
Starosti starosty
Vážení spoluobčané, v posledním 

čísle Vranovického občasníku jsem se 

věnoval životnímu prostředí, zejména 

potom znečišťování ovzduší vlivem 

neekologického vytápění našich 

domácností a provozoven. Do oblasti 

životního prostředí a celkové kvality 

života v naší obci patří i další nemalá 

Starost starosty. Jedná se o zeleň, její 

údržbu a obnovu.

Vykácení některých stromů má své 
důvody

Jistě každý z Vás zaznamenal, že 

v uplynulém období vegetačního klidu 

došlo k vykácení neobvykle velkého 

množství stromů. Co nás k tomu vedlo 

a co tomu předcházelo?

Zásadní důvody byly tři.

Oprávněná stížnost učitelů základní 1. 

školy, dětí ZŠ a jejich rodičů, že 

stromy v bezprostřední blízkosti 

školy a školního klubu stíní, ve 

třídách je tma a děti si ničí oči.

Oprávněné stížnosti majitelů hrobů, 2. 

že kořeny stromů zasahují do hrobů 

a ničí je.

Hrozba pádu stromů a následná 3. 

újma na majetku obce, či osoby 

(pád stromů na ul. Přibická a v okolí 

hřbitova při vichřici Emma).

Vedení obce si plně uvědomovalo 

velký zásah do zeleně obce, proto 

zadala zahradní architektce vypracování 

Inventarizace dotčených dřevin a návrh 

na kácení a současně požadovala 

vypracování nové sadové úpravy. Obojí, 

jak návrh na kácení, tak i následné 

sadové úpravy byly projednány v Radě 

obce a postupně se začaly realizovat.

Nové zazelenění následuje opravy 
školy a hřbitova

V prázdninových měsících proběhne 

výměna oken a zateplení budovy 

základní školy. Ihned po 

dokončení této generální 

opravy budovy ZŠ bude 

nově osázeno okolí školy 

a školního klubu.

V současné době se 

dokončuje projekt na 

opravu hřbitovní zdi 

a nové ozelenění hřbitova. 

Nové ozelenění hřbitova 

bude součástí celkové 

opravy hřbitovní zdi a je 

rovněž plánováno na 

letošní rok.
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 Usnesení rady č. 2/2008 
 ze dne 28.1.2008

 Rada:

1.    schvaluje:   

1.1. Rada obce schválila předložené rozděle-

ní spolkových organizací a spolků půso-

bících v obci do jednotlivých skupin. 

1.2.  Rada obce schválila fi nanční příspěvek 

ve výši 1.000,-Kč pro středisko volného 

času Pohořelice.

1.3. Rada obce nesouhlasí se záměrem vybu-

dovat v lokalitě fotovoltaickou elektrár-

nu.

1.4. Rada obce schvaluje opravu okapových 

rýn společností KLEMPEX P+K, s.r.o. 

dle předložených krycích listů na budo-

vách OÚ a dům služeb.

1.5. Rada obce souhlasí s předloženým pro-

jektem Ing. Žižlavské na sadové úpravy 

plochy mezi ZŠ a kostelem, včetně pa-

mátníku 750 let obce a vykácení dřevin 

na hřbitově. Realizace co nejdříve (měsíc 

únor).

2.  Ukládá:

2.1. Rada obce nerozhodla o výsledku výbě-

rového řízení na dodavatele „ značení 

ulic“ a ukládá vyzvat předkladatele k do-

ložení položkového rozpočtu.

 T: ihned, O: starosta

2.2. Rada obce ukládá technicky vyřešit při-

pojení na kanalizaci u domu ul. Nádražní 

139 (Růžičkovi)

       T: 30.4.2008, O: D. Dofek

2.3. Zahájit jednání s SUS Břeclav o opravě 

komunikace v majetku JMK: ul. Hlavní, 

případně ul  Školní.

     T: 28.2.2008, O: místostarosta

2.4. Rada obce ukládá jednat se společností 

.A.S.A. s.r.o. o nižším navýšení cen za na 

r. 2008, než navrhuje dodavatel.

      T: ihned, O: starosta

2.5. Rada obce ukládá jednat se společností 
Pokračování na str. 2
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Usnesení - pokračování z 1. stranyPřipravený je velký projekt 
zazelenění obce a regenerace ploch

Další výsadba zeleně v obci je 

součástí projektu „Regenerace veřejných 

ploch v obci Vranovice“, Tento projekt 

řeší jednak výsadbu a regeneraci 

„zelených ploch“, ale i opravy chodníků, 

budování nových parkovacích míst, 

obslužných komunikací a dětských hřišť, 

včetně mobiliáře. Tímto projektem je 

řešena regenerace celkem 6.089 m2, 

5.100 m2 zpevněných ploch, a tří nově 

plánovaných dětských hřišť.

Cílem obce je rozšiřování zelených 

ploch a počtů stromů, musí se však 

jednat o plánované a hlavně udržované 

plochy, které budou sloužit našim 

spoluobčanům a nebudou jim na obtíž.

Narůstající počet automobilů 
přináší problémy s parkováním

S kvalitou života v naší obci souvisí 

i další Starost starosty – parkování 

automobilů (i nákladních) na obslužných 

komunikací, ale také na chodnících, 

dlouhodobé skládky stavebních materiálů 

na chodníku atd. Jedná se o dlouhodobě 

přetrvávající nešvar, na který oprávněně 

poukazuje stále více spoluobčanů.  

Dosud tento nešvar nebyl koncepčně 

řešen a regulován. Pokud byly skládky 

materiálu krátkodobé a nevhodné 

parkování bylo spíše výjimkou, než 

pravidlem, tak nebyl důvod přistupovat 

ke zpoplatnění, nebo k regulaci.

Obec přistoupila k prvnímu řešení
Zhoršující vývoj, stoupající počet au-

tomobilů a další vlivy přiměly Radu obce 

k  nutnosti řešit i tuto oblast života v naší 

obci. Prvním krokem jsou zpracované 

projekty na vybudování vyššího počtu 

parkovacích míst (OÚ, bytovky Přibická, 

Náves, Náměstíčko, před knihovnou, ul. 

Nová, restaurace U Fialů). Nově vznik-

ne cca 70 parkovacích míst. Dále obec 

připravuje komplexní omezení parko-

vání a skládek materiálů na veřejných 

plochách a komunikacích. Řešení bude 

spočívat v kombinaci zákazů stání na vy-

typovaných obslužných komunikacích 

a nového zpoplatnění užívání veřejných 

ploch. 

Každé opatření se však mine účinkem 

bez jeho důsledného dodržování 

a kontroly, to znamená bez spolupráce 

všech spoluobčanů, kterým není život 

v naší obci lhostejný.

Ing. Jan Helikar  

starosta obce

EUROVISION o snížení nabízené ceny 

za organizační zajištění dotované akce 

„Zateplení a výměna oken na ZŠ“.

       T: ihned, O: starosta

3. Bere na vědomí:

3.1. Rada obce bere předložené předběžné 

výsledky hospodaření za r. 2007 na vě-

domí.

3.2. Rada obce bere na vědomí  Zprávu o 

bezpečnostní situaci na teritoriu OOP 

Pohořelice za r. 2007 předloženou policií 

ČR

 Usnesení rady č. 3/2008 
 ze dne 11.2.2008

 Rada

1. schvaluje:

1.1. Rada obce schválila dodatek č. 2 Smlouvy 

o poskytnutí služeb se společností A.S.A. 

spol. s r.o.

1.2. Rada obce schválila cenovou nabídku 

společnosti EUROVISION a.s. na or-

ganizační zajištění zadávacího řízení 

na dodavatele stavebních prací, přípra-

vu podkladů pro Smlouvu o podpoře 

a realizační management – zpracování 

průběžných a závěrečných zpráv o rea-

lizaci projektu, včetně fi nančního řízení 

projektu na zateplení a výměnu oken 

na budově ZŠ na ul. Masarykova ve výši 

100.000,-Kč včetně DPH.

1.3. Rada obce schválila hospodářské výsled-

ky Základní a Mateřské školy Vranovice 

za r. 2007

1.4. Rada obce schválila podmínky Smlouvy 

č. 700037175000010 se společností 

E-ON Distribuce a.s. na připojení distri-

buční sítě v lokalitě Ivaňská – Hlinek.

1.5. Rada obce schválila předložený projekt 

(fi rma RGV) na vybudování VO + MR v 

ul. U Hřiště.

1.6. Rada obce schválila nabídku na vybu-

dování VO a MR v ul. U Hřiště za cenu 

259.676,- Kč včetně DPH – RGV Břeclav, 

termín zhotovení: únor 2008.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu o dílo na 

vykácení stromů a odstranění pařezů 

na hřbitově, u památníku obce a mezi 

ZŠ a kostelem se společností RIKAST 

Břeclav. 

2.  Ukládá:

2.1.  Rada obce ukládá zajistit jarní čištění 

komunikací.

       T. do 17.3.2008, O: starosta

2.2.  Rada obce ukládá zajistit rozmístění 

kontejnerů na odpad pro jarní úklid.

       T. 14.3.2008, O: místostarosta

2.3.  Rada obce ukládá projednat pochybení 

ZŠ a MŠ (dle přípisu ředitele Krajského 

úřadu JmK) s ředitelem ZŠ a MŠ  

      T. ihned, O. starosta

2.4. Rada ukládá jednat se zájemci o koupi 

stavebních pozemků na ul. U Hlinku s 

cílem prodat všechny pozemky

      T: ihned, O: starosta

3.  Bere na vědomí:

3.1. Rada obce vzala na vědomí informace o 

výsledku inventarizace majetku za rok 

2007.

3.2. Rada obce vzala na vědomí informace k 

projektu Dům pro seniory.

 Usnesení rady č. 4/2008 
 ze dne 25.2.2008

 Rada

1.  schvaluje:

1.1. Rada obce vyhodnotila výběrové řízení 

na zhotovitele akce „Značení ulic smě-

rovými tabulemi a dvou reklamních a 

informačních ploch – celkem došly dvě 

nabídky - vybrána byla nejnižší nabídka 

– Ing. Milan Soukup: 337.341,-Kč včetně 

DPH.

1.2. Rada obce schválila program 1. jednání 

ZO v r. 2008 dne 6.3.2008.

1.3. Rada obce schválila rozmístění boxů na 

kontejnery (3x Nosislavská, 2x Sokolská, 

3x Kopečky, 2x Pouzdřanská).

1.4. Rada obce schválila prodejní cenu 

250,-Kč á 1m3 palivového dřeva (z obec-

ních pokácených stromů).

1.5. Rada obce schválila Návrh smlouvy 

na vypracování změny č. 5 Územního 

plánu Vranovice s AR projekt s.r.o. za 

59.500,-Kč včetně DPH (4 změny).

1.6. Rada obce doporučuje ZO schválit změ-

nu názvu DSO na DSO Čistá Jihlava – 

Pohořelicko.

1.7. Rada obce schválila záměr pronajmout 

obecní pozemky (okolo Sokolovny) na 

hostování podniku lidové technické zá-

bavy (kolotoče) v době tradičních hodů 

za nejvyšší nabídnutou cenu.

1.8. Rada obce rozhodla nevymáhat dlužné 

částky z titulu vystavených platebních 

výměru u nezletilých. 

1.9. Rada obce schválila Dodatek č. 3 ke 

smlouvě o nájmu a provozování plyná-

renského zařízení č. 795/04/HO, ID 3304 

– navýšení nájmu o 273,-Kč ročně a na-

výšení částky o údržbu o 229,-Kč ročně.

1.10. Rada obce schválila Dodatek č. 1 

k Rámcové smlouvě o dílo č. 704/546 ze 

dne 24.4.2007 se společností Eurovision, 

s.r.o.

1.11. Rada obce nesouhlasí s podmín-

kami návrhu JUDr. Cigánkové na mi-

mosoudní řešení věcného břemene na 

uložení kanalizace na pozemcích společ-

nosti Atrax Metal.

2.  Ukládá:

2.1.  Rada obce ukládá  věnovat větší pozor-

nost činnosti a složení Školní rady.

     T: průběžně, O: starosta, předsedkyně 

Školské komise, ředitel ZŠ

2.2. Rada obce ukládá připravit žádost o 
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dotaci na výstavbu Domu pro seniory z 

Regionálního operačního programu 3.3 

v rámci druhé výzvy (očekává se ve IV. 

čtvrtletí 2008).

     T: 30.10.2008, O. starosta

3.  Bere na vědomí:

3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu ředi-

tele ZŠ a MŠ za první pololetí školního 

roku.

3.2. Rada obce bere na vědomí zamítnutí vy-

dání Územního rozhodnutí pro výstavbu 

Domu pro seniory.

 Usnesení rady č. 5/2008 
 ze dne 10.3.2008

 Rada:

1. schvaluje:   

1.1. Rada obce souhlasí s úpravou dvorního 

traktu nemovitosti ul. Hlavní 190 dle 

žádosti p. Rohrera za předpokladu sou-

hlasného stanoviska současných nájem-

ců.

1.2. Rada obce do zadání o změnu ÚP č. 5 

nezahrne oblast Vinohrádků – na vý-

stavbu RD, do výstavby RD bude zahr-

nut pozemek p.č. 2238/6, bude upravena 

oblast spojující lokalitu Nad Dolinami a 

ul. Přibickou.

1.3. Rada obce rozhodla o zřízení jednoho 

pracovního místa na úklid veřejných 

ploch na dobu 1.4. - 30.9.2008.

1.4. Rada obce schválila převod hospodářské-

ho výsledku za r. 2007 ve výši 27.735,65 

Kč do rezervního fondu školy.

1.5. Rada obce schválila dotaci ve výši 

4.000,-Kč pro Automotoklub Iváň na 

koupi pohárů při pořádání mezinárod-

ních závodů.

1.6. Rada obce schválila Dodatek č. 3 ke 

smlouvě se společností Eurovision pro 

zpracování žádosti o dotaci na výstavbu 

Pensionu pro Důchodce.

1.7. Rada obce vybrala dodavatele  zámkové 

dlažby 1 m2 á 154,-Kč + 2.448 doprava – 

Stavebniny Burcín.

1.8. Rada obce projednala a schválila proto-

kol o provedení revize knihovního fondu 

v místní lidové knihovně.

1.9. Rada obce schválila zadání pro výběro-

vé řízení na stavbu „Zateplení a výměna 

oken ZŠ Vranovice“.

1.10. Rada obce povoluje výjimku z po-

čtu dětí v jedné třídě MŠ z 24 dětí na 28 

dětí a to na dobu do 30.6.2008.

2.  Ukládá:

2.1. Projednat s Ing. Žižlavskou možnost 

změny studie na Sokolské hřiště – zadání 

doplnit o sportovní halu.

      T: 31.3.2008, O: starosta

2.2. Zahrnout do programu jednání rady 

obce problematiku parkování na komu-

nikacích a užívání veřejných ploch.

        T:  31.5.2008, O: starosta

2.3. Připravit Smlouvy o smlouvách budou-

cích (dle podmínek stanovených k pro-

deji) na prodej stavebních pozemků v ul. 

U Hlinku.

     T: ihned, O: starosta

2.4. Zahájit činnost vedoucí k „digitalizaci 

pozemků katastru obce“.

     T: 15.4.2008, O: starosta 

 Usnesení rady č. 6/2008 
 ze dne 25.3.2008

 Rada:

1.    schvaluje:   

1.1. Rada obce oceňuje památník na p.č. st. 

483 na cenu 20.000,-Kč.

1.2. Rada obce schválila předložený návrh 

Smlouvy o dodávce naváděcích tabulí 

a naváděcího systému č. M 08/03/02 s 

následujícími připomínkami: zálohovou 

platbu nahradit průběžným fi nancová-

ním za dodanou dodávku doplnit záruč-

ní dobu specifi kovat předání díla bez vad 

a nedodělků

1.3. Rada obce souhlasí se snížením stočné-

ho za r. 2007 o částku 3.463,20,-Kč pro 

pekařství KESI v důsledku zužitkování 

vody ve výrobním procesu.

1.4. Rada obce jmenovala do hodnotící ko-

mise pro dodavatele investiční akce 

„Zateplení budovy ZŠ a výměna oken“ 

členy: Ing. Smetanová, Mgr. Vybíral, 

Ing. Helikar, Ing. Pezlar. Jako náhradní-

ky jmenovala Rada obce: JUDR Mach, 

RNDr. Hnízdo, D. Dofek, Ing. Hladík

1.5. V souladu s Plánem investic na r. 2008 

schváleným v ZO dne 20.12.2007 Rada 

obce schvaluje průběžné fi nancování 

akce „Regenerace veřejných ploch v obci 

Vranovice“ ve výši 3 mil Kč z vlastních 

příjmů a ve výši 5 mil. Kč získaných ban-

kovním úvěrem.

2.  Ukládá:

2.1.  Rada obce ukládá vložit nemovitost ha-

sičky č.p. 41 na Katastr nemovitostí.

      T: 30.4.2008, O: starosta

2.2. Rada obce ukládá napravit chybné zaú-

čtování ceny pozemku p.č. …. o rozloze 

2.859 m2 a odkontrolovat soulad inven-

tur s účetní hodnotou.

    T: 15.4.2008, O: starosta

2.3. Rada obce ukládá prověřit zákonný sou-

časný stav v oblasti užívání „sociálního 

příspěvku na ošetřování rodinných pří-

slušníků se sníženou pohybovou schop-

ností“

      T: 15.4.2008, O: místostarosta, předsed-

kyně sociální komise

2.4. Rada obce ukládá připravit stanovisko k 

Územnímu řízení Interoperabilita v tra-

ťovém úseku Břeclav – Brno.

      T: 22.4.2008, O: všichni radní

2.5. Rada obce ukládá připravit novou 

Vyhlášku O místních poplatcích.

       T: 31.5.2008, O: starosta

2.6. Rada obce ukládá projednat stanovisko 

Rady o podmínkami prázdninového pro-

vozu v době od 30.6.2008 do 25.7.2008 s 

ředitelem ZŠ.

     T: ihned, O: starosta

2.7. Rada obce ukládá předložit ZO návrh na 

nové odměny neuvolněným členům ZO 

v souladu s novou zákonnou úpravou.

       T: jednání ZO, O: starosta

2.8. Rada obce ukládá připravit stano-

visko k předloženému návrhu spo-

lečností KORDIS na rozšíření IDS v 

Jihomoravském Kraji.

      T: 20.4.2008, O: všichni radní

3.   Bere na vědomí:

 Rada obce bere přednesenou zprávu o 

sociálních službách v obci na vědomí.

 Usnesení z jednání ZO č.1/08
 ze dne 6.3.2008

1.  ZO schvaluje:

1.1.  Předloženou zprávu o inventarizaci ma-

jetku

1.2.  Přednesenou zprávu o zajištění rodinné 

výstavby v obci Vranovice

1.3.  Prodej pozemku p.č. 295/43 o výměře 85 

m2 za cenu 20,-Kč á 1m2 + náklady na 

převod pozemku

1.4.  Změnu názvu DSO Čistá Jihlava na DSO 

Čistá Jihlava – Pohořelicko

1.5.  Členský příspěvek pro DSO Čistá Jihlava 

na rok 2008 ve výši 50.200,-Kč.

1.6.  Prodloužení termínu na obchůzky do-

mácností ohledně napojení na kanalizaci 

do konce března 2008.

2.  ZO bere na vědomí:

2.1. Přednesenou zprávu o činnosti Rady 

obce.

Veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce 

se koná ve čtvrtek 

29.5.2008 v 19.00 hodin, 

v zasedací místnosti 

OÚ Vranovice
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Co vám chybí ve Vranovicích?

Vaše náměty, postřehy a vize o tom, co 
by se do budoucna mohlo ve Vranovicích 
změnit, či vybudovat jsou vítány. Uživatelé 
internetu mohou otevřít diskusi na toto 
téma na webových stránkách obce, komu 
je bližší klasický papír, může svůj písemný 
námět vhodit do schránky na obecním 
úřadě. 

Obecní rozhlas 
bude víc slyšet
Na základě podnětů občanů obce, se 

rada obce rozhodla řešit neuspokojivou 

kvalitu rozhlasu a nedostatečné pokrytí 

v obci. Z rozpočtu obce na rok 2008 bylo 

na jeho opravu vyčleněno 200.000,-Kč.

Usnesením Rady č. 25 ze dne 

17.12.2007 jsem byl pověřen zajistit 

kompletní realizaci opravy.

Do mapy obce bylo zakresleno 

rozmístění reproduktorů, zaznamenán 

jejich počet, stav a návrh na doplnění 

v místech kde rozhlas není slyšet. 

Současný počet reproduktorů je 104 ks, 

na výměnu zhruba 15 ks, na doplnění 

v současně zastavěných částech obce 

15 ks, dále je předpoklad další výstavby 

v obci a tedy další rozšiřování obecního 

rozhlasu. Proto byla navržena výměna 

ústředny s výkonem pro zhruba 140 

reproduktorů.

Následně byly vyzvány tři fi rmy 

k podání nabídky. 26.3.2008 se 

uskutečnila prohlídka a zkouška rozhlasu 

za přítomnosti oslovených fi rem. 

Byla zjištěna malá hlasitost, 

(v severní části obce nebyl rozhlas slyšet 

vůbec), upřesněny počty reproduktorů 

na výměnu a doplnění, stanoveny trasy 

nových vedení.

Na základě předběžného návrhu 

a zjištění při prohlídce podaly fi rmy  

nabídku. Výběr dodavatele provedla 

Rada obce na svém zasedání dne 

7.4.2008. Realizace opravy místního 

rozhlasu proběhne v měsících květen 

a červen.

Opravou bude dosažena dostatečná 

hlasitost, srozumitelnost a rezerva pro 

další rozšiřování.

Ing. Jiří Hladík, člen Rady obce

Orientace v obci 
bude snazší

Neznalým pomohou směrové 
tabule

Svá jména dostaly ulice ve 

Vranovicích už před pár lety, ale některé 

z nich neznají ani místní obyvatelé. Teď 

bude v orientaci jasno, nové směrové 

tabule nenechají nikoho na pochybách 

a návštěvníci a turisté už nebudou v obci 

bloudit. O realizaci směrovek rozhodla 

Rada obce. „Podnětem k tomuto 

rozhodnutí byla špatná orientace v obci 

a návrh zastupitele Petra Škamrady 

na zhotovení směrových tabulí, Rada 

obce proto nechala zpracovat cenovou 

nabídku na zhotovení směrovek a ve 

výběrovém řízení pak vybrala tu 

nejlevnější,“ potvrdil záměr starosta 

Ing. Jan Helikar. Směrové tabule budou 

umístěny na rozcestnících v obci a doplní 

je dvě informační tabule a dvě reklamní 

plochy na vjezdech do Vranovic. Jedna 

bude vítat projíždějící ve směru od Přibic 

před hřbitovem a druhá od Velkých 

Němčic před tréninkovým fotbalovým 

hřištěm. Z běžného rozpočtu obce se na 

realizaci směrovek a informačních tabulí 

vyčlenila částka necelých tří set čtyřiceti 

tisíc korun. 

-hum-

Nevzhledné 
kontejnery 
dostanou přístřešky
Kontejnery na tříděný odpad slouží 

svému účelu už léta a občané si je zvykli 

používat s naprostou samozřejmostí. 

Ekologové by z nás měli radost. Bohužel 

ani pestrobarevnost těchto kontejnerů 

nezachrání nedobrý první dojem, který 

na nás udělají nádoby na odpad na rohu 

frekventované ulice, či místě, kde se 

konají společenské akce. Teď to bude 

o poznání lepší. Obec nechala zhotovit 

plechové přístřešky, které kontejnery 

z větší části zakryjí. Z celkového počtu 

devíti kusů byly už dva instalovány před 

sportovní halou, tři přístřešky přijdou na 

Nosislavskou ulici, tři na Kopečky a dva 

na Pouzdřanskou ulici.

-hum-

Svoz nebezpečného 
odpadu
Společnost A.S.A. bude v sobotu 

31. května 2008 vybírat od občanů 

nebezpečný odpad. Zlikvidovat tak 

můžete nebezpečné látky jakými jsou 

například kyseliny, rozpouštědla, oleje, 

tuky, barvy, lepidla, chemikálie, léky, 

baterie a akumulátory, zářivky aj. odpad 

obsahující rtuť, vyřazené ledničky, 

mrazničky, pračky, televizory, myčky, 

dřevo obsahující nebezpečné látky, 

postřiky, pesticidy, pneumatiky a další.

Mobilní sběrna bude mít tyto 

zastávky:

07.30 – 08.20 hodin  .. ul. Kopečky

08.40 – 09.30 hodin ... ul. Přibická 

09.50 – 10.40 hodin ... roh ul. Nová

...................................... a Nosislavská

11.00 – 11.50 hodin ... Náměstíčko

13.00 – 13.50 hodin ... obecní dvůr

Praktický lékař 

MUDr. Petr Bartl 

oznamuje změnu 

ordinačních hodin

Od května bude ve Vranovicích 

ordinovat každé úterý od 11.00 

do 12.30 hodin. V dopoledních 

hodinách od 7.30 do 10.30 hodin 

bude působit v Ivani.

Pondělí 07:30 – 12:30

Úterý 11:00 – 12:30

Středa 07:30 – 12:30

Čtvrtek 12:30 – 17:30

Pátek 07:30 – 12:30
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Okna školy dokořán

Základní škola
Placka za dvacku
Sbírka na koně pro postižené děti

Snad poprvé se na naší škole pořádala 

veřejná sbírka.Tato akce se jmenovala: 

Placka za dvacku. Pořádá ji obecně 

prospěšná společnost Centrum přípravy 

koní pro hiporehabilitaci. Podrobnosti 

na stránkách společnosti http://www.

cpkchrpa.cz. Na plackách byly motivy 

koní. S mojí spolužačkou Simonou 

Mikulíkovou, jsme tyto placky prodávaly, 

jak na nižším stupni, tak i na vyšším. 

Výdělek z této akce šel na hipoterapii - 

to je vycvičení koní na práci s mentálně 

postiženými dětmi. Obzvlášť na nižším 

stupni byl o tyto placky obrovský zájem. 

K prodeji jsme měli 100 placek a výtěžek 

tedy činil 2000,- Kč. Na takhle obrovský 

zájem pomáhat dětem jsme velmi hrdí 

a doufáme, že takovýchto akcí bude víc.

Kristýna Vybíralová 

CRAZY GIRLS
to roztančí 
i v nové desetiletce
Taneční skupina Crazy Girls v 

loňském roce oslavila 10 let svého 

trvání.  Letošní plesovou sezónou načala 

druhou desítku aktivní činnosti v oboru 

moderního tance, který je zaměřen na 

Hip-hop a R´n´B´.

Jako každý rok i letos procházejí 

děvčata generační výměnou a tak 

najdeme při vystoupeních zcela nové 

seskupení. Především jde o výrazné 

omlazení. Tančí zde děvčata ze čtvrtých 

tříd - Denisa Vybíralová, Kateřina 

Jeřábková a Karolína Vinická, z pátých 

tříd Nikol Škňouřilová a Michaela 

Vetešková, sedmačky Lenka Plachá, 

Perla Škňouřilová, Gabriela Vinická, 

Dominika Kolárová, Denisa Rohrerová, 

z osmých tříd Katarína Čabová a z 

devítek Lucie Eff enbergerová a Simona 

Novotná.

Už pouze tři dívky zastupují střední 

školy a to spoluzakladatelka Lenka 

Nevědělová, Zuzana Rohrerová a Lenka 

Špringerová.

Dosud se taneční skupina Crazy Girls 

představila na následujících akcích: 

Vše začalo ve Vyškově na oslavách 

Vojenské akademie 25. ledna 2008, 

následovalo vystoupení na Obecním 

plese 26. ledna 2008 (viz poslední číslo 

občasníku), dále 16. února 2008 na 

Společenském plese v Pouzdřanech, 

tamtéž na Dětském maškarním karnevalu 

a zatím poslední vystoupení bylo 16. 

března 2008 na Dětském maškarním 

karnevalu ve Vranovicích. 

Co nás čeká dál? Taneční skupina 

spadá od nového roku pod novou taneční 

organizaci Czech Dance Organization 

Brno a to z důvodu zániku Taneční 

unie. Dívky se představí především na 

krajském fi nále tanečních skupin v Brně 

v hale Tesly v Lesné 27. března 2008, 

následovat bude ve středu 9. dubna 2008 

pohořelická taneční přehlídka POMPON 

2008, 8. května 2008 tradiční přehlídka 

tanečních skupin z celé jižní Moravy Krok 

- sun - krok v Hustopečích a ve dnech 14. 

- 15. června 2008 tradiční vystoupení na 

Slavnostech města v Pohořelicích. Dále 

následují doprovodné akce především 

na sportovních vystoupeních školy a 

Sokola ve Vranovicích. 

Na druhé pololetí taneční skupina 

Crazy Girls připravuje celovečerní 

představení, kde děvčata uvidíte ve zcela 

jiném stylu, ale to bude překvapení. 

Premiéra je plánovaná na prosinec 

2008.

Věřím, že jste se při čtení těchto 

řádků přesvědčili, vážení spoluobčané, o 

tom, že nezahálíme, my věříme, že nám 

zachováte přízeň a budeme se snažit 

vám přinést našim vystoupením trochu 

radosti v dnešní, dost uspěchané, době.

Pavel Plch

Sport a škola
 

Nejen učením se zabývají žáci naší 

školy, ve svém volnu navštěvují řadu 

sportovních kroužků. V úterý a v pátek je 

to volejbal dívek a chlapců pod vedením 

p. uč. Karpíškové, která vede i zdravotní 

tělesnou výchovu na 1. a  2. stupni, dále 

je to fotbalový a basketbalový kroužek 

a na rozjezdu je fl orbal, vše pod vedením 

učitele Pavla Plcha. 

Již v 1. pololetí skončili fotbalisté 

naší školy na 2. místě na fotbalovém 

turnaji ve Velkých Němčicích, 

v tradičním Vánočním turnaji  v halové 

kopané, hrané v pohořelické hale jsme 

obsadili také druhé místo za Velkými 

Němčicemi a v tomto kalendářním roce 

proběhl zatím jeden turnaj, okrskové 

kolo v halové kopané, kde jsme obsadili 

3. místo za postupujícími Pohořelicemi 

a druhými Židlochovicemi.

Co se týče volejbalu, do tradiční 

Školní ligy okresu zasáhla děvčata a to 

velmi úspěšně. Po dvou odehraných 

turnajích se dělí o 2. - 3. místo, což je 

výborný výsledek a všichni věříme, že 

v jejich silách je toto výborné postavení 

uhájit.

Basketbalisté a basketbalistky mají 

za sebou úvodní turnaje roku a dá se 

říct, že nezklamali. Chlapecké družstvo 

hrálo svoje okrskové kolo 4. března 

v Židlochovicích a po dvou prohrách 

s Pohořelicemi a postupujícími 

Židlochovicemi a jednom vítězství nad 

soupeřem z Těšan skončili na 3. místě.

Děvčata se představila 19. března 

2008 v okresním fi nále v Tišnově a po 

jedné prohře 4 : 26 s Tišnovem, vysokým 

vítězstvím nad děvčaty z Oslavan 41 : 0 

a remizou s Gymnáziem Tišnov 14 : 14 

skončili v rámci okresu Brno - venkov 

na solidním 5. místě. Kdo za těmito 

Foto: Pavel Plch
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Kultura 

Na maškarním tančily slepice, 
ponorka i socha svobody
Opět těsně po Josefovi uspořádali fotbalisté tradiční 

Maškarní ples. Letos byl již osmý v pořadí a byl to pěkný 

a pohodový večer. Sešlo se nás 231 a 55 masek. K tanci 

a poslechu zahrála opět Kapela Karla Pešla, ochotní domácí 

i mimovranovičtí sponzoři pomohli vytvořit krásnou 

a hodnotnou tombolu s tradiční hlavní cenou, barevnou LCD 

televizi s DVD. Její sympatická vítězka při jejím sledování jistě 

ráda vzpomene na fotbalisty z Vranovic. 

Vynikající masky měly opět vysokou úroveň a vybrat 

nejlepší byl úkol nelehký. Všichni přítomní zezadu na 

vstupenku hlasovali a pod dohledem pořadatelů a dvou 

zástupců návštěvníků, pana Hanušky a paní Koubkové, byly 

hlasy spočítány. Ve třiadvacet hodin mohly zaznít fanfáry pro 

vítěze plesu. Nám neznámý průvodce plesem, který nahradil 

„nepřijevšího“ Leoše Mareše, ohlásil vítěze. Nepřekvapil 

nikoho. To se mu ostatně dařilo celý večer. Vítězem se staly 

bezkonkurenční slepice, které nezapomenutelně ztvárnili 

kamarádi okolo Petra Škamrady. Druhé místo obsadili 

vranovičtí kluci proplouvající plesem ve famózní ponorce 

a třetí místo skončilo v ruce mistrovsky provedené Soše 

Svobody. I ostatní masky neměly chybu.

Většinu přestávek vyplňoval svým sympatickým vystoupení 

vranovický čtyřlístek pod vedením paní učitelky Hladíkové. 

Líbil se nám. Moc.

V předsálí v bufetu pilně a zodpovědně pracovala tradiční 

parta kamarádů a tak se všichni mohli bez problémů občerstvit 

podle libosti. 

Ve tři kapela dohrála, a pomalu jsme se začali loučit. 

Děkujeme, že jste přišli. Stálo to za to. 

Těšíme se na Vás zase za rok. Na Josefa.

Za fotbalisty Rosťa Trojan

výsledky stojí? Beze sporu jsou to 

Veronika Bezvodová, Lucie Dofk ová, 

které hrají volejbal i basket, dále Lucie 

Řezáčová, Katarína Čabová, Jana 

Jandorová, Veronika Rejtková. Z chlapců 

jsou to Petr Dofek, David Veteška, Marek 

Tetur, Radek FialaMartin Cekl, slušně se 

zapracovávají „prckové“ Patrik a Lukáš 

Oherovi. Fotbalisté, kteří to hlavní mají 

teprve před sebou táhne úspěšná kostra 

týmu z minulého roku., kdy obsadili 

v rámci Coca Coly Cupu celkově 17. 

místo v republice, a  jsou to např. Radek 

Nevěděl, bratři Michel a David Hanušovi, 

další bratři Oleg a Petr Chmelíkovi, Petr 

Lang a další a další. Omlouvám se těm, 

kteří tu nejsou uvedeni, ale na výčet jmen 

v kroužcích bych potřeboval zvláštní 

vydání Občasníku. 

Ve spolupráci s fotbalovým klubem 

SK Vranovice pořádáme V dubnu 

okrskové a okresní kolo v malé kopané 

v areálu SK Vranovice, dále pořádáme 

jedno z vyřazovacích kol 8. ročníku 

celostátního turnaje v kopané Coca Cola 

Cup 2008, atleti Jirka Plíšek & spol se 

představí na atletickém mítinku koncem 

května v Pohořelicích apod.

Myslím si, že vás tyto řádky 

přesvědčili o tom, že naši žáci byli, jsou 

a všichni věřme, že i budou dobrými 

reprezentanty nejen naší školy, ale i obce 

Vranovice v rámci celého okresu Brno - 

venkov a Jihomoravského kraje.

Pavel Plch

Dětský karneval
V neděli 16. března se ve sportovní hale sešlo na sto třicet 

roztodivných malých stvoření v doprovodu svých rodičů, aby 

se vydovádělo na dětském maškarním bále. Tradičně se konal 

v režii Základní školy Vranovice.

Sbor dobrovolných hasičů Vranovice 
děkuje všem sponzorům, kteří darovali 
ceny do tomboly Hasičského plesu.

Foto: Pavel Kukleta
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Masopustní rej maškar
2.2.2008 - Masopustní rej maškar vnesl do vranovických 

ulic veselí. Dvacítka roztodivných stvoření, včetně tradičního 

huňatého medvěda, byla nepřehlédnutelná. Křepčení a hlasitý 

zpěv dával o průvodu masek vědět dlouho dopředu a lidé je 

vítali s radostí i ve 

svých příbytcích. Za 

odměnu je maškary 

mazaly moukou po 

tváři, či namalovaly 

srdce nebo letopočet 

rudou rtěnkou, prý 

pro štěstí. Odpolední 

maratón po dědině 

končil na Návsi 

a také tentokrát 

se zdejší dobří sousedé vytáhli. Stůl na dětském hřišti se 

prohýbal dobrotami, mezi nimiž nechyběly boží milosti 

našich babiček, koblížky ani kus masa. A skořice a hřebíček 

tu zase voněly z horkého svařáku. Dva hlaholiví harmonikáři 

a rytmický vozembouch rozezpívali kdekoho a sousedské 

setkání se protáhlo dlouho do večera. Poslední den radovánek 

před křesťanským půstem končil ale až po půlnoci v místní 

restauraci, symbolickým pochováním basy. 

-hum-

Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu sekce aktuality

Pomlázková netáhla
Týden po maškarním plese uspořádali fotbalisté ještě 

pomlázkovou zábavu. Přišlo 64 lidí. To je na zábavu málo. Ti 

co přišli se ale bavili dobře. A protože jsme dovnitř nepustili 

zájemce, kteří seděli celý večer v přilehlé hospodě a čekali až se 

nebude vybírat, byl počet návštěvníků, 64, defi nitivní. Skupina 

Fantazie se snažila, hrála dobře. Ideální akce pro ty, co rádi 

tančí. Ti měli na parketu místa dost. Loučili jsme se ve dvě 

ráno.

Díky všem, kteří nás svojí účastí nenechali ve štychu. Za 

rok uvidíme jestli se uvidíme.

Za fotbalisty Rosťa Trojan

Kniha pohlednic ukazuje 
Břeclavsko už v dobách monarchie
Kapkou nostalgie zasáhne každého patriota a milovníka 

historie zdařilá publikace s názvem Historické pohlednice 

břeclavského regionu. Světlo knižního světa spatřila v pondělí 

25. února večer v hustopečském hotelu Centro. Slavnostního 

křtu se účastnila většina starostů z dvaasedmdesáti obcí, které 

jsou v knize vyobrazeny na starých pohlednicích, doprovází 

je i text o dané lokalitě. Kmotrem knihy se stal poslanec 

parlamentu Pavel Suchánek. „Jsem přesvědčen, že kniha se 

bude líbit všem, kteří mají tento kraj rádi jako já,“ uvedl při 

křtu. „Nápad vznikl už někdy před deseti lety a jsem rád, že se 

ho podařilo v takové zdařilé formě zrealizovat, vždycky jsem 

si to přál,“ vyznal se vydavatel a hlavní editor knihy Zdeněk 

Filípek. Pomocnou ruku nalezl u historiků Emila Kordiovského 

a Václava Hortvíka (podíleli se na knize Obec Vranovice) 

o grafi ku a tisk se postaralo břeclavské studio Europrinty.

Samotná realizace trvala dlouhých sedm let. Během nich 

nastřádali autoři úctyhodných patnáct set starých pohlednic. 

„To bylo na celé práci nejtěžší, 

získat materiál a pak vybrat 

těch nejvýstižnějších sedm 

set pohlednic, které jsou 

v knize,“ bilancuje Zdeněk 

Filípek. Mravenčí práce 

se vyplatila. Tři sta dvacet 

stran na křídovém papíře, 

vázaných v laminované 

vazbě s přebalem a barevné 

reprodukce, všech i černobílých fotografi í, činí z knihy 

reprezentativní záležitost. Tvůrci předpokládají  zájem i ze 

strany rakouských sousedů, a tak nechybí překlad v němčině. 

Popisky vedle fotografi í uvádí nejen původní jména lokalit, ale 

stručně zmiňují i jeho dějiny, osudy a další souvislosti. Podle 

tvůrců je to přednost, která z obrazové publikace činí jakousi 

vlastivědnou encyklopedii. Najdou se v ní i obce, jejichž 

příslušnost k politickému okresu Břeclav je dnes již minulostí, 

nechybí Vranovice, Přibice, Pohořelice, či Ivaň. Na knižních 

pultech knihu najdete za doporučenou cenu necelých šesti set 

korun.

-hum-

2 x foto: Dagmar Humpolíková
Poslanec parlamentu Pavel Suchánek (vlevo) a editor Zdeněk 
Filípek při křtu knihy  Foto: Dagmar Humpolíková

Své místo našly v knize 
i Vranovice  Foto: D. Humpolíková
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Z činnosti spolků

Vinaři

Celostátní výstava 
vín s mezinárodní 
účastí 
Úspěšní byli i naši vinaři

První březnový víkend vystřídali 

sportovce v hustopečské sportovní hale 

milovníci vína. Po osmnácti letech 

se tu konala velkolepá mezinárodní 

výstava vín, pod záštitou Českého 

zahrádkářského svazu. Přes dva tisíce 

vzorků sem přišlo okoštovat více než tisíc 

lidí. Čekala je tu vína převážně z Moravy 

a ze Slovenska, své zastoupení tu měla 

ale i vína z Čech, Maďarska a Rakouska. 

„Taková akce se tu koná poprvé, museli 

jsme přemluvit tělovýchovnou jednotu, 

aby nám umožnila zde pořádat jinou 

akci než sportovní. Dalo to všechno 

spoustu práce, ale vyplatila se. Sešly 

se tu mimořádně dobré vzorky vín 

a návštěvnost je vysoká,“ pochvaloval 

si Jiří Teplý, tajemník organizačního 

výboru a hustopečský místostarosta 

pro víno. Osobní záštitu nad výstavou 

převzal první náměstek Jihomoravského 

kraje Milan Venclík. „Jižní Morava je 

krajem vína a já jsem přesvědčen, že 

takové akce jsou vynikající proto, že se 

tu setkávají lidé a jsou tu prezentována 

moravská vína.“

Ocenění šampiona bílých vín získala 

Pálava 2006 Rudolfa Žídka z Popic. 

Šampionem červených vín se stalo 

Rulandské modré 2005 z vinařství 

Vinselekt Michlovský z Rakvic. Jako 

nejlepší kolekci vín porota vybrala 

kolekci vinárny Zámeček Mikulov. Cenu 

starosty města Hustopeče za nejlepší 

Frankovku z mikroregionu Hustopečsko 

získal Koráb P M Boleradice. Cenu 

Hustopečské kvasinky vinné za 

nejlepší ryzlink vlašský z mikroregionu 

Hustopečsko si odnesl Stanislav Vašek 

z Hustopečí.

Výstavě předcházela konference, 

na níž se sešli odborníci. „Největší 

zájem vzbudilo téma Stanislava 

Machovce z Vinařského fondu na téma 

velkovinaři a malovinaři a odbyt vína. 

Myšlenka spočívá v tom, že když se 

bude dařit prodávat velkovýrobcům do 

potravinových řetězců velké množství 

vína, budou muset velkovinaři nakupovat 

hrozny od malopěstitelů, protože jejich 

vlastní produkce nebude stačit. Proto 

jsou malo i velko výrobci vína na sobě 

v podstatě závislí, když se bude dařit 

jednomu, tak i druhému,“ shrnul  Jiří 

Teplý.

Sobotní ochutnávku vín poznamenal 

výpadek elektřiny, který způsobila 

vichřice Emma. Šero ve sportovní 

hale, které s přibývajícím soumrakem 

znepokojovalo organizátory, rozjasnily 

svítící žárovky v poslední chvíli. Pak už 

nic nebránilo koštování nepřeberného 

množství vín. Organizátoči z Českého 

zahrádkářského svazu a Slovenského 

zahrádkárského zväzu se dohodli, že 

příští rok se bude akce opakovat u našich 

slovenských sousedů.

Předcházejícího bodování vín na 

mezinárodní výstavu se účastnilo také 

pět vranovických vinařů. „Na výstavu 

jsme  dodali dvacet čtyři vzorků vín, 

z toho byl jeden šampion v odrůdě. Stal 

se jím Jan Vybíral s VZ 2006 s 91 body,“ 

uvedl za místní vinaře Drahomír Dofek.

 

Dalších šest vinařů se umístilo ve 

špičce a bylo oceněno diplomem:

Vladimír Procházka VZ 06 89 bodů

Petr Škamrada VZ 06 88 bodů

Drahomír Dofek SG 85 bodů

Jan Šich NG 99 83 bodů

Ing. Jan Helikar MT 06 83 bodů

Jaroslav Hladík RV 82 bodů

-hum-

Košt končil v kole
Třináct hodin v kuse dokázali věnovat 

lahodnému vínu vinaři a vinařky na 

koštu ve Vranovicích. Devětatřicátá 

výstava, pod hlavičkou místních vinařů, 

otevřela dveře k nepřeberné přehlídce 

vín  v sobotu osmého března ve čtrnáct 

hodin a končilo se až kolem třetí hodiny 

ranní. Čas běžel rychle, k dispozici bylo 

sedm set dvacet vzorků vín, a to je i pro 

šest set čtyřicet návštěvníků slušný 

maratón ochutnávek. Dobrou náladu 

navodily libé tóny cimbálové muziky 

Katrán a degustátoři se nedrželi jen 

u nalévacích pultů, ale také na tanečním 

parketu. Večer totiž oživila košt i taneční 

zábava s kapelou Moraváci. 

Šampiona bílých vín a současně 

i pohár starosty získal Marek Jandásek za 

Sauvignon 2007 a zůstane tak natrvalo 

zapsán, jako 

druhý v pořadí, 

na keramickém 

poháru na 

obecním úřadě. 

Další ocenění 

už putovala za 

hranice obce. 

Vítězem mezi 

staršími bílými 

víny se stal Jiří 

Šilinek z Pavlova 

s Pálavou 2006, nejlepší červené mladé 

víno měl František Nevěděl z Velkých 

Němčic, a to André 2007 a Merlot 2006 

Josefa Krišpína z Křepic zvítězil mezi 

staršími červenými ročníky. 

Domácí obstáli v nejlépe 

hodnocených kolekcích bodovaných 

vín. V mladých ročnících to byl Jaroslav 

Hladík s průměrem devatenácti bodů a ve 

starších vínech Josef Dofek s průměrem 

18,80 bodů.

-hum-

Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu 

sekce aktuality

Jan Vybíral si za své Veltlínské zelené 
2006 odnesl z mezinárodní výstavy 
diplom šampiona odrůdy.
Foto: Dagmar Humpolíková

2x foto: Dagmar Humpolíková
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Z redakční pošty
Svěcení vína 
– tradiční 
náboženská nebo 
zábavní slavnost?
Reakce na článek z minulého čísla: 

Příště možná přijde i farář

Chtěl bych reagovat na článek, 

uveřejněný ve Vranovickém občasníku č. 

1. únor 2008 str.8. V článku je pojednáno 

o smutném svěcení vína vranovických 

vinařů v pátek 28. prosince 2007, kdy se 

p. farář Malík omluvil z oslavy. Oslava 

křtu mladého vína tak proběhla bez 

jeho přítomnosti, což je označováno za 

bolístku této slavnosti, neobvyklou od 

tradice v mnoha obcích v okolí.

Na úvod bych chtěl připomenout, 

z čeho svěcení pokrmů vychází - je to 

křesťanská tradice. Správně bychom 

měli hovořit spíše o žehnání než svěcení 

vína. Žehnání je chválou Boha a prosbou 

o jeho milost. Zvyk žehnání pokrmů 

i vína je  obecně v církvi symbolikou 

společenství dobra a lásky, kdy se lidé 

schází u stolu a jí a pijí dobré pokrmy 

a nápoje – to dobré, co do nich vchází. 

Na tomto místě je důležité připomenout, 

že se dá i „nekřesťansky“ defi novat, 

co připomíná toto „žehnání“ nad 

potravinami lidem věřícím i nevěřícím: 

Jsou to díky (Bohu – přírodě - lidem 

kolem nás, naší vlastní píli) za to že se 

nám podařilo připravit potravu-energii 

pro náš život a přání (sobě i druhým), 

aby byla tato energie dobře využita. 

K této formě žehnání nikdo nepotřebuje 

kněze a stačí mu chvíle zklidnění před 

požitím pokrmu, kdy si může tuto věc 

uvědomit. Samozřejmě, že když žehnací 

projev pronese vedoucí člen společnosti, 

například otec u rodinného stolu, 

vypadá žehnání mnohem důstojněji. 

Je pěkné, že i v moderní společnosti si 

vlastně udržujeme u stolování rámci 

společenských pravidel to nejjednodušší 

„žehnání“ - přání „Dobrou chuť a Na 

zdraví“. Když se nad těmito slůvky 

zamyslíme, skoro jako by nepatřila do 

dnešní často dost sobecky nastavené 

společnosti - přejeme lidem u stolu 

(a někdy i proti své vůli) to nejdůležitější 

co k životu kromě vzduchu potřebují... 

Tradiční, vinaři uznávané, svátky 

kdy se světí mladé víno jsou svátky jejich 

patronů na podzim a v zimě, kdy začíná 

doba popíjení mladého vína. Je to 11. 

listopad – Svatý Martin – první svěcení 

mladého vína je poděkování za první 

dobré mladé víno, za úrodu a 27. prosinec 

- Svatý Jan Evangelista – tento světec, 

dle legendy, požehnal pohár otráveného 

vína, a jed v něm přestal účinkovat. Na 

jeho svátek se ofi ciálně žehná víno podle 

liturgických knih. Méně známá tradice 

svěcení vína v době vánoční se pojí se 

svátkem svatého Štěpána (26.12.), kdy 

si připomínáme jeho mučednickou 

smrt ukamenováním. Na památku 

jeho smrti si lidé dávali žehnat červené 

víno v kalichu, do něhož kladli malý 

kámen jako vzpomínku na Štěpánovo 

kamenování, a víno pak vypili. 

Z informací v tisku jsem zjistil, že 

většina vinařských obcí slaví žehnání 

vína 26. a 27.12. Místo pro žehnání 

vína bývá různé - tu kostel, onde sklep, 

hasička či výstavní pavilon – až to 

vypadá že je to skoro jedno a záleží pouze 

na vzájemné domluvě vinařů a kněze.

Velice častá je však kombinace kostel-

kulturní dům. V Ivani, Vranovicích 

a Pouzdřanech byla v kostele sloužena 

mše svatá s možností nechat si požehnat 

víno 27.12.2007, stejně jako každý rok, 

co je tu farářem otec Malík (od r.2002) 

a byla sloužena i v letech předchozích. 

Chápu roztrpčení vinařů, že si kněz 

neudělá čas 28.12. přijít na jejich oslavu, 

ale na druhou stranu je nutno uznat že 

každá tradice potřebuje mít svoje místo, 

řád a čas. V tomto případě se totiž jedná 

o „obnovení tradice“ ze strany vinařů. 

A požadavek na žehnání mimo kostel? 

Je na knězi, aby určil místo vykonání 

obřadu. Hned vysvětlím proč: Asi málo 

lidí ví, že křtít v případě nutnosti může 

i nevěřící člověk (stačí dobrý úmysl) 

a místo křtu pak může být jakékoliv. 

Proč však věřící i nevěřící nosí malé 

děti pokřtít do kostela – většinou kvůli 

tomu i „přetrpí“ mši svatou v neděli, 

když „pan farář nechce“ křtít dítě mimo 

bohoslužbu? Protože kostel je posvátné 

místo, kde je podle křesťanské tradice 

nejvhodnější udělovat svátosti (křest) 

i svátostiny (žehnání vína) uprostřed 

společenství věřících. Jednoduše řečeno 

– když si obyčejný člověk chce nechat 

opravit auto, pojede do autodílny, 

než by se s opravou trápil sám doma. 

Chceme-li tedy skutečně tradičně oslavit 

svátek žehnání mladého vína, měli 

bychom vyrazit v den svátku sv. Jana do 

kostela, jak si to skutečně žádá tradice, 

a následnou oslavu si pak provést dle 

vlastního uvážení – podobně jako jsou 

mladí stárci a stárky z naší obce zvyklí 

důkladně oslavit stavění máje i hodovou 

zábavu a současně, v rámci tradice, se 

také společně věřící i nevěřící zúčastnit 

slavnostní mše svaté v kostele.

Je možné že záměr autorky článku byl 

též upozornit na špatnou provázanost 

mezi kulturně-společenským 

a křesťanským děním v naší obci, ale tuto 

bolestnou skutečnost pomůže odstranit 

jenom vzájemná komunikace, které se 

musíme postupně učit. Obnovování 

tradic je důležitou součástí bourání 

zdi, kterou uplynulá léta vystavěla mezi 

náboženským a kulturním životem 

v naší obci. Na závěr tohoto článku přeji 

nám všem Dobrou chuť a Na zdraví! 

Pavel Kukleta

XIII. mezinárodní hudební festival 13 měst

 CONCENTUS MORAVIAE

„Stará hudba z Visegrádu“ 

Pod záštitou ministra kultury české republiky 

Václava Jehličky, hejtmana Jihomoravského kraje 

Stanislava Juránka a hejtmana kraje Vysočina 

Miloše Vystrčila.

Koncerty v Hustopečích:

středa 4.6. 2008 - Hustopeče, evangelický kostel, 

19:30 hodin 

Alla Pollacca 

Stanislav Gojny - umělecký vedoucí 

M. Wronowicz, M. Mielczewski, B. Cichoszewski, 

A. Jarzebski, S.S. Szarzynski 

pondělí 23.6. 2008 - Kurdějov, kostel sv. Jana 

Křtitele, 19:30 hodin 

Voces Aequales 

T. Stoltzer, J. Tinctoris, J. de Stokem 

Předprodej vstupenek od dubna 2008 

v kanceláři CVČ (budova kina) - Dukelské nám. 

15 (tel. 519411401) nebo v TIC (Dům U Synků) - 

Dukelské nám. 2/3 Hustopeče 
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Vrby dostaly jarní 
sestřih a tůňka 
prohlídla
Přerostlé polámané vrby 

a zabahněné staré koryto říčky Šatavy. 

Tak to vypadalo, než jsme se rozhodli 

s tím něco dělat. Na přelomu listopadu 

a prosince v době vegetačního klidu 

jsme začali s prořezávkou vrb a nebylo 

to jednoduché, vrby toto ošetření 

potřebovaly již dávno.

Čtyřikrát jsme se museli sejít, 

abychom připravili lokalitu pro příjezd 

a následnou práci zemního stroje. Ten 

zanesené koryto obnovil za jeden den, 

samozřejmě s pomocí zkušeného bagristy 

a za fi nanční podpory Obce Vranovice. 

Během jednoho týdne nastoupila voda 

až po okraj obnovené tůňky. Sloupec 

vody v nejhlubším místě má 1,5 m, což 

bohatě stačí pro přezimování ryb, které 

máme připraveny k vysazení. První 

obsádkou bude lín obecný, karas obecný 

a piskoř pruhovaný. Na jaře zbývá upravit 

břehy a dílo je hotovo. Pokud by někoho 

zajímalo jak to vypadá ve skutečnosti, 

může to spojit s pěknou procházkou.  

Tůňka se nachází kousek od obce 

u říčky Šatavy, zhruba pod hájovnou 

u Hájku směrem na Ivaň. Pro představu 

přikládám dvě fotografi e, jedna před 

zákrokem a druhá o měsíc později. 

S pozdravem za přírodu krásnější

Luboš 

Mrkvica

za ochránce 

z Vranovic 

Činnost Klubu 
důchodců v roce 
2007
Klub důchodců ve Vranovicích má 

ke dni 31.12.2007 sedmdesát šest členů. 

Výroční členská schůze se konala 26.1. 

2007 a byl na ni hodnocen uplynulý rok. 

Přítomno bylo 37 členů. Byla přednesena 

výroční zpráva a stanoven plán práce na 

rok 2008.

Výborové schůze se konaly podle 

plánu každý měsíc, mimo května, 

prázdnin a prosince. V květnu se konala 

oslava dne matek a v prosinci Mikulášské 

posezení.

Zájezd na koupání do Čalova se 

uskutečnil pětkrát. 3.3.2007 – účast 39, 

14.4.2007 – účast 41, 1.9.2007 – účast 49, 

6.10.2007 – účast 34, 10.11.2007 – účast 

34 členů.

Ostatní zájezdy: Lednice a okolí 

(15.9.2007) Přestože členové byli 

fi nančně zvýhodněni, autobus nebyl 

naplněn.

Pedikúra se uskutečňovala ve 

stanovených objednaných termínech 

10x. Starost u tuto akci převzala J. 

Novotná, za což jí patří dík.

Magnetoterapie – magnety jsou paní 

Březinové a zájem je překvapivě malý, 

ne-li žádný.

Důchodcovské pondělky:

8. ledna na téma, Hry a hračky dětí • 

minulého století

5. února se uskutečnilo smažení • 

koblihů

5. března provedla informaci • 

o pojištění paní Měřínská

2. dubna se vyráběly velikonoční • 

ozdoby

3. září se v rámci pondělka • 

uskutečnilo posezení u táboráku

1. října provedl předseda přednášku • 

na téma „historie českého národa – 

období Přemyslovců“

5. listopadu příprava na Mikulášské • 

posezení

Diakonie Broumov - sběr šatstva 

proběhl ve dvou etapách. Na jaře 14.–17. 

března a v létě 22.–25. srpna. Tuto akci 

převážně zajišťovaly paní Novotná, 

Drápalová, Bauchová, Faronová 

Jarka, Zeklová, Vacková, Čapounová 

a Suchánková. Za to jim patří dík.

Ostatní akce: 24. března se naše 

členky podílely na zajišťování 3. ročníku 

akce Vranovické jaro.

Předseda pravidelně dodává kulturní 

přehled činnosti klubu, což je uveřejněno 

ve Vranovickém občasníku a současně 

podává zprávu do obecní kroniky. Na 

žádost OÚ byly 14.5.2007 předány od 

klubovny rezervní klíče zapečetěné na 

OÚ pro případ požáru, nebo poruch na 

vodovodním řádu, nebo topení.

Den matek oslava se konala 15.5.2007 

v klubovně. Byla zajištěna propagace, 

kytičky, zákusky, harmonikář, občerstvení 

a vystoupení žáků ZŠ. Akce byla velmi 

úspěšná. Na Dni matek se domluvilo 

posezení u táboráku na 22.5.07 Každý 

si přinesl na opékání nějakou uzeninu. 

K lepší náladě nám vyhrávali na kytaru 

p. Zajíc a p. Raus.

Naše ženy, konkrétně pí Novotná, 

Kolstrunková, Nevědělová, Bauchová 

a Suchánková se zúčastnily zajištění 

svátku Dne dětí, který byl 3. června 2007. 

Všem přítomným byl od školské komise 

OÚ vznesen dík.

Největší akcí loňského roku byly 

oslavy 750. let od vzniku naší obce. Oslavy 

se konaly v srpnu v období hodů. Ani 

zde nestáli členové KD stranou. Svědčí 

o tom poděkování OÚ. Všichni si hlavně 

nemohli vynachválit vranovické koláčky, 

které byly podávány při oslavách. 

Mikulášské posezení bylo třešinkou 

na závěr roku 2007. Konalo se 4.12.2007 

v 16. hod ve školní klubovně. Účast 

přes 50 členů. Hudba pan Valášek na 

harmoniku. Nechyběl ani Mikuláš 

a čert.  Občerstvení, výzdoba, obsluha 

jako v hotelu 1. třídy. Všichni přítomní 

nešetřili pochvalou a spokojeností. Za to 

všem, kteří se podíleli na zajišťování této 

akce patří velký dík.

Naše ženy nezapomněly podávat 

občerstvení při rozsvěcení vánočního 

stromu 2. prosince 2007.

Akcí během roku bylo velmi mnoho. 

Všechny velmi úspěšné. Doufám, že 

při tvoření plánu činnosti na rok 2008 

budeme vycházet z úspěchů roku 2007, 

na což nám OZ schválilo dotaci 18.000,- 

Kč.

Ivan Bednář2 x foto: Luboš Mrkvica

Ochránci přírody Klub důchodců
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Ze sportu 

Nejmladší sokoli 
jezdí cvičit 
v kočárku
Některé vranovické děti, od jednoho 

do necelých čtyř let, chodí do cvičení 

rodičů s dětmi. Část z nich spíše přijíždí 

v kočárku, ale potom už cvičí všechny.

Scházíme se od září minulého roku 

a snažíme se, hlavně pomocí říkanek 

a jednoduchého cvičení, rozvíjet 

pohybové dovednosti dětí, z nichž 

některé se teprve nedávno naučily chodit. 

A tak si hrajeme, zpíváme, tancujeme 

a prolézáme s dětmi nejrůznější 

opičí dráhy. Při tom si děti zvykají na 

společnost stejně starých kamarádů a na 

potřebu se s nimi domluvit. Někdy se to 

neobejde bez žduchání a třeba i tahání za 

vlasy. Několikrát jsme si byli také zaplavat 

na malém bazénu v Hustopečích a jen co 

se oteplí, plánujeme menší cyklistický 

výlet. Počet dětí, které se účastní cvičení 

se ustálil na sedmnácti. Doprovází je 

většinou maminka, ale chodí i babičky 

a občas i některý z tatínků.

Pro děti je pohyb přirozenou 

potřebou a jak se zdá i příjemnou 

zábavou. A pro nás, dospělé,  je zase 

neopakovatelným zážitkem účastnit se 

jejich pokroků a radosti ze cvičení.

Jitka Klimešová

Siláci uspěli v kraji
GITA Podivín byla 9. února 2008 

hostitelem 16.oblastního mistrovství jižní 

Moravy v silovém trojboji jednotlivců 

pro rok 2008. Také tohoto mistrovství 

se zúčastnili závodníci Sokola Vranovice 

Po celodenním siláckém maratónu se 

naši závodníci umístili takto:

Kategorie do 75,- kg: 

4. místo Radek Buček - dorostenec

dřep: 155,-kg, tlak: 90,-kg, tah: 175,-kg 

celkem 420,-kg

Kategorie do 82,5kg: 

2. místo Tomáš Trávník - junior

dřep: 215,-kg, tlak: 142,5kg, tah: 205,-kg 

celkem 562,5kg

3. místo Jiří Furch - muž

dřep: 167,5kg, tlak: 150,-kg, tah: 200,-kg 

celkem 517,5kg

Kategorie do 100,-kg: 

6. místo Karel Šišovský - dorostenec

dřep: 180,-kg, tlak: 125,-kg, tah: 212,5kg 

celkem 517,5kg

Pro nemoc nestartoval Petr 

Biedermann, který z loňského roku má 

zajištěn přímý postup na mistrovství 

České republiky juniorů. Tohoto 

oblastního mistrovství se zúčastnilo 

celkem 50 závodníků ze 16 oddílů.

Jmenovaní splnili limity na postup na 

vyšší soutěže a můžeme jim přát,aby 

svoje síly a umístění zopakovali na 

dalších soutěžích.

Karpíšek Ivan

Zprávy z TJ Sokol 
Vranovice
Dne 29.března se v sokolovně 

vydrátkovala podlaha tělocvičny, 

a to zásluhou oddílu stolního tenisu 

a silového trojboje, jejichž členové se 

obětavě ujali tohoto náročného úkolu. 

Děkujeme. 

Dne 29. března se mladší žákyně pod 

vedením  Marie Goliášová zúčastnily I. 

secvičné sletové skladby „BOSSA NOVA“ 

v Brně. Této secvičné se zúčastnilo 12 

cvičenek ze 13. Bohužel pořád 3 cvičenky 

chybí do základního celku. Poděkování 

patří též paní Walterové, která jela jako 

doprovod. Jako perličku uvádím, že 

Terezka Trojanová se vedoucí ve vlaku 

zeptala, jestli jedou cvičit. 

Dne 30. března se dvě naše cvičenky 

zúčastnili semináře Aerobiku v Brně 

(Jitka Klimešová a Jitka Veselá). Účast na 

semináři využila i cvičenka - nečlenka 

naší organizace, která si bohužel seminář 

musela sama uhradit.

Dne 31. března se v sokolovně konala 

valná hromada TJ Sokol Vranovice, 

bohužel k tomuto dni ukončila sestra 

Milena Pezlarová svoji činnost ve funkci 

pokladníka TJ Sokol Vranovice. Za její 

dlouholetou a obětavou práci jí touto 

cestou děkujeme.

Tělovýchovná 
jednota je také 
sponzorem 
kulturních akcí
V měsících lednu až březnu se 

v naší sokolovně konalo celkem sedm 

kulturních akcí, pořádaných kulturní 

komisí obce Vranovice, školou a jinými 

organizacemi Vranovic. I když na 

žádné z těchto vyjmenovaných akcí 

naše organizace nebyla zmiňována, 

chtěli bychom upozornit, že i TJ Sokol 

Vranovice patří ke sponzorům všech 

těchto akcí.  Ano, organizace by mohly 

říci, že zaplatily za „nájem“, ale ... Konáním 

jejich akcí museli oddíl badmintonu, 

stolního tenisu, fl orbalu a družstva 

mladších žákyň omezit svoje cvičení, při 

některých akcích byly cvičební hodiny 

bez náhrady zrušeny. Zrušení se vždy 

týkalo oddílu badmintonu, který musel 

hledat náhradní prostory. Mrzí nás, že 

„půjčování haly“ je zcela automatické 

a samozřejmé. Nikdo nehledí na to, 

že i naší organizaci s akcemi vznikají 

problémy, které musíme řešit.  

Jak si vedou 
ostatní oddíly
Oddíl stolního tenisu  

družstvo „B“ a „C“ ukončilo jarní 

sezónu, družstvo „A“ čeká 6.dubna 

poslední zápas letošní sezóny. Jak si 

všechna tři družstva vedla se dozvíte 

v příštím občasníku.

Oddíl badmintonu 

30.3. se v Uherčicích konal třetí 

ročník turnaje v badmintonu pro 

registrované a neregistrované hráče. 

Náš oddíl postavil 11 družstev (dvojic) 

a vedli si velice dobře. Prvenství jim sice 

uniklo, ale družstvo ve složení Jan Zajíc 

Foto: Markéta Pešková
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a Radim Hochman vybojovalo druhé 

místo. Z celkových 36 družstev je to 

vynikající umístění. a o jejich odměnu 

se podělili všichni. Vyhráli totiž cenu 

nevšední, vepřovou kýtu.

Oddíl silového trojboje: 

Dne  6.4. se naši siláci zúčastní 

v Mělníku  mistrovství České republiky  

juniorů a dorostenců. Jmenovitě, Karel 

Šišovský, Tomáš Trávník a Radek 

Buček. Petr Biedermann pro zranění 

nenastoupí.

Marta Goliášová

Sportovní klub

Fotbalové jaro je 
tady
Vranovičtí muži a dorostenci  před 

několika dny zahájili jarní část sezony 

2007/2008. Zimní příprava probíhala 

v období od ledna do března v různých 

družstvech různě. 

Naši nejmladší, družstvo základny 

a družstva žáků, se poctivě připravovali 

v místní sokolovně. Zimní přípravu 

si tradičně zpestřili účastí na zimních 

halových turnajích a za příznivého počasí 

i přípravnými zápasy venku. Dorostenci 

a muži trénovali také pravidelně po celou 

zimu, navštěvovali halu v Žabčicích 

a využívali tréninkové hřiště. Také tato 

družstva sehrála několik přípravných 

utkání, jejichž výsledky si můžete 

Foto: David Jánek

Příprava muži A: 

PITAVAL – SK ...................................................................................2 : 0 (0:0)

SK SLATINA – SK VRANOVICE ...................................................4 : 0 (2:0)

Dynamo CVRČOVICE – SK VRANOVICE .................................2 : 1 (2:1)

SPARTA BRNO B – SK VRANOVICE ......................................... 2 : 11 (1:3)

SPARTA BRNO dorost B – SK VRANOVICE  .............................3 : 0 (2:0)

FC VGM KYJOV dorost – SK VRANOVICE   .............................5 : 0

Výběr PIŠTA – SK VRANOVICE    ................................................3 : 3 (1:2) 

Sokol PŘÍTLUKY – SK VRANOVICE ............................................1:2 (1:2)

Příprava muži B: 

SK VRANOVICE B – Sokol IVAŇ    ..............................................0 : 0

Start VLASATICE – SK VRANOVICE B   ....................................3 : 2

Sokol UHERČICE – SK VRANOVICE B   ....................................3 : 4

Žáci: 

SK Vranovice – MIROSLAV ............................................................0 : 3

SK Vranovice – BLUČINA ...............................................................2 : 1

SK Vranovice – OLBRAMOVICE ...................................................3 : 2

SK Vranovice – POHOŘELICE A ...................................................2 : 4

SK Vranovice – POHOŘELICE B ...................................................6 : 0

SK Vranovice – HRUŠOVANY N.J. ................................................1 : 2

SK Vranovice – SOBĚŠICE ..............................................................0 : 5

SK Vranovice – POHOŘELICE B ................................................. 10 : 1

SK Vranovice mladší – SOBĚŠICE ..................................................3 : 7 (2:3)

SK Vranovice satrší – SOBĚŠICE ....................................................4 : 1 (0:1)

Základna: 

Sokol VOJKOVICE – SK Vranovice ...............................................5 : 0  (0:0)

SK Vranovice – Svratka BRNO ...................................................... 0 : 12 (0:6)

SK Vranovice – Jiskra HRUŠOVANY .............................................3 : 4 (3:1)

přečíst níže. 

První mužstvo se zúčastnilo zimního 

turnaje v Brně, kde nevyhrálo jediný 

zápas. Tréninková účast hráčů A mužstva 

v zimní přípravě nesplňovala požadavky 

mužstva, které chce hrát o postup. Jaro 

ukáže. Uvidíme. 

Kádr A mužstva opustili hráči z Brna, 

Drmola a Votoupal, zájem o fotbal 

momentálně ztratil i Eda Gögh, Sokolář 

Pavel odešel za lepším do Bořetic, 

Vetrovi Jiřímu bylo ze závažných důvodů 

ukončeno členství v klubu, byl odvolán 

z funkce asistenta trenéra a má možnost 

si najít jiné působiště i jako hráč. 

Kádr doplnil Dofek Jan, který 

ukončil hostování v Pohořelicích 

a Jelínek Jan z Velkých Němčic, který 

hostoval na podzim v Šaraticích v I.B 

třídě. Vzhledem k tradičně velmi 

komplikovaným jednáním se Slavojem 

Velké Pavlovice se teprve v těchto 

dnech dokončuje  realizace hostování 

Mikulici Davida u nás. Realizační tým 

doplnil Halfar Milan a stal se vedoucím 

A mužstva.

Právě začínající jaro a s ním i jarní 

část sezony 2007/2008 ukáže jak na tom 

náš vranovický fotbal je. Nebojím se, že 

naši hráči a trenéři neobstojí.

Mám zato, že už není daleko doba, 

kdy nás budou v prvním mužstvu 

reprezentovat převážně naši domácí 

fotbalisté. A kvalitní. Základnu na to 

máme. Počínaje B mužstvem a konče 

přípravkou. Přijďte se podívat. Uvidíte.

Rosťa Trojan 

SK Vranovice - sezona 2007-2008
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muži A – III. třída skupina B

Ne 16.3. 15.00 Sokol Velké Němčice – SK Vranovice

Ne 23.3. 15.00 Zetor Pasohlávky – SK Vranovice

Ne 30.3. 10.30 SK Vranovice – Sokol Uherčice

Ne 06.4. 15.30 Sokol Šitbořice – SK Vranovice

Ne 13.4. 10.30 SK Vranovice – Sokol Starovice

Ne 20.4. 16.00 Dynamo Cvrčovice – SK Vranovice

Ne 27.4. 10.30 SK Vranovice – Družstevník Nikolčice

Ne 04.5. 16.30 Sokol Kobylí – SK Vranovice

Ne 11.5. 10.30 SK Vranovice – Sokol Boleradice

Ne 18.5. 10.30 SK Vranovice – Sokol Křepice

Ne 25.5. 10.30 Sokol Pohořelice B – SK Vranovice

Ne 01.6. 10.30 SK Vranovice – Sokol Velké Němčice

Ne 08.6. 15.00 Sokol Pouzdřany – SK Vranovice

Ne 15.6. 10.30 SK Vranovice – Sokol Krumvíř

muži B – IV. třída skupina C

Ne 23.3. 15.00 SK Vranovice B –FC Hustopeče B

Ne 30.3. 15.00 Sokol Brumovice – SK Vranovice B

Ne 06.4. ------ -------------  volno  ----------------------

Ne 13.4. 15.30 Sokol Klobouky – SK Vranovice B

Ne 20.4. 16.00 SK Vranovice B – Družstevník Vrbice

Ne 27.4. 16.00 Sokol Němčičky – SK Vranovice B

Ne 04.5. 16.30 SK Vranovice B – Sokol Velké Hostěrádky

So 10.5. 16.30 Sokol Bořetice B – SK Vranovice B

Ne 18.5. 14.15 Sokol Šitbořice B – SK Vranovice B

Ne 25.5. 16.30 SK Vranovice B – Sokol Horní Bojanovice

Ne 01.6. 10.30 Sokol Velké Němčice B – SK Vranovice B

Ne 08.6. 15.00 SK Vranovice B – Sokol Diváky

Ne 15.6. 10.00 Sokol Kobylí B – SK Vranovice B

dorost – III. třída

Ne 23.3. 12.45 SK Vranovice – Velké Bílovice B

Ne 30.3. 12.45 Sokol Brumovice – SK Vranovice

Ne 06.4. 13.15 SK Vranovice – Sokol Křepice

Ne 13.4. 13.15 Sokol Klobouky – SK Vranovice

Ne 20.4. 13.45 SK Vranovice – Sokol Přibice

Ne 27.4. 13.45 Sokol Rakvice – SK Vranovice

Ne 04.5. 14.15 SK Vranovice – Sokol Perná

Ne 11.5. 12.45 Sokol Novosedly B – SK Vranovice

Ne 18.5. 14.15 Dynamo Drnholec – SK Vranovice

Ne 25.5. 14.15 SK Vranovice – Sokol Charvátská Nová Ves

Ne 1.6. 14.15 Sokol Popice – SK Vranovice

Ne 8.6. 12.45 SK Vranovice – Sokol Ladná

Ne 15.6. 12.45 Sokol Březí – SK Vranovice

SK Vranovice - sezona 2007-2008 - jaro 2008

Okresní přebor 
mladší a starší žáci k 20.3.

Ne 13.4. 14.00 a 15.30 SK Vranovice – Sokol Kobylí

Ne 20.4.   9.00 a 10.30 Sokol Tvrdonice – SK Vranovice

Ne 27.4. 14.30 a 16.00 SK Vranovice – Sokol Kostice

So 03.5. 13.00 a 14.30 Sokol Březí – SK Vranovice

Ne 11.5. 15.00 a 16.30 SK Vranovice – MSK Břeclav C

So 17.5. 13.00 a 14.30 Sokol Rakvice – SK Vranovice

Ne 25.5.   9.00 a 10.30 SK Vranovice – Sokol Velké Němčice

Okresní soutěž základen 
skupina C k 20.3.

So 12.4. 15.30 SK Vranovice – Sokol Pohořelice

So 19.4. 14.00 Sokol Nosislav – SK Vranovice

So 26.4. 16.00 SK Vranovice – Sokol Dolní Dunajovice

So 03.5. 14.00 Sokol Strachotín – SK Vranovice

So 10.5. 16.30 SK Vranovice – Sokol Novosedly

So 17.5. 14.00 Sokol Pouzdřany – SK Vranovice

So 24.5. 16.30 SK Vranovice – Sokol Perná
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o dění v obci najdete 

na www.vranovice.eu
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Využijte možnosti inzerovat ve 
Vranovickém Občasníku
Vzpomínky a blahopřání - 1 řádek (6 cm) .. 5,- Kč
Plošná inzerce  do 10 cm2 ....................... 40,- Kč
 do 20 cm2 ....................... 80,- Kč
 do 50 cm2 ..................... 200,- Kč
 ¼ stránky A4................. 300,- Kč
 ½ stránky A4................. 500,- Kč
 celá strana A4 ..............1000,- Kč
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Cena 5,- Kč. Č. 02/2008 vychází 11.4.2008, uzávěrka příštího čísla je 20.5.2008, vychází 2.6.2008. 

Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

DUBEN 2008

13.04. 2008  Cyklistický výlet ................. Spolek přátel turistiky pro veřejnost

19.04. 2008 Vranovické jaro - jarmark

 Obec Vranovice ......................................................... sokolské hřiště

24.04. 2008 Okrskový turnaj v malé kopané

 ZŠ Vranovice .............................................................. fotbalové hřiště

27.04. 2008 Cyklistický výlet ................. Spolek přátel turistiky pro veřejnost

30.04. 2008 Okresní turnaj v malé kopané

 ZŠ Vranovice .............................................................. fotbalové hřiště

KVĚTEN 2008

03.05.2008 Májová zábava ................................. Sportovní hala ročník 1990

05.11.2008 Školní výlet Anglie .................................................... ZŠ Vranovice

18.05.2008 Cyklistický výlet ................. Spolek přátel turistiky pro veřejnost 

Květen 2008 Den matek .................................................................. upřesněno později

Květen 2008 Zájezd mladých rybářů ........ MO MRS Vranovice pro členy

ČERVEN 2008

01.06.2008 Cyklistický výlet ................. Spolek přátel turistiky pro veřejnost

07.06. 2008 Letní noc, kapela Olympus

 SK Vranovice ............................................................. Sokolské hřiště

08.06. 2008 Mezinárodní den dětí

 Obecní úřad Vranovice ............................................ fotbalové hřiště 

FILMOVÝ KLUB OBZOR

Čtrnáctý ročník Projektu 100, který nabízí do české a poté i slovenské distribuce 

kvalitní a celosvětovou kritikou oceňované celovečerní fi lmy běží od března také v 

kině v Hustopečích. Zájemci mohou ještě shlédnout tyto fi lmy:

13.04.08 Obrazy starého světa

20.04.08 Kabinet doktora Caligariho

27.04.08 Svatá hora

04.05.08 Nenápadný půvab buržoazie + Andaluský pes

18.05.08 Ty, který žiješ

Životní jubilea: 

Květen
Hanuš Rudolf ............................81 let

Bednář Oldřich. ........................85 let

Toman Květoslav ......................65 let

Bombela Miroslav ....................81 let

Hrdina Stanislav .......................88 let

Škamrada Jan ............................60 let

Mahovská Božena ....................80 let

Rujzl Václav ...............................83 let

Málková Vlastimila ..................80 let

Němečková Olga ......................75 let

Mazuch Jaroslav .......................75 let

Pavlíčková Drahoslava .............70 let

Wolinger Jan .............................85 let

Veleba Zdeněk. .........................70 let

Červen
Kaplanová Emilie .....................83 let

Pražáková Marie .......................75 let

Němcová Jarmila ......................75 let

Krchňavá Anna.........................80 let

Fridrichová Bedřiška ...............65 let

Šromová Oldřiška ....................86 let

Dřímalová Jiřina .......................82 let

Úmrtí 
Pešinová Květa

Veselý Jan

Zajícová Růžena

Narození 
Košíčková Alžběta

Kužel Šimon


