
Druhé letošní číslo Občasníku 
znamená, že je za námi první polovina 
roku. Konec června je také poslední 
termín do kdy má být zveřejněn 
a projednán tzv. závěrečný účet. Jedná 
se o vyhodnocení hospodaření obce za 
minulý rok. Toto nám bylo známo již 
v únoru po účetním uzavření roku, ale 
protože součástí tohoto závěrečného 
účtu musí být i zpráva o přezkumu 
hospodaření (audit) a ten jsme obdrželi 
až začátkem května, bude závěrečný 
účet zveřejněn 6.6.2006 a projednán na 
zastupitelstvu dne 22.6.2006. Jedná se 
většinou o mnoho údajů ve formě čísel. 
Mnohem záživnější je výroční zpráva, 
kde je komentář k jednotlivým položkám 
a činnosti obce - lze říci zpráva o stavu 
“unie“. Závěrečný účet bude součástí 
výroční zprávy. K nahlédnutí bude na 
obecním úřadě v tištěné podobě a na 
webu obce v elektronické podobě (www.
vranovice.org).

S ohledem na termín tisku 
Občasníku jsou již známy výsledky 
voleb do parlamentu ČR v naší obci 
(podrobnosti viz jiný článek). Další 
volby nás čekají na podzim, kdy budeme 
volit nové zastupitelstvo a senátora. 
Předpokládaný termín je 20. a 21. října. 
Za týden případné druhé kolo senátních 
voleb. Rada navrhne zastupitelstvu, které 
stanovuje počet členů ZO, opět počet 15, 
kdy je možno ustanovit radu. Dalším 
námětem k diskusi bude – tajemník 
či uvolněný i místostarosta. Další bod 
programu z jednání ZO 22.6.2006.

Dále několik informací:
Od 28.5. platí II.změna JŘ ČD. Co se 

týká spojů do Brna, Břeclavi a Pohořelic 
nedošlo ke změnám. V návrhu bylo 
zavedení integrovaného systému 
Jmk až do Vranovic. Nakonec bylo 
opraveno až na 1.9.2006, kdy bude po 
zakoupení jízdenky pro příslušnou zónu 

n

možno cestovat vlakem i MHD. Již je 
zpracován návrh JŘ pro rok 2007. Je 
k nahlédnutí na intenetových stránkách 
KORDISu. Připomínky možno uplatnit 
prostřednictvím obce.

Zpětný  odběr elektrozařízení. Novela 
zákona o odpadech stanovuje povinnost 
výrobcům zpětného odběru elektrických 
spotřebičů a jejich následné rozebrání 
a využití jednotlivých částí jako surovin. 
Každý prodejce Vám musí sdělit kde 
lze ten který spotřebič vrátit. Je několik 
možností - přímo prodejci, na určené 
místo (dle značky) popř. na sběrný dvůr 
v obci, pokud je dohoda s firmou, která 
má na tuto činnost licenci. Elektrická 
zařízení jsou rozdělena do 10 skupin 
a firmy odebírají jen některé skupiny 
nebo všechny. V ČR je již několik firem, 
které zastupují určité výrobce (ti jsou 
většinou zakladateli těchto firem). Budou 
muset spolupracovat, protože cestování 
po republice by bylo nákladné.

Když jsme u odpadů. Jistě i Vám se již 
stalo, když jste vyšli na ulici a v dnešním 
chladném červnu si někdo přitopí, že 
je to „cítit“. Těžko se určuje, kdo to 
způsobil. Chtěl bych znovu požádat 
všechny, aby nespalovali jakékoliv plasty. 
Měřením bylo zjištěno, že spálením 
např. 2 kelímku od jogurtu se dostane 
do ovzduší více dioxinů než za celý 
týden z brněnské spalovny, kde spalují 
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Slovo starosty

ČÍSLO 2 l ČERVEN 2006 l CENA 5 KČ

Z OBSAHU:

l	 Den	matek
l	 Kdeže	jsi,	Vranovické	jaro!
l	 Občanské	sdružení	Vrata
l	 Biřmování	ve	Vranovicích
l	 Historie	domů
l	 Parlamentní	volby
l	 Jak	hasičům	odplavila...
l	 Praha	-	výlet
l	 Silový	trojboj
l	 Rodinná	výstavba
l	 Kulturní	kalendář

Veřejné 
vystoupení 
TJ SOKOL 
Vranovice

Dne 13. května pořádala místní 
TJ SOKOL veřejné cvičení, které bylo 
součástí  dění XIV. Všesokolského sletu. 
S výsledkem svého nácviku se představily 
všechny čtyři skladby. Mladší žáci, 
pod vedením Jany Němcové a Zdeňka 
Hochmana, předvedli s klukovským 
zápalem a přirozenou hravostí svoje 
cvičení s karimatkami. Zvláště se tužil 
nejmladší a také nejmenší cvičenec 
Jan Kodýtek, kterého nikdo nepřehlédl 
a moc se líbil.

V další skladbě se představily 
ženy, které pod vedením Jany Hladké 
získaly přízeň  diváků nejen vlastním 
provedením ale také tím, že po menším 
nedorozumění s hudbou si první oddíl 
zacvičily dvakrát.

Třetí sletovou skladbou byl Výlet 
s aerobikem, pod vedením Marty 
Goliášové a Hany Zeklové. Představilo 
se osm dorostenek ve svižném cvičení se 
stepy v zajímavé choreografii.

Poslední skladbu, Rozkvetlá louka, 
pro mladší žákyně, pod vedením 
Marie a Petry Goliášových, zacvičilo 
celkem osmnáct dívenek, z toho dvě 
pro doplnění celku přijely z Hrušovan 
u Brna. Děvčata doslova zazářila, a to 
nejen barvou cvičebního úboru, ale 
hlavně rytmickým zvládnutím pohybu 
a sladěním s hudebním doprovodem.

 Jako hosté se na veřejném cvičení  
představily dívky ze školního klubu se 
dvěma velmi hezkými country tanci.

Zajímavá byla  ukázka sportů. 
Členové oddílu silového trojboje 
předvedli jednotlivé discipliny. Vysvětlili 
jejich pravidla. Seznámili diváky 



Den matek
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desítky tun odpadů. Jsou zde ale účinné 
filtry a jiné teploty hoření. Pokud se Vám 
nechce odnést kelímky do kontejneru 
na plasty, raději je dejte do popelnice. 
Jestli máte pocit, že v některé části obce 
chybí potřebné kontejnery, upozorněte 
na tuto skutečnost na obecním úřadě. 
Mottem letošního veletrhu v Brně 
o životním prostředí bylo: NEHRAJME 
SI SE ZEMÍ! Víte, že např. osobní 
automobil znehodnotí jen za hodinu 
provozu až 270 m3 vzduchu a spálením 
benzínu nám životní prostředí zatíží 
desítky tun těžkých kovů a jiných 
zdraví nebezpečných látek - za den jen 
v ČR. Kolik pak vyprodukují kamióny 
s obsahem motorů až 10 x větším?

Když jsme u automobilů. Řidiči, od 
1.7. platí nový systém evidence přestupků 
proti pravidlům silničního provozu 
(bodový systém) a  několikanásobně 
se zvyšují i pokuty a sankce za tyto 
přestupky. Kéž by to přispělo k lepšímu 
chování a respektování předpisů 
některými řidiči.

V měsíci červnu, konkrétně 3. byl po 
úpravě prostor na ulici Hlavní otevřen 
Sport bar. Provozní doba je od 10:00 hod  
do 22:00hod každý den. K dispozici je 
cca 25 míst.

Další provozovnou, jejíž otevření 
je připraveno na červen je prodejna 
nábytku firmy Mikulík na ulici Lipová. 
Toto je naplánováno na sobotu 24. 
června.

Na závěr mi dovolte, abych popřál 
nejen žákům, studentům a učitelům 
příjemné prožití prázdnin, ale i nám 
ostatním, pěknou dovolenou na různých 
místech naší vlasti nebo v zahraničí.

n	 O.	Vybíral

n
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Slovo	starosty...

Den matek se v Klubu důchodců 
slavil 14.5. v klubovně seniorů. Ti 
se sešli, aby si připomněli tento den 
maminek a babiček. Svátek oslavilo 32 
žen a za muže jim popřál vše nejlepší 
k jejich svátku zástupce mužů předseda 
KD pan Ivan Bednář. Na tuto oslavu 
se přišel podívat také náš kronikář 
p. Ing. Pražák.

Při této oslavě vystoupily ve svém 
programu žákyně místní školy za 
vedení učitelky pí Libuše Krejčiříkové. 
Děkujeme. Děvčata měla pro každou 
přítomnou ženu přáníčko - bílou 
papírovou holubičku. Za své vystoupení 
dostala každá účinkující sladkou 
odměnu.

Po oficiální části přítomní 
pobesedovali jako každoročně při malém 
občerstvení. Obvyklou kávu nebo čaj 
doplnily zákusky, které nám tentokrát 
připravila pí Jitka Wollingerová. Také 
jsme si připili na zdraví.

Domů ženy odcházely spokojené 
a odnášely si připomínku svého svátku  
- malou kytičku a bílou holubičku, toto 
bylo doručeno i nemocným členkám. 

Všichni přítomní tak prožili pěkné 
odpoledne. 

n	 L.	Drápalová

s nejčerstvějšími výsledky z mistrovství 
republiky.

Nejinak tomu bylo i v prezentaci 
šachového oddílu, kde jejich dva členové 
sehráli za příslušného, vysvětlujícího 
komentáře bleskovou partii. 

Sportovní program byl doplněn 
v předsálí Sokolovny výstavkou 
z novodobé historie Sokola. Byly 
k dispozici fotografie z předchozích sletů 
a různé autentické materiály.

Vranovickým veřejným cvičením pro 
cvičence začalo, jak sami žertem říkají: 
„Letní turné“. Podle dohody s cvičenci 
jiných TJ se jednotlivé skladby představí 
například ve Střelicích, Moravských 
Bránicích, Židlochovicích, Třebíči 
a hlavně pak 11.června v Brně.

Vyvrcholením bude účast v Praze. 
Je potěšující sledovat s jakým nadšením 
se cvičenci i cvičitelé (někteří oboje 
současně) zapojují do dění. Například 
Marta Goliášová je cvičenkou ženské 
skladby, ale hlavně vedoucí skladby 
Výlet s aerobikem nejen u nás, ale 

v rámci celé Župy Jana Máchala. 
Marie a Petra Goliášovy jsou vedoucí 
skladby pro mladší žákyně, sami pak 
cvičí jako dorostenky. Helena Hladká 
zvládla nácvik  dvou skladeb, jak pro 
dorostenky, tak i pro ženy. Poděkování 
pak patří i rodičům dětí, kteří své malé 
cvičence podporují a v zimních měsících 
doprovázejí z nácviku, to už je tma. Paní 
J. Vybíralová a K. Holečková nabídly 
svou pomoc jako dozor mladších 
žákyň. Zúčastní se s nimi převážné části 
„Letního turné“ včetně Prahy.

Pro mnohé spoluobčany se v době 
různých fitcenter, moderních bowlingů, 
sportovních televizních přenosů 
může zdát Sokolské hnutí jako něco 
zastaralého a málo pochopitelného. 
Jenže Sokol to není jen to, co je vidět, 
ale hlavně to, co je možno prožít. Je to 
zakořeněná tradice naplněná poznáním 
sama sebe, vzájemným kamarádstvím 
a pomocí, pocitem, že člověk není sám, 
že je součástí něčeho ušlechtilého a má 
možnost to spoluutvářet.

n	 Jana	Hladká

Vystoupení	TJ	Sokol...

UPOZORNĚNÍ

Od 8.5.2006 lemuje silnici 
k fotbalovému hřišti necelá stovka 
okrasných keřů. Prosíme všechny 
příznivce fotbalových utkání i ostatní 
občany, aby byli opatrní při parkování 
osobních automobilů a autobusů v této 
lokalitě. Pevně věříme, že se keřům bude 
dařit stejně dobře jako višním a třešním, 
které byli na jiných místech obce 
vysazeny v loňském roce. Děkujeme.

n	 starosta	a	přátelé	zeleně

VÝZVA

Je Ti minimálně 18 let, jsi zdravý 
a nebojíš se v podzemí? Tak přijď mezi 
nás. Speleologická skupina přijímá nové 
členy. Informace podá - René Nešpor, 
Hlavní 422, Vranovice, mezi 16 - 19 
hodinou. 

n

n

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

Našel se poklad. Kde? Na půdě 
v domě po Slavíkových byl kufr a v něm 
knihy. Většina z nich byla poškozená 
a opotřebovaná, ale deset knih je 
odlišných. Zachovalé, téměř nové, 
polovinu z nich napsal bývalý prezident 
Dr. Edvard Beneš. Jsou k dispozici našim 
čtenářům v knihovně. Pokud nebudou 
u nás využity, nabídneme je čtenářům 
některé větší knihovny pro studijní 
účely.

n	 M.	D.

n

Různé
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Kdeže jsi, 
Vranovické jaro!

Recepty na 
dobrá jídla

Tento nadpis se vztahuje nejen na 
roční období, ale i na  kulturní akci, která 
proběhla 25.3. letošního roku. Je to tak 
dávno, že by snad  bylo lépe psát o „Jaru 
2007“. Přesto je však jedna okolnost, 
která mě k psaní nutí.

Snad to byl pěkný zážitek, snad 
jsme se pobavili. Naprostá většina 
stánků byla se sortimentem zboží, které 
jsme chtěli vidět a které nás potěšilo. 
Zavzpomínejme na krásné krajky, 
perník, keramiku, květiny, výrobky ze 
dřeva, med a medovinu, koše, košíky, ale 
i rýče, lopaty, motyky. Mohli jsme vidět 
ruční spřádání ovčí vlny, kováře při práci 
a prodejce ryb. Které dítě odolalo sladké 
vatě, nebo dobrému klobásku z udírny.

K tomu přidejme krásné atrakce. 
Nezapomenutelný košt gulášů, poníky, 
lunapark, módní přehlídku, vystoupení 
dětí ze ZUŠ. Prostě bylo se na co dívat.

Ale co bylo úplně nejkrásnější a co mě 
nejvíce potěšilo, byla účast občanů. Vaše 
účast! Znovu se potvrzuje , že Vranovice  
jsou kulturní obcí. Trh navštívilo 
neuvěřitelných 782 návštěvníků. Pravda, 
byli tam i lidé z okolních obcí, ale to 
je  dobře. A to prosím bylo počasí „nic 
moc“, nebo spíše špatné. 

Pokusme se společně o to, aby kultura 
plnila svoje poslání. Ať nás sdružuje. 
Ať nás vede k vzájemnému respektu,  
k úsměvu na rtech. Ať jsme hrdi na to, 
že jsme z obce, kde je kultura nezbytným 
doplňkem každodenního, mnohdy 
nelehkého života. Ať představitelé obce 
nikdy nezapomenou na kulturu, jako 
nedílnou součást svých pracovních 
povinností. Udělejme každý malý krůček 
k tomuto cíli a poznáme, že budeme mít 
krásný pocit, když něco pro někoho  
uděláme. A udělali jsme! Na humanitární 
akci bylo vybráno 1 020,-Kč. Ředitelství 
školy se rozhodlo věnovat tuto částku na 
materiální podporu jednomu sociálně 
slabému, ale talentovanému žákovi.

Všechny vás zdraví a děkuje

	 Jenda	Raus

Existují mezi námi spoluobčané, kteří 
již v říjnu roku 2005 přesně věděli, že 
opravdové jaro ve Vranovicích nezačne 
ani podle počasí ani podle kalendáře, ale 
přesně 25. března 2006 v 10.00 hodin.

Já jsem v tento den nedobrovolně 
opouštěla vyhřáté peřiny. To je smůla. 
Taková zima. Déšť. A já mám jít s rodinou 
„až“ do haly na nějakou výstavu. Lenost 
a neochota. Často jediné důvody proč 
někam ve Vranovicích nevyrazit. Nebyli 
jsme tedy líní a vyrazili jsme na desátou.

Hned při placení symbolického 
vstupného se nám překvapením otevřely 
pusy dokořán. Záplava květin a úsměvů 
nebrala konce. Na prahu sokolovny bylo 
již nad slunce jasné, že zažíváme na 
místní poměry zcela ojedinělou událost.

Co bylo k vidění, slyšení, ochutnání, 
vyzkoušení a ke koupi nebudu popisovat. 
Věřím, že účast byla taková, že všichni 
už vědí. Chtěla bych ale touto cestou 
poděkovat panu J. Rausovi a mnohým 
ostatním, které postupně získal a nakazil 
„jarní horečkou“ za milé potěšení. Děkuji 
i jménem těch, se kterými jsem mluvila 
(bylo jich spousta a nejen místních). No 
a pokud by snad někoho z vás zajímalo, 
kdy přesně začne ve Vranovicích jaro 
v roce 2007 teď víte, na koho se obrátit.

n	 Lada	Zajícová

Co říkáte děvčata, (možná i kluci). 
Dokážeme najít do této části Občasníku 
vždy nějakou kulinářskou specialitu? 

Já bych začal tak, že se svolením pana 
Jiřího Havrilly napíši recept na guláš, 
který na degustaci gulášů ve Vranovicích 
obsadil první místo.

MAĎARSKÝ GULÁŠ

Maďarům a Španělům prý proudí 
v žilách krev a ostrá paprika, říká Jirka 
Havrilla. To je úvod, který si může 
každý vysvětlit po svém. Ještě dodává, že 
v jednoduchosti je krása.

Tak a nyní ten recept:
Na sádle zpěníme cibulku do růžova, 

přidáme papriku a na kostky nakrájené 
hovězí maso (může být i jiné). Jirka ještě 
dodává „maso krájejte s láskou“.

Když se maso zatáhne a změní 
barvu na šedou a pustí šťávu, začneme 
s přidáváním ingrediencí jako je sůl, 
pepř, jemně drcený kmín, worčestr 
a přidáme sladkou i ostrou papriku. Při 
dalším dušení si zvlášť připravíme koření 
„na divoko“, které necháme vyluhovat ve 
vroucí vodě (asi 20 min). Při průběžné 
degustaci přidáváme tento elixír dle 
libosti. Po změknutí masa přidáme 
jemnou zásmažku s paprikou (sladkou 
i ostrou) dle chuti. Vše uvedeme do varu 
a podáváme na talíř s krájenou cibulí.

Dobrou chuť přeje Jirka Havrilla.

n	 JR

Jedná se o soutěž, jíž se zúčastňují 
žáci 5. až 9. tříd (vítězové školních 
kol) a porovnávají své znalosti se žáky 
okolních škol. Letošní klání proběhlo 
opět v Pohořelicích v pátek 28.4.06 
v sále staré radnice. 

Soutěžili žáci z Pohořelic, 
Židlochovic, Loděnic, Vlasatic 
a Vranovic. Témata byla stejná jako 
v loňském roce:

všeobecný test ze zákonůl

kdybych byl starosta
co bych změnil (v zákonech)
stavění věže
prodal bych cigarety.

Zástupci naší školy pod vedením 
pí učitelky Říhovské se drželi stále 
v popředí. V závěrečné soutěži se dostali 
i do vedení. Poslední dvě otázky je 
odsunuly na 2. až 3. místo, v rozstřelu 
pak vybojovali 2. místo. Tímto bych 
jim chtěl ještě jednou poděkovat za 
předvedený výkon. 

n	 Starosta	(člen	poroty)

l

l

l

l

Paragraf 11/55 (nebo-li za 5 minut 12)
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Jak vranovickým hasičům odplavila 
velká voda kovový šrot
Poslyšte příhodu o tom, jak 

vranovickým hasičům odplavila velká 
voda kovový šrot.

Tak, kluci, v sobotu jdem na to, 
říká Honza Rohrer (Sklíčko) svému 
mančaftu. Ve středu se mnou pojede 
Honza Hanuš natankovat, ať máme na 
ten šrot dost nafty.

A jeli. Po cestě se divili, co ta 
„Švarcava“ vyvádí, protože pod mostem 
u Uherčic byla úplně po okraj. „No to je 
teda dílo“, říká Sklíčko a netuší jaké „dílo“ 
jim ta velká voda právě připravuje.

Sotva natankovali, hlásí se velitel 
operačního střediska z Břeclavi.

Pánové, zdá se, že by nám mohla 
voda způsobit vážné nebezpečí. Ať jste 
připraveni. Nejdůležitější je, abyste 
měli plně natankováno a snad i trochu 
jídla do zásoby nebude na škodu. To 
pro nás ovšem neplatí, myslí si Sklíčko 
a uchechtne se, my máme natankováno 
a navíc v sobotu vyhlášený sběr kovu. 
Smích jej však v zápětí přejde, protože 

v 17.30 je vyhlášen poplach a jedou do 
Pohořelic. Tak to je pěkná makačka, 
říká Honza Hanuš a tahá pytle s pískem 
200 metrů ulicí Brněnskou. Když přijela 
posila, tak si oddechli a domnívali se, 
že bude trochu pokoj. Jenomže přichází 
další zpráva, „nebezpečí v Uherčicích“. 
No co se dá dělat, jsou to naši sousedi. 
Jede se tam.

A zase písek a pytle a končí se 
o půlnoci. Pak se jedou domů vykoupat, 
najíst a odpočinout. 

Voda však, prevít, neodpočívá. 

Nabývá na síle a hejtman JMK vyhlašuje 
stav nebezpečí. V pátek ve 12.30 jsou 
povoláni zpět do Pohořelic. Nastupuje 
voda v ulici Mlýnské. Celý hasičský tým 
si rozděluje služby. Obsluha čerpadel, 
kontrola vzdutí vody a oddych. Vše po 
dvou hodinách, až do rána. A kdo má 
ruce a nohy, jde posilovat hráze, neboť 
hlavní vlna teprve přichází. V té chvíli je  
rozhodnuto o evakuaci obyvatel z ulice 
Mlýnské a městské části Chaloupky. To je 
již sobota 1.4. odpoledne. Chudáci lidé.
Jsou ubytovaní ve škole. S sebou si mohli 
vzít jen to nejdůležitější. A vranovičtí 
hasiči se dostali domů až v osm hodin 
večer.

Neděle byla sice volná, ale v pondělí 
odpoledne je další výjezd do Uherčic, 
kde se čerpala voda ze sklepů a ve středu 
opět do Pohořelic, kde čerpali opět vodu 
z ulice Mlýnské až do půlnoci.

Zdá se, že velká voda dostává rozum. 
Zpráva je taková, že pokud nezačne 
pršet, tak bude pomalu opadávat. 

Vranovičtí hasiči jedou domů. Honza 
Rohrer, Honza a Aleš Hanušovi, Jenda 
a Laďa Pokorný, Radek Šiška, Tomáš 
Soukal, Mirek Veselský, Karel Vrátný, 
Jakub Hanuška, Vila Kelbl, Karel Maršák 
a Zdeněk Gloc.

A nyní pronáší Sklíčko památná 
slova: „Pánové, jak se tak dívám po 
Vranovicích, tak my hlídáme vodu všude 
po okrese, aby se nevylila a ona nám za to 
doma sebrala připravený kovový šrot“.

n	 JR

Po téměř 12 letech se v roce 2007 
ve Vranovicích uskuteční velká slavnost 
a to nejen z církevního pohledu. Říká 
se, že zkouškou dospělosti je maturita. 
U křesťana je tím krůčkem k dospělosti 
ve víře přijetí svátosti biřmování. Jak by 
potvrdili mnozí pamětníci z řad občanů 
Vranovic - biřmování dříve bývalo 
téměř každý rok a vždy to byla událost 
pro celou vesnici. V současné době, 
která zapomíná na duchovní potřeby 
člověka, je právě příprava na přijetí této 
svátosti dobrou možností k zastavení 
a zamyšlením na bytím člověka.

n	 -ř-

Biřmování ve 
Vranovicích

Tady je pozvánka pro Vás:
Hodně lidí z farností Vranovice, 

Ivaň a Pouzdřany touží po biřmování. 
Ta příležitost je právě teď.  Budeme se 
scházet, rozmlouvat, připravovat se, 
duchovně růst, rozjímat nad Písmem, 
modlit se, žít ve společenství. Dojděte 
mezi nás. Řekni o tom svým kamarádům. 
Věk nerozhoduje. Pravidelně po celý rok 
v kostele ve Vranovicích v 17 hod. mše 
svatá, v 18 hod. příprava na biřmování. 
Je nutné vytrvat a chodit pravidelně, po 
celý rok. Prožijte s námi přípravu na 
biřmování celý rok, neváhejte a dojděte 
mezi nás již tento pátek.

Těšíme se na Vás! Vezměte si s sebou: 
sešit, propisku, olomoucký kancionál 
(modrý), Bibli – český ekumenický 
překlad).

Pozvánka

Začátek dubna za vranovickou hrází 
- pohled na Kolby



Májová 2006 - velcí stárci Májová 2006 - malí stárci

Mostek na cestě do Uherčin v zapadajícím slunci

Den matek 2006 - Obecní úřad Momentka z rozdílení cen na rybářských závodech

Vranovická jaro - celkový pohled

Zrekonstruovaná silnice u nádraží Příprava na slet
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KULTURNÍ	KALENDÁŘ	NA	ObDObÍ	ČERVEN	-	SRPEN	2006

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

SOKOl	VRanOVice

10. - 11. 6. - nácvik na XIV.všesokolský slet v Brně generálka
18.6.  - nácvik v Židlochovicích
5. - 6. 6. - Všesokolský slet v Praze

S	K

19. - 20. 8.  - Tradiční Vranovické hody 

ZáKlaDní	šKOla

24. 6.  - celodenní výlet rodičů a dětí MŠ do ZOO Lešná
28. 6.  - osmý ročník turnaje „O pohár starosty v kopané (chlapci) 
   a ve volejbalu (děvčata).
   Vystoupení taneční skupiny  CRAZZY GIRLS.
29. 6.  - rozloučení MŠ s předškoláky a rozloučení se žáky 9.tříd 
   na OÚ
červen  - slavnostní ukončení školního roku 2005-06 ve sportovní 
   hale
   Vystoupení žáků ZUŠ Pohořelice
červen  - jednodenní vlastivědné výlety tříd
červen  - krytý bazén v Hustopečích
červenec  - letní dětský tábor Prudká (v případě zájmu)

KluB	DůcHODců

10. 6.  - koupání Čalovo 
15. 6.  - členská schůze

cyKlOtuRiSticKý	KROužeK

11. 6.  - TEMPLÁŘSKÁ CYKLOSTEZKA
   na kole - 90 km, sraz v 8 hod. u školy
25. 6.  - STAATZ - ZŘÍCENINA HRADU
   na kole - 85 km, sraz v 8 hod. u školy
červenec  - PUTOVÁNÍ – STRÁŽNICKO
   pravděpodobný odjezd 27.7.

Zuš

30. 6.  - v 09.00 hod. koncert na zakončení školního roku ve 
   Vranovicích

Vinaři

29. 7. - Beseda u cimbálu s ochutnávkou vín vranovických 
   vinařů. Hraje KATRÁN.

OBec	PřiBice

24. - 25. 6.  - Tradiční krojované hody

OBec	iVaň

26. - 27. 8.  - Tradiční hody

OBec	uHeRčice

24. 6.  - Tradiční hody

MěStO	POHOřelice

17. a 18. 6.  - II. ročník  Slavností města Pohořelic a okolí pod názvem
   „Pohořelice v době přemyslovské“

KinO	JiSKRa	VelKé	něMčice

13.6.  - v 19.30 hod. - Účastníci zájezdu
   Nová česká komedie.
27.6.  - v 19.30 hod. - Letopisy Narnie
   Dobrodružný film plný kouzel

Úprava 
komunikace 
na ulici 
Přibická

Očištěný 
opuštěný hrob 

na hřbitově
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Parlamentní volby
Po urputných bojích  dvou nejsilnějších stran ODS a ČSSD dochází ve dnech 2. 

a 3. června 2006 k volbám. Občané Vranovic, stejně jako celý národ, v předvolebním 
období pozorně sledovali dialog mezi předsedy obou stran panem Topolánkem 
a Paroubkem v televizních pořadech a přemýšleli o vlivu jednotlivých programů 
na další  rozvoj naší společnosti. Ne však všichni občané pokládali za rozumné jít 
k volbám. Nepochopili, co se po nich vyžaduje.

Příprava voleb ve Vranovicích probíhala v souladu s volebním zákonem č.247/ 
1995 Sb. Volilo se ve dvou volebních okrscích za účasti volebních komisí.

Počet voličů ve Vranovicích činil: 1. okrsek 710 (č.p. 1 – 371)
 2. okrsek 867 (č.p. 372 – 700)
 celkem 1577 občanů
Účast voličů při volbách: 1. okrsek 370 účast 52 %
 2. okrsek 543 62,6 %
 celkem 913 57,9 %
Počet platných hlasů: 1. okrsek 370
 2. okrsek 540
 celkem 910

Výsledek voleb: 1./2. okrsek celkem procent
1    Strana zdravého rozumu 2 / 2 4 0,44
5    Právo a spravedlnost - / 2 2  0,21
6    Nezávislí 3 / 3 6 0,66
9    ODS 105 / 175 280 30,77
10  ČSSD 108 / 169 277 30,44
11  SNK   Evropští demokraté 6 / 8 14 1,54
14  Pravý blok 5 / - 5 0,55
16  Česká strana národně socialistická - / 1 1 0,11
17  Moravané - / 12 12 1,32
18  Strana zelených 25 / 41 66 7,25
20  KSČM 48 / 62 110 12,09
23  Folklor a Společnost - / 3 3 0,33
24  KDU – ČSL 62 / 57 119 13,07
25  Nezávislí demokraté 2 / 2 4 0,44
26  Strana rovnost šancí - / 1 1 0,11

Z uvedené tabulky je patrné i pořadí volebních stran.
Při posuzování účasti a neúčasti  občanů při volbách možno konstatovat: 
U občanů starších 70 let účastnilo se 128 osob, z toho  většina 80 žen, svojí neúčast 

poznamenalo 61, z toho 39 žen.
U občanů středního věku 30 - 69 let byla účast na volbách 640, z toho 341 žen,  

neúčastnilo se 371 občanů, což je 36%.
U mladších ročníků ve věku 21 – 29 let  byla účast 91, z toho 40 žen, neúčast 204,  

což činí 69 %, z toho 100 žen. U voličů, kteří se zúčastnili prvních voleb ve věku 18 – 
21 let volilo 44, z toho 21 dívek, nevolilo 38 mladých občanů, což činí 46 %. Procenta 
neúčasti těchto dvou skupin jsou poměrně vysoká.

Největší účast zaznamenali občané  staršího věku - účast 68 % na volbách. Největší 
účast voličů byla zaznamenaná první den voleb, kdy odvolilo přibližně 38 – 40 % 
občanů.

n			                                                                                                                 B. P..

Historie domů
Pan Dvořáček vzpomíná na historii 

některých domů, nebo objektů ve 
Vranovicích. Rádi otiskujeme jeho 
vzpomínky.

Víte že:
Na místě, kde je nyní objekt u nás 

známý pod jménem FRUTA, byl 
původně „katr“ a řezalo se tam dřevo? 
Majitelem tohoto katru byl nějaký pan 
Krátký. To bylo v období po roku 1918. 
Katr byl poháněn parním strojem, měl 
velké setrvačníkové kolo a převod na katr 
byl samozřejmě řemenem. Tehdy žádná 
mechanizace nebyla a tak to byla velmi 
těžká a namáhavá práce. Později pan 
Krátký změnil výrobu, zřídil betonárnu 
a začal vyrábět betonové skruže.

Po válce, tj. po roce 1945, objekt 
koupil pan Celnar. Ten pocházel z Ivaně 
a zřídil v objektu zpracování okurků. 
První okurky měly název REAL. V roce 
1948 však byl podnik znárodněn a tehdy 
vznikl známý podnik FRUTA.

Víte že:
Podnik na sušení čekanky založila 

firma Frank a spol? Byl to rakouský 
podnikatel.

Dodnes se tomuto podniku říká 
„Frankovka“. Prvním správcem 
tohoto podniku byl pan Granza. Měl 
dva kluky a s těmi jsem kamarádil. 
V roce 1932, když se stavěla na dráze 
druhá kolej (původní trať Brno Vídeň 
byla jednokolejná), tak se za tímto 
podnikem začal těžit štěrk. Tak vznikly 
tzv. „doliny“, tak jak je známe dodnes. 
Později je zmíněný podnik využíval 
jako sedimentační odkaliště.

Dalším vedoucím podniku byl pan 
Lounek. To vše je období před rokem 
1940. Po válce vedl podnik pan Šenk, 
Krchňavý a Koubek.

Základním artiklem byla sušená 
čekanka. Sušila se tu však i řepa 
a brambory.

Víte že:
Ve Vranovicích byl i cukrovar? Starší 

si pamatují, že železniční vlečka, která 
nyní vede do skladu dřeva, vedla dál 
přes cestu až do objektu směrem na dům 
bývalého Svazarmu. Dnes z toho zbyl 
jenom dům (Hrůzy) a stará škvárová 
zídka. Cukrovar však měl komín 
(ten byl zbořen asi v roce 1956), dále 
měl váhu (někde v prostoru u uličky) 
a čerpací stanici na vodu v Síčkách 

(dnes tam najdete základy). Cukrovka se 
skladovala na poli (dnes tam stojí domy 
Šťastných, Hanušů, Hladkých), nebo 
v prostorách stávajícího dřevoskladu.

Svou funkci však cukrovar pozbyl již 
dávno, někdy v roce 1910. Naposledy se 

zde ještě vyráběla marmeláda pro vojsko 
v období 1. světové války. Po této válce 
byl podnik úplně zrušen.

n	 JR
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Praha Silový trojboj
Ve čtvrtek 11. května navštívily 

deváté třídy ze ZŠ Vranovice Prahu. 
Laskavý dozor nad námi měli p. uč. 
Karpíšková, p. uč. Kadlec a pan ředitel. 
Cesta probíhala hladce, nejspíš proto, že 
většina z nás ještě napůl spala, vyjížděli 
jsme totiž v 6:30…

Naše první kroky po Praze vedli na 
Pražský hrad, kde se konala výstava Karel 
IV. - císař z boží milosti, na níž jsme 
mimo jiné viděli Madonku ze slonoviny, 
modlitební knihu Václava IV., konvici 
z achátu i křišťálu, Zlatou bulu s pečetí 
Karla IV. - a to všechno z období za vlády 
posledních Lucemburků v letech 1347 - 
1437.

Také jsme navštívili Senát ČR, kde 
asi většinu na první pohled zaujala 
pásová kontrola batohů i nás samotných. 
Všichni bedlivě sledovali obrazovku 
a hlídali, zda někdo nepřeváží 
nebezpečné zbraně (zájem upoutal 
především pan učitel Kadlec, který pípal 
kvůli svému kapesnímu nožíku :-), ale 
když jsme zjistili, že na obrazovce nic 
zajímavého k vidění není, jen jsme čekali 
na paní průvodkyni, od které jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých informací, 
například že sál, ve kterém zasedá senát, 
je dřívější konírna .Také jsme se mohli 
vyfotografovat na čestných místech 
našich politiků. Mnozí toho využili a na 
chvíli se stali senátory (ale mají smůlu, 
protože senátor musí mít alespoň 40 let 
:-) .

Když jsme prošli nádhernou zahradou 
s pávy, kde dominovaly umělé skály, 
nic nám nebránilo jít přes Karlův most 
do Národního divadla. Pan průvodce 
stručně vylíčil minulost divadla a poté 
nás zavedl do hlediště a na galerii, ze 
které jsme mohli zřetelně přečíst známá 
slova ,,Národ sobě!“. Také nám ukázal 
základní kameny divadla z různých 
koutů Čech i Moravy, dokonce i jeden  
z ciziny od vlastenců, kteří žili v USA. 
Nakonec nás zavedl až na samotnou 
střechu Národního divadla, ze které 
jsme mohli pozorovat stověžatou Prahu 
v celé její kráse.

Po skončení prohlídky Národního 
divadla jsme dostali rozchod, ale většina 
z nás se vydala před Hlavní nádraží 
čekat na autobus, ve kterém jsme se měli 
převléknout do ,,svátečnějšího“ oblečení, 
abychom na muzikál Tajemství v divadle 
Kalich nepřišli v kraťasech a špinavých 

tričkách. Naneštěstí byl provoz v Praze 
tak hustý, že měl autobus veliké zpoždění 
a ti méně trpěliví čekání vzdali. Když 
konečně autobus dorazil, rychle jsme 
se převlékli a rozešli se do různých 
obchodů, obchůdků a občerstvení .

V sedm hodin jsme ale všichni už 
netrpělivě čekali na muzikál Tajemství, 
který nás rozhodně nezklamal. Děj 
vyprávějící o životě mladé doktorky 
Elišky (Michaela  Kuklová) nás velice 
zaujal a při závěrečné ,,děkovačce“  
potlesk patřil jí, Martinu Dejdarovi 
(Temný), Ivanu Vodochodskému 
(soused), Lindě Finkové (přítelkyně 
Elišky Kamila), Janě Vaculíkové a Janu 
Maxiánovi (Anežka a Jan) i ostatním 
hercům. Mnozí z nás také ,,ulovili“ pár 
podpisů a fotografií.

Může se zdát, že výborný den 
skončil, ale nás ještě čekala dlouhá 
cesta k domovu. Většina ji prospala 
a zbytek jen tak pozoroval krajinu nebo 
poslouchal diskmeny či MP3 přehrávače. 
Pan řidič nás rozvezl nejprve do Přibic, 
pak do Vranovic, do Ivaně a nakonec do 
Pouzdřan. Skvělý den byl u konce…

n	 Kristýna	Kučerová,	IX.A

Vranovičtí borci se prosazují 
v republikových soutěžích!

29.4.2006 proběhlo mistrovství ČR 
v tlaku na lavici v tělocvičně v Kašavě 
u Zlína. Tohoto mistrovství se zúčastnil  
Jiří Furch ze Sokola Vranovice a obsadil 
nepopulární čtvrté místo v kategorii do 
75 kg. Výkon Jiřího Furcha byl 155 kg.

14. mistrovství České republiky  
juniorů a dorostu se uskutečnilo 6. 
května 2006 ve sportovní hale v Mladé 
Boleslavi. Tohoto mistrovství se také 
zúčastnili nominovaní mladí siláci ze 
Sokola Vranovice. Na toto mistrovství 
přijelo celkem 46 juniorů a dorostenců 
z celé České republiky a usilovali 
o nominaci na nadcházející mistrovství 
Evropy.

V kategorii do 67,5 kg se umístil 
Radek Buček na třetím místě s celkovým 
výkonem 375 kg.

V kategorii dorostu do 82,5 kg se 
umístil Petr Synek na druhém místě 
s celkovým výkonem 435 kg.

V kategorii juniorů a nejlépe obsazené 
kategorii do 82,5 kg obsadil Tomáš 
Trávník pěkné druhé místo celkovým 
výkonem 575 kg. Jen 30 dkg osobní váhy 
dělilo Tomáše od prvního místa. Vítěz 
měl také celkový výkon 575 kg.

V kategorii do 100 kg obsadil Petr 
Biederman čtvrté místo celkovým 
výkonem 545 kg.

n	 I.	Karpíšek
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V následujícím příspěvku si dovolím 
položit  otázku nad jednou z významných 
oblastí rozvoje každé obce - výstavby 
rodinného bydlení. Jsou podmínky pro 
výstavbu rodinných domů v naší obci 
dostatečné a odpovídají tradicím obce? 
Tuto otázku pokládám v souvislosti 
s veřejným projednáváním změny 
Územního plánu v naší obci.

Zastupitelstvo obce v měsíci březnu 
projednalo a následně i schválilo změnu 
Územního plánu obce. Schválená změna 
Územního plánu obce, mimo jiné, 
významně rozšířila území pro možnou 
rodinou výstavbu.

Z tohoto pohledu by byla odpověď 
na položenou otázku zcela jistě kladná. 
Naše obec opravdu nabízí mnoho lokalit, 
které jsou určeny pro výstavbu RD. Je to 
však dostačující? Jistě tím Zastupitelstvo 
naplňuje nutnou podmínka rozvoje 
bydlení v obci. Výstavba rodinných 
domů je obrazem rozvoje, nebo také 
stagnace, dané obce.

Podmínky pro výstavbu rodinných 
domů jsou předurčeny, mimo jiné, 
následujícími objektivními vlivy:

pracovní příležitost v dané lokalitě.
cenová dostupnost pozemků 
a stavebních prací
možnost získání finančních 
prostředků pro výstavbu
nabídka služeb v dané lokalitě
Po vyhodnocení objektivních 

podmínek je zřejmé, že naše obec je 
naprosto ideální pro rodiny, které hledají 
venkovský typ bydlení a dávají přednost 
klidu a soukromí před městským typem 
bydlení. 

Vranovice, díky ideálnímu spojení 
s Brnem (centrum Brna je z Vranovic 
časově dostupnější, než z okrajových částí 
Brna) a díky přijatelné ceně stavebních 
pozemků (několika násobně nižší než 
Modřice, Moravany, Chrlice atd.) zcela 
jistě vytváří vysoký předpoklad pro 
poptávku výstavby rodinných domů 
v lokalitě naší obce.

Dalším vlivem, který ovlivňuje 
poptávku po zajištění vlastního bydlení 
je růst nájemného a naopak vysoká 
dostupnost hypotečních úvěrů. Tento 
nesporný fakt umožňuje finanční 
investice do vlastního bydlení zejména 
pro mladé rodiny s celkovými měsíčními 
příjmy ve výši nepřesahující 17.000,-Kč. 
Porovnání splátek hypotečního úvěru 

l

l

l

l

a nájemného u bytu v Brně je zcela 
zřetelně na straně vlastního bydlení.

Pro rozvoj výstavby RD v dané 
lokalitě musí být, mimo výše uvedených 
objektivních podmínek, podpořeno také 
místními podmínkami. A to zejména 
následujícími:

územním plánem (určuje dostatek 
stavebních míst)
plánem rozvoje (určuje priority 
obce)
organizační zdatností vedení obce 
dlouhodobým koncepčním řízením 
obce
připraveností inženýrských sítí
Přestože, je v naší obci dostatek 

lokalit určených k rodinné výstavbě 
a i objektivní podmínky jsou příznivé, tak 
v porovnání s ostatními srovnatelnými 
lokalitami, je rodinná výstavba v naší 
obci zcela nedostatečná. Obec nevytváří 
dostatečné podmínky a podporu pro 
výstavbu RD. Nemůže uspět ani argument 
nedostatku finančních prostředků na 
vybudování inženýrských sítí.

Z tohoto pohledu je zřejmé, že 
nestačí, aby Zastupitelstvo obce vytvořilo 
podmínky pro rodinnou výstavbu, ale 
je nezbytné, aby vedení obce, nejen 
plnilo zákonné podmínky, ale aby také 
vyvinulo daleko větší iniciativu při 
přípravě stavebních míst.

Obec nevytváří podmínky pro 
rodinnou výstavbu v oblasti organizační 
a v oblasti dlouhodobého řízení. Jedná se 
zejména o připravenost obce být aktivní 
při spolupráci s realitními kancelářemi, 
developerskými společnostmi, stavebním 
úřadem a stavebníky samotnými.  
Pouze aktivní organizační schopnost, 
dlouhodobé řízení obce a důsledná 
spolupráce se všemi zúčastněnými 
osobami je předpoklad pro zvýšení 
výstavby RD a celkový rozvoj naší obce.

Zvýšená rodinná výstavba 
napomůže k dalšímu rozvoji obce ve 
všech oblastech:

zvýšení prestiže obce
rozvoji podnikatelské činnosti
nabídne nová pracovní místa
zvýší možnost rozšíření nabízených 
služeb v obci
zvýší příjmy do obecního rozpočtu
Zda byla původní otázka, alespoň 

částečně zodpovězena si jistě zhodnotí 
každý čtenář sám, nebo si najde odpověď 
vlastní.

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Je také dost možné, že odpověď se dá 
zobecnit i pro jiné oblasti rozvoje obce. 
A to tak, že nestačí ze strany vedení 
obce, aby plnilo zákonné povinnosti 
a podmínky, ale aby také bylo aktivní 
ve vztahu k občanům, aby pro občany 
zajišťovalo určitý servis. Tento přístup by 
se jistě několikanásobně vyplatil všem, 
a zejména potom celkovému rozvoji 
obce. 

n	 Ing.	Jan	Helikar

Rodinná výstavba v obci

Dne 29.4.2006 (opět v sobotu, tak 
jako v loňském roce) uspořádal ročník 
1988 svou májovou zábavu. V pátek, 
den před májovou, se stavěla mája. 
I letošní stárci měli štěstí, že měli máju 
na „Dufkovým“, přestože se loni říkalo, 
že je to naposledy. Odtud v pátek v 17 
hod vyšel  průvod k sokolskému hřišti, 
kde stárci pod vedením Ing. Šicha a za 
vydatné pomoci vranovčáků máju 
postavili.

V sobotu ráno, po mši svaté ve 
vranovickém kostele, stárci chodili 
zvát na odpolední průvod a na večerní 
zábavu. Už od rána jim ale nepřálo 
počasí. Vytrvalý déšť zcela změnil 
průběh celého odpoledne. Dechová 
kapela bohužel nemohla stárky provázet 
na tradičním slavnostním průvodu obcí, 
proto stárci „proběhli“ vesnicí. Rychle 
od prvního stárka Tomáše Měřinského 
ke druhé stárce Martině Langové, kde 
byli i malí stárci a pak společně k první 
stárce Zuzaně Vybíralové a odtud rychle 
do sokolovny. Celou tuto dobu vyhrával 
obecní rozhlas, hlásil, že slavnostní 
pochod obcí se bohužel pro nepříznivé 
počasí nekoná a zval všechny vranovčáky 
do sokolovny, kde od tří hodin hráli 
Ištvánci. 

Průvod 11-ti párů stárků a dvou 
sklepníků a 12-ti párů malých stárků 
dorazil do sokolovny, kde předvedli svůj 
pochod. 

Večerní zábava začala ve 20 hod. 
v sokolovně ve Vranovcích samozřejmě 
pochodem velkých i malých stárků.

n	 MG

Májová ročníku 
1988
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Motto: Kultura je vše, co člověk za 
dobu své existence vytvořil…

Občanské sdružení VRATA 
zastřešuje činnost několika nadšenců, 
kteří již několik let ve svém volném čase 
produkují vlastní hudbu a prezentují ji 
na různých akcí. Přestože jde o činnost 
neziskovou, často spíše prodělečnou, 
nedbáme na občasné ztráty finanční, 
fyzické ani psychické. Odměnou pak 
nám jsou chvíle vytržení z všedních 
dnů a stereotypů, dobrý pocit ze 
setkání se zajímavými lidmi a s přáteli 
a známými, se kterými bychom se jinak 
nepotkali, a především zážitky, které 
kultura s sebou přináší. Protože kultura 
(v jakékoliv formě) je především to, co 
dělá člověka člověkem...

VRATA nejsou výdělečnou 
organizací. Zúčastněné osoby si 
nenárokují honorář. Za účinkování 
poskytujeme proplacení cestovních 
výdajů a alko/nealko občerstvení v rámci 
možností.

Nápad poukázat na Vranovickou 
neoficiální kulturu se zrodil někdy 

začátkem roku 2006 v hlavách Radka 
Šicha (Nezpapaláš, Pexeso, ex Yen Tak 
Rock), Zdeňky Jandáskové (Pexeso, ex 
Yen Tak Rock) a Rostislava Hladkého 
(Nezpapaláš).

Naším cílem je ukázat široké 
veřejnosti, že funguje i jiný svět, než 
ten, který jim servírují různá média 
a konzumní společnost. Že existuje 
svět, který se nemusí řídit zaběhnutými 
pravidly, jako je stále dokola opakující se 
text, pokud možno o lásce... Že přežívá 
jakási alternativní kultura, která sice 
už není stíhána politickým systémem, 
ale přesto se o ní dostatečně neví! Jsme 
si dobře vědomi, že se ve Vranovicích 
a jeho okolí nachází celá řada kvalitních 
umělců, kteří ještě nedostali dostatečný 
prostor ukázat, co v nich je. 

Chtěli bychom pravidelně 
předkládat, dle našeho názoru kvalitní 
hudbu, která má co říct. Bližší informace 
o připravovaných akcích se dozvíte na 
www.nezpapalas.wz.cz.

Realizační tým:
Biedermann Petr
Hladký Rostislav

Jandásková Zdeňka 
Zajíc Pavel
Prycl David
Šich Radek

PROGRAMOVÁ NÁPLŇ  
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

1) Pořádání pravidelných koncertů 
v sále U Fialů především regionálních 
rockových a folkových interpretů,

2) Organizace a pořádání hudebních 
produkcí festivalového typu na 
sokolském hřišti,

3) Pořádání tanečních zábav 
   a) rockoték, atd.,
   b) rockoték v kombinaci s živou 

hudební produkcí,
4) Pořádání poslechových pořadů 

známých hudebních interpretů 
s odborným výkladem,

5) Pořádání divadelních představení 
ochotnických souborů z regionu,

6) Pořádání autorských čtení 
začínajících literátů,

7) Propagace a podpora mladých 
umělců.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

n	 David	Prycl
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