
Slovo starostky Štědrovečerní zpívání Vánoční jarmark

2023 ČÍSLO 1 ÚNOR DISTRIBUCE ZDARMA

OBECNÍ PLES S MISTŘÍŇANKOU

Již po čtrnácté se v sále Sokolské sportovní haly ve Vranovicích uskutečnil tradiční Obecní ples 

s Mistříňankou. Jedna z největších událostí kulturně společenského života Vranovic.  

Více se dozvíte ve společenské rubrice.



2

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, 
úvodem mi dovolte popřát Vám 

úspěšný rok 2023 a v něm hlavně pevné 
zdraví, spokojenost a  mnoho osobních 
i pracovních úspěchů.

Na  6. zasedání zastupitelstva obce 
byl zastupiteli schválen pro obec klíčový 
dokument, a  to rozpočet obce na  rok 
2023 s  očekávanými příjmy ve  výši 
55  479  000 Kč, výdaji 55  926  000 Kč 
a  kalkulovanými splátkami dvou úvěrů 
ve výši 4 484 000 Kč. 

Obec v  roce 2022 hospodařila 
s celkovými příjmy ve výši 58 816 153 Kč 
a  celkovými výdaji 53  759  485 Kč. Rok 
2022 byl zakončen s  hospodářským 
přebytkem ve  výši 5 056 668 Kč. 
Na splátkách úvěrů byla za uplynulý rok 
uhrazena částka 4  484  000 Kč. K  datu 
31. prosince 2022 měla obec na  účtech 
zůstatek ve výši cca 21 000 000 Kč. Tato 
finanční rezerva bude použita v  případě 
nutnosti dokrytí příjmů v rozpočtu. 

Na  7. zasedání zastupitelstva obce 
byla schválena nová výše stočného na rok 
2023, která činí 40 Kč bez DPH/m3, 
44 Kč vč. DPH/m3. Stočné bylo navýšeno 
o  5 Kč/m3 bez DPH, 5,5 Kč vč. DPH/
m3 a  to jako reakce na  stávající situaci 
na  trhu – soustavný růst cen energií, 
vody a  dalších komodit. Navýšení ceny 
pomůže také v  neposlední řadě vytvořit 
finanční rezervu pro případnou obměnu/
výměnu jednotlivých příslušenství 
technologie ČOV a  pro plánovanou 
opravu přečerpávací stanice u hřiště SK, 
které jsou pro naši obec již nedostačující. 
I  přes predikované navýšení ceny, náleží 
naše obec nadále mezi obce, které drží 
výši stočného na nejnižší možné úrovni. 

Ve  4. kvartále roku 2022 byla 
dokončena intenzifikace (navýšení 
účinnosti) přečerpávací stanice na  ul. 
Pouzdřanská a  byly převzaty založené 
prvky územního systému ekologické 
stability (alej a  větrolamy), u  kterých 
bude od  letošního roku obec zajišťovat 
na  vlastní náklady jejich pěstební péči. 
V měsíci prosinci se úspěšně finalizovala 
stavební akce rozšíření místní komunikace 

a  vybudování parkovacích zálivů v  ulici 
Sokolská. V  závěru roku začalo být 
rušno v  areálu fotbalového hřiště SK 
Vranovice, kde bude v  následujících 
měsících probíhat budování atletické 
dráhy, volejbalového hřiště a  plochy 
s  relaxačními, sportovními a  herními 
prvky. Dokončení venkovního sportoviště 
je plánováno na léto 2023. Věřím, že jeho 
vybudování podpoří sportovního ducha 
nejen dětí a mladistvých, ale i dospělých.

Od  letošního roku mají Vranovice 
nového kronikáře, kterým je pan 
Oldřich Vybíral st., dlouholetý 
zastupitel a bývalý starosta. Osobu pana 
Vybírala pravděpodobně není nutné 
více představovat, jelikož většina z  nás 
ví, že je veřejně činnou osobou, která se 
ve  svém volném čase zajímá o včelařství 
a také o historii a kulturu naší obce. Pan 
Vybíral přebírá štafetu kronikáře po panu 
Josefu Varmužkovi, bývalém dlouholetém 
řediteli základní školy, který vedl kroniku 
mnoho let. Ráda bych touto cestou panu 
Varmužkovi poděkovala za  dlouholeté 
vedení kroniky a celkovou aktivní činnost 
vykonávanou dosud pro obec.

Je tomu více než týden, co proběhla 
úspěšná kolaudace a  slavnostní otevření 
nástavby části školní budovy na  ulici 
Masarykova 178, kde bylo vybudováno 
3. podlaží. V nově vybudovaném podlaží 
se nachází tři třídy, kabinet pro pedagogy 
a prostor pro výchovnou poradkyni. Žáci 
1. stupně ze 4. tříd a  5. třídy usednou 
do nově vybavených prostor od 2. pololetí 
školního roku 2022/2023. 

Nadále probíhají stavební úpravy 
nebytových prostor u  bytového domu 
Náves 89, kde je plánováno umístění 
ordinací praktických lékařů. Z  důvodu 
zpoždění dokončovacích prací je 
očekáváno předání díla v  měsíci dubnu 
2023, se zahájením provozu ordinací ve 2. 
polovině téhož roku. 

Pevně věřím, že výše zmíněné projekty 
budou úspěšně a  v  řádných termínech 
zrealizovány a  přinesou prospěch nám 
všem.

Na konec měsíce února je naplánováno 

první veřejné zasedání zastupitelstva 
obce v  tomto roce, na  kterém se bude 
projednávat další klíčový dokument, a to 
strategický plán rozvoje obce na  období 
let 2023 až 2026. 

Ráda bych touto cestou poděkovala 
zaměstnancům obecního úřadu, 
dobrovolným pomocníkům, členům 
kulturní komise a  vranovické chase 
za  organizaci, přípravu a  skvělý průběh 
14. obecního plesu s Mistříňankou, který 
se uskutečnil 14. ledna. Mé poděkování 
patří i  všem sponzorům a  jednotlivým 
příznivcům za  projevenou podporu při 
realizace plesu a  za  ceny, které věnovali 
do  tomboly. V  závěru této děkovné 
části považuji za  důležité ocenit také 
všechny obecní spolky a poděkovat jim 
za jejich spolupráci a obětavou práci pro 
občany Vranovic. A v neposlední řadě 
také všechny členy volebních komisí 
a  zaměstnance obecního úřadu, kteří se 
podíleli na  zajištění zdárného průběhu 
obou kol volby prezidenta republiky.

Závěrem Slova starostky bych Vás, 
milí vranovičtí, chtěla srdečně pozvat 
na  kulturně společenské akce plánované 
v měsících únoru a březnu, jak obcí, tak 
i  místními spolky a  základní školou. 
První plánovanou kulturní akcí pro 
Vás, příznivce moravských folklorních 
souborů, bude koncert Národopisného 
souboru Břeclavan, který se uskuteční 
10. února 2023 od 18 hodin v Kulturním 
sále Vzdělávacího centra u  Floriánka. 
Podrobnosti o  dalších kulturních 
akcích můžete nalézt na  oficiálních 
www stránkách nebo Facebooku obce 
Vranovice.

Šárka Novotná, starostka obce

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva

Veřejné zasedání Zastupitelstva 

obce Vranovice se uskuteční v úterý 

28. února 2023, od  18.00 hodin 

v zasedací místnosti OÚ Vranovice.
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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. 26/2022  
ze dne 5. 12. 2022

Rada obce schválila:
RO schválila Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 

uzavřené se společností VHZ-DIS, 
spol. s  r.o., IČ: 46961445, Mírová 
25, 618 00 Brno. 

RO schvalila navýšení kapacity mateřské 
školy o  jedno místo ze stávajících 
106 dětí nově na kapacitu pro 107 
dětí. 

Rada obce souhlasila:
RO souhlasila s  provedením opravy 

a  výměny příslušenství ČOV 
z důvodu nastavení správného chodu.

RO souhlasila s přijetím daru ve výši 10 
tis. Kč od  firmy VRANOVICKÁ 
SLUNEČNÍ, s.r.o., IČ: 28328752, 
Městečko 22, 691  63 Velké 
Němčice, pro účely daru do tomboly 
Obecního plesu s  Mistříňankou 
2023. 

RO souhlasila s instalací kamer nájemcem 
na  objektu ve  vlastnictví obce 
Hlavní 190.

RO souhlasila s  předloženým návrhem 
programu jednání 6. zasedání ZO. 

Předložený návrh programu jednání 6. 
zasedání ZO:

1. Zahájení 
2. Volba návrhové komise 

a ověřovatelů, určení zapisovatelky 
3. Projednání a schválení programu
4. Zpráva o  činnosti Rady obce 

za uplynulé období 
5. Volba členů Kontrolního výboru 

Zastupitelstva obce
6. Volba členů Finančního výboru 

Zastupitelstva obce
7. Rozpočtové opatření č. 6/2022
8. Pověření Rady obce k  provádění 

rozpočtových opatření v  mezidobí 
od 14. do 31. 12. 2022 

9. Plán investic a oprav na roky 2022 
a 2023 – aktualizace vyhodnocení 

10. Návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu obce na  období 2024 - 
2025

11. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 
12. Inventarizace majetku za rok 2022 

– návrh členů inventarizačních 
komisí a termín realizace 

13. Žádosti o  koupi pozemků parc. 

č. 1106/5 a  parc. č. 4573 v  k. ú. 
Vranovice 

14. Diskuse 
15. Rekapitulace usnesení 
16. Závěr 
Rada obce vzala na vědomí:
RO vzala na vědomí informace o přípravě 

inventur majetku obce k 31.12.2022 
a  doporu-čila projednat Přílohu 
ke směrnici a  složení členů komisí 
v ZO. 

RO vzala na vědomí obdrženou výpověď 
příkazní smlouvy – Útulku pro 
opuštěná zvířata Bulhary, která 
je učiněna z  důvodu odchodu 
provozovatele do  starobního 
důchodu. 

RO vzala na vědomí informace o aktuální 
situaci soudních žalob BD Nad 
Dolinami. 

Rada obce doporučila:
RO doporučila ZO schválit Rozpočtové 

opatření č. 6/2022 celkovými 
příjmy ve  výši 55  496  800 Kč 
a  výdaji ve  výši 62  302  800 Kč 
a  splátkami dlouhodobých úvěrů 
ve výši 4 484 000 Kč.

Rada obce uložila:
RO uložila starostce zajištění objednávky 

opravy firmou VHZ-DIS, spol. 
s  r.o., IČ: 46961445 Mírová 25, 
618 00 Brno. 

RO uložila radnímu Vladimíru Bendovi 
předložit v termínu do 31. 1. 2023 
k  projednání do  RO jiný subjekt 
zajišťující péči o opuštěná zvířata. 

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce Vranovice.

Usnesení Rady č. 27/2022  
ze dne 19. 12. 2022

Rada obce schválila:
RO schválila zapisovatelem 27. schůze 

Rady obce Vranovice Mgr.  Pavla 
Kukletu.

RO schválila program 27. schůze RO 
Vranovice.

RO schválila uzavření Smlouvy 
o  poskytování služeb profilu 
zadavatele s firmou Eurovision a.s., 
IČ: 27691845, Purkyňova 648/125, 
612 00 Brno.

RO schválila Dodatek č. 1 k  nájemní 
smlouvě č. 2637105119 ze dne 
13.12.2019 o nájmu pozemku. 

RO schválila střednědobý výhled 
rozpočtu ZŠ a MŠ Vranovice, p. o., 
Masarykova 178, 691 25 Vranovice, 
na období 2024 a 2025. 

RO schválila rozpočet ZŠ a  MŠ 
Vranovice, p.  o., Masarykova 178, 
691  25 Vranovice, na  rok 2023 
v objemu celkových výnosů ve výši 
41 401 000 Kč a celkových nákladů 

ve výši 41 401 000 Kč. 
RO schválila Dodatek č.3 ke  Smlouvě 

o  dílo s  dodavatelem stavby 
„Nástavba budovy Základní školy 
Vranovice“ společností Stavos 
Brno a.s., IČ: 65277911, U Svitavy 
1077/2, 618 00 Brno. 

Rada obce nesouhlasila:
RO nesouhlasila s  návrhem p.  Jana 

Peřiny, Pouzdřany 295, na  úpravu 
parkoviště u Alzaboxu za budovou 
OÚ, s  vybudováním druhého 
vjezdu/výjezdu za  cenu ustoupení 
stávající zeleně. 

Rada obce vzala na vědomí:
RO vzala na  vědomí informace 

o  průběhu vedených reklamací 
k bytové jednotce č. 799/5 BD Nad 
Dolinami. 

RO vzala na vědomí informaci o platném 
Stanovisku č. 1/2016 (se stavem 
poslední aktualizace k  1. 6. 2022) 
a  uložila starostce informovat 
o jeho platnosti zaměstnance obce. 

 O: starostka, T: do 5.1.2023
RO vzala na vědomí informace o plnění 

usnesení RO.
Rada obce doporučila:
RO doporučila Zastupitelstvu obce 

Vranovice schválit pro rok 2023 výši 
stočného za  odvádění odpadních 
vod ve  výši 45 Kč bez DPH/m3, 
s DPH 49,50 Kč/m3. 

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce Vranovice.

Usnesení Rady č. 28/2022  
ze dne 30. 12. 2022

Rada obce schválila:
RO schválila zapisovatelem 28. schůze 

Rady obce Vranovice Ing.  arch. 
Jana Korčáka.

RO schválila program 28. schůze RO 
Vranovice.

RO schválila na  základě pověření ZO 
Rozpočtové opatření č. 7/2022 
s  celkovými příjmy ve  výši 
59  615  500 Kč a  celkovými výdaji 
včetně splátek úvěrů ve  výši 
59 067 800 Kč.

RO schválila plán jednání Rady obce 
na I. pololetí 2023. 

Rada obce vzala na vědomí a uložila:
RO vzala na vědomí informaci o platnosti 

Kanalizačního řádu obce a  uložila 
starostce zajištění provedení 
aktualizace a prodloužení platnosti 
Kanalizačního řádu obce.

 O: starostka, T: do 15. 3. 2023
RO vzala na vědomí informace o plnění 

usnesení z posledních schůzí Rady 
obce a zasedání Zastupitelstva obce. 

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce Vranovice.
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Usnesení Rady č. 01/2023  
ze dne 2. 1. 2023

Rada obce schválila:
RO schválila zapisovatelem 01. schůze 

Rady obce Vranovice Mgr.  Pavla 
Kukletu.

RO schválila program 01. schůze RO 
Vranovice.

Rada obce vzala na  vědomí, pověřuje 
a uložila:

RO vzala na vědomí informace k řešeným 
soudním sporům k  BD Nad 
Dolinami č. p. 797 až 800.

RO vzala na  vědomí informace 
o  průběhu jednání ZO č. 6/2022 
a 7/2022 a uložila 1. místostarostovi 
Janu Korčákovi vyzvat zastupitele 
Drahomíra Dofka k  doložení 
dokumentu obce, ze kterého 
vyplývá, že stávající stav stokové 
kanalizace obce je dostačující, a  to 
i ve vztahu na probíhající výstavbu 
dalších RD v obci. 

RO vzala na vědomí informace KÚ JmK 
o  obnově katastrálního operátu 
novým mapováním v obci. 

RO vzala na vědomí informace k tvorbě 
Strategického plánu rozvoje 
obce na  roky 2023 až 2026 
a pověřila starostku obce přípravou 
a  zajištěním podkladů k  tvorbě 
uvedeného dokumentu s oslovením 
dodáním návrhů zástupci všech 
stran a sdružení zastoupené v ZO. 

 O: starostka, T: 31. 1. 2023 
RO vzala na vědomí informace o přípravě 

Volby prezidenta ČR a  uložila 
starostce obce uzavřít ihned 
dohodu o provedení práce s externí 
pracovnicí ve  věci provedení 
kompletace a  distribuce volebních 
hlasovacích lístků do  schránek 
domácností obce.

 O: starostka, T: ihned 
RO vzala na vědomí informace o průběhu 

přípravy PD pro realizaci prvků 
ÚSES, k  přípravě Pravidel 
pro činnost komisí Rady obce 
a  o  nutnosti změny dokumentace 
při výstavbě u budoucí nové ordinaci 
praktických lékařů v  nebytových 
prostorách BD Náves 89. 

RO vzala na vědomí informace o plnění 
usnesení z posledních schůzí Rady 
obce a zasedání Zastupitelstva obce. 

Rada obce doporučila:
RO doporučila Zastupitelstvu obce 

souhlasit s  převodem pozemku 
parc. č. 1894/5 k. ú. Vranovice 
nad Svratkou do  vlastnictví 
Jihomoravského kraje.

Usnesení schválili všichni zúčastnění 
členové Rady obce Vranovice.

Harmonogram svozu odpadu

Komunální odpad
únor: 10. | 24.
březen: 10. | 24.
duben: 7. | 21.

Separovaný odpad
Plast - únor: 8.
 březen: 8.
 duben: 5.
Papír - únor: 22.
 březen: 22.
 duben: 19.
Bioodpad - únor: 16.
 březen: 16. | 30.
 duben: 13. | 27.

Jak volili vranovičtí 
při volbě prezidenta 
republiky
Ve volebním seznamu obce Vranovice 

bylo před konáním I. kola volby prezidenta 
republiky zapsáno celkem 1888 voličů. 
Ve dnech konání I. kola se dostavilo 1306 
voličů, kteří odevzdali 1297 platných 
hlasů. Volební účast voličů za oba volební 
okrsky činila 69,17 % a  byla tak o  něco 
málo vyšší než celorepubliková účast, 
která byla v případě I. kola 68,24 %.  

V  I. kole volby rozhodli vranovičtí 
takto (pořadí kandidátů je sestaveno dle 
počtu odevzdaných hlasů):         

Petr Pavel .......................486 hlasů
Andrej Babiš ..................434 hlasů 
Danuše Nerudová ..........194 hlasů
Pavel Fischer ....................74 hlasů
Jaroslav Bašta ...................61 hlasů
Marek Hilšer ....................26 hlasů
Karel Diviš .......................16 hlasů
Tomáš Zima .......................6 hlasů

Protože se nepodařilo v I. kole zvolit 
prezidenta České republiky nadpoloviční 
většinou hlasů proběhlo ve  dnech  
27. a  28. ledna 2023 II. kolo volby 
prezidenta, ke  kterému se dostavilo 
celkem 1344 voličů, kteří odevzdali 1341 
platných hlasů a  rozhodli o  výsledku 
v naší obci takto:

Petr Pavel .......................822 hlasů
Andrej Babiš ..................519 hlasů

Volební účast ve II. kole za oba volební 
okrsky činila 70,89 % a byla o něco málo 
vyšší nad celorepublikovou účastí, která 
byla 70,25 %.

Po  sečtení platných hlasů ze všech 
okrskových volebních komisí obcí 
a  měst byl novým prezidentem České 
republiky zvolen pro následující 
pětileté období Ing.  Petr Pavel, M.A. 
K  slavnostní inauguraci Petra Pavla 
do  úřadu prezidenta České republiky 
dojde 9. března 2023. 

V porovnání s rokem 2018, ve kterém 
proběhla předchozí přímá volba 

prezidenta republiky byl o  letošní volbu 
ve  Vranovicích ze strany voličů větší 
zájem, o  čemž vypovídá zaznamenaná 
výsledná účast v obou kolech volby:
v I. kole 2018 byla účast voličů 60,65 %
v I. kole 2023 byla účast voličů 69,17 %
ve II. kole 2018 byla účast voličů 66,33 %
ve II. kole 2023 byla účast voličů 70,89 %

Velké poděkování za  zdárný průběh 
volby prezidenta republiky patří všem 
členům obou okrskových volebních 
komisí a zaměstnancům obecního úřadu. 
Podrobnější informace k  výsledkům 
volby prezidenta republiky najdete 
na internetových stránkách www.volby.cz 
odkud byly čerpány uvedené údaje.  

Roman Svora, 2. místostarosta
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Aktuality

Informace ze 
zastupitelstva obce 
Dne 28. prosince 2022 se uskutečnilo 

7. zasedání Zastupitelstva obce Vranovice, 
na  kterém byla projednávána výše 
stočného na rok 2023. Stočné je místním 
poplatkem, který se vztahuje na  každou 
osobu, která v  obci skutečně bydlí. 
Podle kalkulace cen pro vodné a  stočné 
pro kalendářní rok 2023 zpracované 
externím správcem vranovické ČOV 
Ing.  Jaroslavem Jedličkou dle přílohy 
č. 19 k  Vyhlášce č. 428/2001 Sb., 
vyhlášky Ministerstva zemědělství, 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a  o  změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), byla 
výše stočného pro zajištění provozu ČOV 
a obecní kanalizace vypočtena na částku 
63,31 Kč/m3 bez DPH. Zastupitelé 
po společné diskusi s ohledem na nárůst 
cen energií, zboží a služeb, které zatěžují 
rozpočet domácností občanů, schválili 
zvýšení stávající výše stočeného nakonec 
pouze o  5 Kč/m3 bez DPH. Pro rok 
2023 je tak stanovena nová výše stočného 
ve  výši 40 Kč/m3 bez DPH, 44 Kč/
m3 s  DPH (10 %). Vranovice tak stále 
patří mezi okolními obcemi a  městy 
k  obci, která má stanovenou nejnižší 
výši stočného. Například v  Pohořelicích 
je výše stočného na  rok 2023 stanovena 
ve výši 71,50 Kč/m3 s DPH. 

Nové třídy pro žáky 
I. stupně
Na  konci měsíce ledna proběhla 

kolaudace nově postaveného třetího 
podlaží u  části objektu budovy základní 
školy na ul. Masarykova 178 a slavnostně 
za  účasti zástupců vedení školy a  obce 
byly otevřeny prostory tří nových učeben, 
kabinetu pro pedagogy a  místnosti pro 
výchovnou poradkyni. 

S  realizací výstavby třetího patra 
se začalo v  červnu minulého roku 
s plánovaným dokončením díla do ledna 
2023 a  zahájením provozu ve  druhém 
pololetí školního roku 2022/2023. 
Do  školních lavic nově vybavených tříd 
tak žáci čtvrtých a pátých tříd zasednou 
již v měsíci únoru. 

Třetí patro na budově základní školy

Celkové náklady za realizaci nástavby 
vyšly obec na  částku okolo 15 milionů 
korun bez DPH.

Nová třída v nadstavbovém patře

Nové zázemí 
pro ordinace 
praktických lékařů
Od loňského roku probíhají v plném 

proudu stavební práce v  nebytových 
prostorách bytového domu Náves 89, kde 
dříve sídlila knihovna. Po  počátečních 
bouracích a  sanačních pracích probíhají 
nyní stavební rekonstrukční činnosti 
interiérových prostor a v dalších týdnech 
dojde k  úpravě prostor dvora okolo 
budovy. 

Nový vzhled rekonstruované budovy na Návsi

Oproti původnímu harmonogramu 
dochází k  mírnému skluzu. Termín 
dokončení díla a jeho předání je dohodnut 
do  konce měsíce dubna s  plánovaným 
slavnostním zahájení provozu ordinací 
ve druhé polovině roku.  

Pohled do vnitřního traktu

Nové prostory pro ordinace budou 
zahrnovat oddělené vstupy s  čekárnami, 
odběrovou místnost a zázemí pro doktory 
a  zdravotní sestry. Pacienti budou mít 
k  dispozici vyhrazená parkovací místa 
a  kryté místo ve  dvoře pro odstavení 
dětských kočárků, jízdních kol apod.

Cílem realizace investiční akce, jejíž 
celkové náklady vyjdou obec na  cca 9 
milionů korun bez DPH, je zajištění 
zdravotní péče v  obci, neboť stávající 
zdravotní středisko u  Floriánka se stává 
z  důvodu špatného technického stavu 
nevyhovujícím. 

Tříkrálová sbírka 
ve Vranovicích
„My tři králové jdeme k  vám štěstí, 

zdraví, vinšujem vám……“ zpívali 
vranovičtí koledníci při obcházení 
domů v  sobotu 7. ledna, kdy proběhla 
ve  Vranovicích Tříkrálová sbírka, 
kterou každoročně pořádá Charita 
České republiky a  jedná se o  největší 
dobrovolnickou akci u nás. Sbírku v naší 
obci pořádají skauti spolu s dobrovolníky.

Koledníci letos vybrali v  naší obci 
rekordní částku 92.499,-Kč. V  loňském 
roce to bylo 89. 125,-Kč, v  roce 2020 
se vybralo 72.150,- Kč. V  roce 2021 se 
Tříkrálová sbírka z  důvodu epidemie 
neuskutečnila

Děkujeme všem, kteří přispěli 
v  letošní Tříkrálové sbírce, a  přestože se 
nelehká ekonomická situace dotýká nás 
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všech, vybraná částka dokazuje, že osud 
těch nejpotřebnějších není vranovickým 
občanům lhostejný. Velký dík patří také 
šikovným koledníkům za  jejich ochotu 
a  čas. Biskupství brněnské děkuje všem 
za dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi.

Koledníci letošní tříkrálové sbírky
-kvap-

Obecní úřad informuje 
občany, že od nového roku 2023 
došlo k těmto změnám:

Úřední hodiny na  pokladně, 
účtárně a  matrice na  OÚ 
Vranovice budou v  PO  7–18 
hodin a  ve  ST 7–17 hodin. 
O  polední přestávce, tj. 12–13 
hodin bude úřad uzavřen. 
Po  telefonické domluvě Vás 
rádi obsloužíme i  mimo úřední 
hodiny.

Odpolední hlášení rozhlasem 
bude probíhat vždy od  17:30 
minut.

Komunikace 
na Sokolské
Na  ulici Sokolské bylo dokončeno 

rozšíření komunikace a  vytvoření 
parkovacích zálivů.

Nová parkovací místa

Demografický vývoj 
obyvatel naší Obce 
Vranovice v roce 
2022

Počet obyvatel ke dni 31.12.2022
Muži ......................................... 1220
Ženy .......................................... 1214
Celkem...................................... 2434
z toho dospělí ............................ 1883
 - muži........................................ 934
 - ženy ........................................ 949
děti .............................................. 551
 - chlapci .................................... 286
 - dívky ....................................... 265 

Průměrný věk obyvatel v roce 2022 
byl 40,12 let.

Stalo se:
Přistěhovalo se 66 občanů.
Odstěhovalo se 76 občanů.

Manželství uzavřelo v  naší obci 5 
párů, z  toho bylo 5 sňatků civilních a  0 
sňatek církevní.

Narodilo se 17 dětí.
Zemřelo 25 občanů.

Nejstarší muž naší obce se narodil 
v roce 1930, dožívá se neuvěřitelných 92 
let.

Nejstarší žena naší obce se narodila 
v roce 1923, dožívá se neuvěřitelných 99 
let.

V  uplynulém roce 2022 byly 
ve  Vranovicích zkolaudovány celkem 3 
rodinné domy.

Vypracovala: Magda Stehlíková, 
matrika Vranovice

SBĚRNÝ DVŮR bude 
otevřený v  měsících leden, 
únor, březen – pouze SOBOTY 
od 8:00 do 11:00 hodin.

Inzerujte ve Vranovickém zpravodaji
Vychází každý sudý měsíc nákladem 900 výtisků

Distribuce do každé domácnosti ZDARMA.

Trvale umístěn na webu obce.

Občanská řádková inzerce ZDARMA.

Kontakt: zpravodaj@vranovice.eu

Rozšířená komunikace na Sokolské
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Společenské dění

Obecní ples se vydařil
Již po  čtrnácté se v  sále Sokolské sportovní haly 

ve Vranovicích uskutečnil tradiční Obecní ples s Mistříňankou. 
Jedna z  největších událostí kulturně společenského života 
Vranovic, která každoročně přiláká stovky návštěvníků nejen 
z Vranovic a okolí, ale za zábavou sem lidé váží cestu i z druhého 
konce naší republiky. 

Ples zahájila úvodním slovem starostka obce Šárka Novotná, 
která přivítala návštěvníky plesu a popřála jim příjemně strávený 
večer v milé společnosti přátel a blízkých s dechovou hudbou 
Mistříňanka. Sponzorům plesu poděkovala za  dary, kterými 
zpestřili plesovou tombolu a její dík patřil i organizátorům plesu 
z řad zaměstnanců obce, vranovické chasy a dobrovolníků. 

Jako vždy byl parket stále plný tanečníků
Zpestřením letošního ročníku bylo vystoupení krojovaných 

párů z vranovické chasy, kteří zatancovali úvodní polku a v dalším 
vstupu potom návštěvníkům plesu předvedli Moravskou besedu. 
Jejich vystoupení sklidilo zasloužený potlesk. Letošní ples oživil 
i fotokoutek a vyhlášení krále a královny plesu. 

Plesová výzdoba se nesla v  elegantní hnědo béžové barvě. 
Na  stolech nechyběla květinová výzdoba i  svíčky, ale také 
drobné občerstvení, koláčky a  víno z  produkce vranovických 
vinařů. Atraktivní tombola čítala přes stovku zajímavých cen. 
Poděkování za  hodnotné dary patří všem sponzorům, kteří 
tímto akci podpořili a jejich jména si mohli návštěvníci přečíst 
v plesových novinách viz přiložený odkaz.

Slavnostní tabule
Letošní obecní ples se vydařil a  ti kteří si letos nestihli 

zakoupit vstupenku včas, budou mít možnost opět za rok.
Kvapilová Dana

Štědrovečerní zpívání
Odpoledne 24. prosince se neslo v  duchu tradičního 

štědrovečerního zpívání. Na prostranství u vranovického kostela 
se v sobotu odpoledne sešla více jak stovka obyvatel Vranovic, 
kteří si chtěli užít sváteční atmosféru spolu s dalšími svátečně 
naladěnými spoluobčany při zpěvu vánočních koled. O hudební 
doprovod se postarali pánové Ján Lastomirský a Marek Rychlý. 

Více jak stovka obyvatel se sešla na štědrý den u kostela

Děti se bavily s prskavkami, dospělí se zahřívali svařákem, 
který uvařili dobrovolní hasiči a nechyběl ani čaj pro děti. Místy 
voněla domácí pálenka, jejíž ochutnávka probíhala především 
v  pánských skupinkách. Skauti rozdávali v  kostele Betlémské 
světlo, které si lidé odnášeli domů v lucernách. Vládla příjemná 
sváteční atmosféra a  lidé si vzájemně přáli štěstí a  zdraví. 
Po společně strávené hodince se lidé rozešli do svých domovů 
strávit štědrý večer se svými blízkými.

-kvap- 

Vranovické děti nezlobí, čert 
odcházel s prázdnou
Mikuláš, anděl a čert k mikulášské besídce neodmyslitelně 

patří. Ovšem vranovickou mikulášskou besídku, která se 
uskutečnila v  sobotu 3. prosince ve  školní jídelně Scolarest 
navštívil dokonce i  kouzelník. Kouzelník Šeklin, jak si říkal, 
spolu s bílým králíkem z klobouku, teda pardon, tento kouzelník 
svého králíka vytáhl z  nenápadné, a  na  králíky dosti malé, 
černé bedýnky. A to nebylo jediné překvapení, kterého se děti 
dočkaly. Spolu s  rodiči byly vtaženy do  světa kouzel a  magie 
a každé dítě si mohlo s kouzelníkem také tak trochu začarovat. 
Nutno podotknout, že nabídky ke společnému kouzlení využili 
i někteří rodiče.

A pak již děti společným silným hlasem zavolaly Mikuláše, 
který besídku navštívil i  se svými věrnými, čertem a andělem. 
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Všechny děti postupně Mikulášovi s andělem recitovaly básničky 
či zpívaly písničky a také podávaly informace o svém celoročním 
chování. Některé musely slíbit nápravu kázeňských přestupků 
v  následujícím roce. Ale všechny byly nakonec obdarovány 
malou sladkou odměnou. 

Spokojené děti po mikulášské nadílce

Čert mezi tím pobíhal mezi čekajícím rodiči a  trošku je 
zlobil nebo se s  nimi i  dokonce fotil. Nakonec se zjistilo, že 
žádné dítě nemělo tak závažné prohřešky, aby si ho čert odnesl 
s sebou do pekla a ten nakonec, ostatně jako každý rok, odcházel 
z  Vranovic s  nepořízenou. Populace vranovických dětí tedy 
zůstala zachována, a  tak se v  závěru mikulášského odpoledne 
mohly podívat na vánoční pohádku.

Kvapilová Dana

Rozsvícení vánočního stromu

Neobvykle rušnou se stala Masarykova ulice v  neděli 27. 
listopadu. Na tento den totiž připadl první advent, a to je den, 
kdy se ve Vranovicích rozsvítí vánoční strom. Tradiční slavnost 
doprovází kulturní program a vánoční jarmark a nejinak tomu 
bylo i v letošním roce. 

Pozvaní prodejci a  vystavovatelé se začali sjíždět již 
od  časných ranních hodin, aby svůj stánek umístili na  co 
nejlepším místě, na  očích všem návštěvníkům. Letos se jich 
ve  Vranovicích sešly téměř dvě desítky a  nabídka sortimentu 
byla rozmanitá. Nechyběl tradiční „hasičský svařák“, lidová 
výšivka, svíčky, adventní věnce, hračky, keramika nebo oblečení. 
Nemalé pozornosti dětí i dospělých se těšila i pojízdná kavárna 
s  fotokoutkem. Premiéru měl letos stánek vranovické chasy. 
Stárky a stárci nabízeli vánoční punč, háčkovaná zvířátka, ručně 
malovaná trička i neobyčejné vypalované obrazy. 

Vranovičtí zaplnili celou Masarykovu ulici 

Ve 14 hodin zahájil kulturní program 1. místostarosta Jan 
Korčák. Následně vystoupily čtyři třídy základní školy, děti 
z mateřské školy, školní pěvecký sbor, taneční skupina Čtyřlístek 
a defilé hudby, zpěvu, tance, recitace i vtipů zakončilo vystoupení 
Základní umělecké školy Pohořelice s  dětmi z  vranovické 
pobočky. Vystoupení dětí se těšilo obrovskému zájmu ze 
strany rodičů, prarodičů a dalších příbuzných či jen náhodných 
příchozích. Změnou proti minulým létům bylo umístění pódia, 
které bylo přesunuto z  prostranství mezi kostelem a  školou 
na  autobusovou zastávku, kde umožnilo větší komfort pro 
vystupující i přihlížející. 

Kouzelná dětská vystoupení

Slavnostnímu rozsvícení předcházelo vánoční poselství pana 
faráře Sojky a paní starostky Šárky Novotné. Ta také společně 
s  dětmi odpočítala poslední vteřiny a  úderem páté hodiny se 
vranovický vánoční strom rozzářil do tmy. Tím byl adventní čas 
ve Vranovicích zahájený.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě i programu 
celého svátečního dne.

Kvapilová Dana
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Základní a mateřská škola Vranovice

Na závěr roku jsme 
ovládli Vánoční 
laťku v Tišnově 
2022
Ve  středu 14. 12. nás čekala dlouhá 

cesta do  Tišnova na  soutěž ve  skoku 
vysokém. Po dvouleté odmlce způsobené 
pandemií Covid-19 přijalo pozvání osm 
škol. Domácí ZŠ Tišnov Smíškova, ZŠ 
Tišnov náměstí 28. října, Gymnázium 
Tišnov a  dále ZŠ Jungmannova Kuřim, 
Gymnázium Šlapanice, ZŠ Drásov, 
ZŠ a  MŠ Pozořice a  naše ZŠ a  MŠ 
Vranovice. Soutěžilo se ve  čtyřech 
kategoriích pro žáky 6.–9. tříd. Kromě 
soutěže jednotlivců byla vyhlášena 
i  soutěž družstev. Jednotlivé školy tak 
mohly poměřit síly mezi sebou. 

Družstvo skokanů vranovické školy
Naši školu reprezentovalo hned 

11 žáků! Z  původní dvanáctičlenné 
nominace kvůli velké nemocnosti 
vypadlo až sedm žáků, a tak děkuji všem, 
kteří je dokázali adekvátně nahradit. 
O  nejvýraznější výkon se postarala 
Denisa Ulmannová, která brala druhé 
místo za  130 cm v  kategorii mladších 
žákyň. Jedna z  nejmladších závodnic 
ve  startovním poli se tak nezalekla ani 

o  dva roky starších soupeřek. Výborně 
si vedl i  Jakub Srnec, který v  soutěži 
mladších žáků předvedl své nové 
maximum 145 cm a svou kategorii vyhrál! 
Jako vítěz si nechal nastavit na  stojany 
další postupnou výšku 147 cm, ale tu se 
mu už zdolat ani jedním ze tří pokusů 
nepodařilo. V  reprezentaci Vranovic 
byli z  naší školy dále: Natálie Trenzová, 
Sofie Sieklíková, Vít Klimeš, Vojtěch 
Sopoušek, Lucie Fiedlerová, Barbora 
Halfarová, Julie Pezlarová, Max Gruna 
a  Šimon Kužel. Těchto všech 11 žáků 
se svými výkony podepsalo na celkovém 
prvním místě pro Vranovice v  soutěži 
družstev! Děkujeme všem za  vzornou 
reprezentaci školy. 

Celkové pořadí škol:
1. ZŠ a MŠ VRANOVICE
=2. ZŠ Drásov 
=2. ZŠ Jungmannova Kuřim
=2. ZŠ Tišnov, Smíškova 
5. Gymnázium Tišnov
6. Gymnázium Šlapanice
7. ZŠ Tišnov, nám. 28. října
8. ZŠ a MŠ Pozořice 

Lukáš Galbavý 

Vánoční turnaj 
ve vybíjené 2022
V  krásné předvánoční atmosféře se 

ve  středu 21. 12. 2022 odehrál tradiční 
turnaj v  kapitánské vybíjené pro druhý 
stupeň ZŠ. Třídní družstva tvořilo vždy 
11 žáků a  každé si zahrálo tři zápasy 
ve skupině po dvou setech. Ti lepší sehráli 
ještě semifinále a následně zápas o  třetí, 
nebo první místo. Zápasy ve  skupině 
byly dle výsledků dost nevyrovnané, ale 
od  semifinále se už hrála velmi dobrá 
utkání. Starší žáci využívali zkušenosti 
a ti mladší zase svoji rychlost a mrštnost 
v  poli. Nikdo nedal svému soupeři nic 
zadarmo. Diváci mohli vidět i  několik 
sporných situací, které byly pro rozhodčí 
obtížné na  rozhodnutí. Naštěstí se celý 
turnaj odehrál ve fair-play módu a všichni 
si ho užívali, což bylo slyšet a někdy i vidět 
na  transparentech v  hledišti. Vítězem 
celého turnaje se bez jediné porážky 
a  ve  velmi vyrovnaném finále, které se 
rozhodlo o  jediného vybitého žáka, 
stala třída 9. A. Deváťáci měli i největší 
podporu z  řad fanoušků, kteří pro ně 

byli dvanáctým hráčem. Tím smutnějším 
týmem, jako Francie v Kataru, byla 8. B, 
pro kterou zbylo druhé místo. I v zápase 
o  třetí místo rozhodl jeden jediný bod, 
a  to ve  prospěch 8. A. Nejmladší třída 
6. A, ale odehrála velmi pěkné zápasy 
a  předváděla jedny z  nejhezčích akcí 
v  celém turnaji. Dnes to stačilo „jen“ 
na bramborovou pozici. Zápas o konečné 
páté místo mezi 9. B a 6. B skončil těsným 
rozdílem 8:6 ve  prospěch sehranějších 
deváťáků. V  zápase o  sedmé místo si to 
rozdaly sedmé ročníky a po výsledku 12:8 
odcházela s úsměvem na rtech třída 7. B.

Konečné pořadí turnaje:
1. 9. A
2. 8. B
3. 8. A
4. 6. A
5. 9. B
6. 6. B
7. 7. B
8. 7. A

Lukáš Galbavý 

Vánoční spolupráce 
s řeckou školou
V  listopadu letošního roku se naši 

čtvrťáci v  rámci angličtiny zapojili 
do  motivačního projektu – výměny 
vánočních přání. Spojili jsme se 
s  experimentální školou v  řeckém 
Komotiní. 

Přáníčka pro řecké děti
Děti si navzájem vyrobily vánoční 

přání a napsaly do nich česky i anglicky 
vše, co chtěli popřát svým zahraničním 
spolužákům. Byly velmi tvořivé, přání 
se moc povedla a  každé bylo jedinečné. 
Ve  skupinkách potom pomocí koláže, 
kresby a psaní vyrobili nástěnný kalendář 
o  české zimě, našich předvánočních 
i  štědrovečerních zvycích a  přidali jsme 
i recept na cukroví. 
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Balíček přáníček od dětí z Komotiní 
jsme s radostí rozbalili dnes. Kromě přání 
v  něm byly také tradiční řecké ozdoby 
vyrobené z hlíny, kterými si děti ve škole 
ozdobily stromeček. 

V  pondělí 19. prosince 2022 jsme 
se s  řeckými spolužáky spojili online. 
Děti se všechny navzájem pozdravily 
a představily. Měly čas se zeptat na vše, co 
je zajímalo – nejvíce to, kde je sníh. A tak 
jsme zjistili, že v  Komotiní sníh běžně 
nemají a dnes jim pršelo. Zazpívali jsme 
si společně koledu Jingle bells – děti byly 
moc šikovné a krásně se naučily začátek 
písničky i  refrén. Zazpívali jsme si také 
v  češtině a  řečtině a  v  obou jazycích 
jsme si popřáli krásné Vánoce. Dětem se 
mezinárodní setkání líbilo a věřím, že jich 
do budoucna bude víc. 

Lenka Mařáková

Mikulášské 
tvořeníčko
„Je prosinec a  vrabec prosí, mějte lásku 

v duši. A listonoši klapky nosí na promrzlých 
uších.“

Tak touto známou písní započal 
náš prosincový čas. V  pátek 2. prosince 
se všechna oddělení družiny sešla 
na  Floriánku, kde je čekalo mikulášské 
tvoření. 

Za  okny začalo sněžit a  děti 
z barevných papírů a svačinových pytlíků 
tvořily oblíbené prosincové postavičky: 
Mikuláše, anděly a  čerty. Děti si to 
opravdu užily. Mile nás překvapily svou 
bezbřehou fantazií, zručností ve  stříhání 
a vytrhávání papíru. 

Výtvory dětí byly moc hezkéBalíček přáníček od řeckých dětí
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M A ŠK A R N Í

PLES

VRANOVIČTÍ FOTBALISTÉ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

SOBOTA 
18. 3.

od 20:00 Vranovice 
SPORTOVNÍ HALA

O zábavu se postará již tradiční kapela 

„WIND BAND„ 
VSTUPNÉ  150 Kč

MASKY 100 Kč

Bohatá tombola 
Kvalitní občerstvení zajištěno
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Farnost Vranovice

Farní Vánoce
V sobotu před čtvrtou adventní neděli 

připravovali pod vedením pana Petra 
Procházky muži z farnosti základ vánoční 
výzdoby – stromky a velký betlém v zadní 
části kostela pod kůrem. Je dobře, že se 
stavbou betléma již pomáhá i dospívající 
mládež a děti. V době vánočních svátků 
tak mohli občané Vranovic i návštěvníci 
z  okolí obdivovat nádheru obrazu 
Dítěte v  jeslích, ztvárněnou do  podoby 
lidové tvořivosti v  plastickém obrazu 
betlémské krajiny se zelenou plání 
z mechu a s horami z nabarveného papíru 
na pozadí. Mimochodem ty hory si tvoří 
stavitelé vranovického betléma každý 
rok znovu ze starých papírových pytlů, 
které někdo z jedné strany obarvil, jejich 
navrstvením a  nařasením na  dřevěný 
základ. Na betlémské pláni pod horami je 
pak zelený mech a v něm je většina figur 
pastýřů, ovcí a zvířátek. Jako dítě jsem se 
vždy velice na  tuto dobu těšil a  vnímal 
jsem velice pozorně drobné rozdíly 
mezi jednotlivými betlémy v  průběhu 
let. Stejně jako ostatní děti, jsem každý 
rok hledal své oblíbené figurky a možná 
mne víc zajímal krásně vyřezávaný slon, 
kůň, oslík a velbloud, než nějaké Děťátko 
v  jeslích.V době vánoční právě betlém 
přitahuje do kostela lidi všech věkových 
kategorií, každý se u něj zastaví a krátce 
zavzpomíná na  dětství, kdy se přicházel 
podívat na Děťátko a jeho Svatou rodinu 
- Josefa a  Marii. V  Betlému vidíme 
pravé poselství Vánoc, obraz, který může 
působit kýčovitě i  prostě, přesto je plný 
pokoje. A  ti, kdo přicházejí k  jeslím, ať 
už věří nebo ne, zastaví se a vnímají ten 
klidný a pokojný obraz Svaté rodiny.

Když se nad situací rodiny zamyslíme, 
zjistíme, že vnější poklid rodiny je jen 
zdánlivý – Maria je matka Ježíše, Josef 
jeho pěstoun (nevlastní otec) a  musel 
se po  dlouhé cestě s  těhotnou ženou 
ubytovat v místě stáje pro zvířata, protože 
mezi lidmi pro ně nebylo dost místa. Když 
se přicházejí poklonit Dítěti tři králové, 
s nimi přichází zároveň i hrozba od krále 
Heroda a  předzvěst útěku Svaté rodiny 
do  Egypta, před hněvem panovníka, 
obávajícího se o  svůj trůn. Je to vlastně 
velice živý obraz dnešního světa, který 
můžeme vnímat při pohledu na  Betlém 
– zdánlivě klidné věci se mohou v mžiku 
proměnit ve  velkou hrozbu. Přesto však 

si Svatá Rodina zachovává vnitřní pokoj, 
který pramení z hluboké víry, že Bůh je 
láska a Nejvyšší dobro. Přejeme Vám všem 
v této neklidné době, ať dokážete nalézat 
pokoj a čerpat sílu a naději z opravdových 
hodnot jako je láska, víra, rodina.

Na  tříkrálovou neděli 8.1. se v  naší 
farnosti konaly hned dva hudební 
programy. Odpoledne nás přišly 
rozezpívat s vánočním koncertem děti ze 
sborečku ZŠ Vranovice pod vedením paní 
Pavly Pantákové. Děti všech věkových 
kategorií předvedly repertoár složený 
z  klasických koled i  moderních skladeb. 
Největší úspěch sklidili malí bubeníci, ale 
i všichni ostatní byli moc šikovní.

Večer nás pak navštívila skupina 
mladých lidí z  projektu Live 4G, 
který chce přinášet radostnou zprávu 

o  Ježíši. Program se tak nesl v  duchu 
radostných chval, ke  kterým se přidal 
zcela naplněný kostel. Touha vzdát Bohu 
chválu radostnou formou v  doprovodu 
rytmických písní přílákala návštěvníky 
z  širokého okolí a  všech věkových 
kategorií.

Pavel Kukleta

Sboreček

Malí bubeníci

Mladí z projektu 4G



Technologie, která vás rozhýbe.
Elektrifikovaná řada vozů Kia.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia EV6 GT: 206 Wh/km, 0 g/km. Kia Niro EV: 162 Wh/km, 0 g/km. Kia Sportage PHEV: 1,1 l/100 km, 25,5 g/km, 169 Wh/km. Kia XCeed PHEV:
1,4 l/100 km, 32 g/km, 123 Wh/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

AGROTEC a.s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
Tel.: 519 402 480 | www.agrotecauto.cz

Kontaktujte naše 
prodejce:

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

Jakub Škotnár
M +420 702 001 091
E  skotnar@agrotec.cz
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Z činnosti spolků a organizací

Volejbal – žáci
Naši mladí volejbalisté z  oddílu 

všestrannosti se v  letošní zimní sezóně 
po  domluvě s  týmy z  Pohořelic, 
Hrušovan u  Brna, Střelic a  Rosic 
zapojili do  „Vesnického volejbalu“. 
S  nápadem jeho založení přišla vedoucí 
SVČ Pohořelice Simona Zapletalová. 
Do  soutěže se zapojilo celkem 9 
družstev. Naše jednota prozatím postavila 
jeden tým. Na  tréninky do  sokolovny 
v  současné době chodí 15 a  více hráčů, 
takže do  budoucna předpokládám, že 
budeme mít družstev víc. Máme za sebou 
dva turnaje – v  listopadu v Pohořelicích 
a  prosinci v  Hrušovanech, další tři 
nás ještě čekají. 28. 1. pojedeme hrát 
do  Střelic. Hrají smíšená družstva žáků 
6. – 9. tříd. 

Mladí volejbalisté z družstva všestrannosti

Naše družstvo v projektu „Vesnický volejbal“
Na  reportáž ze druhého turnaje 

v  Hrušovanech se můžete podívat 
v  pořadech České televize – Sokolský 
zpravodaj ze 7. ledna nebo Volejbalový 
magazín ze 2. ledna.

Za oddíl všestrannosti  
Renata Karpíšková

Nohejbalová 
tradice
 Již 14. ročník turnaje trojic uspořádal 

17. listopadu oddíl nohejbalu T.J. Sokola 
Vranovice. Na  státní svátek se v  místní 
sokolovně sešlo 8 družstev, z  toho 5 
místních a  3 přespolní. Pozvání přijali 
soupeři z  Rajhradu, Těšan, a  ženské 
družstvo z Útěchova. To také bývá největší 
atrakcí tohoto i  všech okolních turnajů. 
Diváci (letos cca 20) se mají na co dívat 
a podvědomě vědí, komu fandit. 

Vranovice – třetí místo, zleva Fröhlich, 
Schönfelder, Vašíček

Letos se ovšem mnohonásobným 
ligovým přebornicím tolik nedařilo. Hrálo 
se systémem každý s každým a následně 
vyřazovacím pavoukem. Ve finále zvítězil 
Rajhrad nad Těšany poměrem setů 2:1. 
Z místních bylo v boji o 3. místo úspěšné 
družstvo ve složení Schönfelder, Fröhlich, 
Vašíček. Pořadatelům se podařilo oslovit 
četné sponzory a  díky M. Novotnému 
nechybělo i  tradiční občerstvení. Všem 
sponzorům a  místní jednotě T.J. Sokol 
tímto oddíl také vyslovuje svoje díky a již 
spřádá plány na  uspořádání letošního 
„půlkulatého“ ročníku. V  pátek 17. 
listopadu 2023 se určitě přijďte podívat.

Ivo Korčák 

Soutěže družstev 
ve stolním tenisu
Po Novém roce zahájili stolní tenisté 

druhou polovinu svých pravidelných 
mistrovských soutěží. Naše T.J. Sokol 
v nich na břeclavském okrese reprezentují 
dvě družstva. Pro připomenutí - před 
deseti roky nasadil oddíl do  soutěží 
družstev dokonce 6 družstev. 4 družstva 
dospělých, po  jednom do  divize 
žen a  do  OP dorostu. Časy se ale 
(zvláště ve  sportu) podle „známého 
werichovského“ jednou jsi dole, jednou 
nahoře, mění velmi rychle... 

V  popředí tabulky OPI se projevuje 
určité přeskupování sil. Dlouholetý 
hegemon této soutěže Sokol Němčičky 
zažívá mírný pokles, naopak na  velkém 
vzestupu je stolní tenis v  Lanžhotě 
a v Lednici. 

Družstvu „A“ patří zatím v  této 
soutěži po  12 kolech s  bilancí 6 výher, 
jedna remíza, pět proher a  při skóre 
124:92 pěkné páté místo. V  průběhu 
jarních kol ale nebude k  zápasům 
z  důvodu zdravotních potíží nastupovat 
Stanislav Tetur, lze tedy očekávat pokles 
do  klidného středu tabulky. Dosavadní 
individuální bilance hráčů: Rudolf 
Zouhar – 31 výher, 14 proher, Jan Křivka 
– 27/12, Stanislav Tetur – 28/14, David 
Ponížil – 17/20. 

Staronová posila Roman Faron
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Družstvo „B“ sice v  loňské roce 
suverénně vyhrálo základní soutěž 
a postoupilo o úroveň výš, jednalo se však 
spíše o  jakýsi „poloviční postup“. Pro 
menší počet přihlášených družstev byly 
dvě nejnižší soutěže sloučeny, „béčko“ 
tedy opět hraje „základ“, tentokrát 
v  konkurenci dalších 16 družstev. 
Potěšitelná je ale zejména skutečnost, 
že po loňské hráčské nouzi se do sestavy 
po  mnoha letech vrátili a  pravidelně 
nastupují hráči Roman Faron a  Petr 
Strouhal. Družstvo „B“ je po  odehrání 
12 zápasů zatím druhé s bilancí 10 výher, 
dvě remízy, nula proher. Individuální 
úspěšnost hráčů: Petr Goliáš – 34/2, 
Miloš Němeček – 34/7, Roman Faron – 
25/7, Pavlína Veselá 19/14, Pavel Šťastný 
– 14/5, Petr Strouhal – 13/7.

Zapsal Pavel Šťastný

SDH Vranovice

Mladý hasič
•	 8.9.2022

Jsme zahájili hasičské tréninky. 
Přípravka a mladší děti se schází v 17:00, 
starší děti v 18:00.

Členů je celkem 26. 
V přípravce: 3 děti
Mladší hasiči: 17 dětí
Starší hasiči: 6 dětí

•	 28.9.2022
Jsme byli závodit v  Rudce 

u  Domašova. Akce nesla název Rócký 
Hasík 2022. Závodilo se v závodu požární 
všestrannosti – v  branném závodu. Kdy 
velitel+čtyřčlenné týmy běží okruh přes 
pole, louky, lesy, mladší cca 2 km trať 
a starší cca 3 km trať s plněním úkolů na 6 
stanovištích.

Mladí hasiči na Róckém hasíku 2022

Základní stanoviště bylo 
na  fotbalovém hřišti. Byla to super 
základna pro činnost mimo závodní, hráli 
jsme na honěnou, trénovali přeskok přes 
příčné břevno. Počasí nám přálo a  akce 
se velmi vydařila. Soutěžilo 1 družstvo 
starších a  1 družstvo mladších. Mladší 
obhájili 8. místo, starší 7. místo.
•	 1.10.2022

Se konal závod požární všestrannosti 
pod celoroční hrou Plamen. Soutěž 
probíhala v  Kuřimském Jestřabí. 
Soutěžilo 1 družstvo starších a 1 družstvo 
mladších hasičů. 

Na závodě požární všestrannosti
Průběh byl shodný s  průběhem 

v  Rudce u  Domašova, jen byl rozdíl, že 
již šlo o oficiální závod. Opět děti běžely 
jako tým v  obsazení velitel+čtyřčlenná 
hlídka. Na okruhu plnily 6 disciplín: 

1- STŘELBA ZE VZDUCHOVKY
2- ZÁKLADY TOPOGRAFIE
3- UZLOVÁNÍ
4- PRVNÍ POMOC
5- POŽÁRNÍ OCHRANA
6- LANO
Mladší hasiči byli na  11.místě z  32 

hlídek, čas 41:09.
Starší hasiči na 11.místě z 42 hlídek, 

čas 39:43.
•	 19.11.2022

Jsme byli na  11. ročníku 
v UZLOVÁNÍ v Hrušovanech u Brna.

Soutěžilo 1 družstvo mladších. Sofie 
Petříková vázala lodní uzel, Amálie 
Hanušková úvaz na proudnici, Alexandra 
Navrátilová tesařský uzel, Hana Melková 
plochou smyčku. Byla to uzlovací štafeta. 
Vyhrály krásné 10. místo z 16 týmů.

Na tuto soutěž jsme si poprvé oblékli 
nová, hasičská trička. Od  sponzorů 
ČIKA, RICHTER COMPANY, 
VRANOSTAV, IMPORTCAR 
CLASSIC. Dresy – trička jsou 
z  funkčního materiálu s  dlouhým 
rukávem. Objednali jsme 20 kusů – 
různých velikostí. Sponzorům velice 
děkujeme.

•	 8.12.2022
Exkurze na  Hasičské stanici 

v  Pohořelicích. Děti byly provedeny 
po  hasičce, podívaly se na  vybavení 
hasičských aut, viděly hasičský – 
záchranářský člun. Krásná akce.
•	 22.12.2022

Jsme ukončili tento rok u vánočního 
stromečku. Rozdali jsme si dárečky, 
ochutnali vánoční cukroví, vánoční čajík 
a povídali si. 

Ukončení roku u vánočního stromečku
Na  závěr jsme si popřáli příjemné 

prožití vánočních svátků a  štastný nový 
rok.

 Za SDH Vranovice Jana Hanušová

Z činnosti SDH 
ve Vranovicích
Na  začátku roku jsme byli nuceni 

opět zrušit hasičský ples. Během roku 
jsme 2x uspořádali sběr šrotu. Během 
jara jsme dokončili tréninkové hřiště pro 
mladé hasiče na  zahradě fary. V  červnu 
jsme navštívili hrad Bítov, Vranovskou 
přehradu a zúčastnili se oslav 120. výročí 
založení SDH v  Bítově. V  červenci 
naší obcí projížděl cyklistický závod 
Visegradské 4 kde jsme se podíleli 
na hladkém průjezdu závodníků naší obcí. 
V  srpnu jste nás mohli vidět na hodech 
v okénku s nápoji. Pro příměstský tábor 
skautů jsme předvedli ukázku techniky. 
První adventní neděli jsme na  jarmarku 
prodávali svařák a  čaj. Na  štědrý den 
jsme opět nalévali svařák a čaj na zpívání 
u kostela. 

Výjezdová jednotka 
Naše jednotka byla v  roce 2022 

povolána celkem k 30 výjezdům.
18x se jednalo o požár, 9x o technickou 

pomoc, 1x ostatní pomoc a 2x o cvičení. 
11 událostí bylo zaznamenáno v naší obci, 
ostatní v okolí.
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•	 21.1. 21:51 požár na betonárce v Nové 
Vsi – planý poplach

•	 7.2. 22:31 požár trávy v Pouzdřanech
•	 17.2. 15:18 tech. pomoc-spadený 

strom přes vozovku ve Vranovicích
•	 26.2. 11:26 požár trávy v Pohořelicích
•	 10.3. 16:20 požár v  areálu ZD 

v Nosislavi
•	 17.3. 16:52 ost. pomoc-příprava 

ubytování pro uprchlíky v Pohořelicích
•	 21.3. 13:16 požár trávy ve  Velkých 

Němčicích
•	 25.3. 12:21 požár trávy v Popicích
•	 25.3. 18:21 požár trávy v Popicích
•	 28.3. 18:04 požár komína 

ve Vranovicích
•	 12.4. 14:44 požár trávy v Pouzdřanech
•	 14.4. 13:41 požár trávy v Popicích
•	 24.4. 04:26 tech. pomoc – spadený 

strom přes vozovku ve Vranovicích 
•	 27.4. 15:05 takt. cvičení-požár traktoru 

v Popicích
•	 30.4. 21:39 požár v  sadu v  Popicích-

planý poplach
•	 23.5. 10:00 takt. cvičení – požár v ZŠ 

v Pohořelicích
•	 23.5. 15:46 požár trávy ve Vranovicích
•	 30.5. 10:09 takt. cvičení – požár 

v sušárně ve Velkém Dvoře
•	 4.6. 19:12 tech. pomoc – spadený 

strom přes vozovku ve Vranovicích
•	 4.6. 19:28 tech. pomoc-zatopený 

podjezd ve Vranovicích
•	 6.6. 15:36 požár třídírny komunálního 

odpadu v Drnholci
•	 18.6. 06:43 tech. pomoc-zraněná osoba 

v bytě ve Vranovicích
•	 20.6. 20:01 tech. pomoc-spadené 

4 stromy mezi Vranovicemi, Ivaní 
a silnicí I/52

•	 20.6. 21:04 tech. pomoc-nalomený 
strom nad chodníkem ve Vranovicích

•	 20.6. 21:34 tech. pomoc – zatopený 
podjezd ve Vranovicích

•	 22.8. 11:20 tech. pomoc-čerpání vody 
v CTP parku v Pohořelicích

•	 15.9. 08.19 požár ve  vlaku 
ve Vranovicích

•	 7.10. 13:39 požár RD v Troskotovicích
•	 10.12. 03:58 požár RD ve Vranovicích
•	 17.12. 11.47 požár RD v Pohořelicích 

Děkuji všem členům SDH za  jejich 
obětavou práci.

 Aleš Hanuš

SKAUTI

Výprava do Nového 
Města na Moravě 
Třetí listopadový víkend se členové 

našeho oddílu Jaguáři vypravili 
na  skautskou chatu Mercedes, která je 
v těsné blízkosti Vysočina Areny. 

Skautský oddíl před skautskou chatou Mercedes
Povedlo se nám přijet na  chatu 

v době prvního sněhu, takže jsme mohli 
podniknout krátkou výpravu krásně 
zasněženým okolím chaty a  užít si 
několik her na sněhu. 

Skautská výprava do Nového Města
V rámci výpravy jsme také pokračovali 

v  celoroční hře na  téma osidlování 
neznámé planety Desiderium. Úkolem 
osadníků na  výpravě bylo provést 
bezpečný výsadek nákladu z  vesmírné 
lodi na povrch planety – ochránít křehkou 
skořápku vajíčka při pádu z výšky 4 metry. 
V  této disciplíně soutěžily tři skupiny 
junáckých osadníků mezi sebou a každá 
skupina nakonec dokázala sestrojit 
výsadkový modul, který náklad úspěšně 
ochránil.

Skautský Mikuláš
letos navštívil na  40 rodin s  malými 

dětmi nejen z Vranovic, ale i malých členů 
oddílu z  Přibic. Mikulášovi pomáhali 

naši roveři a rangers. Díky jejich pomoci 
se Mikulášovi povedlo navštívit všechny 
děti v krátkém časovém úseku po setmění, 
takže již kolem půl osmé večer si mohli 
Mikulášovi pomocníci pochutnat 
na  výborné pizze, kterou od  Mikuláše 
za pomoc dostali ;).

Skautský Mikuláš a jeho pomocníci

Prosincové 
skautské akce
K  tradičním prosincovým akcím, 

kterými zakončujeme náš skautský rok 
jsou Vánoční schůzky družin, oddílovka 
s hodnocením domácího cukroví, roznos 
Betlémského světla v  obcích Vranovice, 
Přibice, Pouzdřany a Ivaň a silvestrovský 
výstup roverů a starších skautů na Kolby. 
Nejslabší účast byla paradoxně na vánoční 
oddílovce, kterou jsme uspořádali kvůli 
obavám z  velké účasti dětí ve  školní 
jídelně na  DPS – patrně dílem proto, 
že na  sklonku roku se rozšířily mezi 
dětmi ve  velké míře respirační nemoci. 
Na  oddílovce si děti mohly v  rámci 
workshopů vyrobit ozdoby na  vánoční 
stromky, lampičky na  betlémské světlo, 
nebo získat v  rámci minibojovky 
předměty, důležité k  pokračování 
osidlování neznámé planety Desiderium, 
kterou jako oddíl prozkoumáváme 
na  společných akcích od  začátku roku. 
Navzdory výkyvům v  účasti měla každá 
akce pozitivní ohlas u  účastníků a  nyní 
v  lednu již běží program družin v  plné 
síle. 

Silvestrovský výstup na Kolby
Na  závěr bych rád poděkoval všem 

členům oddílu za  to, že dávají přednost 
skautování před jinými aktivitami, 
kterých se dnes nabízí velmi mnoho, 
vedoucím družin a oddílové radě za jejich 
výbornou práci při vytváření programu 

Ráda bych touto cestou poděkovala 
Sboru dobrovolných Hasičů Vranovice 
za jejich obětavý přístup a profesionální 
kvalitní práci, které si velmi vážím 
nejen já, ale celé vedení obce Vranovice.

Bc. Šárka Novotná,  
starostka Vranovic
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Z redakční pošty
Inflace – často podporovaná 

a zneužívaná samosprávou
Inflace – v  současné době největší 

nepřítel každého z  nás, slovo, které 
slýcháme mnohokrát denně. Ano, inflace 
dosahuje cca 17 % a  celý loňský rok se 
pohybovala v  rozmezí 15–18 %. Všude, 
kam se podíváme, tak jenom vidíme 
zvýšení cen energie, potravin, benzínu, 
dopravy……….všeho.

Každý den slyšíme, kdo za  inflaci 
může: jistě energetická krize, válka 
na  Ukrajině, vládní rozpočtová (ne)
zodpovědnost, a  mnoho dalších více, či 
méně, významných příčin.

A  co s  tím? Nepodporovat 
a nezneužívat!

Pravdou, zcela výjimečně přiznanou 
je, že dochází v  mnoha případech 
ke  zvyšování cen, služeb a  výrobků 
i  naprosto bezdůvodně. Slovo inflace je 
často zneužíváno a  schovává se za  něj 
naprosto neopodstatněný nárůst cen. 

I samospráva (obce, města) přikládají 
polínka pod zažehnutý oheň jménem 
inflace. 

A naše obec není výjimkou!
I  obcím a  městům rostou náklady 

spojené se zvýšenými cenami energií. 
Inflace však přináší obcím a  městům 
zvýšené příjmy. Příjmy obcí a  měst jsou 
dány, mimo jiné i  tzv. Rozpočtovým 
určením daní (RUD), které je odvislé 
zejména na  vybraném DPH. A  přímo 
úměrně se zvyšující se inflací roste vybraná 
daň z  přidané hodnoty a  tím se zvyšují 
i příjmy obcí a měst.

Mezi Vánočními svátky (na  den 
28.12.) vedení obce svolalo mimořádné 
jednání Zastupitelstva obce s  jediným 
bodem programu – návrh na  zvýšení 
stočného na  rok 2023 o  11,-Kč včetně 
DPH, to je zvýšení cen (inflace) 
o  29 %. V  době, kdy je celostátní inflace 
v  astronomické výši, tak vedení obce 
přichází s  takovým zvýšením ceny 
za stočné. 

Předložené navýšení stočného činilo 
na jednoho občana (včetně batolat) 348,-
Kč/rok/osobu, pro obec navýšení příjmů 
o 870 tis. Kč/rok. 

A  to v  době, kdy roční náklady 
na provoz kanalizace a ČOV jsou ve výši 
cca 3 mil Kč, včetně 500 tis. Kč na opravy 

a investice. A stočné vybrané za rok 2022 
je rovněž ve výši 3 mil. Kč, to znamená, 
že pokrývá plánované náklady i  bez 
požadovaného navýšení o 29 %. 

A jak vedení obce navýšení stočného 
zdůvodňuje:
•	 Naše obec má ve  srovnání s  jinými 

obcemi a  městy výrazně nižší stočné. 
Ano, to je pravda, ale je to dlouhodobým 
hospodařením obce, je to mnohaletá 
výhoda všech našich občanů. A  proč 
o tuto výhodu bezdůvodně přicházet?

•	 Do  kanalizace a  ČOV je nutno 
v budoucích letech investovat. Ano, to 
je rovněž pravda. Ale současná výše 
stočného zajišťuje 500 tis. Kč ročně 
určené na investice a opravy a celkový 
rozpočet obce vytváří finanční rezervu 
cca 15 mil Kč na investice a opravy.

•	 Navýšení 348,-Kč na  osobu není 
vysoké. Ano, i to je pravda, ale pouze 
pro osoby v produktivním věku. Ne pro 
seniory a  osoby zdravotně postižené 
v době výrazné celorepublikové inflace 
vyšší než 15 %.
A  výsledek mimořádného jednání 

ZO: předloženému návrhu zvýšení cen 
stočného se podařilo částečně zabránit. 
Schváleno bylo v  poloviční výši. I  to 
považuji za  zbytečnou zátěž pro naše 
seniory v této nepříznivé době.

Inflace není abstraktní pojem, 
je to krutá realita, která negativně 
ovlivňuje život zejména seniorů 
a  nízkopříjmových spoluobčanů. 
Samospráva obecně (vedení obcí a měst, 
naši obec nevyjímaje) musí být velice 
citlivá v oblasti navyšování jakýchkoliv 
nákladů na bydlení. Obce a města nejsou 
inflací postiženi tak, jako každý z nás.

Jan Helikar, zastupitel obce 

V  reakci na  příspěvek pana  Helikara 
si dovoluji ponechat každému čtenáři 
vlastní vyhodnocení, zda jde tomuto 
zastupiteli opravdu o  snahu hájit zájmy 
občanů participací na  koncepčním 
rozvoji obce nebo jen snahu dehonestovat 
vedení obce a  práci ostatních zastupitelů 
prezentací jeho subjektivních úvah s prvky 
populismu, přesto, že dotyčný sám hlasoval 
pro zvýšení výše stočného.

Šárka Novotná, starostka obce 

akcí a  celoroční dobrovolnické práci 
v  naší organizaci a  také zastupitelstvu 
obce Vranovice a bývalému o současnému 
vedení obce za podporu při naší činnosti.

Pavel Kukleta

Klub seniorů

Mikulášské 
posezení
„Mikuláš, Mikuláš, plný košík nese,
celý je ohnutý, hlava se mu třese.
Perníčky, jablíčka, taky kousek uhlí,
nežli to roznese, bude celý ztuhlý“.

V  den, kdy slavil svatý Mikuláš svůj 
svátek 6.12.2022, pořádal Klub seniorů 
ve Vranovicích, vzpomínku na své mládí. 

Sešli jsme se v  pěkném počtu 
v  restauraci Veritas. Přivítala nás 
předsedkyně paní Anna Procházková. 
Jelikož Mikuláš je znám svojí štědrostí 
i  nám nadělil toto pěkné posezení 
s pohoštěním. A jaké by to bylo bez čerta 
a  anděla. Čert řinčel, zvonil zvonkama 
a  navštívil každý stůl, anděl rozdával 
čokoládová eura, Mikuláš perníčky.

Mikulášká besídka posezení s pohoštěním
Milé bylo od  majitele Veritasu, že 

každému z nás nalil jako dárek skleničku 
dobrého vína. 

Bylo to pěkné posezení plné 
vzpomínek, které jsme si mohli vzájemně 
sdělovat. Děkujeme Mikuláši, čerte 
a  andělíčku, rádi se budeme těšit na  vás 
zase za rok.

Za Klub seniorů Zdeňka Melová



18

Ohlédnutí za  přelomem roku z  pohledu 
Vranovčáků

První řádné veřejné zasedání nového zastupitelstva obce, 
které se uskutečnilo 13. 12. v zasedací místnosti obecního úřadu, 
mělo nadmíru hojnou účast ze strany veřejnosti. Do  zasedací 
místnosti bylo nutné přinést další židle, abychom se mohli 
všichni posadit. Asi nejvýraznějším momentem zasedání byly 
katastrofické scénáře bývalého pana starosty ohledně nízkého 
zůstatku finančních prostředků na obecních účtech ke konci roku 
2022, které se, jak již nyní víme, nenaplnily.

Na  prvním zasedání zastupitelstvo schválilo ukončení 3 
soudních sporů, týkajících se bytového domu Nad Dolinami, 
ve kterých byla obec Vranovice v pozici žalovaného. K dořešení 
jich zbývá ještě 12, z  nich v  5 obec vystupuje v  roli žalobce 
a zbylých 7 v roli žalovaného.

Paní starostka se chopila úřadu odhodlaně a každý, kdo chodí 
kolem obecního úřadu může vidět, že téměř každý den pracuje 
do  pozdních odpoledních hodin. Kdo už měl možnost s  paní 
starostkou jednat se mohl přesvědčit, že je ochotná každého 
upřímně vyslechnout.

Obec pokračovala v probíhajících stavebních akcích: rozšíření 
komunikace a  výstavba parkovacíh stání na  ulici Sokolská, 
rekonstrukci objektu na  Návsi, který bude sloužit jako nové 
ordinace lékařů a  nástavba budovy ZŠ na  ulici Masarykova. 
V  průběhu tohoto roku proběhne ještě realizace multifunkčního 
sportoviště v  areálu fotbalového hřiště a  přilehlých pozemků. 
U všech těchto akcí se snažíme provést takové úpravy, aby nově 
realizované stavby dobře sloužily svým budoucím uživatelům.

V blízké budoucnosti nás čeká tvorba plánu investic a oprav 
ve  kterém se budeme věnovat dalšímu rozvoji obce. Jako 
důležitou vnímáme debatu o podobě areálu za sokolskou halou, 
která je v tuto chvíli asi jediným místem, na kterém lze v obci 
konat májové zábavy a hody a vůbec větší společenské akce pod 
širým nebem.

Jako volební uskupení se stále pravidelně setkáváme 
a  diskutujeme o  aktuálních problémech v  širším okruhu lidí. 
Do  nového roku přejeme všem našim spoluobčanům hodně 
zdraví, štěstí, osobní pohody a pozitivní mysli.

Za Vranovčáky: Marcela Čechová, Pavel Kukleta, Jan Korčák

Oslava dvaceti let IDS Jmk!
Je co oslavovat? Ve  Vranovicích určitě ne! Při vylepšování 

se Kordis zaměřuje na  některé směry (viz dále) a  některé 
zanedbává. Složitý systém, kde není jednoduché vytvořit 
propojenost všech míst ke  spokojenosti všech. Připomínky 
občanů a  obcí jsou většinou řešeny systémem – proč to nejde. 
Na blanensku sepsalo petici bezmála 400 nespokojených občanů. 
Vlakové spoje byly nahrazeny autobusem. Pro kraj levnější 
řešení. Podobné (negativní) zkušenosti s organizováním dopravy 
v kraji jsou i u nás. V minulých letech připomínky k  jízdnímu 
řádu podepsalo více jak 600 občanů z  Vranovic a  okolí. Také 
neuspěli, ani se nedočkali autobusové náhrady. Po zprovoznění 
úseku Hrušovany u  Brna – Židlochovice sem zajíždí vlaky, 
které končívaly ve  Vranovicích. Půl hodinový takt od  rána až 
do 19:40. Vranovice byly tzv. dobrá adresa. Vynecháním vlaků 
v dopoledním sedle (vlaky H:40 zajíždí z Brna do Židlochovic) 

se takt prodloužil na  1 hodinu. Takže cesta do  Brna a  zpět se 
prodloužila o  2 hodiny. Jednoduché řešení: vytvořit přípoj ze 
Židlochovic do Hrušovan u Brna, ať již vlakem nebo autobusem 
a vlaky nechat projíždět až do Vranovic. Další zhoršení dopravní 
obslužnosti nastalo elektrifikací tratě Šakvice – Hustopeče. 
Vranovice přišly o  přímé spojení s  bývalým okresním městem, 
Břeclaví. Řešení je opět velice jednoduché – využít linky R13, 
která Vranovicemi projíždí. Získalo by se nejen rychlé spojení 
z a do Brna, ale i do Břeclavi a dále směr Hodonín res. Olomouc. 
Zastavením by se mohly nahradit i  vlaky H:40, které jezdí 
do Židlochovic. Odjíždí z Brna H:36. Že je to možné, je zřejmé 
z  jízdních dob. V  úseku Brno – Břeclav je stále stejná, i  když 
vlaky zastaví navíc v  Modřicích a  nově i  v  Rakvicích. Zcela 
bez logiky jsou některé spoje linky S 51 Břeclav – Šakvice. Jezdí 
většinou deset minut před R13 ve směru Šakvice. Zpět několik 
minut za  R13 a  obslouží navíc jen Ladnou a  někdy Rakvice. 
Bez návaznosti na vlaky z a do Hustopečí. Mohly by tedy končit 
již v  Zaječí!? Neměla by být lepší komunikace mezi krajem 
a ministerstvem dopravy při objednávání spojů a tím snižovat 
náklady a ušetřené peníze použít jinde? Obec v posledních letech 
jízdní řád nepřipomínkovala. 

Všichni jsme si rovni, někteří rovnější. Obce přispívají 
do systému IDS Jmk stejným dílem dle počtu obyvatel, ale jsou pak 
rozděleni do několika kategorií. Např. spojení do Brna ve špičce: 
1x za hodinu (Pouzdřany, Popice), 2x za hodinu (Vranovice), 
3x za hodinu (Šakvice), 4 x za hodinu (Hrušovany, Rajhrad, 
Modřice). Rozdílný je i počet spojů (vlakových, autobusových či 
jejich kombinace) do Brna za pracovní den. Např. Židlochovice 50 
x za den, Blansko 60 x za den, Hustopeče u Brna 46 x, Vranovice 
34 x, Tišnov 62 x?! Obce závislé na  autobusových přípojích 
k  vlakům ještě méně (Uherčice 18, Přibice 22, Ivaň 20). Jistě 
by uvítaly návaznost na R13. Celková cestovní doba do Brna 
a  zpět by se blížila k  půl hodině. Deset minut do  Vranovic by 
cestující případně i postáli. Jistě by se dalo najít více možnosti, 
jak dopravu zkvalitnit, aby přilákala do systému další cestující.

Vybíral Oldřich

U3V = univerzita třetího věku
Jedná se o nenáročné a zajímavé rozšiřování vědomostí pro 

seniory. Obec zajišťuje již šestým rokem prostory a konzultanta 
(pí.  Kvapilová). Začali jsme v  roce 2017. Stihli jsme probrat 
tato témata: Potraviny a spotřebitel, Cestování – co jste možná 
nevěděli, České dějiny a  jejich souvislosti I  a  II, Leonardo da 
Vinci, Lidské zdraví, Genealogie – Hledáme své předky, Čínská 
medicína v  české zahrádce a  naposledy Rituály evropských 
královských rodů. V začátcích se nás scházelo 15. Postupně se počet 
snižoval, až nás zůstalo 6. Na letošní rok jsme si vybrali témata: 
Historie a současnost české myslivost a Včelařský rok. Podrobnosti 
na internetu: e-senior, kde se můžete přihlásit jako host. Přijďte 
získat další znalosti o naší přírodě kolem nás. Přednášky jsou 1x 
za 14 dní (6 za jeden semestr). Délka přednášky cca 1 hodinu. 
Začátek v 10:00 nad knihovnou, tak se pěkně stihne oběd. Těšíme 
se na další „studenty“! Využijte této možnosti. Další informace 
v knihovně.

Vybíral O. jeden z posluchačů



Blahopřejeme…

Březen 
Marta Korábová ............................ 82
Zdenka Fučíková .......................... 85
Blažena Žáková ............................. 88
Karel Tropp ................................... 60
Ludmila Hochmanová .................. 75
Josef Zekl ...................................... 90
Zdeněk Hochman ......................... 65
Jaroslav Bartošic ............................ 93
Josef Dvořáček .............................. 75
Jiří Klimeš ..................................... 70
Ludmila Stejskalová ...................... 65
Jiřina Suchánková ......................... 87
Věra Rosová .................................. 81
Josef Kocmánek ............................ 75
Josef Kelbl ..................................... 84
Duben
Marcela Hasieberová ..................... 81
Jiří Hladík ..................................... 60
Marta Karpíšková ......................... 70
Jana Pávišová ................................. 65
Eva Halamková ............................. 65
Vladimír Jílek ................................ 82
Ludmila Hladíková ....................... 75
Dana Hochmanová ....................... 65
Miluše Hanušová .......................... 86
Helena Rausová ............................ 83
Františka Furchová ........................ 84
Jiří Zajíc ........................................ 87

Narození    
Josefína Zapletalová
Ina Drbalová

Úmrtí 
Ludmila Vajbarová 
Miloslav Staňka 
Věra Pohanková 
Olga Němečková 
Jana Kodýtková  

Počet obyvatel ke dni 31.12.2022
Muži ......................................... 1220
Ženy .......................................... 1214
Celkem...................................... 2434
z toho dospělí ............................ 1883

Společenská
kr onika
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 - muži ...................................... 934
 - ženy ...................................... 949
děti .............................................. 551
 - chlapci .................................. 286
 - dívky ..................................... 265

Průměrný věk obyvatel je 40,12 let.

Připravila: 
Magda Stehlíková, matrikářka

 

 

Vinotéka za Obecňákem a 
Vranovické Baby 

Vás srdečně zvou 18.2.2023  na masopustní 
dopoledne i odpoledne u Vinotéky 

Začátek : 11:00 hod 

Čekají na vás zabijačkové dobrůtky , teplý čaj i 
svařák , tanec i zpěv . Pro děti soutěže i hrátky 

s medvědem . 

Těšíme se na Vás v maskách i bez nich  

Děkujeme cvičenkám seniorského 
cvičení a paní Pitkové za finanční 
příspěvek, za který byly pořízeny 
podzimní dekorace, které byly využity 
při dílničkách vranovického dýňování.

Za centrum volného času  
Dana Kvapilová




