání přezkoumání 
hospodaření obce se společností 
K auditors s.r.o., Veveří 102, 616 00 
Brno.

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

uplatnění reklamace pro stavbu 
Domu pro seniory z  důvodu 
zatékání do  stropní konstrukce 
ve  skladu potravin pro místní 
kuchyň u společnosti Vašstav s.r.o., 
Staňkova 18, 602 00 Brno.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 20/2022  
ze dne 3.10.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 20/2022.
1.2. Rada obce schválila termín jednání 

Rady obce č. 21/2022 na 10.10.2022 
v 18.00 hod.

1.3. Rada obce schválila nabídku 
společnosti T-mobil pro 
telekomunikační řešení obce.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá připravit 

Rozpočtové opatření č. 5/2022
 T: 10.10.2022 O: starosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na  vědomí 

zprávu společnosti VHZ-DIS 
s.r.o. o  zpoždění dodávky řídícího 
systému pro ČOV.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 19/2022  
ze dne 19.9.2022

Rada:
1. Schvaluje
1.1. Rada obce schválila program 

jednání Rady obce č. 19/2022.
1.2. Rada obce schválila Smlouvy 

o  sdružených dodávkách plynu 
se společností EP ENERGY 
TRADING a.s., Klimentská 
1216/46, Praha.

1.3. Rada obce schválila vítěznou 
nabídku společnosti Šerhalka 
s.r.o., Oleksovice 261 pro rozšíření 
komunikace a vytvoření parkovacích 
zálivů na ul. Sokolská.

1.4. Rada obce schválila vybudování 
parkovacího místa před RD na  ul. 
Náves 470.

1.5. Rada obce schválila Příkazní 
smlouvu č. SML-Z-M-22-622 
se společností Deregio Tender 
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s.r.o., Starobrněnská 20, Brno pro 
výkon výběrového řízení pro stavbu 
venkovního sportoviště.

1.6. Rada obce schválila Zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení 
pro stavbu venkovního sportoviště.

1.7. Rada obce schválila hodnotící 
komisi pro výběrové řízení 
dodavatele stavby pro venkovní 
sportoviště.

1.8. Rada obce zamítla vypsání 
výběrového řízení na  dodavatele 
stavby sportovní haly a současně 
zamítla zpracování žádosti o dotaci 
z  dotačního titulu Národní 
sportovní agentury.

1.9. Rada obce schválila žádost 
o  vyhlášení ředitelského volna 
pro Základní školu a Mateřskou 
školu Vranovice p.o. na  dny 24. 
a 25.10.2022.

1.10. Rada obce schválila nový platový 
výměr pro ředitelku Základní školy 
a Mateřské školy Vranovice p.o.

1.11. Rada obce schválila zadávací 
dokumentaci pro zakázku malého 
rozsahu pro výkon projekčních 
prací pro rozšíření USES.

1.12. Rada obce schválila členy hodnotící 
komise pro zakázku malého rozsahu 
pro výkon projekčních prací pro 
rozšíření USES.

1.13. Rada obce schválila pořízení 
zařízení – ramene na  sečení trávy 
s dosahem 3m.

1.14. Rada obce schválila záměr 
pronajmout pozemek p.č. 3089.

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

informace k  reklamacím bytového 
domu Nad Dolinami

3.2. Rada obce vzala na  vědomí 
informace o  rekonstrukci prostor 
bývalé knihovny.

3.3. Rada obce vzala na vědomí zprávu 
o  realizaci nástavby budovy 
Základní školy.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení z Ustavujícího zasedání 
ZO Vranovice ze dne 20.10.2022

ZO schvaluje:
1.1. Zastupitelstvo obce Vranovice 

určuje ověřovateli zápisu 
Mgr.  Renatu Karpíškovou a  Ing. 
Jiřího Hladíka, zapisovatelkou 
Helenu Müllerovou.

1.2. Zastupitelstvo obce Vranovice 
schvaluje změnu programu jednání 
ustavujícího zasedání zastupitelstva 
v tomto znění:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů

3. Schválení programu 
4. Jednací řád – změna článku 7 odst. 

7 JŘ 
5. Volba návrhové komise 
6. Volba starosty a místostarosty
a. určení počtu místostarostů
b. určení, které funkce budou členové 

zastupitelstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona 
o obcích)

c. volba starosty
d. volba místostarosty
7. Volba členů Rady obce
a. určení počtu členů Rady obce
b. volba členů Rady obce
8. Zřízení výborů (Finanční 

a Kontrolní)
a. Určení počtu členů Finančního 

a kontrolního výboru
b. Volba předsedy Finančního výboru
c. Volba předsedy Kontrolního výboru
9. Rozhodnutí o  odměnách 

za  výkon funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva (§ 72 zákona 
o obcích)

10. Rozpočtové opatření č. 5/2022
11. Diskuse
12. Rekapitulace přijatých usnesení
13. Závěr
1.3. Zastupitelstvo obce Vranovice 

schvaluje ad hoc odlišný způsob 
volby starosty, místostarostů  
a  dalších členů Rady obce formou 
aklamace (veřejným hlasováním). 
Byl změněn jednací řád obce 
Vranovice ad hoc.

1.4. Zastupitelstvo obce Vranovice 
schválilo návrhovou komisi 
ve  složení: předseda: Mgr. Oldřich 
Vybíral, členové: Drahomír Dofek, 
Mgr. Iva Rapcová.

1.5. a) Zastupitelstvo obce Vranovice 
schválilo volbu dvou neuvolněných 
místostarostů.

1.5. b) ZO Vranovice schvaluje, aby 
funkce starosty byla vykonávána 
jako uvolněná ve  smyslu ust. § 71 
odst. 1 a) zákona o obcích.

1.5. c) Zastupitelstvo obce Vranovice 
volí starostkou obce Bc.  Šárku 
Novotnou.

1.5. d) Zastupitelstvo obce Vranovice 
volí do funkce 1. místostarosty obce 
Ing. arch. Jana Korčáka.

1.5. e) Zastupitelstvo obce Vranovice 
volí do  funkce 2. místostarosty 
obce Bc.  Romana Svoru, pověřuje 
jej provádět prohlášení o  uzavření 
manželství a  pro vítání občánků 
s právem nosit insignii starosty při 
těchto slavnostních událostech.

1.6. Zastupitelstvo obce Vranovice 
schvaluje, aby zbylé body programu 
jednání ustavujícího zasedání 
zastupitelstva vedl 2. místostarosta 
Bc. Roman Svora.

1.7. a) Zastupitelstvo obce Vranovice 
schválilo zvolení dvou členů Rady 
obce.

1.7. b) Zastupitelstvo obce Vranovice 
volí člena Rady obce Mgr.  Pavla 
Kukletu.

1.7. c) Zastupitelstvo obce Vranovice 
volí člena Rady obce Vladimíra 
Bendu.

1.8. a) Zastupitelstvo obce Vranovice 
zřizuje Finanční výbor a Kontrolní 
výbor. Oba výbory budou 
pětičlenné.

1.8. b) Zastupitelstvo obce Vranovice 
volí do funkce předsedy Finančního 
výboru Vladimíra Bendu

1.8. c) Zastupitelstvo obce Vranovice 
schvaluje, aby členové FV a  KV 
byli voleni na dalším zastupitelstvu 
obce.

1.8. d) Zastupitelstvo obce Vranovice 
volí předsedu Kontrolního výboru 
pana Drahomíra Dofka.

1.9. Zastupitelstvo obce Vranovice 
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o obcích stanoví odměnu 
za výkon funkce 1. místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve  výši 25.000,-Kč měsíčně, 
stanoví odměnu za  výkon 
funkce 2. místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve  výši 20.000,- Kč měsíčně, 
stanoví odměnu za výkon funkce 
radního jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve  výši 
6.136,-Kč měsíčně, stanoví 
odměnu za výkon funkce předsedy 
Finančního výboru a  Kontrolního  
výboru a komisí jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve  výši 
3.068,-Kč měsíčně, stanoví odměnu 
členům výborů a komisí, kteří jsou 
členy ZO, ve výši 2.557,-Kč měsíčně 
a členům zastupitelstva obce ve výši 
1.534,-Kč měsíčně. V  případě, že 
zastupitel vykonává více funkcí, 
přísluší mu odměna pouze jediná, 
a  to ta nejvyšší za  vykonávanou 
funkci. Odměny se nemohou 
sčítat. Odměna bude vyplácena 
od okamžiku přijetí tohoto usnesení, 
pokud by však došlo ke  složení 
slibu příslušného zastupitele obce 
později, vzniká nárok na tuto 
odměnu až od  okamžiku řádného 
složení slibu zastupitele. V případě 
náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se 
zúčastnil.

1.10.  ZO schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 5/2022 s  celkovými příjmy 
ve  výši 51.710.700,- Kč a  výdaji 
ve výši 54.944.000,-Kč a splátkami 
dlouhodobých úvěrů ve  výši 
4.484.000,-Kč. 
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Aktuality

Leden 2023 měsíc 
volby prezidenta 
České republiky  
Neuplynula dlouhá doba, co nám 

jedny volby skončily a  druhé v  úvodu 
blížícího se nového roku jsou opět před 
námi. V měsíci lednu 2023 budou moci 
voliči po pěti letech rozhodnout v rámci 
přímé volby odevzdáním hlasovacího 
lístku do  volební urny o  tom, kdo 
ze zaevidovaných kandidátů bude 
prezidentem naší země pro následující 
pětileté období.

Volba prezidenta republiky proběhne 
na  území České republiky v  pátek 13. 
ledna 2023 od  14:00 do  22:00 hodin 
a  v  sobotu 14. ledna 2023 od  8:00 
do 14.00 hodin. 

V  případě, že žádný z  kandidátů 
nezíská počet hlasů potřebných ke zvolení 
v prvním kole volby, uskuteční se druhé 
kolo volby, a  to v  pátek 27. ledna 2023 
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28. 
ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlasování bude probíhat 
ve  Vranovicích jako vždy ve  volebních 
místnostech nacházející se v  zasedací 
místnosti Obecního úřadu na  adrese 
Školní 1 a v Klubovně seniorů na adrese 
Náměstíčko 53.

Volič může u  tohoto typu voleb 
požádat ze závažných důvodů, zejména 
zdravotních pracovnice obecního úřadu 
a  ve  dnech voleb předsedy okrskových 
volebních komisí o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. 

Volič, který nebude volit ve volebním 
okrsku, v  jehož stálém seznamu, 
popřípadě zvláštním seznamu vedeném 
zastupitelským úřadem je zapsán, může 
ode dne vyhlášení volby prezidenta 
požádat pracovnice úřadu o  vydání 
voličského průkazu. Lhůta pro doručení 
žádosti o  vydání voličského průkazu 
v  listinné podobě s  ověřeným podpisem 
voliče nebo prostřednictvím datové 
schránky je do  6. ledna 2023 do  16:00 
hodin. Lhůta pro osobní předání žádosti 
o  vydání voličského průkazu je do  11. 
ledna 2023 do  16:00 hodin. Možnost 
převzetí vyhotoveného voličského 
průkazu je stanovena již ode dne 29. 
prosince 2022.

Pro případné druhé kolo volby 
prezidenta je lhůta pro doručení žádosti 
o  vydání voličského průkazu v  listinné 
podobě s  ověřeným podpisem voliče 
nebo prostřednictvím datové schránky 
do 20. ledna 2023 do 16:00 hodin a lhůta 

pro osobní předání žádosti o  vydání 
voličského průkazu je do 25. ledna 2023 
do 16:00 hodin.

Hlasovací lístky se roznášejí 
do  schránek pouze pro první kolo volby 
prezidenta republiky, a  to nejpozději 
do 10. ledna 2023.  Voliči, kteří neobdrží 
hlasovací lístky do 10. ledna budou moci 
vyzvednout si hlasovací lístky přímo 
ve  volební místnosti. V  případě konání 
druhého kola obdrží voliči hlasovací 
lístky až ve volební místnosti. 

Při hlasování, voliči vloží do  úřední 
obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, 
pouze jeden hlasovací lístek, přičemž 
tento se nijak neupravuje.

Podrobnější informace k  volbě 
prezidenta republiky najdete na  webu 
obce Vranovice a  na  webu Ministerstva 
vnitra ČR.  

Roman Svora, 2. místostarosta

Od  9. listopadu je zahájen prodej 
vranovického stolního plánovacího 
kalendáře na  rok 2023. Jako tradičně 
v  něm najdete přehled svozu odpadu, 
přehled kulturních událostí obce, některé 
plánované akce místních spolků apod. 
Cena kalendáře je 150 Kč a  koupit si 
jej můžete na  Obecním úřadě v  době 
úředních hodin, v pekařství KESI a také 
v Obecní knihovně.

Vranovičtí se sešli 
u památníku obětí 
komunistické 
perzekuce
V den státního svátku Boje za svobodu 

a  demokracii a  Mezinárodního dne 
studentstva se sešlo vedení obce, členové 
skautského oddílu a více než čtyři desítky 
vranovických občanů v  Masarykově 
ulici u  památníku obětí komunistické 
perzekuce, aby si připomněli významné 
události spojené s datem 17. listopadu.

Paní starostka Šárka Novotná 
připomněla nejen období 33 let od pádu 
komunistického režimu a  83 let 
od  uzavření vysokých škol nacisty, ale 
také současné události a  jejich dopady 
na celou společnost.

Po  skončení proslovu následně paní 
starostka společně s radním Mgr. Pavlem 
Kukletou, jež je zároveň vedoucím 

skautského oddílu, položili věnec 
v  barvách české trikolory. Vranovičtí 
občané poté, zapálením svící před 
pomníkem, věnovali tichou vzpomínku 
obětem totalitních režimů.

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad
prosinec: 2. | 16. | 30.
leden: 13. | 27.
únor: 10. | 24.

Separovaný odpad
Plast - prosinec: 14
 leden: 11.
 únor: 8.
Papír - prosinec: 28
 leden: 25.
 únor: 22.
Bioodpad - prosinec: 22
 leden: 19.
 únor: 16.

Pozvánka na veřejné 
jednání zastupitelstva

Veřejné zasedání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční v úterý 
13. prosince 2022, od  18.00 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Vranovice.
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Společenské dění

Návštěva TGM ve Vranovicích
V  pátek 28. října 2022 zažili obyvatelé z  Vranovic 

a  okolních obcí netradiční připomínku 104. výročí vzniku 
Československa. Vranovice v pravé poledne navštívil „osobně“ 
první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, resp. 
jeho dvojník. Vzpomínková akce byla kulturně-historickou 
připomínkou skutečnosti, kdy náš region byl jedním z  míst, 
které si vybral T. G. Masaryk pro trávení své letní dovolené. 

Vranovické děti se vyfotily s prezidentským párem
Podle serveru Kudy z  nudy T. G. Masaryk navštívil mezi 

léty 1924 až 1933 celkem šestkrát zámek v  Židlochovicích. 
Pan prezident přijížděl většinou na  tři týdny až jeden měsíc, 
někdy v doprovodu dcery Alice nebo syna Jana, jindy i s vnuky. 
Podobně jako na  zámku v  Kolodějích i  tady často jezdíval 
po okolí na svém koni Hektorovi. 

Součástí konvoje byli i členové klubu policejní historie Brno
Tuto skutečnost chtěli židlochovickým občanům, ale 

i  lidem z okolních obcí připomenout ve  spolupráci s Městem 
Židlochovice členové spolku Čechora, Klubu policejní 
historie Brno a Technického muzea Brno, a to okružní jízdou 
historických automobilů se zastávkami v  okolních obcích. 

Kolona historických vozidel a  motocyklů s  členy uvedených 
spolků převlečenými do kostýmů dobových četníků a legionářů 
projela postupně pěti obcemi v  našem regionu, přičemž 
Vranovice byly třetí zastávkou, kde se zdrželi a  u  památníku 
obyvatel naší obce padlých v 1. světové válce proběhl pietní akt, 
kterého se zúčastnilo několik desítek Vranovických občanů. 

Obec reprezentoval radní Pavel Kukleta
Děti i  dospělí kromě postavy pana prezidenta mohli 

obdivovat krásu a  funkčnost strojů, které jsou chloubou 
brněnského Technického muzea i  bohatou škálu dobového 
oblečení četníků legionářů a  ostatní dobové kostýmy včetně 
autentického pana novináře. Pan „prezident“ se poklonil 
legionářům a padlým hrdinům první světové války z naší obce, 
poděkoval občanům za účast a slíbil, že pokud to bude možné, 
objeví se u  nás i  napřesrok, kdy se bude psát už 105. výročí 
od vzniku tehdejšího Československa.

Autoři fotografií: Rodina Rohrerova, Antonín Kukleta

Dýňování
V sobotu 8. října proběhla v parku za Domem pro seniory 

tradiční podzimní událost – Vranovické dýňování. 

Dětem pomáhali s vydlabáváním dýní i jejich rodiče
Vice než 50 dýní si vydlabaly a ozdobily vranovické děti spolu 

se svými rodiči. Kromě dýní byly pro děti připraveny i korpusy 
věnců, které si mohly vyzdobit podzimními materiály v podobě 
listí, podzimních plodů, šišek a dalších materiálů. Aby podzimní 
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odpoledne mělo kouzlo i pro dospělé návštěvníky, bylo pro ně 
připraveno lákavé občerstvení včetně dýňového guláše, dýňových 
sladkostí a  nechyběl ani typický podzimní lahodný mok – 
burčák. O hudební vložku podzimního odpoledne se postarala 
začínající hudební skupina Desperate Measures. V  podvečer, 
s pomalu padající tmou se odvážné děti vydaly na strašidelnou 
stezku, ze které se jen sem tam ozývaly strašidelné výkřiky, 
trochu toho dětského křiku a došlo i na pár slziček. Ale nakonec 
všechny děti stezkou statečně prošly a na závěr před odchodem 
domů ještě ozdobily park rozsvícenými dýněmi.

Kvapilová Dana

Den seniorů aneb klobouků 
není nikdy dost
Den seniorů je svátek, na který obec pravidelně připravuje 

pro seniory z  vranovického Klubu seniorů kulturní program 
s občerstvením. V letošním roce byl pozván Dámský kloboukový 
klub Dantes s módní přehlídkou klobouků a kostýmů mapující 
dámskou módu od historie až po současnost. 

Klobouk jako módní doplněk k plavkám 

K l o b o u k o v é 
i dobové módní variace 
byly úchvatné, a nejen 
dámy zavzpomínaly 
na doby dávno minulé 
plné elegance, šarmu, 
ale také uctivosti 
a  vybraného chování. 
Na  závěr svátečního 
dne bylo pro seniory 
připraveno malé 
občerstvení, při které si 
rádi a s chutí pořádně 
popovídali. Vždyť to 
není tak dlouho, co 
se mohli opět setkat 
po dvouleté odmlce.

Kvapilová Dana

Klobouk jako  
symbol elegance

Nové stromy života již 
zapouštějí své kořeny
V  sobotu 22. 10. 2022 proběhla v  parku Hlinek v  pořadí 

již 7. výsadba stromů projektu „STROM ŽIVOTA“. Celkem 
18 nových stromů zasadili rodiče dětí narozených v  rozmezí 
od  června roku 2021 do  července 2022. Aktu výsadby se již 
zúčastnila i nová starostka obce Šárka Novotná a 2. místostarosta 
Roman Svora. Paní starostka připomněla přítomným rodičům 
a  jejich rodinným příbuzným, kteří se akce zúčastnili, tradici 
výsadby stromů a  v  rámci svého krátkého projevu vyzdvihla 
důležitost spojení výsadby zeleně v  obci s  narozením nových 
dětí. Dětem i jejich rodičům pak popřála spokojený život v obci. 
Pan místostarosta předal rodičům Pamětní list, jako upomínku 
na  tento slavnostní den a upozornil na důležitost péče rodiny 
o jejich stromy. Tradice výsadby stromů pro nově narozené děti 
se ve Vranovicích datuje od roku 2018, kdy obec věnovala dětem 
prvních dvanáct stromů. Každý strom je opatřen cedulkou 
z dílny uměleckého kováře pana Valáška, a nese jméno dítěte 
a  datum jeho narození. Velké poděkování za  přípravu akce 
náleží panu Luboši Mrkvicovi, děvčatům z firmy Fajn zahrada 
a zaměstnancům obce.

Letošní Stromy života byly vysazeny již za účasti nového vedení obce
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Základní a mateřská škola Vranovice

Den čokolády
V  pátek 4. listopadu se všechna 

oddělení školní družiny sešla 
na  Floriánku. Oslavili jsme společně 
Den čokolády. Paní vychovatelka nám 
řekla tolik zajímavostí o tom, jak vlastně 
čokoláda vzniká. Která je nejchutnější 
a proč. 

Den čokolády ve školní družině
My však milujeme LENTILKY, 

nejen pro tu chutnou čokoládu, ale 
i  pro jejich barevnost. Víte, že lentilky 
můžou být i  zdrojem uměleckého díla? 
My jsme to také netušili, ale rádi jsme 
pokus s  lentilkami vyzkoušeli. Moc 
nás to všechny bavilo. To, co lentilky 
pomocí teplé vody vytvořily, byla opravdu 
umělecká díla. 

Umělecká díla z lentilek
Nejlepší však na tom celém barevném 

pokusu bylo, že jsme si pak ty lentilky 
mohly sníst. Bylo to krásné společné 
odpoledne. Moc děkujeme paním 
vychovatelkám a těšíme se na příště.

Martina Klaková

Uspávání broučků
Je podzim. Nastává čas, kdy se příroda 

pomalu začíná připravovat na  příchod 
zimy. Listy na  stromech už zlátnou 
a  opadávají. Vítr si s  nimi pohrává 
a  laškuje. Ještě sice trošku svítí sluníčko, 
ale už moc nehřeje. Ježek, veverka si snáší 
zásoby na  zimu do  svých pelíšků. Také 
broučci si musí najít místečko, kde přespí 
zimu. 

Proto jsme se s dětmi rozhodli, že jim 
s tím pomůžeme. Ve čtvrtek 3. 11. v 16:30 
hod jsme se sešli před MŠ s  lampiónky, 
abychom je doprovodili k  zimnímu 
spánku. Dlouhatánským průvodem jsme 
všem broučkům a beruškám ukázali cestu 
na lucerničkami ozářenou školní zahradu. 
No a potom i měsíček si na obloze svítil 
a  tiše naslouchal krásnému dětskému 
recitování básničky a zpěvu ukolébavky.

„Broučku malý, jdi už spát,
bude se ti něco zdát.
O tom, jak zas slunce svítí
a všude kvete samé kvítí.
Spi už broučku, spinkej sladce
tady u nás na zahrádce.
Když ty budeš tiše spáti,
sníh nad tebou bude váti.
Spi už broučku, spi
zavři očka svý.“
„Krásné sny broučci a  těšíme se 

na shledání zase na jaře.“
Hana Hladíková

Den stromů
Nápad slavit Den stromů vznikl 

v  polovině 19. století ve  Spojených 
státech, odkud se rozšířil i  na  další 
kontinenty. V  ČR se tento den poprvé 

slavil v roce 1906, světové války a následně 
komunistický režim však tuto tradici 
přerušili. V  naší zemi byla tato tradice 
obnovena v  roce 2000, datum oslavy 
svátku stromů bylo stanoveno na 20. října. 

Zastavení pod velkým dubem
Stejně jako v  loňském roce jsme 

se rozhodli, že si naše mateřská škola 
připomene Den stromů právě 20. října. 
Celý týden jsme pracovali s  touto 
tematikou a  těšili se na  čtvrtek, až 
vyrazíme do přírody.

Počasí nám přálo, byl krásný podzimní 
den, a tak jsme se vydali plnit úkoly, které 
nás čekaly na  cestě označené fáborky. 
Hledání cesty bylo pro děti zábavné, 
i když ne vždy právě jednoduché. 

Děti si zopakovaly znalosti o stromech 
i  s  praktickou ukázkou částí stromů, 
sbíraly barevné listy i jiné přírodniny, ale 
také si zasoutěžily při štafetě s  kaštany. 
Kromě poznávání přírody si tak procvičily 
postřeh, soustředěnost, hrubou motoriku 
a zároveň si vyzkoušely smysl pro férovou 
hru. Kdo měl oči otevřené, viděl věci 
nečekané. 

Hledání cesty
Cíl na  nás čekal v  lesíku za  říčkou 

Šatavou pod velkým dubem. Děti si 
připomněly, co ví o  dubu, naučily se 
básničku a  každá třída si odnesla žalud, 
který zkusí zasázet do truhlíku na školní 
zahradě. Cesta do školky už vedla vesnicí. 
Jako odměna čekala na  děti pohádková 
knížka. 

Radka Friesová
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Halloween
Poslední říjnový den u  nás na  škole 

vládla strašidelná atmosféra. Oslavili jsme 
společně jeden ze světově nejoblíbenějších 
svátků vůbec – Halloween. K  tomuto 
svátku neodmyslitelně patří kostýmy, 
vyprávění děsivých příběhů, Trick or 
Treating („Koledu, nebo vám něco 
provedu!“) a skvělá zábava. Halloweenský 
den se letos opravdu velice vydařil. 

Kostlivec v 7.B
Naše chodby proto byly plné pavučin, 

duchů, krve a fáborů v typických barvách 
tohoto svátku – černé a  oranžové. Mezi 
nimi se proháněla všelijaká strašidla – 
čarodějky a kouzelníci, bubáci všeho druhu, 
děsiví klauni, záhadní muži v  černém, 
pavouci v  životní velikosti, zombie, 
členové Addamsovy rodiny a  mnoho 
dalších neméně děsivých monster. Žáci 
i učitelé totiž přišli do školy v kostýmech, 
do  svých tematicky vyzdobených tříd 
přinesli pro spolužáky různé dobroty, 
proběhla také soutěž ve výzdobě tříd a asi 
nejoblíbenější atrakcí byl náš fotokoutek. 
Během celého dne jsme si prostě užívali 
přítomnost věcí, kterých se normálně 
bojíme, a  bavili jsme se na  jejich účet. 
A tak to má o Halloweenu být!

Mgr. Michaela Rychtářová

Exkurze 
na chemické škole
V  rámci přírodovědného vzdělávání 

jsme po  delší době se žáky devátých 
ročníků navštívili Střední průmyslovou 
školu chemickou v Brně. 

V úvodu se žáci seznámili s možnostmi 
studia a podmínkami přijímacího řízení. 
Pak jsme ve skupinách sledovali zajímavé 
pokusy, které studenti školy předváděli 
v jednotlivých typech laboratoří.

V  Přírodovědném motivujícím 
centru si žáci vyzkoušeli práci na  sedmi 
3D interaktivních modelech běžných 
chemických zařízení. Všechny postupy 

jsou vysvětlovány prostřednictvím 
počítače propojeného s  oživeným 
modelem. Vyzkoušeli jsme si kvízové 
otázky, obdrželi jsme pracovní listy 
k pozdějšímu využití ve škole.

SPŠCH Brno bude v  příštím 
roce otvírat dva první ročníky oborů 
Aplikovaná chemie (zaměření analytická 
chemie, zaměření farmaceutické 
substance a  zaměření ochrana životního 
prostředí), konkrétní zaměření oboru 
Aplikovaná chemie si žáci zvolí na konci 
1. pololetí prvního ročníku studia. Dále se 
bude otvírat po jedné třídě oboru Analýza 
potravin a Přírodovědné lyceum.

Žáci 9. A sledují barevné chemické pokusy
Je již tradicí, že se na  tuto 

školu po  devátém ročníku naši 
žáci hlásí, stejně tak tomu bude 
i  letošním rokem. Spolupracujeme 
se školou i  prostřednictvím soutěží 
Chemická olympiáda a  KORCHEM 
(Korespondenční kurz chemie).

Exkurze byla pro nás velmi dobře 
připravena, žáci si podle svého zájmu 
mohli najít informace a  vyzkoušet si 
znalosti nejen z  chemie, ale i  fyziky 
a přírodopisu.

Mgr. Jana Masaříková,  
vyučující matematiky a chemie

Vranovice byly nej!
Školní tým třídy 8. A  získal 

v  konkurenci dalších škol z  okolí 
Pohořelic zaslouženě 1. místo v  soutěži 
„Bezpečně v kybersvětě“.

Vítězný kolektiv žáků 8.A

Lucie Fiedlerová, Karolína 
Kuchyňková, Pavel Lipovský a  Adéla 
Střelcová výborně spolupracovali, zvolili 
si vhodnou strategii a bojovali do poslední 
chvilky. Zvládli čtyři vědomostní kola, 
jedno pohybové i nápor soupeřů. 

Děkuji třídě 8. A  za  zodpovědnou 
přípravu a  ochotu soutěžit i  před cizím 
publikem. 

Kromě pěkných cen si žáci odnesli 
sportovní zážitek a  zkušenosti, které 
využijí v dalším vzdělávání. 

Mgr. Jana Masaříková,  
metodik prevence 

Atletický čtyřboj 
– starší dívky 
jsou mistryně 
Jihomoravského 
kraje
19. října se v  Břeclavi na  atletickém 

stadionu konalo krajské kolo Atletického 
čtyřboje. Naše dívky si po vítězství v kole 
okresním vyšláply i  na  soupeřky v  kraji 
a z prvního místa postupují na republikové 
finále! To se uskuteční příští rok v dubnu 
v  Opavě, nebo v  Břeclavi. Žákyně tam 
budou reprezentovat nejen naši školu, ale 
i Jihomoravský kraj. 

Úspěšné družstvo naší školy
Velkým úspěchem bylo jednoznačné 

vítězství Káji Kuchyňkové, která vyhrála 
kategorii dívek ročníků 2006, 2007 
a 2008 se ziskem 2519 bodů!

Pod naším skvělým výsledkem jsou 
podepsány tyto sportovkyně: Karolína 
Kuchyňková, Kateřina Novotná, Viktorie 
Norková, Barbora Halfarová a  Lucie 
Fiedlerová. 
1. místo ZŠ a MŠ VRANOVICE 8156 

bodů
2. místo ZŠ Brno, Novoměstská 7743 

bodů 
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3. místo ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 7474 
bodů

4. místo ZŠ Břeclav Slovácká 6805 bodů 
Výsledky jednotlivců: 

1. Karolína Kuchyňková ZŠ a  MŠ 
VRANOVICE 2519 bodů

2. Hiadlovská Sofie ZŠ Brno, 
Novoměstská 2343 bodů

3. Skálová Natálie ZŠ a  MŠ Brno, 
Horníkova 2035 bodů

Vítězky atletického čtyřboje

Statistiky našich sportovkyň
60 m 
1. místo: Karolína Kuchyňková 08.39, 

3. místo: Kateřina Novotná 08.56, 4. 
místo: Viktorie Norková 08.59, 6. místo: 
Barbora Halfarová 08.63 a  19. místo: 
Lucie Fiedlerová 09.45.

800 m
1. místo: Karolína Kuchyňková 

2:35.03, 8. místo: Viktorie Norková 
2:53.51, 9. místo: Barbora Halfarová 
2:57.53, 11. místo: Kateřina Novotná 
3:00.68 a Lucie Fiedlerová DNF

Skok vysoký
2. místo: Karolína Kuchyňková 

154 cm, 3. místo: Kateřina Novotná 
146 cm a  7. místo: Viktorie Norková 
138 cm

Skok daleký
3. místo: Barbora Halfarová 439 cm, 

9. místo: Lucie Fiedlerová 404 cm
Hod kriketovým míčkem (150 g)
1. místo: Karolína Kuchyňková 

50.82 m, 6. místo: Barbora Halfarová 
37.63 m

Vrh koulí (3 kg)
7. místo: Viktorie Norková 6.88 m, 

8. místo: Kateřina Novotná 6.69 m a 10. 
místo: Lucie Fiedlerová 6.53 m. 

Celkem 7 medailových pozic a dalších 
10 míst v první desítce na kraji je úžasný 
počin. Ze soutěže si kromě umístění 
odnášíme i plno osobních rekordů a cenné 
zkušenosti. Všem děvčatům gratuluji 
a děkuji za sportovní reprezentaci školy. 

Lukáš Galbavý 

Starší žáci 
vybojovali 
na florbalovém 
turnaji 
v Pohořelicích 
druhé místo
Ve  středu 9. listopadu jsme vyrazili 

na  okrskové kolo florbalu do  Pohořelic. 
Hrací doba utkání byla 1x15 min. Turnaj 
se hrál systémem dvou skupin, kdy vítěz 
jedné skupiny hrál s  druhým týmem 
z  druhé skupiny o  postup do  finále 
a  naopak. Školy na  třetích místech 
ve  skupině sehrály utkání o  konečné 
páté místo v  turnaji. V  konkurenci šesti 
škol vybojovali starší žáci krásné druhé 
místo. Kamil Huňař získal navíc cenu pro 
nejlepšího brankáře turnaje a Max Gruna 
si odnesl trofej pro nejužitečnějšího 
hráče. V  tomto školním roce se nám 
ve  sportovních soutěžích daří zatím 
na  výbornou. Všem reprezentantům ZŠ 
Vranovice moc děkuji a jen tak dál! 

Skupina A
1.  ZŠ a MŠ VRANOVICE 4:3, 3 body
2.  ZŠ Rajhrad 5:4, 3 body
3.  ZŠ Pohořelice 1:3, 3 body

Zápasy:
ZŠ a MŠ VRANOVICE 4:2 ZŠ Rajhrad 

(góly: 3x Max Gruna a Šimon Kužel)
ZŠ a  MŠ VRANOVICE 0:1 ZŠ 

Pohořelice
ZŠ Rajhrad 3:0 ZŠ Pohořelice 

Skupina B
1.  ZŠ Židlochovice 9:1, 6 bodů
2.  Gymnázium Židlochovice 3:5, 1 bod
3.  ZŠ Modřice 2:8, 1 bod 

Semifinále:
ZŠ a MŠ VRANOVICE 1:0 Gymnázium 

Židlochovice (gól: Šimon Kužel)
ZŠ Židlochovice 5:1 ZŠ Rajhrad 

Finále:
ZŠ a  MŠ VRANOVICE 2:4 ZŠ 

Židlochovice (góly: Michal Fröhlich 
a Jakub Valášek) 
Sestava Vranovic:

Kamil Huňař (B), náhradník: Matěj 
Kaláb

1.  FORMACE: Max Gruna (C), Jakub 
Valášek, Michal Prokeš, Petr Celnar 
a Michal Fröhlich

2.  FORMACE: Šimon Kužel, Andrej 
Koška, Daniel Sieklík, František 
Svora a Tomáš Benda

Lukáš Galbavý 

2. ročník Školského 
poháru v kopané 
2022/2023 - 
semifinále
V pondělí 3. 10. se na hřišti TJ Sokol 

Velké Němčice odehrál první ze čtyř 
turnajů základních skupin Školského 
poháru. Zúčastněné týmy hrály o postup 
do jarní části soutěže. Hrálo se 2 x 20 min 
na  celé fotbalové hřiště dle oficiálních 
pravidel fotbalu za  přítomnosti 
delegovaných rozhodčí z  OFS Břeclav. 
Vítězové prvních utkání postoupili přímo 
do finále a poražení si zahráli o 3. místo. 

První utkání dne vyhrál domácí 
výběr z  Velkých Němčic jasně 3:0 nad 
Gymnáziem z  Hustopečí. Náš školní 
výběr se utkal ve  druhém utkání tohoto 
turnaje a změřil síly se ZŠ Komenského 
Hustopeče. Hned na úvod nás tedy čekal 
velice nepříjemný soupeř, který měl 
ve  svých řadách plno fotbalistů, kteří 
oblékají dres FC Hustopeče v 1. A třídě 
mladších a starších žáků. V úvodu utkání 
se nám nedařilo kombinovat a  soupeř 
diktoval tempo hry. Paradoxně největší 
šanci měl náš Max Gruna, který z kraje 
velkého vápna mířil těsně vedle levé tyče 
soupeřovy branky. Utkání se postupně 
herně vyrovnalo a  poločas skončil 
výsledkem 0:0. Do  druhé půle jsme 
šli s  odhodláním, zvýšili jsme presink 
a  vytvořili si několik dobrých šancí. 
Bohužel za  jejich nevyužití nás soupeř 
ihned potrestal gólem v  30. minutě 
utkání. Naši žáci sami cítili, že inkasovaný 
gól byl laciný a hnali se za vyrovnáním. To 
se nám podařilo pět minut před koncem 
utkání. Jakub Valášek našel volného 
Maxe Grunu a tomu se tentokrát obstřel 
na  zadní tyč z  kraje velkého vápna 
podařil – 1:1. Utkání skončilo tímto 
skórem a o postupujícím do finále musel 
rozhodnout penaltový rozstřel. Před 
čtvrtou sérií proměnili všichni hráči 
soupeře, a  to i  naši hráči – Fröhlich, 
Sieklík, Gruna. Ve  čtvrté sérii soupeř 
nedal penaltu, ale ani náš Kamil Huňař 
pokutový kop neproměnil. V rozhodující 
sérii soupeř proměnil a  bohužel náš 
Šimon Kužel z  bílého bodu nedokázal 
soupeřova brankáře překvapit střelou 
doprostřed brány. ZŠ Komenského tak 
mohli slavit postup do finále, kde zvítězili 
1:0 nad domácím výběrem.

V  zápase o  třetí místo jsme 
na trávníku jasně dominovali a po gólech 
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Maxe Gruny, Daniela Sieklíka a Karolíny 
Kuchyňkové získali třetí místo v  turnaji 
výsledkem 3:0. Zejména gól Karolíny 
Kuchyňkové byl opravdu výstavní, když 
z 20 metrů vymetla levou šibenici. 

Sestava: Andrej Koška (B) – Kateřina 
Bučková, Kamil Huňař, Michal Fröhlich, 
František Svora – Jakub Valášek, Patrik 
Mikloš, Karolína Kuchyňková, Michal 
Prokeš – Daniel Sieklík a  Max Gruna 
(C).

Náhradníci: Šimon Kužel (B), Lukáš 
Novotný, Matěj Kaláb a Filip Dubrovský. 

Zápasy Vranovic: 
ZŠ Vranovice 1:2 po  penaltách ZŠ 

Komenského Hustopeče
Branka: Max Gruna (asistence Jakub 

Valášek) 
ZŠ Vranovice 3:0 Gymnázium T.G. 

Masaryka Hustopeče
Branky: Max Gruna (asistence Michal 

Fröhlich), Daniel Sieklík (asistence 
František Svora) a Karolína Kuchyňková 
(asistence Patrik Mikloš).

Pořadí tohoto turnaje:
1.  ZŠ Hustopeče Komenského
2.  ZŠ Velké Němčice
3.  ZŠ Vranovice
4.  Gymnázium T.G.M. Hustopeče

Lukáš Galbavý 

Vranovičtí žáci 
přivezli celkem 
16 medailí 
z Hustopečských 
her 2022
Ve  středu 14. 9. 2022 se konal 1. 

ročník Hustopečských her. Soutěže 
družstev se zúčastnilo pět škol. Dvě 
partnerská města Hustopeče – Benátky 
nad Jizerou, Modra ze Slovenska a  tři 
školy z  Hustopečí (Gymnázium, ZŠ 
Nádražní a  ZŠ Komenského). Soutěže 
jednotlivců doplnila ještě naše škola 
z  Vranovic, Dolní Věstonice a  atletický 
oddíl Agrotec Hustopeče. Z  počátku 
chladnější a  deštivé ráno vystřídalo 
pohodové zářijové počasí. 

Po  slavnostním zahájení her, 
kterého se ujala paní starostka Hana 
Potměšilová, začaly první disciplíny. 
Rozběhy na  60 metrů, skok vysoký 
a  hod míčkem. Ve  druhém rozběhu 
mladších žákyň startovala naše Valerie 
Kunzová, s výkonem 9.97 se ale do finále 
neprobojovala. Třetí rozběh mladších 
žákyň obstaraly Lucie Fiedlerová a Tereza 

Miklošová. Byl to rozběh úspěšný a obě 
postoupily do  finále. V  mladších žácích 
vyhrál svůj rozběh v  novém osobním 
rekordu Patrik Mikloš a  také postoupil 
rovnou do  finále. V  rozbězích starších 
žákyň slavila postup do finále všechna tří 
děvčata z Vranovic (Halfarová, Norková 
i Novotná). Naopak v žácích se do finále 
nepodařilo proklouznout ani jednomu 
z  tria Fröhlich, Kužel a Solil. Výškařský 
sektor patřil Kateřině Novotné. Ta ovládla 
soutěž žákyň v novém osobním rekordu 
151 cm, ten původní měl hodnotu 145 cm. 
V  celé soutěži potřebovala jen jednu 
opravu, a to na výšce 140 cm. S výkonem 
151 cm byla spokojená, a tak se rozhodla 
závod ukončit a  nepokračovat v  dalších 
pokusech. Na  druhém místě se umístila 
další naše žákyně Karolína Kuchyňková 
výkonem 146 cm. Viktorie Norková 
výkonem 130 cm obsadila sedmé místo. 
V  kategorii žáků se nejlépe vedlo 
překvapivě Jakubovi Valáškovi, který 
skákal výšku dle jeho slov naposledy v 5. 
třídě, a dnes z toho bylo krásné 5. místo 
za  výkon 155 cm. Hned za  ním na  6. 
příčce se umístil Max Gruna výkonem 
150 cm. Petr Solil skončil třináctý 
za 125 cm. V hodu míčkem se nepodařilo 
do finále probojovat Kateřině Ottichové, 
která skončila devátá výkonem 25.96 
na  prvním nepostupovém místě. Lucie 
Fiedlerová obsadila 11. příčku za  výkon 
22.41.

Jasnou vítězkou v běhu na 300 metrů 
žákyň, se stala naše Kateřina Novotná. 
V  Hustopečích byla jednoznačně 
nejlepší závodnicí, když kralovala v  čase 
45.89 a zůstala jen o 0.46 s za osobním 
maximem. Bronz se podařilo získat 
časem 50.09 Viktorii Norkové. Ta sice 
byla s  medailí spokojená, s  výkonem už 
však ne. Průběh závodu určitě ovlivnila 
účast v  soutěži výšky, která se konala 
bohužel souběžně ve stejný čas jako běh 
na  300 metrů. V  mladších žákyních se 
představila Valerie Kunzová a výkon 61.14 
stačil na desátou pozici. Starším žákům se 
na 300 metrech nedařilo. Nejlépe si vedl 
Andrej Koška, který obsadil časem 47.74 
sedmé místo. Na  místě devátém doběhl 
Michal Fröhlich s časem 48.49 a poslední 
skončil Kuba Valášek výkonem 53.15. 

Osmistovku žákyň ozdobila časem 
hluboko pod tři minuty Karolína 
Kuchyňková. Naše závodnice zvítězila 
za 2:36.96. Tahle disciplína byla pro naši 
školu velmi úspěšná, protože i  Patrik 
Mikloš vyhrál svou kategorii časem 
2:24.77. V žácích si doběhl pro třetí místo 
Max Gruna v čase 2:29.36 a hned za ním 

na místě čtvrtém skončil výkonem 2:30.95 
Šimon Kužel. Kluci tak předvedli v cílové 
rovince atraktivní duel se šťastnějším 
koncem pro Grunu. V mladších žákyních 
brala další nepopulární bramborovou 
pozici Tereza Miklošová v krásném čase 
3:17.66.

Další medailové pozice pro ZŠ 
Vranovice přišli v sektoru dálky. Karolína 
Kuchyňková získala stříbro za  487 cm, 
když zaostala za  vítězkou pouze o 3 cm. 
V  pátém pokusu si málem přivodila 
zranění, ale nechtěla v  soutěži končit 
a  šestým pokusem atakovala hranici 
pěti metrů! Svůj pokus však přešlápla 
a  neměřil se. Barbora Halfarová brala 
bronz za  435 cm. V  mladších žákyních 
obsadila Valerie Kunzová osmou příčku 
za 340 cm. V mladších žácích se po chybě 
rozhodčích neprobojoval do finále Patrik 
Mikloš, který by jistě bojoval o medaili, 
po  chybě v  zápisu však i  tak skončil 
na  krásném 4. místě výkonem 438 cm. 
Starším žákům se příliš nevedlo. Michal 
Fröhlich ani Petr Solil se do  finále 
nepodívali, když brali 12. a 14. místo.

V koulařském kruhu medaile necinkla, 
ale padlo zde plno pěkných výkonů. 
Lucie Fiedlerová pátá výkonem 8.19, 
Max Gruna čtvrtý za  výkon 9.59, když 
mu bronz utekl o pouhých 5 centimetrů. 
Andrej Koška šestý výkonem 8.80 a Jakub 
Valášek sedmý za 8.65. Všichni tři starší 
žáci bojovali mezi nejlepší osmičkou. 

Ve finále na 60 metrů obsadil druhé 
místo v  mladších žácích Patrik Mikloš 
za  čas 8.59. Ve  starších žákyních brala 
třetí místo Kateřina Novotná, čtvrtou 
příčku Barbora Halfarová a pátou pozici 
obsadila Viktorie Norková. 

V  poslední disciplíně dne, v  běhu 
na  4x100 metrů si doběhla pro bronz 
štafeta ve složení Kuchyňková, Halfarová, 
Kužel a Solil v solidním čase 56.29. 

Všem moc děkuji za  výbornou 
reprezentaci školy a  krásné výkony 
v atletických disciplínách. 

Lukáš Galbavý

Bezpečí především!
O  rizicích na  sociálních sítích 

jsme již slyšeli hodně. Rozpoznáme 
ale, když se v  takové situaci ocitne 
naše dítě? Proto jsme na  školu pozvali 
odborníky z PČR, kteří se problematikou 
zabývají dlouhodobě. Ve  středu 14. září 
besedovala s  dětmi páté a  obou šestých 
tříd por.  Bc.  Šimoníková. Děti se 
nezdráhaly svěřit se svými zkušenostmi, 
dostaly návody a informace srozumitelné 
dětskému věku.

Druhý den večer se podobná akce 
uskutečnila pro rodiče našich žáků. 



Třídu zaplnili především rodiče šesťáků, 
ale i  dalších dětí. Por.  Mgr.  Zdeňka 
Procházková přehledně vysvětlila úskalí 
kyberšikany, informovala o  nástrahách 
neuvážené komunikace ve  virtuálním 
světě. Poskytla praktické návody, jak 
použít bezpečnostní aplikace, zaměřila 
se na  poskytování a  sdílení intimních 
materiálů, na  rizika účasti dětí 
v  challenge, tj. nebezpečných výzvách. 
Rodiče problematika i přednáška zaujala. 
Pokud jste se nezúčastnili a problematika 
zajímá i  vás, doporučujeme navštívit 
portál E-Bezpečí, který poskytuje 
informace přehledně a má k dispozici on-
line poradnu.

Mgr. Jana Masaříková,  
metodik prevence

Žáci 6. třídy si poslechli přednášku o kyberšikaně

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

SKLADEM

SKODA_KAROQ_inzerce_vranovice_200x150_prodejci_skladem.indd   1 15.11.2022   10:00:04

Za  turistické informační centrum Vranovice byvh vám všem moc ráda popřála krásné 
prožití vánočních svátků v klidu a pohodě a do nového roku 2023 hlavně pevné zdraví, štěstí, 
lásku a spůusty pracovních i osobních úspěchů.

Děkuji za přízeň v roce 2022 a budu se na všechny turisty a výletníky těšit v dubnu 2023.

Gabriela Michálková
vedoucí T IC Vranovice
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Farnost Vranovice

Pomoc Ukrajině aneb linka 
Vranovice – Chust
Demokratický svět v  němém úžasu a  ke  svému zděšení 

koncem letošního února zjistil, že válka na  území bývalé 
Jugoslávie, která kulminovala právě před třiceti lety, nebude 
posledním válečným konfliktem na  evropském kontinentu 
v novodobých dějinách. A jak je z historie velmi dobře známo, 
válku je daleko snadnější rozpoutat než ukončit a  prvním 
poraženým je v  ní pravda. Ovšem bez ohledu na  vzájemné 
obviňování na její příčiny při ní trpí a umírají lidé. Muži v boji, 
ženy, děti a  staří lidé na ulici, ve  svých domech, v zasažených 
krytech...

Bůh to tak chtěl, že člověk je bytost vysoce altruistická a má 
přirozenou potřebu pomáhat tomu, kdo se momentálně ocitne 
v nouzi. Bývá tedy běžným pravidlem, že jakmile se objeví nějaká 
zpráva o  živelné katastrofě (vzpomeňme pomoc postiženým 
tornádem loni v  létě) nebo o  válečném konfliktu, nesčetné 
humanitární organizace vyhlašují sbírky a  organizují pomoc 
zasaženým civilistům. Pomáhají i jednotlivci a dobrovolníci.

Možná je našim čtenářům málo známa skutečnost, že 
na Ukrajinu proudí pravidelná materiální pomoc i z Vranovic 
a přilehlého okolí. První dodávku se přitom podařilo vypravit již 
měsíc po začátku války. Chust, kam pomoc míří, je město velikosti 
Břeclavi. Mezi světovými válkami bylo správní centrum okresu 
Chust součástí tehdejší Zakarpatské oblasti Československé 
republiky. Zásluhou kontaktů vedoucího skupiny dobrovolníků 
pana Drábka ze Střelic se v  místě podařilo navázat přímé 
spojení s  jedním ze čtyř výdejních míst. Zde se shromažďuje 
přivezená humanitární pomoc a je rozdávána lidem, kteří museli 
opustit své domovy a našli v Chustu přechodné bydliště. Nejvíce 
potřebné jsou trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a  věci 
pro každodenní používání. Správu a další distribuci materiálu 
z  tohoto výdejního místa zajišťuje místní pravoslavný kněz 
Myroslav Barnychko. Za velký úspěch lze například považovat 
skutečnost, že díky dovezené humanitární pomoci se v  létě 
podařilo zorganizovat dětský prázdninový tábor, v němž našlo 
oddych a bezpečí na 600 dětí, které musely kvůli bezpečnosti 
opustit své domovy.

Celkem 19 cest (z  toho 8 přímo z Vranovic) bylo a  bude 
i  nadále dle finančních možností vypravováno po  trase přes 

Bratislavu, Budapešť a hraniční přechody Vylok nebo Lužanka 
(cca 700 km). Jedna „otočka tam a zpět“ přitom zabere asi 24 
hodin. Samozřejmě záleží na  aktuální situaci na  vozovkách, 
poměrech přímo na místě a nevyzpytatelné náladě maďarských 
celníků.

Vážení čtenáři, jako organizátor části pomoci z  Vranovic 
a  okolí, zároveň i  řidič dodávkového vozidla, Vám chci moc 
poděkovat za  dosavadní podporu i  důvěru, se kterou mi 
svěřujete své hmotné nebo finanční dary. Zároveň bych vás chtěl 
touto cestou požádat – otevřete, prosím, teď před Vánocemi 
(ale i dlouhodobě, dokud bude situace naši pomoc potřebovat) 
svoje srdce a  peněženky. Pomozme těm, kteří si současnou 
situaci nevybrali a nutně potřebují naši pomoc. Nikdy nevíme, 
kdy sami budeme pomoc potřebovat!!! Svoji materiální 
pomoc můžete po  tel. konzultaci na  tel. 607  190  300 přinést 
přímo na  shromaždiště na  adresu: Obchodní 577, Vranovice. 
Vítány jsou především trvanlivé potraviny a  hygienické, 
drogistické potřeby. Můžete rovněž přispět finančně na  účet 
1381695399/0800 variabilní symbol 1000, který byl zřízen 
naší římskokatolickou farností. Za  tyto prostředky budou 
dle aktuální situace zakoupené potřebné věci a  převezeny 
do Chustu. Děkujeme vám.

Petr Procházka – garant a organizátor humanitární pomoci

Misijní neděle
V  neděli 23.10. 2022 se dívky z  naší farnosti probudily 

do podzimního rána a nedočkavě se připravovaly na mši svatou 
věnovanou misiím. Čekal na ně čestný úkol. Bílé ministrantské 
oblečení každé z  nich doplňoval barevný šátek a  vlajka 
představující jednotlivé kontinenty našeho světa. Zelená barva 
pralesů náleží Africe, žlutá připomíná svítání na  východě 
a představuje Asii, pro Evropu je příznačná bílá, modrá barva 
oceánů symbolizuje ostrovy Oceánie a  Austrálie. Poslední 
červená náleží domorodým obyvatelům Ameriky.

Vranovická děvčata na misijní neděli.

Kromě vlajek přinášely malé misionářky za  doprovodu 
čteného textu ještě další symboly: srdce, kámen, roušku, řetěz, 
léky, domeček atd. Jejich hlubší význam nás přivedl k zamyšlení 
nad současnou světovou situací.



Při bohoslužbách na  celém světě, i  z  nejchudších oblastí, 
se tuto předposlední neděli v  říjnu spojili věřící v  modlitbě 
za  Papežská misijní díla a  všechny finanční sbírky tohoto 
dne putují na  projekty, jimiž se podporují obyvatelé i  těch 
nejzapadlejších koutů naší zeměkoule.

Děkujeme Verunce, Markétce a  Kačce Procházkovým, 
Adélce a  Zuzance Střelcovým za  jejich misionářskou činnost 
při bohoslužbě, Martině Langové za čtený doprovod a  schole 
za zpříjemnění atmosféry hezkými písněmi.

Petra Stejskalová

Poděkování za úrodu 
Zahrádky jsou uklizené, 

úroda zpracovaná a uskladněná, 
příroda se ukládá k  zimnímu 
spánku. Nebereme již vše 
automaticky? Pozastavíme se 
někdy nad tím, že bychom 
nemuseli sklidit, co jsme na jaře 
zaseli? Léto nám nepřineslo 
žádnou živelnou pohromu, 

na naše zahrádky nepadaly rakety, tak jak tomu je na nedaleké 
Ukrajině. My jsme sklidili krásné plody i květiny.

Malé dítě děkuje mamince za svačinu, kterou mu připravila. 
Také naše farnost poděkovala Bohu dne 9.10.2022 při nedělní 
mši svaté za dary, které vyrostly na našich zahrádkách v letošním 
roce. O tom, že se letošní rok vydařil, se děti přesvědčily hned 
po skončení mše, kdy si ovoce s chutí ochutnaly.

Petra Stejskalová

Hrnek plný kaše a naděje
„Zajistit dětem v  nejchudších 

oblastech světa jedno teplé jídlo denně 
v  místě jejich vzdělávání a  tak přivést 
hladovějící děti do  školních tříd, kde 
získají vědomosti, které jim v budoucnu 
mohou pomoci vymanit se z chudoby.“

Toto je posláním dobročinné 
organizace Mary´s Meals (Mariino 
jídlo), která takto poskytuje jídlo 
a naději více než dvěma milionům dětí 
ve dvacítce zemí světa. Ve Vranovicích 
jsme se rozhodli podpořit je sbírkou 

spojenou s ochutnávkou kaše Likuni phala. V neděli 16. října 
se tak před kostelem začal vařit hrnec plný sójovo-kukuřičné 
kaše, stejné, jakou dostávají každý den děti ve školách v Malawi 
a  Zambii. A  jak chutnala? „Hmm, není to špatné, ale každý 
den bych to jíst nechtěla.“ To jsou nejčastější slova účastníků 
ochutnávky, kteří se rozhodli školní stravování nejchudších dětí 
podpořit.

Díky nim jsme odeslali na  účet organizace Mar;s Meals 
9860 Kč, které zajistí obědy pro 22 dětí na celý školní rok!

Možnost ochutnat stejnou kaši, jakou dostávají ve  školách 
děti z  nejchudších oblastí světa, přichystáme opět v  říjnu 
v  blízkosti světového Dne kaše. Možnost poskytnout těmto 
dětem jídlo, šanci na  vzdělání a  naději na  lepší budoucnost 
máte již teď na účtu 44 102 77 / 0100, více informací na www.
marysmeals.cz. Díky vám!

Magdalena Vybíralová

I děti ochutnaly kaši školáků 
ze Zambie a Malawi
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Z činnosti spolků a organizací

Mistrovství ČR 
dorostenců 
a dorostenek
V  polovině října uspořádali pražské 

oddíly silového trojboje Doplnejch 
powerlifting a  Sporting Apis Praha 
mistrovství ČR dorostenců a dorostenek 
v  silovém trojboji. Tento šampionát se 
uskutečnil v  moderní sportovní hale 
v Dolních Břežanech u Prahy.

Vranovický oddíl měl mezi 
nejmladšími závodníky dvojité 
zastoupení. V  kat. dorostenek do  76 kg 
nastupovala Daniela Fadrná. Tato mladá 
závodnice zvládla ve  dřepu 117,5 kg, 
v  benchpressu 67,5 kg a  v  mrtvém tahu 
vylepšila svůj stávající český rekord poté, 
co zvládla hmotnost 155,5 kg. Celkovým 
součtem 340,5 kg ve své kategorii obsadila 
1. místo a přivezla si domů titul mistryně 
ČR. Tato závodnice určitě neunikne 
pozornosti reprezentačních trenérů. 

Druhým vranovickým závodníkem 
byl Adam Kotačka, který soutěžil 
v nabité kategorii do 93 kg. Adamovi se 
soutěž opravdu povedla a  pod vedením 
svého trenéra a oddílového kolegy Pavla 
Goliáše podal ve  všech disciplínách 
osobní rekordy. Ve  dřepu zvládl 175 kg, 
v  benchpressu 117,5 kg a  v  mrtvém 
tahu 202,5 kg. Celkový součet 495 kg ho 
vynesl na 4.misto. Určitě to je pro tohoto 
mladého závodníka velká motivace 
do dalších soutěži.

Za oddíl silového trojboje  
Ivan Karpíšek

Mistrovství 
České republiky 
v klasickém (RAW) 
silovém trojboji
V polovině října se do Benešova sjeli 

závodníci, kteří se z oblastních soutěžích 
nominovali na  Mistrovství České 
republiky v  klasickém (RAW) silovém 

trojboji. V  této nejnabitější věkové 
skupině měl vranovický oddíl dvoje 
zastoupení. V  kategorii žen do  84,-kg 
soutěžila Miroslava Horáková. Navázala 
na  výborný výsledek z  oblastní soutěže 
a  vybojovala na  tomto šampionátu 2. 
místo za výkon 305,-kg. Ve dřepu zvládla 
110,-kg, v  benčpresu 70,-kg a  mrtvém 
tahu 125,-kg.

Druhým zástupcem byl Pavel Goliáš.
Tento závodník podal velice kvalitní 
výkon. V nabité kategorii mužů do 105,-
kg obsadil 10.místo za  výkon 630,-kg. 
Soutěžil poprvé na MČR mezi muži, kde 
skutečně je největší konkurence a  jeho 
výkony byly: dřep - 225,-kg, Benčpress 
150,-kg, mrtvý tah 255,-kg. 

Za oddíl silového trojboje  
Ivan Karpíšek

Mistrovství Evropy 
v benčpresu
V  hlavním městě Maďarska, 

Budapešti se první srpnový týden konalo 
Mistrovství Evropy v benčpresu.

Právo účasti si na  dubnovém 
republikovém šampionátu si vydobyli i tři 
závodníci Sokola Vranovice.

Do  Budapešti vyrazili Michal Sicha, 
Jiří Furch a Miroslava Horáková.

Michal Sicha na stupních vítězů
Michal Sicha nastoupil ve vyrovnané 

kategorii masters1 (40-49 let) do  83 kg. 
Michal Sicha nastupoval ve  vyrovnané 
kategorii a  do  poslední chvíle nebylo 
jasné, jakou příčku obsadí. Posledním 
zvládnutým pokusem, který měl hodnotu 
177,5 kg, odsunul polského závodníka 
na čtvrtou příčku a odvezl si z Budapešti 
bronzovou medaili za 3. místo.

Jiří Furch startoval v  kategorii 
masters1 do  93 kg. Jirka se potýkal 
s  poraněným ramenem. I  přesto se mu 
povedl výkon 162,5 kg a tento výkon ho 
vynesl na 4. místo.

Vteřiny před výkonem
Miroslava Horáková nastoupila 

v  kategorii žen do  84 kg. Osobním 
rekordem 95 kg si zajistila 4. místo. 
S výsledky svých svěřenců jsem byl velmi 
spokojen. 

Za oddíl silového trojboje  
Ivan Karpíšek

SK Vranovice

Podzim v SK 
Vranovice
Podzimní část sezóny 2022/23 máme 

za  sebou, tak jen pár řádků o  jejím 
průběhu u  družstev mládeže. Jako 
předešlé roky pokračuje naše spolupráce 
se Sokolem Ivaň.

Letní přípravu jsme zahájili týdenním 
soustředěním v  Ivani, kterého se 
zúčastnilo 32 hráčů. Během soustředění 
hráči absolvovali 15 tréninkových 
jednotek a jeden přípravný zápas.

Závěr minulé sezóny a  letní 
soustředění byl pro nás příslibem pro 
novou sezónu, a  tak jsme se rozhodli 
do  soutěží přihlásit družstva v  kategorii 
přípravek, mladších žáků a starších žáků.

Bohužel realita byla tvrdá a my jsme se 
od prvního zápasu, téměř po celý podzim, 
potýkali s  nebývale velkým množstvím 
omluvenek. Nám tak nezbývalo, než 
družstva doplňovat hráči z  nižších 
kategorií, a to se bohužel někdy projevilo 
i na výsledku. I přes tyto problémy jsme 
odehráli všechny zápasy a  nemuseli 
žádný kontumovat. Po  podzimu jsou 
v tabulkách mladší žáci na 9. a starší žáci 
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na solidním 4. místě. Domácí zápasy jsme 
z  důvodu plánované přestavby našeho 
areálu, která se bohužel neuskutečnila, 
odehráli v Ivani.

Dost nářků a nyní trochu radosti. Tu 
nám určitě udělal Míša Mach, který si 
svými výkony zajistil místo v reprezentaci 
OFS Břeclav v  kategorii U11. Dalším 
pozitivem je, že nám stále přicházejí 
noví hráči, a  to nejen z  Vranovic ale 
i  z  okolních obcí. V  současné době 
máme ve  sdružených družstvech 33 
hráčů registrovaných ve  Vranovicích 
a  20 hráčů Ivaně. Do  toho nepočítáme 
hráče předpřípravky, kteří ještě nejsou 
registrováni, ale i  oni se pilně zapojují 
do tréninkového procesu.

Zimní příprava, kterou jsme už začali, 
bude probíhat oproti minulým letům 
v hale v Přibicích a to zejména z důvodu 
nesrovnatelně kvalitnější podlahy. Už 
po prvních trénincích se nám tato volba 
ukazuje jako správná a  děti si tréninky 
více užívají. V  Žabčicích se rozběhla 
ZHL, kterou hrají obě družstva přípravek 
a  potrvá až do  března. Tolik nahlédnutí 
do dění v mládežnickém fotbale. Na závěr 
chci poděkovat všem hráčům za nasazení, 
rodičům za ochotu a  skvělou atmosféru, 
kterou svým fanděním na  zápasech 
vytváří.

Za trenéry mládeže Jenda Stankovič

JUNÁK Vranovice

Výprava do Křtin
V pátek 23. 9. jsme se společně vydali 

na výpravu do Křtin. Po pohodové cestě 
jsme se ubytovali ve  skautské klubovně 
hned vedle kostela a  celý večer jsme 
započali večeří. Následoval volnější 
program v  podobě společenských her. 
Ráno jsme se hned po  snídani vydali 
na  cestu k  Býčí skále, kde jsme měli 
domluvenou soukromou prohlídku. Šli 
jsme pouze s vlastními baterkami a záhy 
jsme zjistili, že naše vybavení mohlo být 
o  drobet lepší. První půlka jeskyně byla 
bezproblémová. V  druhé půlce jsme 
museli překonávat jednu velkou překážku 
v podobě Křtinského potoka. 

Návštěva jeskyně Býčí skála

Fotka před křtinským kostelem nesmí chybět

Nocleh se stravou ve skautské klubovně
Všichni však byli velmi stateční 

a šikovní, a tak jsme se i navzdory horším 
podmínkám dostali ve  zdraví ven. Poté 

jsme se zde najedli a  naučili jsme se 
spoustu nových turistických značek. 
Zpátky do  klubovny jsme šli rozdělení 
na dva týmy a  soutěžili jsme ve  fotohře. 
Večer jsme strávili hraním všemožných 
deskovek a  jiných zábavných her. Cesta 
zpět proběhla také v  pořádku, a  tak se 
po dobrodružném víkendu všichni vrátili 
domů.

Kateřina Hochmanová  
foto: Pavel Kukleta a skauti

Klub seniorů

Sychravé dny 
podzimu
Jak vyplnit letošní sychravé dny, plné 

mlhy, než u  kávy a  horkého čaje. Tak 
vypadalo i první pondělí v Klubu seniorů. 
Použili jsme Werichovo „Ten dělá to 
a ten zas tohle“…

Část žen se učila pod vedením paní 
Marie Dvořákové techniku drhání. 
Výsledkem byli půvabní andělíčci. Někdo 
hrál Člověče nezlob se. Pánové Cyril 
a František zavzpomínali, jak v minulosti 
hrávali Dámu. A kupodivu jim to šlo. 

Podzimní tvoření
Ostatní si měli u  kávy co povídat. 

Paní Jana Hochmanová informovala 
členy klubu, že 6.12.2022 v  15 hodin 
ve Veritasu bude chodit Mikuláš s čertem 
a  andělem. V  závěru mého příspěvku 
bych chtěla za  členy Klubu poděkovat 
Obecnímu úřadu a konkrétně paní Daně 
Kvapilové za  velmi pěkný program při 
oslavě Dne seniorů.

Klidné a  ve  zdraví prožité Vánoce, 
naplněné pohodou, v  novém roce 2023 
mnoho štěstí a zdraví.

Za Klub seniorů Zdeňka Melová
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Z redakční pošty
Vážení spoluobčané,
je po volbách do Zastupitelstva obce a po ustavujícím jednání 

Zastupitelstva obce, známe první starostku v historii naší obce.
Dovolím si touto cestou poděkovat Vám všem za podporu, nejen 

v  těchto volbách, ale hlavně za  podporu po  dobu celých šestnácti 
let, kdy jsem měl tu čest stát v  čele naší obce. To by však nebylo 
možné bez úžasné spolupráce všech spolupracovníků ve  vedení 
obce. Upřímné poděkování si zaslouží dlouholetí místostarostové 
Ing. Jaroslav Pezlar a Drahomír Dofek, členové Rady obce Luboš 
Mrkvica, Ing.  Jiří Hladík a  Aleš Hanuš, předsedkyně stavební 
komise Ing. Arch Simona Kodytková a předsedkyně sociální komise 
Mgr.  Iva Rapcová. Bez kolektivu spolupracovníků, ale v  mnoha 
případech i  bez upřímných a  věcných diskuzí, by nebyla možná 
realizace výstavby Domu pro seniory, Vzdělávacího centra, investic 
do  budovy základní školy, do  budovy mateřské školy. Podařilo se 
opravit všechny komunikace v  majetku obce, opravují se plynule 
chodníky, došlo k naprosté změně mnoha celých lokalit. Vzpomeňme 
si, jak vypadaly Doliny před více než deseti lety, jak vypadal Hlinek, 
Náves a  Floriánek. Je toho mnoho, nesmí se však zapomenout 
zejména na to, co není vidět, ale je to významné pro nás všechny, 
sociální sounáležitost podpořená sousedskou a  rodinnou výpomocí. 
Bez toho všeho by naše obec nebyla obcí tam, kde nyní je. Všem za to 
patří velká úcta a poděkování. 

A že se vše nepodařilo? Bytový dům Nad Dolinami? Nyní je 
na hodnocení velice brzo a sociální sítě jistě nejsou všemocné. Věřím, 
že s  odstupem času a  ukončením soudních sporů, budeme všichni 
schopní bez emocí a předsudků vyhodnotit i tuto, v současné době, tak 
diskutovanou investici do bydlení v naší obci.

Hospodaření obce, v  době předání funkce starosty, vykazuje 
nadstandardní ukazatele. Současný stav na účtech naší obce vykazuje 
zůstatek ve výši více než 25 mil. Kč. Nastavené hospodaření obce 
dává reálný předpoklad pro každoroční investice a opravy ve výši 
více než 15 mil. Kč. V  současné době se dokončují dvě významné 
investice, a  to nástavba základní školy a  nově budované lékařské 
ordinace pro děti a dospělé.

Ustavující jednání Zastupitelstva obce zaznamenalo pro naši 
obec několik významných rozhodnutí, která se zapíší do historie naší 
obce. Do  funkce starostky obce byla zvolena historicky první žena. 
Do  funkce starosty obce byla historicky poprvé zvolena osoba, která 
se zastupitelkou nestala při volbách do  ZO, ale až jako náhradník. 
Do Rady obce zvolení zastupitelé poprvé v historii nezvolili nikoho 
z osmi zastupitelů, kteří získali ve volbách nejvíce preferenčních hlasů. 

Nově zvolené paní starostce přeji mnoho úspěchů ve vedení obce. 
Nám všem přeji úspěšný rozvoj naší obce, zachování otevřenosti 
našeho Vranovického zpravodaje a  otevřenost vedení obce 
v komunikaci s občany.

Jan Helikar, zastupitel obce

Dovoluji si reagovat na vyjádření Ing. Helikara, které se týká 
současné volby zastupitelů do Rady obce, a poukázat na skutečnost, 
že Rada obce byla i v minulém volebním období rovněž tvořena 
členy, kteří nedosáhli preferenčních hlasů ostatních zvolených 
zastupitelů. On sám v posledních třech volebních obdobích neobhájil 
post jedničky kandidátní listiny ODS, a přesto na tuto skutečnost 
nebylo ze strany zastupitelů či občanů poukazováno tak, jak je nyní 
činěno z jeho strany.

Šárka Novotná, starostka obce

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,
jsou tomu už skoro dva měsíce, kdy proběhly komunální volby. 

Rádi bychom Vám ještě jednou i touto cestou poděkovali za Vaši účast 
u voleb, Vaše hlasy pro naše sdružení Vranovčáci (pro nás opravdu 
nečekaný úspěch) a projevenou důvěru, kterou se pokusíme nezklamat. 
Trošku nás mrzí, že se nepodařilo přilákat k volbám téměř polovinu 
obyvatel Vranovic (volební účast 50,3%) a  tak neznáme jejich 
preference. Nicméně z výsledků voleb vyplynulo, že si spousta lidí 
přála nějakou změnu. Výsledky byly následující - strana ODS 
získala 5 zastupitelů, sdružení Vranovice pro Všechny 4 zastupitele, 
sdružení Vranovčáci také 4 zastupitele a  sdružení Společně pro 
Vranovice 2 zastupitele. Odstoupení pana Mrkvici (náhradník pan 
Dofek) a paní Sedláčkové (náhradnice paní Novotná) bezprostředně 
po  volbách, bylo jistě pro mnohé z  Vás překvapením, ale berte to 
prosím tak, že k tomu měli jistě své důvody.

Protože se ale objevilo v  období po  volbách mnoho fám, 
polopravd a pomluv, cítíme jako svou povinnost se ještě k volbám 
vrátit a vysvětlit Vám, občanům, některé okamžiky z povolebního 
vyjednávání. Z vlastní zkušenosti musíme přiznat, že ne vše bylo 
před volbami korektní a podle našich představ, ale všichni jsme jen 
lidé a děláme chyby. Pokud jsme se někoho nějakým způsobem dotkli, 
tak se tímto omlouváme.

Vzhledem k  dosaženým mandátům nebylo povolební 
vyjednávání vůbec jednoduché. Po volbách jsme si nechali asi týden 
na  rozmyšlenou, jak pokračovat dál a  v  této době jsme očekávali, 
že nás osloví lídři jednotlivých uskupení, kteří nám nabídnou 
nějakou formu spolupráce. Komunikovali jsme během této doby 
se všemi volebními uskupeními v  naší obci. Vzhledem k  největší 
názorové shodě jsme se však nakonec domluvili, že vytvoříme koalici 
pouze se sdružením Vranovice pro Všechny. Pro připomenutí naše 
sdružení skončilo fakticky na 3. místě co se dosaženého počtu hlasů 
týče a  i  z  tohoto důvodu jsme se rozhodli, že podpoříme na pozici 
starosty člena sdružení Vranovice pro Všechny, kteří této možnosti 
využili. Jak to nakonec dopadlo jste zjistili na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva obce a  také z  naší facebookové stránky Vranovčáci. 
Nepočítali jsme ovšem s  tím a  to byla z  naší strany velká chyba 
za kterou se Vám všem čtenářům našeho facebooku musíme omluvit, 
že nám Facebook naše stránky může automaticky zablokovat. Stává 
se to třeba v případě, že několik uživatelů facebooku označí obsah 
stránek jako závadný a  nebo také sám automat vyhodnotí obsah 
jako nevhodný. A tak se stalo, že vzápětí po ustavujícím zasedání 
zastupitelstva obce byla naše stránka zablokována a  několik dní 
nedostupná. Mezitím se množily dotazy, připomínky a komentáře 
na jiných stránkách uživatelů facebooku. Jednalo se mnohdy o velmi 
emotivní vyjádření ohledně voleb, ale nechtěli jsme na ně v tu chvíli 
reagovat z  důvodu využívání cizích stránek pro sdělení našich 
postojů a názorů. Toto nám přišlo jako nevhodné a vůči majitelům 
těchto účtů nefér. Jakmile naše stránky byly znovu obnoveny, snažili 
jsme se na  každý položený dotaz či připomínku reagovat. Naše 
facebooková stránka je nadále průběžně monitorována, ovšem ne 
všichni členové našeho sdružení používají sociální sítě.

Teď zpět k  výsledkům voleb, nyní tedy máme paní starostku 
Šárku Novotnou, 1. místostarosta je členem našeho sdružení 
pan Jan Korčák, 2. místostarosta pan Roman Svora, radní pan 
Pavel Kukleta z  našeho sdružení a  pan Vladimír Benda. Rádi 
bychom požádali nejen je, ale i  ostatní zastupitele, aby zapomněli 
na všechny spory a jiné věci, našli společnou řeč a pracovali v zájmu 



obce a  jejich občanů, kteří je zvolili. Zároveň jim přejeme mnoho 
pracovních i osobních úspěchů, pevné nervy a určitou míru empatie 
při jednáních, které je v budoucnu čekají.

V  krátkosti ještě pohled do  nejbližší budoucnosti obce. Určitě 
největší výzvou, která zastupitele nyní čeká, je seznámit se 
s  problémy, reklamacemi a  žalobami ohledně bytového domu 
Nad Dolinami. Další bude posouzení stavby nové sportovní haly 
s  ohledem na  nynější energetickou krizi, zdražování a  problémy 
se získáním dotací. Je zde také možnost zvážit domluvu s  Obcí 
sokolskou ohledně revitalizace stávající haly a úpravy celého jejího 
okolí.

Protože jedním z  témat naší volební kampaně bylo, je i  bude 
zlepšení komunikace směrem k  Vám, občanům, chceme Vás ujistit, 
že dveře u  naší paní starostky jsou otevřené pro každého, stejně 
pro Vás zůstává otevřená i možnost komunikace s  ostatními členy 
rady a  zastupitelstva. Můžete očekávat vstřícné jednání, ochotu 
naslouchat a případnou pomoc.

Zároveň můžete využít webu obce k položení otázek v rubrice 
Zeptejte se starosty nebo je stále možnost diskutovat, přidávat 
komentáře k tématům na naší facebookové stránce Vranovčáci, kde 
budeme i  nadále přidávat nové informace z  naší obce. Také i  Vy 
můžete přispívat články do  obecního Zpravodaje, budeme se těšit 
třeba na Vaše nápady, co by bylo možné v obci vylepšit nebo změnit. 
Naším cílem je občany v obci stmelovat, ne rozdělovat a dělat vše 
proto, aby se nám v obci všem dobře žilo.

V  době, kdy vyjde tento Zpravodaj už nám začíná advent 
a  s ním spojený jarmark s rozsvícením vánočního stromu - neděle 
27.11.2022.

První zasedání zastupitelstva v novém složení proběhne v úterý 
13.12.2022, přijměte prosím naše pozvání k  účasti v  zasedací 
místnosti na  OU. Na  tomto zasedání se mimo jiné budou volit 
členové výborů zastupitelstva obce.

Závěrem bychom Vám rádi popřáli krásné prožití svátků 
vánočních, hodně zdraví, štěstí a lásky do Nového roku.

Za celé sdružení Vranovčáci Marcela Čechová

Dovoluji si poděkovat Ing.  Janu Helikarovi za  jeho 
dlouholetou kvalitní práci ve vedení naší obce, obětavou službu 
občanům Vranovic, zásluhy na rozvoji obce a milou spolupráci. 
Do dalších let mu přeji hodně úspěchů a zdraví.

Hana Celnarová

Římskokatolická farnost Vranovice ve spolupráci                         
                               s panem Petrem Procházkou pořádá 
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Pomoc je určena 
lidem, kteří zůstávají 
přes všechna 
nebezpečí ve své zemi. 
Pan Petr Procházka 
odváží materiální 
pomoc dvakrát 
měsíčně do farnosti 
Khust, kde ji místní 
kněz Myroslav 
Barnychko rozesílá do 
dalších částí Urajiny, 
kde je nejvíce potřeba. 

Jak můžete pomoci? 

Jednorázovým finančním příspěvkem či opakovaným 
vkladem na účet farnosti ve Vranovicích.  

Číslo účtu: 1381695399/0800 

Variabilní symbol: 1000 

Za tyto peníze budou nakoupeny drogistické potřeby. 

Cena jedné dodávky naplněného auta se pohybuje 
okolo 60 000 Kč. 

Pomoci můžete i materiálním darem: 

Mýdla, šampony, vlhčené ubrousky, prášky na praní, 
dámské hygienické vložky, dětské pleny, 
dezinfekce,…. 

Věci prosíme noste na adresu: Vranovice, Obchodní 
577, 691 25 

Věci prosíme noste po telefonické domluvě na adresu: 

 Vranovice, Obchodní 577, 691 25 

Kontakt na pana Procházku: + 420 607 190 300  

 



Blahopřejeme…

Leden 
Jan Furch ....................................... 83
Jiřina Strieglerová ......................... 65
Milan Hrušecký ............................ 65
Dagmar Jurčeková ......................... 85
Ivan Karpíšek ................................ 81
Jitka Plevačová .............................. 81
Věra Čiperová ............................... 70
Únor 
Věra Němcová ............................... 86
Marie Brlíková .............................. 86
Marie Sochorová ........................... 90
Jan Hladký .................................... 86
Blažena Hochmannová ................. 65
Hana Hasieberová ......................... 60
Marie Kneblová ............................ 84
Antonín Menšík ........................... 81
Otto Procházka ............................. 65
Josef Gloc ...................................... 75
Dana Faronová .............................. 80
Květoslava Šmídová ...................... 65
Jiřina Ryšavá ................................. 87
Anna Saitlová ................................ 91

Narození
Oliver Oberreiter
Vojtěch Kopeček 
Mikuláš Kulka
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Jaroslav Kocourek
Zdenka Kotačková

Počet obyvatel ke dni 31.10.2022
Muži ......................................... 1214
Ženy .......................................... 1213
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Připravila: 
Magda Stehlíková, matrikářka
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Vítání malých občánků
V sobotu 12. listopadu 2022 slavnostně přivítal malé občánky do života obce  

2. místostarosta Roman Svora. S upřímnou radostí jsme poznali nové děti, kterými 
jsou Jakub Bartoš, Lilien Nečasová, Emilie Hochmanová, Ondřej Válek, David 
Haluza, Oskar Richter, Elena Šťastná. Dětem přejeme, aby vyrostly do síly, do krásy 
a především k radosti rodičů, kteří si zaslouží, aby jejich starost a odpovědnost byla 
odměněna dětskou láskou, radostí a úsměvem.

Poděkování patří všem, kteří se podílí na krásném programu naší malé slavnosti, 
ale také rodinám vítaných dětí za jejich účast. Zvláštní poděkování patří květinářství 
Flobra, které věnuje každé mamince kytičku.

Žehnání mladých vín vranovických vinařů
Základní organizace ČZS vinaři Vranovice zvou na  tradiční 
Žehnání vín za účasti pana faráře. Akce se uskuteční dne 27. 12. 2022  
v 18 hodin v sále Domu pro seniory. 
Vstupné 100,- Kč, nebo 3 lahve mladého vína k ochutnávce.




