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V tomto čísle najdete:

  Bilance uplynulých čtyř let
  Informace k volbám
  Kandidátky a programy volebních 

stran
  Statistická rekapitulace
  Pozvánky na akce

ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE

Jaké bude nové složení zastupitelstva? 
Už příští týden rozhodnou vaše hlasy.

Ve  dnech 10. a  11. října se již podruhé v  tomto roce budeme moci vypravit 
k  volebním urnám a  tentokrát svým hlasem ovlivnit složení zastupitelstva 
v  následujících čtyřech letech. Končí volební období 2011-2014 a  občanům se 
opět naskýtá možnost zvolit si své zástupce do vedení obce. 

Ve Vranovicích mohou voliči vybírat kandidáty ze čtyř politických uskupení:
• KDU-ČSL 
• KSČM 
• ODS
• „Zelená pro Vranovice“

Zastupitele můžete vybírat  mezi všemi kandidátkami. Zvolit pak můžete buď 
jednotlivou stranu, nebo si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných kandidujících 
stran. Maximální počet hlasů, které můžete přidělit svým kandidátům v naší obci 
je patnáct. Toto číslo odpovídá počtu zastupitelů obce. 

Ve Vranovicích budou pro voliče připraveny dvě volební místnosti. Obyvatelé 
z  č.p. 1 – 400 přijdou volit do  budovy obecního úřadu, do klubových prostor 
Domu pro seniory přijdou k urnám volit občané, kteří bydlí na č.p. 401 a vyšších.

-kla-

VOLEBNÍ VOLEBNÍ 
SPECIÁLSPECIÁL
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Bilance uplynulých čtyř let

S  končícím volebním obdobím je namístě ohlédnutí 
a vyhodnocení Plánu rozvoje obce, který byl sestavován vedením 
obce na roky 2011 – 2014. Jaké byly poslední čtyři roky v naší 
obci? Jaké byly úspěchy i neúspěchy?

Je to nezvyklé, ale je nutné začít neúspěchem. Hlavním 
neúspěchem je, že se nepodařilo realizovat připravený projekt 
revitalizace části obce mezi Pouzdřanskou ulicí a  nádražím 
ČD. Společnost COOP Jednota Mikulov odstoupila od svého 
záměru vybudovat zde novou, moderní prodejnu venkovského 
typu.  Tento fakt je nutné považovat za neúspěch. Pro někoho 
to je možná úspěch, který však může do budoucna negativně 
ovlivnit dostupnost základního sortimentu potravin, zejména 
pro seniory. 

Úspěchů je naštěstí více:

Vedení obce se podařilo defi nitivně, a  snad již natrvalo, 
otočit kormidlem v  rozvoji obce. Podařilo se zastavit dlouho 
trvající úbytek obyvatel a  stále rostoucí průměrný věk dožití 
našich spoluobčanů. Naše obec se stala moderní, respektovanou 

obcí v  našem okolí, vyhledávanou pro rodinné bydlení. Naše 
obec se otevřela mladé generaci.

Dlouhodobě se daří fi nančně zajišťovat opravy komunikací, 
chodníků a  rozvoj služeb, a  to z  více zdrojů. Daří se snižovat 
náklady na služby, které zajišťujeme pro své občany. Efektivita 
čističky odpadních vod umožňuje držet v naší obci již několik 
let nejnižší poplatek za stočné v dalekém okolí. Program třídění 
odpadu nám dává možnost výrazně snižovat poplatky za odpad 
občanům, kteří poctivě třídí.

Podařilo se výrazně ozelenit celou obec. Vysázelo se více 
než 150 vzrostlých stromů a více než tisíc keřů. Obci se dostalo 
ocenění za příkladnou výsadbu nové zeleně od České inspekce 
životního prostředí.

V oblasti školství dalo vedení obce mnoho práce přesvědčit 
minulé vedení ZŠ a krajskou hygienu o potřebě zvýšení kapacity 
MŠ. Podařilo se za posledních osm let zdvojnásobit kapacitu MŠ 
ze dvou tříd na čtyři třídy.  Podařilo se stabilizovat vedení ZŠ 
a MŠ, což je předpoklad pro další kvalitativní rozvoj vzdělávání 
v naší obci.

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, 

čtyři roky uplynuly jako voda a odpovědnost za další rozvoj 

Vranovic je opět ve Vašich rukou. 

Čekají nás nové volby, které určí, jakým směrem se bude naše 

obec ubírat v následujících letech. Je na Vás občanech, abyste 

vyhodnotili úspěchy, případně neúspěchy končícího vedení obce.

Abyste zhodnotili přínos jednotlivých zastupitelů a radních, 

zda naplňovali program, pro který od Vás občanů získali důvěru 

před čtyřmi lety.

Jen na  Vás voličích je, abyste nyní znovu posoudili nově 

předkládané programy jednotlivých kandidujících stran. 

Budete rozhodovat, který z  předkládaných programů je 

založen na promyšlených, konkrétních úkolech a přinese naší 

obci pozitiva, a  který je založen na  všeobecných pojednáních 

a heslech.

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, abyste vybrali 

osobnosti, které jsou schopny plnit předkládané programy a jsou 

schopny zajistit rozvoj naší obce. Nejen v dalších čtyřech letech, 

ale s jasnou vizí do budoucna.

Na  závěr celého volebního období chci touto cestou 

poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na  rozvoji naší obce 

v  uplynulých čtyřech letech. Poděkování patří zejména všem 

zaměstnancům obecního úřadu, všem zastupitelům, všem 

členům zájmových a  společenských organizací a  v  neposlední 

řadě všem Vám, kterým není kvalita života v naší obci lhostejná. 

Bez pomoci Vás všech si rozvoj naší obce nelze představit. 

Rozvoj obce Vranovice na další čtyři roky je na Vás. Přeji 

Vám šťastnou ruku. 

Ing. Jan Helikar
Váš starosta

Složení Zastupitelstva obce 2010-2014

na základě voleb ze dne 15. a 16. října 2010

  Helikar Jan, Ing. (ODS) 

  Rapcová Iva, Mgr. (ODS) 

  Drahomír Dofek (ODS) 

  Kodýtková Simona, Ing.arch. (ODS) 

  Mrkvica Luboš (ODS) 

  Drahomír Dráb, Ing.  (ODS)

  Sedláčková Dagmar (ODS) 

  Hladík Jiří,  Ing.   (SN) 

  Pezlar Jaroslav, Ing.  (SN) 

  Oldřich Vybíral, Mgr. (KDU-ČSL) 

  Alžběta Kodýtková, MUDr. (SN) 

  Hana Krejčiříková (SN) 

  Oldřich Vybíral (KDU-ČSL) 

  Hochman Martin  (KSČM) 

  Varmužka Josef  (KSČM) 

Rada obce

  Helikar Jan, Ing. (ODS) 

  Rapcová Iva, Mgr. (ODS)

  Drahomír Dofek (ODS)

  Hladík Jiří,  Ing.   (SN) 

  Jaroslav Pezlar, Ing.  (SN)

Starosta obce

  Helikar Jan, Ing. (ODS)
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Hlavní oblasti plánu rozvoje byly:
  Pořádek a bezpečnost v obci
  Podpora rozvoje služeb
  Opravy a investice
  Aktivní odpočinek
  Péče o krajinu a zeleň
  Společenský život v obci

Pořádek a bezpečnost v obci
  k celkovému zlepšení pořádku se podařilo zajistit úklid 

i na pozemcích a před budovami, které nejsou v majetku obce, 
a to zejména před budovou ČD a na pozemcích podél železniční 
tratě

  byl pořízen nový úklidový stroj, který zvýšil efektivitu 
úklidových prací, lze ho rozšiřovat řadou speciálních nástaveb, 
které umožňují celoroční využití 

Financování pokryla z  90% dotace z  programu Životní 
prostředí a přispěl i Státní fond životního prostředí.

Foto: Petra Klabusayová
  ke zvýšení bezpečnosti přispěla obec pořízením fotopastí 

a kamer, které monitorují jednotlivé oblasti v obci
  byla zřízena přestupková komise při OÚ
  byl upraven pohyb psů v obci a znovuzaveden poplatek 

za psa

Podpora rozvoje služeb
Obec se v  této oblasti zaměřila zejména na  zajištění služeb, 

které jsou spojeny se sociální politikou, školstvím, likvidací odpadů 
a dopravou.

  Nosným prvkem rozvoje sociální politiky v obci se stal 
nový Dům pro seniory

Jednalo se o  rekonstrukci zchátralé budovy bývalého 
zemědělského družstva. Součástí celé investice byly i  parkové 
úpravy a úpravy zpevněných ploch.

Stavba byla zkolaudována v  dubnu 2013, v  květnu došlo 
ke  slavnostnímu otevření a  následnému předání stavby 
do užívání.

Poskytuje zázemí nejen seniorům, ale celé řadě sociálních 
skupin obyvatelstva. Své místo zde má například Klub maminek 
nebo Klub důchodců, nová jídelna vydá denně stovky obědů 
a zajišťuje celodenní stravování ubytovaným seniorům. 

Kvalitní bydlení zde najdou jak senioři, kteří jsou soběstační, 

tak i lidé se zdravotním omezením, kteří potřebují pravidelnou 
pomoc druhé osoby. Celodenní péči o  tyto pacienty zajišťuje 
odborný zdravotnický personál.

Základní informace
  Dodavatel stavby – společnost VAŠSTAV s.r.o
  Zahájení výstavby - březen 2012
  Jednalo se částečně o rekonstrukci staré budovy bývalého JZD
  Celkové investice 50 mil. Kč.

Foto: Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková
Provoz stravování už nepatří pod ZŠ, ale zajišťuje ho 

soukromá společnost. Rozšířila se nabídka jídel i  poskytování 
doprovodných služeb. 

V přízemí budovy se nachází kadeřnictví a masážní salon, 
nechybí ani lékárna. Společenské prostory se staly příjemným 
útočištěm pro kulturní a reprezentativní akce.
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Foto: Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková
Nejprestižnějšího ocenění se stavba dočkala už rok 

po dokončení ve 22. ročníku soutěže Stavba roku 2014. Cenu 
za  nejlepší stavbu určenou pro bydlení udělil vranovickému 
DPS Státní fond rozvoje bydlení. 

  Rozšíření kapacity Mateřské školy o 4. třídu:
Došlo k úpravě Školního klubu a byla tak zřízena 4. třída 

MŠ na  ul. Školní 413. Kapacita MŠ byla navýšena o  15 dětí 
na celkovou kapacitu 90 dětí.

Celkové náklady činily 165.000,-Kč.

Foto: Dagmar Sedláčková

  Podařilo se realizovat nový projekt na třídění odpadů

Třídíme už doma. Za přírodu, peněženku, pro sebe

Projekt třídění odpadu přinese snížení celkových nákladů 
na  svoz odpadu až o  300 tisíc korun ročně. Pro jednotlivce 
to znamená nižší poplatek za  svoz popelnic. Největší cenové 
zvýhodnění však čeká na ty obyvatele, kteří budou nejvíce třídit.

  Nový přestupní terminál
Zajišťuje bezpečný pohyb cestujících na hlavním dopravním 

uzlu, který spojuje autobusové a vlakové nádraží, které propojují 
zcela nové přístupové chodníky. Pohodlné parkování zajišťuje 
více než 60 parkovacích míst pro osobní auta a tělesně postižené. 

Celková investice včetně přípravných a  projekčních prací 
činila 5.984.141,36 Kč. 

Finanční krytí bylo zajištěno z více zdrojů:
  dotace z  Regionálního operačního programu Jihovýchod, 

program doprava: 4.055.021 Kč
  dotace z Jihomoravského kraje na projekční práce: 675.000,-Kč
  z vlastních zdrojů: 1.254.120,36 Kč

Foto: Petra Klabusayová

Foto: Petra Klabusayová
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Investice a opravy

Rok 2011

  Nové chodníky a parkovací místa na ulici Přísnotická
Proběhla kompletní oprava chodníků na  ul. Přísnotická 

a  částečně na  ul. Lipová (od  křižovatky k  Sokolovně), byly 
vybudovány parkovací zálivy, včetně parkové  úpravy.

Celkové náklady byly ve výši 1.399.242,- Kč.

Foto: Dagmar Sedláčková
  Chodníky na ul. Dlouhá: 

Na  ul. Dlouhá byl vybudován nový chodník, který pro 
chodce spojuje ul. Nová, Nosislavská a U Hřiště s ul. Dlouhá.

Celkové náklady byly ve výši 256.790,-Kč.
  Oprava ul. Květná: 

Proběhla kompletní oprava místní komunikace.

Foto: Dagmar Sedláčková
  Intenzifikace ČOV:  

V prvním čtvrtletí r. 2011 došlo k dokončení modernizace 
a intenzifi kace ČOV. 

Celkové náklady činily částku 7.130.000,-Kč. 
Z  vlastních zdrojů obce byla uhrazena částka 3.867.900,-

Kč. Na  intenzifi kaci ČOV jsme získali dotaci z  Ministerstva 
zemědělství ve výši 2.669.000,-Kč a z JmKu ve výši 593.100,-Kč.

Foto: Dagmar Sedláčková

Rok 2012

  Ulice Polní: 
V  návaznosti na  developerský projekt Doliny došlo 

k  celkové rekonstrukci komunikace a  chodníků na  ul. Polní 
a  k  přeložce vedení nízkého napětí. Součástí projektu byla 
kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, místního rozhlasu 
a vodovodního řadu. 

  Opravy chodníků na ul. Hlavní, Obchodní a Úzká: 
Došlo k  dokončení opravy chodníků na  ul. Hlavní. Dále 

byly opraveny kompletně chodníky na  ul. Úzká a  levá strana 
chodníků na ul. Obchodní.

Rozpočtovaná cena těchto oprav byla 2 mil. Kč. Realizační 
vysoutěžená cena byla 886.361,-Kč včetně DPH.

Foto: Petra Klabusayová

Rok 2013

  Dokončení developerského projektu Doliny
2011 - byla zahájena realizace již třetího developerského 

projektu – lokalita Doliny. 
Byly zahájeny stavební práce na  inženýrských sítích 

a komunikaci. 
2012 - dokončení kompletního vybudování inženýrských 

sítí a prodej pozemků pro RD. 
Financování developerského projektu bylo formou účelového 

úvěru od společnosti VOLKSBANK CZ a z prostředků dotace 
poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj. Úvěr byl umořován 
z výnosu prodeje stavebních pozemků.

2013 – došlo ke kompletní revitalizaci
  Kompletní rekonstrukce ulice Masarykovy

Rekonstrukce zahrnovala nový silniční asfaltový povrch, 
zcela nově vybudovaná parkovací místa a  nově opravené 
chodníky po  obou stranách ulice. Došlo rovněž k  novému 
dopravnímu značení. Přilehlá část ulice Školní v úseku od pošty 
k budově Základní školy se stala ulicí jednosměrnou ve směru 
od ul. Masarykova. 

Celkové náklady: 3.677.677,-Kč.

Foto: Petra Klabusayová
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Rok 2014

  Oprava kaple na ulici Ivaňská
Kompletní rekonstrukce zahrnovala opravu vnitřních 

a vnějších omítek, na které byla nanesena nová malba a venkovní 
fasáda, proběhla také oprava střechy a  byl vytvořen zpevněný 
okapový chodník.

Rekonstrukce byla fi nancována částečně z  fi nanční dotace 
ve výši 70.000 Kč, kterou obec získala z programu ministerstva 
kultury.

Foto: Petra Klabusayová
  Rekonstrukce chodníků na ulici Hlavní a Dlouhá

nový povrch dostaly chodníky v ulicích Hlavní a Dlouhá

Foto: Petra Klabusayová

Aktivní odpočinek
  V obci vznikla nová dětská hřiště v lokalitách:
  u cukrárny

Foto: Dagmar Sedláčková

  u stadionu

Foto: Dagmar Sedláčková
  Park pro aktivní odpočinek

V  lokalitě Hlinek došlo k  vyprojektování Parku pro 
odpočinek, který soustředí veškeré volnočasové kulturní 
a společenské vyžití. Projekčně je investice připravena a zahájení 
prací je podmíněno schválením nového Územního plánu.

Péče o krajinu a zeleň
Došlo k významným proměnám prostředí v několika lokalitách. 

Jednalo se zejména o lokality, kde dříve lidé odhazovali nepotřebný 
a nebezpečný odpad a vznikaly zde černé skládky. Nyní tyto lokality 
budou sloužit k relaxaci a k odpočinku. 

  Parkové úpravy byly provedeny zejména ve třech 
hlavních oblastech:
Ve  dvorním traktu Domu pro seniory byl vybudován zcela 

nový prostorný přírodní park
Prostor o velikosti 800 m2 zvelebila výsadba 64 kusů stromů, 

zasazeno bylo také na 500 jehličnatých a listnatých keřů, téměř 
1500 kusů pokryvných dřevin a přes 2000 kusů trvalek a travin, 
došlo ke zpevnění ploch pro pěší a přibyl i nový mobiliář.

Celkové náklady: 900.000 Kč. 

Foto: Petra Klabusayová
Proměnou prošla i  lokalita Doliny. Celá lokalita byla 

důkladně revitalizována a  je určena k  bydlení. Podél celého 
obvodu pozemku i uvnitř areálu byla vysazena zeleň, která celou 
plochu zútulnila a dodala krajině nezbytný přírodní ráz.
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Foto: Petra Klabusayová
Regenerace zelené plochy podél železniční tratě
Celá plocha byla vyčištěna, revitalizována a došlo k mohutné 

výsadbě nových stromů a keřů. 
Náklady dosáhly v přepočtu 3.000.000 Kč.

Foto: Petra Klabusayová
Došlo k dokončení parkových úprav u hřbitova, na Náměstíčku, 

U Floriánka, na Návsi, na ul. Školní, a v lokalitách u cukrárny 
a u stadionu.

Celkové náklady činily 1.358.936,-Kč.

Společenský život v obci a turistický ruch
  Obec pokračovala v  podpoře všech zájmových 

a  společenských organizací a pomocí Centra volného času 
koordinovala kulturní činnost v  obci, kterou navázala 
na předchozí roky.

  Pořízení nových párů slavnostního lidového kroje
Devět párů nových krojů nechala obec zhotovit dle původních 

vzorů. Rekonstrukce byla provedena v dílně restaurátorky Yvety 
Petráskové a  probíhala pod odborným dohledem etnografky 
z  Městského muzea a  galerie v  Hustopečích, Mgr.  Soni 
Nezhodové Ph.D. 

Na  fi nancování nákladů ve  výši 526.500,-Kč se spolu 
s  naší obcí podílela Obec Ivaň, významnou částkou přispěla 
i  společnost Scolarest a  fi nanční podporu obec získala také 
z dotace od JmK.

Foto: Petra Klabusayová

  Došlo k  významnému rozvoji turistického ruchu 

prostřednictvím Turistického informačního centra

  obec získala novou Turistickou známku
  obec má vlastní turistické razítko
  Infocentrum získalo certifikaci
  na  cyklostezkách přibylo vybavení v  podobě infopanelů 

a mobiliáře pro odstavení kol, na které přispěl Jihomoravský 
kraj finanční dotací ve výši 77.000 Kč

Foto: Petra Klabusayová
Plánované projekty

Pro následující roky jsou k  realizaci projekčně připraveny 
následující  investiční akce:

  Vzdělávací centrum v budově U Floriánka č. p. 57
Po mnoha letech se podařilo defi nitivně vyřešit soudní spor 

o  budovu bývalé školní jídelny U  Floriánka 57. Vlastnická 
defi nitiva k  budově otvírá obci možnosti do  budovy opět 
investovat.

Byla vypracována studie pro Vzdělávací centrum v budově 
U Floriánka č.p. 57, které v  budoucnu bude sloužit výhradně 
pro vzdělávání. V  budově budou soustředěny následující 
činnosti: družina pro 60 žáků, knihovna, prostory pro Základní 
uměleckou školu a třídy pro první stupeň Základní školy.

  Obytná zóna
Rušná, dětmi a  chodci značně užívaná část obce, bude 

chráněna před zvyšující se automobilovou dopravou. 
V  exponované části obce, v  pomyslném trojúhelníku 
ohraničeném ulicemi Obchodní, Pouzdřanská a  U  Foriánka, 
budou auta moci jezdit maximálně 30-ti kilometrovou rychlostí. 
Od příštího léta jim to bude přikazovat nové dopravní značení. 
Hlavním důvodem je, že se z  této oblasti stává živé centrum 
obce a vyžaduje změnu v organizaci dopravy s ohledem na pěší.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Foto: Dagmar Sedláčková
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

Volby do  zastupitelstev obcí se 

budou konat v  pátek 10. října 2014 

od 14,00 do 22,00 hodin a v  sobotu 

11. října 2014 od  8,00 do  14,00 

hodin. Komunální volby se opakují 

pravidelně každé čtyři roky.

Základní informace

Volební systém komunálních 

voleb do zastupitelstev obcí je založen 

na většinové volbě stran a hnutí. Počet 

členů jedné strany v  zastupitelstvu 

vychází z celkového počtu hlasů, které 

tato volební strana obdrží od  voličů. 

Celkový volený počet zastupitelů 

v  naší obci je patnáct. Zvolené 

zastupitelstvo si ze svých řad volí 

starostu obce. 

Volit může občan, který alespoň 

druhý den voleb dosáhl věku 18-ti let 

a v obci má trvalý pobyt. 

Voliči bude umožněno hlasování 

do  zastupitelstva obce poté, co 

prokáže svoji totožnost a  státní 

občanství České republiky. Totožnost 

se prokazuje platným občanským 

průkazem. 

Volební okrsky

Ve  Vranovicích jsou pro voliče 

připraveny dva volební okrsky. 

V  každém volebním okrsku bude 

zasedat volební komise, která musí 

mít minimálně 7 členů.

Okrsek č. 1: 

Budova Obecního úřadu, Školní 

1, Vranovice 

- zde budou volit občané 

z č. p. 1- 400

Okrsek č. 2: 

Klubová místnost v  Domě pro 

seniory, Náměstíčko 53, Vranovice

- místnost je určena pro voliče 

z č. p. 401 a vyšších

Pokud se volič ze zvlášť závažných, 

zejména zdravotních důvodů nemůže 

k  volbám dostavit, může požádat 

obecní úřad o  to, aby mohl hlasovat 

do  přenosné schránky. Hlasování 

zajistí okrsková komise přímo u voliče 

v územním obvodu stálého volebního 

okrsku.

Hlasování

Hlasovací lístky s  jednotlivými 

kandidáty do  zastupitelstva budou 

dodány každému voliči nejpozději 

3 dny přede dnem voleb. V  případě 

ztráty či poškození může volič 

obdržet hlasovací lístky i  ve  volební 

místnosti v den voleb. 

Volič si může vybrat jeden ze 

tří způsobů hlasování. Hlasování je 

tajné. Volič upraví hlasovací lístek 

v  prostoru, který je k  tomu určen 

a  poté před volební komisí vhodí 

hlasovací lístek v  obálce do  volební 

schránky.

Možnosti hlasování:

Volba jedné strany

Volič označí křížkem v  rámečku 

u  názvu celou volební stranu. 

Všichni kandidáti této strany obdrží 

po  jednom hlasu. Strana obdrží 

tolik hlasů, kolik má na  své listině 

kandidátů. 

Volba jednotlivých kandidátů

Pokud jste se rozhodli zvolit 

pouze jednotlivce, označíte vybrané 

kandidáty z kterékoliv volební strany 

křížkem před jeho jménem. Označit 

můžete maximálně patnáct kandidátů. 

Toto číslo odpovídá počtu členů 

volených do zastupitelstva v naší obci.

Kombinovaná volba

Občan zaškrtne jedno políčko 

vedle názvu některé volební strany, 

a  pak vybere několik kandidátů 

z jiných volebních stran, které označí 

křížkem vedle jejich jména.

Občanovy hlasy jsou nejprve 

přiděleny vybraným kandidátům 

z  ostatních stran, zbytek hlasů 

dostává označená volební strana. 

Jejím kandidátům jsou tyto hlasy 

přidělovány postupně od lídra níže. 

Je důležité dodržet pravidla 

správného hlasování a  vyvarovat se 

chyb. V opačném případě by váš hlas byl 

neplatný!

-kla-
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Volební programy stran

KDU – ČSL

Křesťanská a demokratická unie 

– Československá strana lidová

1. Vybíral Oldřich Mgr., 34 let, úředník 
učitel

2. Kukleta Pavel Mgr., 35 let, chemik 
Hasičské záchranné služby

3. Vybíral Oldřich, 60 let, strojvedoucí

4. Hladká Jana, 54 let, účetní

5. Sedláčková Miluše, 50 let, matrikářka

6. Koubek Ladislav, 52 let, návěstní 
technik

7. Goliášová Marta, 52 let, podnikový 
energetik

8. Korčák Jan Ing. arch., 27 let, architekt

9. Procházka Petr, 36 let, dělník

10. Nováková Petra, 26 let, pojišťovací 
poradce

11. Šťastný Radek Bc., 25 let, student

12. Goliášová Marie Mgr., 28 let, sociální 
pracovnice

13. Střelcová Petra Ing., 31 let, pedagožka- 
mateřská dovolená

14. Čeleda Vítězslav, 39 let, dělník

15. Dofek Josef, 44 let, podnikatel v oblasti 
hudebního softwaru

Chceme se v  naší obci podílet 

na správě věcí veřejných. Jsme přesvědčeni 

o  smysluplnosti takové práce. Někteří 

z nás již mají z minulých období bohaté 

zkušenosti a jiní zase mladistvý zápal.

Většina z nás pracuje ve svém volném 

čase v  oblastech podpory mládeže, 

sportu a  dalších obecně prospěšných 

činností. Myslíme si, že nám tato praxe 

umožnila vyzkoušet a  zhodnotit naše 

organizační a  komunikační schopnosti. 

Své dovednosti a  schopnosti nabízíme 

celé obci Vranovice.

Ve svém volném čase se 

podílíme na chodu organizací:

Klub maminek, Junák – český 

skaut, Tělocvičná Jednota Sokol, Sbor 

dobrovolných hasičů, Český svaz 

včelařů, farnost Vranovice a další.

Zleva zadní řada: Ing. arch. Jan Korčák, Bc Radek Šťastný, Vítězslav Čeleda, Mgr. Oldřich Vybíral, Oldřich Vybíral st., 
Ladislav Koubek, Marta Goliášová, Ing. Petra Střelcová, 

Přední řada: Petr Procházka, Petra Nováková, Josef Dofek, Jana Hladká, Miluše Sedláčková, Mgr. Pavel Kukleta, 
Mgr. Marie Goliášová.
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Obecná vyhlášení dokážeme 

zaštítit konkrétními jmény:

  se správou obce po stránce samosprávy 

a státní správy nabízíme zkušenosti:

 – paní Miluše Sedláčková – dřívější 

matrikářka v obce Vranovice, nyní 

na městském úřadě v Pohořelicích;

 – pan Oldřich Vybíral starší – 

dlouholetý starosta obce Vranovice

  dokážeme si poradit s  urbanismem 

v  obci a  zadáváním stavebních 

zakázek: 

 – pan Ing. arch. Jan Korčák 

 – Bc.  Radek Šťastný (absolvent 

Stavební fakulty VUT)

  podporujeme tradice moravského 

folklóru a  zachování paměti 

na předešlé generace:

 – hudební skladatel a  textař Josef 

Dofek

 – všichni bývalí „regruti a regrutky“; 

„stárky a stárci“ z naší kandidátky

  v oblasti školství:

 – Ing.  Petra Střelcová – 

vysokoškolská pedagožka

 – Mgr.  Oldřich Vybíral mladší 

– zkušenost s  vedením školy; 

i  školství z  pohledu úředníka 

krajské instituce.

  v oblasti sociální péče

 – Mgr. Marie Goliášová

  rozumné hospodaření s  energiemi 

i fi nančními prostředky

 – Jana Hladká – dlouholetá účetní

 – Marta Goliášová – podnikový 

energetik.

Jsme pro trvale udržitelný 

rozvoj naší obce bez 

nadměrného zadlužování.

Následující teze vyjadřují ve stručnosti 

základní program:

  zdržíme se megalomanských projektů, 

které jsou spíše na odiv než k potřebě 

řadových občanů;

  budeme využívat a  hledat dotační 

tituly a  napomáhat tak ke  zlepšení 

a podpoře projektů obce a připravíme 

obec na  dobu, kdy přestanou „téct“ 

evropské peníze;

  nechceme již další satelity – budeme 
podporovat umírněnou výstavbu 
rodinných domů v  návaznosti 
na  stávající zástavbu obce a  územní 
plán; nechceme z  Vranovic udělat 
„město“ či satelit Brna;

  vysadíme více stromů pro další 
generace;

  nechceme místo zeleně betonové či 
asfaltové plochy; místo venkovské 
upravené volné krajiny, rádoby 
městské parky;

  věnujeme aktuální pozornost školství, 
aby byla zajištěna dostačující kapacita 
mateřské školy (reálně hrozí snížení 
kapacity již k  30.6.2015 o  cca 15 
míst!);  

  chceme, aby základní škola byla opět 
chloubou obce; 

  podporujeme neziskové organizace 
zabývající se volnočasovými aktivitami 
dětí a mládeže; 

  podporujeme neziskové organizace 
zabývající se sportem a kulturou;

  podporujeme a  chceme vytvářet 
kulturní a  sportovní program pro 
střední i starší generaci; 

  chceme podporovat malé místní fi rmy 
a živnostníky   

  budeme vytvářet příznivé podmínky 
pro rodiny 

  chceme se zabývat pomocí sociálně 
slabým; 

  společně chceme realizovat levnější 
nákup energií občanům - snížení 
cen elektřiny a  zemního plynu 
občanům pomocí sdružených aukcí 
organizovaných obcí (což se již 

v mnoha obcích i městech osvědčilo).

O  dalších podrobnostech 

a  možnostech, které nabízíme, s  námi 

diskutujte přímo, pokud nás potkáte 

na ulici, ve vlaku či jinde. 

Naše heslo zní: 

„Není jen jedno řešení“ 

  po otevřené diskusi napříč celou obcí 

přijmeme to lepší;

  chceme maximálně využít možnosti, 

které má obecní zastupitelstvo 

a do současnosti nebyly plně využity.

Využijte svých patnácti hlasů 

a  nenechte za  Vás rozhodovat ostatní. 

Přijďte volit! 

kolektiv kandidátů

KSČM

Komunistická strana Čech 

a Moravy

1. Hochman Martin, 36 let, výpravčí

2. Procházková Květuše, 52 let, 
pracovnice sociální péče

3. Maršák Karel, 52 let, podnikatel

4. Dlapková Naděžda, 57 let, dělnice  

5. Soukal František, 60 let, elektromontér

6. Hochmanová Marcela, 38 let, technička

7. Tilšer Josef, 52 let, dělník

8. Jungr Vladislav, 60 let,  důchodce 

9. Tučková Vlaďka, 67 let, důchodce

10. Dvořák Josef, 69 let, důchodce

11. Divišová Marie, 65 let, důchodce

12. Halamka Lubomír, 63 let, důchodce

13. Ficková Věra, 62 let, důchodce

14. Karpíšek Vítězslav, 67 let, důchodce

15. Čipera František, 69 let, důchodce

V uplynulém volebním období jsme 
podporovali zejména:
  Zlepšení podmínek pro práci 

mateřské a základní školy.
  Výstavba Domu pro seniory.
  Oprava a  budování komunikací 

a chodníků, výsadbu a údržbu zeleně, 
pořádek čistota a bezpečnost v obci.

V  příštím volebním období se 
chceme zaměřit na tyto oblasti:
  Údržba a  opravy chodníků a  silnic 

v  obci, důraz na  účelné vynakládání 
fi nančních prostředků.

  Bezpečnost na silnicích - prosazování 
a  podpora projektů ke  zvyšování 
bezpečnosti na  hlavních silničních 
tazích procházejících přes naši obec. 

  Tlak na  zrychlení přípravy 
a  následnou neprodlenou realizaci 
nového propojení západní a východní 
části obce přes železniční koridor - 
náhrada žel. přejezdu se závorami 
a  zachování bezbariérovosti tohoto 
propojení (chodci, kočárky, cyklisté, 
invalidé).

  Zahrnutí lokality okolo „domu hrůzy“ 
do plánu investic a oprav na nejbližší 
období - urychlená realizace.

  Stabilní podpora zájmových 
a  sportovních organizací z  rozpočtu 
obce.

Martin Hochman
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ODS

Občanská demokratická strana

1. Ing. Jan Helikar, 53 let, starosta

2. Drahomír Dofek, 42 let, místostarosta

3. Mgr. Iva Rapcová, 43 let, lékárník

4. Luboš Mrkvica, 48 let, montér – 
specialista

5. Ing. arch. Simona Kodýtková, 45 let, 
architekt

6. Dagmar Sedláčková, 52 let, vedoucí 
marketingu a kultury

7. Ing. Drahomír Dráb, 60 let, koordinátor

8. Ing. Jaroslav Pezlar, 60 let, technik

9. MUDr. Igor Penka, 55 let, lékař

10. Ing. Jiří Hladík, 51 let, státní 
zaměstnanec

11. Miroslav Mikulík, 46 let, podnikatel

12. Bc. Martin Třináctý, 33 let, lektor

13. Marek Obdržálek, 39 let, podnikatel 

14. Hana Celnarová, 47 let, prodavačka

15. Ing. Petr Lorenz, 42 let, obchodně 
technický inženýr

Hájíme rozvoj celé obce. 

Ne prospěchářství 

jednotlivců

Vážení spoluobčané,

osm let je již dostatečná doba 

na to, aby se daly vyhodnotit cíle, které 

jsme si společně dali. Ušli jsme spolu 

velký kus cesty. Byla to cesta úspěšná 

a  obci přinesla mnoho pozitivních 

změn. Plnili jsme to, co jsme slíbili, 

a volební program se stal podkladem 

pro rozvoj obce. Důsledně jsme jej 

plnili ve všech oblastech života. 

Volební slogan „Hájíme rozvoj 

celé obce. Ne prospěchářství 

jednotlivců“ nás provází celých osm 

let. Není to prázdné heslo, je to cesta, 

kterou naše obec kráčí již dvě volební 

období a kterou nesmíme opustit ani 

v budoucnu. Je to předpoklad pro další 

všestranný a vyvážený rozvoj obce.

Tak jako před osmi, i  čtyřmi 

lety, Vám i  nyní předkládáme zcela 

konkrétní program, který v  případě 

projevené důvěry obyvatel, hodláme 

plnit. V  zájmu kvalitního života 

v  naší obci. Je to Plán rozvoje obce 

Vranovice na roky 2015 – 2018.

Plán rozvoje 
obce Vranovice 
na roky 2015 – 2018

 I. Podpora vzdělávání
Prvořadým cílem pro další 

čtyřleté období bude vytvoření vize 
pro podporu vzdělávání, které bude 
konkurenceschopné nejen vůči okolním 
ZŠ, ale i osmiletým gymnáziím. 

I  navzdory negativnímu postoji 
bývalého vedení ZŠ a  MŠ vůči snahám 
obce rozšířit kapacitu mateřské školy, 
se podařilo otevřít další dvě třídy MŠ. 
A uspokojit tak větší počet žádostí rodičů 
o umístění dětí. 

Již se podařilo stabilizovat vedení 
Základní a  Mateřské školy Vranovice 
a  nové vedení dává reálný předpoklad 
pro naplnění ambiciózního programu 
vzdělávání.

I.1. Vzdělávací centrum
Na  místě bývalé školní jídelny 

U  Floriánka 53, je připravováno 
vybudování Vzdělávacího centra, které 
bude zahrnovat:
  výuku prvního stupně ZŠ
  školní družinu

Hájíme rozvoj celé obce. Ne prospěchářství jednotlivců
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  knihovnu
  Základní uměleckou školu
  školní bazén (určen pro výuku žáků 

a  pro mimoškolní organizované 
aktivity)

  víceúčelové sportoviště
  zahradní trakt bude využit pro aktivní 

odpočinek dětí
Cílem vybudování Vzdělávacího 

centra je vybudování moderní budovy 
určené pro školní a vzdělávací programy. 
Tak aby byly konkurenceschopné 
i víceletým gymnáziím.

I.2. Základní vzdělávání
Vedení obce se aktivně zapojí 

do  formulování vize pro Základní 
a  Mateřskou školu Vranovice do  roku 
2018. Vedení obce vytvoří organizační 
a  fi nanční zázemí, které bude zajišťovat 
naplnění přijaté vize.

Pro potřeby ZŠ bude vybudováno 
sportovní zázemí u  tréninkového 
fotbalového hřiště.

I.3.  Sportovní a mimoškolní 
aktivity
Obec bude klást důraz na  propojení 

školních, sportovních a  mimoškolních 
aktivit. Jednotlivá sportoviště se stanou 
základnou pro organizované sportovní 
aktivity i pro aktivity Základní a Mateřské 
školy Vranovice.

a) Sportovně společenský areál 
Sokolské hřiště

Základem pro mimoškolní a  veřejné 
aktivity se stane Sportovně společenský 
areál – Sokolské hřiště.

Pro tento areál je zpracovaná studie, 
která obsahuje:
  sportovní halu
  venkovní sportoviště
  zázemí pro konání společenských akcí
  rekonstrukce Sokolovny na  moderní 

kulturní centrum obce

b) Sportovní areál (na  místě 
tréninkového fotbalového hřiště)

Na  místě současného tréninkového 
fotbalového hřiště vznikne víceúčelový 
sportovní areál, který bude sloužit, nejen 
SK (fotbalistům), ale rovněž základní 
a  mateřské škole, T.J. Sokol i  další 
sportovní veřejnosti.

c) Park pro aktivní odpočinek
Pro oddech matek s dětmi, ale i  pro 

odpočinek, či procházku, v  klidném 
a  ničím neobtěžujícím prostředí bude 
vybudován „Park - Hlinek“. Park bude 

umístěn do  lokality, známé pod názvem 
Hlinek, a jeho součástí bude:
  parková zeleň, která bude respektovat 

již vzrostlé stromy a  předpokládá 
výsadbu dalších vhodných kultur

  parkový mobiliář (lavičky, odp. koše, 
stojany na kola, informační tabule)

  dětské hřiště pro děti i pro dospělé

d) Knihovna
Přestěhováním do  plánovaného 

Vzdělávacího centra vznikne moderní 
knihovna, která se kromě klasických 
knih zaměří i  na  půjčování moderních 
digitálních nosičů (čteček).

Dojde k  bližší spolupráci s  Klubem 
maminek se zavedením nové služby: 
půjčování hraček pro nejmenší.

e) Celoživotní vzdělávání
Vize pro podporu vzdělávání bude 

obsahovat rovněž celoživotní vzdělávání. 
Jeho součástí budou následující oblasti:
  předškolní vzdělávání – podpora 

klubu maminek, kurzy plavání pro 
nejmenší

  vzdělávací programy pro práci na PC 
pro seniory

  kursy zaměřené na  fi nanční 
gramotnost a jiné

II. Plán investic a oprav

II.1. Doprava
V dopravě se bude pozornost věnovat 

zejména následujícím oblastem:

a) Údržba a  oprava komunikací 
a chodníků
  pravidelná a  systémová obnova 

kompletní infrastruktury
  pravidelný úklid komunikací 

a chodníků

b) propojení západní části obce 
s centrem

Cílem je vybudování bezpečného 
propojení pro pěší z  ulic U  Hlinku, 
U  Hájku, Dolin a  Nad Dolinami, 
s  centrem obce. Reálným řešením je 
prodloužení stávajícího podchodu 
u nádraží ČD.

Oprava uličky z  ul. Pouzdřanská 
k  nádraží ČD a  systémové řešení pro 
celou tuto lokalitu.

c) Vybudování nové komunikace 
okolo areálu bývalého Atraxu (ještě dříve 
Vitany)

Podmínkou pro vybudování této nové 

komunikace je majetkové vypořádání 
s ČD, kterým v současnosti celý pozemek 
patří.

Vybudováním této nové komunikace 
budou vytvořeny podmínky pro úpravu 
dopravního značení pro ulice U  Hájku, 
Sadová, Doliny a Polní. Bude možno řešit 
jednosměrné ulice atd.

II.2. Infrastruktura
I nadále se budou vytvářet podmínky 

pro rodinnou výstavbu v obci.
Obec nebude spolupracovat 

s  žádnými developery, ale sama bude 
investovat do  rozšíření infrastruktury 
potřebné pro výstavbu rodinných domů 
venkovského typu.

III. Sociální program
I  nadále bude v  sociální oblasti 

věnována pozornost následujícím 
oblastem:

a) sociální program pro seniory 
a rodiny s dětmi

b) poradenství v  oblasti sociální 
pomoci a podpory

c) postižené rodiny, jedinci, projekt - 
„Podaná ruka“

V  domě pro seniory dojde 
za  spoluúčasti obce k  otevření nové 
služby: Denní stacionář

IV. Pořádek a bezpečnost 
v obci

IV. 1. Bezpečnost v obci
Ve spolupráci s ČD a SŽDC realizovat 

výstavbu oboustranného oplocení 
podél celé železniční tratě v  intravilánu 
obce. Jedná se zejména o  úsek: přechod 
na  ul. Přibická – směrem na  Brno – až 
po poslední zástavbu rodinných domů. 

Do  oblasti pořádku v  obci je nutné 
rovněž zahrnout „bezpečnost“ v  obci, 
kterou může ovlivnit vedení obce. Do této 
oblasti nepatří trestně právní bezpečnost, 
ta spadá do kompetence policie ČR. 

IV. 2. Pořádek v obci
K  celkovému zlepšení pořádku 

v obci je nutné zajistit úklid a regeneraci 
ploch, které nejsou v  majetku obce 
(jsou v  majetku ČD a  SŽDC) – jedná 
se o  dlouhodobě neudržované plochy 
podél železnice (od přejezdu přes přejezd 
lokálky až po ulici Sadová).
  udržovat upravené veřejné plochy
  udržovat čistotu chodníků 

a komunikací 
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V. Péče o krajinu a zeleň 
v obci

V.1. Péče o krajinu
Dokončení Komplexní pozemkové 

úpravy, čímž budou řešeny následující 
oblasti péče o krajinu:
  opatření, sloužící ke  zpřístupnění 

všech pozemků (obecní cesty)
  opatření protierozní a vodohospodář-

ské
  opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí a zvýšení ekologické stability 
(biokoridory, větrolamy atd.).

V.2. Pěší zóna Šatava
Podél říčky Šatava v  jižní části 

obce vznikne klidová zóna určena pro 
procházky, pro aktivní odpočinek.

Břeh říčky bude kompletně 
rekultivován a trvale udržován. 

Pěší zóna bude doplněná o  parkový 
mobiliář. 

V.3. Odborná údržba zeleně
V  současné době je zajištěna údržba 

zelených ploch v  obci. Neexistuje však 
pravidelná a odborná údržba ostatních 
kultur (stromy, okrasné keře atd.).

Bude provedeno výběrové řízení 
na fi rmu, která bude zajišťovat pravidelnou 
a  odbornou údržbu veškerých stromů 
a keřů na obecních pozemcích.

VI. Společenský život 
v obci
Společenský život v  obci se bude 

soustředit do následujících oblastí:
  Prvořadým cílem bude propojení 

základního vzdělávání, sportu 
a společenského života v obci

  Zachování a podpora tradic

  Podpora společenských a  zájmových 
organizací

  Podpora farnosti a její veřejné aktivity

  Podpora Turistického informačního 
centra

Centrum volného času ve  spolupráci 
s  TIC vytvoří podmínky pro společnou 
propagaci veškerých podnikatelských 
aktivit v naší obci. Cílem bude vybudovat 
infrastrukturu, která dá předpoklad pro 
vyšší návštěvnost naší obce turisty.

Dojde k výrazné podpoře služeb pro 
turisty.

Plán rozvoje naší obce, který předkládá 
kandidátka ODS, určuje hlavní cíle 
na celé čtyřleté období a bude základem 
pro sestavování plánů investic a oprav pro 
jednotlivé roky volebního cyklu. 

Představený program nejsou pouhé 
sliby. Představený program je soubor 
konkrétních kroků, které budou 
realizovány za předpokladu, že Vás voliče 
osloví a dáte jim ve volbách svůj hlas. 

Pro následující volební období je 
prioritou vzdělání. Propojení základního 
vzdělání s  celoživotním vzděláváním, 
dále s mimoškolními aktivitami, zejména 
sportovními, kulturními a společenskými.

Vážení spoluobyvatelé Vranovic, Vaší 
podpory si vážíme. Jen s  Vaší podporou 
můžeme využít veškerého potenciálu, 
který naše obec má. Jen s Vaší podporou 
můžeme naplnit představený program, 
plnit naše společné cíle.

Naše kandidáty není tolik slyšet, je 
však za každým z nich vidět cesta, kterou 
v  životě ušli. Je za  nimi vidět odvedená 
práce. 

Stojí za to volit podle svých zkušeností 
a ne podle počtu vyslovených slov. 

Ing. Jan Helikar
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„Zelená pro Vranovice”

„Zelená pro Vranovice”

1. Jedličková Růžena, 52 let, OSVČ

2. Škamrada Petr, 38 let, podnikatel

3. Holíková Eva, 45 let, prodavačka

4. Lesneková Taťána, 45 let, dámská krejčová

5. Bartoš Zdeněk, 29 let, automechanik

6. Šťastná Pavlína Ing., 27 let, zahradní architektka

7. Macková Yvona, 47 let, asistentka kvality

8. Furch Josef Ing., 53 let, technik

9. Sedláčková Zdenka, 63 let, důchodkyně

10. Svoboda Josef, 63 let, důchodce

11. Vetrová Bohumila, 36 let, strojní operátorka

12. Blahová Helena, 46 let, fakturantka

13. Dofková Eva, 42 let, úřednice

14. Neveselý Emil Ing., 53 let, státní zaměstnanec

15. Procházková Růžena, 64 let, důchodkyně

  Trvale udržitelný rozvoj na místní úrovni

  Více zeleně a méně betonu

  Ochrana přírody a  venkovského rázu 

krajiny

  Méně necitlivých stavebních projektů

  Vyšší zastoupení žen v politice

Informace o  našem volebním programu 
můžete, vážení voliči, nalézt ve  Vašich 
poštovních schránkách. Přijďte, prosím, 
k  volbám a  volte kandidátky a  kandidáty 
z listiny „Zelená pro Vranovice”.

Děkujeme

Zleva Eva Holíková, Růžena Procházková, Yvona Macková, Zdeňka Sedláčková, Helena Blahová, Petr Škamrada, 
Růžena Jedličková, Eva Dofková, Bohumila Vetrová, Josef Svoboda,  Taťána Lesneková, Pavlína Šťastná, Josef Furch, 
Emil Neveselý, Zdeněk Bartoš.
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Statistická rekapitulace

V letošních volbách kandiduje celkem 60 
kandidátů, kteří jsou rozděleni ve čtyřech 
politických uskupeních:
  KDU-ČSL s hlavním lídrem 

Mgr. Oldřichem Vybíralem
  KSČM s jedničkou na kandidátce 

Martinem Hochmanem
  ODS v čele s Ing. Janem Helikarem
  „Zelená pro Vranovice” s vedoucí 

Růženou Jedličkovou

Letošní kandidátky vám lépe přiblíží 
jejich stručná statistika dle subjektivně 
vybraných základních ukazatelů.

Celková statistika

Rozdělení kandidátů dle pohlaví

Průměrný věk: 48 let
Nejmladší kandidát: 

Šťastný Radek, Bc., 25 let (KDU-ČSL)
Nejstarší kandidát: 

Dvořák Josef, 69 let (KSČM), 
Čipera František, 69 let (KSČM)

Kandidáti dle zastoupení v současné Radě 
obce či zastupitelstvu
Ze stávajících členů Rady obce kandiduje: 
všech 5 členů za ODS
Ze stávajícího zastupitelstva kandiduje: 
13 členů

Kandidáti dle politické příslušnosti
  Bez politické příslušnosti: 50 

kandidátů, tj. 83,33%
  KDU-ČSL: 4 kandidáti, tj. 6,67%
  KSČM: 4 kandidáti, tj. 6,67%
  ODS: 2 kandidáti, tj. 3,33%

Kandidáti dle politické příslušnosti

Statistika jednotlivých 

politických uskupení

KDU-ČSL

Kandidátů: 15
Z toho: 

muži: 9
ženy: 6

Nejmladší kandidát: 
Šťastný Radek, Bc., 25 let

Nejstarší kandidát: 
Vybíral Oldřich, 60 let

Vysokoškolské vzdělání: 6
Průměrný věk: 39,5 let

KSČM

Kandidátů: 15
Z toho: 

muži: 9
ženy: 6

Nejmladší kandidát: 
Hochman Martin, 36 let

Nejstarší kandidáti: 
Dvořák Josef, 69 let, 
Čipera František, 69 let

Vysokoškolské vzdělání: -
Průměrný věk: 57,9 let

ODS

Kandidátů: 15
Z toho: 

muži: 11
ženy: 4

Nejmladší kandidát: 
Třináctý Martin, Bc. (33let)

Nejstarší kandidáti: 
Dráb Drahomír, Ing. (60 let), 
Pezlar Jaroslav, Ing. (60 let)

Vysokoškolské vzdělání: 9
Průměrný věk: 47,9 let

„Zelená pro Vranovice”

Kandidátů: 15
Z toho: 

muži: 5
ženy: 10

Nejmladší kandidát: 
Šťastná Pavlína, Ing. (27 let)

Nejstarší kandidát: 
Procházková Růžena (64 let)

Vysokoškolské vzdělání: 3

Průměrný věk: 46,9 let

V  minulém období přišlo k  volbám 

téměř 50% občanů. Využijte letos svého 

volebního práva i vy a přijďte volit.

-kla-

Aktuálně k volbám 

  Informace Ministerstva vnitra 
k volbám na www.mvcr.cz

  Přehled kandidátů, statistiky 
a výsledky voleb na www.volby.cz

  Základní informace k volbám a vzory 
listin na www.kr-jihomoravsky.cz

  Aktuální informace sledujte 
průběžně na stránkách naší obce 
www.vranovice.eu

Harmonogram svozu odpadu

Termíny svozu komunálního 

odpadu

říjen: 3., 17., 31.
listopad: 14., 28.
prosinec: 12., 26.

Termíny svozu separovaného 

odpadu
Plast -  říjen 1., 29.
 listopad 26.
 prosinec 24.
Sklo -  říjen 9.
 listopad 6.
 prosinec 4.
Papír -  říjen 15.
 listopad 12.
 prosinec 10.
Bioodpad -  říjen 23.



Blahopřejeme...

Listopad

František Karpíšek ........................ 75
Anna Ryšavá ................................. 65
Jaroslav Krejčiřík ........................... 75
Růžena Bauchová .......................... 82
Jaroslav Lounek............................. 65
Karel Saitl ..................................... 60
Bohumil Pražák ............................ 84
Marie Kadlecová ........................... 85
Marie Faměrová ............................ 90
Eliška Hochmanová ...................... 60

Prosinec

Jitka Látalová ................................ 70
Marie Soukalová ........................... 86
Libuše Krejčiříková ....................... 75
Josef Furch .................................... 87
Marie Kubíková ............................ 89
Marie Oblezarová ......................... 60
Božena Pražáková ......................... 70
Josef Furch .................................... 82
Zdenka Kotačková ........................ 83
Anna Mikulová ............................. 75
Marie Klouparová ......................... 84
Jan Němec ..................................... 86
Anna Trojanová ............................. 88
Blažena Čapounová ...................... 70
Marie Dofková .............................. 84

Narození

Nela Krajčová
Zuzana Střelcová
Marek Sekanina
Adéla Šínová
Apolena Rokytová
Liam Jan Helikar
Ondřej Zajíc
Přemysl Richter

Sňatky

Jan Korčák a Jiřina Hladká

Úmrtí

Žofi e Procházková
Jan Kocmánek

Počet obyvatel  ke dni 24.09.2014

Muži ......................................... 1082
Ženy .......................................... 1101
Celkem.....................................  2183
z toho dospělí ...........................  1770 
děti .............................................  413

Zdroj: matrika OÚ: připravila Zuzana Škamradová

Babské hody
Sobota 18. 10. 2014

od 14,00 Mše Svatá a průvod obcí, 

hraje Horenka

ve 20,00 Večerní taneční zábava v Sokolovně, 

hraje skupina STONE

Výstava archivních vín
6. ročník

Sobota 8. 11. 2014
Od 14:00 h

Dům pro seniory Vranovice

pořadatel: ČZS MS - vinaři Vranovice

Vánoční jarmark 
a rozsvěcení stromu

Neděle 30.11. 2014
Od 14 hodin

U kostela

Koledy, vystoupení dětí, nákup dárků 

a vánoční výzdoby, občerstvení a společné 

rozsvícení vánočního stromu

Mikulášská nadílka
Středa 5. 12. 2014

U kostela pod vánočním stromem

16:30 děti do 3 let

17:00 děti od 3 let

Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 
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