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Kejklíř Pupa si získal děti lotrovinami i odvážnými kousky. Foto: Dagmar Humpolíková

Hřiště patřilo dětem
Zasoutěžit si a vydovádět se přišlo v sobotu 29. května 2010 odpoledne na vranovické 

hřiště na dvě stě třicet dětí. V doprovodu svých rodičů tu oslavily svůj svátek. Čekalo je 

na pětadvacet sportovních i poznávacích disciplín, které pro ně připravily tamní spolky 

a sdružení ve spolupráci s obcí. Nechyběl skákací hrad, mini vláček, dobroty ani dárky 

za získané body. Nekončící fronta se tvořila na jízdu v koňském sedle a nadšení provázelo 

i vystoupení kejklíře a komedianta Pupy. Ten získal své malé obecenstvo ke spolupráci 

nečekanými lotrovinami i odvážnými kousky.

A protože sobotní slunce zcela výjimečně hřálo, užili si malí odvážlivci i adrenalin 

pod pořádnou sprchou vody z hasičské hadice. Někteří si sprchovací „dobrodrůžo“ užívali 

v nedbalkách jiní si nechali i kšiltovky. Dospělí, s výjimkou jednoho odvážného tatínka, se 

drželi v povzdálí. Ale pohled na pištící a hemžící se potomky mezi kapkami vody byl sám 

o sobě zážitkem.

-hum-



2 Vranovický zpravodaj

Výsledky voleb
Vranovice kopírovaly celostátní tabulky
V pátek a v sobotu 28. a 29. května 2010 se uskutečnily volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen 
„Poslanecká sněmovna“). K volbám přišlo 62,6% oprávněných 

voličů. Navzdory 
tomu, že nejvyšší 
počet hlasů získala 
nejsilnější levicová 
ČSSD – 22,09% 
absolutní převahu 
získaly v  součtu 
pravicově nebo 
s t ř e d o p r a v i c o v ě 
orientované strany. 

ODS – 20,22%, TOP 09 – 16, 71%, Věci veřejné – 10,88%. 
KSČM získala 11.27%. Poprvé v  historii se do  parlamentu 
nedostali lidovci (KDU ČSL).

Lídr sociálních demokratů Jiří Paroubek považuje výsledky 
voleb za prohru a odstoupil z  funkce předsedy strany. Stejně 
tak jako Cyril Svoboda z KDU ČSL a Ondřej Liška ze strany 
Zelených, kteří nezískali 5% hlasů voličů a  do  parlamentu 
nepostoupili.

Výsledky voleb ve  Vranovicích téměř kopírují celostátní 
výsledek. K volbám se v naší obci dostavilo 60,11% oprávněných 
voličů.

Nejvíce, 200 hlasů, dali Vranovičtí ČSSD. Pravicoví 
příznivci pak rozdělili svou volbu mezi ODS – 179 hlasů, TOP 
09 – 163 hlasů, a Věci veřejné – 112 hlasů. KSČM volilo 108 
voličů.

Dalších celkem 232 hlasů se rozplynulo v jiných jedenácti 
stranách, které nedosáhly 5% hranice v celostátním průměru 
a do parlamentu se nedostaly.

Srovnávací tabulka ČR – obec Vranovice
 Volební účast ČSSD ODS TOP 09 VV KSČM

ČR 62,60% 22,08% 20,22% 16,70% 10,88% 11,27%

Vranovice 60,11% 20,18% 18,06% 16,44% 11,30% 10,59%

-hum-

Foto: Dagmar Humpolíková

Předvolební napětí pominulo, 
zbývá naděje
Volby z pohledu dlouholetého kronikáře obce
Očekávané parlamentní volby jsou za námi. Přinesly pokles 

napětí u politiků i občanů. Poklesla politická nevraživost a ze 
scény odcházejí politické osobnosti. Jedná se možnostech 
nového sestavení vlády. Většina občanů se těší, že s  novými 
stranami, se silnou koalicí nastane i změna v politickém vývoji 
a zvláště v hospodářském rozvoji země. Výsledky voleb ukazují 
na to, že delší předvolební příprava stran, vznik nových stran 
a akce pořádané televizí, ovlivnily výsledky voleb, preference 
jednotlivých stran a  pořadí  kandidátů. Zvláště pak poslední 
dialog mezi pány Nečasem a Paroubkem ovlivnil procentuální 
rozdíl mezi ODS a ČSSD. 

Uzavírá se další etapa politického vývoje, středopravá 
koalice by měla být zárukou rozumného vývoje naší země, 
i  když nutno poznamenat, že sociální demokracie je světový 
proud – jako jeden z  hlavních, který řeší stabilitu a  trend 
většiny občanů.

Obdobně i volby v naší obci ovlivnil politický vývoj v zemi. 
Nové strany TOP O9, VV, SPOZ dosáhly vysoké procento 
odchodem členů a  příznivců ODS a  ČSSD, kteří byli delší 
dobu nespokojeni s politickým vedením. K volbám přicházeli 
i  občané, kteří nevěděli, kde se nachází příslušná volební 
místnost. Je třeba ocenit i  účast mladých lidí při volbách, 
kterým není jedno, jak bude vypadat další vývoj naší země 
a obce, což je patrno z odlišného počtu ve sloupci 2. volebního 
okrsku, který zahrnuje vyšší čísla popisná a mladší generace.

Z  poznatků voleb je nutno poznamenat, že vranovičtí 
občané, kteří volili TOP 09, plně nevyužili preferencí u našeho 
kandidáta JUDr.  Macha (29.místo). Přednostní hlasy byly 
využity všeobecně, pouze v rozsahu do 1%.

Výsledek voleb
Č. str. Název strany Okrsek č. 1 Okrsek č. 2 Celkem %

9 ČSSD 101 99 200 20,18
26 ODS 82 97 179 18,06
15 TOP 09 65 98 163 16,44
4 VV 42 70 112 11,30
6 KSČM 56 49 105 10,59
17 KDU-ČSL 39 28 67 6,76
21 Suverenita 24 23 47 4,74
13 SPO Zemanovci 21 15 36 3,63
20 Strana zelených 16 19 35 3,53
12 Moravané 6 15 21 2,10

Počet voličů 1657, účast u  voleb 996 = 60,1 % , platných 
hlasů 991

Složení volební komise:
Okrsek č. 1 – Ing. Pražák, M. Divišová, M. Sedláčková, L. 

Vernerová, J. Hladká, I. Pospíšilová
Okrsek č. 2- J. Dvořák, M. Duroňová, R. Procházková, M. 

Lesnek, H. Hladká, L. Jančová

Ing. Bohumil Pražák
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Starosti starosty
O tradice musíme pečovat společně
Uplynuly již dva roky od  oslav 

750 let první písemné zmínky o  naší 
obci. Při této příležitosti jsme si 
společně připomínali vývoj naší obce, 
hospodářské, společenské, ale i kulturní 
mezníky.

Byla vydána kniha 750 let Obce 
Vranovice, bylo vydáno DVD mapující 
posledních padesát let obce, bylo uspo-
řádáno několik výstav dokumentujících 
historii ZŠ a jednotlivých společenských 
a  sportovních organizací. Všechny tyto 
akce měly za  cíl jediné: připomenout 
všem občanům historii obce, důležité 
milníky obce a  zejména významné tra-
dice obce. 

A tradice je to, o co musíme pečovat 
všichni společně. Je to pojem, pod 
kterým se skrývá historický vývoj 
společenského života naší obce. Ten 
nelze nadefi novat žádnými nařízeními. 
Ten si vytváří občané svojí vlastní 
činností a  o  to je cennější, nikdo si 
vytvořené tradice nemůže přivlastnit, 
nikdo si je nemůže odnést. A  o  to více 
o ně musíme společnými silami pečovat 
a pokračovat v nich. 

Jednou z  nejvýznamnějších 
a nejstarších tradicí je i májová zábava. 
Jde o  tradici, která vznikla na  počest 
oslav odvedených rekrutů, kteří tak 
oslavovali nabytí plnoletosti a  zároveň 
povinnosti narukování na  vojenskou 
službu (poznámka: v  té době šlo 
o  dosažení věku 21 let, později se tato 
věková hranice snižovala). Přípravu 
a  organizaci oslav „plnoletosti“ 
zajišťovali sami rekruti, v čele s prvním 
rekrutem a první rekrutkou. Povinnosti 
a  odpovědnost s  organizací byla veliká 
a jistě by se neobešla bez pomoci rodičů. 
Ten největší díl odpovědnosti však je 
na rekrutech samých.

Povinnosti to jsou nemalé 
a  odpovědnost ještě větší. Příprava 
začíná již v  březnu, kdy je nutno 
vše dobře naplánovat a  podělit se 
o jednotlivé úkoly. Sama májová zábava 

je vyvrcholením několika měsíční práce 
a  začíná již ráno mší svatou v  místním 
kostele a dále zvaním na večerní zábavu. 
Hlavní program začíná odpoledne 
srazem všech rekrutů u druhé rekrutky 
a společným průvodem k první rekrutce. 
Od  první rekrutky prochází krojovaný 
průvod za doprovodu krojované muziky 
obcí a je ukončen v místní sokolovně.

Organizace májové zábavy a  její 
úspěch byl vždy testem dospělosti 
a stával se tak zážitkem celého ročníku, 
na  který se vzpomínalo při každém 
třídním srazu, či setkání přátel. 

Poslední májové zábavy se vyznačují 
tím, že ne všechny zvyky spojené s touto 
tradicí se dodržují. Již se nemluví 
o  rekrurech, ale o  stárcích. Již se ji 
nezúčastňují ročníky, kteří dosahuji 
v  tom roce plnoletosti (v  případě 
nutnosti „področňáci“). Již to nebývá 
svátek plnoletosti, hrdosti a  zábavy. 
Zdá se, že začíná převládat zábava nad 
zodpovědností. Účast rekrutů, kteří ještě 
absolvují základní povinnou docházku, 
případně rekrutů „přespolních“, svědčí 
o  tom, že ročníkovou sounáležitost 
nahrazuje sounáležitost kamarádů. 
Tancování krojovaného průvodu 
na  hlavní křižovatce a  s  tím spojené 
vybírání peněz od  projíždějících (spíše 
naštvaně čekajících) řidičů není v duchu 
této tradice.

O letošním incidentu - fyzickém 
kontaktu rekrutů s jedním z řidičů - ani 
nemluvě. Takovéto chování odporuje 
nejen tradicím ale i  důstojnému 
a slušnému průběhu jakékoliv zábavy. 

Nezapomínejme, že lidové tradice 
je to nejcennější co máme. Snažme se 
tradice i  nadále ctít a  navazovat na  ně. 
Snažme se podpořit lidovou zábavu, 
která však bude vycházet z dlouholetých 
tradic a zvyků.

Tyto Starosti starosty jsem věnoval 
tématu, které, jak věřím, je starostí nejen 
starosty, ale každého z  Vás, komu naše 
obec přirostla k srdci.

Zamyšlení nad významem tradic pro 
naší obec nemá být žádnou kritikou, ale 
spíše výzvou.

V  naší obci žijí jistě občané, kteří 
mají mnoho zážitků a  poznatků, kteří 
tradice v naší obci spoluvytvářeli. Pokud 
tento příspěvek bude impulsem k tomu, 
aby se s námi o své zážitky a vzpomínky 
podělili, tak budu velice potěšen a snad 
i  společně napomůžeme k  udržení 
krásných tradic v naší obci.

Ing. Jan Helikar
starosta

Usnesení rady obce jsou před 
zveřejněním upraveny ve smyslu zákona 
o ochraně osobních údajů, citlivé osobní 
údaje jsou vynechány.

 Usnesení rady č. 7 / 2010
 ze dne 29. 3. 2010
 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1.  Rada obce schválila umístění tří nových 

stanovišť na  kontejnery na  komunální 
odpad (ul. Sadová, ul. Mrštíkova a  ul. 
Přibická)

1.2.  Rada obce schválila společnost Topstav 
s.r.o. za vítěze výběrového řízení na zho-
tovitele akce parkoviště a chodníky na ul. 
Nová. 

1.3. V  případě odstoupení kupujícího 
od Smlouvy budoucí kupní bude zapla-
cená záloha vrácena a  pozemky budou 
opětovně prodávány (vyvěšen záměr 
prodat a schvalovat v ZO)

1.4.  Rada obce schválila dotaci ve výši 5.000,- 
Kč pro taneční skupinu Funny angels 
SVČ Lužánky na  reprezentaci obce 
na ME v Chorvatsku.

1.5. Rada obce schválila likvidaci nalezených 
věcí dle protokolů č. 1/06, 1/07 a 1/08.

2.  Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá zřídit nová stanoviště 

na kontejnery na komunální odpad.
  T: 31. 7. 2010, O: starosta 
2.2.  Rada obce uložila prověřit likvidaci od-

padu z vinařství …...............
  T: 30. 4. 2010, O: místostarosta
3.  Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala zprávu o  výstavbě ro-

dinných domů v obci na vědomí.
3.2.  Rada obce vzala zprávu o  vyhodnocení 

provozu ČOV na vědomí.

 Usnesení rady č. 8 / 2010
 ze dne 12. 4. 2010
 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1  Rada obce schválila Mgr. Davida Prycla 

za člena Kulturní a sportovní komise.
1.2.  Rada obce schválila program jednání ZO 

dne 22. 4. 2010.
1.3.  Rada obce schválila a doporučila k pro-

jednání v  ZO Závěrečnou zprávu za  r. 
2009 a zprávu auditora.

1.4.  Rada obce schválila projektovou doku-
mentaci pro chodník ul. Dlouhá (mezi 
Floriánkem a ul. Novou).

1.5.  Rada obce schválila zadávací dokumen-
taci pro výběrové řízení na zateplení bu-
dovy OÚ.

“ Tradice je pojem, který skrývá 
historický vývoj života obce

“ Organizace májové zábavy byla 
vždy testem dospělosti

Z činnosti rady 
a zastupitelstva 

obce
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1.6.  Rada obce schválila smlouvu se společ-
ností TOPSTAV na vybudování nových 
parkovacích míst a  chodníků na  ul. 
Nová. 

1.7.  Rada obce schválila Výroční zprávu ZŠ 
a MŠ za r. 2009.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce uložila vypracovat návrh 

Rozpočtového opatření č. 1/2010.
  T: 20. 4. 2010, O: starosta, předseda FV
2.2.  Rada obce uložila zajistit opravu střechy 

na budově hasičky.
  T: ihned, O: starosta
3.  Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala předloženou zprávu 

o vývoji rozpočtu za IQ/2009 na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí uzavření MŠ 

ve dnech 26. 7. – 31. 8. 2010.

 Usnesení rady č. 9/2010
 ze dne 26. 4. 2010
 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1. Rada obce rozhodla o zřízení přechodu 

na ul. Přísnotická (v rámci projektu re-
konstrukce chodníků na ul. Přísnotická).

1.2. Rada obce schválila návrh smlouvy 
s Ing. Tauchmanem na vypracování pro-
jektové dokumentace na ul. Přísnotická.

1.3. Rada obce schválila smlouvu na  pro-
vádění stavebního dozoru na  investici 
na ul. Nová.

1.4. Rada obce schválila opravu zábradlí 
a obrubníků a rekonstrukci travnaté plo-
chy ostrůvku na křižovatce u kostela.

1.5.  Rada obce schválila dotaci pro dětské 
kroje ve výši 150,- Kč na jeden kroj pro 
Májovou zábavu.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zadat vypracování stu-

die na přístavbu budovy MŠ.
  T: ihned, O: starosta

 Usnesení rady č. 10/2010
 ze dne 10. 5. 2010
 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Smlouvu o sdružení 

a obchodní spolupráci s TJ SOKOL pro 
plánovanou výstavbu Sportovně kultur-
ního střediska. 

1.2. Rada obce odsuzuje incident stárků při 
pořádání Májového průvodu na  křižo-
vatce ul. Lipová a Školní.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá předložit návrh, vy-

cházející z  tradic obce, na  pořádání 
Májových krojovaných zábav.

  T: 31.7.2010, O: předsedkyně Kulturní 
komise

2.2. Rada obce ukládá požádat Policii ČR 
o  zvýšenou kontrolu požívání alkoho-
lických nápojů nezletilých v  místních 
restauracích a při kulturních akcích.

  T: ihned, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá předložit návrh na pří-

padné znovu zřízení Přestupkové komise 
při OÚ Vranovice.

  T: 30.6.2010, O: starosta, JUDr. Mach
2.4.  Rada obce uložila zajistit výměnu mixáž-

ního pultu OÚ pro ovládání místního 
rozhlasu.

  T: 30.6.2010, O: Ing. Hladík 
2.5.  Rada obce uložila zaslat Stavebnímu úřa-

du v Pohořelicích stanovisko k námitce 
pana Vacka ke změně č. 6 ÚP.

  T: ihned, O: starosta
2.6. Rada obce ukládá informovat Odbor 

Životního prostředí při MěÚ Pohořelice 
o  majitelích RD, kteří nepředložili do-
klad o  likvidaci odpadních vod za  r. 

2009.
  T: 30.6.2010, O: starosta
3.  Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala zprávu o  vyhodnocení 

Plánu investic a oprav na r. 2010 na vě-
domí.

 Usnesení Zastupitelstva obce
 ze dne 22.4.2010
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO
ZO schvaluje členy návrhové komise: 

Drahomíra Dofk a, Ing. Drába a Jaromíra 
Řehoře a  ověřovatele zápisu: Petra 
Goliáše a Janu Hladkou

ZO bere zprávu o  kontrole usnesení na  vě-
domí.

ZO bere přednesenou zprávu o  činnosti 
Rady obce na vědomí:

ZO bere výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 
2010 na vědomí.

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010
ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočto-

vého opatření č. 1 do jednotlivých účtů
ZO ukládá dodržet příjmy a  výdaje dle 

Rozpočtového opatření č. 1/2010
ZO schvaluje celoroční hospodaření za  r. 

2009 a to bez výhrad, současně schvaluje 
Výroční zprávu za r. 2009.

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 749/7 
o  výměře 706 m2 kupujícímu Petru 
Michlíčkovi z  Nového Jičína a  Šárce 
Skoupé z Žabčic za cenu ….......,-Kč.

ZO upřesňuje usnesení č. 1.3. ze jednání ZO 
ze dne 20. 9. 2007 následovně:

ZO schvaluje prodej pozemků p.č. viz pří-
loha Místní organizaci Moravského 
rybářského svazu Vranovice za  cenu 
16.227,- Kč + náklady, související s geo-
metrickým zaměřením, uhradí kupující.

Reakce na příspěvek v minulém vydání:

Taje obecní politiky
Mnoho z  Vás se mne po  vydání posledního Vranovického 

zpravodaje ptalo: co se to na obci děje, co se skrývá pod kritikou 
zastupitele obce Rostislava Trojana. 

Nevím, čím je pan Trojan natolik zklamán a o jaké iluze přišel.
V jednom však musím souhlasit, a to v tom, že obecní politika 

se neliší od té republikové a já bych ještě dodal: od žádné jiné. 
Co to je politika (politologická defi nice): politika je uměním 

spravovat věci veřejné.
V našem případě věci obecní, v případě republikové politiky 

jde o věci republikové atd.
Touto defi nicí asi končí vzájemná shoda.
Aby se věci veřejné spravovali účelně a  efektivně, tak je 

bezpodminečně nutné zachovat minimálně jednu zásadu, 
která zní: „každý kdo spravuje věci veřejné (starosta, radní, 
zastupitel, poslanec, člen vlády atd.), tak nesmí být ve  střetu 
zájmů“. To znamená, že nesmí být ve  smluvním vztahu s  tím, 
koho zastupuje (zastupitel – obec, poslanec – parlament, atd.). 
V případě, že je tato zásada porušena, tak zákonitě musí dojít 
buď ke  zvýhodňování osoby jednající ve  svůj prospěch a  ne 

v  prospěch věcí veřejných (obce), což bych osobně považoval 
za selhání vedení obce, a nebo může dojít k osobnímu zklamání 
a ztrátě iluzí osoby, která je ve střetu zájmů.

Z  tohoto pohledu si ztrátu iluzí a  určité zklamání pana 
Trojana z obecní politiky dokážu představit.

Proč však svoji nečinnost alibisticky schovávat za  politiku 
obce, vytvářet dojem, že kolegové zastupitelé dohnali svého 
kolegu k naprosté nečinnosti je věc, ke které jsem cítil povinnost 
se vyjádřit.

Ne se všemi názory ostatních zastupitelů vždy souhlasím, 
ale proto ještě na  nikoho nemusím svalovat svoje případné 
neúspěchy, či nečinnost.

 
Ing. Jan Helikar

starosta obce

Dotace opraví statiku ve škole

Jihomoravský kraj schválil v těchto dnech žádost obce 
o fi nanční podporu na opravu statiky dvou tříd v základní 
škole. Ze svého rozpočtu poskytne kraj 300 tisíc korun.
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Každý sám za sebe
Zastupitelé hodnotí svoji činnost
Čtyřleté volební období se chýlí ke  svému závěru. 

Na  podzim tohoto roku budeme opět volit vedení obce. 
Od tohoto čísla proto přinášíme přehled činnosti současných 
zastupitelů.

Každý z nich odpovídá na dvě stejné otázky:
1. Co se mě za čtyři roky podařilo udělat pro obec
2. Co se mě nepodařilo

Vyjádření všech patnácti zastupitelů zveřejníme 
postupně v  dubnovém, červnovém a  srpnovém vydání 
Vranovického zpravodaje. Takhle se vyjádřilo dalších pět 
oslovených:

Ing. Drahomír Dráb
(ODS)
Dost těžko mohu sám sebe hodnotit, co se mi během 

působení v  roli zastupitele podařilo a  co nepodařilo. 
Posouzení mé činnosti bude spíše na  spoluobčanech 
a ostatních členech zastupitelstva.

Nejsem členem zastupitelstva po  celé volební 
období. Do  zastupitelstva jsem se dostal jako náhradník 
po odstoupení pana Petra Škamrady.

V každém případě je působení v zastupitelstvu pro mne 
další osobní zkušeností, protože je to vlastně poprvé, co 
v  komunální politice působím. Dozvěděl jsem se, jakým 
způsobem politika na  obecní úrovni funguje, jak se věci 
hýbají, jak se o jednotlivých akcích rozhoduje, jak se plánuje 
a  sestavuje obecní rozpočet a  jak se v  jednotlivých akcích 
naplňuje.

Mgr. Renata Karpíšková
(SNK Evropští demokraté)
„Nezlobte se, já se nezúčastním. Sebehodnocení není 

od jisté doby moje hobby”.

Hana Krejčiříková
(SNK Evropští demokraté)
Domnívám se, že jednoznačně odpovědět na  tuto 

otázku je těžké. Jako nováčkovi v  zastupitelstvu mi dalo 
nějaký čas seznámit se s  obecní politikou a  myslím si, že 
sám jedinec nemůže nic zlepšit ani pokazit. Jde o společnou 
práci nás všech zastupitelů, společně řešíme problémy 
občanů, domlouvámese, hlasujeme, schvalujeme. Odvažuji 
si konstatovat, že všichni, včetně mně jsme se snažili jednat 
zodpovědně a svědomitě vůči našim spoluobčanům a více 
věcí se nám podařilo než nepodařilo.

Drahomír Dofek
(ODS)
Předem bych chtěl zdůraznit, že práce zastupitelstva 

a rady není prací jednotlivce, ale týmovou prací všech členů.
1. Jako člen rady obce se podílím na  přípravách 

projektů na  opravy a  investiční akce v  naší obci. Při této 

práci uplatňuji znalosti ve svém oboru stavebnictví.
Jako člen komise výstavby a  životního prostředí, 

připravuji různé podklady a  vyjádření ke  stavebním 
záměrům a  projektům ozelenění obce. Na  některých 
drobných akcích provádím nad dodavatelskými fi rmami 
stavební dozor. Dále se zůčastním jako člen komise 
výběrových řízení na dodavetele stavebních prací pro obec.

Všechny úkoly které jsou mi svěřeny se snažím splnit 
v plné míře a především v zájmu obce a všech občanů. Ne 
vždy se podaří vše podle ideálních představ, ale je potřeba 
se z neúspěchů poučit a  stejné chyby neopakovat. Myslím 
si, že je za námi kus práce vidět, ale to musí posoudit sami 
občané.

2. Velice mě mrzí, že se nám doposud nepodařilo 
zrealizovat opravu sokolského hřiště, které by se dalo 
využívat k mnoha kulturním a sportovním akcím. V dnešní 
době je to zejména při konání tradičních hodů spíše naše 
ostuda. Jednání s TJ Sokol ale jsou již na dobré cestě, ještě 
však bude potřeba mnoho úsilí pro zajištění fi nančních 
prostředků  a  zrealizování připravovaného záměru 
na kompletní rekonstrukci těchto prostor.

Jana Hladká 
(KDU-ČSL)
Volební období 2006-2010 byla má první zkušenost 

s prací v obecním zastupitelstvu. Nemohu hovořit o nějakém 
výrazném úspěchu či neúspěchu, spíše se jedná o  běžné 
plnění povinností obecního zastupitele a některých dalších  
úkolů, které průběžně vyvstávaly. Například  spolupráce 
s  kulturní komisí na  zabezpečení oslav Dne dětí. Protože 
jsem také dlouholetou členkou místní TJ Sokol, nutno říci, 
že se některé aktivity prolínaly s činností pro tuto organizaci.

1. Kladně bych hodnotila svoji práci ve  školské 
komisi, která je poradním orgánem rady obce pro záležitosti 
školy. V  poslední době to byla například aktivní účast 
na obnovení činnosti školské rady.

2. Vysloveně nespokojená jsem s  neúspěchem při 
prosazení požadavku na  určité změny v  provedených 
úpravách veřejných prostor. Konkrétně se jedná o nahrazení 
oblázků lemujících části chodníků na ulici Hlavní (i jinde) 
vhodnou zelení. Vůbec vidím nutnost citlivěji přistupovat 
k otázkám veřejné zeleně.

Dočasné omezení provozu 

na matrice

Obecní úřad Vranovice oznamuje občanům, že 

z  provozních důvodů bude matrika obecního úřadu 

ověřovat podpisy a  listiny v  úřední dny ve  zkráceném 

provozu takto: 

pondělí od 07.00 do 17.00 hod.

středa   od 07.00 do 17.00 hod.

Toto omezení provozu potrvá do 16. července 2010.
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Regenerace veřejných ploch 
obrazem
Projektem Regenerace veřejných ploch jsme se ve zpravodaji 

zabývali již několikrát. Pro lepší představu obyvatel přinášíme 
tentokrát několik obrazových ukázek k jednotlivým lokalitám, 
které jsou do projektu zahrnuty. Projekt vznikl v roce 2007, pro 
jeho kompletní realizaci se prozatím nepodařilo dosáhnout 
na dotační tiuly. Proto obec realizuje některé záměry postupně 
z  vlastního rozpočtu. Bylo vybudováno parkoviště před 
F-Clubem a  na  Návsi před knihovnou. V  letošním roce je 
v plánu úprava parčíku u cukrárny.

Projekt obnáší vytvoření dětských hřišť, odpočívadel 
s  lavečkami, zeleň, řeší i nedostatek parkovacích míst a další 
aspekty. Celý projekt je k nahlédnutí na obecním úřadě.

-hum-

01 – Lokalita u stadionu

02 – Park u Floriánka

03 – Parčík u cukrárny

04 – Plocha Náměstíčka

05 – Náves

06 – Školní ulice od jihu

07 – Pomník 2. světové války

08 – Ostrůvek u závor

Vizualizace: Obec Vranovice
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Okna školy dokořán
Základní škola
Návštěva vodárny
Dne 20.4.2010 navštívila třída 2.A čerpací stanici 

Vranovice. Do vodárny jsme jeli autobusem, kde na nás čekal 
pan Hanáček. Ukázal nám jezírko a krásnou zahradu. Povídal 

o  vodárně a  o  tom, jak to tam funguje. Nazpátek jsme šli 
lesíkem a na kraji pole jsme hráli hry. 

Zdeňka Macháčková 2.A

Čarodějnice ve škole
Trochu netradiční vyučování prožili žáci druhé třídy 

v pátek 30. dubna. V tento den mají  nečisté síly větší moc než 
jindy. Proto nikoho nepřekvapilo, že se někteří žáci, spolu se 
svou paní učitelkou, proměnili v čarodějky a čaroděje. 

Celý den je provázelo stejné téma  „čáry máry“. V matematice 
si opakovali násobilku  vybarvováním čarodějnice. Ve čtení se 
dozvěděli něco o  pověrách, zvycích čarodějnic a  o  tom, jak 

se proti nim chránit. Také si poslechli  strašidelnou pohádku 
a zjistili, jaké trampoty s čarováním prožívala  Malá čarodějnice.

Trochu pohybu si užili před školou při správném ovládání 
koštěte a zároveň se poučili o bezpečnosti při zakládání ohně. 
Během dne dostávali žáci za splněné úkoly kartičky s obrázky 
čarodějnic. Komu se jich podařilo nasbírat pět, byl slavnostně 
pasován na  čarodějnici  nebo čaroděje 1. kategorie. Hezkou 
atmosféru dne vám přiblíží následující fotografi e.

Romana Nečasová

Návštěva knihovny v Ivani
V pátek 23. dubna jsme navštívili knihovnu v Ivani. Protože 

to nebyla naše první návštěva, už jsme věděli, na co se můžeme 
těšit. Hned po příjezdu do Ivaně nás přivítala s úsměvem paní 
učitelka Jana Koubková, která tam knížky půjčuje a  také se 
o ně stará. Když jsme se v knihovně pohodlně usadili kolem 
paní učitelky, začala nám předčítat úryvky z knížek. My jsme 
se snažili poznat název knih a také jejich autory. Moc se nám 
také líbilo vyprávění o Mušově, jak to tam dříve včechno bylo.
Paní Koubková to dobře znala, protože tam učila ve  školce. 
Po  pěkném vyprávění nás čekal testík, kterému dala paní 
učitelka název Mozkobraní. Tam byly otázky, které se týkaly 
hlavně přírody v  našem okolí. Pracovali jsme ve  skupinách. 
Pokud jsme si s něčím nevěděli rady, mohli jsme nahlédnout 
do  různých knih. Nejvíce jsme se těšili na  vyhodnocení 
soutěže. Vedli jsme si dobře. Nejvíce bodů získala děvčata: 
Anna Vybíralová, Lenka Klimešová, Veronika Klimešová. 
Na  druhém místě byli kluci:Marek Mazuc, Marek Vetr, 
Lukáš Tomšík. Třetí místo patřilo opět děvčatům: Markéta 
Mičkalová, Hana Maturová, Bára Klimešová, Katka Velebová, 
Terka Lastomirská, Nela Dvořáčková.

Vítězové dostali záložky do  knih a  sladká odměna byla 
připravena pro všechny. Potom už jsme se rozloučili a  slíbili 
jsme paní Janě Koubkové, že přijedeme i  příští rok. To už 
budeme šesťáci, ale věříme, že slib dodržíme. Už teď se na další 
návštěvu těšíme.

Žáci 5. A třídy

Milé maminky, babičky
Druhou květnovou neděli jste oslavily svůj svátek – Den 

matek. Svátky, které dávaly holt ženám, mají ve světě dlouhou 
tradici. Již z poloviny 17. století pochází první zmínka o  tzv. 
mateřské neděli, kde byly oslavovány všechny matky a babičky. 
V  naší zemi se začal Den matek slavit v  roce 1923 zásluhou 
Alice Masarykové, dcery tehdejšího prezidenta.

Také my – žáci základní školy jsme Vám přišli popřát 
a v úterý 11. května jsme pro Vás na obecním úřadě přichystali 
kytičku veršů, zpěvu, mluveného slova a tance. Více než 50 dětí 
převážně z prvního stupně se snažilo Vás potěšit a ukázat Vám, 
jak moc Vás mají rády.

Věříme, že se Vám náš dárek líbil a naše „kytička“ ve Vašich 
vzpomínkách hned tak neuvadne.

Jana Sedláčková

Foto: Archív ZŠ

Foto: Romana Nečasová
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Mateřská škola
Děti s Barbánkem se 
seznamují s literaturou
Co je knížka? Je to živá 
bílých listů hromádka,
v ní si všechno hraje, zpívá,
ptáci, děti, zvířátka.

A svět dětem vždycky znova
do té hromádky se schová.
List obrátit stačí však,
a rázem nám před oči
kousek světa vyskočí, 
tu květ, slunce nebo pták. 

      František Hrubín

Knížka má v  životě dítěte velké poslání. Nám, učitelkám 
pomáhá v  mateřské škole plnit řadu úkolů v  naši výchovné 
práci. Kniha otvírá dítěti od  útlého věku svět krásy, dobra, 
pomáhá v něm pěstovat smysl pro morální hodnoty, sociální 
cítění, lásku ke kultuře, k zemi, k práci, k přírodě.

Žádná technická vymoženost, kterou naše společnost 
překypuje nenahradí u  dítěte předškolního věku zážitek 
z citového poslechu pohádky, obzvlášť předčítané maminkou 
či tatínkem. 

Pro posílení vztahu ke knize jsme s dětmi v březnu - měsíci 
knihy navštívili Místní lidovou knihovnu. Paní knihovnice 
ve své besedě s námi přiblížila dětem prostředí knihovny, její 
poslání, oddělení dětské knihy, zacházení s  knihou. Milým 
poznatkem pro nás bylo, že některé děti v  knihovně nebyly 
poprvé, ale navštěvují ji s rodiči či starším sourozencem. Naše 
návštěva nebyla poslední, rádi si ji zopakujeme.

Další akcí v rámci měsíce knihy bylo recitační dopoledne 
- dopolední chvilka poezie, na kterou jsme se připravovali celý 
březen. Učili jsme se básničky, říkadla a  to nejen ve  školce, 
ale i  doma. Vyvrcholením bylo středeční dopoledne, které 

nám uvedla přednesem děvčata ze ZŠ a následovala postupná 
recitace našich dětí, ať již samostatně, nebo s kamarády, a  to 
v takovém sledu, jak si je vylosoval Barbánek. I prostředí třídy 
bylo pro tuto událost zkrášleno, což dodávalo všemu slavnostní 
atmosféru. Každý byl odměněn ovocnou pochoutkou 
a pochvalou paní knihovnice.

Na příští rok již máme nápad na podobnou akci tohoto za-
měření, do které chceme zapojit i rodiče. Ale nepředbíhejme čas. 

Pěstováním u  dětí vztah ke  knize chceme vytvářet zdroj 
radosti a poznání.

Když se nám podaří vychovat vnímavého posluchače 
v  mateřské škole znamená to, že jsme položily základy pro 
výchovu vnímavého čtenáře.

Učitelky MŠ

Odpoledne s písničkami, 
aneb zpívá celá rodina
Poslední lednovou středu patřilo odpoledne v  Mateřské 

škole ve Vranovicích setkání paní učitelek, dětí a jejich rodičů, 
sourozenců a  prarodičů s  písničkami. Slavnostní atmosféru 
ve  vzorně uklizené a  vyzdobené třídě doplnilo připravené 
malé občerstvení, které vyrobily šikovné ruce kuchařek školní 
jídelny. Děti dostaly předem za úkol připravit si malé hudební 
vystoupení s někým z rodiny.

I přes oslabení počtu malých zpěváků vysokou nemocností 
nacvičila paní učitelka Kropáčová ve třídě „Kočiček“ s dětmi 
úvodní společnou písničku. Po  ní došlo na  vystoupení 
jednotlivých soutěžících. Malí zpěváčci si připadali jako 
v opravdové hudební soutěži. Pořadí vystupujících se losovalo 
taháním lístků se jmény z klobouku, při zpěvu do mikrofonu 
před publikem se sice občas projevila tréma, tu však dětem 
pomohla překonat podpora od  obecenstva, paní učitelky 
i spoluúčinkujících. Zazněly jak písničky, které se děti naučily 
v  mateřské školce, tak i  skladby méně známé. Někteří malí 
zpěváci si přivedli s sebou hráče na hudební nástroj, takže jsme 
mohli slyšet triangl, kytaru, fl étnu i basu.

V příjemné atmosféře uplynula hodinka velmi rychle a na-
konec nikomu ani nevadilo, že nebyl vyhlášen vítěz soutěže, 
protože vítězi byli vlastně všichni. Po  skončení jednotlivých 

vystoupení děti předvedly 
ještě pár společných pís-
niček a hudební hádanky 
pro obecenstvo. Jako otec 
jedné z  malých zpěvaček 
jsem byl pochopitelně 
nadšen zpěvem svého po-
tomka, ale i příjemnou at-
mosférou ve třídě. Děkuji 

paní učitelkám za  přípravu celé akce a  věřím, že jsme se při 
podobné příležitosti nesetkali naposledy.

Martin Bubeník

Foto: Martin Bubeník

Foto 3x: MŠ
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Společenské dění
Májová ročníku 1992
Letošní májová se nesla v  duchu pohodových pátečních 

večerů, kdy jsme se připravovali na prvního máje. Společnost 
nám dělala tuna krepového papíru a mája, která čekala, až se 
z ní stane slečna. Z našich úst se linuly tóny písní (někdy i znělé, 
když se nám podařilo trefi t tón). První máj se nezadržitelně 
blížil a my jsme měli pořád co dělat.

Prvního května, když nastal den D, hodina H a  minuta 
M se nás sešlo 13 krojovaných párů a  naši dva sklepníci 
v  kostele. Pan farář měl krásnou řeč, i  když mnozí z  nás už 
byli z  hodinového stání trošku prkení. Po  kostele probíhalo 
tradiční zvaní na večerní májovou zábavu ročníku 1992.  Při 
odpoledním pochodu nás doprovázeli nejen malí stárci, ale 
také skvělá dechová kapela Lácaranka. Při průvodu dědinou 
nám svítilo sluníčko a  nebe bylo bez mráčku. Nezapomněli 
jsme se zastavit u pana starosty, kde jsme si společně zatančili, 
zazpívali i  zajuchali, a  poté jsme již pokračovali k  obecnímu 
úřadu, následovala tradiční zastávka na  křižovatce a  průvod 
jsme zakončili pochodem pod májou.

Večerní zábava začala v  osm hodin přehlídkou malých 
a velkých stárků, kdy také obě skupiny předvedly své nacvičené 
pochody. Nutno podotknout, že malí stárci byli naprosto 
kouzelní a jejich vystoupení perfektní a zato jim a samozřejmě 

i Petře Stejskalové, která s nimi odvedla kus práce, patří velký 
dík. Během večera se zábava pěkně rozjela, kromě sól jsme 
zaimprovizovali i  makarénu a  kankán. O  půlnoční večeři 
pro muzikanty se vyhlašovala tombola, ale lístky na  ni byly 
beznadějně vyprodány daleko dřív. Kapela se pak vrátila zpět 
na plac a hrálo se až do tří hodin.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám 
s  přípravou Májové zábavy ročníku 1992 pomáhali. Dík 
patří našim rodičům, bez kterých bychom všechno jen stěží 
zvládli uspořádat, sponzorům, bez kterých bychom nemohli 
uspořádat tombolu, ZŠ Vranovice, která nám poskytla útočiště 
a ještě jednou Petře Stejskalové, za její práci s malými stárky, 
bez kterých si už snad nikdo ani májovou nedokáže představit. 

Májovou našeho ročníku už tedy máme za sebou. Přejeme 
tedy všem, kteří po  nás budou následovat, ať se i  jim jejich 
májová vydaří. 

Za stárky ročníku 1992 první pár - 
Veronika Bezvodová a Radek Nevěděl

Stárci a stárky ročníku 1992

Sklepníci: Petr Hladík a Jiří Hladík

Stavění máje
Třepetající se barevná máj vyrostla v  pátek 30. dubna 

v  podvečer nad sokolským hřištěm. Aby byla v  sobotu 
ozdobou májové veselice v režii krojovaných stárků, tentokrát 
pořádajícího ročníku 1992. 
Odedávna je máj prestiží 
stárků v  celém regionu. 
Stavění máje bylo původně 
spojeno s  odchodem 
chlapců na  vojnu. Stavěli ji 
na  rozloučenou celé vesnici. 
Posledního dubna v podvečer 
se k  tomuto rituálu scházela 
celá vesnice. Přestože se 
na vojnu už nechodí, zvyk si 
lidé uchovali dodnes, a patří 
k oslavám jara. 

-hum-

Foto 2x: Dagmar Humpolíková

Radek Nevěděl
Josef Měřinský
Michal Rapco
Jan Vybíral
Jiří Novák
Adam Urbánek
Luboš Bílek
Dominik Kůrka
Martin Mahovský
Lukáš Karas
Jiří Plíšek
Jaroslav Krčmář
Petr Zoufalý

Veronika Bezvodová
Lucie Dofk ová
Hanka Křížová
Lenka Nečasová
Lenka Nevědělová
Kateřina Rejtková
Jana Zajícová
Iveta Blechová
Kristýna Vybíralová
Barbora Zlámalová
Eliška Macková
Zdeňka Zlámalová
Ilona Bednářová

Foto: Naďa Rejtková
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Vranovické jaro: politický 
guláš, pivní maraton, 
tanečky i kouzelník
Vranovice 24. 4. 2010 – Šest vteřin a dvě setiny, to je čas, 

za  který nejlepší vranovický štamgast vypije půllitr piva. Je 
jím Petr Biederman, který se utkal v sobotu s dalšími čtyřmi 
pivaři v  pivním sprintu na  Vranovickém jaru. Pivní soutěže 
byly novinkou s  níž letos pořadatelé obohatili tradiční jarní 
slavnosti. Letos se konaly už po šesté.

Přestože držitel nového titulu „Vranovické štamgast“ 
s přehledem překonal pijáky z konkurenčních místních hospod, 
není se svým výkonem zcela spokojený. „Můj osobní rekord je 
tři vteřiny na půllitr piva. Jenže jsem dlouho netrénoval. Ale 
když mě kluci v  hospodě viděli jak „jedu“, nominovali mě 
do soutěže,“ říká Biedermann. Na ofi ciální český rekord, který 
činí 2,3 vteřiny, musí ještě pilovat, ale ví jak na  to. Nedávno 
se s  kamarádem účastnil podobného rekordu v  Pelhřimově, 
kde šlo o zápis do České knihy rekordů. „Pivo se musí nalívat 
přímo do hrdla, nesmí se polykat, záklopka prostě musí dolů,“ 
odkoukal od rekordmanů Petr. 

Pohár s nápisem Štamgast roku 2010 si odnesl nejen domů, 
druhým putovním pohárem se bude celý rok moct pyšnit jeho 
oblíbený Sport bar. Pokud hospodští štamgasti příští rok titul 
neobhájí, poputuje do jiného výčepního zařízení.

Pivní soutěž na Vranovickém jaru se skládala ještě z dalších 
disciplín. Divácky atraktivní byla exhibice siláků. Publikum 
nevěřilo svým očím, když plný padesátilitrový sud piva zvedl 
například domácí Oldřich Halfar nad prsa v  lehu na  lavici 
celkem čtyřiadvacetkrát. Je totiž členem vranovického oddílu 
silového trojboje. „Zvedáme činky kolem 140 kilogramů,“ 
objasnil Halfar snadné zacházení s  63 kilogramů těžkou 
bečkou piva.

Největší nasazení soutěžících bylo znát v  další disciplíně, 
kterou byla pivní štafeta. Tentokrát šlo totiž o cenu nejlákavější. 
Celý sud piva. Tři pětičlenné týmy sestavili dobrovolníci z řad 
publika. Jejich úkolem bylo otevřít lahev piva o  hranu stolu, 
běžet s  ní na  stanoviště, tam pivo přelít do  půllitru, vypít 
a běžet zpátky k  týmu. Titul „Vranovické lahváč“ vyhrál tým 
lidí, kteří se mezi sebou ani neznali. Přidal s k nim i cyklista, 
který projížděl kolem. Nad výhrou se ale radovali všichni. 
A plánují, že bečku společně příští týden vypijí.

Guláš navařili politici, muži
Na Vranovickém jaru se soutěžilo i v kuchařském umění. 

Tentokrát ochutnávači z  řad návštěvníků vybírali „Nejlepší 
předčasně předvolební guláš“. Vařili radní a zastupitelé obce - 
muži. A do úkolu se vložili zodpovědně. „Cibule se musí dát 
v poměru 1:1 k masu,“ tvrdil jeden z kuchařů. „Ba ne, to už by 
byl guláš moc sladký,“ kontroval druhý. „Já si ani neuvědomuji, 
jestli ta cibule byla oloupaná,“ zlehčoval odposlechnutou 
diskusi starosta.

Nápad organizátorů zřejmě zaujal i politiky a přijeli se na tu 
recesi podívat osobně. A  předali i  ceny vítězům. Keramický 
hrnec s nápisem Guláš roku 2010 předal vítězi Petru Goliášovi 
poslanec parlamentu Pavel Suchánek. Dalším dvěma vítězům, 
Janu Helikarovi a  Oldřichu Vybíralovi předali malované 
vařečky starosta Mikulova Rostislav Koštial a  starosta 
Němčiček Petr Slezák. Všichni tři pánové byli nejžhavější 
trojkou na kandidátce občanských demokratů do květnových 
parlamentních voleb. 

Vranovické jaro provázel řemeslný jarmark, výtvarné dílny 
pro děti, kouzelnická vystoupení i  ochutnávka vín místních 
vinařů. Parádu nadělalo vystoupení dětí ze základní a mateřské 

Foto 4x: Dagmar Humpolíková
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školy, country souboru Čtyřlístek i  taneční skupiny Crazy 
Girls. Řada návštěvníků využila i projížďku po obci v kočárech 
tažených koňmi. Podvečer oživila domácí kapela Nezpapláš.

Dagmar Humpolíková

První čarodějný slet
30. 4. 2010 - Sexy čarodějnice i ty, které si pěstují na tváři 

bradavici s  úctyhodným chlupem se slétly v  pátek večer 
před budovu obecního úřadu ve  Vranovicích. Dopravním 

prostředkem jim byla oblíbená košťata. Největší obdiv patřil 
Nymbusu 2010, kterým se chlubila postarší rozčepýřená 
dáma. Na  třicet mladých i  starých čarodějnic nejprve 
obdrželo letecký průkaz, který musely stvrdit otiskem palce. 
Pak se vydaly průvodem obcí k  připravené vatře na  místní 
hřiště. Tu pak zapálily svými kouzelnými loučemi. Křepčení 
kolem fi lipojakubského ohně provázel zpěv a kytary, opékání 
špekáčků a nemístné poznámky přítomných pánů. 

-hum-

Místní lidová knihovna
Rychlejší internet pro veřejnost a přehlednější uspořádání 

knih čekají od  těchto dní na  návštěvníky knihovny. Změny 
k lepšímu se uskutečnily za plného provozu a návštěvníci tak 
nepoznali žádné omezení v půjčovní době.

Obnova hardwaru dvou veřejných počítačů byla 
uskutečněna za  minimální náklady. Zastaralé operační 
paměti už zdaleka nestačily zpracovávat nápor dat, které 
počítač ke  svému provozu v  současné době potřebuje. Práce 
na veřejných počítačích byla víc než pomalá a vytrvali u něj jen 
ti nejtrpělivější. Náprava byla nutná. Současná rychlost práce 
s počítačem i připojení na internet uspokojí každého uživatele. 
Obnovena byla i možnost tisku přímo z veřejného počítače.

Čtenáři se budou lépe orientovat v jednotlivých knižních 
odděleních. Ta byla sjednocena a uspořádána. Knihovnice tak 
napravily letité nesrovnalosti v řazení kategorií. Radost budou 
mít zejména děti pro něž vznikl dětský koutek. Všechny knihy 
pro děti byly sosutředěny na jedno místo, a hlavně do nižších 
částí regálů aby na ně malí čtenáři bez problémů dosáhli.

Nový systém řazení se osvědčil už v prvních dnech provozu. 
Čtenáři objevují totiž knihy, které jsou v databázi knihovny už 
léta, nebyly ale vidět.

Mateřinku jsme seznamovali s poezií
V  pořádání akcí pro veřejnost se v  březnu a  dubnu 

knihovnice soustředily na děti. Oživením byla návštěva všech 
tří tříd mateřské školy. Knihovnice Blanka Papežová mezi 
caparty doslova ožila. Připravila pro své nejmenší klienty 
povídání o knížkách i o knihovně, četlo se, a na oplátku se děti 
předvedly písničkami. Sluníčka na špejli, které s sebou přinesly 
zdobí knihovnu dodnes.

Na Den dětské pozie, 14. dubna 2010, navštívila knihovnice 
na oplátku mateřskou školu. V programu pro děti jí po dohodě 
učitelkou Evou Hnízdovou pomohly dvě nejlepší recitátorky 
ze základní školy. Veronika Hochmanová a Věra Benešová z 3. 
A třídy.

Samostatnou práci při vyhledávání autorů a  knih museli 
prokázat naopak žáci 2. A třídy. Do knihovny přišly „pracovat” 
s  třídní učitelkou Romanou Nečasovou a  stážistkou Terezou 
Kejdovou. Pohled na dvacítku mladých knihovníků rejdících 
mezi regály byl zábavný.

-hum-

Na třicet mladých i postarších čarodějnic zapálilo vatru 
na fotbalovém hřišti. Foto: Dagmar Humpolíková

Děkuji moji rodáci!

Ani jsem nečekala, že moje kniha „Naše doba a my v ní“ bude 
ve Vranovcích tak krásně mými spoluobčany přijata. A nejen ve 
Vranovcích. Musím Vám všem z celého srdce poděkovat – však 
jsem proti své vůli, jak v knihovně, když pan ředitel školy a paní 
vedoucí knihovny i pan starosta „Naši dobu…“uváděli, a potom 
za měsíc i v naplněném klubu důchodců, proti své vůli brečela. A 
to, myslím, ubrečená ženská nejsem.

Pan starosta mně dal krásnou kytici, která voněla kapustou, 
protože jí uprostřed vévodila veliká rudá kapustová růže. 
Jak věděl, že kapusta patří k mým oblíbeným zeleninovým 
lahůdkám? Jsem totiž vegetariánka. A Markétka mně darovala 
hnědého medvídka, který se na mne před spaním každý den dívá 
z domácí knihovny. Děkuji Ti Markétko moc!

Víte, kniha o dlouhém, pestrém životě nás všech, kteří jsme se 
narodili ještě před válkou, nemůže být jen knihou vzpomínkovou. 
Každý z nás v té velmi mnohotvárné době prošel změnami, se 
kterými se chtě – nechtě musel vyrovnávat a vyvíjet se. Je to 
tedy výpověď o lidském zrání, o tom, k jakým závěrům nás vedl 
život a jeho boj. Myslím, že chybování je lidské, ale kdo chyboval 
a usilovně na své cestě bojoval o čisté svědomí, ten je ke konci 
života vítězem a šťastným člověkem. 

Kniha ke mně přivedla lidi, které bych byla nikdy nepotkala 
a můj život by byl chudší. Například třetí generaci potomků 
rodiny Dvořáčkových, tedy vnuky Viléma Dvořáčka. Třetí 
generaci potomků Procházkových – tři sestry, dcery mého 
kamaráda Toníka, který ve svých 42. letech umřel. Děti mojí 
nejlepší kamarádky Jarči Cvakové, se kterou jsme v šedesátém 
osmém a ještě i devátém, tak dlouho, jak jsme mohly, bojovaly za 
spravedlivé výhody pro naše rolníky, a další báječné lidi

Všichni něčím významným moje paměti doplnili. No, 
budete-li chtít, povím Vám, co nového jsem se od nich dozvěděla. 
Pozvete-li mne, tak někdy na podzim na shledanou.

Vaše Eva Dobšíková, kdysi Zw.

Z redakční pošty
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Z činnosti spolků

Sbor dobrovolných hasičů
Požár fary v Pouzdřanech 
i školení dětí
Měsíce březen a  duben bývají většinou pro hasiče vždy 

ve  znamení výjezdů k  požárům suché trávy a  travnatých 
porostů. Staré trávy bývá v  tomto většinou suchém období 
na mezích, polích, nebo v jejich nejbližším okolí velmi mnoho 
a než přijdou jarní deště a podrazí tráva nová, musí častokrát 
profesionální i dobrovolní hasiči vyjíždět na likvidace požárů 
způsobené ponejvíce nezvládnutým nebo nekontrolovaným 
vypalováním trávy. Pokud se ještě navíc přidá třeba i jen drobný 
větřík, z  původně malého ohniště se během několika málo 
minut stává požářiště o  desítkách metrech čtverečních. Také 
naše jednotka byla letos na  jaře vyslána k  likvidaci takového 
požáru. 

Dne 27. 3. ve  13:30 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd 
k požáru suché trávy v katastru obce Uherčice. Celková plocha 
zasažená požárem dosahovala rozměrů asi 100 x 50 metrů. 

K velmi podobné situaci došlo dále dne 2. 4. před dvacátou 
hodinou. Operačním střediskem byl jednotce nahlášen požár 
chatky v  oblasti hřbitova ve  směru k  obci Přibice. Událost 
hlásilo několik po  silnici projíždějících řidičů. Po  příjezdu 
na  udávané místo bylo zjištěno, že nejde o  požár chatky, ale 
o dohořívající ohniště založené právě za účelem spálení zbytků 
suché trávy a klestí. Omyl při nahlášení této události způsobilo 
pravděpodobně již podvečerní šero a  tím i menší viditelnost 
a dohlednost. K  likvidaci požáru bylo použito jednoduchých 
hasebních prostředků. 

Naše jednotka byla dále vyslána k  požáru fary do  obce 
Pouzdřany. Stalo se tak hned následujícího dne, 3. 4. krátce 
před dvaadvacátou hodinou. Vzhledem k poměrně rozsáhlému 
požáru prvního patra této budovy, bylo postupně na  místo 
vysláno několik jednotek profesionálních i  dobrovolných 
hasičů. Požár byl způsoben zřejmě při zatápění v kamnech. 

V květnu, dne 10. 5., byla naše jednotka vyslána na taktické 
cvičení „požár učebny v odborném učilišti Cvrčovice“. Cvičení 

se zúčastnila také jednotka SDH Cvrčovice, která se postupně 
pokouší obnovit svoji činnost a  zapojit se tak mezi ostatní 
sbory dobrovolných hasičů z nejbližšího okolí. Přejeme našim 
kolegům ze Cvrčovic hodně zdaru a  pevnou vůli vytrvat 
v započaté práci. 

Dne 14. 5. se dva členové našeho sboru zúčastnili spolu 
s  lektorem z  požární stanice z  Pohořelic školení pro děti 
a  mládež v  oblasti požární ochrany. Společně jsme navštívili 
naše druháky a  šesťáky a  doufáme, že je naše vystoupení 
zaujalo. Do  konce školního roku jsou naplánovány ještě dvě 
návštěvy a to včetně prezentace techniky našeho sboru. 

Děkujeme paní učitelce Nečasové za fotografi e ze školení. 

Za SDH Marek Augustin a Jan Rohrer 

Zprávy z Klubu maminek
Minule jsme Vás informovali o  novém programu Klubu 

maminek. Ten byl přijat s velkým nadšením malých i velkých 
a  ve  středu mnohdy nestíháme zavírat. Děti si vyzkoušely 
některé výtvarné techniky a s maminkami vyrobily moc pěkné 
věci. Také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. 

Chtěla bych poděkovat maminkám – Janě Hanušové, Jitce 
Klimešové, Aleně Nohelové a  dalším za  aktivní zapojení 
a  pomoc s  programem. Každá z  nás má co dát, čím může 
obohatit druhé kolem sebe.

Program na červen:
 2. 6.  Tvoření s dětmi- malujeme trička - přineste si vlastní 

textil
 9. 6.  Zpívánky
16. 6.  První pomoc u dětí
19. 6.  Pohádkový les – od 14 hod. zámecký park Židlochovice 

(pořádá MC Robátko)
23. 6.  Loučíme se…

Změny programu jsou možné. Aktuální program je vyvěšen 
na Školním klubu a na http://klubmaminek.webpark.cz.

Ilona a Toník KukletoviHasiči přiblížili svoji práci dětem v základní škole. 
Foto: Romana Nečasová

Maminky s dětmi se v klubu věnují i zahradničení
Foto: Archív Klubu maminek
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Skauti – Roveři
Jarní sběr
Padesát šest pytlů odpadu, jeden monitor, matrace a  dvě 

pneumatiky. Toto bohatství jsme sesbírali podél cest na trase 
Hustopeče - Vranovice přes Starovice a Uherčice. S účastníky 
akce jsme si udělali malou statistiku nejčastějších odpadků 
podél silnic: PET láhve, krabičky od cigaret, kelímky od kávy. 
Řidičům v  autě krabička od  dokouřených cigaret nebo láhve 
od  vypitého pití dělají velký nepořádek, takže se jich musí 
okamžitě zbavit - pochopitelně.

Hustopečský oddíl se potýkal se zajímavou lokalitou před 
Uherčicemi, kterou se mu nepodařilo zcela zlikvidovat. Některá 
zodpovědná maminka zvolila toto místo pro uložení plenek 
svého robátka. S nápadem využít toto místo nebyla jediná. Jiní 
jej zase využili pro uložení pneumatik či obnošeného šatstva. 
Skauti z  Vranovic zase obdivovali nález v  podobě batůžků 
a kabelek s osobními doklady či poetickou kompozici v podobě 
monitoru na  vrbě. Obdivovat tyto nálezy jsme nemohli celý 
den a tak nás na závěru akce čekalo opékání špekáčků a to děti 
bavilo asi nejvíce - zvláštní. 

Pokud si pro příště tito odpadoví architekti krajiny rozmyslí 
svá díla a  radši navštíví sběrný dvůr, uděláme se skauty jiný 
program a půjdeme třeba někam na výlet. 

Lenka Hrabalová

Klub důchodců

Promítání, dobročinná sbírka 
i zájezd
V  Klubu důchodců proběhlo posezení u  kávy tentokrát 

až 12.4.2010. Na  programu bylo promítání fi lmů. Paní 
Humpolíková nám půjčila fi lm s  názvem Krajinou révového 
listu, na  jehož vzniku se podílela. Film vznikl na  motivy 
románu Jana Kostrhuna. A paní Faronová půjčila fi lm o tom, 
jak vranovická lokálka jela naposledy svoji dlouholetou trasu 
Vranovice-Pohořelice a zpět. Škoda, že přišlo jen 15 členů.

Sbírka pro Diakonii Broumov se uskutečnila ve dnech 14.- 
17. 4. 2010. Byla jako vždy úspěšná – dobře zabalené pytle 
i krabice, dost peřin i dek a povlečení. Věříme, že i tentokrát 
může pomoci potřebným. Bylo však velice špatné počasí, 
pršelo a proto jsme museli mnohé balíky a pytle otírat, aby to 
nevlhlo. No, a nakonec to odváželi až 29. 4. a byla nám tam 
pěkná zima, to vám teda řeknu. Ještě, že nám tam obětavě 
nosila paní Wollingerová teplou svačinu.

Zato jsme se ohřáli na zájezdu do Olomouce, který se konal 
24. 4. 2010. Počasí bylo hezké, 37 účastníků unavených, ale 
spokojených, přivezl pan řidič v pořádku domů.

9. 5. 2010 jsme jako vždy oslavili Den matek. Ke  kafíčku 
byly dobré zákusky, které napekla paní Wollingerová. K dobré 
pohodě hrála na kytaru a některé ženy si s ní i zazpívaly ty naše 
staré hezké písničky. Kolik nás bylo? 36 žen a 1 muž – předseda.

Na pondělí 7. 6. 2010 je domluvena beseda v zahradnictví 
s panem Kadlecem. Jistě to bude pro ženy zajímavé téma. 

No a pak už jen bude 22. 6. 2010 členská schůze a půl roku 
bude pryč. Budou prázdniny.

Růžena Bauchová

Moravský rybářský svaz
Výlet za rybami 
do Lanškrouna
Když se nyní dívám za  okno, vzpomenu si na  nádherné 

počasí, které nás provázelo po  celý víkendový pobyt 
v Lanškrouně. V termínu 23 – 25. 4. 2010 se vydalo za rybami 
31 kluků a holek. Tradiční ubytování ve školní tělocvičně zajistil 
místní školník. V  pátek po  příjezdu jsme se ubytovali a  šlo 
se na večeři. Po večeři se vytvořilo šest fotbalových družstev 
včetně holčičího, které bylo složeno ze tří obcí. Hrálo se každý 
s každým. V pátek se skončilo o půlnoci s tím, že zbytek zápasů 
se odehraje v sobotu večer. 

Snídani na osmou jsme připravili ve školní učebně a kolem 
půl deváté už byli všichni na dvorku připraveni i s rybářským 
náčiním k  odchodu na  revír. Jako v  loňském roce nám 
umožnila místní organizace lov na odkalovacím rameni. Sice 
tam nijak velké ryby nejsou, ale aspoň se loví jedna za druhou. 
Samozřejmě, že těm méně zkušeným to šlo o něco hůř. 

Po  obědě jsme se vrátili a  přemístili se na  velký rybník, 
kde dopoledne závodili dospěláci. Tady si mohli naši rybáři 
vyzkoušet i  jiné rybolovné techniky, protože rybník je velký, 
někteří dokázali nahodit i 70 metrů daleko. S rybami to bylo 
o něco lepší, ulovili se i míroví kapříci.

Skauti vyčistili od černých skládek okolí silnic
Foto: Skauti

Na třicet mladých rybářů lovilo v lanškrounských vodách.
Foto: Luboš Mrkvica
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Ulovilo se i  několik ůhořů, cejnů, karasů a  plotic. Počasí 
nám přálo, tak se po  večeři fotbalová družstva odebrala 
do  tělocvičny odehrát zbytek zápasů a  menší skupinka šla 
ještě zkusit štěstí na vodu. Pár kousků se ještě chytilo, za chvíli 
se setmělo, ochladilo a  tak jsme se rozhodli pro návrat 
do  tělocvičny. Tam se zrovna dohrál poslední zápas. Vítězné 
družstvo z Křepic bylo odměněno sladkostí, o kterou se se všemi 
rozdělilo. Nejvíce obdivů, ale získalo dívčí družstvo, které sice 
obsadilo poslední místo, ale takovou bojovnost a nadšení by 
mohl závidět leckterý i ligový hráč. Před uložením ke spánku se 
ještě připravilo rybářské nádobíčko na nedělní závod, probrali 
se různé taktiky a kolem půlnoci to v tělocvičně utichlo. 

Ráno se vstávalo v  šest, pro někoho to bylo velice kruté, 
ale to je osud rybáře. Po  snídani rychle na  předem určená 
místa. V 7:00 hodin byl závod zahájen. Na začátku se rybám 
moc nechtělo, ale asi po hodině začali slušně brát. Největší kapr 
měřil 49 cm. Nejlépe z našich rybářů se umístil Tomáš Helma 
z Velkých Němčic. Na osmém místě skončil s 375 body.

Dokonce i  holky kterým se nedařilo nic ulovit, až těsně 
před koncem nějakého kapříka zdolaly, slíbily účast i příští rok.

Každý závodící si domů odnesl nějakou cenu, ale hlavně 
spoustu rybářských zážitků. 

Po  závodech jsme se zastavili na  oběd. Úklid tělocvičny, 
uložení zavazadel do  autobusu, rozloučení se s  panem 
školníkem a hurá domů.

Luboš Mrkvica

Spolek přátel cykloturistiky 
Začala cyklistická sezóna 
Tak je tu opět jaro a  teplé počasí vylákalo cyklisty, aby 

po  zimě oprášili své stroje a  vyrazili na  cesty. Stejně tak nás 
- vranovické cyklisty. I  když jsme párkrát v  zimě vyjeli, tak 
hlavní sezóna je před námi. 

Cykloturistický kroužek vznikl v  roce 2000 při Základní 
škole ve  Vranovicích. Během let však na  výletech začali 
převažovat dospělí účastníci. V současné době jezdíme téměř 
každou neděli - někdy se jen tak projet odpoledne po blízkém 
okolí, jindy na celodenní výlet. Během posledních let už jsme 
na kolech projeli nejen okolí Vranovic, ale podívali jsme se i dál. 
V červenci 2009 jsme strávili týden na kolech v Novohradských 
horách, letos se chystáme do Adršpachu. 

Rádi bychom mezi sebou uvítali i  nové tváře. Takže 
pokud máte doma kolo a chuť se projet, tak se k nám přidejte. 
Podrobnosti z  výletů i  plány na  vyjížďky budoucí najdete 
na našich webových stránkách: www.htvranovice.estranky.cz. 

Eva Štipčáková 

Cykloturistický kroužek vyráží na výlety do okolí téměř 
každou neděli. Foto: Archív Cykloturistický kroužek

Bylo to nedávno a plné emocí
Před více jak dvaceti lety se také chystaly volby, ale byly 

úplně jiné než ty předcházející, protože byly první po totalitním 
vládnutí. Vlastně všechno začalo mnohem dříve – 17. 11. 1989.

O čem se tehdy psalo:
Všichni víme, že jde o Mezinárodní den studentstva, a přece 

čekáme u televizorů. Cítíme, že studenti něco chystají, ale to, co 
jsme viděli na obrazovkách bylo i pro opatrné starší lidi příliš. 
„Proč tam naši mládež mlátí? Copak si už všechno dáme líbit?“ 
Dík televizi i v malých vesnicích na jižní Moravě to vřelo. Lidé 
se rozdělili do dvou táborů. Ti, kteří sympatizovali s komunisty, 
volali: „co si to ta mládež dovoluje? Srazte jim hřebínek! Kde 
je moc a  síla?“ apod. Ti ostatní nadávali ještě víc než dříve 
na vládu komunistů, která nás přivedla na okraj bídy a těšili se 
ze změn. To ale ještě nikdo netušil, že se hroutí komunismus 
(u nás socialismus) na celém světe, že bašta komunismu Rusko 
už nemá sil, aby zasahovala do vnitřních věcí svých satelitů, jako 
tomu bylo třeba v roce 1968. A události se řítily jako lavina. 

27. 11. 1989 byla vyhlášena hodinová stávka v  celé, tehdy 
ještě Československé republice. Od 12 do 13 hodin se stávkovalo 
v JZD ve Vranovicích. Komunisté zalezli, do čela tohoto hnutí 
se dostali nekomunisté, zejména ti, kteří byli u  komunistů 
v  nemilosti. V  JZD ve  Vranovicích měl hlavní slovo Petr 
Biederman a  Antonín Kejda. Petr Biederman byl delegován 
do  Prahy na  celostátní sjezd družstevních rolníků. Z  Prahy 
přijíždí velmi zklamaný, protože na  sjezdu hovoří k  rolníkům 
zejména zasloužilí členové strany a  opět se lidé dělí na  dva 
tábory.

V  boji proti KSČ stojí hlavně studenti (stávky na  školách) 
i herci, inteligence v Praze. K národu prostřednictvím televize, 
rozhlasu hovoří vysokoškolští profesoři, herci, herečky, 
populární zpěváci a Václav Havel.

Do  velmi ctižádostivých komunistů vjíždí strach o  moc, 
o  dobré zaměstnání, o  to, aby se neocitli na  okraji dění. To 
bylo vidět i  v  naší vesnici. Proti mohutné baště komunistů se 
založilo hnutí, které bylo nazváno Občanské fórum (OF). Mělo 
soustředit odpůrce komunistů, aby se utvořila i  na  Místním 
národním výboře (MNV) síla, která by vyvážila přesilu 
komunistů v obecním zastupitelstvu.

V listopadu 1989 založili Mgr.Vlasta Lorenzová, Mgr. Marie 
Duroňová a Mgr.  Josef Štěrba na veřejné schůzi u zahrádkařů 
OF. Byla to schůze velmi bouřlivá. 

OF svolává mnoho veřejných besed, na  nichž se promítají 
fi lmy z 17. listopadu v Praze. Mluvčími na těchto besedách jsou 
vysokoškoláci z Brna. Vranovická organizace měla k dispozici 
adresy brněnských středisek studentů, kteří pomáhali s  bese-
dami. Dvě veřejné schůze byly velmi důležité. Dne 5. 12. v sále 
zahrádkářů a druhá 10. 12. 1989 na hale. Obě byly velmi bouř-
livé. Lidé se ptali, zajímali, diskutovali, hádali se, radovali se, 
vše krásně vřelo. Nadšení lidí rozvíjelo politický i kulturní život 
v obci. Zorganizovala se i Lidová strana (LS). V zastupitelstvech 
obcí měli většinu hlasů komunisté. Bylo zapotřebí doplnit zastu-
pitelstvo zástupci LS a OF. To se stalo na zasedání v březnu 1990. 
To ještě byl MNV pro obec Vranovice, Ivaň a Přibice. Za LS byl 
do MNV kooptován I. Bednář a za OF V. Lorenzová za Vrano-
vice. Uskutečnilo se mnoho besed u kulatého stolu se zástupci 
stran: KSČ, LS a OF – záznamy jsou v archívu obecního úřadu.

-ST-

Pohled do historie
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Den otevřených dveří
Přijede Donutil, Vodochodský i Holík
Nejen nábytek, ale také kapku pohody, zábavy a  show 

přinese do  všedních dnů Den otevřených dveří, který opět 
ve  svém areálu pořádá fi rma Nábytek Mikulík. Uskuteční se 
poslední červnovou sobotu 26. června 2010.

Tento den bude koncipován v  duchu prezentace českých 
nábytkářských fi rem, jejich nových výrobků a  prezentace 
nových trendů v  oblasti nábytku a  bydlení, zdravého spaní, 
novinek v oblasti kuchyní i domácích el. spotřebičů.

Tak jako v  minulých letech má fi rma připraven, kromě 
nábytku za  skvělé ceny, i  bohatý doprovodný program. Pro 
malé návštěvníky - atrakce skákací hrad a skluzavka po celý den 
zdarma, spoustu dárečků pro všechny jako uvítací dárky, pivo, 

limo i uzené delikatesy a celodenní catering již tradičně bude 
zajišťovat pan Víťa Mikula z vranovické Hospůdky u Šeráků. 
Dále vystoupení dětských tanečních souborů, módní přehlídka 
sportovního, společenského oblečení a  s  nastupujícím létem 
přehlídka spodního prádla a plavek a nebude také chybět ani 
velká zákaznická soutěž se skvělými cenami pro zákazníky tak 
jako v předchozích letech. 

Prodejní akcí i  celým doprovodným programem bude 
i  letos zákazníky provázet známý brněnský moderátor rádia 
Krokodýl Petr Holík a  třešinkou na  dortu v  doprovodném 
programu, resp. dvěma třešinkami, bude jednak polední 
vystoupení – Kuchařská show „ S  Ivanem v  TOPkuchyni“ 
s hercem Ivanem Vodochodským známým z Prima vařečky či 
Rad ptáka loskutáka, kde často a rád předvádí své kulinářské 
umění.

V  odpoledních hodinách nám všem bude ctí přivítat 
ve Vranovicích obdobně jako v loňském roce dalšího slavného 
Moraváka, který to svým kumštem, nadáním a profesionalitou 
dotáhl až do naší „Zlaté kapličky“. Tím hostem nebude nikdo 
jiný než pan Miroslav Donutil se svým vystoupením pod 
názvem „Cestou necestou“, který v žádném ze svých vystoupení 
nikdy nezapomíná na  své rodné Brno, Moravu, Moraváky či 
divadlo Na provázku.

Majitelé a tým fi rmy Nábytek Mikulík zvou tímto všechny 
z Vranovic i okolí k návštěvě fi remní slavnosti v tento den.

Historie a budoucnost fi rmy
Rodinnou nábytkářskou fi rmu založil v  roce 1989 pan 

František Mikulík a se svou rodinou a týmem lidí kolem nich 
postupně fi rma rostla a vyvíjela se do její dnešní podoby, tak 
jak ji znáte. 

Dnes je její výroba specializovaná na  sériovou výrobu 
bytového nábytku z DTD desek, přičemž výroba již neprobíhá 
na  klasických truhlářských strojích, ale na  nejnovějších NC 
a CNC technologiích řízených počítači v nepřetržitém provozu. 
Každoročně v jarních měsících uvádí fi rma na český trh svou 
originální novou kolekci nábytku, která je v prodeji již na 80 
prodejních místech České republiky. 

Navzdory hospodářské krizi fi rma ve  svých obchodních 
a marketingových aktivitách neustává. V loňském roce to byl 
nový projekt TOP kuchyně s doživotní zárukou na značkové 
kování fi rmy Blum, který je v  tomto období již v  prodeji 
na 24 obchodních místech po republice, vyvíjí a nabízí svým 
prodejcům a  zákazníkům nové originální modely nábytku. 
Uvádí na  trh nové materiály, např. od  roku 2008 jako jedna 
z prvních výrobců začala zpracovávat nové eurolightové desky 
rakouské fi rmy Egger a v této chvíli je díky svým technologiím 
jejím největším zpracovatelem eurolightu na  českém 
nábytkářském trhu.

Skladové prostory pro fi rmu a  její další rozvoj jsou 
nedostatečné a  v  příštím roce budou majitelé investovat 
do  další výstavby nové skladovací haly o  ploše 1  000m2 
a  také do  výstavby nového administrativního centra fi rmy 
ve Vranovicích.

V  jednom z  e-mailů, který majitelům v  poslední době 
v  souvislosti s  organizací Dne otevřených dveří přišel, bylo 
pisatelem do  Vranovic odepsáno: „Jde to, když se nefňuká 
a nebrblá, ale pracuje“… a protože přesně to asi symbolizuje 
a  vystihuje pocity, názory a  současně i  fi remní fi lozofi i 
a strategii této rodinné nábytkářské fi rmy, tak na závěr možno 
shrnout jednoduché, ale pravdivé - prostě nefňukat a nebrblat, 
ale jednoduše pracovat...

Na  fi remní slavnosti Den otevřených dveří v  sobotu 26. 
června 2010 se na Vás těší a srdečně zvou k návštěvě majitelé 
a tým fi rmy Nábytek MIKULÍK Vranovice

Loňský Den otevřených dveří fi rmy Nábytek Mikulík 
navštívilo kolem 800 lidí.

Zaměstnanci fi rmy Nábytek Mikulík společně s Jiřím 
Zonygou, který byl magnetem loňského ročníku Dne 
otevřených dveří. Foto: Archív Nábytek Mikulík
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Termíny svozu komunálního odpadu 2010

červen - 4, 11, 18, 25 / červenec - 2, 9, 16, 23, 30 - jedná se o pátky

Termíny svozu separovaného odpadu

Papír – červen - 10, 26 / červenec - 8, 24

Plast – červen - 7, 14, 21, 28 / červenec - 5, 12, 19, 26

Sklo – červen - 24 / červenec - 22

Dovolená praktického lékaře
MUDr.  Petr Bartl nebude o  prázdninách ordinovat 

v těchto termínech: 
Červenec – 14. 7.- 23. 7. 2010
Srpen – 5. 8. - 17. 8. 2010
Zastupuje MUDr. Macek v Popicích

Představujeme: Novou 
Moravu - občanské sdružení 
za rozvoj jižní Moravy 
Občanské sdružení se sídlem ve  Vranovicích zahájilo 

svoji činnost v  roce 2003 a  tak letos slaví již osmý rok své 
činnosti. V  průběhu prvního roku své existence propojilo 
necelou dvacítku svých členů 
v  obcích Vranovice, Přibice, 
Pohořelice a  Žabičce s  cílem 
umožnit jim svépomocný rozvoj 
informačních technologií v místě 
svého působení. Zakládající 
členové společně vybudovali 
z  vlastních prostředků základy 
bezdrátové komunitní sítě, která 
sloužila ke  sdílení dat mezi 
uživateli bez jejich připojení k internetu. V témže roce sdružení 
obdrželo svoji první dotaci a sice z kraje, za kterou se podařilo 
posílit základní infrastrukturu sítě mezi výše zmíněnými 
obcemi a vybudovat první připojení k internetu. V roce 2004, 

kdy sdružení obdrželo v  pořadí již druhou krajskou dotaci, 
mohlo svoji působnost v  oblasti rozšiřování alternativního 
internetového připojení mezi své členy zavést pokrytí signálem 
i  do  některých dalších obcí a  posílit připojení k  internetu. 
Největší, v  té době překotný, rozvoj sdružení nastal v  letech 

Instalace zařízení Internet pro Venuši v Pohořelicích (2006)
Foto: Archív Nová Morava

2006-2007, kdy po obdržení dotace od ministerstva informatiky 
na  projekt „Internet pro Venuši - rozvoj broadbandu pod 
Pálavou“ došlo k  výraznému zkvalitnění a  rozšíření sítě 
a  vybudování silné páteřní sítě, která se tak díky dotacím 
a  členským příspěvkům mohla dále rozvíjet do  současné 
podoby, kdy zajišťuje pokrytí pro své členy i veřejnost na území 
tří okresů Břeclavska, Brna-venkov a Znojemska. Přesněji tedy 
v 45 obcích o více než 1800 uživatelích. Sdružení se po tomto 
rozšíření stalo více-méně nezávislým na příjmu dotací a mohlo 

si dovolit přijmout několik stálých 
zaměstnanců zodpovědných 
za skoro nepřetržitou údržbu chodu 
sítě a  sdružení. Za  toto patří velké 
poděkování všem členům, kteří se 
na tomto rozvoji podíleli.

Díky osobní pomoci a fi nančním 
příspěvkům všech členů, tak bylo 
vytvořeno vše, co tvoří současný 
majetek sdružení (přesněji řečeno 

majetek všech členů sdružení) což je analogické obdobným 
občanským organizacím a  komunitním sítím v  ČR. Nová 
Morava disponuje dobrým fi nančním zázemím a je příležitostí 
pro realizaci každého, koho jakýmkoliv způsobem přitahuje 
„internet“ a vše s ním spojené. Již od svého založení se sdružení 
snaží také vyvíjet osvětovou činnost v rámci nejrůznějších akcí 
pořádaných v obcích kde působí – organizací soutěží na školách 
a  v  rámci dnů dětí, přispívá také ke  zkvalitnění některých 
společenských akcí. V  průběhu doby se sdružení stále více 
rozrůstá a ty tam jsou doby, kdy bylo „kočírovatelné“ hrstkou 
zakládajících – aktivních členů, ze kterých členskou schůzí 
řádně volen statutární orgán – rada sdružení. V  současnosti 
je stále více potřeba součinnosti všech členů sdružení i  jejich 
odborné pomoci a  nejen na  poli informačních technologií 
a práce s mládeží. Postupně tak musí dojít k zavedení základních 
kontrolních mechanismů hospodaření a  činnosti sdružení, 
které jistě přispějí k větší informovanosti všech členů sdružení 
a a ke zlepšení fungování sdružení. Díky narůstajícímu počtu 
členů sdružení začíná vznikat velký nepoměr mezi aktivními 
(těmi kdo aktivně pomáhají při činnosti sdružení a mají proto 
nižší členské příspěvky) a pasivními členy (těmi kdo jako řádní 
členové pouze využívají výhod sdružení a  platí proto vyšší 
členské příspěvky) což se při dobré vůli co možná nejdříve 
změní ku prospěchu chodu celého sdružení, obdobně jako je 
tomu i v jiných komunitních sítích.

Zpracovali: Pavel Kukleta a David Ponížil

PLACENÁ INZERCE
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TJ Sokol Vranovice
Převod sokolského hřiště se 
komplikuje 
Začátkem roku jsme Vás informovali, že jednáme s  obcí 

Vranovice o převodu sokolského hřiště do majetku obce. Zdá 
se však, že převod majetku obci bude „během na dlouhou trať“. 

Dne 29. 3. 2010 valná hromada TJ Sokol Vranovice schválila 
převod Sokolského hřiště z majetku TJ obci Vranovice. Nyní 
očekáváme předložení návrhu darovací smlouvy. 

Bohužel naše TJ není oprávněna bez souhlasu nadřízeného 
orgánu ( župa J. Máchala v Brně a předsednictvo výboru ČOS) 
tuto smlouvu podepsat. Abychom souhlas obdrželi, musíme 
postupovat dle závazného pokynu PV ČOS č.2/2009 ze dne 27. 
4. 2009, které striktně vymezují podmínky darování majetku 
TJ Sokol. 

-mag-

Sportovci se prezentovali 
na Sokolském odpoledni
V neděli 23.května se ve vranovické sokolovně uskutečnilo 

Sokolské odpoledne.
Jako první vystoupili se svým cvičením rodiče s dětmi, pod 

vedením Aleny Nohelové. Nejmladšímu ze cvičících dětí je 17 
měsíců. Batolící se děti (přítomným mužům určitě i maminky) 
se všem moc líbily. Po  nich se předvedly ženy se skladbou 
Kaleidoskop a  mladší žákyně se skladbou U  vody. Celek 
mladších žákyň (16 cvičenek) doplnila 3 děvčata z Hrušovan 

u  Brna. Obě skladby Kaleidoskop a  U  vody předvedou naše 
cvičenky i  na  Sokolském Brnu. Krátkou prezentaci své 
sportovní činnosti měl i oddíl silového trojboje. Bohužel oproti 
původně plánovanému programu nevystoupili žáci a country 
soubor Čtyřlístek. Svěřenci Zdeňka Hochmana odjeli s  SK 

Vranovice na soustředění do Sušic a vedoucí country souboru 
se omluvila. Jejich skladby nahradila soutěž „provázky“. Jako 
hosté zde vystoupila taneční skupina Crazy Girls pod vedením 
Mirky Čápové. Po ukončení tohoto programu byly pro všechny 
připraveny zábavné hry. Celým odpolednem nás slovem 
provedl David Prycl.

Výbor TJ Sokol Vranovice všem vedoucím a  cvičícím 
děkuje za  jejich odvedenou práci a  přeje jim i  sobě, aby je 
sportovní nadšení neopustilo.

-mag-

Sokolské Brno - 
SOKOLGYM 2010
Pořadatelé omezili počet vystupujících 
Sokolské Brno se bude konat ve dnech 4.- 6. června 2010 

v areálu VUT Pod Palackého vrchem.
Ženy, pod vedením Jany Hladké, pojedou cvičit do  Brna 

v jiném složení, než v jakém jste je mohli vidět na Sokolském 
odpoledni. Hanka Brichtová a Ilona Kukletová nepojedou, ale 
cvičící „sedmičku“ doplní Květa Holečková. 

Velký problém měla vedoucí mladších žákyň Marie 
Goliášová. Bohužel, ne všechna děvčata mohou jet cvičit. 
Zájem o nácvik skladby pro mladší žákyně byl nečekaně vysoký. 
Na nácvik se totiž přihlásily cvičenky z celé České republiky. 
Proto náčelnictvo župy Jana Máchala (pořadatel Sokolského 
Brna 2010) bylo nuceno omezit počet cvičenek, které budou 
v  Brně na  ploše vystupovat. Z  našich 14-ti cvičenek pojede 
pouze 10 a  celek doplní 6 cvičenek z  Hrušovan u  Brna (dvě 
jejich cvičenky do  Brna nepojedou). Maruška byla nucena 
přistoupit k nepopulárnímu kroku – výběru.

Kterou dívenku nevzít? A čtyři! Náhoda jí malinko nahrála. 
Tři dívky byly vyřešeny. Zbývala ještě jedna. Bohužel zvolila tu, 
která byla delší dobu nemocná a na nácvik nechodila. Zdálo 
se jí, že vůči ostatním děvčatům je toto rozhodnutí správné. 
Ode dne sdělení této skutečnosti dívence (byl u něho i její otec) 
nebyla v  tělocviku a  ani necvičila na  sokolském odpoledni. 
Omlouváme se, že to takhle dopadlo a dost nás to mrzí, zvlášť, 
když holčina je to moc šikovná. Maruška i já, jenom doufáme, 
že ji tato zkušenost neodradí a že po prázdninách začne zase 
cvičit. V příštím roce začneme totiž nacvičovat na všesokolský 
slet v Praze a tam bude volných značek dost pro všechny.

-mag-

Místo spánku hráli celou noc 
badminton
Vranovice – Na  šedesát amatérských i  profesionálních 

hráčů badmintonu se sjelo na  nebvyklý turnaj do  Vranovic. 
Z pátku na sobotu, z 9. na 10. dubna, místní oddíl uspořádal 
premiérový noční turnaj ve čtyřhrách. Šlo o přátelské setkání, 
na  které přijeli hráči nejen ze všech koutů republiky ale i  ze 
Slovenska.

Sport

Na Sokolském odpoledni se představili i sportovně naladěné 
děti s rodiči. Foto: Petr Goliáš
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„Nešlo se na krev jako při mistrovských kláních, tentokrát 
nám šlo o  to, abychom se dobře bavili a  přitom sportovali,“ 
uvedl organizátor z vranovického oddílu Bedřich Slaný.

Dvanáctihodinový srandamač spustili badmintonisté 
v pátek v šest hodin večer a loučili se až v sobotu v šest hodin 
ráno. „Až na  dvě výjimky, které za  sebou měli dlouhou 
pracovní šichtu vydrželi všichni do  konce, byla to vydařená 
akce,“ hodnotil Slaný. Noční turnaj uspořádali Vranovičtí letos 
poprvé a chtějí ho příští rok zopakovat.

A  jak čerpali hráči síly? „Základem byl výborný kančí 
guláš, kterého organizátoři nechali navařit na sto šedesát porcí. 
A  když jsme ho navíc zapíjeli výbornou velkopavlovickou 
Frankovkou nebylo co řešit,“ prozradil tajemství vytrvalců 
spoluorganizátor Karel Reichmann. Hraje za vranovický oddíl 
ale pochází z Velkých Pavlovic kde vyrábí i víno. Na povzbuzení 
ho přivezl i účastníkům turnaje. Výjimečně povolený doping 
jistila ještě štamprle domácí ořechovky. Tu povinně vypil každý 
příchozí u registrace.

Mezi hosty turnaje se objevil i honorární konzul republiky 
Angola Emil Jirků, či Genoval Sachambula, zaměstnanec 
ministerstva školství a  tělesné výchovy. Přijeli za  svými 
kamarády a známými, s nimiž je spojil sport a také vinařství. 
„Dnes hrát nebudu, badminton hraji jen rekreačně, přijel jsem 
se podívat,“ zmínil se Sachambula.

Ceny, které čekaly na vítěze turnaje by se rozhodně nedaly 
zařadit na  jídelníček zdravé výživy. O  to víc byly možná 
lákavější. Obří uzená vepřová kýta, několik druhů tlačenky, 
na  zapití tuplované lahve šampaňského. Rozdělili se o  ně 
ti nejlepší vytrvalci. Kýtu si do  Chropyně odvezla dvojice 
Shmied – Belhárek, na druhém místě se umístili Komarovský 
a  Hundhausen z  Brna, třetí pozici obsadili Michal Prokop 
a  Tomáš Krejčí. Domácí hráči obsadili pomyslnou čtvrtou 
příčku zásluhou Jana Zajíce a Zity Slavíkové.

-hum-

Oddíl silového trojboje
3. 4. 2010 proběhlo mistrovství České republiky v silovém 

trojboji mužů a žen ve Sportovním centru Nymburk.
TJ Sokol Vranovice, oddíl silového trojboje měl na  této 

soutěži svého zástupce Pavla Pláteníka. Zde předvedl svoje 
životní výkony a obsadil ve velmi silné konkurenci třetí místo. 
Za celkový výkon 685,- kg a získal bronzovou medaili. Mimo 
to získal za dřep, který byl 275,- kg malou stříbrnou medaili. 
A Pavlovy výkony byly: Dřep: 275,- kg, benč: (tlak na lavici)160,- 
kg, tah: 255,- kg. Touto cestou bych chtěl poděkovat Pavlovi 
za vzornou reprezentaci TJ Sokol Vranovice.

A o tom, že s přibývajícími léty člověku neubývají síly jsme se 
přesvědčili 17. 4. 2010 ve Sportovní hale Podivín, kde proběhlo 
mistrovství České republiky masters v silovém trojboji mužů 
a žen. Zde nás na tomto mistrovství zastupoval Josef Wächter, 
který zde získal pěkné druhé místo za celkový výkon 590,- kg, 
kde soutěžil kategorii masters M1 (tj. nad 40 let) do 110,- kg. 
Jeho jednotlivé výkony byly: dřep: 200,- kg, benč: 155,- kg 
a  tah 235,- kg. Toto mistrovství bylo zastoupeno 25 oddíly 
z celé republiky a bylo zde překonáno celkem 11 rekordů. I zde 
patří Josefovi poděkování za  vzornou reprezentaci TJ Sokol 
Vranovice.

Závěrem můžeme říci, že jak Pavel Pláteník, tak Josef 
Wächter jsou příkladem pro dnešní mladé sportovce naší TJ.

Ivan Karpíšek 

Velký úspěch šachistů
Kde jsou ty časy, kdy se na Břeclavsku každoročně koncem 

května konaly, co do  počtu i  co do  kvality, nabité okresní 
přebory mládeže v šachu. Šachový oddíl však už před čtyřmi 
roky přesunul svoji činnost na  okres Brno-venkov (jako 
jediný z celé místní TJ) a zatím co mládežnické šachové hnutí 
na Břeclavsku momentálně skomírá, okresní přebory mládeže 

se vůbec nekonají, 
v  novém regionálním 
působišti je tomu právě 
naopak. Agilní šachový 
oddíl KME Kuřim 
uspořádal v  sobotu, 
27. března uzavřený 
okresní přebor mládeže 
do 16 roků za účasti 34 
hráčů, což je v  dnešní 
době počet nevídaný. 
Naše jedenáctičlenná 
výprava se v  konku-
renci místních hráčů 

a  hostů ze Zastávky u  Brna a  Ivančic vůbec neztratila. Ba, 
právě naopak. Absolutním vítězem celého turnaje se stal 
jedenáctiletý Vojtěch 
Straka, ziskem 6,5 bodů 
ze 7 partií. Celkově 
třetí skončila Adéla 
Rapcová (9) ziskem 5,5 
bodu, zatímco Tomáš 
Straka (15) získal 
jenom 5 bodů a skončil 
šestý. Třemi body 
a  19. místem celkem 
příjemně překvapil 
Matěj Petráš, naopak se vůbec nedařilo Jiřímu Mazuchovi, 
který ještě týden před tím získal v daleko silnější konkurenci 
na turnaji v Rajhradě 5 bodů a 5. místo.... - tentokrát to byly 
pouhé dva body a sedmá příčka od konce. Každý den ovšem, jak 
známo, není posvícení a jak to ve sportu chodí, každý úspěch 
nebo naopak neúspěch můžou být impulzem a povzbuzením 
do další činnosti.

Pavel Šťastný

Nočního turnaje v badmintonu se účastnilo na šedesát hráčů.
Foto: Dagmar Humpolíková

Vítěz turnaje Vojta Straka a nejlepší 
mladší žákyně Adéla Rapcová.
Foto: Pavel Šťastný
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Sportovní klub
Když se daří …
Dnešní vyprávění začínám v  místě, kde jsem minule 

skončil. Psal jsem, že Vás budu informovat o  výsledku naší 
valné hromady, pokud nedojde ve vedení klubu ke změnám. 
Protože pokračuji v psaní, tak je zřejmé, že ke změnám nedošlo.

Valná hromada se konala v  sobotu 27. března 2010 
na  obecním úřadě za  tradičně nízké účasti členské základny. 
Tak jak je zvykem, předseda s jednatelem informovali přítomné 
o  výsledcích hospodaření klubu, o  jeho činnosti, o  činnosti 
výkonného výboru. Ke dni 7. 7. 2009 na vlastní žádost ukončil 
svoji činnost ve  výkonném výboru pan Petr Trojan a  valná 
hromada zvolila na  jeho místo tři nové členy, a  sice Karla 
Hochmana, Zdeňka Měřínského a Jana Stankoviče. 

Současný výbor bude po  následující dva roky pracovat 
ve složení:
Předseda – Rostislav Trojan
Místopředseda – Miroslav Ježa
Jednatel – Miloslav Köhler
Členové výboru - Jan Veselý, Karel Hochman, Zdeněk 
Měřínský, Jan Stankovič, Antonín Blecha, Milan Halfar
Revizní komise:
Předseda - Ing. Jaroslav Pezlar
Členové – Oldřich Vybíral a Miroslav Horák

Dále na valné hromadě byli oceněni nejlepší hráči uplynulé 
sezony. Za  základnu a  mladší žáky byl vyhodnocen Jakub 
Růžička, za starší žáky Perla Škňouřilová, za dorostence Martin 
Mahovský a za muže Tomáš Unger.

Závěr valné hromady olemovala diskuse, ve které vystoupili 
se svými připomínkami a  dotazy tři řečníci. Posledním byl 
dlouholetý funkcionář a  budovatel místní fotbalové tradice 
a  stadionu pan Martin Záblacký, který podrobil současný 
výkonný výbor zdrcující kritice za jeho špatnou práci, označil 
členy výkonného výboru jako hrobaře vranovické kopané 
a sdělil, že musel přijít až současný výbor aby ho vystrnadil ze 
hřiště tak, jak mu to kdysi jeho přítel (jméno jsem přeslechl) 
předpověděl. Závěrem svého vystoupení složil členskou 
průkazku, ukončil členství v klubu a valnou hromadu opustil. 
Jakákoliv reakce ze strany výboru nebyla tak možná a  byla 
by stejně zbytečná. Výkonný výbor vzal s  politováním tuto 
skutečnost na vědomí.

Zahájení sezony 28. 3. 2010 s Pavlovicema doma prohrou
Prohra
K 9. květnu je odehráno 7 zápasů, výhra jedna s Boleradicemi, 
6 proher
Béčko zahájilo 4. 4. 2010 prohrou v Březí
K 8. 5. je odehráno 5 zápasů, jedna výhra, čtyři porážky
Dorost zahájil 28. 3. 2010 prohrou s Tvrdonicemi
K 9. 5. je odehráno 8 zápasů, osm porážek
Žáci starší a mladší zahájili 3. 4. 2010 prohrou s MSK Břeclav C
Starší k 8. 5. čtyři výhry a jedna prohra
Mladší k 8. 5. čtyři výhry a jedna prohra
Základna zahájila 10. 4. výhrou s FC Hustopeče
K 8. 5. je odehráno 4 utkání, čtyři výhry
Klačany 31. 7. 2010
Plán na další období, turnaj základen 12. 6.

Za fotbalisty Rosťa Trojan

Florián se sype, zasahují 
restaurátoři
Finanční dotaci ve  výši 70 tisíc korun se podařilo získat 

obci na restaurování sochy svatého Floriána. Dotace pochází 
z Ministestva kultury z programu Obnova kulturních památek 
prostřednictvím obce s  rozšířenou působností – Pohořelice. 
Oprava už začala. 

Restaurátorský průzkum, který obsahoval sondy do hloub-
ky sochy odhalil její havarijní stav. Hrozí, že bez zásahu odbor-
níka by se kámen, z něhož je socha vytvořena, dřív či později 
rozsypal. „Hlavní příčinou je několik vrstev neprodyšného ná-
těru. Ty utvořily jakousi skořápku, pod níž nemůže kámen „dý-
chat” a stává se sypkým,” vysvětlil restaurátor Jindřich Plotica.

Památkový ústav stanovil postup jednotlivých prací, kte-
ré musí být dodrženy abychom Floriána zachránili a  uvedly 
do původního stavu.

Nekvalitní podloží způsobuje, že socha se propadá. Ohro-
žuje to nejen její stabilitu, do vytvořené prohlubeniny se sou-
středí také voda a  způsobuje vlhnutí nebo promrzání sochy. 
„Musíme Floriánovi vybudovat nový základ, proto ji musí-

me na  čas přesunout 
na  vedlejší stanoviště. 
Vše musí být provede-
no šetrně a pod odbor-
ným dohledem. Jakmi-
le budou nové základy 
hotové naistalujeme so-
chu zpátky. Pak teprve 
začnou restaurátorské 
práce,” vysvětlil Plotica.

Ty spočívají v  od-
borném odstranění čet-
ných barevných nánosů 
a  ve  zpevnění struktury 
kamene. Průzkumy uká-
zaly, že původně nebyl 
Florián barevný, jeho 
povrch tvořily jen pří-
rodní odstíny kamene. 
Lidé jej začali obmalo-
vávat až v pozdější době, 
snažili se aby byl Florián 
„hezčí”. Zřejmě nikdo 
netušil, že mu to víc ublí-
ží než pomůže. Největší 
problém mu způsobily 

právě poslední vrstvy barevných nánosů z  neprodyšných olejo-
vých barev. Pod jejich krunýřem se začala socha rozpadat.

To teď napraví restaurátoři. Florián přežije, navíc na  nás 
bude ze svého podstavce shlížet ve své původní kráse. V pří-
rodních odstínech kamene.

Bude odstraněno i zastaralé oplocení, zvýšený terén kolem 
sochy bude rozvolněný a zatravněný.

Socha sv. Floriána, patrona před ohněm, byla postavena 
v  roce 1799 na  místě dnešního kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Na současné stanoviště byla přestěhována v roce 1868 
proto, aby uvolnila místo právě pro stavbu kostela. Socha 
je historickým dokladem sochařství období klasicismu a  je 
zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

-hum-

Po 142 letech opustil Florián pomocí 
jeřábu své stanoviště. Po opravě se 
vrátí zpět na pevně vybudovaný 
základ. Foto: Dagmar Humpolíková



CENÍK INZERCE 
Občanská řádková inzerce
Typu prodám – koupím ............. Zdarma

Blahopřání a vzpomínky
Rámeček – jednoduchá grafi ka, 

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

Komerční inzerce
Celá strana  ........................2000,- Kč
1/2  strany  .........................1000,- Kč
1/4  strany  .......................... 500,- Kč
1/8  strany  .......................... 300,- Kč

Banner
logo, grafi cký obrázek ............ 500,- Kč

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

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

Vranovický zpravodaj vydává Obec Vranovice, Školní 1, 691 25, IČO: 00283720. Redakční rada: Dagmar Humpolíková – odpovědná redaktorka, 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. 03/2010 vychází 4. 6. 2010, uzávěrka příštího čísla je 20. 7. 2010, vychází 1. 8. 2010.
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Společenská 
rubrika

18. 6. 2010 .......Ženy v pokušení ................................................................ 19:30, vstupné 75,- Kč

Dětský fi lmový festival

Slosovatelné vstupenky – festivalové dorty – losování před zahájením posledního 
představení:

22. 6. 2010 .......Alvin a Chipmunkové 2 ................................................... 16:30, vstupné 50,- Kč
23. 6. 2010 .......Percy Jackson: Zloděj blesku ......................................... 16:30, vstupné 50,- Kč
24. 6. 2010 .......Alenka v říši divů ............................................................... 16:30, vstupné 50,- Kč
25. 6. 2010 .......Škola života (od 12 let) .................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč

Program kina Velké Němčice

  Životní jubilea:
Červenec
Rausová Helena ........................86 let
Klimeš Jaroslav .........................84 let 
Damborská Anna .....................84 let
Kotačka Jan ...............................82 let
Hanušková Marie .....................86 let
Dlapka Zdeněk .........................60 let
Doležal Vítězslav ......................65 let
Srpen
Černá Božena ...........................60 let
Vacková Anna ...........................81 let
Richterová Alena ......................60 let
Procházková Růžena ................60 let
Režný Jan ...................................84 let
Šimunková Piroska ..................81 let
Zouharová Albína ....................90 let
Bednářová Marie ......................82 let
Václavík Josef ............................85 let
Dvořáček Josef ..........................91 let
Vybíralová Eliška ......................86 let
Klimeš Milan ............................60 let
Zaňátová Jana ...........................60 let

  Narození
Lucie Fraisová
Radek Hicl

  Úmrtí
Vlastimila Málková
Anna Celnarová
Alena Trojanová

  Sňatek
Tomáš Unger a Kateřina Nováková
Petr Vlk a Martina Kuželová

  Počet obyvatel ke dni
 19.05.2010

muži ............................................1009
ženy .............................................1030
celkem .........................................2039
z toho dospělí .............................1740
děti ................................................299

Zdroj: matrika OÚ: připravila 
Zuzana Škamradová

Občanská inzerce

  Koupím ve Vranovicích 
stavební pozemek o výměře 
cca 300 - 400 m2 pro výstavbu 
menšího rodinného domu. 
Kontakt: 723 340 233.

  Pronajmu byt ve Vranovicích 
3+1. Výhledově možnost 
odkoupení bytu. Tel.: 776 345 343


