
Obec ochránila finance Barbánkův masopustní 
průvod

Výstava historie 
Vranovic

2022 ČÍSLO 3 ČERVEN DISTRIBUCE ZDARMA

Investice do školství budou pokračovat i v letošním roce a budou patřit k těm nejvýznamnějším. 

Vyplývá to z plánu investic a oprav na roky 2022–2023. Konkrétně se jedná o půdní vestavbu 

na budově základní školy na ulici Masarykové a opravu krovu stejné budovy.  

Více se dozvíte v Aktualitách
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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. 9/2022  
ze dne 2.5.2022

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

Rady obce č. 9/2022. 
1.2. Rada obce schválila nabídku 

na  zajištění výběrového řízení 
na realizaci venkovního sportoviště. 

1.3. Rada obce schválila TDI 

a koordinátora BOZP pro nástavbu 
Základní školy.

1.4. Rada obce schválila hospodaření 
Základní a Mateřské školy Vranovice 
p.o. k 31.3.2022.

1.5. Rada obce Vranovice v  souladu 
s  ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve  znění pozdější 
předpisů schvaluje podání žádosti 
o  zápis změny v  údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení 
pro mateřskou školu, jejíž činnost 
vykonává příspěvková organizace 
Základní škola a  Mateřská škola 
Vranovice, která se týká zvýšení 
nejvyššího povoleného počtu dětí 
ve  škole ze 106 na 112, s účinností 
od 15. 5. 2022.

1.6. Rada obce pověřuje ředitele 
příspěvkové organizace Základní 

škola a  Mateřská škola Vranovice 
k  podání výše uvedené žádosti 
Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, odbor školství.

1.7. Rada obce schválila nabídku 
společnosti MCS plus s.r.o. 
na  dodávku a  instalaci zálohování 
PC stanic a NAS úložiště. 

1.8. Rada obce schválila záměr 
pronajmout část budovy č.p. 190 
(bývalé sklenářství) k pronájmu

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá připravit úsporná 

opatření pro spotřebu plynu a  el. 
energie pro následující roky.

 T: 30.7.2022, O: všichni radní
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o  zajištění Plánu investic a  oprav 
na r. 2022.

3.2. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
dne 30.dubna jsme si společnou 

besedou připomněli historii naší obce. 
Byla tak zahájena stálá výstava 

o historii naší obce, o tom nejcennějším, 
co obec má.

Úkolem nás všech je, historii obce si 
připomínat, ale rovněž to, aby další rozvoj 
obce byl neméně úspěšný a cenný, jako ty 
vzpomínky.

Demografický vývoj obce je 
jedním z důležitých ukazatelů 
rozvoje obce
V šedesátých letech minulého století 

měly Vranovice více než dva tisíce 
obyvatel (2020 obyvatel). V  roce 1991 
měly pouze 1879 obyvatel, přes hranici 
dvou tisíc obyvatel se naše obec vyhoupla 
opět až v roce 2010, a  to na počet 2051 
obyvatel. V současné době je v naší obci 
dva a  půl tisíce obyvatel, k  1.1.2022, to 
bylo přesně 2.466 obyvatel. 

Počet dětí ve  školce a ve  škole roste, 
mladých rodin výrazně přibylo. Průměrný 
věk života v naší obci, i přes to, však trvale 
roste. 

Najít rovnováhu v rozvoji obce 
není snadné. Vranovicím se to 
dlouhodobě daří
Dostupnost lékařské pomoci, kapacita 

mateřské školky, kapacita a  kvalita 
základní školy, dostupnost zaměstnání, 
kvalita sociálních služeb, sportovní 
zázemí pro mládež i dospělé, to všechno 

jsou hlavní oblasti určující kvalitu 
života nejen ve městech, ale i na obcích. 
Všechny vyjmenované oblasti by měli být 
při rozvoji obce v dlouhodobé rovnováze. 

Zároveň se však nesmí zapomínat 
na  to nejdůležitější, na  rodinnou 
a  sousedskou sounáležitost. A  jak se to 
daří v naší obci?

Jednou z  odpovědí může být již 
zmíněný demografický vývoj

Rodinná sounáležitost 
a dlouhodobý sociální program 
obce 
Jednou z  odpovědí může být 

demografický vývoj obce.
Pro základní posouzení uvedu 

základní čísla o počtu obyvatel:
Rok celkový 

počet 
obyvatel

počet dětí 
a mládeže 
do 18 let

průměrný 
věk

2000 1924 347 33,33  let

2010 2051 312 39,346 let

2021 2466 551 40,106 let

Z  počtu obyvatel a  počtu dětí do  r. 
2021 by se dalo usoudit, že obec mládne.

Když si k uvedeným číslům dosadíme 
průměrný věk, tak zjistíme, že tomu tak 
ve skutečnosti není.

A o čem uvedená statistika vypovídá? 
Důvodů a vysvětlení se nabízí několik.

Střední generace v  obci „zakotvila“ 
a  již se nestěhuje za  prací a  za  lepším 
bydlením do měst, jak tomu bylo v letech 

1980 – 2000, kdy bylo v naší obci „pouze“ 
1879 obyvatel (rok 1991).

Sociální obec Vranovice, to je název 
projektu sociálních služeb, který naše 
obec přijala v roce 2013 a kterým se řídí 
a realizuje dosud. Není to projekt „pouze“ 
o výstavbě Domu pro seniory, ale zejména 
definuje pomoc pro naše seniory. Ať už 
se jedná o  „obyčejnou“ donášku obědů 
a  léků, pomoc při úklidu rodinného 
domu, či bytu, přes podporu aktivit 
Klubu důchodců. Program Sociální obec 
Vranovice definoval projekt Podaná 
ruka, který je určen pro naše nejmenší, 
pro rodiny se závažným zdravotním, 
či mentálním postižením nezletilých 
jedinců, kteří se ocitli v tísni.

Rodinná sounáležitost a  sousedská 
výpomoc je však vždy více než jakýkoliv 
program obce, kraje, či ministerstva. 
Obyčejná starost o své blízké, poskytnutí 
pomoci, při mnohokrát těžkém zvládání 
vysokého věku, je to, na co se nesmí nikdy 
zapomínat. Pomoc sousedům, či rodičům 
a příbuzným, kteří mají vysoký věk, to je 
pomoc, která je nedocenitelná, které si 
musíme všichni vážit, za  kterou je třeba 
každý den děkovat.

Já tak činím nyní touto formou. Všem 
moc děkuji. Obyčejná vesnická pomoc 
blízkým je daleko více než městská 
anonymita.

Važme si toho a  ještě jednou velké 
poděkování.

Ing. Jan Helikar, Váš starosta
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o  zajištěnosti stavebních prací 
na modernizaci přečerpávací stanice 
na ul. Pouzdřanská a na odvodnění 
ul. Nosislavská a Zahradní. 

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 8/2022  
ze dne 19.4.2022

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

Rady obce č. 8/2022. 
1.2. Rada obce schválila program jednání 

Zastupitelstva obce dne 28.4.2022
1.3. Rada obce schválila prodloužení 

termínu rekonstrukce přečerpávací 
stanice do 30.6.2022

1.4. Rada obce schválila Smlouvu 
o  dílo se společností STAVOS 
Brno a.s., U  Svitavy 1077/2, Brno, 
na „Nástavbu budovy základní školy 
Vranovice.

1.5. Rada obce schválila koupi 
kopírovacího stroje Konica Minolta 
bizhub C250i

1.6. Rada obce schválila dodání zámkové 
dlažby na  chodník před RD, ul. 
Sokolská, č.p. 845.

1.7. Rada obce schválila nákup 250 ks. 
Víceúčelových kelímku 0,5 l.

2. Ukládá
2.1.  Rada obce ukládá připravit 

Rozpočtové opatření č. 2/2022
 T: 21.4.2022, O: starosta
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o  soudních sporech s  bytovým 
domem Nad Dolinami

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 7/2022  
ze dne 4.4.2022

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

Rady obce č. 7/2022. 
1.2. Rada obce schválila Příkazní 

smlouvu č. SML-Z-M-21-237 se 
společností Deregio Tender s.r.o., 
Starobrněnská 20, Brno na výběrové 
řízení dodavatele pro přestavbu 
domu Náves 89 (bývalá knihovna).

1.3. Rada obce schválila Zadávací 
dokumentaci pro výběrové řízení 
dodavatele pro přestavbu domu 
Náves 89 (bývalá knihovna).

1.4. Rada obce schválila členy hodnotící 
komise pro výběrové řízení 

dodavatele pro přestavbu domu 
Náves 89 (bývalá knihovna).

1.5. Rada obce schválila vypsání 
výběrového řízení na funkci ředitele 
Základní školy a  Mateřské školy 
Vranovice p.o.

1.6. Rada obce schválila jmenování členů 
konkurzní komise za  zřizovatele 
na obsazení funkce ředitele Základní 
školy a  Mateřské školy Vranovice 
p.o. : Ing. Jan Helikar – starostu obce 
a Drahomíra Dofka – místostarostu 
obce.

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

1.8. Rada obce schválila žádost dodaní 
14 m zámkové dlažby na  chodník 
na ul. Pinďulky 240.

1.9. Rada obce schválila pojistnou 
smlouvu č. 8603558879 se 
společností Kooperativa pojišťovna 
a.s. Viena Insurance Group, 
Pobřežní 665/21, Praha 8.

1.10. Rada obce schválila Hromadnou 
licenční smlouvu o  veřejném 
provozování č. VP-2022-44063 
se společností OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k  dílům 
hudebním, z.s.

2. Ukládá
2.1. Rada obce ukládá zajistit instalaci 

SMS hlásiče případných poruch 
na  ČOV a  na  přečerpávacích 
stanicích.

 T: 30.5.2022, O: starosta, L. Mrkvica
2.2. Rada obce ukládá požádat o navýšení 

kapacity MŠ o  7 dětí, dle pokynů 
Ministerstva školství.

 T: dle pokynů Ministerstva školství, 
O: starosta

2.3. Rada obce ukládá projednat 
s  majiteli bytů v  domě Náves 
89 vznik Společenství vlastníků, 
případně „společný fond oprav“.

 T: 30.4.2022, O: místostarosta
2.4. Rada obce ukládá vyzvat Školskou 

radu, Českou školní inspekci, 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
a pedagogický sbor ZŠ ke jmenování 
svých zástupců do konkurzní komise 
na obsazení funkce ředitele Základní 
školy a  Mateřské školy Vranovice 
p.o.

 T: ihned, O: starosta
2.5. Rada obce ukládá zveřejnit vypsání 

výběrového řízení na obsazení funkce 
ředitele Základní školy a  Mateřské 
školy Vranovice p.o. na  Úřední 

desce Obce Vranovice, na Krajských 
informačních portálech, v  Deníku 
Rovnost a odborných portálech.

 T: duben–květen, O: starosta 
3. Vzala na vědomí
3.1. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

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

o  soudních sporech s  bytovým 
domem Nad Dolinami.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí 
informace k poskytnuté pomoci pro 
uprchlíky z Ukrajiny.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí 
Komunitní plán sociálních služeb 
pro ORP Pohořelice na období 2022 
– 2024.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení Rady č. 6/2022  
ze dne 21.3.2022

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

Rady obce č. 6/2022. 
1.2. Rada obce schválila se společností 

BS-IMEX, spol. s r.o., Zvonařská 8, 
Brno Smlouvu o dílo 07022022. 

1.3. Rada obce schválila technický 
dozor pana Leoše Pekárka, Mikulov 
pro stavbu odvodnění ul. Lipová, 
Zahradní a Nosislavská.

1.4. Rada obce schválila pro stavbu 
„Nástavba budovy Základní 
školy“ jako nejvhodnější nabídku 
společnosti STAVOS Brno, a.s., 
U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ: 
65277911.

1.5. Rada obce schválila konečnou 
obsahovou náplň historických 
billboardů znázorňující rozvoj obce 
Vranovice. 

1.6. Rada obce schválila slevu stočného 
pro pekařství KESI. 

1.7. Rada obce schválila finanční 
příspěvek na  provoz a  podporu 
Linky bezpečí, z.s.

1.8. Rada obce schválila Darovací 
smlouvu se společností Zdravotní 
klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, Praha 
9.

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

Ministerstva financí o  prominutí 
místních poplatků uprchlíkům 
přicházejícím z Ukrajiny.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce.
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Usnesení z jednání ZO č. 2/2022  
ze dne 28.4.2022

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 rozhodlo 

o  odvolání Bc.  Alvina Korčáka 
z funkce člena Kontrolního výboru.

1.5. Zastupitelstvo obce jmenuje členkou 
Kontrolního výboru Martinu 
Ježovou.

1.6. ZO schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 2/2022 s  celkovými příjmy 
ve  výši 48.934.700, - Kč a  výdaji 
ve výši 62.086.000, -Kč a splátkami 
dlouhodobých úvěrů ve  výši 
4.484.000, -Kč. 

1.7. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
Vranovice na  rok 2022 žadateli 
Mysliveckému sdružení Vranovice – 
Přibice z.s., ve výši 30.000, -Kč.

1.8. ZO schválilo dotaci z rozpočtu obce 
Vranovice na rok 2022 žadateli Junák 
– český skaut, středisko Vranovice, 
z.s., ve výši 40.000, -Kč.

1.9. ZO schválilo mimořádnou dotaci 
z  rozpočtu obce Vranovice na  rok 
2022 žadateli SK Vranovice, z.s., 
ve výši 60.000, -Kč.

1.10. Zastupitelstvo obce schválilo 
Obecně závaznou vyhlášku Obce 
Vranovice O  stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství.

1.11. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Smlouvu o  zřízení služebnosti 
inženýrské sítě se společností 
Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., 
Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav.

1.12. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Spisový řád.

1.13. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace podle § 
10 a  zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve  znění pozdějších 
předpisů Tělocvičné jednotě Sokol 
Vranovice, Lipová 573, 691  25 
Vranovice

1.14. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu 
o  poskytnutí individuální dotace 
podle § 10 a  zákona 250/2000 

Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve  znění 
pozdějších předpisů Moravskému 
rybářskému svazu, z.s., pobočný 
spolek Vranovice, U  Koupaliště 7, 
691 25 Vranovice

1.15. 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

1.16. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace podle § 
10a zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve  znění pozdějších 
předpisů Základní organizaci 
Českého zahrádkářského svazu 
místní sdružení, vinaři Vranovice, 
Náves 678, 691 25 Vranovice

1.17. Zastupitelstvo obce schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace podle § 
10a zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve  znění pozdějších 
předpisů ZO ČSOP Šatava, z. s., 
Dlouhá 28, Vranovice.

2. ZO bere na vědomí
2.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení 

zastupitelstva na vědomí. 
2.2. Zastupitelstvo obce Vranovice bere 

na  vědomí informace ze zápisu 19. 
jednání Finančního výboru ZO 
Vranovice, konaného 19. dubna 
2022.

2.3. Zastupitelstvo obce vzalo 
předloženou zprávu o  vývoji 
rozpočtu za IQ/2022 na vědomí.

2.4. ZO bere zprávu KV na vědomí

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad
červen: 3. | 17.
červenec: 1. | 15. | 29.
srpen: 12. | 26.

Separovaný odpad

Plast - červen: 1. | 29.

 červenec: 27.

 srpen: 24.

Papír - červen: 15.

 červenec: 13.

 srpen: 10.

Bioodpad - červen: 9. | 23. 

 červenec: 7. | 21.

 srpen: 4. | 18.

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva

Veřejné jednání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční 

23.  června  2022 ve velké zasedací 

místnosti Obecního úřadu Vranovice, 

Školní 1.

Komise vybrala 
novou ředitelku
V  úterý 24. května 2022 komise 

vybrala novou ředitelku Základní 
a  mateřské školy ve  Vranovicích. Stala 
je jí Mgr. Blanka Sanitrová z Pohořelic. 
Výběr musí ještě následně odsouhlasit 
Rada obce. Nová ředitelka by měla funkci 
převzít od následujícího školního roku.

Vranovická voda 
je opět pitná bez 
omezení
Společnost Vodovody a  kanalizace 

Břeclav informuje občany., že ve  věci 
možného překročení limitů v  naší obci, 
byla sjednána náprava. Společnost 
provedla technická opatření, která 
umožnila dodávat do  Vranovic vodu ze 
zdroje Zaječí. V návaznosti na to Krajská 
hygienická stanice na základě zdravotního 
dozoru konstatovala, že voda v rozvodové 
síti obce Vranovice má jakost vody pitné 
a lze ji užívat k pití i vaření bez omezení. 

Vodovody a  kanalizace Břeclav 
tímto ve  Vranovicích ukončuje omezení 
v  užívání vody pro děti do  tří let věku 
a těhotné ženy. S tím je spojené i ukončení 
vyplácení kompenzace nákladů na nákup 
balené vody vybraným skupinám občanů. 

Všem občanům děkujeme 
za trpělivost.

-kva-
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Aktuality

Modernizace 
čističky
V  druhém květnovém týdnu byla 

zahájena modernizace přečerpávací 
stanice na  ulici Ivaňská Přestože se 
vranovická čistička odpadních vod pyšní 
nadprůměrnou technologickou úrovní, 
je nutné zvýšit kapacitu přečerpávací 
stanice a  instalovat SMS hlásiče poruch 
na čističku odpadních vod i přečerpávací 
stanice. Práce potrvají do konce června.

-kva-

Jak jsme v roce 
2021 chránili 
životní prostředí
Díky svým obyvatelů se obec Vranovice 

může v  roce 2021 pochlubit sběrem 
starého elektra určeného ke  zpětnému 
odběru a  recyklaci o  hmotnosti 0,99 t. 
Na  každého obyvatele tak připadá 
0,40 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím 
uspořena spotřeba elektřiny a  produkce 
skleníkových plynů, celosvětově omezena 
spotřeba ropy a železné rudy, a recyklací 
se pokryla i  část dodávek mědi nebo 
hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje 
Osvědčení o podílu na zlepšení životního 

prostředí, které na  základě dosažených 
výsledků vystavil kolektivní systém pro 
sběr a  recyklaci vysloužilých spotřebičů 
Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelů došlo 
za  rok 2021 k  úspoře produkce CO2 
o  11,60 tun. Víte kolik smrků pohltí 
stejné množství CO2? 5 ks.

Nebylo nutné vytěžit 578,06 litrů 
ropy. Představte si, že z toho množství se 
pokryje spotřeba pohonných hmot auta 
na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 
22x.

Došlo také k  úspoře 5  950,64 kWh 
energie. Asi stejné množství, jako 
kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 
5951krát.

Podařilo se recyklovat 567,65 kg 
železa. Toto množství recyklovaného 
železa by bylo možné použít pro výrobu 
24 ks nových praček, bez nutnosti těžby 
železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se 
podařilo získat 20,00 kg mědi, což by 
postačilo pro ražbu 3556 1€ mincí nebo 
24,28 kg hliníku, který by stačil na výrobu 
1619 plechovek o objemu 0,33l.

-kva-

Proti zaplaveným 
ulicím pomůže 
dešťová kanalizace
Odvodňovací práce pokračují v ulicích 

Nosislavská, Lipová a Zahradní. V ulicích 
je omezen provoz. Stavbu provádí 
společnost BS – Impex. Předpokládaná 
cena realizace dešťové kanalizace je 1,080 
mil. bez Dph. Práce potrvají do  konce 
května.

-kva-

Zastupitelstvo 
schválilo všechny 
žádosti spolků 
o dotace
Ve  čtvrtek 28. dubna se uskutečnilo 

veřejné zasedání zastupitelstva 
obce. Zastupitelé byli seznámeni 
s hospodařením obce za  I. čtvrtletí roku 
2022. Z  předložených výsledků vyplývá, 
že finanční hospodaření obce je v souladu 
se schváleným rozpočtem pro rok 2021. 
Celková zadluženost obce klesla o  1. 
125.836 Kč, což odpovídá plánovaným 
splátkám. Daňové příjmy se podařilo, 
i přes velkou nejistotu z důvodu zrušení 
superhrubé mzdy a pokračující epidemie, 
naplánovat s dostatečnou rezervou a nově 
se do  nich promítlo i  navýšení příjmu 
z důvodu růstu daně z přidané hodnoty. 
Výdaje jsou ovlivněny růstem úroků České 
národní banky. Jako reakci na reálný vývoj 
na příjmové i výdajové straně do rozpočtu 
obce schválili zastupitelé Rozpočtové 
opatření č. 2/2022.

Schváleny zastupitelstvem byli rovněž 
všechny žádosti obecních spolků o dotace 
z  rozpočtu obce. A  to konkrétně dotace 
pro SK Vranovice ve  výši 160  000 tisíc 
Kč, pro TJ Sokol Vranovice ve  výši 125 
tisíc Kč., Moravský rybářský svaz ve výši 
20 tisíc Kč., Vinařům Vranovice ve  výši 
20 tisíc korun, Český svaz ochránců 
přírody Šatava ve výši 15 tisíc Kč.

Kvapilová Dana

Poděkování

Touto cestou bychom rády 
poděkovaly, vedení obce a  panu 
starostovi, za  umožnění cvičení 
seniorek, které probíhá každé úterý 
a čtvrtek od 19.00 hodin v prostorách 
Vzdělávacího centra u Floriánka. 

Cvičenky
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Základní a mateřská škola Vranovice

Čarodějnický den 
v mateřské škole
Děti a paní učitelky byly v pátek 29. 

dubna 2022 k nepoznání. Stali se z nich 
čarodějové a čarodějky. 

Celý týden se děti na  tento 
čarodějnický den připravovaly. Vyráběly 
pavouky, vystřihovaly netopýry, 
čarodějnice, které vystavovaly ve  třídách. 
Kreslily pavoučí sítě, učily se zaklínadla, 
zpívaly a  poslouchaly pohádky 
o čarodějnicích.

V  dopoledních hodinách se 
všechny třídy postupně sešly na  školní 
zahradě, aby si procvičily své schopnosti 
v  čarodějnických disciplínách. Děti 
navštívila čarodějnice Filoména, která 
si pro ně připravila několik úkolů. 
Na  zahradě si děti vyzkoušely, jaké to 
je létat na  koštěti, skákat v  pytli, házet 
míčkem. Pavučina se plnila pavouky, 
věštilo se z  koule, ochutnávaly se 
čarodějnické lektvary, chytaly se netopýři 
a  nechyběly ani čarodějnické hádanky. 
U  posledního stanoviště si děti vyrobily 
svého netopýra.

Všechny malé čarodějnice a  malí 
čarodějové si domů odnesli čarodějnický 
diplom, sladkou odměnu a medaili.

Pod rouškou krásných kostýmů si děti 
celé slunečné dopoledne na zahradě školy 
užily.

Už se těšíme na  další čarodějnický 
den a čarování.

Renata Popelová

Naše základka má 
špičkové atlety
A  to bez nadsázky. 4. května na  53. 

ročníku Poháru rozhlasu v  Brně 
na  Moravské Slávii o  tom všechny 
přesvědčili vybraní žáci a  žákyně 6. a  7. 
ročníků. 

Velké překvapení se zrodilo hned 
v první disciplíně v běhu žákyň na 60 m 
– Bára Halfarová si půjčila tretry. Se slovy 
„v tom se nějak divně chodí“ nastoupila, 
vystartovala a  doběhla si pro vynikající 
3. místo v  čase 8,96 (získala 576 bodů). 
Porazila 46 závodnic.

Následoval hod kriketovým míčkem 
žáků. Po  počátečních komplikacích, kdy 
Radim Holešinský omylem vypadl ze 
soupisky a  museli jsme ho dodatečně 
dopisovat, se zrodil druhý velký úspěch. 
Radim svým hodem 54,53 m (zisk 346 
bodů) překonal 40 závodníků a bral také 
nečekané 3. místo.

A  to už se ke  svému druhému 
představení chystala Bára. Po  dobré 
zkušenosti z  běhu nazula opět tretry 

a  prvním pokusem ve  skoku dalekém 
„doletěla“ do  vzdálenosti 4 m a  21 cm. 
Získala tam pro svůj tým 357 bodů 
a neuvěřitelné 2. místo. Vítězný výkon byl 
4,43 m.

Ke  svým závodům se zatím poctivě 
rozcvičoval Patrik Mikloš. Čekání 
na start běhu na 1 000 m bylo sice dlouhé, 
ale Paťa se tím nedal vůbec rozhodit. 
Soustředění na  startu přerušil výstřel 
z pistole. Po chvíli se běh proměnil pouze 
v Patrikův souboj s časomírou. Soupeřům 
nedal šanci a  v  rozběhu zvítězil časem 
3:12,28 (získal 549 bodů). Mezi 41 
závodníky ho mohl ohrozit pouze jeden, 
se kterým si poměřil síly již několikrát. 
Škoda, že neběželi ve  stejném rozběhu, 
mohl to být krásný závod. Nicméně 
Tomáš Pohanka byl tentokrát o 7 sekund 
rychlejší a  odsunul Patrika na  celkové 
skvělé 2. místo. Zřejmě aby si Patrik 
závody náležitě užil, nastoupil vzápětí 
ke  skoku dalekému a  po  tak náročném 
běhu si výkonem 4,39 m doskočil pro 11. 
příčku. 

A  to nejlepší nakonec. Naše škola 
nepamatuje, že bychom měli úspěšnější 
atletku, než je Karolína Kuchyňková. 
Soupeřky ji dobře znají a vědí, že porazit 
ji v jakékoli disciplíně, by pro ně byl velký 
úspěch. Nestalo se. Kája si svým, troufám 
si říct profesionálním, výkonem získala 
hned tři prvenství. Zvítězila nejdříve 
ve skoku vysokém výkonem 142 cm (zisk 
534 bodů). Porazila 42 soupeřek. Pak 
si ještě doběhla pro suverénní vítězství 
v běhu na 600 m v čase 1:47,73 (zisk 704 
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bodů). Nechala za  sebou 47 závodnic. 
Celkově tak získala 1238 bodů a stala se 
nejúspěšnějším atletem závodu, kterého 
se zúčastnilo 281 závodníků.

Musím pochopitelně moc pochválit 
a  poděkovat za  účast i  všem ostatním, 
kteří ve vybraných disciplínách předvedli 
své maximum a  pomohli svému týmu 
k  zisku bodů. Pro některé to byla první 
zkušenost s velkým závodem. Věřím, že si 
to náležitě užili. V  celkovém hodnocení 
družstev jsme se v  kategorii mladších 
žáků umístili na  výborném 9. místě 
z 15 týmů a  v kategorii mladších žákyň 
na ještě lepším 7. místě ze 16 týmů.

Reprezentovali nás:
Dívky: Karolína Kuchyňková, 

Barbora Halfarová, Tereza Miklošová, 
Nela Burešová, Valerie Kunzová, 
Kateřina Ottichová, Simona Zugarová, 
Lucie Galiová

Chlapci: Patrik Mikloš, Radim 
Holešinský, Daniel Sieklík, Michal 
Fröhlich, Petr Solil, Lukáš Galia, Vít 
Klimeš, František Svora, Štěpán Fiala

Renata Karpíšková

Štafetový pohár 
2022 okresní kolo
Ve  středu 27.4. proběhl v  Brně 

na  atletickém stadionu Moravské Slavie 
již 9. ročník štafetového poháru určený 
pro 1. stupeň ZŠ. Od roku 2019 poprvé 
probíhá vše v  plném rozsahu. V  letech 
2020 a  2021 kvůli Covidu proběhla 
jen republiková finále. Letošní účast 
v  okresních kolech čítá 800 základních 
škol. Finále je na  programu 26.5. 
v Holešově.

Kvůli chybnému datu v  propozicích 
jsme letos nestartovali v  našem okrese 
Brno – venkov, ale po  omluvě z  řad 
pořadatelů jsme dostali aspoň možnost 
náhradního startu v okrese Brno – město. 
Stejný problém potkal i  ZŠ Pohořelice, 
která do  Brna přijela s  námi. Jednalo 
se vůbec o  nejpočetnější okresní kolo 
s  15 účastníky. Kromě pořadatelských 
problémů nás trápila i  onemocnění 

vybraných žáků na soupisce a na poslední 
chvíli jsme museli provést až 4 změny. 
Do  výběru školy se dostalo 16 žáků. 8 
žáků z 1.-3. třídy a 8 žáků z 4.-5. třídy. 
Soutěžilo se v  distancích 8x100m (1.-3. 
třída), 8x100m (4.-5. třída) a  8x200m 
(4 žáci 1.-3. třídy a  4 žáci 4.-5. třídy). 
O celkovém umístění družstva rozhodlo 
sečtení časů z disciplín na 8x100m (1.-3. 
třída), 8×100 m (4.-5. třída) a  8x 200 m 
(štafety A).

Výběr Vranovic:
8x 100 m (1.-3. třída) – Markéta 

Procházková (2.A), Nela Skalníková 
(3.A), Anna Rohrerová (2.A), Ida 
Varmužková (3.B), Šimon Vondruška 
(2.A), Lubor Kaňa (3.B), Tobias Nyiri 
(3.B) a Marek Novotný (2.B).

8x 100 m (4. -5. třída) – Denisa 
Ulmannová (5.A), Hana Vápeníčková 
(4.A), Klára Vlková (4.A), Amálie 
Hanušková (4.A), Filip Dubrovský (5.A), 
Lukáš Novotný (5.A), Michal Mach 
(4.A) a Filip Šiška (5.A).

8x 200 m Vranovice (A) – Marek 
Novotný, Lubor Kaňa, Markéta 
Procházková, Nela Skalníková, Denisa 
Ulmannová, Klára Vlková, Lukáš 
Novotný a Filip Dubrovský.

8x 200 m Vranovice (B) – Filip Šiška, 
Michal Mach, Amálie Hanušková, 
Hana Vápeníčková, Ida Varmužková, 
Tobias Nyiri, Šimon Vondruška a Anna 
Rohrerová.

Osudovým číslem dne se stala pro 
naši školu číslice 3. Ve  všech rozbězích 
jsme doběhli na 3. pozici. O 9 vteřin jsme 
prohráli souboj o celkové 3. místo. V roce 
2019 jsme z okresního kola postoupili z 1. 
místa s časem 9:44,00. Letos jsme byli o 5 
vteřin rychlejší a stačilo to „pouze“ na 7. 
místo. V  našem okrese Brno – venkov 
stačil na  postup letošním vítězům čas 
10:10,00. Každý si asi domyslí, co by 
následovalo, kdyby pořadatel neudělal 
chybu v  propozicích. Děkuji všem 
žákům za  účast a  kolegyni Stejskalové 
za  přípravu a  nácvik štafetového běhu 
s žáky ve volném čase.

Lukáš Galbavý
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Postupy Vranovic do semifinále 
Čokoládové tretry 2022
Velmi početnou výpravu vyslala naše ZŠ v úterý 3.5.2022 

na  atletické závody do  Břeclavi. Tato oslava atletiky pro děti 
do  11 let má finále na  Zlaté tretře pod záštitou světového 
rekordmana Jana Železného. Závodí se v distancích 100 m (rok 
narození 2015-2016), 200 m (rok narození 2013-2014), 300 m 
(rok narození 2011-2012, vždy hoši a  dívky zvlášť) a  v  hodu 
oštěpem VORTEX (pro věkovou kategorii s  rokem narození 
2012-2011).

Závod se konal 
v  odpoledních 
h o d i n á c h 
po  vyučovaní. 
Naše výprava 
čítala 17 žáků, 7 
z  nich bylo z  2. – 
3. třídy a  zbylých 
10 žáků z  4. – 5. 
třídy. Atletické 
o d p o l e d n e 
o d s t a r t o v a l o 
z á v o d e m 
v  hodu oštěpem 
V O R T E X 
a t l e t i c k ý c h 

přípravek dívek. Jako první vstupovala do závodu naše Denisa 
Ulmannová, která prvním pokusem přešlápla a  výkon se 
nepočítal. Druhý hod byl o  něco slabší, ale už dle pravidel 
a  posledním hodem v  soutěži se dostala na  metu 27.55 m. 
Žádná z dalších 31 závodnic už ji nepřekonala a hned v úvodu 
závodů jsme se mohli radovat z první medaile pro naši školu 
a rovnou ze zlaté!

Ve  druhém závodě v  hodu oštěpem přípravek chlapců, se 
představila čtveřice závodníků z  Vranovic. Nejlépe si vedl 
Filip Dubrovský, který obsadil výborné druhé místo a  získal 
druhou medaili pro ZŠ Vranovice, tentokrát stříbrné hodnoty 
s výkonem 36.20 m.

Po  oštěpu následovaly běžecké závody na  100 m, 200 m 
a  300 m. V  první distanci jsme neměli žádného zástupce, ale 
na trati 200 m už naše barvy hájilo 7 závodníků. První vstupovaly 
na řadu dívky. Celkem byly 4 rozběhy a naše holky se představily 
v  rozběhu číslo 3. Tento rozběh, ve  kterém běželo 10 dívek, 
vyhrála naše závodnice Markéta Procházková s časem 37.89 s.

Po kategorii dívek se představili chlapci. Ve druhém rozběhu 
obsadil Jaroslav Režný druhé místo s  časem 34.76 a  celkové 
3. místo v  soutěži, které znamenalo zisk bronzové medaile 
a kvalifikaci do semifinále v Ostravě.

V  předposledním závodu dne na  300 m starších dívek, se 
všechny naše holky představily ve  druhém a  třetím rozběhu. 
Celkem běželo tuto distanci 40 dívek. Druhý rozběh přinesl 
3. místo pro Denisu Ulmannovou a celkové 9. místo v soutěži. 
Třetí rozběh začal bohužel kolizí, kdy jedna ze závodnic 
po  startu odstrčila naši Kateřinu Procházkovou, která poté 
spadla. Po  pádu to nestačilo na  lepší než poslední místo 
v rozběhu i v soutěži. Další nešťastný moment přišel ke konci 
tohoto třetího běhu na  300 m. Naše dvě závodnice bojovaly 
v popředí o první místo. Vedoucí Klára Vlková, byla 60 m před 
cílem dostižena Amálii Hanuškovou a na kluzké tartanové dráze 

po dešti došlo ke kontaktu s nohou 
vedoucí Kláry, která tento konflikt 
neustála, šlápla na plastový obrubník 
a spadla. Amálie se na chvíli zastavila, 
ale nakonec běžela dál do  cíle. 
I Klárka, která měla pád se nakonec 
zvedla a  za  obrovského potlesku 
plných tribun atletického stadionu 
v Břeclavi závod dokončila. Nicméně 
tahle kolize její čas velmi ovlivnila 
a  skončila celkově předposlední. 
Poslední závod dne patřil chlapcům z přípravek na 300 m, kde 
startovalo celkem 31 závodníků. Druhý rozběh dlouho vedl náš 
Filip Dubrovský, který ke konci těsně svou pozici lídra ztratil 
a bral druhé místo v rozběhu a celkové 8. místo v soutěži.

Máme velkou radost, že právě naše škola bude reprezentovat 
náš okres v semifinále, které se uskuteční 30.5.2022 v Ostravě. 
O postup do finále zde bude bojovat v oštěpu Filip Dubrovský, 
Denisa Ulmannová a  v  běhu na  200 m Jaroslav Režný. Chtěl 
bych všem žákům poděkovat za  přijetí nominace na  tyto 
atletické závody a  za  jejich skvělé výkony. Především pak 
žákům z druhých tříd, že po náročném dopoledním programu 
v zábavném centru Bruno v Brně, měli ještě sílu a odvahu vyrazit 
na odpolední závody do Břeclavi. Velký dík také patří kolegyni 
Stejskalové za  výbornou spolupráci s  organizací a  průběhem 
celého závodu.

Lukáš Galbavý

Obecní knihovna
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Společenské dění

Slavnostní zahájení 
výstavy o historii 
Vranovic
Kde býval husí rynk, co byla “mlíčárna”, 

kde se říkalo U  Parku a  kudy půjdeme, 
když se budeme chtít vydat na Pardálov, 
Lapačov nebo Chobot? Všechna tato 
místa najdete ve Vranovicích, ale k jejich 
nalezení je nutné zabrousit trochu 
do historie.

A  právě historii obce je věnována 
VÝSTAVA HISTORIE VRANOVIC, 
která měla v  sobotu 30. dubna 2022 
slavnostní zahájení. Oživení vzpomínek 
na  minulost Vranovic zprostředkovali 
více než 80 návštěvníkům kronikář 
a  bývalý ředitel vranovické školy Jan 
Varmužka spolu se znalcem nejen 
vranovické železnice a bývalým starostou 
Oldřichem Vybíralem. Slavnost zahájili 
žáci Základní umělecké školy Pohořelice.

“Vznik výstavy iniciovali sami občané, 
které zajímá historie obce ve  které 
se narodili a  žijí, mají zde své kořeny 

a  chtějí střípky minulosti předat svým 
potomkům. Historie a rozvoj každé obce 
a každého města je to největší bohatství, 
které může obec mít, tu naší nevyjímaje”, 
uvedl starosta Jan Helikar při zahájení 
výstavy

Výstava mapuje historický vývoj 
sedmi významných vranovických lokalit. 
Jejich proměnu v čase můžete zhlédnout 
na  panelových expozicích rozmístěných 
v  intravilánu obce v  ulici U  Floriánka, 
Náměstíčku, Návsi, školy na Masarykově 
ulici, vranovické železnici, lokalitě Dolin 
a parku Hlinek.

Kvapilová Dana

Beseda nad kronikami
„Pamatujete to zelí, jaké se dělávalo 

ve  Frutě? A  tady Hlinek, ještě když tam 
bývaly závody motorek.“ vzpomínali nad 
historickými fotografiemi návštěvnice 
slavnostního zahájení výstavní expozice 
o historii Vranovic. V rámci programu si hosté 
mohli prohlédnout archivní fotografie obce 
Vranovice a Centra volného času a také staré 
vranovické kroniky.

A právě nad tímto historickým obrazovým 
materiálem se rozproudila neformální debata 
o minulosti a současnosti Vranovic při které se 
sešli hned čtyři vranovičtí starostové. Bývalý 
starosta a kronikář obce pan Pražák, Oldřich 
Vybíral, Pavel Šťastný a současný starosta Jan 
Helikar. 

Množství dostupného obrazového 
materiálu a  velký zájem obyvatel o  historii 
obce je pro nás inspirující k  realizaci výstav 
a  besed s  tématikou historie obce v  Centru 
volného času během podzimních měsíců. 

A  do  té doby můžete navštívit venkovní 
expozici, která zahrnuje sedm významných 
vranovických lokalit. Mladší ročníky 
a spoluobčané, kteří do Vranovic přesídlili se 
mohou seznámit s vývojem obce ve které žijí 
a ti starší zavzpomínat jaké to bylo „když byli 
ještě mladí“.

Kvapilová Dana

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení 
modelu KAROQ. K fi nancování CHYTŘE navíc zdarma získáte 
předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých 
kilometrů.

Vzorový příklad úvěru na vůz  ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při fi nancování 
se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 191 670 Kč (30 %), výše úvěru 
447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby 
za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná 
splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková 
sazba p. a. 7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) 
s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 
10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností 
ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

S měsíční splátkou 
již od

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

5 999 Kč

SKODA_KAROQ_inzerce_splatka_vranovice_200x150.indd   1 10.5.2022   8:07:40
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Farnost Vranovice
Velikonoční svátky v  letošním roce 

začaly Květnou nedělí 10. dubna. Otec 
Jaroslav před kostelem shromážděným 
věřícím požehnal ratolesti a společně jsme 
vešli do dovnitř do kostela, abychom zde 
vyslechli v  rámci slavnostní bohoslužby 
pašije -  biblické vyprávění o velikonočním 
utrpení Ježíše Krista. Jejich předčítání se 
ujali pan Oldřich Vybíral mladší v  roli 
vypravěče, Rostislav Leinveber v  roli 
Ježíše a  Filip Mach v  roli ostatních 
hlasů. Obřady svatého týdne pokračovaly 
na  Zelený čtvrtek, kdy si připomínáme 
s  celou církví ustanovení eucharistie při 
poslední večeři - rituální konzumaci 
chleba a  vína, ve  kterých jsou dle víry 
nás  křesťanů přítomny tělo a krev Krista. 
Současně si celá církev v tento den oživuje 
Ježíšovo přikázání lásky a  ustanovení 
kněžské služby ve  starodávném obřadu 
mytí nohou, kdy kněz vybraným mužům 
umývá nohy ve shodě s textem evangelia 
podle Jana v němž Ježíš říká apoštolům: 
„Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě 
nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: 
to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy 
umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy 
jeden druhému umývat nohy. Dal jsem 
vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak 
máte dělat i  vy.“( J 13, 13-15). Po  mši 
svaté na  Zelený čtvrtek na  znamení 
smutku v  církvi utichly zvony, jejichž 
zvuk se vrátí do  kostela až na  sobotní 
vigilii. Proto nastal úkol pro jejich malé 
náhradníky – hrkače a  klepače. Letos 
chodili malí hrkači jako tradiční náhrada 
zvonů hrkat vždycky v 8, 12 a 18 hodin 
na Velký pátek i Bílou sobotu – celkem 
se prostřídalo na 20 dětí s rodiči, za což 
všem patří velký dík. Obřady svatého 
týdne vyvrcholily na Velký pátek a Bílou 
sobotu, kdy si připomínají věřící Ježíšovo 
odsouzení, smrt a  zmrtvýchvstání. 
Bohoslužby na Velký pátek a Bílou sobotu 
byly kvůli nedostatku kněží společné 
pro více farností. V neděli na Hod Boží 
velikonoční pak otec Jaroslav požehnal 
farníkům přinesné pokrmy – tuto část 
obřadů mají rády děti, neboť si mohou 
prohlédnout výtvory místních pekařek 
i pekařů, a přitom dostat i něco dobrého 
na zub. Velké poděkování patří všem, kteří 
přispěli ke  kráse a  důstojnému prožití 
těchto svátků v naší farnosti. Práce bylo 
dost – od úklidu v kostele přes přípravu 
oltářů, Božího hrobu, květinouvé výzdoby 
kostela po  hudební doprovod, četbu 

písma, ministrování nebo službu při 
adoraci v kostele či stráži u Božího hrobu. 
Letošní Velikonoce jsme tak mohli prožít 
po dvou letech skutečně bez omezení, tak 
Bohu díky za to.

A  nevím, jestli jste si toho všimli, 
ale letos byla u  Božího hrobu jedna 
zvláštnost – rozsvícené pozadí jeskyně 
přes skleněnou korálkovou výplň. Tento 
typ Božího hrobu se vyráběl v olomoucké 
dílně rodiny Zbitků od  zhuba poloviny 
19. století do začátku první světové války. 
Jde o  mistrovskou práci rodinné dílny 
specializující se po  několik desetiletí 
na výrobu mobilních oltářů, božích hrobů 
a  lurdských jeskyní, která používala pro 
realizaci materiál Jabloneckých sklářů. 
Původně byl patrně celý Boží hrob 
nasvěcován petrolejovými lampami. 
V  českých zemích se těchto Božích 
hrobů dochovalo jen několik kusů, 

protože většina produkce dílny putovala 
do  zámoří. Podobný Boží hrob můžete 
vidět třeba ve  skanzenu v  Rožnově pod 
Radhoštěm, nebo v kostelíku v Jihočských 
Doudlebech, kde o  něm byla dokonce 
nedávno reportáž v České televizi.  

Boží hrob je ve Vranovickém kostele 
umístěn vlevo vzadu pod oltářem panny 
Marie Lurdské a  je v  průběhu roku 
zakryt. Odkrývá se od  obřadů Velkého 
pátku, kdy si připomínáme Ježíšovu 
smrt a  zůstává odkrytý pouze do  večera 
bílé soboty,kdy si připomínáme Ježíšovo 
vzkříšení.  Na  závěr tohoto článku mi 
dovolte pozvat Vás na  Noc kostelů 
v  pátek 10.6.2022. Letos bude otevřen 
od 17 hodin kostel v Pouzdřanech. Celý 
program najdete na  webu akce www.
nockostelu.cz 

Pavel Kukleta
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Z činnosti spolků a organizací

Florbal Vranovice
Vážení čtenáři, v  tomto čísle 

představujeme další z  oddílů T.J. Sokol 
Vranovice:

Co je to florbal
Florbal je kolektivní halový sport. 

Hraje se na  hřišti o  rozměrech 40×20 
metrů ohraničeném mantinely s  lehkým 
dutým plastovým míčkem. Při standardní 
herní situaci je z každého týmu na hřišti 
v jeden moment pět hráčů v poli a jeden 
brankář. Cílem je dosáhnout více gólů 
než soupeř. Hráči při hře používají 
speciální florbalové hole (tzv. florbalky). 
Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají 
pouze svým vlastním tělem, zejména 
rukama a nohama. Zápas se hraje na  tři 
dvacetiminutové třetiny.

Historie 60. a 70. léta
Své kořeny má florbal po celém světě, 

kde se hrály hry jemu podobné a některé 
ze základů se dají datovat již do  roku 
1958. Své první krůčky zaznamenal 
florbal v Severní Americe, kde se dokonce 
hrály soutěže, ale téměř výhradně pro 
děti a mládež. Nápad vytvořit plastovou 
hokejku se zrodil v  továrně na  plast 
v  Lakeville, Minneapolis ve  Spojených 
Státech Amerických. Tam představili 
hokejky a  materiál pod názvem Cosom 
a  jejich výroba výrazně vrostla během 
dalších deseti let jak v USA, tak v Kanadě.

Začalo to ve Finsku 
Do  České republiky se florbal 

dostal třemi různými cestami. Vůbec 
první setkání Čechů s  florbalem se 
pravděpodobně událo díky výměnnému 
pobytu studentů VŠE v  Praze se 
studenty helsinské university Helsingin 
yliopisto v  roce 1984. Na  svém zájezdu 
do  Československa Finové přivezli sadu 
florbalových hokejek a  malá tělocvična 
Vysoké školy ekonomické byla svědkem 
prvního historického zápasu mezi Finy 
a  Čechy. Finští studenti v  Čechách 
florbalky zanechali a vysokoškoláci kolem 
průkopníků českého florbalu Michala 
Bauera a Petra Chaloupky díky tomu asi 
rok hrávali florbal až do  té doby, než se 
jim většinu holí podařilo zničit.

Švédská inspirace Střešovic

Díky tomu, že u nás nebylo možné nové 
florbalové hokejky zakoupit, následovala 
prodleva až do roku 1991, kdy se florbal 
opět objevil na  scéně. Tentokrát díky 
cestovní kanceláři Excalibur a  bratrům 
Vaculíkovým, kteří přivezli florbalové 
vybavení ze Švédska. Florbal se tenkrát 
začal hrát díky této cestě ve Střešovicích. 
V té době také oprášila florbalky skupinka 
kolem Michala Bauera a bývalí studenti 
VŠE opět začali hrát florbal.

Florbal pronikl i do Jaroměře 
a Ostravy
Třetí cesta florbalu do Čech je spojena 

s  východočeskou Jaroměří, kam přivezli 
unihockey švýcarští Mettmenstetten 
Unicorns, kteří byli ve  východních 
Čechách na  předsezónním soustředění 
v  roce 1992. Rozšíření florbalu za  řeku 
Moravu pak zajistil Marcel Pudich, který 
spolupracoval ve  firmě VDG s  prvními 
průkopníky florbalu v Čechách a přivezl 
z  Prahy florbalové vybavení do  Ostravy. 
Díky jeho iniciativě byly zanedlouho 
uspořádány na  severu Moravy první 
florbalové turnaje.

Nástup družstev, Pohořelice 9.4.2022

Ležící M. Mach, přední řada zleva: M. Charvát, M. Válek, V Galia, J. Salus, M. Švanda,  
R. Vaníček, T. Hajda, p. Pláteník, zadní řada A. Keprtová, N. Pláteníková, V. Obdržálek, L. Tetur
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Florbal ve Vranovicích
Florbal ve  Vranovicích je stále 

v  plenkách a  od  nějakých úspěchů 
v  národních soutěžích má na  hony 
daleko. Nicméně hráčská základna je 
vcelku rozsáhlá a  hra samotná všechny 
baví. Osobně jsem se s florbalem poprvé 
setkal na  základní škole (1996). Spojení 
lásky k  hokeji a  krásy jednoduchosti 
vedlo k  okouzlení florbalem. Toto 
skončilo po střední škole. Po nastěhování 
do  Vranovic jsme hledali sportovní 
kroužek pro 4letého syna a  narazili 
na  florbal, který tenkrát (2015) vedl 
bývalý ředitel ZŠ Vranovice Oldřich 
vybíral a  pomáhal mu Libor Macháček. 
Po  pár trénincích mi ale pan ředitel 
předal píšťalku se slovy: “Už toho mám 
moc a  nestíhám, příště nepřijdu.” A  tak 
jsme se spolu s Liborem ujali florbalu.

Díky zapálení Filipa Ramšáka, který 
je profesionální trenér florbalu v  Brně 
a  Pohořelicích, a  pana Pavla Procházky 
(školník v Žabčicích) vznikla neoficiální 
“Liga mezi městy” a  “Sousedská 
liga”. Liga mezi městy proto, že spolu 
hrají týmy nacházející se mezi městy 
Pohořelice a Židlochovice. Klasická účast 
na utkáních je tvořena týmy: Pohořelice, 
Žabičce, Vranovice, Vlasatice, Přibice, 
Hrušovany u Brna, Uherčice. Sousedskou 
ligu hrají jen Vranovice, Žabičce, Přibice 
a Vlasatice.

Skladba týmů
Díky Jirkovi Prokešovi se otevřela 

možnost trénovat starší žáky. Nyní jsou 
tedy ve  Vranovicích tři družstva: mladší 
žáci (1.-5. třída ZŠ - trénuje Michal 
Mach), starší žáci (6.-9. třída ZŠ - trénuje 
Jiří Prokeš) a  muži (bez trenéra - pro 
zábavu). I když se neúčastníme oficiálních 
soutěží, myslím, že děti florbal velice baví 
a že má tento sport ve Vranovicích velkou 
budoucnost.

Zapsal Michal Mach

Silový trojboj
Dne 9. 4. 2022 proběhlo 30. MČR 

mužů, žen, dorostu a  masters v  silovém 
trojboji v  Nymburce. Vranovický oddíl 
sil. trojboje měl zastoupení v  dorostu 
a masters M1.

Dorostenec Adam Kotačka se umístil 
na  čtvrtém místě celkovým výkonem 
430,-kg v  kategirui do  83,-kg. Jeho 
jednotlivé výkony byly: dřep 160,-kg, 
benčpres 105,-kg, mrtvý tah 165,-kg.

Michal Sicha v kategorii masters M1 
(t.j. nad 40 let) v  kategorii do  83,-kg 
zvítězil celkovým výkonem 570,-kg. Jeho 

výkony byly: dřep 225,-kg benčpres 165,-
kg, mrtvý tah 180,-kg.

16. 4. 2022 proběhlo 30. MČR 
v benčpresu mužů, žen, dorostu a masters. 
Místo konání bylo Sportovní hala E. 
Rosického 6 Jihlava.

V  kategorii žen do  +84 Miroslava 
Horáková zvítězila výkonem 92,5kg.

Muži v  kategorii M1 do  83,-kg 
zvítězil Michal Sicha výkonem 177,5kg.

V kategorii M1 do 93,-kg se umístil 
Jiří Furch na třetím místě výkonem 170,-
kg.

V  pořadí oddílů v  kategorii mužů 
M1 se oddíl TJ Sokol Vranovice umístil 
na  druhé příčce za  TJ Sokol Rosice.
Celkem oddílů v M1 bylo 10 družstev.

Za oddíl silového trojboje Ivan 
Karpíšek

Junák
V  jarních měsících letošního 

roku měli členové našeho oddílu 
Jaguáři možnost zúčastnit se několika 
zajímavých kací. První akcí byla výprava 
do  minulosti poslední březnový víkend 
do  srubu ve  Skleném nad Oslavou. 
Srub na kraji Sklenského rybníka je bez 
elektřiny, a  tak mohli účastníci výpravy 
zažít skutečně historickou atmosféru, 
ve  které si během víkendu připomněli 
hrdinství skautů během odboje za druhé 
světové války – každý účastník akce 
musel projít speciálním výcvikem, během 
něhož mohl získat díly vysílačky, aby 
na  konci výpravy mohli navázat spojení 

s Londýnem a přijmout zprávu od exilové 
vlády. Po  dlouhé době byla na  akci 
hojná účast zvláště vlčat a  světlušek. 
Celou akci vedl Vašek Kukleta s  Lídou 
Hovězákovou a jako výborný kuchař jim 
pomáhal Martin Malenovský a  ostatní 
vedoucí. Následující víkend mohli roveři 
a rangers jet na víkendovku do klubovny 
v  Kyjově. Tentokrát byla účast poněkud 
komornější, ale všichni účastníci si akci, 
pořádanou Natkou Skalníkovou a Terkou 
Bubeníkovou velmi užili. Nejmasovější 
akcí letošního jara bylo jednodenní 
střediskové Jamboree se skautským 
závodem 23. dubna v  Pohořelicích. 
Na  tuto akci se vypravily tři soutěžní 
družiny z našeho oddílu Jaguáři – vlčata, 
světlušky a  skautky. Přičemž družina 
vlčat se v závodě umístila devátá, družina 
světlušek pak šestá v  mladší kategorii, 
která letos bojovala o  meč svatého Jiří. 
Družina skautek pak získala krásné šesté 
místo v  nesoutěžní kategorii skautů 
a skautek – celého Jamboree se zúčastnilo 
kolem stovky junáků všech věkových 
kategorií.
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V  neděli 8. května proběhl sněm 
střediska Vranovice, na kterém byl zvolen 
nový vůdce střediska Petr Maršálek 
– Gabi. Zároveň jsme poděkovali 
odstupujícímu vůdci střediska Korkymu 
– Janu Korčákovi za jeho devět let práce, 
kdy vedl naše středisko od  roku 2013. 
Během té doby se zvýšil počet členů 
více jak dvojnásobně na  současných 
445 dětí v  šesti oddílech v  šesti obcích. 
Nové vedení má pak před sebou mimo 
jiné nelehký úkol provést v  rozumném 
časovém horizontu rozumné rozdělení 
střediska na  více menších středisek 
tak, bylo možno lépe středisko řídit 
i organizovat střediskové akce.

Pavel Kukleta

Klub seniorů

Den matek
Maminko, jsi moje nebe,
pohladíš mě a já Tebe...
(úryvek z veršů paní A. Procházkové)

Předsedkyně Klubu seniorů paní 
Anna Procházková přivítala přítomné 
členy přednesem veršů, které si pro 
slavnostní den připravila. Zmínila se, 
že Den matek se slaví od  roku 1923 
a  jeho propagátorkou byla paní Alice 
Masaryková. Popřála všem příjemné 
posezení.

Slova se, jak bývá v  tento sváteční 
den zvykem, ujal pan Ing.  Cyril Jebavý. 
Slovy básníka Otokara Březiny vzdal 
obdiv, poctu a  uznání všem přítomným 
maminkám, babičkám a  prababičkám. 
Popřál všem maminkám za  všechny 
přítomné muže klubu hodně zdraví, 
na  které jsme si připili sklenicí bílého 
vína, které nám ke  Dni matek věnovala 
jako pozornost Restaurace Veritas.

Následovala večeře, kterou zajistil 
Klub seniorů a  po  ní následovalo 
vzájemné povídání při kávě, zákusku 
a  výborných koláčích, které upekly 
jako překvapení, obětavé členky Jana 

Hochmanová, Alena Kolíšková, Slávka 
Pešinová a Jarka Korábová pod vedením 
šéfa Ladě Hochmana, který na  koláče 
zadělával. Patří jim velký dík od všech 60 
členů, kteří se Dne matek zúčastnili.

Za Klub seniorů Zdeňka Melová

Ochránci přírody 
ČSOP Šatava
Milí příznivci přírody, 
chtěli bychom se s  vámi podělit 

o  několik informací z  naší činnosti. 
Dne 26. března jsme se opět, jako každý 
rok, zapojili do  celostátní kampaně 
UKLIĎME SVĚT-UKLIĎME 
VRANOVICE. Sešlo se nás kolem 
50 lidí včetně dětí. Uklízeli jsme 
na Kopečkách, podél ulice Pouzdřanské, 
podél trati směr Lapočov, za DPS a podél 
cyklostezky na  Přibice. Naplnili jsme 
přes 40 pytlů o  celkové váze jedné tuny. 
Mezi největší nalezené rarity patřil šicí 
stroj. Následující víkend se skupina čtyř 
mužů na  ulici Pouzdřanskou vrátila 
a  vysbírala přes dalších 20 pytlů. Tato 
lokalita je každoročně plná odpadu, 
který je roztroušen všude možně. Proto 
si pohráváme s  myšlenkou na  vytvoření 
dvou bilboardů s  nápisem „Vranovice 
nejsou váš odpadkový koš, máme to tu 
rádi.“ Všem, kteří uklízeli, patří velké 
díky!

V  loňském roce jsme nechali vyrobit 
VRATNÉ KELÍMKY s  logem obce, 
které čekaly na svou premiéru a dočkaly 
se. Mohli jste se 
s  nimi seznámit 
na  Vranovickém 
jaru. Byly nabízeny 
oproti záloze a bylo 
na  každém, zda 
kelímek vrátí nebo 
si ho ponechá. 
Díky těmto 
vratným kelímkům 
se ušetřilo 
velké množství 
z b y t e č n é h o 

plastového odpadu. Ukázalo se, že jich je 
potřeba více, a  tak jsme se ve spoluprácí 
s obcí rozhodli vyrobit dalších 250 kusů. 
A doufáme, že budou nabízeny na většině 
obecních akcí.

A  nebyli bychom to my, abychom 
nezmínili důležitost nechat trávu růst. 
Obecně stačí ponechat neposečený 
aspoň jeden kout zahrady. Tím vytvoříte 
takový DIVOKÝ KOUT, který může 
sloužit jako útočiště všem užitečným 
bezobratlým. V  nabídce je také velké 
množství semínek různých lučních kvítí, 
které jsou pro hmyz opravdovým rájem. 
Založení takové menší květnaté louky 
je bez větších nároků. Stačí půdu porýt 
a vysít semínka a pak jen čekat. A nemějte 
obavy z většího množství klíšťat, protože 
v  takové louce žijí i  jejich predátoři 
(vosičky, skákavky, vážky a další). 

A  protože se blíží letní prázdniny, 
tak vám chceme popřát plno zážitků 
a  příjemné chvilky strávené s  rodinou 
a přáteli.

Za ČSOP Šatava  
Veronika Sedláček Rychtová  

a Markéta Sekaninová



14



Úmrtí
Soběslav Ondrášek
Bedřiška Fridrichová 
Josef Mlátilík 
Bohumil Nevěděl 
Josef Lejska 

Počet obyvatel ke dni 30.04.2022
Muži ......................................... 1221
Ženy .......................................... 1225
Celkem...................................... 2446

z toho dospělí ............................ 1903
 - muži ...................................... 941
 - ženy ...................................... 962
děti .............................................. 543
 - chlapci .................................. 280
 - dívky ..................................... 263
Průměrný věk obyvatel je 40,341 let.

Připravila: 
Magda Stehlíková, matrikářka

Inzerujte 
ve Vranovickém 
zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc 
nákladem 900 výtisků

Distribuce do každé 
domácnosti ZDARMA

Občanská řádková inzerce 
ZDARMA

Blahopřejeme…

Červenec 
Naděžda Lejsková ......................... 81
Josef Votava ................................... 60
Alena Křivánková.......................... 88
Libuše Šišovská ............................. 65
Květoslava Gottwaldová ................ 60
Drahomíra Dofková ...................... 75
Marie Lapešová............................. 60
Josef Tilšer .................................... 60
Jana Čechovičová .......................... 65
Jarmila Hrdličková ........................ 84
Františka Veselá ............................ 81
Břetislav Mazal ............................. 80
Milan Němec ................................ 60
Jaroslav Kocmánek ........................ 81
Erika Halschová ............................ 82
Jan Rohrer ..................................... 65
Srpen 
Alena Hanušová ............................ 81
Vlasta Novotná ............................. 84
Renata Petrová .............................. 60
Marie Furchová ............................. 70
Petr Richter ................................... 75
Josef Trávník ................................. 65
Piroska Šimunková ....................... 93
Ludmila Vajbarová  ....................... 75
Zdeněk Wenisch ........................... 75
Miloš Hanuš ................................. 60
Zdeněk Kertész ............................. 60
Oldřich Vajbar .............................. 75
Vladimír Hrazdil ........................... 65
Helena Koubková ......................... 81
Vladimír Šiška............................... 65
Josef Kadlec .................................. 70
Vladimír Kellner ........................... 75
Ludmila Klimešová ....................... 81

Narození 
Lukáš Mahovský
Julie Zezulová 
Tobias Zekl 
Jakub Bartoš 
Gabriela Koubková 
Lilien Nečasová 

Uzavření manželství 
Jiří Furch a Helena Radová 

Společenská
kr onika

Vranovický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku; vydavatel: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČ: 00283720.
Redakční rada: šéfredaktor Bc. Dana Kvapilová,  jazykové korektury Josef Varmužka, 

Vychází od června 1993, registrován MK ČR č. E 11835, vychází 6x ročně, každý sudý měsíc, nákladem 900 výtisků. Distribuce zdarma.
Číslo 3/2022 vychází 3. 6. 2022. Redakční uzávěrka příštího čísla je 13. 7. 2022, vychází 5. 8. 2022. Výroba: Tisk Bačík, Pohořelice

Kontakt na redakci: Vranovický zpravodaj, UFloriánka 57, 691 25 Vranovice, tel.: 734 375 735, e-mailová adresa: zpravodaj@vranovice.eu

Vítání malých občánků
V sobotu 19. března 2022 obec Vranovice slavnostně přivítala malé občánky do 

života. S upřímnou radostí jsme poznali nové děti, kterými jsou Kristýna Loučková, 
Lucie Borová, Marcus Reichenberger, Adléta Polášková, Ella Sedláková, Josef 
Korčák, Terezie Gregorovič, Sofie Suchánková. Dětem přejeme, aby vyrostli 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.  

Oldřicha Rujzla

UPOMÍNKA

S láskou a vděčností 
vzpomínají dcera Dana a dcera 

Nasťa za celou rodinu

S bolestí v srdci vzpomeneme 
v červnu 5. výročí úmrtí našeho 

drhého milovaného tatínka 
pana

Vzpomeňte s námi, děkujeme




