


Než jsme se nadáli, máme za sebou 
již dva měsíce nového roku, roku 2006. 
Na začátek bych si dovolil několik údajů, 
které se týkají chodu obce.

V loňském roce jsme „vyprodukovali“ 
415 t odpadů, z toho: komunálních 
odpadů (z popelnic) 331 t, vytřídili 
(plasty, papír, sklo) 40 t, objemný 
odpad (kontejnery na dvoře OÚ a na 
hřbitově) 37 t, nebezpečného odpadu 
(plechovky od barev, chemikálie atd.) 
7 t. Celkově se množství stále zvyšuje 
(kdo dnes pamatuje např. vratné lahve?).
V souvislosti s tříděním bych Vás chtěl 
požádat o umísťování komodit přesně 
dle označení kontejnerů. Dle informací 
z třídičky  se v posledním měsíci kvalita 
třídění zhoršila a tím vzrostly náklady 
na třídění (nepříslušný materiál končí 
na skládce).

Zima se nám nemíní vzdát vlády.
Očekává se opět zdražení energií (plyn 
a elektřina) a tak se hledají prostory kde 
ušetřit za topení. Lze pozorovat, že část 
občanů se vrátila k topení tuhými palivy 
–uhlí a dřevo. Pozor na komíny a jejich 
kontrolu! Upozorňuji, že spalovat lze jen 
palivo určené výrobcem kotle, v žádném 
případě ne odpady (plasty, igelity, 
polystyrény, různé obaly, dřevotřísku 
lepenou formaldehydy aj.), které patří 
na skládku. Hořením shora uvedených 
látek vznikají škodlivé zplodiny, které 
pak škodí nejen tomu kdo je pálí, ale 
všem v okolí. A to nejen v době hoření, 
ale protože se usadí v okolí i dlouhodobě.
Věřím, že při vhodné regulaci topení je 
lepší využívat plyn nebo elektřinu bez 
zvýšených nákladů

Čističkou proteklo 68.381 m3 vody. 
Vyčistěním se odstraní až 92 % nečistot, 
což představuje 968 m3 kalů. Z důvodu 
zdražení energií a tím i nákladů na 
provoz ČOV, rozhodla rada o úpravě 
cen za stočné přibližně o 5 %. Zároveň 

jsme sledovali i motivaci k připojení 
se, abychom splnili jeden z limitů, 
stanovených ve smlouvě se SFŽP, tj. 
napojení 80 % obyvatel. Věříme, že 
všichni využijí možnosti napojit se na 
kanalizaci v nejbližší době a tím přispějí 
k zefektivnění provozu.

Informace k připojení na kanalizační 
řád:

Do 31.3.2006 budou mít občané 
poslední možnost využít tzv. pětiletou 
variantu placení.

Po tomto datu budou nově připojené 
domácnosti platit měsíční platbu přes 
inkaso a to již ve zvýšené sazbě:

kategorie
a) dům pouze s dřezem (umyvadlem) 

- 22,-Kč měsíčně na osobu
b) dům s dřezem a splachovacím WC 

- 44,-Kč měsíčně na osobu
c) dům s dřezem, WC a koupelnou 

(ohřev vody pevnými palivy) - 55,-Kč 
měs.

d) dům s dřezem, WC, koupelnou 
(ohřev vody plynem nebo elektřinou) - 
60,-Kč měsíčně na osobu.

Ostatní domácnosti budou mít 
zvýšen poplatek za stočné od 1.1.2007 
a to dle výše uvedených kategorií. 

Budou prováděny kontroly u domů, 
které se doposud nenapojily na hlavní 
kanalizační řád. Majitelé těchto domů 
předloží doklad o vývozu odpadních vod  
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ČÍSLO 1 l BŘEZEN 2006 l CENA 5 KČ

Z OBSAHU:

l	 Vranovické	jaro	25.3.2006
l	 Plesová	sezóna
l	 Veselý	masopust
l	 Vinaři	bilancovali
l	 Klub	důchodců
l	 Příprava	májové
l	 Nácvik	na	všesokolský	slet
l	 Tříkrálová	sbírka	2006
l	 Auto	moto	klub	Ivaň
l	 Co	nového	u	skautů
l	 Kulturní	kalendář

Trh „Vranovické 
jaro“ v roce 2006!

Vážení občané.
Pro velký úspěch v roce 2005, bude 

kulturní komise při OÚ Vranovice opět 
pořádat trh nazvaný Vranovické jaro. 
Vaše účast v loňské roce nám dodala 
„křídla“ a tak jsme se rozhodli tento 
trh podstatně rozšířit. Chci Vás nyní 
seznámit s celou organizací připravované 
akce.

Trh bude pořádán ve sportovní hale 
a bude-li nám přát počasí i na přilehlém 
Sokolském hřišti.

V hale bude vystavovat své výrobky 
asi 40 vystavovatelů na 90-ti stolech. 
Nabízet budou: vizovické pečivo, med 
a medovinu, perník, kraslice, koření, 
květiny a rostliny, ozdobné sklo, módu, 
krajky, ratanový nábytek, keramiku, 
dekorační prvky, košíky a roucačky, 
kovářské a dřevěné výrobky, rohovinu 
a perleť, hračky a jiné výrobky.

Na trhu bude pro děti k dispozici 
od 10.00 hod. do 13.00 hod. nafukovací 
skluzavka (zdarma), dále bude probíhat 
od 12.00 hod do 13.00 hod. degustace 
vranovických gulášů (zdarma) a košt 
vranovického piva (zdarma). V období 
od 13.00 hod. do 15.00 hod. budou 
koncertovat žáci naší LŠU a od 15.00 
hod. do 16.00 hod. proběhne módní 
přehlídka.

Pokud nám bude přát počasí, 
rozšíříme akce i na Sokolské hřiště, 
kde budou vystavena zvířata (ovečky, 
kozy a další drobné zvířectvo). Dále zde 
budou k dispozici poníci a lunapark, 
jejichž provoz bude rovněž zdarma.

Termín konání trhu je stanoven na 
sobotu 25. března 2006 od 10.00 hod. do 
18.00 hod.

Obnovujeme dávné zvyky 
a tradice.Přijďte se pobavit na 2.ročník 
Vranovického jara se svými dětmi, 
přáteli a známými.

Jednotné vstupné je 30,-Kč.
Srdečně zvou členové kulturní 

komise a zastupitelstvo obce Vranovice.
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a doklad o uložení těchto odpadních vod 
na čističku. V opačném případě bude 
zahájeno správní řízení na Městském 
úřadě Pohořelice, odbor životního 
prostředí.

Trošku předběhnu dobu, protože 
další číslo Občasníku vyjde až začátkem 
června. Prezident republiky vyhlásil 
na dny 2. a 3. června 2006 volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
- zák.31/2006 Sb. (prý kvůli mistrovství 
světa ve fotbalu v Německu, které by 
v pozdějších termínech s volbami 
kolidovalo a byla by ohrožena účast). 
Další volby nás čekají na podzim - obecní 
a do senátu (termín zatím nestanoven). 
O všech nutných údajích Vás budeme 
včas informovat na úřední desce, která je 
k dispozici i v tzv. elektronické podobě 
na adrese www.vranovice.org/obecní 
úřad - úřední deska.

V tisku a médiích je často diskutován 
problémy tzv. úředních dnů v návaznosti 
na nový správní řád. Toto záleží jen na 
rozhodnutí každé obce, kdy si stanoví 
úřední dny a hodiny. Usnesením vlády 
č. 595 z 25.10. 1995 byly stanoveny jen 
státním organizacím, pro obce měly jen 
doporučující charakter. Dovoluji si tedy 
znovu požádat o vyřizování záležitostí 
pokud možno v pondělí a ve středu, 
kdy se snažíme být přítomni do 17,00 
hodin (v pondělí starosta, ve středu 
místostarosta). 

Plán zasedání ZO a rady v 1. pololetí 
2006:

ZO – 23. března a 22. června 2006
RADA – 2., 16., 30. ledna, 13. a 27. 

února, 13.  a 27. března, 10. a 24. dubna, 
10. a 22. května, 5. a 19. června 2006.

V závěru roku schválilo ZO na svém 
jednání dne 15.12.05 mimo jiné rozpočet 

Doprava 

Na konci roku (11.12.2005) byla 
na ulici Lipové otevřena nová zastávka 
autobusů.

Jízdní řád zde vydržel jen několik 
dní. Upozorňujeme zájemce, že tento 
jízdní řád je k dispozici na obci popř. na 
www stránkách BORSu, obce Vranovice 
a IDOSu.

28.2.2006 začala platit 1. změna 
jízdního řádu ČD. Na trati do Brna 
a Břeclavi nejsou změny.

Při cestách po republice nutno 
prověřit.

Dne 6.3.2006 započne uzavírka obce 
Žabčice z důvodů dobudování kanalizace 
a opravy povrchů komunikací. Objížďka 
bude směrována na V. Němčice. 
Předpokládaný termín ukončení 
31.8.2006.

Služby

Od 1.března 2006 bude možno využít 
ve Vranovicích veterinární ordinaci pro 
malá zvířata.

Ordinace je v budově Náves 647 (ZS), 
přístup ze zadní strany budovy.Ordinační 
doba bude zveřejněna. Provozuje MVDr.
Martin Pokorný - telefon: 736 775 188. 
Po, St, Pá -18-19 hod., So 11-12 hod.

Vododvod

Provozovatel vodovodu nás požádal 
o zveřejnění žádosti, aby si všichni 
majitelé provedli kontrolu vodoměrů 
ve sklepích a hlavně šachtách před 
domem, zda nedochází k úniku vody 
z poškozeného potrubí či vodoměru. 
Závadu je nutno nahlásit na číslo 
519 433 220 – vodárna Vranovice. VaK 
Břeclav děkuje za spolupráci.

n

n
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na rok 2006:
příjmy: 18.136.000,- Kč
výdaje:  20.136.000,- Kč
financování: 1.700.000,-Kč.
Největší částka v tomto roce je 

plánována na úhradu kanalizace. Ostatní 
investice budou velice omezeny. Přesto 
bude možné, s ohledem na daňové příjmy 
v závěru roku, pokračovat v opravě 
chodníků a v rozvoji inž. sítí v lokalitách 
Příční (elektřina), U Hřiště, U Hájku, 
Lipová (vodovod). Vodovody jsou  
vybudovány – zpracovávají se podklady 
pro kolaudaci. Pro rozšíření sítě nn 
se dopřesňuje smlouva s firmou E.on 
o úhradě tzv. oprávněných nákladů.

Co se týká dalšího rozvoje obce, 
schválilo ZO zahájení 4 změny 
územního plánu obce. Podklady jsou 
k dispozici na obci a budou zveřejněny 
i na internetových stránkách obce. 
Změna je zaměřena zejména na prostory 
pro bytovou výstavbu. 

Dále bych chtěl připomenout, že 
příprava pro knihu k 750. výročí první 
písemné zmínky o obci je v plném 
proudu a chci požádat občany o zapůjčení 
fotografií či jiných písemností (budou 
ihned po okopírování vráceny), které 
by tuto knihu mohly obohatit.Některé 
již zapůjčené dokumenty jsou velice 
hodnotné a zajímavé. Stále se nám 
nepodařilo najít nového kronikáře – 
nástupce Ing. Pražáka. 

Na jiném místě je zveřejněna 
pozvánka na 2. ročník Vranovického 
jara. V této souvislosti bych chtěl 
poděkovat členům kulturní komise, 
zejména předsedovi p. Janu Rausovi, 
za přípravu a realizaci tohoto dne a Vás 
všechny pozvat k návštěvě.

n	 Vybíral	Oldřich	-	starosta

Slovo starosty...




Příprava májové

Ročník 1988
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Plesová sezóna
Ve Vranovicích zahájil plesovou 

sezónu Hasičský ples, který se konal 
v sobotu 28. ledna. Přestože členové 
sboru dobrovolných hasičů ve 
Vranovicích  zvali na svůj ples osobně 
týden dopředu, nepodařilo se jim zajistit 
si účast, jakou by si jistě přáli. Sokolovna, 
kterou připravili a pěkně vyzdobili, 
byla zaplněna tak do poloviny. Ale to 
hostům jistě tolik nevadilo, protože měli 
dostatek místa k tančení a taktéž větší 
šanci získat některou z cen v tombole. 
K tanci a poslechu hrála a zpívala 
slovácká dechová hudba Vacenovjáci. 
Hasičský ples bohužel nesplnil očekávání 
organizátorů  (finanční ztráty nebyly 
malé) a obávám se, aby v příštím roce 
naše „hasiče“ toto zklamaní neodradilo 
od pořádání dalšího plesu. 

Hned týden po hasičském plesu, 
4. února, pořádalo myslivecké sdružení 
Vranovice – Přibice tradiční Myslivecký 
ples. Přestože myslivci nechodili zvát 
osobně, alespoň ve Vranovicích, na 
jejich ples přišlo daleko více hostů. A je 
to zcela logické. Na ples přišli členové 
a hosté z obou  zúčastněných spolků jak 
z Vranovic, tak i z Přibic.

Na Mysliveckém plese hráli k tanci 
a poslechu Blučiňáci.

n	 MG

Dne 29.4.2006  uspořádá ročník 1988 
svou májovou zábavu a má zájem, aby 
v průvodu spolu s nimi šli i krojovaní 
malí stárci. Proto oslovuji Vás rodiče, 
kteří máte zájem přihlásit dceru či syna 
(jedná se děti ze druhé až páté třídy, a to 
z důvodu dostupnosti krojů) na nácvik 
pochodu, abyste mne kontaktovali. 
Goliášová Marta, Nová 608, Vranovice

n	 MG

Letošní stárci, které uvidíte na 
májové jsou ročník 1988. Od 13 ledna se 
my stárci každý pátek scházíme na hale 
a připravujeme májovou, která bude 
stejně už v dubnu, konkrétně 29. Už jsme 
začali vyrábět růže z krepového papíru. 
Tradičně zase jen trikolórní červená, 
modrá a bílá. Na pátečních schůzkách 
taky tancujeme a nacvičujeme písničky. 
Kroje, které jsou spolu s májou bez 
pochyb tím nejdůležitějším prvkem 
oslavy máje, už máme domluvené pro 
zapůjčení. Asi týden před májovou 
obstaráme a ozdobíme máju. Prosím 
nezaměňovat s národním stromkem 
Ještě pak uklidíme v hale a za halou, ať se 
nám všem dobře tancuje.

Těšíme se na setkání s vámi! 

Vaši stárci ročníku 88

Již letos, ve dnech 1. – 6.července, se 
v Praze uskuteční XIV. Všesokolský slet. 
I naše Tělocvičná jednota Sokol Vranovice  
se na něj intenzivně připravuje. Nácvik 
jednotlivých skladeb je v plném proudu. 
Do dnešního dne mladší žákyně zvládly 
stejně tak jako dorostenky nácvik téměř 
celé skladby (25.února proběhly v Brně 
a ve Střelicích poslední nácvičné pro 
jednotlivé vedoucí skladeb). Taktéž 
ženy s nácvikem pokračují více než 
dobře. Župní vedoucí skladby Lída 
Ryšavá 15. ledna přijela do Vranovic, 
aby mohla naše ženy naučit další část 
skladby.   Nácvik mladších  žáků – to 
byl a je problém všech sletů, na které 
naše TJ nacvičovala. Hochům chybí 
zodpovědný přístup dívek k nácviku. 
Nebaví je dlouhodobý nácvik, a proto 
musí vedoucí nácviku Zdeněk Hochman 
a Jana Němcová neustále  zpestřovat 
každou cvičební hodinu tak,  aby hochy 
dostatečně motivovali a udrželi jejich 
zájem nácvik skladby dokončit.  Věřím, 
že se jim to povede, jelikož Zdeněk 
Hochman je zkušený vedoucí, který se 
svými svěřenci již dvakrát do Prahy jel 
a zcela jistě dokáže pány kluky Prahou 
nadchnout. I Jana  Němcová  má taktéž 
„sletové“  zkušenosti. Ne sice jako 
vedoucí, ale jako cvičenka. Kluci zcela 
jistě uspějí. 

Naše TJ Sokol Vranovice by chtěla 
jednotlivé skladby předvést. Na měsíc 
květen plánujeme „Sletové odpoledne“, 
kde budete moci všechny čtyři skladby 
zhlédnout.

n	 MG

Příprava na 
Všesokolský slet 
v Praze

Byl veselý, stejně jako předcházející 
dva ročníky. Tentokrát tvořil základ 
průvodu „stárkovský“ ročník 1988.
Díky jim a jejich rodičů se zpívalo a také 
trochu popíjelo v průvodu i při návštěvě 
domácností.Koblížky, „boží milosti“, 
chlebíčky, jednohubky, kapka svařeného 
vína a tak to šlo dokola. Závěrečná byla 
v hospodě (kde jinde by se dalo končit) 
u piva a klobásků.

Průvod byl pestrý, nálada vynikající.
Jestli bychom chtěli vyslovit nějakou  
zvláštní pochvalu, pak rodině Vajbarové 
a Nevědělové.Tam jsme byli pozváni 
a pohoštěni i když stárka v rodině nemají.
Ano jsou lidé, kteří se chtějí bavit a kteří 
rádi zavzpomínají na dávné tradice.

Masopust v roce 2006 je za námi.
Těšíme se na masopust 2007.

Veselý 
masopust
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Vinaři bilancovali
Výroční členská schůze 29.12.2005 

zakončila činnost roku 2005. Toto naše 
setkání koncem roku, jsme již tradičně 
spojili se „svěcením‘‘ mladých vín 
z produkce ročníku 2005. Mohli jsme tak 
poprvé zhodnotit kvalitu mladých vín.  
Tento ročník byl z pohledu cukernatosti 
moštu velmi kvalitní. Cukernatost je však 
pouze část ovlivňující výslednou kvalitu 
vína a my jsme mohli posoudit, jak se 
v celkové kvalitě projevila zkušenost 
jednotlivého vinaře a úroveň jeho práce 
ve sklepním hospodářství. Mohli jsme 
konstatovat, že vína se jeví nadějně. Hlavní 
konfrontace však přijde na budování vín 
a následném koštu. Pro rok 2005 jsme si 
vytyčili určité cíle, které byly rozloženy 
během roku. V první polovině roku, 
jsme se zaměřili na zkvalitnění naší práce 
s vínem. K tomu nám posloužila dvě 
školení bodérů  v měsíci lednu a únoru. 
První bylo pod vedením našeho největšího 
vinaře a odborníka L. Celnara a druhé pod 
vedením ing. Pavlouška z VŠZ Lednice, 
fundovaného odborníka přes vinařskou 
tématiku. Samozřejmě jsme směřovaly tato 
školení i k našemu koštu vín, což je naše 
největší a nejnáročnější akce. I v loni se do 
přípravy zapojili naši členové v hojném 
počtu a zasloužili se o zdárný průběh 
a bezchybnou organizaci. 

Košt byl tak trochu zvláštní, protože 
jsme mohli hned na jeho začátku předat 
vyznamenání za dlouholetou práci 
v organizaci dvěma našim členům. 
Vyznamenáni od republikové rady ČZS 
převzal pan RNDr. Oldřich Bednář a jeho 
přinos pro Vranovické vinaření a rozvoj 
je nesporný. A jak jsme zjistili později, byl 
dokonce u úplného zrození zahrádkářského 
spolku ve Vranovicích a dokonce byl i jeho 
prvním předsedou.

Vyznamenání od územní rady ČZS 
převzal pan Václav Valihrach a i jeho přínos 
pro spolek je nesporný. Jeho dlouholetá 
aktivní práce ve prospěch spolku, může 
být příkladem hlavně pro mladší členy. 
Za takový přístup bych jim chtěl ještě 
jednou poděkovat a popřát mnoho zdraví 
a tvůrčích sil.

Košt se vydařil. Vítězné vzorky byly již 
tradičně oceněny pěknými cenami. Již nyní 
však započne příprava koštu 2006. Ten 
proběhne v tradičním termínu tj. druhá 
sobota března 11.3.2006. Samozřejmě bude 
soutěžní, a kromě již zaběhnuté soutěže se 
bude vyhodnocovat nejlepší mladé víno - 
Svatovavřinecké.

Také v loňském roce, a tato akce se stává 
již tradiční, jsme v čase dovolených stihli 

posedět u cimbálu, ochutnat Vranovská vína 
a provětrat si trochu plíce při zpěvu „před 
muziků‘‘. Tato akce je pořádána hlavně pro 
členy spolku a jejich partnerky. Stejně tak 
jako na koště nám hrála cimbálová muzika 
Katrán a hrála velice dobře. Ohlas byl 
velice dobrý a proto tuto akci zařadíme do 
kalendáře pro tento rok.

Ve 3. čtvrtletí je naše aktivita ve 
spolku slabší a není se čemu divit. Nastává 
nejkrásnější období, ve kterém zúročíme 
celoroční práci ve vinici sběrem hroznů. 

V závěru roku jsme si naplánovali 
dvě akce zaměřené na porovnávání 
kvality naši výroby vína s nejkvalitnějšími 
víny z regionu, respektive z celé ČR. 
V prvním případě jsme navštívili vinný 
sklep Tanzberg. Tato akce byla připraven 
narychlo a účast našich členů nebyla jakou 
jsme si představovali. V druhém případě 
jsme navštívili Národní salon vín ve 
Valticích. Tady jsme si mohli vybrat ze sto 
nejlepších vín v republice. Obě akce byly 
účastníky hodnoceny kladně.

Poslední akcí roku 2005 byla výroční 
členská schůze. Tímto jsme podstatě 
završili plán, který jsme si pro rok 2005 
dali. Doplnil bych ještě výčet našich 
činností o brigády, které jsme v menší míře 
směřovali k úpravám našich skladových 
prostor a při doplnění zásob sklenic pro 
sběr vzorků.

Když mluvím, že jsme zorganizovali 
nebo připravili, myslím tím samozřejmě 
výbor organizace. Na jeho činnosti se 
nepodíleli všichni stejnou mírou. Nejpilnější 
byli panové Krejčiřík, Kodýtek, Prycl, 
Mach a Helikar. A za jejich aktivitu bych 
jim chtěl ještě jednou poděkovat. Výbor se 
scházel vždy v 1. čtvrtek v měsíci a jinak 
dle potřeby. Řešili jsme aktuální požadavky 
dané plánem práce. Kromě již zmíněných 
aktivit jsme se zapojili i do přípravy 
almanachu, který bude vydán u příležitosti 
oslav 750 let trvání obce Vranovice. Zde 
bych chtěl vyzvednout aktivní přístup pana 
Drába a Ondrouška, kteří ve volném čase 
shromáždili dostupné materiály z archivu 
našeho regionu a dodali tak podklady 
pro konečné zpracování o činnosti ČZS 
potažmo ČZS vinaři Vranovice od založení 
až do dnešního dne. 

V roce 2006 bychom chtěli pokračovat 
v nastoleném trendu a ještě něčím naší 
činnost zpestřit.

K tomu přeji všem našim členům hodně 
zdraví, pohody a hodně dobrých nápadů 
v činnosti naší organizace.
n	 ing	 Jan	Šich	
	 předseda	ČZS	vinaři	Vranovice

Senioři se na své výroční členské schůzi 
dne 26.1.2006 sešli, aby zhodnotili práci 
svého klubu v uplynulém roce a připravili 
si plán na svou další činnost v roce 2006.

Kromě schůzové činnosti byl několikrát 
uspořádán zájezd na koupání do Čalova.

Úspěšná byla oslava Dne matek, 
spojená s vystoupením žáků MŠ a ZŠ. 
Ženám byly předány kytičky, přáníčka 
a bylo připraveno i malé pohoštění.

Zájem byl mezi členy i o Mikulášskou. 
Každý účastník dostal od Mikuláše balíček 
se sladkostmi. Mikuláše představovala pí 
Ryšavá a čerta pí Kneblová. Toto posezení 
ve školním klubu bylo také spojeno 
s malým občerstvením.

Úspěšné byly i dvě loňské sbírky pro 
Diakonii Broumov – pozvánky na letošní 
březnovou sbírku byly roznášeny členy 
klubu po celé obci. 

Důchodcovské pondělky se 
uskutečňovaly každé první pondělí 
v měsíci. Na programu se objevila 
přednáška pí Korábové o péči o nehty, 
spojená byla s praktickou ukázkou. 

Zajímavé bylo ozdobné háčkování 
velikonočních motivů, smažení 
božích milostí, pečení bramborových 
tašek, šmornu a příprava čertíků na 
Mikulášskou. 

Klubovna byla zkulturněna, byly 
zhotoveny potahy na židle, prostírání na 
stoly, rozmístěny nástěnky s fotografiemi, 
doplněno nádobí. 

Několikrát proběhla pedikúra 
(zájemci o pedikúru se mohou přihlásit 
i pí Vlasty Novotné kdykoliv), využívala 
se i magnetoterapie. Tento přístroj je 
možné za poplatek si zapůjčit u manželů 
Březinových. 

Řada členů  se podílela na akcích 
Vranovické jaro, na rozsvěcování 
vánočního stromu, na výstavě obrazů 
a šperků, na varhaním koncertě v kostele.

A jaký je plán v tomto roce? Je obdobný 
jako v roce 2005.

Byly provedeny volby nového výboru. 
Ze zdravotních důvodů odstoupil 
předseda p. Bednář a pí Dvořáková. Nově 
byla zvolena do výboru pí Vlasta Novotná 
a volba nového předsedy je stanovena na 
mimořádnou členskou schůzi, která se 
uskuteční 13.3.2006. 

Členský příspěvek 50,-Kč je možné 
zaplatit do konce března v cukrárně 
u Kilingerů. O všech akcích KD bude 
informovat místní rozhlas, plakáty na 
obvyklých místech a každý člen získá také 
tištěný program na 1. pololetí 2006. 

Klub důchodců





KULTURNÍ KALENDÁŘ NA obDobÍ bŘEZEN - KVĚTEN 2006

Vážení občané, 
předkládáme vám přehled zajímavých akcí, které by se měly uskutečnit v období měsíců březen - květen 2006. 
Pro informaci uvádíme i některé akce v sousedních obcích.
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VrANoVICKé	jAro

Dne 25.března bude uspořádán 2. ročník trhu s názvem 
„Vranovické jaro“.

Vzhledem k tomu, že bude celá akce v podstatně větším 
rozsahu než v loni, bude uskutečněna v sport. hale a při příznivém 
počasí i na Sokolském hřišti. Mnoho atrakcí (z nichž většina bude 
zdarma) Vás jistě potěší. 

Pozvánky budou doručeny do každého domu! Přijďte se 
pobavit s námi.

SoKol	VrANoVICe

18.3.		 -	maškarní	ples	-	hraje	„PEŠL“

ZáKlAdNí	šKolA

19.3.		 -	dětský	maškarní	karneval
17.3.		 -	škola	v	přírodě	–	Nekoř
březen		 -	vítáme	jaro	v	MŠ
březen		 -	školní	kolo	orientační	soutěže
březen		 -	dětský	filmový	festival
březen		 -	velikonoční	kraslice	v	MŠ
březen		 -	okresní	kolo	fyzikální	olympiády	Vranovice
19.4.		 -	den	otevřených	dveří
19.4.		 -	hovorové	hodiny
duben		 -	na	silnici	nejsi	sám	(výchovný	pořad)
květen		 -	den	matek
květen		 -	fotbalový	turnaj	V.	Němčice
květen		 -	exkurse	do	JE	Dukovany	a	Dalešice
květen		 -	školní	výlety	do	oblastí	regionu

Klub	důChodCů

4.3.		 -	koupání	Čalovo
14.5.		 -	Den	matek

CyKloTurISTICKý	KroužeK

březen		 -	výlety	dle	počasí
16.4.	 -	pěší	výlet	na	IV.	Velikonoční	jarmark	pod	rozhlednou,	
	 		16	km,	sraz	v	07.10	hod.	na	nádraží
1.5.		 -	na	kole	-	Odemykání	templářské	stezky,	90	km,	
	 		sraz	08.00	hod	u	školy
14.5.	 -	pěší	-	Modrá	a	Velehrad,	15	km,	sraz	v	06.45	na	nádraží	
27.5.	 -	na	kole	-	Břeclavsko	a	Hodonínsko,	80	km,	
	 		sraz	v	07.45	hod.	na	nádraží

Zuš

25.3.		 -	Vranovické	trhy	-	školní	orchestr	Junior	Band,	cimbálka,	

	 		pěvecký	sbor,	sólisté
duben		 -	třídní	koncerty	žáků	školy	v	sále	školy
květem	 -	Den	Matek	2006	–	sál	obřadní	síně	Vranovice
květen,	začátek	června	-	třídní	koncerty	tříd	jmenovaných	učitelů
konec	května,	počátek	června	-	2	velké	veřejné	koncerty	k	zakončení	
školního	roku

VINAřI

4.3.		 -	bodování	vín	-	restaurace	u	Fialů	v	13.00	hod.
11.3.		 -	košt	vín	-	sportovní	hala	-	od	14.00	hod.
květen		 -	návštěva	vzorového	vinohradu	a	moderní	technologie	
	 		výroby	vín

Sbor	dobroVolNýCh	hASIčů

Sbor	dobrovolných	hasičů	děkuje	všem	firmám,	které	věnovaly	dary	do	
tomboly	a	tím	přispěly	k	pěknému	průběhu	hasičského	plesu.

rybářI

červen		 -	dětské	rybářské	závody	na	„Stříbrňáku“

obeC	PřIbICe

12.3.		 -	bodování	vín
19.3.		 -	24.výstava	vín
20.3.		 -	Auto	hobby	cross
24.4.		 -	Auto	hobby	cross
30.4.		 -	pálení	čarodejnic
8.5.	 -	den	matek
22.5.		 -	Auto	hobby	cross
28.5.		 -	den	dětí

MěSTo	PohořelICe

4.3.		 -	ostatková	zábava
25.3.		 -	divadelní	představení	„Mrazík“	-	začátek	v	17.00	hod.	
	 		v	sále	Radnice

KINo	jISKrA	-	VelKé	NěMčICe

7.3.		 -	Harry	Potter	a	ohnivý	pták
8.3.		 -	Fimfárum	I
9.3.		 -	Mach	a	Šebestová
7.4.		 -	Ještě	žiju	s	plácačkou	a	čepicí
19.4.		 -	Jak	se	krotí	krokodýli
5.5.		 -	Experti
12.5.		 -	Zathura	–	Vesmírné	dobrodružství
23.5.		 -	Rafťáci
26.5.		 -	Fimfárum	2
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Stručný přehled činnosti včetně výsledků 
pohárových soutěží v roce 2005

Vážení občané
Jsem fanda automobilového sportu 

a věřím, že i mezi Vámi jsou příznivci 
tohoto koníčku, který se dokonce provozuje 
i v našem regionu v obci Přibice, nedaleko 
Pohořelic.

Předpokládám, že o této činnosti mnozí 
mnoho nevědí a proto bych toho chtěl 
využít, a aspoň všeobecně a stručně o tomto 
automobilovém sportu informovat.

Nadšenci tohoto adrenalinového sportu 
jsou bratři Josef a Vlastimil Růžičkové 
z Ivaně včetně pana Jaroslava Koukala 
z Brna. Tato parta s podporou manželek, 
rodiny, kamarádů a přátel založila před 
rokem 2003 AMK – Ivaň. A tak jako u každé 
nové činnosti, i tento klub provázelo spoustu 
problémů a těžkostí.

Jako sídlo a závodiště byla bratry vybrána 
lokalita bývalých vojenských kasáren v obci 
Přibice, v katastrálním území obcí Ivaň 
– Přibice. Zde ukončila armáda svoji činnost 
a nabídla celý objekt k pronajmutí. Záměr 
bratrů Růžičkových byl především provést 
úklid v objektu, vytyčit a upravit závodní 
trať tak, aby vyhovovala všem normám 
bezpečnostním, hygienickým a normám 
ochrany přírody, včetně spokojenosti 
samotných závodníků a diváků.

Při takovém dodržení všech norem, 
bylo vydáno povolení k provozování těchto 
aktivit. 

Závod tzv. „Rally Hobby Cross“ je závod 
ryze amatérský a automobily sériové výroby 
s technickou úpravou pro bezpečnost a tyto 
musí splňovat určité podmínky. Uvedu jen 
část těchto podmínek, které se musí u vozidla 
dodržet, aby prošlo technickou přejímkou, 
která je prováděna vždy v den závodu. Při 
nesplnění přejímacích podmínek (norem) 
není vozidlo připuštěno k závodu.

Těchto závodů se zúčastňují většinou níže 
uvedené výrobní značky automobilů: Škoda 
Favorit, Felicie, Fabie, Peugeot, Honda, VW-
Golf, Opel, BMW, Mitsubishi, Toyota.

U AMK Ivaň jsou tyto závodní vozidla 
rozdělena na třídy dle obsahu motoru:

Junior - od 12 do 18 let s obsahem motoru 
do 1400 ccm

Třída D1 - do 1200 ccm
Třída D2 - do 1400 ccm
Třída D3 - nad 1400 ccm
Většina závodníků jsou jezdci 

z Jihomoravského, Severomoravského kraje, 
ale rovněž z Čech i Dolního Rakouska. 
V průběhu roku se jezdí v AMK Ivaň na 
závodišti v Přibicích dvě pohárové soutěže.

I. kategorie - klubová pohárová soutěž 
v jednotlivých třídách

- celoroční pohárové vyhodnocení 

v jednotlivých třídách (vždy 3 
nejlepší jezdci v kubatuře)

II. kategorie - pohárová soutěž 
mezi jezdci z Česka a Dolního 
Rakouska tzv. „Eurocap“ (jehož 
vyhodnocení je shodné jako 
u kategorie první – klubové 
i celoroční)

Ve druhé kategorii se jednalo 
celkem o 6 závodů, z toho jsou 3 
závody na závodišti v Přibicích 
a další 3 v Prinzendorfu v Dolním 
Rakousku. Jezdec, který se 
nezúčastnil ani jednoho závodu 
v Česku nebo Rakousku, byl ze 
soutěže „Eurocap“ vyloučen.

Po ukončení finálových jízd 
se mohou jezdci přihlásit na tzv. 
„Maratón“, kde jedou vozidla 
všech tříd společně na 15 minut 
+ 2 okruhy. Maximální počet 
automobilů u tohoto závodu je pro 
závodiště v Přibicích 15 vozidel. 

V závěru těchto informací 
o činnosti AMK – Ivaň Vás chci 
pozvat na další ročník pohárových 
závodů „Rally hobby crossu“ 
v roce 2006. Těchto se uskuteční na závodišti 
v Přibicích celkem 10 v níže uvedených 
termínech ( z toho 4 závody jsou o „Eurocap“): 
19.3. (EUC), 16.4., 21.5. (EUC), 25.6., 30.7., 
28.8. (EUC), 17.9., 1.10., 29.10. (EUC) 
a 19.11.

Rovněž se tento rok uskuteční pohárová 
soutěž mezi závodníky z Česka a Dolního 
Rakouska „Eurocap 2006“ na závodišti 
v Dolním Rakousku v Prinzendorfu: 2.4. 
(EUC), 29.4. (klub), 4.6. (EUC), 2.7. (EUC), 
15.7. (klub), 6.8. (klub), 3.9. (EUC).

Celkem se v letošním roce jede 8 závodů 
v „Eurocapu“ za stejných podmínek jako 
v r. 2005.

Novinkou AMK – Ivaň pro rok 2006 
je, že se na závodišti v Přibicích uskuteční 
Mistrovství české republiky v dětském 
autoccrosu „Racerbuggy“ a to v termínu 8.-
9.7.2006 ve třídě:

- 125 ccm od 6 do 12 let
- 160 ccm od 5 do 8 let
- 250 ccm od 8 do 15 let
Je to velmi zajímavý závod těch 

nejmenších, z nichž někteří jezdí v určitých 
úsecích tratě až 100 km rychlostí. V těchto 
závodech nám vyrůstají nejmladší naděje 
našeho motoristického automobilového 
sportu v Česku.

Závěrem bych chtěl aspoň za fandy 
motoristického sportu poděkovat takovým 
nadšencům, jako jsou bratři Růžičkovi, kteří 
se tomuto koníčku zcela věnují.

Určitě by uvítali více pochopení pro tuto 
činnost i od ostatních organizací, občanů, 
zastupitelstev obcí a konečně i sponzorů.

Za pochopení děkuje fanda

n	 Karel	Zoufalý	st.

Auto Moto Klub - IVAŇ

10	 Vranovický	občasník

Úvod sezóny 13.9.2006





Co je u nás nového
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Zima 2. 
skautského 
oddílu Jaguáři

Povídání o skautech nacházíte na 
stránkách tohoto čísla VO již podruhé. 
Proto o Jaguárech jen stručně. Betlémské 
světlo i Tříkrálová sbírka se nestávají, ale 
dovolím si napsat, že již jsou tradiční 
akce konce starého a začátku nového 
roku. Obě mají mnohé společné..

Po dvou letech byla obnovena zimním 
roverská expedice na Vysočinu. Tentokrát 
se naší základnou stala skautská základna 
v Kameničkách. Jak jsem s oblibou říkali 
U nich v Kameničkách, jako parafrázi 
názvu obrazu Antonína Slavíčka. Letošní 
na sníh vydatná zima určila také průběh 
mnohých oddílových, či družinových 
schůzek a podniků. Třeskuté mrazy 
umožnily uskutečnit výpravu po zamrzlé 
Říčce až k jejímu ústí do Svratky. 
Setkávání u kamen ve vyhřáté klubovně 
uskutečňovali především roveři. 

22. února oslavili skautky svůj svátek 
tzv. Den zamyšlení. V tento den se narodil 
zakladatel světového skautingu lord 
Robert Baden – Powell i jeho žena Olave 
Baden – Powellová, jediná náčelnice 
skautek. Oslavy se opět a tradičně ujaly 
„tety“ Mařa a Boža. Program byl určitě 
pestrý, jen účast skautek mohla být větší, 
když měly ten svátek. 

Na oslavu dne skautek navázal 
plynule roverská akce zvaná Čas na čaj 
– večer s oblíbenými písničkami, čajem 
a setkáním starších skautů a skautek 
nejen z Vranovic.

Začátkem února  získal náš oddíl 
do užívání druhou  klubovnu. Teď už 
i v Pohořelicích mají skauti střechu nad 
hlavou. 

18. února jsem se účastnili dalších 
dvou skautských akcí. Již 15. semináře 
skautů brněnské diecéze a večer 
skautského plesu střediska Pozořice 
v Sivicích. Myslím, že jsem na obou akcí 
načerpali dostatek informací i inspirace. 
Pokud nás nadšení neopustí pokusíme 
se příští rok uspořádat skautský ples 
i v rámci našeho střediska…

n	 -ř-

Co je u nás nového, aneb podzim 
a zima u Sklípkanů

V minulém článku jste se dověděli, 
co se dělo na táboře, co se událo od té 
doby do dnešního dne zjistíte v článku, 
který právě čtete.

Tábor skončil a nastala kratší přestávka 
v aktivní činnosti oddílu, ne však na 
dlouho. V září zároveň se začátkem školy 
začal i nový skautský rok. Samozřejmě 
se uskutečnily zahajovací schůzky a to 
jak v Uherčicích, kde vznikly dvě nové 
družiny – jedna chlapecká a jedna dívčí, 
tak ve Vranovicích, kde jsme museli 
kvůli velkému zájmu a přírůstku nových 
členů rozdělit chlapeckou družinu na 
dvě. Na zahajovacím táboráku, který se 
letos konal v uherčickém Hlínku se nás 
letos sešlo opravdu požehnaně. I když 
táborák byl kratší, než bývá obvyklé, děti 
si užily legrace dost, postaralo se o to 
nejen opékání špekáčků ale především 
několik her. Největší zážitek si však děti 
odnesly z Odrazkové, což je obdoba 
stezky odvahy.

Další větší akcí, byla Výprava na 
Pálavu, která se uskutečnila v pátek 28.10. 
Díky nádhernému počasí jsme si mohli 
vychutnat krásný výhled ze Sirotčího 
hrádku nejen na Klentnici a její okolí. 

Zahráli jsme si několik her na místním 
fotbalovém hřišti, vedoucí oddílu Švejk 
zde také slavnostně, krátkým proslovem 
přivítal nováčky z Uherčic a Ivaně. Další 
zastávkou byla Stolová hora, kde jsme si 
rovněž zahráli několik her a naobědvali 
se. To už byla naše cesta asi v polovině. 
Zpáteční cestu jsme si zpříjemnili 
dalšími hrami.

V listopadu jsme uspořádali 
drakiádu, jako nejvhodnější místo se 
nám zdála pláň u Pouzdřanské stepi. Sice 
si děti nevyráběly draky své, ale i přesto 
měla drakiáda úspěch.

Prosincovou tradicí je Vánoční 
besídka, letos opět spojená se zdobením 
vánočního stromečku pro zvířátka ovšem 
netradičně v prostorách uherčické fary.

Také jsme rozjeli celoroční hru Cesta 
kolem světa, v níž děti budou objíždět 
svět a plnit úkoly z jednotlivých měst na 
skoro všech kontinentech.

V lednu jsme bohužel museli zrušit 
víkendovou výpravu, protože se nám 
nepodařilo včas zajistit místo, kde bysme 
víkend strávili. A protože jsme na únor 
již žádnou výpravu neplánovali, konaly 
se jen každotýdenní schůzky.

Blíží se však jaro a tak máme v plánu 
spoustu dalších akcí, které zimní 
výpravy dětem vynahradí. Tou nejbližší 
bude březnová výprava na tábořiště 
a samozřejmě nesmíme zapomenout na 
tradiční Závod vlčat a světlušek, který se 
uskuteční v dubnu.
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Vážení čtenáři, 
při přípravě tohoto čísla Vranovického 

Občasníku jsme se zpočátku setkali 
s nedostatkem příspěvků. Především 
od institucí  a spolků, které v kulturním 
přehledu inzerují spousty akcí. Je sice 
dobré zhodnotit si akci, kterou pořádáte 
v úzkém kruhu pořadatelů, ale myslím, 
že se najde spousta lidí, kteří by stáli 
o informace z dění v obci a nejbližším 
okolí. Proto se v dnešním VO nachází 
i příspěvek pana Karla Zoufalého 
o motoristickém sportu.

Z těchto i jiných důvodů byla 
zřízena emailová adresa Vranovického 
Občasníku, na kterou můžete posílat 
své příspěvky, připomínky či názory 
– obcasnik@centrum.cz

I nadále rádi uvítáme další (resp. 
první) zájemce o práci v redakci VO. 

6. ročník - 31. 083,- Kč. 
Některým by mohlo toto suché 

konstatování stačit. Tak vybírali po šesté 
a vybrali tolik!? Jak pořádáme TS začíná 
mne napadat, že vlastně o ty peníze zas 
až tak nejde. Jak chcete naučit děti, že se 
má pomáhat? Jak chcete přinutit lidi, aby 
se chovali slušně? Jak určit, co je slušné 
a správné? Tím, že to lidem řeknete? 
Možná… Takových otázek mě napadá 

spousta. Jednou z odpovědí je možná 
TS.

V osmi tříkrálových skupinkách bylo 
celkem 23 lidí, ve věku od 4 do 27 let. 
Zjistili jsme, že pro naši vesnici je tento 
počet akorát. Příště zkusíme vzít méně 
skautů :-) a více civilistů. 

Zkuste popřemýšlet, co se Vám 
vybavilo, když tři králové přišli 
a koledovali. Myslíte, že čtyřletý klučina 

může jít 
příkladem muži 
v nejlepších 
letech? Není 
to o číslech, 
penězích, ale 
p o s t o j í c h . 
Stojíme na té 
správné straně? 

Ne nadarmo 
říkali naši 
p ř e d k o v é : 
má srdce na 
pravém místě. 
Dík a Pánbůh 
zaplať všem 
dárcům i všem 
třem králům.

-ř-


