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V tomto čísle najdete:

  Dokončení Domu pro seniory

  Webové stránky obce opět 
uspěly

  Čtyřkolová posila pro obec

  Infocentrum se otevře veřejnosti

  Když víčka od PET lahví 
pomáhají

  Masopustní a karnevalové 
maškary

ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE

Dveře se na Dni otevřených dveří netrhly
Až 250 zájemců z  Vranovic a  přilehlého okolí si nenechalo ujít příležitost 

prohlédnout si nově postavený Dům pro seniory ve Vranovicích. Ten se veřejnosti 
otevřel na  Bílou sobotu 30. března v  rámci Dne otevřených dveří. A  dveře se tu 
netrhly. Místní i  přespolní zajímalo, jak celý bytový komplex vypadá, a  využili 
také možnosti podiskutovat s  vedením obce, projektantkou stavby a  budoucím 
provozovatelem ubytovacího zařízení.

Dveře objektu se pro veřejnost otevřely v  deset hodin dopoledne. Během 
několika minut davy návštěvníků zaplnily do poloviny obrovskou jídelnu, velkoryse 
prosvětlenou střešními okny, která má v budoucnu sloužit i jako sál pro pořádání 
kulturních a společenských akcí. Zde je přivítal starosta obce Ing. Jan Helikar, který 
na úvod zmínil základní fakta o celém projektu a poté popsal vnitřní uspořádání 
budovy, která má tvar písmene U a tvoří ji tři barevně oddělené bloky. „Ubytovací 
část je umístěna ve  druhém a  třetím nadzemním podlaží. K  dispozici je tam 42 
jednopokojových bytů a  sedm bytů dvoupokojových. Provozně bude odděleno 
druhé a třetí nadzemní podlaží od přízemí,“ uvedl první muž obce. 

Pokračování na str. 5
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané, v  těchto dnech 
se dokončuje pravděpodobně největší 
investice do sociálních služeb v naší obci. 
Jistě každý z vás si všiml, že na Náměstíčku 
již fi nišuje dokončení nového Domu 
pro seniory. K  úspěšnému závěru se tak 
chýlí projekt, jehož myšlenka vznikla už 
v  roce 2005. Podnětem výstavby Domu 
pro seniory byl stále vzrůstající počet 
obyvatel vyššího věku a naprostá absence 
ubytovacího a  pečovatelského zázemí 
v naší obci a v jeho okolí. 

Samostatná stavba bude dokončena 
v měsíci dubnu a trvala cca 14 měsíců. 

A proč zrovna na Náměstíčku? 

Jedná se o centrum obce, které „zdobil“ 
nevzhledný brownfi elds. Chátrající 
bývalé sídlo zemědělského družstva 
bylo dlouhodobě nevyužité a  stávalo se 
ekologickou zátěží. Proto vedení obce 
rozhodlo v roce 2007 o přestavbě budovy 
bývalého družstva na  dům pro seniory. 
Původní objekt totiž vyhovoval záměru 
nejlépe. Jak pro stavbu domu, tak pro 
vytvoření dostatečného zázemí, zejména 
zahradního parku za budovou.

Dům pro seniory poskytne víc 

než jen ubytování

Dům pro seniory je určen převážně pro 
soběstačné obyvatele, ale k dispozici jsou 
i pokoje se stálou pečovatelskou službou 
pro občany, kteří jsou již nesoběstační. 
Celková kapacita domu pojme celkem 
80 osob v  48 jedno a  dvoulůžkových 
pokojích. Pro nesoběstačné osoby 
s nutnou celodenní pečovatelskou službou 
jsou určeny 4 pokoje s kapacitou 16 osob.

V  areálu Domu pro seniory je dále 
vybudována kuchyně a  jídelna s  denní 
kapacitou 350 jídel, která bude sloužit 
také pro žáky ZŠ a  MŠ i  pro další 
strávníky, kteří budou mít zájem nové 
stravovací zařízení využívat. Nebude 
chybět zázemí pro společné praní a  pro 

zajištění doprovodných zdravotních 
a  sociálních služeb. Dále jsou v  budově 
vystavěny prostory pro Klub důchodců 
a  Klub maminek. Celý bytový komplex 
je vybaven výtahem a  je řešen jako 
bezbariérový. V  hlavní budově je již 
v  provozu lékárna. Součástí projektu je 
rozsáhlý zahradní prostor, určený pro 
aktivní odpočinek, který bude volně 
přístupný pro celou veřejnost.

Dům pro seniory bude nabízet 

základní sociální služby:

  pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu

  sociální a zdravotní služby
  zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím
  sociálně terapeutická činnost
  pomoc při uplatňování práv a při 

obstarávání osobních záležitostí
  kuchyně, jídelna

Budova je dispozičně a  kapacitně 
řešena tak, aby postupně mohla nabízet 
další služby: kadeřník, pedikúra, 
manikúra, masáže a  další dle potřeb 
veřejnosti.

Otevření Domu pro seniory

V  sobotu 30. dubna 2013 proběhl 
Den otevřených dveří, kdy byl celý objekt 
zpřístupněn veřejnosti. Ke  slavnostnímu 
otevření dojde 4. května 2013. Otevřením 
Domu pro seniory dochází k  naplnění 
dlouhodobého cíle obce. Současně se 
tak podařilo postavit základní kámen 
připravovaného dlouhodobého sociálního 
programu pro naši obec.

Poděkování

Závěrem si dovolím touto cestou 
poděkovat za dlouholetou práci Dagmar 
Humpolíkové, která k 31. 3. 2013 ukončila 
pracovní poměr. Za dobu působení paní 
Humpolíkové ve  funkci vedoucí Centra 
volného času se Zpravodaj obce Vranovice 
stal nejčtenějšími novinami v  naší obci, 
webové stránky získaly několik krajských 

ocenění a  jsou zdrojem vždy 
těch nejaktuálnějších zpráv 
(nejen z  naší obce). Knihovna 
získala mnoho nových čtenářů 
a  vysoká úroveň společenských 
a  kulturních akcí je již 
samozřejmostí. Vedení Centra 
volného času nově převzala 
Mgr.  Yvonne Konečná, které 
přeji v  nelehké práci mnoho 
úspěchů. 

Váš starosta
Ing. Jan Helikar

Obec získala dotaci 

na přestupní 

terminál

Letošní jaro zahájí obec Vranovice 
výstavbu přestupního terminálu u  vla-
kového nádraží. Podařilo se jí získat 
dotace z evropského fondu, které pokryjí 
většinu stavebních nákladů.

Na  projektu se začalo pracovat 
zhruba před třemi lety, kdy bylo zrušeno 
železniční spojení mezi Vranovicemi 
a Pohořelicemi a lidé začali více využívat 
linkové autobusy. Nápad na  vybudování 
bezpečného přestupního uzlu u železniční 
stanice vznikl podle slov starosty Jana 
Helikara jako reakce na  připomínky 
ze stran cestujících a  představitelů 
sousedních obcí. 

„Po silnicích míří čím dál větší objem 
dopravy. Cesty jsou zacpané hlavně 
v  ranní špičce, kdy nelze garantovat 
včasný dojezd autobusy. Proto je pro lidi, 
kteří chtějí cestovat do  Brna vlakem, 
terminál dobrou zprávou,” vyjádřil se 
starosta Pohořelic Josef Svoboda.

Autobusy sice staví u  vlakového 
nádraží už nyní, ale stávající prostor 
před nádražím nevyhovuje svým 
dispozičním uspořádáním současným 
požadavkům na  bezpečnost a  kulturu 
cestování. Autobusy musí často parkovat 
na  chodníku a  schází také prostor pro 
parkování osobních aut, kterými se 
k vlakovému nádraží dopravují obyvatelé 
ze sousedních obcí. V  místě železniční 
zástavky proto obec vybuduje nová 
parkovací místa pro autobusy i  osobní 
vozidla. Počítá se rovněž s novou úpravou 
chodníků a  osvětlení. Veškeré stavební 
úpravy mají přinést cestujícím větší 
komfort a  zvýšit jejich bezpečnost při 
přesunech mezi silniční a  železniční 
dopravou. 

„Stavební práce potrvají do  konce 
června. Celkové náklady si vyžádají 4,8 
milionů korun,” uvedl vranovický starosta. 

-kon-



3

Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

Usnesení rady obce jsou před zveřejněním 
upravena ve smyslu zákona o ochraně 
osobních údajů.

Usnesení rady č. 2/2013 

ze dne 21. 1. 2013

Rada:

1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila podmínky pro 

zveřejnění záměru pronajmout provoz 
kuchyně v Domě pro seniory. 

1.2.  Rada obce schválila fi nanční ocenění 
oddílu silového trojboje při TJ Sokol 
za mimořádné sportovní úspěchy 
v r. 2012.

1.3.  Rada obce schválila výběrové řízení 
na zpevněné plochy + sadové úpravy 
u DPS.

1.4.  Rada obce jmenovala členy výběrové 
komise pro výběrové řízení zpevněné 
plochy + sadové úpravy: D. Dofek, 
Ing. Kodýtková, Ing. Pezlar. 

1.5.  Rada obce jmenovala nového člena 
Školské rady (za Hanu Mazuchovou), 
Ing. Jana Helikara.

1.6.  Rada obce schválila zřízení účtu 
u České národní banky.

1.7.  Rada obce schválila smlouvu 
na zajištění realizačního managementu 
(výběrové řízení, monitorovací 
zprávy, závěrečné vyhodnocení atd.) 
pro dotační titul Snížení imisní 
zátěže (zametací vůz) se společností 
Eurovision a.s.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá připravit pravidla pro 

oceňování výjimečných sportovních, 
kulturních, školních a společenských 
úspěchů kolektivů i jednotlivců 
reprezentujících naši obec.

 T: 28. 2. 2013 O: starosta, 
D. Humpolíková 

2.2.  Rada obce ukládá připravit zadání pro 
vypracování projektové dokumentace 
pro lokalitu Síčky.

 T: 31. 3. 2013 O: Ing. Hladík
2.3.  Rada obce ukládá iniciovat vyjasnění 

vlastnického práva k pozemkům  
p. č. 1842/17, 1842/177, 1842/179, 
1842/184 a 1845.

 T: 31. 3. 2013 O: starosta, JUDr. Mach
2.4.  Rada obce ukládá předložit návrh 

na vypořádání všech dotčených 
pozemků v lokalitě Kopečky.

 T: 31. 3. 2013 O: místostarosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce bere na vědomí vyúčtování 

6. obecního plesu s Mistříňankou 
a program Centra volného času na 

r. 2013.
3.2.  Rada obce bere na vědomí informace 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
ke stanovení příspěvků na přenesenou 
působnost obcí a snížení dotací pro ZŠ.

Usnesení rady č. 3/2013 

ze dne 5. 2. 2013

Rada:

1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila personální obsazení 

pro TIC pro rok 2013.
1.2.  Rada obce schválila zadávací podmínky 

pro výběrové řízení na dodavatele 
technologie kuchyně v Domě pro 
seniory.

1.3.  Rada obce schválila změnu termínu 
(rok 2013) pro realizaci opravy 
komunikace, chodníků a parkovacích 
míst na ul. Masarykova.

1.4.  Rada obce schválila hospodaření 
a účetní uzávěrku obce za r. 2012.

1.5.  Rada obce schválila vítěze ve výběrovém 
řízení na DPS – zpevněné plochy 
+ sadové úpravy, nabídku uchazeče 
VAŠSTAV s.r.o. za cenu 1 665 000,- Kč 
bez DPH. 

1.6.  Rada obce schválila pořízení regulátoru 
el. energie pro ČOV.

1.7.  Rada obce schválila nový platový výměr 
s platností od 1. 2. 2013 pro ředitelku 
Základní školy a mateřské školy 
příspěvkové organizace.

1.8.  Rada obce pověřuje řízením obce 
v době dovolené (9. 2.–17.2. 2013), 
Ing. Pezlara.

1.9.  Rada obce schválila vypsání výběrového 
řízení na funkci vedoucí Centra volného 
času.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá podat na Úřad 

pro ochranu osobních údajů žádost 
o povolení pro umístění záznamových 
zařízení (kamerový systém + fotopasti).

 T: 28. 2. 2013 O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá připravit návrh pro 

využití společných prostor v DPS 
na doprovodné služby (masáže, 
manikúra, kadeřník, prádelna atd.)

 T: 15. 3. 2013 O: Mgr. Rapcová 

3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala výsledky inventarizace 

na vědomí.
3.2.  Rada obce bere na vědomí zrušení 

vládního projektu internetu 
do knihoven zdarma.

Usnesení rady č. 4/2013 

ze dne 18. 2. 2013

Rada:

1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila nabídku T-PRO.

ING s.r.o. na zpracování projektové 
dokumentace, včetně inženýrské 
činnosti na stavební práce: chodník 
na ul. U Floriánku a rekonstrukci ul. 

Masarykova v celkové ceně 
110 000,- Kč.

1.2.  Rada obce schválila účetní rozvahu ZŠ 
a MŠ Vranovice k datu 31. 12. 2012.

1.3.  Rada obce schválila program jednání 
Zastupitelstva Obce Vranovice dne 
28. 2. 2013.

1.4.  Rada obce souhlasí s posunutím 
termínu do 30. 6. 2013 a dodatečnými 
podmínkami pro uzavření Kupní 
smlouvy ubytovací části Domu pro 
seniory.

1.5.  Rada obce schválila Smlouvu o dílo se 
společností STRABAG a.s. pro stavbu 
přestupního terminálu.

1.6.  Rada obce schválila žádost pekařství 
KESI o snížení stočného o částku 
3 808,80 Kč.

1.7.  Rada obce schválila pronájem zahrádky, 
p.č. 2240/14 panu Antonínu Langovi, 
Masarykova  490, Vranovice.

1.8.  Rada obce schválila licenční smlouvy 
o veřejném provozování hudebních 
děl v obecním rozhlasu a při Obecním 
plesu s OSA – Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním 
a.s.

1.9.  Rada obce schválila vypsání výběrového 
řízení na funkci vedoucí Centra volného 
času.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá zpracovat návrh 

dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí 
kupní s Ing. Ivo Kociánem a projednat 
v Zastupitelstvu obce Vranovice.

 T: 28. 2. 2013 O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá vyzvat zájemce 

o provozování kuchyně v Domě pro 
seniory o upřesnění předložených 
nabídek.

 T: ihned O: starosta 
2.3.  Rada obce ukládá zpracovat 

návrh na vytvoření organizačních 
a materiálních podmínek pro zlepšení 
a zkvalitnění výuky tělesné výchovy 
v ZŠ.

 T: 15. 3. 2013 O: starosta, ředitelka ZŠ 
a MŠ

Usnesení rady č. 5/2013 

ze dne 4. 3. 2013

Rada:

1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila propagační 

materiály pro TIC pro r. 2013. 
1.2.  Rada obce schválila ke dni 5. 3. 2013 

Mgr. Yvonne Konečnou do funkce 
vedoucí Centra volného času.

1.3.  Rada obce vybrala nájemce pro 
provozování kuchyně v Domě pro 
seniory, společnost SCOLAREST – 
zařízení školního stravování, spol. s r.o.

1.4.  Rada obce jmenovala členy výběrové 
komise pro hodnocení výběrového 
řízení na dodavatele technologie 
kuchyně v Domě pro seniory: Ing. Jan 
Helikar, Drahomír Dofek, Ing. Jaroslav 
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Pezlar.

1.5.  Rada obce schválila koupi části 

pozemků p.č. 435/2, 435/1, 435/4, 

435/5 za cenu 10,- Kč/m2.

1.6.  Rada obce schválila vypsání výběrového 

řízení na Revitalizaci pozemku podél 

železnice (přejezd lokálky na Pohořelice 

– vjezd na silnici II/381).

1.7.  Rada obce schválila Smlouvu 

o poskytování služeb profi lu zadavatele 

se společností Eurovision a.s.

2. Ukládá:

2.1.  Rada obce ukládá připravit projekt 

zajišťování sociálních služeb v naší obci.

 T: 31. 3. 2013 O: starosta, 

Mgr. Rapcová

2.2.  Rada obce ukládá vypracovat 

geometrický plán na oddělení části 

pozemků p.č. 435/2, 435/1, 435/4, 

435/5 a p.č. 434/2.

 T: 31. 3. 2013 O: starosta

2.3.  Rada obce ukládá připravit mimosoudní 

vypořádání duplicitního vlastnictví 

pozemku p.č. 1638/6. 

 T: 31. 3. 2013 O: starosta

2.4.  Rada obce ukládá zajistit výmaz 

zástavního práva na pozemku p.č. 

1858/12.

 T: ihned O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:

3.1.  Rada obce vzala na vědomí informace 

o Rozhodnutí č. 12111242 – SFŽP 

o udělení dotace na snížení imisní 

zátěže. 

3.2.  Rada obce vzala na vědomí Veřejnou 

vyhlášku – oznámení o zahájení 

projednávání návrhu Územního plánu 

Obce Pouzdřany.

Usnesení mimořádné rady 

ze dne 11. 3. 2013

Rada:

1. schvaluje:

1.1.  Rada obce rozhodla o vyhodnocení 

veřejné zakázky na dodavatele 

technologie kuchyně do Domu pro 

seniory – nejnižší nabídka 

1 623 068,11 Kč uchazeče FOOD 

TOP SERVIS s.r.o., Mušlov 1122, 

Mikulov.

Usnesení ZO č. 1/2013 

ze dne 28. 2. 2013

1. ZO schvaluje

1.1.  ZO schvaluje program dnešního 

jednání.

1.2.  ZO schvaluje členy Návrhové komise.

1.3.  ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

1.4.  ZO schvaluje výsledky inventarizace 

k 31. 12. 2012 dle přednesené zprávy 

HIK.

1.5.  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek 

č. 1 ke Smlouvě budoucí o smlouvě 

kupní uzavřené dne 1. 3. 2012 s Ing. Ivo 

Kociánem.

1.6.  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 

pozemků p.č. 2565/132 o rozloze 349 

m2 a p.č. 2565/153 o rozloze 216 m2 

za celkovou cenu 508 500,- Kč Michalu 

Machovi, bytem Bodlákova 2400/22, 

Brno.

1.7.  Prodej pozemku p.č. 2565/144 

o rozloze 472 m2 za celkovou 

cenu 424 800,- Kč Jaroslavu a Evě 

Sychrovým, bytem Vltavská 4, 625 00 

Brno. 

1.8.  Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení práva  

odpovídajícího věcnému břemenu 

č. 1030009624/001 se společností 

E.OM Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 

215/6, 370 49 České Budějovice .

1.9.  ZO schválilo Plán jednání 

Zastupitelstva Obce Vranovice na 

r. 2013

1.10.  Zastupitelstvo obce zvolilo jako 

přísedící Okresního soudu Brno-venkov 

na funkční období let 2013–2017 paní 

Andreu Kučerovou, U Koupaliště 477, 

Vranovice .

1.11.  Zastupitelstvo obce schvaluje zahrnutí 

území obce Vranovice do územní 

působnosti Místní akční skupiny 

Podbrněnsko, o.s., a souhlasí s přípravou 

Integrované strategie území na svém 

území. Toto usnesení doplňuje usnesení 

zastupitelstva obce ze dne 19. 4.  2012, 

kdy ještě nebyl stanoven přesný název 

místní akční skupiny. 

2. ZO ukládá:

2.1.  ZO ukládá provést kontrolu plateb 

poplatků za psy za r. 2012.

 T: 31.3.2013 O: jednotliví zastupitelé

3. ZO bere na vědomí: 

3.1.  ZO bere zprávu o kontrole usnesení 

na vědomí.

3.2.  ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

Rady obce na vědomí. 

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
25. 4. 2013 v  19 hodin v  zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice.

Webové stránky 

Vranovic opět 

uspěly

V soutěži o nejlepší ofi ciální web měst 

a obcí Zlatý erb se na předních příčkách 

opět umístily Vranovice. Podle odborné 

poroty mají podobně jako v  minulých 

letech druhé nejlepší webové stránky 

obce v Jihomoravském kraji.

Vranovice se na  druhé místo 

vyprofi lovaly z  osmnácti krajských 

fi nalistů. Nutno podotknout, že 

webové stránky pořídily před třemi lety 

za  minimální náklady a  stejně tak je 

úsporný i  jejich provoz. O to cennější je 

umístění mezi obcemi, jež do internetové 

prezentace investovaly nemalé peníze.

S  novými technologiemi patříme 

mezi sedm vybraných v republice.

Vranovice uspěly i  v nové významné 

kategorii soutěže, která se týká 

technologie provozu a zabezpečení. Jedná 

se o podporu IPv6 a DNSSEC. Zvláštní 

cenu za tuto kategorii obdrželo pouhých 

sedm obcí a měst v republice. Vranovice 

jsou mezi nimi.

„Podle průzkumu, který v  rámci 

evropského projektu GEN6 realizovalo 

sdružení CZ.NIC, podporuje IPv6 

pouze jeden krajský úřad a  9,8 % 

nejvýznamnějších měst a  obcí (obcí 

s  rozšířenou působností). DNSSEC má 

pak zapnuto pouze 30 % krajských úřadů 

a  26 % obcí s  rozšířenou působností, 

což je pod celostátním průměrem 

(37 %),” upřesnil Jiří Průša ze společnosti 

CZ.NIC, který předával ceny za  novou 

kategorii.

Ocenění za  druhé místo v  soutěži 

Zlatý erb převzali v  pondělí 18. března 

2013 z  rukou hejtmana Jihomoravského 

kraje Michala Haška zástupci obce 

Vranovice, starosta Ing.  Jan Helikar 

a webmaster Dagmar Humpolíková.

-hum-
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Pokračování 

reportáže ze Dne 

otevřených dveří

Po  úvodním proslovu absolvovali 
návštěvníci komentované prohlídky, 
které kromě vranovického starosty vedli 
také místostarosta Drahomír Dofek 
a  projektantka stavby Ing.  arch. Leona 
Tupá. Ačkoli interiéry Domu pro seniory 
ještě nejsou zcela dokončeny, pochvalovali 
si návštěvníci komfort celého objektu 
a  nadstandardní vybavení bytů, jejichž 
součástí bude kuchyňská linka s dřezem 
a dvouplotýnkovou varnou deskou a dále 
sociální zařízení s  umyvadlem, WC, 
bezbariérovým sprchovým koutem nebo 
vanou. „To se naprosto nedá srovnat se 
státním zařízením,“ poznamenal Antonín 
Konečný, který sem přijel až ze Svitav. 

Přestože je celý bytový komplex 
vybaven výtahy a  od  začátku byl 
projektován jako bezbariérový, sociální 
pracovnice z  Domu pro seniory 
v  Rajhradu Lenka Kopečková namítla, 
že některé vstupní dveře do bytů i vstupy 
do  koupelen nemají požadovanou šířku. 
Kompletně bezbariérové byty se však 
nacházejí v  bloku A, který je vyhrazen 
pro důchodce, kteří již soběstační nejsou 
a potřebují trvalý lékařský dohled. „Nutno 
však počítat s  tím, že se stav seniora 
může náhle zhoršit nebo utrpí úraz, 
a  bude tak potřebovat invalidní vozík. 
Užšími dveřmi na vozíčku ale neprojede,“ 
upozornila paní Kopečková. Podobné 
situace je však provozovatel zařízení Ivo 
Kocián připraven v budoucnu operativně 
řešit. 

Ubytování v Domě pro seniory bude 
zpočátku určeno převážně pro soběstačné 
seniory v  důchodovém věku, kteří ještě 
nepotřebují soustavný dohled a  ústavní 
péči. Přednost přitom budou mít zájemci 
z Vranovic. Jak budou senioři postupem 

času stárnout, 
b u d o u 
p o t ř e b o v a t 
větší rozsah 
sociální péče. 
S  tím však 
provozovatel 
Ivo Kocián 
do  budoucna 
počítá a tvrdí, 
že v  Domově 
pro seniory 

budou moci důchodci v klidu dožít, a tedy 
jim nehrozí pozdější přesun do  léčebny 
pro dlouhodobě nemocné. 

Zkvalitnění života pro seniory 

i celou obec

Podle slov starosty Jana Helikara se 
účastníci Dne otevřených dveří nejvíce 
zajímali o  výši nájemného, o  energie 
a možnosti dalšího vybavení bytů. V Den 
otevřených dveří totiž ještě žádný z bytů 
nebyl kompletně zařízen. „Jednotlivé byty 
mají vlastní plynový kotel, samostatné 
měření odebraného 
tepla a vody a možnost 
regulace spotřeby ply-
nu i  elektrické energie. 
Tyto služby budou 
hrazeny přímo po-
skytovatelům energií 
dle skutečné spotřeby, 
tak jak je každý zvyklý 
z  vlastního domu,“ 
vysvětloval vranovický 
starosta. Další vybavení 
bytu pak bude záležet 
na domluvě s provozo-
vatelem. „Na  přání byt 
dovybavíme dalším ná-
bytkem a do kuchyňské 
linky zabudujeme sporák nebo ledničku,“ 
přislíbil provozovatel DPS Ivo Kocián.

Nájemné jednopokojových bytů bude 
měsíčně stát 6 000,- Kč, což je jen o málo 
víc než obvyklé nájemné v  garsonkách. 

Tato cena se může snížit, 
pokud by nájemce sdílel 
byt i  s  další osobou. 
Jak však Ivo Kocián 
poznamenal, doprovodné 
zázemí a  široká nabídka 
služeb v Domě pro seniory 
zvýší důchodcům celkový 
komfort jejich života, 
který jim běžný činžák 
většinou neposkytne. 
Přímo v  areálu je totiž 
umístěna nová lékárna 
a v kuchyni se bude každý 

den připravovat celodenní strava. Po ruce 
bude rovněž prádelna, kadeřnictví, 
pedikúra, manikúra, masáže i  lékař. 
To zároveň zkvalitní život v  celé obci, 
neboť služeb v Domě pro seniory budou 
moci využívat i  další občané. Kuchyně 
s kapacitou 350 jídel denně bude sloužit 
ke stravování žáků ze základní a mateřské 
školy i dalším zájemcům z řad veřejnosti. 

Domov pro seniory se stane 

živým místem k setkávání lidí

Nejvíce se o prohlídku vranovického 
Domu pro seniory zajímali starší 
občané. Zkoušeli si představit, jak by se 
jim zde žilo. „Bude důležité, jaké klima 
a komunitu si zde sami senioři vytvoří,“ 
rozjímal pan Jebavý z Vranovic, který se 
pak žertem dotazoval, zda si bude moci 
v  Domě pro seniory nechat načepovat 
pivo a  zahrát si s  ostatními mariáš. To 
podle něj přispěje k  lepší náladě mezi 
obyvateli domova důchodců. „Pivo si 
musíte zajistit sám, výčepna tu nebude,“ 
odbyla ho se smíchem architektka 

Leona Tupá a odkázala ho do místností 
s klenutými stropy v přízemí. Tam se totiž 
bude nacházet klubovna, kterou budou 
moci využívat k  setkáním a  posezením 
také ostatní důchodci z  obce a  rovněž 
místní Klub maminek. 

Také rozsáhlý zahradní trakt bude 
sloužit ubytovaným i veřejnosti pro aktivní 
odpočinek a  trávení volného času.„Park 
bude v  budoucnu propojen s  klidovou 
zónou, která povede podél říčky Šatavy 
k  bývalému koupališti,“ prozradil další 
plány obce vranovický starosta. Jeden 
z největších PPP projektů realizovaných 
za  sdružené peníze obce a  soukromého 
investora v  oblasti sociálních služeb by 
tak měl do budoucna fungovat jako živé 
komunitní centrum Vranovic. 

Text a foto: Yvonne Konečná
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Pracovní 

četa dostane 

čtyřkolovou posilu

Méně prachu, zametené chodníky 
i  krajnice silnic a  posečená tráva. Ideální 
představa o  čistě upravených ulicích 
Vranovic se zase o  něco více přibližuje 
realitě. Pomůže nový uklízecí stroj, 
na který v těchto dnech získala obec téměř 
dvoumilionovou dotaci. Čtyřkolový pracant 
vyrazí do ulic pravděpodobně v létě.

Pracovní četa obce, která doposud 
zajišťovala úklid ulic ručně, tak dostane 
výkonného pomocníka. Dědinu teď s jeho 
pomocí dají do pořádku rychleji.

„Na  získání dotace jsme pracovali 
zhruba jeden a  půl roku, od  října 2011. 
Nyní máme potvrzené rozhodnutí 
o fi nanční podpoře Evropské unie, která 
prostřednictvím operačního programu 
Životní prostředí uvolní na  nákup 
techniky 1 606 500 Kč, což je 85 % 
předpokládaných nákladů. Pěti procenty, 
tedy částkou 94 500 Kč přispěje Státní 
fond životního prostředí. Zbývajících 
10 %, tedy 189 000 Kč, doplatí obec 
Vranovice,” upřesnil starosta Ing.  Jan 
Helikar. Vyhlášení výběrového řízení 
na  dodavatele techniky se podle jeho 
vyjádření uskuteční v nejbližších dnech.

Největší výhodou zamýšleného 
uklízecího stroje je jeho bezprašný 
provoz. Na  traktůrku nechybí nádrž 
na  vodu s  rozprašovačem proti víření 
prachu. Kartáče jsou navíc napojené 
na vysavač, který ukládá posbíraný odpad 
do zásobníku.

Venkovní užitkový stroj lze rozšiřovat 
řadou speciálních nástaveb, které 
umožňují celoroční využití. Zametání 
a  vysávání na  jaře a  na  podzim, sekání 
trávy a  zastřihování živých plotů 
a trávníků v létě, zametání sněhu a sypání 
štěrkem, pískem či solí v zimě. „Pořízení 
sací zametací jednotky zlepší nejen vzhled 
obce. Její používání sníží také prašnost 
v  ulicích, a  tím zlepší životní prostředí,” 
míní starosta Jan Helikar.

-hum-

Obecní knihovna

Březen patřil 

čtenářům 

Je již letitou tradicí nejen naší knihovny 
slavit březen jako měsíc čtenářů. Obecní 
knihovna Vranovice letos připravila pro 
své čtenáře řadu dárečků. V  první řadě 
pamatovala na ty nejmladší čtenáře, děti 
ze Základní a mateřské školy Vranovice, 
kterým nabídla exkurzi po  knihovně 
a besedu o literatuře. Této akce se v březnu 
zúčastnily děti z  vranovické mateřinky, 
které se seznámily s prostředím knihovny 
a  s  literaturou pro děti – říkadly, 
pohádkami, příběhy i naučnou literaturou. 
Úspěšně přitom 
řešily nejrůznější 
hádanky a  úkoly, 
b e s e d o v a l y 
o  knihách, kreslily 
pohádkové postavy 
a  hledaly v  prostorách knihovny hračky 
s  Krtečkem. Po  zásluze pak všechny 
děti dostaly sladkou odměnu. Školáci 
ze základní školy navštíví knihovnu až 
koncem dubna.

Od 1. března byla rozšířena půjčovní 
doba na  15 hodin týdně, a  čtenáři tak 
mohli navštěvovat knihovnu každý den. 
V  týdnu od 1. do 8. března byly novým 
čtenářům vystaveny čtenářské průkazy 
zcela zdarma na  období jednoho roku. 
Opozdilcům byla udělena amnestie 
poplatků za pozdní vrácení knih. 

V  souvislostí s  akcí Březen – měsíc 
knihy vyhlásila vranovická knihovna 
fotosoutěž pro amatéry, nazvanou 
Čtení sluší každému. Jejím tématem 

bylo zachycení momentů, které by se 
jakkoli týkaly čtenářů a  četby, ať už 
doma na  gauči či ve  vlaku, v  neobvyklé 
pozici či v  plném zaujetí. Výsledky 
soutěže oznámíme a  oceněné fotografi e 
zveřejníme na  webových stránkách obce 
v průběhu měsíce dubna.

Změna půjčovní 

doby knihovny

S  účinností od  1. dubna 2013 dojde 
z  personálních a  provozních důvodů 
ke  změně půjčovní doby Obecní 
knihovny Vranovice. Rozšířený počet 
15 hodin týdně zůstane zachován, nebude 
však otevřeno každý den. V  pondělí 
a  ve  čtvrtek se bude půjčovat o  hodinu 
déle, půjčovní doba začíná již ve  tři 
hodiny odpoledne. Ve středu se dopolední 
půjčovní doba prodlouží až do 12 hodin. 
Pátek zůstává beze změny a  v  úterý 
bude knihovna kvůli nízké návštěvnosti 
uzavřena. Do  budoucna budou úterní 
odpoledne vyhrazena vzdělávacím 
a knihovnickým akcím pro veřejnost.

Nová půjčovní doba 

knihovny

Pondělí ................. 15 – 19 hodin
Úterý ................................ zavřeno
Středa ................... 08 – 12 hodin
Čtvrtek .................. 15 – 19 hodin
Pátek ..................... 16 – 19 hodin

e-mail: knihovna@vranovice.eu
tel.: 519 433 307

-kon-

Pětiletá Markétka 
Fiemová z Vranovic 
se stala vítězkou 
soutěže Čtenář roku 
2012 v nejmladší 
kategorii čtenářů 
do 6 let. Z rukou 
vranovické 
knihovnice Blanky 
Papežové převzala 
ve čtvrtek 
28. března 2013 
knižní odměnu – 
Pohádky pod polštář 
od spisovatelky 
Zuzany Pospíšilové. 
Blahopřejeme 
a přejeme hezké 
chvíle s knihou.

Ilustrační foto
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Infocentrum otevře 

doširoka dveře 

veřejnosti

Začátkem dubna obnovilo Turistické 
a  informační centrum Vranovice svoji 
činnost v  prostorách místní vinotéky. 
Jeho novou provozovatelkou je Ivana 
Skácelová z  Vranovic, která hodlá 
k  častějším návštěvám infocentra 
a  vinotéky přitáhnout nejen turisty, ale 
i  místní obyvatele. Za  tímto účelem 
rozšířila otevírací dobu a nabídku služeb.

V r a n o v i c k é 
„íčko“ a  vinotéka tak 
nebudou mít otevřeno 
jen o  víkendech, 
ale i  ve  všední dny 
odpoledne, přičemž 
do  budoucna se 
počítá s otevírací dobou v délce 30 hodin 
týdně, což je minimální standard každého 
turistického a informačního centra.

Vranovické infocentrum bude 
veřejnosti bezplatně poskytovat 
základní služby v  oblasti cestovního 
ruchu a  kromě toho využije unikátního 
propojení s místní vinotékou. Návštěvníci 
infocentra tak kromě získání informací 
o  obci a  regionu budou mít možnost 
posedět, ochutnat i  zakoupit lahvová či 
sudová vína vranovických vinařů a také se 
občerstvit.

„Chci turistům i  místním nabízet 
širší sortiment občerstvení,“ slibuje 
Ivana Skácelová. V  prostorách vinotéky 
připravuje k  prodeji mražené výrobky, 
kopečkovou zmrzlinu, slané i  sladké 
pochoutky, z  nápojů pak kávu, čaj 
a  nealkoholické nápoje. „V  nabídce by 
měly být i  párky v  rohlíku, hranolky, 
topinky a sýry k vínu. Při větších akcích 
připravíme pochoutky na grilu či z udírny. 
Chci, aby měli lidé na výběr a mohli se tu 
najíst i napít,“ vysvětluje paní Skácelová. 
Na  objednávku též připraví obložené 
talíře pro různé společenské akce, které 
lze v  pronajatých prostorách vinotéky 
pořádat po celý rok.

„Kontaktovala jsem místní Klub 
maminek, zda by uvítaly možnost posezení 
s  dětmi pod pergolou na  zmrzlině či 
kávičce, a  setkala jsem se s  pozitivním 
ohlasem. Proto bych jim ráda zařídila 
koutek pro děti, aby se mohly zabavit 
a maminky si v klidu vypily kávičku nebo 
si daly vínko, popřípadě něco na  zub,“ 
rozvíjí své další plány Ivana Skácelová. 

Na nedávném koštu vína ve Vranovicích 
se doslechla, že místní občané si myslí, 
že TIC a  vinotéka jsou pouze obecní 
záležitostí a nejsou přístupné pro širokou 
veřejnost. „Ráda bych proto touto cestou 
občanům vzkázala, že jsou k nám srdečně 
zváni. Mohou tu také využít připojení 
k  internetu a  za  poplatek možnost 
kopírování, tištění a  skenování,“ uvedla 
nová provozovatelka. 

Místní i  přespolní návštěvníci 
se mohou rovněž těšit na  víkendové 
akce s  hudbou a  řízené degustace 
vína některého z  místních vinařů. 
O připravovaných akcích bude veřejnost 
informována prostřednictvím internetu, 
plakátů a  hlášení rozhlasem. Veškeré 
další informace lze získat a  objednávky 
či pronájem domluvit na  telefonních 
číslech: 730 518 758, 777 077 050.

Provozní doba vinotéky 

a TIC Vranovice 

Dny Dopoledne Odpoledne

Středa zavřeno 15:00 - 18:00

Čtvrtek zavřeno 15:00 - 18:00

Pátek zavřeno 15:00 - 18:00

Sobota 9:00 - 12:00 14:00 - 18:00

Neděle 9:00 - 12:00  14:00 - 18:00

Od 3. dubna do  30. června 2013 
(mimo sezónu) bude provozní doba 

o  víkendech dle zájmu zákazníků 
prodloužena. Sezónní provozní doba 
bude upřesněna později.

Služby Turistického 

a informačního centra:

  veřejný přístup na internet
  přehled o ubytování a stravování
  turistické informace a propagační 

materiály o obci a regionu
  prodej turistických map, pohlednic 

a regionální literatury
  předprodej vstupenek na kulturní 

akce
  informace o fi rmách, institucích 

a úřadech v obci a okolí
  informace o kulturních, 

společenských a sportovních akcích 
v obci a regionu

  vyhledávání dopravního spojení
  tisk, kopírování, skenování 
  nabídka a prodej vín vranovických 

vinařů
  dárkové obaly na víno
  občerstvení (káva, čaj, nealko, 

zmrzlina, cukrovinky, slané 
pochoutky)

Text a foto: Yvonne Konečná
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Okna školy dokořán

Krátce o tom, co 

nového na ZŠ a MŠ 

Vranovice

  Ve škole i ve školce proběhlo 
dotazníkové šetření ohledně 
spokojenosti rodičů s činností školy. 
Všechny dotazníky byly vyhodnoceny 
a s jejich podrobnými výsledky se lze 
seznámit na webových stránkách ZŠ 
a MŠ.

  K zápisu do 1. třídy se dostavilo 
celkem 23 dětí, u tří dětí čekáme 
na vyjádření pedagogicko-
psychologické poradny k odkladu 
školní docházky.

  Pro žáky 1. i 2. stupně škola 
uspořádala vědomostní olympiády 
z téměř všech vzdělávacích předmětů. 
Vítězové školního kola postoupili 
do okresních kol.
Naším nejlepším „olympionikem“ 
je bezkonkurenčně žák 9. ročníku 
Daniel Fries, který nás výborně 
reprezentoval a umístil se 
na předních příčkách téměř ve všech 
oborech. Nejvíce se mu dařilo 
v olympiádě z českého jazyka, kde 
skončil mezi pěti až sedmi nejlepšími, 
a postoupil tak do krajského kola. 
Poděkování patří i žáku Marku 
Mazuchovi z 8. ročníku, který uspěl 
v dějepisné olympiádě, a Věroslavu 
Průdkovi z 9. ročníku, který obstál 
v chemické olympiádě.

  Škola intenzivně pracuje 
na projektech. Kromě projektu 
EU „Peníze školám”, kde aktuálně 
řešíme výběrové řízení na nákup IT 
techniky, se škola pouští i do dalších. 
Paní učitelky R. Nečasová 
a J. Sedláčková uspěly s žádostí 
o projekt „Pomáháme lesu – 
pomáháme sobě“ se zaměřením 
na ekologickou výchovu. Učitelky 
MŠ se zaměřily na dopravní výchovu 
a zažádaly o grant v projektu „ 
S Barbánkem bezpečně na zelenou“. 
Vedení školy se chystá v nejbližší 
době zareagovat na výzvu získat 
dotace z crowdingového serveru, 
které by rádo věnovalo na zlepšení 
relaxace žáků o přestávkách. 
Za získané peníze rovněž zamýšlí 
zrekonstruovat školní dvůr.

Mgr.Hana Pokorná, ředitelka

Jak šetřit lesy 

a přispět na školu

Jaro bývá spojováno s úklidem kolem 
domu, v domě i na půdě. Mnohdy přitom 
natrefíme na spoustu věcí, na které jsme 
již v  životním shonu dávno zapomněli. 
A mnohdy také najdeme spoustu toho, co 
již opravdu nebudeme potřebovat.

Naleznete-li hromady starého papíru 
– noviny, časopisy, kancelářský papír, 
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, 
lepenky, kartón, papírové obaly (např. 
sáčky) – schovejte je, svažte a  přineste 
v  pondělí 22. dubna do  školy nebo 
pošlete po dětech. U školy bude přistaven 
kontejner. Balíčky papíru zvážíme 
a  na  kontejner naložíme. Pokud papír 
nemůžete osobně nebo po někom do školy 
dopravit, ozvěte se alespoň do 15. 4. (tel. 
730  151  123), rádi pro papír vyšleme 
„rychlou spojku“. Přispěním do  sběru 
papíru pomůžete nejen životnímu 
prostředí, ale i naší škole. Z peněz, které 
za sběr utržíme, chceme přispívat dětem 
na jejich cesty na soutěže, startovné a jiné 
výdaje. Součástí sběrové akce bude také 
soutěž, v  níž budou soutěžit o  drobné 
dárečky nejen jednotlivci, ale i celé třídy. 

Svezený papír se pak roztřídí, slisuje 
a  odveze do  papírny, kde se ve  vodě 
rozvlákní. Následně je zbaven nečistot 
(např. kancelářských sponek). Takto 
upravená směs se stává základní surovinou 
pro výrobu nového papíru.

Papír nelze recyklovat donekonečna, 
opětovně jej lze využít 5x až 7x. 
Výhodou recyklace papíru je její šetrnost 
k  životnímu prostředí. Navíc se díky ní 
spotřebovává méně energie i  vody než 
při samotné výrobě, kdy je zapotřebí 
surové dřevo. Pro názornost uvedeme, že 
použitím 1t sběrového papíru se ušetří 
17 stromů v lese.

Všichni si uvědomujeme, že recyklace 
papíru má smysl. Šetří nejen životní 
prostředí, ale zároveň i  znamená úsporu 
nákladů na  jeho likvidaci. Z  použitého 
papíru, třeba z  kartonů nebo z  knih 
se za  pomoci moderních technologií 
a  postupů vyrábí nové plnohodnotné 
výrobky – např. papírové obaly, 
tepelná izolace, noviny. Možná si ani 
neuvědomujeme, jak velká část papíru, 
který kupujeme, je opětovně recyklovaná.

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy

Dotazy a odpovědi

Musím před svázáním z časopisů 
a dokumentů odstranit kancelářské 
svorky?

Svorky není třeba odstraňovat. 
Při dalším zpracování, takzvaným 
rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru 
se stane hladká kaše a těžší části jako 
svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou 
vybírány magnetickou separací. 

Musím před vhozením do kontejneru 
vytrhnout z dopisních obálek fóliové 
okénko? 

Můžete vhazovat obálky celé. 
Zpracovatelé mají zařízení, která si 
s fóliovými okénky poradí za vás.

Mateřská školka 

pamatovala v zimě 

na zvířátka

V úterý 19. února 2013 navštívily děti 
z mateřské školky pana hajného Martina 
Sedláčka, aby mu předaly krmení pro 
lesní zvěř. Děti přinesly tvrdý chléb, 
mrkev, jablíčka a těšily se, jak tím udělají 
zvířátkům radost. 

Za  to, že mateřská školka měla 
v  období zimy o  zvířátka starost, pozval 
pan hajný děti k  jarní návštěvě lesa, kde 
budou moci pozorovat mufl ony, srnky 
a  jiná zvířátka, o  něž se vranovická 
hájenka stará. 

Monika Galbavá
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otázkou času, aby se naše 
škola zkontaktovala s  fi rmou 
HOTTECH, která víčka 
vykupuje. Výtěžek z  prodeje 
pak byl zaslán nadaci LUNA, 
u  které má Míša svůj účet. 
Více o Míšovi a nadaci najdete 
na www.obrna.cz .

Míša se objevil v televizním 
pořadu Splněné sny, zahrál 
si s  pardubickými hokejisty 
a  pozoroval je při tréninku. 
Míšovi může pomoci 
pobyt v  Mezinárodním 
rehabilitačním centru ADELI 

na  Slovensku v  Piešťanech. Bližší 
informace na  http://www.adeli-method.
com/cz/. 

Čtrnáct dní v  ADELI stojí 75 tisíc 
korun, rehabilitace v  Česku pak přijde 
na  65 tisíc korun za  čtyři týdny. Proto 
se snažíme neustále shánět sponzory 
nebo získávat fi nanční prostředky jinou 
cestou, a tou je právě možnost v podobě 
plastových víček,“ vysvětluje Míšův 
tatínek.

Co říká Míša o sobě

„Snažím se dělat věci jako zdravé 
děti – vařím, peču, uklízím si pokoj, 
pomáhám taťkovi a  mamce, hlídám 
sestřičku, pravidelně sportuji, udržuji 
hygienu, chodím brzo spát, ale jedno 
dělat nemohu, nemohu chodit, a to bych 
chtěl moc rád! Jakákoliv plastová víčka 
mi pomůžou v mém boji zbavit se všech 
železných potvor, které musím používat 
místo nohou.“

Text a foto: Mgr. Andrea Lastomirská

Když víčka od PET 

lahví pomáhají, 

aneb osud 

vranovických víček

Všechno to začalo sběrem víček 
od  PET lahví pod vedením učitelky 
Andrey Lastomirské ve  druhé polovině 
školního roku 2006/2007. Soutěžilo 
se o  nejlepší třídu. Vyhrála 7. A  . Další 
školní rok se již soutěžilo o  nejlepšího 
jednotlivce. Na celé čáře vyhrála Kristýna 
Lesneková, žákyně třídy 8. A, která 
donesla do  školy několik plných pytlů 
víček, pěkně vytříděných podle barev. 
Celkem jsme nasbírali přes 390 kg víček.

Jaké bylo jejich využití?

V  první řadě víčka posloužila při 
oslavách 750 let Vranovic v  roce 2007. 
Široká veřejnost si z nich mohla na silnici 
vedle školy v  průběhu celého dne 
poskládat první vranovickou mozaiku. 
Skládali velcí i malí, bez rozdílu věku. 

Další mozaiky jsme vytvářeli koncem 
školního roku 2007/2008 před budovou 
školy U  Floriánka. Stavěly se hned tři 
mozaiky, které dávaly dohromady třídy 
1. A, 2. A  a 3. A. Pod vedením Andrey 
Lastomirské a  šikovných pomocniček 
K. Lesnekové a Y.  Lexové opět vznikly 
krásné mozaiky – mandaly. Nakonec si 
žáci zasoutěžili o nejdelšího hada a opět 
všechno pěkně po sobě uklidili. Víčka se 
každý rok využívala při branném cvičení. 
Pomohly nám i  v  hodinách matematiky 
a tělesné výchovy.

To nejlepší nakonec

V  závěru února se povedlo učitelce 
Lastomirské získat kontakt na  tatínka 
Michala Teresky, malého statečného 
kluka, který trpí dětskou mozkovou 
obrnou. Tatínek již má zkušenosti 
s  prodejem víček, a  tak bylo jenom 

Recitační soutěž

Opět po  roce se sešli žáci 1. stupně 
ZŠ na recitační soutěži. Nejprve proběhla 
třídní kola a tři nejlepší recitátoři z každé 
třídy postoupili do  školního kola, které 
se uskutečnilo 19. února. Všech 18 
soutěžících se na soutěž připravilo velmi 
poctivě, a  tak porota měla těžký úkol, 
koho zvolit za vítěze. 

Výsledky

1. kategorie (1. třída) 
1. místo: Tereza Bubeníková
2. místo: David Fridrich
3. místo: Zuzana Škamradová

2. kategorii (2., 3. třída) 
1. místo: Alexandra Lastomirská
2. místo: Štěpánka Horká
3. místo: Zuzana Veselá.

3. kategorii (4., 5. třída) 
1. místo: Eliška Kadlíčková
2. místo: Anna Pezlarová
3. místo: Jitka Tomšíková

Všem účastníkům recitační soutěže 
náleží pochvala za  pěkné výkony 
v  přednesu poezie a  taktéž poděkování 
za reprezentaci své třídy.

Text a foto: Eva Hnízdová

Okresní kolo 

chemické 

olympiády

Letošního školního kola chemické 
olympiády se zúčastnilo šest žáků ze 
třídy 9. A. Všichni dosáhli velice pěkných 
výsledků. Tři nejlepší, Věroslav Průdek, 
Daniel Fries a Pavel Goliáš, se 4. března 
2013 zúčastnili okresního kola na  SPŠ 
chemické v Brně, kde museli vypracovat 
teoretickou i praktickou část. Tato soutěž 
patří mezi velice náročné na  přípravu 
a  samostudium. V  silné konkurenci 
gymnázií naši žáci obsadili 11., 17. a 21. 
místo, mezi základními školami se umístil 
V.  Průdek na  3. místě. Všem žákům 
děkuji za  spolupráci a  účast na  letošní 
olympiádě.

Text a foto: Mgr. Jana Masaříková, 
třídní učitelka 9.A, vyučující chemie

Na fotografi i zleva V. Průdek, D. Fries, 
P. Goliáš (9. A)
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Společenské dění

Maškary oslavily 

masopust 

a pochovaly basu

Medvěd se slamáčkem, cigánka, 
klauni i  nezbytné plačky vedli průvod 
rozverných masopustních maškar, které 
vtrhly do  vranovických ulic v  sobotu 
9. února 2013. Cestou rozveselovali 
obyvatele vesnice a  ti je za  to leckde 
pohostili štamprličkou pro zahřátí nebo 
něčím k zakousnutí. Odpolední putování 
Vranovicemi trvalo až do večerních hodin 
a  pokračovalo masopustní merendou 
v hostinci na hale.

Symbolického pochovávání basy 
se zúčastnilo nezvykle velké množství 
lidí. Plačky se svého úkolu zhostily 
naplno, takže v  jejich nářku zanikal 
i hlas falešného faráře s kostelníkem. Ten 
po tradičních průpovídkách pokropil basu 
i  přítomné záchodovou štětkou a  vyzval 
sešlost k symbolicky poslední zábavě před 
čtyřicetidenním půstem.

Text a foto: Dagmar Humpolíková

Maškarní ples 

pro dospělé opět 

pobavil 

V sobotu 16. března 2013 proběhl již 
13. ročník Maškarního plesu pro dospělé, 
který tradičně uspořádal Sportovní klub 
Vranovice. Podle předsedy pořádajícího 
spolku Miroslava Ježi měla  letošní 
maškaráda opět velmi dobrou úroveň 
a  účast byla dokonce vyšší než loni. 
Maškarního bálu se letos zúčastnilo 
téměř 240 hostů, z  toho 89 jich přišlo 
v karnevalovém přestrojení. 

„Lidé z  Vranovic a  okolí se na  tuto 
akci každoročně těší a celý rok přemýšlejí, 
za co půjdou,“  sdělil Miroslav Ježa. „První 
ročníky nebyly nic moc, ale postupně 

začali místní brát tuto akci jako prestižní 
záležitost.“

Jeho slova potvrdil také jeden z vítězů 
karnevalové soutěže Marek Obdržálek, 
který společně s  Pavlem Pláteníkem 
a  Renatou Měřínskou vybojovali hlavní 
cenu za  důmyslné provedení masek 
Hurvínka, Spejbla a  Máničky. „Už se 
bavíme o tom, s čím vyrukujeme příští rok. 
Vždycky se obáváme, že už nepřijdeme 
s ničím novým,“ svěřil se Obdržálek. Pro 
letošní ples našel inspiraci na brněnském 
Reji masek, kde ho zaujaly masopustní 
masky s tyčkami. Ty ho přivedly k nápadu 
stylizovat se do loutkových postav Josefa 
Skupy. „Kdybychom šli jen v kostýmech 
Spejbla s Hurvínkem, tak bychom zdaleka 
tolik nezaujali. Bylo potřeba ještě přidat 
dřevěnou konstrukci s provázky, abychom 
vypadali jako marionety. Každý nápad se 
musí dotáhnout do detailu, proto jsme si 
nazuli i ty obrovské boty z polystyrenu,“ 
dodal Obdržálek.

Návštěvníky plesu rovněž okouzlily 
působivé masky fi lmových Avatarů 
i pěkně ušité zelené kostýmy vranovických 
vodnic Jitky Novákové a Andrey Ceklové, 
které si na  parketu zařídily  posezení 
u  rybníčka s  vrbou. Jako dokonalé 
potápnice působily Monika Tyšlerová 
s  Martinou Froňkovou, kterým ani 
obrovské potápěčské ploutve nezabránily 

v  provozování temperamentních tane-
čních kreací. Úspěch u  publika rovněž 
sklidilo 120 kilogramů vážící mimino 
v kočárku, které představoval Jiří Bezvoda.

Podle slov pořadatele Miroslava Ježi 
si však ocenění a pochvalu zasluhují také 
ostatní kostýmovaní účastníci plesu za to, 
že dokázali investovat svůj čas a kreativitu 
do vytvoření nápaditých masek a pobavit 
tím sebe i ostatní.

Text a foto: Yvonne Konečná

Více fotografi í najdete na www.vranovice.
eu, sekce Aktuality

Na karnevalu se 

děti nenudily. Bavili 

je klauni

V  neděli 17. března 2013 pořádala 
ZŠ a  MŠ Vranovice pravidelný tradiční 
karnevalový rej. Sportovní hala se velmi 
rychle zaplnila pohádkovými bytostmi, 
které se netrpělivě těšily na  zábavný 
program. Ten si pro ně tentokrát připravili 
dva klauni, respektive klaunky Tuťu 
a  Ňuňu z  brněnské divadelní agentury 
Koráb.

Princezny, víly, motýlci, berušky, ale 
i udatní kovbojové, indiáni a další masky 
prokázali svoji odvahu a  statečnost při 
plnění různých úkolů, ať už šlo o krmení 
draka, taneční soutěž s  míčky, skákání 
s  nafukovacími balónky nebo setkání 
s obrem. Všechny děti byly moc šikovné, 
a  proto za  odměnu dostávaly bonbóny 
a nafukovací balónky ve tvaru zvířátek. 

Zpestřením programu bylo i  vystou-
pení country taneční skupiny Vranovický 
čtyřlístek. Snaha všech masek byla 
oceněna zaslouženým potleskem a domů 
si děti kromě bohatých zážitků odnášely 
také drobné dárky z  tomboly od  našich 
sponzorů, kterým tímto moc děkujeme. 
Jejich seznam najdete zveřejněný 
na  internetových stránkách naší školy. 
Doufáme, že všichni odcházeli z  akce 
spokojeni a  příjemně naladěni a  že se 
za rok na karnevalu opět sejdeme.

Text a foto: Eva Holíková
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Z činnosti spolků

ČZS - Vinaři Vranovice

Na vranovickém 

koštu letos 

excelovali místní 

vinaři

Letošní 44. výstava vín ve Vranovicích 
se nesla ve  znamení úspěchu místních 
vinařů, kteří přispěli nejvyšším počtem 
vzorků. Čtyři z  pětice oceněných 
šampionů výstavy jsou z Vranovic. 

Letos se na  výstavě sešlo celkem 
639 vzorků z  37 odrůd, což je méně 
než v  minulých ročnících. Nejvíce byla 
zastoupena vína z  roku 2012, který 
vinařům přinesl kvůli nepřízni počasí 
podstatně menší úrodu. Loňský noční 
májový mráz totiž zničil více než polovinu 
vinné úrody v celé České republice. 

„Výnosy byly sice slabé, ale vína 
jsou hodně vyzrálá a  mají vysoký 
extrakt,“ zhodnotil loňský rok předseda 
pořádajícího spolku Vinaři Vranovice 
Drahomír Dofek. Podle něj tak kvalita 
zvítězila nad kvantitou.

Šampioni výstavy

I  letos na  výstavě převládaly vzorky 
bílého vína a  mladší ročníky. Cenu 
za nejlepší mladé bílé víno si odnesl Jiří 
Hladík z  Vranovic. Nejlepší bílé víno 
starších ročníků měl vranovický vinař 
Josef Faron, který také získal Pohár 
starosty obce. Jediným přespolním 
vinařem, který se zařadil mezi šampiony 
výstavy, byl Karel Hasala z  Nosislavi, 
jehož mladé červené víno porota ocenila 
jako nejlepší. Cena za  nejlepší červené 
víno starších ročníků pak putovala 
do rukou Tomáše Prycla z Vranovic.

Kolekce pěti nejlepších vín

Nejlepší mladá vína ročníku 2012 

měl Jiří Šilinek z  Pavlova. Nejlepší vína 
starších ročníků patřila vranovickému 
vinaři Radku Machovi.

Pohár senátora za  nejlepší víno 
z kategorie přírodně sladkých vín převzal 
z rukou sociálnědemokratického senátora 
Jana Hajdy místní vinař Lubomír Celnar.

V kategorii odrůdy Chardonnay 2012 
zabodoval Jan Šich z Vranovic. V soutěži 
ZO Vranovice pak porota ocenila bílé 
víno Petra Fridricha a  červené Luboše 
Mrkvici. 

Mezinárodní účast, štědrá 

tombola a umělecké ceny

Slavnostního vyhodnocení, které se 
již tradičně konalo v sále sportovní haly, 
se letos zúčastnilo 534 milovníků vína, 
z  toho tři cizinci z  Francie, Španělska 
a  Polska. Ti byli průběhem celé akce 
i  kvalitou degustovaného vína doslova 
nadšeni. 

K  poslechu i  zpěvu všem zahrála 
cimbálová muzika Katrán z  Velkých 
Bílovic, kterou ve  večerních hodinách 
vystřídala dechová hudba Moraváci. 
Program pak o  půlnoci uzavřela bohatá 
tombola, jejíž hlavní výhrou byl 220 
litrový sud na víno s plovoucím víkem.

Letošní vkusné ceny pro vinaře 
zhotovil místní umělecký kovář Pavel 
Valášek. Výstava se konala za  podpory 
Vinařského fondu ČR.

-kon-

Sbor dobrovolných 

hasičů Vranovice

Začátek každého roku je u  našeho 
Sboru dobrovolných hasičů vždy 
ve znamení příprav a následného konání 
výroční schůze SDH. Ta letošní se konala 
v  neděli 13. ledna 2013 ve  společenské 
místnosti hasičské zbrojnice. Pozvání 
mezi nás přijali p.  Oldřich Tichý, 
starosta okrsku č. 3 Žatčany, p.  Karel 
Fojtík, starosta SDH Přísnotice, Roman 

Bittner, velitel požární stanice HZS JmK 
Pohořelice, a také zastupitel Ing. Jaroslav 
Pezlar. Zprávu o činnosti sboru přednesl 
tak jako každý rok velitel našeho sboru 
Jan Rohrer.

Výroční schůze okrsku č. 3 Žatčany, 
kam naše jednotka spadá, se konala 17. 
února, tentokrát v  Moutnici. Za  naši 
jednotku se této schůze zúčastnil Jenda 
Rohrer.

Na  přelomu měsíce ledna a  února 
proběhla ve  fi rmě THT Polička oprava 
čerpadla na  našem zásahovém vozidle 
CAS K  25 Liaz. Vozidlo bylo mimo 
provoz cca 14 dní. 

31. ledna byla naše jednotka povolána 
k  prvnímu výjezdu letošního roku, a  to 
přímo v  naší obci. Jednalo se o  přehřátí 
kotle na pevná paliva. Na místo jsme vyjeli 
automobilem Avia DA 12 ve  složení 
Pavel Verner a Marek Augustin. Na místě 
jsme spolupracovali společně s jednotkou 
HZS z  PS Pohořelice. Bylo provedeno 
ochlazení kotle a  odvětrání objektu 
od kouře. Událost se obešla beze škod. 

16. února uspořádala naše jednotka 
hasičský ples. Přípravy začaly již časného 
rána, kdy děvčata připravovala na hasičské 
zbrojnici jednohubky. Mezitím probíhala 
výzdoba haly v  hasičském stylu. 
O  přípravu tomboly se velkou měrou 
zasloužil především Aleš Hanuš. Večer 
všem zahrála k tanci a poslechu skupina 
Trio Relax. Děkujeme našim příznivcům, 
kteří nás poctili svojí návštěvou a  přišli 
se na  náš ples pobavit a  zatancovat. 
Děkujeme též i  všem podnikatelům 
a  fyzickým osobám, kteří nám přispěli 
do tomboly věcnými cenami.

Zároveň bychom chtěli poděkovat 
panu Mackovi a jeho fi rmě Meryl Plast, 
sídlící ve Velkém Dvoře, za peněžitý dar, 
který věnoval naší jednotce. Bude využit 
především na nákup hasičského vybavení, 
výstroje a ochranných prostředků. 

V  měsíci březnu se nositelé dýchací 
techniky naší jednotky zúčastní výcviku 
na  polygonu HZS v  Brně-Líšni. 
Fotografi e z  této akce si budete moci 
prohlédnout na  internetových stránkách 
našeho sboru: http://hasicivranovice.
webnode.cz/

Za SDH Vranovice Marek Augustin 
a Jan Rohrer

Aktuální informace o činnosti vranovických 
dobrovolných hasičů najdete na  http://
hasicivranovice.webnode.cz/
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Moravský rybářský 

svaz MO Vranovice

Místní organizace MRS 

ve  Vranovicích pořádá ve  dnech 26. až 

28. dubna 2013 rybářský výlet do města 

Lanškrouna.

Hlavní náplní bude rybolov 

na  revírech místní rybářské organizace 

a nedělní závod. Přihlásit se mohou děti 

do 15 let, které jsou členy místní organizace 

Vranovice. V  případě neobsazení míst 

v  autobuse se mohou výletu zúčastnit 

i  další zájemci. Ubytování, stravování, 

doprava i pojištění budou zajištěna. Cena 

zájezdu činí 300 Kč. Závazné přihlášky 

podávejte nejpozději do 12. 4. 2013.

Bližší informace získáte na  adrese: 

Luboš Mrkvica, Dlouhá 28, Vranovice; 

telefon 723 065 667, 519 433 270; e-mail: 

mrsmovranovice@seznam.cz

MUDr. Petr Bartl informuje

V  posledních letech narůstá výskyt 
černého (dávivého) kašle u  dospělých, kteří 
byli v dětství očkováni. Zjistilo se, že imunita 
proti tomuto onemocnění není celoživotní. 

U dospělých onemocnění probíhá obvykle 
jako několik týdnů trvající záchvaty dusivého 
kašle a  lze je léčit antibiotiky. Onemocnění 
je velmi obtížně rozpoznatelné od  jiných 
onemocnění spojených s  kašlem – většinou 
je diagnóza možná jen serologicky.

Děti lze očkovat nejdříve od  9. týdne 
věku. U dosud neočkovaných dětí může mít 
černý kašel velmi závažný průběh a  několik 
kojenců v  posledních letech na  tuto nemoc 
zemřelo. K  nákaze těchto dětí dochází 
obvykle od nejbližších členů rodiny – rodičů 
či prarodičů. 

Obranou proti nákaze nechráněných 
dětí je jednorázové přeočkování dospělých 
v rodinách, kde plánují potomka. Očkovat lze 
spolu s povinným očkováním proti tetanu – 
očkovací látka Boostrix.

Pro mladé dospělé je ideální přeočkování 
v 25 letech, pro starší kdykoli při přeočkování 
proti tetanu. Očkovací látka stojí cca 580 Kč. 

Bližší informace rád sdělím zájemcům 
ve své ordinaci.

BAZÁREK 
                          DĚTSKÉHO 
                          OBLEČENÍ 

 

KDE:  Vranovice F-CLUB 
             Výběr:   pátek  12.4.2013  v 17:00hod 
KDY: prodej:  sobota  13.4.2013 od  13:00 – 17:00hod 
             Výběr:  neděle  14.4.2013 od 10:00 – 11:00hod 
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRODEJCŮM: 
NUTNÁ REGISTRACE NA TEL: 606425500 
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Z historie obce

Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922) 
seriál - díl XII.

Rok na dědině – Velikonoce

Velikonoční svátky jsme měli rádi 
především proto, že jsme měli ve  škole 
tři dny prázdno: na Zelený čtvrtek, Velký 
pátek a Bílou sobotu (tehdy jsme v sobotu 
mívali normální vyučování a  taky se 
v  sobotu dělalo). Kostelní zvony, jak 
známo, odlétají na  Velikonoce do  Říma 
a nahrazuje je hrkání. To byla pro kluky 
událost a nešťastný ten, kdo neměl hrkač 
nebo řehtačku. Klapačky jsme neznali. 
Mně hrkač udělal náš Frantík, když se učil 
stolařem u strýce Klimeše v Unkovicích. 
Kluci z ulice si mne předcházeli a dělali 
mi pomyšlení, jen abych je nechal chvilku 
zahrkat.

Elitou mezi hrkači byli párovači. Byli 
to starší kluci, kteří chodili do  kostela 
a  hrkání organizovali. Stavěli páry 
a určovali, kam kdo pojede. Měli fi španky 
a  právo užít jich, kdy to bylo třeba 
k zjednání pořádku. Hlavní párovač měl 
kapesní hodinky a  podle nich určoval 
denní i  večerní rytmus hrkání. Párovači 
spávali společně v  nějaké cimře blízko 
kostela, na  slámě, na  znamení pokání. 
Místo pokání však tajně upíjeli fl aškové 
pivo, kouřili a  vyprávěli si necudnosti 
o  děvčatech. Chcali v  koutě cimry, ven 
se v noci báli. V pátek před rozedněním 
se šli umýt do  studánky na  Pastvisku 
v  přesvědčení, že tím všechny hříchy 
a nepravosti ze sebe smyli. 

P o d l e 
toho, kolik 
přišlo hrka-
čů, se utvořily 
skupiny – ří-
kali jsme cuky 
– a  rozjely se 
po  dědině. 
My se Slávou 
jsme jezdili 
vždycky trasu 
kolem Flo-
riánku – tam 
bylo první 
modlení – 
Anděl Páně, 
přes Lapačov, kolem cigorky na  Přibic-
kou. U  kříže u  Skoupých byla další za-
stávka a další modlení, a pak přes glajze 
na Pinďulky a zpátky ke kostelu. Druhá 
parta měla na  starosti Pardálov a  Přís-
notickou. Naposledy se hrkalo v  sobotu 
ráno, načež chodili párovači po  ulicích 
a: „Tetičko, za hrkání vajíčko“. Někde do-
stali pár vajec, jinde koblih nebo kugluf, 
i nějaká korunka se sešla. V cimře to dali 
všechno dohromady, dopili, co zbylo, po-
jedli, co dostali, o  korunky se rozdělili. 
Kdo se přejedl, toho bolelo břicho ještě 
o Vzkříšení.

Na Velký pátek se chodilo do kostela 
na „lóbání“. U Božího hrobu položili kříž 
s Kristem, v šeru svítilo jen věčné světlo, 
hasiči v uniformách drželi čestnou stráž. 

Nás kluky zajímali nejvíc právě hasiči. 
Hlavní stan měli v  hospodě u  Richarda 
Venyše, odtud chodili po  hodině 
do  kostela. V  hospodě z  dlouhé chvíle 
popíjeli pivo a  vermut, pojídali žemle 
a  solcštangle, útratu zaplatil kostelní 
hospodář. Po každém pivu byly přestávky 
a střídání stráží kratší a častější, mnohdy 
museli z kostela i mezi tím, všechno chce 
své.

V sobotu na Vzkříšení byla venku celá 
dědina, jen holič Pešina svítil v ofi cíně až 
do noci. Každý měl na sobě něco nového, 
muzika hrála „Alleluja – živ buď, nad 
smrtí zvítězitel…”, radní, hasiči a veteráni 
nesli baldachýn, paškál, korouhve a sošky 
svatých, kostelní sbor zpíval, Mojžíšek 
hrál na harmonium, které vozil na tragači 
kostelník Dórek Dofek, později Franta 
Puc, od  oltáře k  oltáři. My z  našeho 
domu jsme kostelu nikdy moc nedali, ale 
Vzkříšení a  Boží tělo jsme slavili taky, 
bývalo to pěkné. 

Z  celého Vzkříšení jsme se ale 
stejně nejvíc těšili na  smažené kozlátko 
s  bramborovým salátem, cvibach nebo 
smaženici z husích vajec. To jsme se zase 
jednou dosyta najedli. Zlaté Velikonoce!

A  bylo tu Velikonoční pondělí, 
s  ním šlahačka, mrskut či šmigrust, 
po vranovicku ovšem vždy „rócačka“ – to 
je zkomolenina z  německého brautzen. 
Hon na čarodějnice – jak jsme s oblibou 
říkali.

Kluci měli vesměs žíly pletené 
z  vrbových proutků. Z  osmi prutů je 
dělával strýc Vybíral na  Lapačově, ale 
každá stála padesátník. Jiní kluci měli 
fi španky, pruty, klokočí a  tak. Chodili 
jsme nejdřív k příbuzným, pak na děvčata 
v  dědině. U  známých jsme koledovali: 
„Róci róci, dé mně véci, jedno bílý, 
dvě červený, šak vám slípka snese jiný, 
v  komoři v  kótku na  zeleným prótku, 
prótek se otočí, litr vína natočí“.

Starší kluci podnikali výpravy 
za známými děvčaty nebo spolužačkami. 
Přeskočili plot nebo přišli zadem 
zahradou, schovali se ve dvoře, prošmejdili 
komory a sklepy a čekali, až holky přijdou 
z kostela. I bylo výskotu a křiku po celé 
dědině. Hospodyně se naoko durdily, ale 
byly rády, čím víc šlahačů na jejich Mařku 
přišlo. Stálo to nějaké vajíčko navíc, pár 
pohárků páleného, ale spokojenost byla 
všeobecná. Některé děvy si potajmu 
i  zaplakaly: jedny pro mázy a  modřiny 
na  prdelkách, jiné z  lítosti, že na  ně 
šlahači letos zapomněli.

Největší užitek z  mrskutu měli 
kolotočáři a šóklaři. Kluci tam projezdili 
všechny vyšlahané peníze i vajíčka, která 
nestačili zkonzumovat.

Přepis: Lenka Jančová
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SPORT

Silový trojboj

Pláteník postupuje 

do celorepublikového 

finále

Mistrovství Moravy v silovém trojboji 
mužů a  žen proběhlo 2. března 2013 
v  Krnově. Celkem na  toto mistrovství 
bylo nominováno 72 závodníků z  celé 
Moravy. Tato soutěž byla nominační pro 
nastávající Mistrovství České republiky, 
které proběhne 6. dubna 2013 v Kuřimi.

Náš oddíl měl čtyři nominované 
závodníky na moravské mistrovství, které 
pro naše závodníky dopadlo takto:

V  kategorii do  83 kg se umístil 
Pavel Pláteník na  2. místě za  celkový 
výkon 647,5 kg a zajistil si přímý postup 
na  Mistrovství České republiky. V  této 
kategorii soutěžil i  Jiří Furch a  umístil 
se na 5. místě za celkový výkon 522,5 kg. 
Oldřich Halfar soutěžil v  kategorii 
do  105 kg a  umístil se na  osmé příčce 
za celkový výkon 542,5 kg. Michael Čech 
jako junior se této soutěže nezúčastnil 
a  dal přednost Mistrovství České 
republiky juniorů.

Vranovičtí junioři 

a dorostenci v první 

desítce

V  sobotu 9. března 2013 proběhlo 
ve  Sportovním centru v  Nymburce 
21. Mistrovství ČR v  silovém trojboji 
dorostenců a  juniorů s  mezinárodní 
účastí. Oddíl silového trojboje TJ 
Sokol Vranovice měl tři nominované 
zástupce na  toto mistrovství. Soutěžilo 
se podle přísných pravidel mezinárodní 
federace IPF (INTERNATIONAL 
POWERLIFTING FEDERATION). 
Tento závod také byl nominační pro 

dorostence i  juniory pro nastávající 
Mistrovství Evropy, které proběhne 
začátkem dubna v  Praze. Nominováno 
bylo celkem 68 českých a 15 slovenských 
závodníků.

Umístění našich závodníků

Dorostenec David Dubský se umístil 
na 3. místě za celkový výkon 340 kg. David 
si zlepšil svoje osobní výkony ve  všech 
disciplínách, a to o 25 kg. Za toto umístění 
obdržel pohár a sportovní výživu.

V  kategorii juniorů do  83 kg skončil 
Dominik Kurka na osmé příčce za celkový 
výkon 452,5 kg. V  této hmotnostní 
kategorii bylo několik reprezentantů 
jak českých, tak i  slovenských, na  které 
bohužel zatím nemáme, abychom se 
umístili na předních příčkách.

Michael Čech soutěžil v  juniorské 
kategorii do  120 kg a  umístil se 
na  slušném 5. místě za  celkový výkon 
560 kg. Uvážíme-li, že Michal trénuje 
necelý rok, jsou jeho výkony na  velmi 
dobré úrovni.

Také proběhlo hodnocení oddílů 
a klubů podle bodů a umístění. Celkem 
bylo hodnoceno 25 oddílů, mezi nimiž 
oddíl silového trojboje z Vranovic skončil 
na  12. místě, což je pro naše závodníky 
uspokojivé. 

Ivan Karpíšek

Cvičení pro rodiče 

s dětmi

Zábavné a  veselé cvičení pro rodiče 
s  dětmi se koná každou středu od  16 
hodin ve  sportovním sále TJ Sokol 
Vranovice. Přihlášky a  bližší informace: 
Jana Němcová, jananema@email.cz

-jh-

Bezplatná občanská 

inzerce

  Prodám pěkný manažerský 
notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, 
WiFi, Windows XP Prof., jako nový, 
jen 3 900 Kč. I na dobírku. 
T: 604 961 269.

  Hvězdářský dalekohled – teleskop 
pro začínající astronomy, kompl. 
souprava vč. hledáčku, kompasu, 
stativu, nový v orig. bal., jen 800 Kč. 
I na dobírku. T: 604 961 269

  Prodám asi 200 různých mincí, 
Evropa a svět 20. stol., pouze 
dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. 
Tel.: 604 961 269

Vranovické jaro svolává 

kuchaře a kuchařky 

k akci

I  letos vyzýváme naše šikovné 
vranovické kuchaře a  kuchařky 
k prestižní účasti na soutěži Vranovický 
guláš 2013, který bude jako již tradičně 
součástí programu Vranovického jara. 
Stejně jako loni budou opět mezi sebou 
soutěžit ulice, přičemž meze kulinářské 
fantazii a  umění se nekladou. Uvítáme 
nejen českou klasiku, ale i  netradiční 
variace z  různých ingrediencí 
a receptury z celého světa. 

Zveme také šikovné „štrúdlbabky“ 
z  Vranovic, aby opět předvedly, 
jak umí skvěle upéct svoje záviny 
z  taženého těsta. Vítáme křehké 
štrúdly nejrůznějších náplní. Zájemci, 
přihlaste se k účasti nejpozději do pátku 
12. dubna na  tel. číslo 519  433  307 
nebo pište na  e-mailovou adresu 
kultura@vranovice.eu. Případné dotazy 
rádi zodpovíme.

Na  vaše kuchařské výtvory se těší 
organizátoři Vranovického jara.

-kon-

Termíny svozu 

komunálního odpadu

duben: 5, 19 / květen: 3, 10, 17, 24, 31
Termíny svozu separovaného 

odpadu
Plast - duben: 1, 15, 29 / květen: 13, 27
Papír - duben: 11, 26 / květen: 9, 25
Sklo - duben: 25 / květen: 23
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Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 

Životní jubilea

Květen

Hanuš Rudolf .......................... 86 let

Toman Květoslav ...................... 70 let

Bombela Miroslav .................... 86 let

Mahovská Božena .................... 85 let

Šich Jan .................................... 60 let

Němečková Olga ..................... 80 let

Mazuch Jaroslav ....................... 80 let

Pavlíčková Drahoslava ............. 75 let

Kubík František........................ 60 let

Řehoř Jaromír .......................... 60 let

Procházka Otto ........................ 81 let

Červen

Zeklová Jana ............................ 60 let

Kaplanová Emilie ..................... 88 let

Pražáková Marie ...................... 80 let

Drápalová Ludmila .................. 81 let

Kalinová Marie ........................ 60 let

Václavíková Anna ..................... 82 let

Fridrichová Bedřiška ................ 70 let

Šromová Oldřiška .................... 91 let

Dřímalová Jiřina ...................... 87 let

Narození 

Bučková Ema

Kochová Sára

Kaňa Lubor 

Křivinková  Monika

Úmrtí

Václavík Josef

Trublová Marie

Veleba Zdeněk

Hrdina Stanislav

Krchňavá Anna

Počet obyvatel ke dni 18. 03. 2013

Muži ........................................ 1 054

Ženy ......................................... 1 063

Celkem..................................... 2 117

z toho dospělí ........................... 1 783

děti .............................................. 334

Zdroj: matrika OÚ 
připravila Ivana Pospíšilová

Kalendář akcí

  Zájezd do Salonu vín
So 6. 4. 2013, pořádá ČZS MS – Vinaři Vranovice

  Vranovické jaro 2013
So 20. 4. 2013, Hřiště za halou (Lipová, Sokolská)

  Den otevřených dveří ZŠ a MŠ
St 24. 4. 2013, ZŠ a MŠ Vranovice

  Zahájení sezony ve vinotéce
So 27. 4. 2013 od 19.00 hod, Vinotéka ČZS MS – Vinaři Vranovice

  Pálení čarodějnic
Út 30. 4. 2013, fotbalové hřiště SK Vranovice

  Májová zábava
So 4. 5. 2013, ročník 1995, Sportovní hala 

Stavění máje se nekoná.

  Den matek
Čt 9. 5. 2013, Obecní úřad

  Zápis dětí do MŠ
Út 14. 5. 2013, Budova Mateřské školy Vranovice, Školní 323

  Thér de Ski letní běžky
So 25. 5. 2013, Vranovické divočák, Náves

  Rybářské závody dospělých
So 1. 6. 2013

  Dětské rybářské závody
Ne 2. 6. 2013

  Pohádkový les – Den dětí
So 1. 6. 2013, Hájek

Foto: Eva Holíková

Karnevalový 

rej s Korábem 

2013


