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Patnáctiletí. Dvojčata Ondřej a Lucie Mikulíkovi byli prvními narozenými 
dětmi, které se objevili ve společenské rubrice prvního občasníku. V těchto 
dnech končí povinnou školní docházku a chystají se na další etapu svého 
života. Lucie si vybrala studium designu interiérů a Ondřej chce být truhlářem, 
rodinná firma tak bude mít pokračovatele. Sourozenci se shodují na tom, že 
patnáct let je relativní pojem. „V našem případě to není moc, ale na občasník se 
mi to zdá hodně,“ srovnává výřečnější Lucka. Každopádně bylo podle dvojčat 
těch jejich patnáct let skvělých. Přejme jim, aby tomu tak bylo vždycky. 

-hum-

Občasník slaví 
narozeniny
Milí čtenáři, držíte v rukou výroční 

číslo Vranovického občasníku. V těchto 
dnech je tomu právě patnáct let, kdy 
spatřilo světlo světa nulté vydání 
místního zpravodaje, a protože je to 
třeba oslavit, máme pro Vás dárek. 

Vedení obce se rozhodlo využít této 
příležitosti a dodávat občasníky do každé 
domácnosti zdarma. Dosavadní náklad 
450 výtisků již nestačil pokrýt poptávku 
čtenářů, kteří kupovali zpravodaj 
v místních obchodech za symbolickou 
cenu pěti korun. Od této chvíle budete 
mít informace z dění v obci pravidelně, 
každé dva měsíce ve své poštovní 
schránce. 

Nulté číslo, které vyšlo v červnu 
roku 1993, obsahovalo čtyři strany 
textu a můžete se na něho podívat 
v příloze tohoto výtisku. Nápad se zrodil 
v hlavě tehdejšího starosty a pozdějšího 
kronikáře obce Ing. Bohumila 
Pražáka. Jeho spolupracovníky se stali 
Mgr. Vlasta Lorenzová, Mgr. Josef 
Šťerba, Ing. Emil Neveselý, Mirka 
Dřímalová, Mgr. Ludmila Drápalová, 
Marta Goliášová a Růžena Bauchová. 
V roce 1994 se objevuje tehdejší starosta 

Patnáctileté ohlédnutí - rok 1993
Dokončuje se zdravotní středisko na Návsi a přístupová cesta k němu. Stavba byla  l

zahájena v roce 1985 s výhledem na zprovoznění o tři roky později. V průběhu 
výstavby se ale měnil původní záměr využití a náklady na realizaci vyskočily o dva 
miliony korun nahoru. Kolaudace se uskutečnila 25.11.1993.
Uvažuje se o rozšíření elektrifikace obce s možností připojení domácností na  l

vytápění.
Byla provedena rozsáhlá úprava hřbitova a rekonstrukce kostnice. Za pětatřicet  l

tisíc korun opravili Josef Šťastný a Jan Veselý vazbu, šindelovou střechu, zdivo, 
dveře a křížek. 

NAROZENINOVÉ 

VYDÁNÍ
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Patnáctileté ohlédnutí - pokračování z 1. strany

Těžko, ale šlo to,
vzpomíná na začátky občasníku 

Bohumil Pražák

Vranovický občasník vznikal v období  �

Vašeho starostování v roce 1993, co Vás 
k tomu vedlo?

Uvažoval jsem o lepší informovanosti 
občanů cestou obecního časopisu. 
Myšlenka byla velmi aktuální, ale 
realizace byla horší. Bylo třeba ustavit 
redakční radu a zajistit tiskárnu. Práce 
se ochotně ujala Mgr. Vlasta Lorencová, 
tehdejší členka obecní rady a Mgr. Josef 
Štěrba. Nultý výtisk byl poměrně 
chudobný, čítal dva listy. Byl spíš pro 
radost těch, kteří se na něm podíleli. 

Jak vznikl název Vranovický  �

občasník?
V souvislosti s nepravidelným 

vydáváním, které jsme plánovali 
přibližně čtyřikrát do roka. 

Neměli jste k dispozici rychlý internet,  �

jak jste předávali materiály do tisku?
Články jsme psali na psacím stroji 

a vozili je do tiskárny Halp Print do 
Velkých Pavlovic. Náklady na výrobu 
sponzorovali firmy z Vranovic, Snack 
bar Řehoř, Pinus, Autoopravna Slaný, 
restaurace U Fialů, VAP Václav 
Aujezdský z Přibic a další. Zájem 
o inzerci na poslední straně byl tehdy 
skutečně velký. 

Kdo všechno se podílel na zaplnění  �

stránek?
Většinu článků psali pan Štěrba, paní 

Lorencová, ředitel ZŠ Vladimír Hradil, 
ředitelka mateřské školy, starostka 
Sokola paní Pezlarová, zastupitel Pavel 
Šťastný, vedoucí knihovny Naděžda 
Valihrachová, obecní matrikářka a další. 

Co se v občasníku lidé dočetli? �

Postupně byli občané čím dál více 
informováni o dění v obci, články 
starosty byly zaměřeny na realitu života 
v obci a byly pobídkou ke zlepšení. 
Přibývalo dopisovatelů a zkvalitňovala 
se také obsahová část. Od roku 1995 
vychází občasník v rozsahu tří listů 
nákladem pěti set výtisků. Distribuován 
byl zdarma do místních prodejen. 

V roce 1994 vás na obecním úřadě  �

vystřídal nový starosta, jak se to projevilo 
na občasníku?

Zůstal jsem dál členem redakční 
rady, šéfredakrorem se stal Ing. Emil 
Neveselý předseda kulturní komise. 
Zůstali Mgr. Lorencová a Mgr. Štěrba, 
kterého v červnu 1997 nahradil Pavel 
Šťastný. V této době občasník obsahoval 
již čtyři listy. V dalším volebním období 
mezi nás přibyla paní Dřímalová, 
předsedkyně kulturní komise a já jsem 
byl jsem požádán o vedení redakční 
rady. Jejími novými členkami se staly 
Mgr. Drápalová, Marta Goliášová a v září 
2000 paní Bauchová. V polovině roku 
1999 jsme z úsporných důvodů změnili 

tiskárnu na Tisk Bačík Pohořelice. 
Články jsme v tu dobu již ukládali 
a předávali do výroby na disketách. Byla 
stanovena minimální prodejní cena 5 Kč 
za výtisk.

Co bylo hlavním tématem článků  �

tentokrát?
Občasník se stal informátorem 

obyvatel z hlediska rozvoje obce, 
související s plynofikací, kanalizací, 
modernizací železnice, ale i kulturních, 
sportovních a církevních akcí. Točí se 
kolem životního prostředí, dokumentuje 
90. výročí měšťanské školy a 70. výročí 
fotbalového klubu SK Vranovice. 
Občasník získává další čtenáře 
a dopisovatele i z řad občanů, žijících 
mimo Vranovice, byli jimi například pan 
Pavlů a Celnar. U některých aktuálních 
čísel dosahuje občasník až dvojnásobný 
počet listů a je doplňován fotografiemi. 
Od roku 2004 má již šest listů a má velmi 
dobrou úroveň. Zveřejňuje práci a přijatá 
usnesení zastupitelstva, rozpočty obce, 
velká pozornost je věnována místním 
zájmovým spolkům.

Dá se říct, že jste odešel  �

v nejlepším...
Práci šéfredaktora jsem ukončil 

v roce 2005, důvodem byl můj věk. 
Odpovědnost jsem předal mladšímu 
občanovi Oldřichu Vybíralovi jun.

Jak vnímáte vývoj zpravodaje  �

v průběhu 15 let?

Hlinek stále sloužil jako skládka, rekultivace započala  l

následujícího roku.
Nebyla kanalizace a čistírna odpadních vod. Obec se  l

potýkala s trativody a vypouštěním jímek.
V květnu byl družstevníkům předložen návrh na zrušení JZD  l

s následnou likvidací.  V září pak bylo rozhodnuto o vrácení 
živého a mrtvého inventáře původním majitelům.
30. června byl oddíl kopané zaregistrován jako Sportovní  l

klub Vranovice
V říjnu byla mysliveckému sdružení uznaná bažantnice  l

s vypouštěcí voliérou pro tisíc bažantů.
Byla uskutečněna rozsáhlá úprava interiérů kostela l

Na obecním úřadě se vedla evidence ručně, první počítač  l

byl zakoupen až v následujícím roce. Sloužil k evidenci 
obyvatel, zpracování mzdové a účetní agendy.
Na základní škole se zavádí do výuky noví pomocníci  l

v podobě audiovizuální techniky, barevné televizory, 
videopřehrávače a radiomagnetofony.
Narodilo se 18 chlapců a 16 dívek, zemřelo 15 mužů a 11  l

žen
-hum-

Ing. Pavel Šťastný a v roce 1998 starosta Oldřich Vybíral. 
V březnu 2006 přebírá funkci šéfredaktora Oldřich Vybíral 
junior. V současné době, od října 2006, seznamuje čtenáře 
se svými starostmi starosty Ing. Jan Helikar a odpovědnou 
redaktorkou je Dagmar Humpolíková. Nezbytnou 
administrativu kolem vydávání zpravodaje po celých patnáct 
let zajišťuje zaměstnankyně obecního úřadu Lenka Jančová 
a společenskou rubriku připravuje matrikářka Miluše 
Sedláčková. 

Vranovický občasník nyní vychází pravidelně šestkrát do 
roka a jeho rozsah se rozrostl až na šestnáct stran. V podobě, 
jakou nyní držíte ve svých rukou, vychází občasník naposled. 
Od příštího vydání dostane nový vzhled a název. Občasník už 
totiž není občasník, ale pravidelný zpravodaj obce.

Všem tvůrcům a přispěvatelům, kteří se v průběhu let 
zasloužili o vydávání Vranovického občasníku patří upřímné 
poděkování, neboť věnovali mnoho ze svého volného času na 
to, aby zaznamenávali dění v obci a informovali o něm ostatní 
obyvatele. 

Dagmar Humpolíková

Občasník slaví narozeniny - pokračování z 1. strany
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Veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce 

se koná ve čtvrtek 

21.8.2008 v 19.00 hodin, 

v zasedací místnosti  

OÚ Vranovice

Starosti starosty
Vážení spoluobčané, v posledním 

čísle Vranovického občasníku v r. 2007 
jsem informoval o přípravě jednotlivých 
investičních akcích plánovaných v r. 2008. 
Na vyhodnocení letošního roku je ještě 
dostatek času, ale považuji za potřebné 
upozornit na ty největší investice, které 
nás budou čekat již v letních měsících.

Oprava základní školy

Největší investicí je oprava budovy 
ZŠ na ul. Masarykova, včetně školního 
klubu. Jedná se o kompletní zateplení 
budovy, výměnu všech oken a novou 
fasádu. Práce budou zahájeny koncem 
měsíce června a předpokládané ukončení 
je počátkem měsíce září. Vzhledem 
k rozsahu prací a vzhledem k tomu, že se 
jedná o jedno z nejvíce frekventovaných 
míst v obci, tak současnou největší 
starostí starosty je organizačně zajistit 
stavbu tak, aby co nejméně limitovala 
a omezovala každodenní život v obci. 
Současně bych rád všechny spoluobčany 
a zejména potom návštěvníky 
pravidelných bohoslužeb v sousedícím 
kostele požádal o zvýšenou opatrnost 
a trpělivost v době prováděných oprav.

Inženýrské sítě a obslužné 
komunikace

V letních měsících (červenec – srpen) 
budou zahájeny práce na vybudování 
inženýrských sítí a nové komunikace 
v lokalitě Ivaňská – Hlinek (nově vzniklá 
ulice ponese název U Hlinku). Ve stejném 
období se rovněž začne s pracemi na 
vybudování obslužné komunikace, 
chodníků a parkovacích míst  mezi 
bytovkami na ulici Přibická. Tyto dvě 
investiční akce se nedotýkají středu 
obce, ale jistě trochu „znepříjemní“ život 
obyvatelům na Ivaňské a Přibické ulici. 

I zde bude na místě zvýšená opatrnost 
a trpělivost občanů.

Věřím, že naše trpělivost a tolerance 
s případným  krátkodobým omezením 
nám všem přinese užitek v podobě 
nového „kabátu“ na  Základní škole 
a  s vybudováním nových komunikací, 
chodníků a parkovacích míst. Zmíněné 
tři investiční akce představují finanční  
hodnotu cca 15 mil Kč., jsou v letošním 
roce největší, ale nejsou jediné. 

Rekonstrukce obecního dvora

V současné době se provádí 
rekonstrukce dvora obecního úřadu, 
který bude od měsíce července sloužit, 
mimo jiné, také pro prodej stánkařů, 
kteří nyní prodávají před knihovnou.

Nové značení ulic

Dále každý z Vás jistě zaregistroval 
nové značení ulic v obci, určitě jste si 
také povšimli některých chyb ve značení  
a toho, že označení některých ulic úplně 
chybí. Celý informační systém obce se 
v těchto dnech dokončuje, kontroluje 
a všechny nedostatky budou neprodleně 
odstraněny.

Ing. Jan Helikar
starosta obce

 Usnesení rady č. 7/2008 
 ze dne 7. 4. 2008

 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1. Rada obce rozhodla o zrušení usnesení 

č. 2.2. ze dne 9.7.2007.
1.2. Rada obce schválila prodej (za stáva-

jících podmínek) pozemku č. 12 na ul. 
U Hlinku prostřednictvím RK.

1.3. Rada obce rozhodla, že jako hlavní pe-
něžní účet bude používán účet vedený ve 
Volksbank.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu o budoucí 
smlouvě na provozování vodovodu na 
ul. U Hlinku. 

1.5. Rada obce schválila příspěvek, v sou-
ladu s Usnesením IX. Sněmu SMO ze 
dne 27.5.2005, pro r. 2008 pro Svaz měst 
a obcí ČR ve výši 5.780,20,-Kč

1.6. Rada obce schválila nabídku na projek-
tovou činnost, včetně architektonické 
studie a geodetického zaměření celko-
vou úpravu hřbitova v ceně 99.000,-Kč 
bez DPH.

1.7. Rada obce schválila zveřejnit záměr pro-
deje pozemku p.č. 671, o výměře 406 
m2.

1.8. Rada obce schválila Dohodu o vzájem-
né prezentaci na webových stránkách se 
společností Evropská Databanka a.s..

1.9. Rada obce vybrala dodavatele na akci 
„Oprava místního rozhlasu v obci 
Vranovice“ nabídku Mgr. Lubomíra 
Krobota v ceně 239.660,-Kč, včetně 
DPH. 

2.  Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá zadat zpracování pro-

jektu na kanalizaci na ul. Přibická, pro-
dloužení dle Územního plánu.

 T: 31.5.2008, O: starosta 
2.2. Rada obce ukládá realizovat prodej ne-

potřebného původního koncového zaří-
zení na ČOV.

 T: 31.12.2008, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá zajistit kontejnery 

dle požadavků Mysliveckého spolku na 
úklid extravilánu obce

 T: 26.4.2008, O: místostarosta
2.4. Rada obce ukládá zajistit vyklizení po-

zemků p.č. 681/1 a 678 na náklady obce.
  T: 30.5.2008, O: starosta

3.  Bere na vědomí:
1.1.  Rada obce vzala na vědomí přednesenou 

zprávu o výstavbě RD v obci.
1.2.  Rada obce vzala na vědomí přednesenou 

zprávu o provozu ČOV.

Prohlídkou souboru Vranovických 
občasníků za těch 15 let je patrné 
postupné zvyšování kvality práce 
redakční rady, zlepšení formy práce 
dopisovatelů, aktuálnost jejich článků, 
zlepšila se i práce tiskárny. Přitažlivost 
občasníku se neustále zvyšuje 
a různorodým obsahem se zvyšuje 
i jeho četba. V poslední době se zvýšil 
počet listů na sedm až osm. V tomto 
směru nutno ocenit profesionální práci 
Dagmar Humpolíkové, vedoucí redakční 
rady a starosty Ing. Jana Helikara, 

který klade důraz na informovanost 
občanů a v posledním roce učinil řadu 
opatření ke zlepšení obsahové stránky 
a zvýšení periodicity časopisu. O dalším 
vzestupu kvality hovoří rok 2007, kdy 
časopis pohotově, mimo jiné události, 
informoval o přípravě a průběhu oslav 
750. výročí Vranovic a zachytil tak 
i historickou skutečnost v naší obci. 
Redakční radě a občasníku přeji hodně 
úspěchu.

-hum-

Těžko, ale šlo to - pokračování z předchozí strany

Činnost rady 
obce
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 Usnesení rady č. 8/2008 
 ze dne 21. 4. 2008

 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1.  Rada obce schválila hospodaření příspěv-

kové organizace Základní a Mateřská 
škola Vranovice za I. čtvrtletí 2008 

1.2.  Rada obce schválila upravenou Smlouvu 
o dílo na „Opravu obecního rozhla-
su“ s dodavatelem Mgr. Lubomírem 
Krobotem.

1.3.  Rada obce odsouhlasila projektovou do-
kumentaci pro lékárnu v budově č.p. 53 
(bývalé JZD ) s cílem realizace staveb-
ních úprav v r. 2008. 

1.4.  Rada obce vybrala vítěze na dodavatele 
stavby „Rekonstrukce dvora OÚ“ s na-
bídnutou cenou 525.400,-Kč, včetně 
DPH – za podmínky prověření komplet-
nosti požadovaných prací. 

1.5.  Rada obce schválila pronájem zahrádky 
o výměře 400 m2 na p.č. 2239/9 paní ... 

1.6.  Rada obce schválila územní studii: 
Úprava parteru ul. Nová.

1.7.  Rada obce ukládá vyzvat p. .... k zajištění 
bezpečného chování jeho psa na veřej-
ném prostranství.

  T: ihned, O: starosta
1.8.  Rada obce schválila dotaci ve výši 9 tis. 

Kč za účelem zapůjčení krojů pro mlad-
ší stárky na Májovou zábavu pořádanou 
ročníkem 1990.

1.9.  Rada obce schválila nový ceník inzerce 
v VO s platností od 1.5.2008.

1.10. Rada obce schválila navýšení nákladu 
VO na 700 ks a distribuci zdarma do 
všech domácností.

2.  Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá připravit Rozpočtové 

opatření č. 1/2008.
  T: 15.5.2008, O: starosta, předseda FV 
2.2.  Rada obce ukládá vypracovat v souladu 

s Programem podpory kulturních pa-
mátek program na období r. 2009 – 2012 
na opravu kulturních památek v obci 
Vranovice.

  T: 30.6.2008, O: předseda Školské komi-
se

2.3.  Rada obce ukládá zpracování územně 
analytických podkladů.

  T: 10.5.2008, O: starosta, D. Dofek
2.4.  Zadat vypracování projektové doku-

mentace na rekonstrukci OÚ dle závěrů 
zpracovaného Energetického auditu.

  T: 30.5.2008, O: starosta
2.5.  Rada obce ukládá písemně vyzvat maji-

tele nemovitosti (Sokol) a provozovatele 
restaurace k dodržování nočního klidu 
a provozní doby.

  T: ihned, O: starosta

3.  Bere na vědomí:
1.1.  Rada obce vzala na vědomí zprávu ředi-

tele Základní školy o připravenosti pro-
vozu MŠ v letních měsících a pro školní 

rok 2008-2009 (bude otevřena třetí tří-
da).

1.2. Rada obce bere přednesenou zprávu 
o hospodaření obce za 1Q / 2008 na vě-
domí.

 Usnesení rady č. 9/2008 
 ze dne 5.5.2008

 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1.  Rada obce vybrala vítěze na dodavatele 

stavby „Úprava plochy veřejné zeleně – 
okolí ZŠ “s nabídnutou cenou 77.094,-Kč, 
včetně DPH – KAVYL s.r.o..

1.2.  Rada obce nepovolila žádost ........na po-
řádání kulturních akcí (reprodukovaná

  hudba v době 21 – 04 hod., květen – sr-
pen) na Sokolském hřišti.

1.3.  Rada obce schválila zadávací podmín-
ky pro výběrová řízení na investiční 
akce: IS a komunikace na ul. U Hlinku 
a Obslužná komunikace a odvodnění na 
ul. Přibická – bytovky.

1.4.  Rada obce schválila složení hodnotící 
komise pro výběrová řízení na investiční 
akce: IS a komunikace na ul. U Hlinku 
a Obslužná komunikace a odvodnění na 
ul. Přibická – bytovky, ve složení: Ing. Jan 
Helikar, Ing. Jaroslav Pezlar, Drahomír 
Dofek, Ing. Vladimír Tauchman, 
Naděžda Rejtková. 

1.5.  Rada obce schválila nabídku společnost 
Galilleo Corporation s.r.o. (pořizovací 
cena 5.990 a roční paušál 1.800,-Kč vše 
bez DPH) na vedení Registru oznámení 
dle zákona č. 159/2006 sb. o střetu zá-
jmů. 

2.  Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá prověřit právní vztah 

..... a jejího Opatrovníka (Obec) k povin-
nostem VZP.

   T: ihned, O: JUDr. Mach

3.  Bere na vědomí:
1.1.  Rada obce vzala na vědomí přednesené 

zprávy o činnosti jednotlivých komisí.
1.2.  Rada obce vzala zprávu auditora za r. 

2007 a Závěrečný účet obce za r. 2007 na 
vědomí.

 Usnesení rady č. 10/2008 
 ze dne 19.5.2008

 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1.  Rada obce schválila program jednání ZO 

dne 29.5.2008.
1.2.  Rada obce schválila doplněný předlože-

ný návrh investic a oprav pro r. 2009 jako 
priority na r. 2009.

1.3.  Rada obce schválila žádost paní ..... 
o zpětné doplacení rozdílu platu do 
9-tého platového stupně od 1. ledna 
2007.

1.4.  Rada obce schválila v rámci schválené-

ho rozpočtu na r. 2008 dotaci pro místní 
Myslivecké sdružení ve výši 20.000,-Kč

1.5.  Rada obce schválila rozšíření výroby 
společnosti Foundry s.r.o. o prostory bý-
valé autodílny v budově bývalého JZD za 
současných podmínek.

2.  Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá zapracovat dohodnuté 

změny v rozpočtovém opatření č. 1 / 08 
do konečné verze a předložit k projedná-
ní v ZO

  T: ihned, O: starosta, předseda FV 
2.2.  Rada obce ukládá zapracovat odsouhla-

senou změnu čl.13 do Obecně závazné 
vyhlášky obce Vranovice č.... o místních 
poplatcích a předložit ke schválení na 
jednání č. 3 ZO

  T: 30.6.2008, O: starosta 
2.3.  Rada obce uložila zahájit projektovou 

přípravu na schválené priority oprav 
a investic na r. 2009.

  T: 31.7.2008, O: starosta
2.4.  Rada obce ukládá zpracovat dlouhodobý 

plán budování parkovacích míst v obci.
  T: 30.6.2008, O: D. Dofek, ing. Hladík
2.5.  Rada obce ukládá zpracovat „pasport“ 

na vymezení zákazu stání v obci.
  T : 30.6.2008, O: D. Dofek, Ing. Hladík
2.6.  Rada obce uložila jednat s Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 
o bezúplatném převodu pozemku 798 / 
10 – pod komunikacemi – ostatní plocha 
– maximální cena 10,-Kč á 1 m2.

  T: ihned, O: starosta 
2.7.  Rada uložila připravit návrh na možné 

vykoupení pozemků mezi bytovkami na 
Kopečkách.

  T: 31.8.2008, O: starosta 

Internetová anketa
Vítáte služby terminálu Czech Point?
Službu používám a jsem s ní spokojený/á (15) •	
Zatím jsem službu nevyužil/a, ale vítám ji (26) •	
Nevím o co se jedná (5) •	
Službu používám, ale nejsem s ní spokojený/á •	
(2) 
Určitě ji nikdy nevyužiji (0)•	

Celkem hlasovalo 48 návštěvníků 
www.vranovice.eu

Czech Point je projekt ministerstva vnitra, 
díky kterému získáte přímo na obecním úřadě 
ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního 
a živnostenského rejstříku i výpis z rejstříku trestů. 
Poplatek činí 50,-Kč za každou stranu ověřeného 
výpisu. V případě výpisu z katastru nemovitostí činí 
poplatek 100,-Kč za první stránku a za každou další 
50,-Kč. 
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Dění v obci 

Stánkaři poputují na obecní dvůr, 
najde se i místo pro parkování
Čilý stavební ruch panuje za obecním úřadem. Dosud málo 

využitá plocha dvora najde brzy nové uplatnění. „Chceme sem 
především soustředit stánkové prodejce v obci, jednak aby 
stánky nehyzdily hlavní trasy přes obec, nezavazely v průjezdu 
do bočních ulic a v neposlední řadě také z důvodu lepší kontroly 
nad vybíráním poplatků za stánkový prodej. Stavebními 
úpravami se také celkově zkulturní prostor dvora a získají se 
parkovací místa pro potřeby obecního úřadu i České pošty,“ 
přiblížil záměr rekonstrukce, radní Drahomír Dofek. Podle 
jeho informací celý prostor skutečně prokoukne. Stávající 
oplocení z ulice Pinďulky bude odstraněno a dvůr bude volně 
přístupný. Výjimkou bude roh u zadní strany pošty, kde budou 
umístěny kontejnery pro ukládání velkoobjemového odpadu 
a stavební suti, ty budou oploceny novým pohledovým pletivem 
s vjezdovou bránou. Celá plocha bude plně pojezdová, ze 
zámkové dlažby v kombinaci šedé a červené barvy. Plánovaný 
termín dokončení je již v červnu. 

-hum-

Lokálku zřejmě nahradí 
autobusy
Možná byste měli své děti svézt lokálkou a při té příležitosti 

si pořídit památeční fotografii, po novém roce by se vám to už 
nemuselo podařit. Záměrem společnosti Kordis je železniční 
dopravu na trati Vranovice – Pohořelice od nového roku 
zrušit. 

S navrhovaným zrušením lokálky Vranovice - Pohořelice 
seznámila společnost Kordis starosty Pohořelic, Přibic 
a Vranovic na jednání Jihomoravského kraje. „Byli jsme všichni 
ujištěni, že zrušené vlakové spojení bude plně nahrazeno 
autobusovým. Každá z těchto variant má samozřejmě své 
objektivní výhody i nevýhody. U případného autobusového 
spojení by bylo nespornou výhodou zřízení více zastávek. Ve 
Vranovicích na ulici Lipová, v Pohořelicích v průmyslové zóně, 
vlakové nádraží a další dvě zastávky jsou dále konzultovány,“ 
přiblížil témata vyjednávání starosta Ing. Jan Helikar. Více 
autobusových zastávek a častější frekvence spojů by mohla být 
výhodou, ale s případnou náhradní autobusovou dopravou by 
obec musela řešit nemalý problém. „Je nesporným faktem, že 
naše obec není připravena na zvýšený počet autobusů a aut 
v bezprostřední blízkosti nádraží ČD. Naprostý nedostatek 
odstavných ploch však obec nemůže řešit bez součinnosti 
s Jihomoravským krajem. Všechny okolní pozemky jsou ve 
vlastnictví ČD, a.s. a Lesů ČR,“ dělá si starosti starosta. Řešení 
celé problematiky je ve fázi jednání. 

Podrobné stanovisko obce, které bylo zasláno společnosti 
Kordis a JmKu najdete na internetových stránkách obce, 
v dokumentech na elektronické úřední desce.

-hum-

Provoz mateřské školy 
o prázdninách
O letošních velkých prázdninách bude Mateřská škola ve 

Vranovicích otevřena od 30. června do 11. července. Nebyla 
splněna kritéria pro prázdninový provoz v podobě nastíněné 
na schůzce s rodiči a schválená zřizovatelem. Přesto rodiče 
projevili zájem o otevření Mateřské školy o prázdninách. Zájem 
byl menší než jsme očekávali.

Abychom uspokojili částečnou potřebu rodičů, protože 
stanoveného kritéria bylo téměř dosaženo. Poplatek se bude 
adekvátně snižovat na polovinu běžné měsíční částky + stravné 
dle délky denního pobytu dítěte v MŠ.

Je to kompromisní řešení, které se předpokládá pouze na 
tento rok. Od příštího roku (2009) předpokládáme zvýšený 
zájem rodičů o provoz MŠ o prázdninách už z důvodu vyššího 
počtu dětí v MŠ od září 2008.

Do nového školního roku bylo do MŠ zapsáno nových 31 
dětí. To nám umožní otevřít po letech třetí třídu Mateřské školy 
a zavést dvě třídy s celodenním provozem. Počet dětí svědčí 
o trendu, který je v současné době v celé ČR, kdy do školek 
přichází populačně silné ročníky. 

Mgr. Oldřich Vybíral

Provoz školky nesplňuje 
představy zřizovatele
Prázdninový provoz mateřské školy je další „starostí 

starosty“. Dlouhodobým cílem obce, jako zřizovatele 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Vranovice, je zajistit provoz MŠ minimálně po dobu jednoho 
měsíce v období letních prázdnin. Jedná se o několik let 
trvající problematiku a k mému osobnímu zklamání musím 
konstatovat, že ani v letošním roce se nepodařilo tento cíl 
naplnit. Mateřská školka bude otevřena pouze ve dnech 30.6. 
- 11.7.2008.

Rozhodnutí o provozu MŠ je v kompetenci ředitele ZŠ, 
zřizovatel (obec Vranovice) zde nemá rozhodovací pravomoc. 
Velice dobře vnímám a chápu vznikající organizační problémy 
spojené s případným otevřením MŠ po dobu celého měsíce 
července, ale nepovažuji za šťastné řešení to nejjednodušší, 
omezit provoz. Diskuse se vždy vede o tom, že je malý zájem 
rodičů. Co však je velký zájem a co malý? Pro letošní rok si 
podalo přihlášku celkem 22 dětí, z toho na celodenní pobyt 10, 
9 dětí na dopoledne a 3 děti na 4 hodiny. Je to zájem velký nebo 
malý? Pro mne dostatečný pro to, aby byla otevřena 1 třída po 
celý měsíc červenec. Jedná se o službu placenou z veřejných 
rozpočtů a proto je cílem obce zajistit co nejširší využití. Že 
se to nedaří, dle našich představ, se všem rodičům, kterým se 
tímto komplikuje hlídání dětí v letních měsících, omlouvám 
a zároveň vyslovuji přesvědčení, že to je naposledy a pro 
následující roky se podaří naplnit i tento dlouhodobý cíl.

Ing. Jan Helikar, starosta obce
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Na webovkách je čilý ruch
Návštěvnost kolem třinácti set hostů měsíčně vykazuje 

statistika obecních internetových stránek. Stránky tak za 
poslední rok ožily desetinásobně. Zatímco v květnu loňského 
roku byly ještě téměř nehybné s měsíční návštěvností sto 
třinácti lidí, dnes si je většina klikajících čtenářů ukládá mezi 
oblíbené položky. 

Mravenčí prací se podařilo rozchodit ne zcela jednoduchý 
systém a aktualizovat mnohé informace. Ale ještě není vše tak, 
jak bychom si představovali a na zdokonalení se pracuje dál. 
Novinky z obce mají ale čtenáři k dispozici mezi prvními, včetně 
zpráv, pozvánek i článků a fotografií z pořádaných akcí, které 
patří mezi nejčtenější. Oblíbená je diskuse, sledovaná je úřední 
deska, často používané jsou praktické informace i fotogalerie. 
Doba po kterou se hosté zdrží se pohybuje od několika minut 
až přes jednu hodinu. A pokud byste si mysleli, že na nás nikdo 
nevidí tak vězte, že návštěvy z USA, Itálie, států Evropské Unie, 
z Číny, Ruska a dokonce i z Íránu nejsou žádnou výjimkou. 
Abychom už uvažovali o cizojazyčné verzi.

-hum-

Debordelizace uličky
Snad žádné z frekventovaných míst ve Vranovicích není 

tak zanedbávané, jako ulička, úzká spojnice mezi nádražím 
a Pouzdřanskou ulicí. Tímto místem denně projdou desítky 
lidí, a tak to tu i vypadá. Přesněji jde o to, co se děje za plotem. 
Ti z vás, kteří tudy procházejí, si jistě všimli, že za plotem 
rostou křoviny a traviny. Ale jelikož se je nikdo nenamáhá 

regulovat v růstu, 
tak se docela slušně 
rozrostly. A když už 
si tak jdete kolem 
a potřebujete něco 
vyhodit, ale nechce 
se vám ke koši, či 
kontejneru, kam 
to šoupnete? No 
přece za plot do 
křoví, v bláhové 
naději , že to zde 
není vidět.

Jsou lidé, 
kterým to ale není 
lhostejné, kteří 
jsou ochotni pro 
věc něco udělat. 
Prvně se snaží 
oslovit vlastníka 
pozemku dopisem 
(v tomto případě 
ČD), ale když ani 
tohle nepomůže, je 

třeba se aktivity chopit sám. Takovouto osobou je například 
paní Jana Hladká. Rozeslala pozvánky do domácností z ulic 
Pouzdřanská a Ivaňská s výzvou k úklidu. Na tuto akci se ale 
dostavilo jen pár lidí, celkem 11, včetně dětí. Buď za to mohl 

právě se konající košt vína, nebo to prostě byla apatičnost, či 
lenost. 

Nejdříve bylo nutno celou plochu vysekat, aby přerostlé 
keře nebránily v pohybu, pak se sbíraly všechny odpadky a že 
jich nebylo málo. Divili by jste se, co všechno se dá v takových 
keřích najít. Jako příklad postačí pár černých dámských lodiček, 
či staré spreje. Ale jak jsem se informoval, před čtyřmi lety tu 
byla nalezena i jedna stará zrezivělá postel. Letos se ale žádný 
takto velký objev nekonal. 

Myslím, že tato akce by snad mohla být výzvou pro další 
obyvatele Vranovic, v jejichž okolí se podobné skládky vyskytují, 
aby nebyli lhostejní. Když je pozemek obecní, znamená to, že 
je i náš. 

Michal Rapco ml.

Z redakční pošty
Vážená redakce Vranovického občasníku a tvůrci 

webových stránek.
Jsem vranovický rodák, tak mě zajímá dění v této 

obci. Prožil jsem tam dětství ve 40. a 50. letech minulého 
století. V úvodu se musím pochvalně vyjádřit i k webovým 
stránkám. Tyto jsem velmi uvítal, když byly doplněny 
Vranovickým občasníkem, který je do nich nyní aktuálně 
instalován ihned po jeho vydání. To je pro přespolní 
návštěvníky neocenitelným doplňkem. Ve webových 
stránkách si nikdy nezapomenu prohlédnout momentky 
z akcí konaných v obci. Ve Vranovickém občasníku jsou 
velmi zajímavě prezentovány veškeré informace jak 
z aktuálního života, tak i z historie obce. Každý občasník si 
vždy přečtu celý. K článkům, které mě mimořádně zaujmou 
se i občas vracím. 

Z historických článků to jsou vzpomínky pamětníků, 
články o ochotnickém divadle, například článek v č. 2/2002 
„Jeviště roku 1934“ a v č.3/2007 „Mladí divadelníci“. Stojí za 
připomenutí, že v roce 1956 nastudoval ochotnický kroužek 
divadelní pohádku „Princezna Pampeliška“, v režii paní 
učitelky Kordíkové a v hlavní roli paní učitelky Lorenzové. 
Hra měla několik úspěšných repríz a s tímto představením 
se mělo jet na soutěž ochotnických scén do Hronova. 
Vzhledem ke skutečnosti, že to bylo v problematických 
padesátých létech, nebyl postup schválen z důvodu malé 
politické angažovanosti děje. 

Dále si rád přečtu o historii firem, které ve Vranovicích 
existovaly, o dění ve škole, v zájmových spolcích, ve 
sportovních klubech, o dodržování tradic a hlavně mě také 
zajímá společenská rubrika, kde sleduji osudy známých 
a spolužáků podle jmen. Závěrem mohu konstatovat, že 
webové stránky i Vranovický občasník jsou zajímavé, na 
velmi dobré úrovni a do další práce redakci přeji hodně 
dobrých nápadů a stálé úspěchy.

S pozdravem Josef Procházka

Janě Hladké pomohla s úklidem uličky 
desítka sousedů, ale i mačeta.
Foto: Michal Rapco

Aktuální informace 

o dění v obci najdete 

na www.vranovice.eu
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Okna školy dokořán

Základní škola

Školu prezentuje nové logo
Logo to je znak, který bývá nezaměnitelný a charakterizuje 

příslušnou organizaci. I škola by ho měla mít. Nápad nového 
loga školy pochází od paní učitelky A. Lastomirské. Má v sobě 
zakomponovány obě součásti, tedy Základní i Mateřskou 
školu, což u předchozího chybělo. V současné době existuje 
v několika barevných i černobílých variantách. V nejbližší 
možné době budete mít možnost vidět logo na nově tvořených 
internetových stránkách školy a od září na žákovských knížkách 
vašich dětí.

Mgr. Oldřich Vybíral

Staré logo:                             Nové logo

Máme nejlepší angličtinářky 
v okrese
Dvě první místa ve dvou kategoriích okresní soutěže 

v anglické konverzaci obsadily žákyně vranovické školy Eliška 
Macková a Andrea Zajícová. 

Okresní kolo soutěže se konalo 12. února v prostorách ZŠ 
Slovácká Břeclav. Hodnotilo se porozumění reprodukovanému 
textu a schopnost bezprostředně reagovat na porotou kladené 
otázky. Obě žákyně reprezentovaly školu na výbornou 
a v konkurenci žáků dalších základních škol zvítězily. Vzhledem 
k tomu, že krajské kolo proběhne pouze ve starší kategorii, čeká  
Andreu Zajícovou náročné utkání se žáky z celé jižní Moravy.

Mgr. Petr Kadlec

Školáci objevovali Belgii 
a Anglii

Už podruhé v tomto školním roce se 
žáci základní školy vydali poznávat země 
Evropské unie. Po Francii přišla na řadu 
Anglie a Belgie. 

Nejdříve jsme v Bruselu navštívili 
expozici Mini-Evropa, v níž se 
snad všechny země EU prezentují 
významnými stavbami a přírodními 
zajímavostmi, které jsou tu k vidění ve 
zmenšeném měřítku. Naše republika zde 

má Staroměstskou radnici s orlojem. V Bruselu jsme obdivovali 
náměstí s gotickými domy a nedaleko odtud sochu čurajícího 
chlapečka. Návštěvu Belgie jsme zakončili ve městě Bruggy, 
jeho pověst historické perly je pravdivá.

Druhý den jsme se už vydali trajektem přes moře do 
Anglie. Po kvalitních anglických dálnicích se autobus brzy 
dostal do hlavního města Londýna. Podívali jsme se k několika 
hlavním symbolům města např. k Big Benu, do Hyde Parku, 
k Westminsterskému paláci a viděli jsme typické londýnské 
dvoupatrové autobusy a taxíky.

Třetí den jsme si prohlédli katedrálu a muzeum dopravy 
v Coventry. Další zastávkou bylo městečko Stratford Upon 
Avon, kde se narodil a je také pochován světoznámý dramatik 
William Shakespeare.

Čtvrtý den jsme nejdříve obdivovali majestátnost 
univerzitního města Cambridge. Například pohled z věže určitě 
nikoho nezklamal. Poté jsme přejeli na letiště v Duxfordu, 
kde se nachází velké muzeum. Hlavně pro zájemce o letectví 
a techniku byla tato návštěva velkým zážitkem.

Pátý den jsme opět věnovali Londýnu. Dopoledne jsme 
poznávali Tower, kde jsou uloženy mimo jiné korunovační 
klenoty. Odpoledne si zájemci mohli zajít do muzea hororu nebo 
si prohlédnout křižník Belfast. Na závěr celého zájezdu jsme 
navštívili Greenwich, kde je možné spatřit nultý poledník.

Věřím, že celý zájezd byl pro většinu zajímavý a poučný.

text a foto Dr. Jindřich Hnízdo

 Shakespearův dům

Muzeum hororu
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Coca Cola Cup 2008

ZŠ Vranovice : ZŠ Velké Němčice    4:0

V pondělí 7. 4. 2008 se na stadionu SK Vranovice uskutečnil 
kvalifikační zápas celostátního fotbalového turnaje Coca Cola 
Cup 2008 školního týmu kopané proti tradičnímu soupeři 
z Velkých Němčic. Za vytrvalého deště na výborně upravené 
hrací ploše se naši hráči představili ve zbrusu nových dresech, 
ale co je hlavní, v nové sestavě. Z loňského kádru odešli 
mj. Michal Bradáč, David Rohrer a Martin Janíček, kteří  
bezesporu byli největšími oporami úspěšného týmu, ale díky 
dlouhodobější koncepci doplňování týmu jsou v současnosti 
v širším kádru kluci od 6. do 9. třídy, což by měl být příslib 
do budoucna. Naši hráči to chtěli ukázat hned na počátku 
jarní sezony a vyprovodili svého protivníka se čtyřbrankovým 
přídělem. Gratulujeme a věříme, že se jim podobně povede 
i v hlavní soutěži.

Poločas 2 : 0, branky Nevěděl 3x; Ježa, rozhodčí pan Rosa.

Text a foto: Pavel Plch

Crazy Girls poprvé v kraji a úspěšné

Brno 27. 3. 2008 - V brněnské hale Tesly se uskutečnilo 
krajské finále tanečních skupin v pódiových skladbách, kterého 
se poprvé za desetiletou historii zúčastnila i naše taneční 
skupina Crazy Girls. Za soutěžní skladbu jsme si vybrali 
R´n´B´song a po slušném výkonu se děvčata dělila o 4. - 5. 
místo.Vzhledem k tomu, že to bylo vlastně první soutěžní klání, 
kterého se děvčata zúčastnila, je to v rámci Jihomoravského 
kraje pro Vranovice velmi dobré umístění. 

-pp-

Crazy roztleskaly sál radnice

Pohořelice 9. 4. 2008 - V sále pohořelické Radnice se konal 
4. ročník nesoutěžní přehlídky tanečních skupin, kterého 
se tanečnice z Crazy Girls zúčastňují pravidelně od jeho 
založení.

Letos se představila ve třech skladbách, a to R´n´B´song, 
Sweet Girls a rozverné Holky z naší školky, které tradičně 
roztleskaly celý radniční sál. 

Celá akce byla filmována, takže je možné po zpracování 
DDM Pohořelice toto DVD zakoupit ve škole u p. uč. Plcha. 

Nejbližší program Crazy Girls aneb kde nás můžete vidět:   
- nácviky úterý a čtvrtek od 17, 00 do 18, 30 hodin
- sobota 14. června 2008 Slavnosti města Pohořelic

Text a foto Pavel Plch

Mateřská škola

V Barbánkově oslavovali maminky

Chodit do školky jako dítě je jedna věc, ale jít tam na 
oslavu, je věc druhá. A pořádně oslavit svůj den si maminky 
určitě zaslouží.

Když sedíte na minižidličce u bohatě prostřeného 
ministolečku, připadáte si jako na pohádkové návštěvě 
u trpaslíků. A trpaslíci taky za chvilku přišli. Ti starší, stylově 
odění, předvedli country tance a ti mladší se k nim za chvilku 
přidali. Pomohli jim s přednesem spousty básniček, které 
sklidily velký potlesk. Potom jsme se přesunuli na pískoviště, 

kde za chvilku pro všelijaké hrady, bábovky a jiné výtvory 
nebylo kam šlápnout. Slunečné počasí jenom dokreslilo 
pohodovou atmosféru a tak se dětem ten den ze školky vůbec 
nechtělo.

Velké díky patří všem, kteří příjemné středeční odpoledne 
pečlivě připravili a zorganizovali.

No a za nás tatínky jenom doufám, že se podobných oslav 
jednou dočkáme i my.

Text a foto Jaromír Charvát

AŠSK ZŠ Vranovice stojící zleva: trenér Hochman Karel, Vondrák Petr, Nožička 
Radek, Gebauer Jan, Hanuš Michal, Schaffer Tomáš, Suchánek Jiří, Škňouřil 
Stanislav, Nevěděl Radek a trenér Plch Pavel.
V podřepu zleva: Janíček Radek, Chmelík Oleg, kapitán týmu Blaha Radim, 
Sovka Jaroslav, Ježa Miroslav, Rožnovský Patrik a Lang Petr. Na fotografii chybí 
pro nemoc druhý brankář Mahovký Martin a Hanuš David.
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Kultura 

Jaro jsme přivítali jarmarkem, 
gulášem i vínem
19.4.2008 - Příjemné sobotní dopoledne připravil pro 

více než sedm set padesát návštěvníků již čtvrtý ročník 
Vranovického jara. Jarmark, který se letos poprvé konal pod 
širým nebem na sokolském hřišti doplnily pouťové atrakce 
pro děti a na své si přišli i dospělí. Se zájmem ochutnávali 
vína místních vinařů, masové dobroty z domácí zabijačky a už 
tradičně hodnotili nejlepší z devíti gulášů. O titul nejlepšího 
kuchaře se tentokrát utkali především pánové, ale také místní 
restaurace a školní jídelna. Vítr z plachet jim ale vzala jediná 
zúčastněná kuchařka Vlasta Novotná, která si domů odnesla 
památeční talíř s nápisem „Guláš roku 2008“ za gulášovou 
specialitu z jeleního masa s brusinkami. „Ocenění mě potěšilo 
a jsem ráda, že lidem chutnalo. Talíř pověsíme doma na čestné 
místo mezi ty barevné, které visí nad jídelním stolem,“ podělila 
se o radost paní Novotná. 

Jarní slunce provázelo hosty jarmarku nejen u stánků 
s kulinářskými specialitami, zájem byl také o různorodé 
výrobky, které tu nabízeli prodejci ve svých stáncích. Nechyběla 
keramika, módní doplňky, cukrářská vykrajovátka, bytové 
dekorace z přírodních materiálů, košíkářské zboží, květiny, 
ovocné stromy a keře a mnoho dalších. Děti i dospělí se 
zájmem pozorovali hbité prsty krajkáři, či uměleckou práci 
kováře a ženy a dívky se nechaly zkrášlovat profesionálními 
kosmetičkami. Lidé i obchodníci projevovali svou spokojenost 
a v přátelské atmosféře by bezpochyby setrvali i déle, konec 
kratochvíli však učinilo zaburácení hromu a následný déšť, 
který se spustil kolem jedné hodiny odpoledne. „Byla to zdařilá 
akce, sešla se tu naše rodina a líbilo se nám tu, i starosta říkal, 
že je spokojený,“ zhodnotila akci Vlasta Novotná.

-hum-

Májové zábavě předcházelo 
stavění máje
2.5.2008 - Pod vranovickou oblohou hraje tradičními 

trikolórovými barvami nová máj. Na sokolském hřišti ji v pátek 

v podvečer vztyčili stárci ročníku 1990 za vydatné pomoci 
kamarádů i otců a zkušeného koordinátora Jana Šicha. Stárky 
jim držely palce a nabízely koláčky přihlížejícímu davu lidí. 
Náročná šichta, ale čekala ještě tutéž noc především na tatínky 
letošních stárků, ujali se totiž hlídání máje, proti přespolním 
záškodníkům. Jak uvedla jedna ze stárek Michaela Celnarová, 
mladí se museli připravit na sobotní maratón. „V devět hodin 
nás čeká ranní mše v kostele, pak odpolední průvod vesnicí, se 
zastávkami u druhé a první stárky a také u starosty obce,“ To 
vše bude ale jen příprava na taneční krojovanou zábavu, která 
se odehrála večer ve sportovní hale.

Letošní stárci dali dohromady čtrnáct krojovaných 
párů a čtyři sklepníky, kterým velel Tomáš Drábík a Darja 
Nováková.

-hum-

Více fotografií najdete na www.vranovice.eu sekce aktuality

Stárci děkují
Dne 3.5. se v místní Sokolovně uskutečnila Májová zábava 

organizovaná zdejší mládeží ročníku 1990 a dalšími „nad“ 
i „področáky“.

Dnes, již s ohlédnutím zpět, můžeme říct, že se tato akce 
vydařila a prostřednictvím Vranovického občasníku bychom 
rádi poděkovali všem zúčastněným, kteří se na organizování 
podíleli, pomáhali nebo jinak přispěli k uskutečnění této 
zábavy.

V první řadě děkujeme rodičům, bez kterých by to prostě 
nešlo. A to zejména paní Miluši Drábíkové a paní Jitce Rausové 
za perfektní zorganizování příprav na Májovou.

Naše díky patří sponzorům, kterými byly firmy: pivovar 
Starobrno, místní Sportbar, pekárna Kesi, Potraviny Toncr, 
Hospůdka u Köhllerů a další. Základní škola nám pomohla při 
technickém zajištění diskotéky na závěr zábavy. Obecní úřad 
Vranovice věnoval peněžní příspěvek na kroje malých stárků. 

Dále má velký podíl na úspěchu Petra Stejskalová, která 
vynaložila velké úsilí při nacvičování s malými stárky. Nácviku 

Foto: Dagmar Humpolíková Stárky máj nazdobily a stárci ji postavili. Velení se ujal Jan 
Šich. Foto: Dagmar Humpolíková
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věnovala celý měsíc i přesto, že doma na ni čekal malý Martínek 
a tříměsíční Ondrášek. Vystoupení malých stárků se povedlo 
a bylo krásným obohacením odpoledního průvodu i Májové 
zábavy. Petře i malým stárkům děkujeme.

Náš dík patří občanům Vranovic, kteří nám pomáhali, 
zejména panu Josefu Varmužkovi, paní Miluši Pezlarové a paní 
Martě Goliášové. Panu Šichovi za odborný dohled při přípravě 
a stavění máje a všem silákům, kteří pomáhali stavět. A hlavně: 
Letošní Májová zábava by nebyla zábavou bez účasti všech 
veselících se hostů.

Věříme, že jste tento den byli spokojeni a pokud jste našli 
nějaké nedostatky, že nám je odpustíte. Takovou pěknou 
spolupráci s občany Vranovic přejeme i následujícím ročníkům. 
Doufáme, že také jim se Májová vydaří a že krásná krojovaná 
tradice u nás ještě dlouho vydrží.

Jménem stárků 1990
Barbora Bielková

Stárci Stárky Sklepníci
Tomáš Drábík Darja Nováková Tomáš Kadlec
Tomáš Veselý Klára Hladíková Karel Šišovský
Jiří Koubek Jana Hovězáková Petr Dobeš
Jiří Novák Lenka Nevědělová Petr Hochman
Václav Vybíral Lenka Rausová
Petr Hladík Barbora Bielková
Jan Korčák Jiřina Hladká
Tomáš Měřínský Kateřina Rausová
Pavel Koubek Anna Brnková
Radim Korčák Andrea Hanušová
Ondřej Bukovský Alžběta Hanáčková
František Jeřábek Eva Froňková
David Koubek Michaela Celnarová
Filip Wächter Klára Lanžhotská

Je fajn, že se daří udržet tradici
Nevím jak jste prožívali sobotu 3. května Vy, ale já jsem si 

večer řekla. „Je fajn, že se to těm děckám zase povedlo.“
Každý z nás, kdo byl stárkem ví, že je to spousta příprav 

a plánování dopředu a den májové zábavy stojí dost fyzických 
i psychických sil stárků i jejich rodičů. Jsem moc ráda, že se 
tuto tradici daří udržovat. Ale ještě více mi dělá radost, že se 
daří probudit zájem i u menších dětí. 

Když nám stárci v sobotu večer v hale předvedli svůj 
pochod, pak následovalo vystoupení malých stárků a vše bylo 
zakončeno společným zpěvem a vrtěnou, myslím, že nás bylo 
hodně, kdo jsme si řekli, jak jsou šikovní. 

Není podstatné, jestli jsou kroje z půjčovny nebo jsou 
vlastní, tak jako v některých okolních dědinách. Hlavně jde 
o to, že se něco chce dělat a že se do toho lidi dají. Velký dík 
patří Petře Stejskalové, která se věnovala malým stárkům, díky 
paní Pezlarové byly jako vždy skvěle připraveny dětské kroje 
a v neposlední řadě díky stárkům, jejich rodičům a všem, kdo 
s přípravou pomáhali. 

Držím pěsti nastávajícím ročníkům, ať se daří.

Iva Rapcová

Smíšený sbor získává jméno
Dvě části latinské mše „Messe Bréve in C“ od Ch. Gounoda, 

„Ave Verum“ W.A. Mozarta, ale i anonymní staroslověnská 
skladba a opus z pera nedávno zesnulého Antonína Šmardy 
staršího, zazněly mimo jiné skladby v podání smíšeného 
pěveckého sboru Vranovice – Hustopeče pod taktovkou 
Pavly Toncrové 19. dubna na „Festivalu pěveckých sborů“ 
v Židlochovicích. Díky skutečnosti, že sbor do jisté míry 
rozšířil akční rádius svojí koncertní činnosti i mimo svá 
domovská sídla, s největší pravděpodobností s dobrým 
ohlasem, byli jsme pozváni na 3. ročník této kulturní akce. 
Kromě našeho souboru ještě zavítaly do židlochovického 
kostela Povýšení sv. kříže, který oplývá výbornou akustikou, 
i družební sbor ze slovenských Gbel a dětský sbor Primavera 
z Brna. Hlavní slovo ovšem v tomto, tak trochu zmoklém 
odpoledni, měly dva domácí dětské sbory, koncertní sbor 
Skřivánek a jeho „Přípravka“. O skvělou atmosféru, jak 
mezi publikem, tak i mezi účinkujícími, se zasloužila právě 
umělecká vedoucí Skřivánku, sboru, který má na svém kontě 
už nemálo zahraničních vystoupení, hlavní organizátorka celé 
akce paní Zdeňka Vrbová. Závěrečné poděkování sponzorům, 
bez kterých by nebylo možné na uspořádání takovéto akce ani 
pomyslet a zdravice pana starosty, už potom jenom podtrhly 
hluboký dojem ze všech provedených vystoupení. 

Pavel Šťastný

Foto: Ladislav Koubek

Květiny pro uměleckou vedoucí Pavlu Toncrovou
Foto: Pavel Šťastný
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Římskokatolická farnost

Svátek 
Božího Těla

Čtvrtek 22.5.2008 
- Slavnost Těla 
a krve Páně, tento 
svátek, lidově zvaný 
svátek Božího Těla, 
je specifický pro 
katolickou církev, 
neboť se začal slavit, 
aby se zdůraznila 
reálná přítomnost 

Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti, Eucharistii. Dle nauky 
katolických a pravoslavných křesťanů Tělo Páně je proměněná 
hostie (chléb) a krev je proměněné víno. Svátek zavedl papež 
Urban IV. v roce 1264. Patří mezi pohyblivé svátky, to znamená, 
že v různé roky připadne na různé datum. Slavnost se koná 
vždy ve čtvrtek, v období po skončení liturgické velikonoční 
doby, po slavnosti Nejsvětější Trojice, je tedy odvozeno od data 
Velikonoc.

Čtvrtek je den, kdy Ježíš slavil se svými apoštoly poslední 
večeři a při ní poprvé proměnil chléb a víno ve svoje tělo 
a svoji krev. Protože během Velikonoc na Zelený čtvrtek, v den 
připomínky Ježíšova zatčení a začátku jeho utrpení, nemůže 
slavnost naplno vyznít, slaví se samostatně po Velikonocích. 

Hlavní součástí této slavnosti jsou slavnostní mše svatá 
a slavnostní průvod obcí. Při této mši je typické podávání 
přijímání pod obojí, hostie se buď namáčí ve víně (tělo v krvi) 
nebo po přijetí hostie věřící pijí z kalichu proměněné víno. Po 
mši se chodí v průvodu ke čtyřem oltářům,u každého z nich se 
čte začátek jednoho ze čtyř evangelií a poté uděluje požehnání. 
Družičky a mládenci, mladé slečny a chlapci, jsou oblečeni 
v bílém a házejí plátky květin, nejčastěji růže a pivoňky před 
kněze, který pod baldachýnem nese v monstranci Nejsvětější 
svátost, proměněnou velkou hostii. Květy posypaná cesta je 
jedním z výrazů úcty k Ježíši, nesenému v průvodu. Kolem 
baldachýnu jdou ministranti se svícemi a s kadidlem. Slavnostní 
procesí je zakončeno požehnáním obci a věřícím Nejsvětější 
svátostí opět v kostele.

Průběh slavnosti ve Vranovicích

Slavnostní mše svatá byla slavena v neděli dne 25.5. v 9 
hodin. V závěrečné části mše svaté je zvykem v naší obci 
za zpěvu eucharistických písní s dechovou hudbou konat 
slavnostní průvod s baldachýnem a zastavovat se u jednotlivých 
vyzdobených oltářů u domu rodiny Stejskalových, Machových 
a Kadlecových, u kterých je vždy krátká adorace. Čtvrtý oltář 
je v kostele.

Pavel Kukleta

Kostel má sto čtyřicet let
Následující ohlédnutí stojí za zmínku. Patří kostelu, jehož 

stavba byla zahájena před sto čtyřiceti lety, 30. června 1868 
prvním výkopem pro základy věže. Vysvěcen byl v květnu roku 
1870.

-hum-

Ministranti v semináři
Vranovičtí ministranti absolvovali Ministrantský den, 

který na 10. května připravili bohoslovci z arcibiskupského 
kněžského semináře v Olomouci. Pořádá se každý rok 
a pokaždé je pro kluky a holky z jiné diecéze, letos to vyšlo na 
brněnskou diecézi. 

Pro ministranty všech věkových kategorií byly připraveny 
různé hry v semináři i v parku, prohlídka semináře, prohloubení 
znalostí, či setkání se zajímavými hosty. Na začátku programu 
je mše svatá, na oběd tradiční gulášek.

Pavel Kukleta

Zpěvem ke slávě Boží
Milí přátelé, obracím se touto cestou k vám věřícím, 

katolíkům. Dnes je mnoho těch, kteří si neudělají čas ani na 
nedělní mši svatou, a nebo na ni nechodí, protože cítí nějaké 
antipatie vůči panu farářovi, či jiným věřícím, vůči společenství 
církve. Pamatujme však především na to, že se na mši svaté 
máme setkat s Bohem. Intenzita tohoto setkání bývá mnohem 
silnější, krásnější, větší, pokud je na mši hodně ministrantů, 
statistů, kvalitní schola, či chrámový sbor. O tom je naše 
zpívání. To je vlastně důvod, proč existují ve Vranovicích 
a Hustopečích smíšené sbory. Dříve to bylo jednodušší. Téměř 
v každé farnosti se našlo mnoho lidí, kteří uměli zpívat, rádi 
zpívali, a nečinilo jim problém se jednou týdně sejít na zkoušce 
sboru. Dnes je situace jiná. Aby měl sbor dobrý zvuk, aby to 
bylo větší těleso, zkouší ve dvou menších týmech, jeden ve 

Rodina Kadlecova 
před oltářem 
v průjezdu svého 
domu (počátek 90. let 
20. století).
Foto: Rodinný archív

Cesta do olomouckého semináře
Foto: Jiří Klimeš ml.
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Vranovicích, druhý v Hustopečích. Už jsme tedy stmelili dva 
sbory do jednoho, který takto společně vystupuje při mších, na 
koncertech a podobně a pořád to není značka ideál. Jako by si 
dnes lidé neuměli uvědomit, jak je lidský život pomíjivý, nějak 
nemáme potřebu pokračovat ve stopách našich předků, totiž 
zpívat – zpívat srdcem, ke slávě Boží. Tento článek je dalším 
voláním, prosbou k vám, kteří máte dar zpěvu, hudby. Napsal 
jsem jej proto, že jste možná shrnuli mezi ostatními letáky i ten 
náš, kterým jsme poptávali zpěváky do obou našich sborů, 
možná skončil bez přečtení, bez povšimnutí v odpadkovém 
koši. 

Zkoušíme ve Vranovicích v obřadní síni Obecního úřadu 
vždy v pondělí v 18.00 hod. a v Hustopečích v suterénu kostela 
(v sále) vždy v úterý v 18.30 hod. Oba naše sbory vede Pavla 
Toncrová z Vranovic, v Hustopečích nám obětavě pomáhá 
i Robert Zeman.

Mnohokrát vám děkujeme a s vírou, že dobří věřící & 
zpěváci ještě žijí, se těšíme na setkání s vámi.

Josef Dofek

Čtvrt století vysvěcení Josefa Malíka

Je to velká řádka let, kdy se Josef Malík, co by mladý muž 
rozhodoval o budoucím povolání a zvítězila láska k Bohu. 

Do semináře nastoupil v roce 1978 a po úspěšném ukončení 
přijal v katedrále Petra a Pavla na Petrově kněžské vysvěcení. 
Stalo se tak před 25 lety 26. června 1983. Za ta léta prošel 
kněžskou službou mnoha farnostmi. Z počátku jako kaplan 
a v letech 1986 – 1993 jako farář na Dobřínsku, Jamolicích, 
Vémyslicích a Kybníkách, v letech 1993 – 2002 v Ratíškovicích. 
Ve Vranovicích, v Ivani a Pouzdřanech působí od 28.8.2002. 

Pětadvacáté výročí Kristova kněžství oslaví v sobotu 21. 
června 2008 slavnostní mší svatou v místním kostele Navštívení 
Panny Marie, v 10:30 hodin. V den výročí, tedy 26.6.2008 bude 
spolu se svými spolužáky sloužit mši svatou v kostele svaté 
Markéty v Praze na Břevnově.

K výročí přejeme hodně zdraví, Božího požehnání 
a prosíme Všemohoucího, aby Vám do dalších let zodpovědné 
služby poskytl svou ochranu a pomoc. 

Vranovičtí farníci.

Ivan Bednář

Z činnosti spolků
Myslivecké sdružení

Přírodu už nehyzdí černé 
skládky, alespoň na čas
Většina lidí nezahodí na ulici ani špejli od ledňáka, papírek 

od bonbónu, či nedopalek. Jsou bohužel ale takoví, kterým 
nepřitíží svědomí vyklopit u silnice, či v přírodě třeba celý 
vozík krámů. Takový uklizeč by se měl mít ale na pozoru 
minimálně před myslivci, kteří každoročně vynaloží hodně 
námahy a svého volného času na to, aby zaneřáděné okolí opět 
zcivilizovali. Stejně tak tomu bylo i poslední dubnovou sobotu. 
Členové Mysliveckého sdružení Vranovice – Přibice se oblékli 
do pracovního a místo rodinných výletů se vydali sbírat odpad 
v přírodě kolem vesnice a úlovek byl slušný. „Sebrali jsme celkem 
dva traktorové vleky pneumatik, plastových dílů z automobilů, 
starých domácích spotřebičů a různý jiný, doma už nepotřebný 
odpad,“ uvedl předseda sdružení Vladimír Kellner. Nejvíce 
práce prý měli myslivci v Hájku a kolem železniční tratě na 
Brno. Radost z výsledku myslivcům kazí hořké pomyšlení. „Je 
uklizeno a neřádi teď mají zase prostor pro další černé skládky,“ 
posteskl si Vladimír Kellner.

-hum-

Sbor dobrovolných hasičů

Budou jako ze škatulky
Stotisícová dotace z Jihomoravského kraje pomohla našim 

hasičům s výstrojí a další výbavou, bez níž by jejich pořízení 
trvalo i několik let. „Za dotaci jsme pořídili dvacet pracovních 
stejnokrojů PS 2 od firmy Tofi, a to nejen pro výjezdovou 
jednotku, ale pro všechny členy a členky sboru. Nyní můžeme 
naši jednotku reprezentovat jednotným pracovním oblečením 
s označením naší příslušnosti k SDH Vranovice. Koupili jsme 

Myslivci posbírali dvě vlečky nepořádku.
Foto: Vladimír Kellner

Farní táborák
Tradiční akce pořádaná společenstvím mládeže Vranovické 

farnosti na závěr školního roku. Koná se u skautské klubovny 
v sobotu 14.6. od 16 hodin. Chybět nebudou hry pro malé 
i velké, vyhodnocení hry ministrantů, opékání špekáčků 
a zpěv, nejen duchovních písní. 

Koncert duchovní hudby
Smíšený sbor Vranovice a Hustopeče vás srdečně zve 

na koncert duchovní hudby, který se uskuteční v sobotu 
28.6. v 18.00 hod. v kostele Navštívení Panny Marie ve 
Vranovicích.
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také nové kombinované zásahové 
proudnice Viper, které umožňují 
zásah přímým proudem i takzvanou 
sprchou,“ uvedl výčet z nákupního 
seznamu člen sboru Marek Augustin. 
Doplnil, že proudnice jsou plně 
na úrovni výbavy profesionálních 
zásahových jednotek. Popáleninám 

zabrání nové rukavice značky Megan, které jsou k dispozici 
hasičům v počtu patnácti párů. Jde prý o speciální, čtyřvrstvé 
ochranné rukavice pro členy zásahové jednotky. V nejbližší 
době očekávají hasiči ještě osm zásahových opasků Bupex. „Tato 
část výstroje nám zatím citelně chyběla, nyní budou všichni 
členové zásahové jednotky kompletně vybaveni ochrannými 
pomůckami, které jsou po nás u zásahu vyžadovány,“ je 
spokojený bezpochyby nejen Marek Augustin. 

Hasiči měli rušné pololetí
21. 1. 2008 - V 5.10 byl naší jednotce vyhlášen výjezd 

k požáru balíků sena a slámy u příjezdové cesty k čističce 
odpadních vod ve Vranovicích. Výjezdu se zúčastnili dva 
členové jednotky. Hašení bylo prováděno pomocí otočné lafety. 
Na místo se též dostavila jednotka HZS Pohořelice.

25. 2. 2008 - Ve 20.18 byl vyhlášen poplach. Jednalo 
se o požár palivového a odpadového dřeva uskladněného 
na zahradě u rodinného domku v Uherčicích. Výjezdu se 
zúčastnilo pět našich hasičů. Na místě již zasahovala jednotka 
HZS Hustopeče a JSDH Starovice. Současně s námi dorazila 
jednotka HZS Pohořelice. Naše jednotka napomáhala při 
rozebírání a odnášení dřeva dále na pozemek, kde bylo 
prováděno dohašování vodou. Ve 20.52 jsme byli velitelem 
zásahu odesláni zpět na základnu.

1. 3. 2008 - Krátce před 13 hodinou byl jednotce vyhlášen 
výjezd do autokempu u Pavlova, kde došlo vlivem silného 
větru k převrácení mobilního obytného přívěsu. Uvnitř zůstala 
zaklíněná propanbutanová bomba. Výjezdu se zúčastnili čtyři 
členové jednotky. Na místě zásahu jsme z přívěsu vyprostili 
propanbutanovou bombu a na nedalekém převrženém člunu 
náš strojník demontoval menší palivovou nádrž. 

7. - 8. 3. 2008 - Proběhlo v Přísnoticích pravidelné školení 
velitelů jednotek, družstev a řidičů/strojníků. 

26. 4. 2008 - Jednotka zajišťovala protipožární dozor na 
jezdeckých závodech v Uherčicích, prostřednictvím tří členů 
jednotky. 

2. 5. 2008 - V 21:30 byl jednotce vyhlášen poplach, jednalo 
se o požár střechy rozestavěného skladu v průmyslové zóně 
v Pohořelicích. Výjezdu se zúčastnili čtyři hasiči. Jednotka 
byla pověřena zásahem přímo na střeše budovy a následně 
i doplňováním vody ostatním jednotkám. Na místě též 
zasahovaly HZS Pohořelice, Židlochovice, Ivančice, Mikulov 
a jednotky ze stanice Brno – Lidická. 

3. 5. 2008 - V 6:19 byl vyhlášen poplach, jednalo se o stejné 
místo zásahu jako předešlý den, na střeše budovy byl ostrahou 
areálu opět zpozorován kouř. Výjezdu se zúčastnili tři členové 
jednotky. Na místě jsme nezasahovali. 

12. 5. 2008 - V 9:30 byl jednotce vyhlášen poplach, jednalo 
se námětové cvičení – požár v MŠ Hybešova, Pohořelice. 
Výjezdu se zúčastnili čtyři členové jednotky. Po dojezdu nás 

velitel zásahu pověřil vyhledáním nejbližšího hydrantu, jeho 
odzkoušením a připravením na doplňování vody pro zasahující 
jednotky. 

Za SDH Vranovice Marek Augustin a Jan Rohrer

Klub důchodců

Komorní svátek matek měli 
v klubu důchodců
Druhou květnovou neděli se k oslavě svátku matek sešli 

ve školní klubovně maminky. Babičky i prababičky z klubu 
důchodců. Předseda klubu Ivan Bednář jim popřál hodně úcty 
k poslání matky, velkou toleranci od jejich protějšků a obdaroval 
je kytičkou. K dobré náladě zahrála na kytaru a zazpívala neteř 
paní Bauchové. S dobrou náladou se členky klubu rozcházely 
domů až v podvečer.

Ivan Bednář

Junáci

Poutí vedla cesta kolem světa
19.4.2008 - Skautská pouť se po několika letech vrátila na 

místo svého vzniku do Rajhradu a letos nesla podnázev Cesta 
kolem světa za půl dne. Na trase Vojkovice-Rajhrad byla různá 
stanoviště, která znázorňovala nějaký stát, například Norsko, 
Jamajku, Japonsko, Austrálii a mnoho dalších. Na těchto 
stanovištích čekal na soutěžící úkol i otázky s tématikou státu.

Na akci jsme se sešli my Junáci, ale také druhá organizace 
Svaz skautů a skautek ČR. Věková hranice nebyla určena, 
soutěžili všichni, světluškami a vlčaty počínaje a rovery konče. 

Po nástupu před bazilikou v Rajhradě následovala mše 
svatá, sloužená P.Jiřím Mikuláškem. Následovalo vyhlášení 
výsledků a každý účastník obdržel věcnou památku na letošní 
pouť.

Doufáme, že počet účastníků tří set skautů se podaří příští 
rok překonat. 

Kristýna Vybíralová

Na 1. máje jedině do lužních lesů
Tak jako každoročně jsme se i letos, prvního květence, 

vydali na výpravu do lužních lesů u Břeclavi. Jedná se o výpravu 
s největší účastí za celý rok vůbec, což je způsobeno buď pěkným 
počasím, které pokaždé máme, nebo tím, že jedeme na státní 
svátek, nebo tím, že celou výpravu nechodíme, ale jedeme na 
kolech. Tradičním cílem bývá, kromě cukrárny v Lanžhotě, 
soutok řek Moravy a Dyje. 

Na nádraží v Břeclavi jsme nabrali účastníky, kteří se 
rozhodli cestu do Břeclavi neabsolvovat vlakem, jako my 
ostatní, nýbrž urazit ji na kolech. Naše další cesta vedla přes 
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Pohansko. Empírový zámeček, vystavěný Lichtenštejny v letech 
1811-12, bývá naší první zastávkou. Letos se tu rozhodla ČSSD 
slavit 1. máj, takže tu bylo celkem rušno. Po krátké svačině, 
v některých případech snídani, se pokračovalo dále. Zámeček 
Lány byl naší další zastávkou, pravidelně tu pozorujeme čápy 
a ani tentokrát nás nezklamali a jeden exemplář se nám ráčil 
objevit ve svém hnízdě. 

Po celé trase výpravy se nachází spousta památných 
míst, využíváme je k zastávkám, kde si odpočineme nebo si 
zahrajeme nějakou hru a tak k soutoku jsme dorazili až za 
nějaký čas. Tentokrát tu nebylo tolik lidí, co bývá každý rok, 
asi za to mohl fakt, že jsme vyjeli o hodinu dřív než jindy. Po 
tradiční památeční fotečce následoval návrat domů a cestou 
zpět praskla jednomu účastníkovi duše u kola. Tentokrát jsme 
nezamířili na vlak do Břeclavi, ale vydali jsme se až do Ladné. 
I když si naši znalci cest nebyli zcela jistí orientací, dopravili 
jsme se šťastně k Janohradu, odtud to byl už jen kousek cesty 
na zastávku vlaku v Ladné. Z posledních sil jsme vyšlapali 
cestu do kopce na most přes trať a sjeli dolů na nástupiště, jaké 
překvapení, když jsme zjistili, že vlaky jezdí jenom na jedné 
koleji a zrovna na té druhé. Někteří teda měli jazyky vyplazený 
až na silnici, když do kopce šlapali znova, ale zvládli jsme to. 
Vždyť jsme ujeli přes 60 km.

Michal Rapco ml. - Michi

Den v krojích
Každý člověk se k něčemu hlásí. Ať už jde o nějaké politické 

hnutí, životní postoj či názory. Také my, skauti, máme něco, 
k čemu se hlásíme. Je to právě skauting. Jenomže o skautech 
se zas tak moc neví. Proto se každoročně koná takzvaný Den 
v krojích. Účelem tohoto významného dne je všem ukázat, 
že skauti opravdu existují, že nejde jen o nějaké již ztracené 
postavy z knížek našeho bratra Jaroslava Foglara – Jestřába, 
a že žijí i v naší obci. 

Letos se akce přesunula z 20. září, kdy se konala loni 
a předloni, na 24. dubna. Toto datum je pro všechny skauty 
velmi významné, protože se slaví svátek patrona všech skautů 
sv. Jiřího. Za patrona si ho skauti zvolili proto, že jde o prototyp 
rytíře. Rytíře, který život strávil bojem se zlem, s draky, kteří 

trápili a mořili Británii dlouhá léta. I skaut totiž bojuje se zlem. 
Se zlem a temnotou, které je kolem nás pořád dost a dost a skaut 
je v ní jen malým ostrůvkem světla. Proto se musí alespoň 
jedenkrát v roce ukázat, aby se nemyslelo, že už zhasl. 

Michi

Rádcovský kurz
Pro každou organizaci je velmi důležité vychovávat své 

svěřence. Protože členové odcházejí, je třeba si vychovat někoho, 
kdo povede ty nové. Právě proto existuje pro skauty rádcovský 
kurz, kde se naučí, jak vést svoji družinku. V minulých měsících 
jsme ho absolvovali i my. Tedy já, Nutrijínka, Nutria a Majda. 
Jednalo se o akci na dva víkendy. 

První z nich se konal v Oslavanech u Ivančic. Ubytování 
jsme měli zajištěno na místní faře, jejíž okolí bylo doslova 
ideální pro skautské řádění. Na prvním víkendu jsme byli 
v postavení našich svěřenců, což znamená, že jsme byli dost 
dobře zaopatřeni. Měli jsme se naučit, jak družinovou schůzku 
vidí členové. Program byl pěkně našlapaný různými aktivitami 
a dařilo se nám ho plnit s odřenýma ušima.

Druhý víkend se konal ve Šlapanicích u Brna. Tentokráte 
jsme byli v pozici rádců, tedy těch, kteří družinu vedou. Museli 
jsme se o naše svěřence, jejichž roli na sebe ochotně vzali naši 
vedoucí, řádně postarat. Nejvíce práce jsme s nimi měli asi 
na vycházce, kdy se zranili a my je museli ošetřit. Šlo sice jen 
o kamufláž, ale i tak vypadala odporně a celkem pravě. 

Na závěr kurzu jsme všichni dostali, kromě absolventského 
dekretu, rádcovský deník, kde se nachází všechny materiály, 
které bychom při naší činnosti mohli potřebovat. Musím tedy 
říct, že naše vedení odvedlo pořádný kus práce. 

Michi

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem 
občanům, kteří poskytli k odvozu starý 
železný šrot.

Soutok Dyje a Moravy, každoroční výlet skautů
Foto: Michal Rapco ml.

Tichá vzpomínka
28. května to bude rok, co nás navždy opustil pan učitel 

a sbormistr, vzácný člověk, pan Antonín Šmarda ml. Teprve 
s odstupem času vidíme, jak jsme často neuměli ocenit jeho 
vytrvalou práci se smíšenými sbory v Hustopečích a ve 
Vranovicích. Jejich jménem se chci poklonit a vzdát panu 
Šmardovi velké díky. 

Josef Dofek

Letní noc
Tančit pod hvězdami můžete v sobotu 28. června na 

sokolském hřišti. Letní noc se skupinou Na2fáze tu pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů Vranovice. Začátek je ve 20. 
hodin, vstupné je 80,- korun, občerstvení zajištěno.
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Ze sportu 
Tělovýchovná 
jednota Sokol

Silový trojboj
Naši siláci patří mezi mistry 

republiky - mají dvě stříbra a jeden 
bronz

Mělník 6.4.2008 - Šestnáctého 
mistrovství České republiky v silovém 
trojboji, které se uskutečnilo začátkem 
dubna v Mělníce, se s velkým nasazením 
zúčastnili také zástupci z Břeclavska 
a Pohořelicka a rozhodně se neztratili. 
Můžeme hrdě říci,že nastupující generace 
silových trojbojařů o sobě dává hodně 
vědět, nejenom v počtu závodníků, ale 
hlavně svými výkony.

Výsledky juniorů

V nejnižší kategorii do 60,-kg se stal 
mistrem republiky Bronislav Šlichta 
z SKST Lednice celkovým výkonem 
440,-kg (dřep 150,- bench 100,- pozved 
190,-kg)

V kategorii do 75,-kg se umístil 
pohořelický Jan Strouhal na čtvrtém 
místě výkonem 505,-kg (190,- 100,- 
215,-kg)

V nejobsazenější kategorii vybojoval 
druhé místo Tomáš Trávník z Vranovic 
celkovým výkonem 557,5kg.(205,- 140,- 
212,5 kg)

Další junior Jiří Schoř z Pohořelic 
v kategorii do 100,-kg se umístil na 
třetím místě výkonem 590,-kg (215,- 
150,- 225,-kg)

Výsledky dorostenců

V kategorii do 75,-kg vybojoval 
Radek Buček z Vranovic pěkné druhé 
místo, kde také bylo nejvíc závodníků 
celkovým výkonem 447,5kg (162,5 95,- 
190,-kg). Na třetím místě v této kategorii 
se umístil Libor Šrobáček ze Sokolu 
Lanžhot výkonem 440,-kg (140,- 112,5 
187,5kg)

V kategorii dorostenců do 90,-kg 
obsazuje Karel Šišovský ze Sokolu 
Vranovice třetí místo výkonem 522,5kg 
(182,5 120,- 220,-kg)

Dorostenec Pavel Bartošík z GITY 
Podivín získal mistrovský titul v kategorii 

do 110,-kg výkonem 510,-kg (160,- 110,- 
240,-kg) 

Mistrovství České republiky 
másters se uskutečnilo 5.4.2008

Pořadatelem tohoto mistrovství 
se stal oddíl silového trojboje GITY 
Podivín. Ve velmi pěkném připraveném 
prostředí proběhly závody, které ozdobilo 
11 nových Českých rekordů.

Soutěžilo se ve třech věkových 
kategoriích a to M1-40 až 49 let,M2- 50 
až 59 let a M3-60 a více let. I Břeclavský 
okres měl dva zástupce a ti se umístili 
takto:

Nejtěžší kategorii nad 125,-kg 
mistrovský titul získal Milan Mrázek 
z Lanžhota výkonem 672,5kg.

Také v kategorii do 100,-kg se umístil 
Vladimír Svoboda z GITY Podivín na 
třetím místě výkonem 517,5kg.

Poděkování patří Vladimíru 
Svobodovi, nejen že byl ředitelem 
soutěže, hlavním organizátorem pro 
přípravu tohoto mistrovství, ale také 
soutěžil.

Ivan Karpíšek

Oddíl stolního 
tenisu
Stolní tenisté ukončili soutěž s tímto 

umístěním: 
Družstvo A - 8. místo KS II. třídy,
Družstvo B - 10. místo okresního 
přeboru
Družstvo C - 6. místo základní soutěže 

O prázdninách se členové oddílu 
zúčastní týdenního soustředění v Bystřici 
pod Hostýnem.

-mg-

Oddíl všestrannosti
Družstva žákyň, dorostenek a žen 

dopilovávají nácvik skladeb pro 
vystoupení na sletu Pod Ještědem, který 
se uskuteční ve dnech 20. – 22. června 
2008 v Liberci. Před tím nás čekají 
župní secvičné. Žákyně ve Střelicích 
25.5. a dorostenky 14.6. ve Vranovicích. 
Ženy zatím nemají termín secvičné 
nahlášen. Novou skladbu žákyň Bossa 

nova a skladbu dorostenek můžete 
vidět na sokolském odpoledni 7.června 
v sokolovně.

31.5. v Bílovicích se zúčastníme 
putování po kraji lišky Bystroušky a pro 
rodiče s dětmi je připraven v parku 
pod Špilberkem Pohádkový les, plný 
pohádkových víl, kouzelníků, draků , 
her a soutěží. Snad oběma skupinkám 
bude přát počasí.

-mg-

Badminton

V sezóně 2007/08 skončilo naše 
družstvo na pomyslném stupínku od 
„bedny“. Naše umístění na čtvrtém 
místě z osmi týmů je nádherný výsledek. 
Naši ve složení Hochman Radim, Nečas 
Tomáš, Zajíc Jenda, Kocmánek Karel, 
Rybář Zdeněk, Nečasová Romana, 
Kotačková Darina a Slaná Ivona podávali 
po celou sezonu vyrovnané výkony.

20. dubna jsme odehráli poslední 
zápas sezóny s družstvem z Bystřice 
pod Hostýnem, vyrovnaný výsledek 4:4 
hovoří za vše, protože tento tým po celou 
sezónu neprohrál.

29. března jsme uspořádali již 
třetí ročník Velikonočního turnaje 
čtyřher, který se tentokrát odehrával 
v Uherčicích. Zúčastnili se ho také 
nejlepší hráči Oblastní soutěže, i díky 
nim tady byly k vidění opravdu špičkové 
výměny. Po nádherném finále obsadili 
druhé místo naši hráči Radim Hochman 
a Honza Zajíc, když podlehli hráčům 
z BC Premiera Brno. Tento turnaj byl 
hodnocen všemi hráči na výbornou, co 
se týče organizace, cen i pohoštění.

Pro příští sezonu sestavíme ještě 
jeden tým, který bude působit v základní 
skupině Městské soutěže spolu s dalšími 
devíti družstvy.

Sezona skončila a jako vedoucí 
oddílu přeji „svému“ mančaftu alespoň 
takové výsledky a pohodu jako letos.

Bedřich Slaný
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Po malířích se 
uklízelo dvakrát
V dubnu se v Sokolovně malovalo. 

Čistotou zazářily chodby, předsálí 
a sociální zařízení. Bohužel se v zápětí 
realizovali i nezvaní malíři a fixem 
pomalovali sociální zařízení. Likvidace 
jejich umění trvala bezmála šest hodin. 
S odstraněním nápisů pomohly Perla 
Škňouřilová a Eva Bláhová, kterým 
děkujeme. Viníci jsou známi, ale protože 
se přišli omluvit a nabídli pomoc při 
likvidaci škod, jejich jména protentokrát 
nezveřejníme.

-mg-

Boty samy 
neodešly
Dvakrát se ztratily boty a ne zrovna 

levné. 29.3.2008 a 16.5.2008 se při střídání 
cvičenek družstva volejbalu ZŠ Renaty 
Karpíškové a družstva žákyň TJ Sokol 
Marie Goliášové ztratily boty. V obou 
případech šlo o nové boty v hodnotě 
téměř 1 600,- Kč. Obě vedoucí dostaly 
pokyny, jak zabezpečit cvičenkám věci 
a byly upozorněny na nutnost uzamykání 
vstupních dveří do předsálí. Je mi ale 
líto, že jsem musela chybu vytknout 
vedoucím. Zloděj, či zlodějka zůstanou 
nepotrestáni. Pomyšlení, že to byla jedna 
z dívek ani jedné vedoucí nepřipadá 
možné, ale ty boty samy neodešly.

Marta Goliášová

Sportovní klub

Konec fotbalové 
sezony se blíží
Vranovický fotbal se střídavými 

úspěchy prokousává jarní částí sezony 
2007/2008 a pomalu se chystá bilancovat. 
V kategorii mužů se projevily problémy 
se skládáním kádru v zimním období 
a tím nižší úroveň zimní přípravy. Po 
nedávné porážce 0:4 ve Cvrčovicích 
utekl trenér Létal Martin z Podivína 
a naše mužstvo se ocitlo bez trenéra 
a s minimální šancí na postup. Pomohli 
jsme si z vlastních zdrojů, na první dvě 

utkání po úprku trenéra se na lavičku 
postavil Trojan Rosťa a poté nám přišel 
pomoci rodák z Vranovic, nyní žijící 
v Brně Trojan Pavel. Přislíbil spolupráci 
minimálně do konce sezony a o svém 
dalším působení u nás vážně uvažuje. 
Mužstvo od té doby neztratilo ani bod. 
TEORETICÁ šance na postup stále 
žije. Asistent trenéra a vedoucí mužstva 
a pomezní a asistent vedoucí bufetu 
a asistent správce a…. Milan Halfar na 
rozdíl od trenéra u mužstva zůstává a ve 
své poctivé, obětavé a časově náročné 
činnosti pokračuje. Díky Milánku.

Záloha prvního mužstva, naše béčko, 
se statečně pere se soupeři ve čtvrté 
třídě a ze všech sil se snaží odpoutat od 
spodku tabulky. Přestože výsledky nejsou 
oslňující, jsme s jejich činností spokojeni. 
Vždy ochotně podporují A mužstvo 
a jsou tak prvnímu družstvu oporou. 
Celou sezonu byl pak hráčům béčka 
oporou jejich trenér Karel Hochman.

Dorostenci, přestože podlehli lídrovi 
soutěže Rakvicím, se neustále drží na 
druhém místě s minimální ztrátou na 
vedoucí družstvo. Podávají výborné 
výkony a živí tak v nás reálnou šanci 
na postup do okresního přeboru. Není 
vyloučeno, že s ohledem na přihlášky do 
příštího ročníku může postupovat nejen 
vítěz. Poděkování patří nejen hráčům, ale 
především trenérům Martinu Třináctému 
a Petru Trojanovi. Jsou momentálně 
naším nejlepším družstvem, mají naši 
maximální péči a podporu. Zde se rodí 
zárodek veselejší 
v r a n o v i c k é 
f o t b a l o v é 
b u d o u c n o s t i . 
Doufejme. 

Žáci pracovali 
na jaře, tak jako 
ostatně vždy, 
poctivě a obětavě, 
což se projevuje 
na velmi dobrých 
výsledcích, hlavně 
starších. I mladší 
žáci jsou kvalitním 
družstvem, které 
s časem také 
poroste. Dík patří 
jejich trenérům, 
M i c h a j l o v o v i 
a Chmelíkovi. 
Nemají to 
jednoduché, ale 
zvládají to na 
výbornou. Do 

příští sezony budeme přihlašovat opět 
obě dvě družstva. 

Základna pod vedením Miloše 
Köhllera odehrála výrazně výsledkově 
kvalitnější jaro než byl podzim. Zlepšení 
je na hráčích vidět a obětavost Miloše 
Köhllera tak přináší ovoce. Také toto 
družstvo bude působit pod křídly SK 
i v příští sezoně.

Sezona skončí 15.června 2008 
a využívám už nyní příležitosti, abych 
poděkoval všem, kteří vranovický fotbal 
podporují, ať už jako diváci, funkcionáři, 
dobrovolníci, trenéři, hráči, sponzoři 
nebo jakkoliv jinak. Doufám, že sezona 
příští, která začne 10.srpna 2008, bude 
ještě úspěšnější, i když bude hlavně 
stran A mužstva výrazně pro klubovou 
pokladnu levnější.

Závěrem si dovoluji pozvat všechny 
na akce konané na hřišti SK, či konané 
za pomoci fotbalistů SK. Jedná se 
především o den dětí na hřišti dne 
8.června 2008, pohárové turnaje konané 
o prázdninách, tradiční hody ve dnech 
16.-18.srpna 2008. Pro členy klubu je 
naplánovaná na druhou polovinu června 
Valná hromada klubu. Pozvánky budou 
včas všem členům doručeny.

S přáním krásného a klidného léta, 
pohodové dovolené a letní rodinné 
pohody se za fotbalisty loučí a na příští 
setkání ve Vranovickém občasníku těší 

Rosťa Trojan
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Společenská
kronika

Životní jubilea l

Červenec
Rausová Helena ........................84 let
Klimeš Jaroslav .........................82 let
Pivoňková Jiřina .......................60 let
Damborská Anna .....................82 let
Kotačka Jan ...............................80 let
Faron Josef ................................80 let
Hanušková Marie .....................84 let

Srpen
Novotná Vlasta .........................70 let
Preyová Hildegarda ..................90 let
Režný Jan ...................................82 let
Tománková Jiřina .....................70 let
Zouharová Albína ....................88 let
Bednářová Marie ......................80 let
Václavík Josef ............................83 let
Dvořáček Josef ..........................89 let
Pokorný Jan ...............................60 let
Vybíralová Eliška ......................84 let
Dvořáčková Božena .................89 let

Úmrtí l
Toufarová Zdenka
Hochman František

Narození l
Stejskal Ondřej
Bartoněk Dominik

Červen 2008

07.06. 2008 Sokolské odpoledne ................ TJ Sokol Vranovice
 Sportovní hala
07.06. 2008 Letní noc, kapela Olympus .............. SK Vranovice
 Sokolské hřiště
08.06. 2008 Mezinárodní den dětí ......Obecní úřad Vranovice
 Fotbalové hřiště
14.06. 2008 Farní táborák ......................................Farní mládež
 Skautská klubovna
15.06. 2008 Cyklistický výlet ................. Spolek přátel turistiky pro veřejnost
20.- 22.6.08 Sokolský slet pod Ještědem .... TJ Sokol Vranovice
22.06. 2008 Zájezd do ZOO Jihlava ....Obecní úřad Vranovice pro veřejnost
25.06. 2008 Volejbalový a fotbalový turnaj ... O pohár starosty
 Základní škola, Sportovní hala
27.06. 2008 Slavnostní zakončení škol. roku ....Základní škola
 Sportovní hala
28.06. 2008 Koncert duchovní hudby - Pěvecký sbor Vranovice
 Kostel 
28.06. 2008 Letní noc - Na2fáze ..... Sbor dobrovolných hasičů
 Sokolské hřiště

Červenec 2008

Upřesněno Táborák u skautské chaty ..............................Junáci pro veřejnost
19.-23.07.08 Prázdninové putování ........ Spolek přátel turistiky pro veřejnost
26.07.2008 Posezení u cimbálu ................................ČZS vinaři
 Dvůr U Fialů

Srpen 2008

09.08.2008 Zájezd do Vídně – Prátr .....................Obecní úřad pro veřejnost

CENÍK INZERCE 

Občanská řádková inzerce

Typu prodám – koupím ................... Zdarma

Blahopřání a vzpomínky

Rámeček – jednoduchá grafika, 

příp. foto ...........................................50,- Kč

Komerční inzerce

Celá strana A4 (20x30 cm) ........ 2000,- Kč

½ strany A4 (20x15 cm) ............ 1000,- Kč

¼ strany A4 (10x15 cm)  ..............500,- Kč

1/8 strany A4 (10x7,5cm) .............300,- Kč

Banner

logo, grafický obrázek ...................500,- Kč

Určeno pro sponzory Vranovického 
občasníku, místní firmy, podmíněno 6-ti 
vydáními, tj. 1 rok, tj. 3000,- Kč/rok, 
OMEZENÝ POČET - 10 inzerentů

Vzpomínka

Dne 12. června 2008 by se dožil 60-ti 
let pan Zdeněk Papež.
S láskou vzpomínají maminka, 
manželka a dcery s rodinami.

Cvičení a tanec na sokolském hřišti
Tělovýchovná jednota Sokol Vranovice 

zve všechny příznivce na Sokolské odpoledne, 
které se uskuteční v sobotu 7.června 2008 
v 15 hodin. Představí se rodiče s dětmi, mladší 
žákyně se skladbou Bossa nova, dorostenky se 
skladbou Výlet s aerobikem, Čtyřlístek, Grazy 
girls. Na závěr je připravena malá diskotéka.

Mezinárodní den dětí bude opět na 
fotbalovém hřišti

Obec Vranovice a kulturní komise, 
zvou všechny děti a jejich blízké na oslavu 
Mezinárodního dne dětí, který se koná v neděli 
8. června na fotbalovém hřišti. Začíná se ve 14. 
hodin a předpokládané ukončení je v 18. hodin. 

Připravený je opět bohatý program. 
Soutěže s hodnotnými cenami pro děti, ukázka 
hasičského útoku, vystoupení divadelního 
a kaskadérského souboru Štvanci v dobových 
kostýmech, ukázka policejního vybavení, pro 
pány kluky prohlídka kamionu, ukázka výcviku 
policejního psa. Zdarma pro všechny děti bude 
kolotoč, nafukovací skluzavka, jízda na koních, 
trampolína. Chybět nebude občerstvení, 
zmrzlina a limo pro děti zdarma. Vstupné je 
dobrovolné.

Aktuální informace 
o dění v obci najdete na www.vranovice.eu





 


Adresa:                
IBC Centrum   
Píkop 6, budova B 
602 00 Brno 
Tel.: 545 213 984

















































MPclick
POSKYTOVATEL I-NET PŘIPOJENÍ

www.mpclick.cz

Infolinka: 739 054 060

Aktivace od 1,- Kč
Měsíční tarif od 350,-výhody sítě PMclick:

� 24 hodin denně online
� neomezené objemy dat
� vyšší rychlost ve srovnání s ostatními firmami za menší poplatek
� rychlý servis - řešení problémů v co nejkratším čase
� začínáme na rychlostech od 2M/s.

Vranovický občasník vydává Obec Vranovice, Školní 1, 691 25, IČO: 00283720. Redakční rada: Dagmar Humpolíková – odpovědná redaktorka, Mgr. Oldřich Vybíral ml., Marta Goliášová, 
Rostislav Trojan. Vychází od června 1993. Registrováno ref. reg. Rozvoje Ok.ú. Břeclav. Reg.č. 370010197. Od č. 01/2007 vychází 6x do roka, každý sudý měsíc.  

Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, distribuce zdarma. Č. 03/2008 vychází 2.6. 2008, uzávěrka příštího čísla je 20.7.2008, vychází 1.8.2008. 
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.


