
Přehoupli jsme se do poslední třetiny 
roku 2006. S ohledem na volby, které 
se konají ve dnech 20. a 21.10.2006 (+ 
senátní), si dovoluji malou rekapitulaci, 
protože informace o činnosti v obci byly 
zveřejňovány průběžně. 

Zastupitelstvo pracovalo v počtu 15 
členů a za uplynulé 4 roky došlo ke třem 
změnám v jeho složení. Rada pracovala 
po 4 roky ve stejném složení. Celkem 
zasedalo ZO 26x s průměrnou účastí 
75%. Rada se sešla 95x s účastí 85%.

Kromě těchto jednání byli všichni 
členové ZO zapojeni ve výborech a 
komisích. Pravidelnou činnost po celé 
volební období měl výbor finanční pod 
vedením Ing. Helikara, z komisí pak 
kulturní - předseda Jan Raus, a výstavby 
a životního prostředí - předsedkyně 
Naděžda Rejtková. Kontrolní výbor 
obnovil činnost až pod vedením 
Drahomíra Dofka koncem roku 2005. 
Zbývající komise rady - školská a 
sportovní - zaměřily svou činnost na 
pořádání jednotlivých akcí, týkajících 
se školy a sportu v obci. Nejen členům 
ZO, ale i členům výborů a komisí bych 
chtěl poděkovat za jejich práci pro obec, 
zvláště shora jmenovaným. 

A nyní krátké připomenutí, co se za 4 
roky vybudovalo:

byla dokončena kanalizace v celé 
obci
podařilo se obnovit komunikaci 
Sadová a Nádražní, částečně ulice 
Přibická
ve spolupráci se SUS zhotoveny  
vjezdy od Ivaně a Přísnotic a úsek od 
kostela po knihovnu, 
chodníky na Ivaňské ulici a jedna 
strana ulice Hlavní
byly zplynofikovány všechny obecní 
budovy
dostavěna a zkolaudována byla 
Junácká klubovna 
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vybavení našich hasičů je na velice 
dobré úrovni (vloni a letos byla 
opravena fasáda věže a provedena 
výměna krytiny)
byly tzv. zprivatizovány všechny 
budovy s obecními byty (až na jeden, 
který je v řešení)
na budově OÚ byla v přízemí 
vyměněna okna
byla dotažena voda a plyn k lokalitám, 
kde se staví RD nebo se bude stavět 
(Lipová, U Hřiště, U Hájku). 
Ne všechny akce byly plánované.Na 

základě vzniklých okolností a možnosti 
využít vhodnou situaci byly provedeny 
akce tzv. nad plán. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny ve zprávě za rok 2005.

Orientační náklady - za uplynulé 4 
roky bylo proinvestováno celkem cca 
40.500.000,- Kč. 

Nepodařilo se nám zajistit financování 
na výměnu oken OÚ a budovy ZŠ a také 
topení v těchto budovách.

I v dalších letech bude stále co 
vylepšovat a budovat. Rada připravila 
do zásobníku projektů Jm kraje pro 
plánovací období EU 2007 – 2013 
projekty za 56 milionů Kč. 

Na závěr přeji žákům a pracovníkům 
naší školy dobré vykročení do nového 
školního roku, občanům pohodu při 
výběru nového zastupitelstva a nově 
zvoleným zastupitelům mnoho úspěchů 
a trpělivosti při práci pro obec.

n	 O.	Vybíral
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Slet
XIV. Všesokolský slet v Praze se konal 

ve dnech 5. a 6. července 2006 a naše TJ 
nacvičila 4 skladby.

Skladbu pro mladší žáky  Karimatky  
nacvičili Zdeněk Hochman a Jana 
Němcová, skladbu pro mladší žákyně 
Rozkvetlá louka nacvičily sestry Marie 
a Petra Goliášovy, skladbu pro dorostenky 
a dorostence Aerobik nacvičila Marta 
Goliášová a Hana Zeklová, skladbu pro 
ženy Léto nacvičila Jana Hladká. 

Člen naší TJ oddílu volejbalu, Radek 
Rejtek, nacvičil s TJ Sokol Židlochovice 
skladbu pro muže Chlapáci, ale to jsme 
zjistily až na našem prvním vystoupení 
mimo Vranovice ve Střelicích. Spolu 
s ním cvičil i Pavel Petráš.

Vystoupení v Praze předcházela 
cvičení na místních a oblastních 
sletech. Vedoucí mladších žákyň těmto 
vystoupením říkaly „sletové turné“a 
ostatní toto označení od nich ihned 
převzali. Vystupovali jsme každý 
víkend počínaje 13.květnem, to bylo ve 
Vranovicích, kde se místním představily 
všechny skladby. Do Vranovic se na nás 
přišlo podívat asi 80 vranovčáků. Nejvíce 
se líbila skladba Léto, avšak ne proto, 
že byla opravdu tak pěkná, ale spíše 
z důvodu, že na dálku selhala domluva 
s „dýdžejem“ Petrem Biedermannem, 
který se domníval, že je konec, skladbu 
předčasně ukončil a ženy tak musely 
začít znovu od začátku. Hned další 
víkend skladby Léto a Rozkvetlá louka 
cvičily ve Střelicích. 28. května  v Třebíči 
cvičila pouze skladba Aerobik, 4. června 
pak skladby Léto a Aerobik jely do 
Moravských Bránic. 

Ve dnech 10. a 11. června se konal 
oblastní slet v Brně, kterého se kompletně 
účastnily všechny naše čtyři skladby. 
V sobotu 10. června probíhaly jednotlivé 
zkoušky, jen žáci se skladbou Karimatky 
měli zkoušku již v pátek 9.června. 
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Slet...

V neděli v dopoledních hodinách 
pak proběhla generálka odpoledního 
vystoupení. Vystoupení předcházel 
slavnostní průvod městem až na stadion 
Sokola Brno I na Kounicově ulici, kde si 
všichni cvičenci poslechli projev starosty 
župy.

18. června pak v Židlochovicích opět 
cvičily skladby Léto a Aerobik. Sletové 
turné uzavřelo veřejné cvičení v Nových 
Bránicích, kterého se zúčastnila pouze 
skladba Léto.

Další sobotu 1.7. jsme konečně odjeli 
do Prahy.

Předsletové cvičení bylo víc něž 
náročné. Především šlo o to, skloubit 
cvičení jednotlivých skladeb s volným 
časem vedoucích. Bez obětavé pomoci 
by to všechno asi sestry Goliášovy těžko 
zvládaly. Samy cvičit a ještě mít na 
starosti 16 děvčat z Vranovic a dvě dívky 
z Hrušovan u Brna, které doplňovaly 
druhý celek. 

Vedoucí mladších žákyň, výbor 
TJ Sokol Vranovice a náčelnice TJ 
Sokol Vranovice by tudíž chtěli touto 
cestou poděkovat paní Veselé, Petrové, 
Friedmannové,  Vybíralové, Holečkové 
a panu Mičkalovi a Veteškovi za jejich 
nezištnou pomoc a psychickou podporu 
při „sletovém turné“ . Výbor TJ Sokol 
Vranovice taktéž touto cestou děkuje obci 
Vranovice za výraznou finanční pomoc, 
kterou věnovala všem účastníkům XIV. 
všesokolského sletu, bez které by se 
jednotlivým cvičencům pobyt v Praze 
dvojnásobně prodražil.

Děkujeme.

n	 MG

Do Prahy odjelo naši TJ a obec 
reprezentovat celkem 39 účastníků. 

Odjeli jsme ráno 1.7. autobusem, od 
obecního úřadu. Celá naše výprava měla 
34 cvičících 7 vedoucích (Jana Hladká, 
Zdenek Hochman, Jana Němcová, 
Hana Zeklová, Marta, Marie a Petra 
Goliášovy) a 2 dvě členky doprovodu 
(Jana Vybíralová a Květa Holečková, 
jako doprovod mladších žákyň)

Pozn.: Vychází Vám 44? Vedoucí 
skladby AEROBIK cvičila ve skladbě 
Léto, vedoucí skladby rozkvetlá louka 
cvičily ve skladbě AEROBIK a Helena 
Hladká cvičila ve dvou skladbách 
AEROBIK a Léto.

Po cestě jsme v Brně  přibrali dle 
rozpisu ještě dalších šest cvičenců . Mezi 
nimi i naši župní náčelnici. V Praze 
jsme byli tak jako na předchozích dvou 
sletech ubytovaní ve škole v Nových 
Butovicích. ČOS pro všechny účastníky 
sletu připravila na večer příjezdu Gala 
večer v Sazka aréně, který moderovali 
Štěpán Škorpil a Lucie Výborná. Pestrý 
program obsahoval průřez bohatou 
sportovní činností Sokola s ukázkami 
sportů (např.všestrannost, gymnastika, 
moderní gymnastika, šerm, bojové hry, 
míčové hry, mažoretky, aerobik) a to i ve 
vrcholovém provedení a   se zahraniční 
účastí. Naše hochy nejvíce zaujal 
zápas mistra světa z USA a mistrem 
ČR v sumo. Pozdravila nás i Dana 
Zátopková a popřála nám, ať se nám 
XIV. všesokolský slet podaří. 

Ženy se zase velice dobře bavily 
v předsálí arény, kde hrálo několik 
lidových kapel a dokonce si zatančily se 
Sokoly z Portugalska před Sazka arénou 
při dechové hudbě. 

V neděli ráno následoval průvod 
Prahou. V čele naší župy vedle vlajkonošů 
šly v krojích Iveta Žaludková a Lenka 

Rausová. Už při cestě na seřadiště 
průvodu (Václavské náměstí) budila 
naše výprava příjemnou pozornost 
ostatních. Naše krojovaná děvčata šla 
uvnitř půlkruhu žen ve žlutých sukních  
půlkruh uzavíral Zdenek Hochman 
roztaženými pažemi. To proto, aby si 
dívky v tlačenici nepomačkaly kroje. 
Ženy začaly v metru zpívat lidové písně 
a zpěv  se v metru dobře rozléhal, že 
po nás ostatní účastníci sletu i cestující 
pokukovali a někteří se k našemu zpěvu 
přidávali.

Následující dny měli účastníci 
program na secvičné dle rozvrhu pro 
jednotlivé skladby. Absolvovali cesty ze 
školy na Strahov, většinou dvakrát tam 
i zpět denně metrem ze stanice Hůrka, 
která byla vzdálena pět minut chůze 
od školy, kde jsme bydleli. Ve stanici 
Anděl se přestupovalo na autobusovou  
zvláštní sletovou linku. Autobus nás pak 
zavezl přímo na Strahov. Jedna zkouška  
s cestou tam i zpět trvala  s pobytem 
na seřadišti a nástupišti asi tři hodiny. 
V horkém počasí to bylo opravdu 
namáhavé, hlavně pro mladší žákyně 
ze skladby Rozkvetlá louka a chlapce ze 
skladby Karimatky. Především děvčata 
měla náročný rozvrh zkoušek. Nestíhala 
obědy ve školní jídelně (někdy nejen 
ony). Tento problém jsme operativně 
vyřešili zakoupením plastových misek, 
do kterých jim vyzvedli jídlo ti, kterým to 
časový rozvrh zkoušek dovolil (většinou 
to byl vedoucí žáků Zdeněk Hochman). 
Zde se  prokázalo, že hlad je nejlepší 
kuchař a že studené vepřo-knedlo-zelo 
může být velmi chutné.

Sletová vystoupení byla rozdělena 
do dvou programů. První program 
byl ve středu 5.7. a druhý ve čtvrtek 
6.7.. V prvním programu cvičili naši 
chlapci a ženy, ve druhém pak žákyně 
a dorostenky. První program začal 
až večer ve 21 hodin. V úvodním 
ceremoniálu byli na ploše  při vytvoření 
obrazce i naši hoši a ženy (ještě zkoušky 
navíc). Ženy pak své Léto předvedly 
jako druhou a hoši jako třetí skladbu  
večera. Škoda, že tento večerní program 
nepřenášela televize. Po setmění zde 
byly mimo jiné velmi zajímavé ohňové 
efekty, které doprovázely vystoupení 
para-olympioniků.. Na rozdíl od 
prvního programu, druhý program se 
začátkem ve 14 hodin televize přenášela. 

XIV. všesokolský slet v Praze
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Při odchodu Rozkvetlé louky z plochy 
byla dobře poznat dobíhající Anička 
Vybíralová a při odchodu z tartanu byl 
záběr na Verunku Dofkovou a mihla se 
i Markétka Holečková.  

Úvod skladby AEROBIK začínal 
detailním záběrem na Pavlínu Šťastnou. 
Jedna z kamer byla totiž umístěna 
přímo u značek, kde cvičily naše 
dorostenky Aerobik. Pěkně byla vidět 
i Petra Pláteníková, Marie Goliášová, 
která v pozici lehu zvedá hlavu a jako 
poslední detail byl na Jiřinu Hladkou, 
její závěrečný úsměv a výdech byl 
výstižný.V průběhu celého vystoupení 
skladby AEROBIK jste i Vy, pokud jste 
přenos sledovali, mohli vidět i všechna 
ostatní děvčata, která se na krátký 
okamžik ocitla v záběru kamery. Už při 
vystoupení AEROBIKU jsme věděli, že 
jsou naše dívky v televizi, průběžně nám 
totiž volali (SMS) naši známí, že jsme 
v televizi.

Po oba programy  panovala na 
stadionu skvělá nálada. Navzájem jsme 
se na sebe šli podívat, povzbuzovali 
jsme se a mávali na sebe. Někteří mladší 
jedinci, se ovšem  v parném odpoledni 
jako diváci „neosvědčili“. Například náš 
nejmladší cvičenec Honzík Kodýtek na 
tribuně usnul. Vedoucí to vyřešili tak, že 

s dětmi odjeli na oblíbené dětské hřiště, 
a hned bylo po únavě.

Volný čas trávili účastníci dle zájmů 
návštěvou zajímavých míst Prahy jako 
jsou například Hradčany, Petřín, Kampa, 
Karlův  most, Tyršův dům. Děti však 
nejvíc nadchla návštěva ZOO a také již 
zmíněné dětské hřiště nedaleko školy 
se spoustou prolézaček a jiných atrakcí. 
Ženy zase zaujala prohlídka botanické 
zahrady. Volného času však moc nebylo. 
To na své kůži především  pocítili ti, co 
cvičili nebo nacvičovali dvě skladby. 
Byly to Marta, Marie a Petra Goliášovy 
a Helena Hladká. Když se ostatní šli bavit, 
ony si zopakovaly seřadiště, nástupiště.., 
plocha...

Sletový pobyt v Praze, to není žádná 
relaxační dovolená. To je náročný program 
pro velký  kolektiv. K jeho absolvování  
je potřeba nejen znát dobře vlastní 
skladbu, ale také kázeň , dobrá fyzická 
kondice a hlavně chuť zvládat náročné 
situace a překonat vlastní pohodlnost.  
Ovšem bez dobrého zázemí a podpory  
ze strany obce a domovské Sokolské 
jednoty by to šlo jen těžko. Poděkování 
patří obecnímu zastupitelstvu, které 
bylo vstřícné a finančně naše Sokoly 
podpořilo. Taktéž výboru naší TJ. 
Rodičům dětí, kteří v Praze doprovázely 

naše nejmladší účastníky, starali se o ně  
a měli za ně odpovědnost. Byly to paní 
Vybíralová, Holečková a v Praze se 
k nim ještě připojila paní Veselá. Je také 
třeba ocenit s jakou péčí a starostlivostí 
přistupovala ke svým svěřencům 
vedoucí mladších žáků Jana Němcová. 
Dokonce jim dvakrát přepírala cvičební 
úbory. Zdeněk Hochman se zase projevil 
jako velmi dobrý a obětavý organizátor 
(zmíněné obědy, přesuny metrem). 
Marta Goliášová a Jana Hladká byly 
za svoji činnost pro Sokol oceněny 
Sletovou medailí, které jim byly předány 
při slavnostním nástupu všech cvičenců  
naší župy na nádvoří školy. Prostě 
všichni, kdo se jakkoli zapojili, mohou 
být spokojeni. Splnili svůj díl, nestáli 
opodál, rozšířili si poznání o svých 
vlastních možnostech. Proto se to dělá. 
Slet, to není jen: „raz, dva, tři, na značku 
dřep“. To je o lidech, o jejich spolupráci. 
Kdyby měl každý pro sebe pustý ostrov, 
jako Robinson, zařídil by si tam kdy 
chce, co chce, jak chce. Ale my žijeme ve 
společnosti a Sokol je jedna z možností, 
jak se do ní aktivně zařadit.

n	 J.	Hladká

Další informace v barevné příloze uprostřed!

Hodnocení činnosti kulturní komise
Končí volební období a protože 

i tato komise čerpala peníze z obecního 
rozpočtu, považuji za správné předložit 
občanům Vranovic  zhodnocení své 
činnosti.

Tak především musím zdůraznit, že 
tato komise pracovala od roku 2003, tj. 
pouze 3 roky.

Naše činnost postupovala od 
jednodušších záměrů k složitějším. 
Vůbec první akcí bylo zřízení 
pravidelného kulturního kalendáře ve 
Vranovickém občasníku.Potom jsme 
začali sbírat staré dokumentární filmy 
o Vranovicích a pořádat výstavy obrazů 
v místní knihovně.

Co se mě moc líbí, tak to jsou akce, 
které oživují staré historické zvyky 
a obyčeje. Po dlouhé době opět chodí 
po Vranovicích masopustní průvod! 
Snad zapustí své kořeny i „Jarní trh“, 
který byl letos již podruhé. Své kouzlo 
mělo i rozžíhání vánočního stromku 
a doufám, že až budeme číst tyto stránky, 
budeme kladně hodnotit i poslední 

novinku, kterou je pokus o nové nedělní 
„Hodové odpoledne“.

Všechny tyto kulturní akce byly 
komentovány v předešlých občasnících 
a nechci se k tomu znovu vracet. Mým 
cílem je něco jiného. Jde o to, aby tyto 
zvyky zapustily v naší obci kořeny, staly 
se pravidelnými, to zaprvé a zadruhé, 
abychom se pokusili vytvořit předpoklady 
pro další, nové kulturní akce.

To je ovšem dosti velké „sousto“, které 
je potřeba předem pořádně přežvýkat.

K tomu bych vám chtěl něco říct:
Nečekejme, že je v silách obecního 

úřadu, aby vše zajistil se svými 
zaměstnanci. Jeho posláním je, aby 
k tomuto cíli vytvořil podmínky, 
inicioval, zajistil finance, podporoval 
je atd. Tu další práci si však musíme 
zajistit sami. Tedy my občané Vranovic. 
Řeknu vám, že jenom tak odhadem na 
„vranovickém jaru“ spolupracovalo 
více než 50 občanů! A to platí nejen 
ve Vranovicích. Jestli obdivujeme 
kulturu v některých dalších obcích, tak 

to obdivujeme soudržnost a kulturní 
vyspělost těchto občanů.

Ano ve Vranovicích je skutečně 
nejméně 50 lidí, kteří zcela zdarma 
nabídnou své síly k uskutečnění zábavy 
pro ostatní. Samozřejmě, že zde existují 
i takoví, kteří by to nikdy neudělali. Pro 
tyto je to naprosto nepochopitelné udělat 
něco pro jiného zdarma a sledujte, že tito 
nejvíce kritizují. Bohužel i s takovými se 
v této branži setkáte. 

Rád bych těm prvním, svým 
pomocníkům, nějak poděkoval. 
Jmenovat je, tak to by se mnohým ani 
nelíbilo. Snad bude objektivnější (ne však 
naprosto správné), když budu jmenovat 
alespoň některé organizace.

Je to především klub důchodců. Zde 
mám podporu jednoznačnou a moc 
za vše děkuji. Další pomocníci jsou 
z řad rybářů, junáci, vinaři, hasiči a SK 
Vranovice.

Všem spolupracovníkům děkujeme.

n	 Jenda	Raus



Ohlédnutí za rokem 2005 a prvním 
pololetím roku 2006 ve Sportovním 
klubu Vranovice.

Fotbalový rok 2005 stejně jako 
již skončená sezona 2005/2006 nebyl 
rokem úspěšným. Ne snad ve smyslu 
zajištění financí na chod klubu, či 
organizace klubových činností, ale 
především ve smyslu celkové situace 
v klubu a především pak výsledků našich 
družstev.

Podívejme se na jednotlivá družstva 
podrobněji.

A  mužstvo po řadě let opustilo 
okresní přebor a sestoupilo do třetí 
třídy. Během podzimu 2005 bohužel 
nasbíralo hned několik porážek, jejichž 
výše byla zarážející. Kolektiv nepracoval 
dle našich představ a nám se bohužel 
nepodařilo vzniklou situaci uspokojivě 
vyřešit. V průběhu zimní přestávky jsme 
intenzivně zapracovali na konsolidaci 
kádru, všechny hráče na hostování jsme 
na jaro udrželi (Holas, Hájek, Vondra, 
Hoda), z hostování v Pouzdřanech se 
vrátil Jirka Vetr, zaregistrovali jsme dva 
nové hráče z Brna a to Vargice Mikuláše 
a Lomjanského Michala. Na hostování do 
Žabčic odešli Trčka Michal a Hochman 
Petr. Snažili jsme se připravit podmínky 
na kvalitní zimní přípravu, zabezpečili 
jsme zimní turnaj v Brně na umělé trávě 
a vyvíjeli veškeré aktivity  tak, abychom 
udrželi i pro příští sezonu okresní 
přebor. Musím bohužel konstatovat, 
že účast hráčů na zimní přípravě byla 
neuspokojivá a výsledky přípravných 
utkání také. Příkladnou morálku měli 
hlavně hráči z Brna Gögh Eda, Vondra 
Marek, Vargic Mikuláš a z našich pak 
Kotačka Vladimír, Blecha Antonín, 
Vybíral Vašek. Objektivně řečeno jsme 
v zimě k záchraně žádný velký základ 
nepoložili, což se projevilo na našich 
jarních výsledcích a následném sestupu.

Dorost to byl bohužel kapitola sama 
pro sebe. V tabulce skončil poslední se 
ziskem jediného bodu a skorem 18:220! 
Obávám se, že jde o historicky nejhorší 
bilanci družstva SK. Tato bilance 
bohužel přesně odráží míru usílí, které 
hráči dorostu věnují fotbalu. Je pravdou, 
že jsme měli problémy se zajištěním 
perfektně fungujícího realizačního 
týmu, který je primárním základem 
eventuelního úspěchu, ale nemyslím si, 
že by pánové Hochman Karel a Trojan 

Petr dělali svoji práci špatně. Naopak 
mají náš obdiv, že měli chuť ve své 
nelehké práci pokračovat a dokončili 
sezonu. Snažili jsme se jim také v jejich 
práci pomáhat, ale jednalo se opravdu 
o činnost nesnadnou. Někteří hráči 
nemají základní fotbalové návyky, 
disponují minimálním fyzickým fondem 
a naprosto nedostatečným zájmem 
o fotbal. Není možné na ně klást jakékoliv 
byť i minimální nároky v treninkovém 
procesu, protože pak se raději treninku 
ani nezúčastní. Z tohoto se vymykají 
pouze Koubek David, Veselý Tomáš, Ježa 
Michal, Koubek Pavel, Wächter Filip, 
Vrátný Tomáš a Pavláček Petr. Několikrát 
jsme na všechny možné adepty dorostu 
osobně apelovali, ale bohužel výsledek se 
nedostavil. Výbor situaci kolem dorostu 
po sezoně vyhodnotil, dorost jsme 
do dalšího ročníku nepřihlásili a výše 
jmenované hráče jsme dali na hostování 
do okolních klubů.

Žáci jsou naopak kolektivem, 
který nám dělá radost. Na jaře 2005 je 
vedl Roman Kunz s bratrem Svatěm. 
Pracovali spolehlivě a kvalitně. Za 
jejich práci jim patří samozřejmě veliké 
poděkování. Je jen velká škoda, že se 
nám je nepodařilo přesvědčit aby dál 
v klubu působili. Nebylo to možné 
z důvodu jejich pracovního vytížení. Od 
podzimu žáky převzali pan Michajlov 
s Olgem Chmelíkem. Pan Michajlov 
na svoji práci časem rezignoval a Oleg 
zůstal na žáky sám. Přesto tuto práci 
dělá dál, dělá ji velmi dobře, kluci za ním 
jdou, poctivě trenují a je jen otázkou 
času, kdy se jim to podaří naplno prodat 
v zápasech. Tento kolektiv je podle mého 
názoru nejlepším kolektivem SK a Oleg 
Chmelík pak momentálně nejlepším 
vranovickým trenérem. Žáci společně se 
základnou měli, mají a budou mít naši 
maximální podporu. Pro následující 
sezonu došlo po dohodě s oddílem Sokol 
Velké Němčice k dočasnému sloučení 
žáků. Naši žáci tak budou nastupovat 
v okresním přeboru mladších a starších 
žáků pod hlavičkou Velké Němčice/
Vranovice. 

Základna pracuje také velmi dobře, 
ještě na jaře 2005 pod vedením trenérů 
Chmelíka a Michajlova předváděli 
vynikající výkony v okresním přeboru 
základen a na podzim po doplnění 
novými kluky pod vedením Vetra Jirky 

a Halfara Milana ve své dobré práci 
pokračovali. V zimě opustil realizační 
tým Halfar Milan a doplnil ho Köhler 
Miloš. I jejich práce je vynikající 
a kolektiv základny je bezproblémový.

Co se týká technicko organizačního 
chodu klubu, zde je situace o něco lepší. 
Rád bych Vás v krátkosti seznámil se 
stěžejními událostmi roku 2005 v této 
oblasti:

V měsíci březnu na našem hřišti 
proběhlo jedno z regionálních kol 
turnaje Coca cola cup.

Na jaře pod dohledem pana 
Záblackého proběhlo vykácení topolů 
na hřišti a v jeho okolí. 

V měsíci březnu jsme uspořádali již 
tradiční maškarní ples.

Prováděli jsme také rekonstrukci 
rozvodů vody ve sprchách. Tuto 
akci koordinoval nový člen výboru 
Laďa Kotačka. Akci provedla formou 
sponzorského daru firma BRANIS, 
přípravné práce jsme zajišťovali my, 
zednické zapravení provedli Halfar 
Milan s Celnarem Vlastíkem, obložení 
udělal pan Veselý Jan.

Začali jsme také praktikovat úschovu 
trubek závlah na dvůr školní jídelny, 
protože byli přistiženi neznámí lidé při 
pokusu o jejich odcizení.

Velmi povedenou a příjemnou akcí 
byl pohárový turnaj základen konaný na 
našem hřišti v rámci dne dětí. Turnaje se 
zúčastnili FC Hustopeče, 1.FK Drnovice, 
FK Blansko a SK Vranovice. Přestože 
nám nepřálo počasí, turnaj proběhl bez 
problémů, zaslouženě zvítězili kluci 
z družstva 1.FKD. Zajistili jsme zdarma 
cigárku, limonádu a za pomoci firmy 
Köhlertruck zmrzlinu pro všechny 
zúčastněné, všem realizačním týmům 
jsme pak věnovali několik láhví vína. 
Průběh turnaje vzorně koordinovali 
Mirek Ježa, Mirek Pezlar a Chmelík 
Oleg. Na dobrovolném vstupném bylo 
vybráno 416,- Kč.

V červnu po skončení sezony pak 
výbor připravoval přihlášky jednotlivých 
družstev do soutěží. U prvního mužstva 
byla po dlouhodobější úvaze ukončena 
spolupráce s trenérem Vilémem Dofkem. 
Důvody tohoto rozhodnutí byly tři

- narůstající neochota většiny kádru 
pod trenérem Dofkem pracovat

- nevyhovující komunikace mezi 
trenérem a hráči a trenérem a výborem

- neschopnost výboru zajistit 
trenérovi podmínky, které si on 
představoval

SK Vranovice, reg. číslo 604068

4	 Vranovický	občasník



Vranovický	občasník	 5

Předseda SK trenérovi poděkoval 
za jeho práci pro klub. Musíme ocenit, 
že k nám v zimě loňského roku trenér 
Dofek přišel i přesto, že byl vázán 
v Loděnicích, aby nám pomohl zachránit 
okresní přebor, což se mu podařilo. 
Odvedl zde kus dobré práce, ale nebylo 
v našich silách uvést věci do takového 
stavu, aby trenér Dofek u nás mohl 
pokračovat. S ohledem na naše výsledky 
v loňské sezoně je jistě toto rozhodnutí 
diskutabilní.

Zároveň výbor rozhodl, že již dále 
nebude prodlužovat klinickou smrt našeho 
béčka a toto družstvo do soutěžního 
ročníku 2005/2006 nepřihlásil.

V letní přestávce jsme se zúčastnili 
několika pohárových turnajů, sami 
jsme taky jeden uspořádali. Na pozvání 
kamarádů z Klačan jsme uspořádali 
zájezd u příležitosti 60.výročí založení 
jejich klubu. Jednalo se o příjemně 
strávené odpoledne a večer vyplněné 
zápasy starých pánů a A mužstev. 
Přátelé z Klačan se o nás postarali 
skutečně srdečně a na úrovni. My jsme 
jim přislíbyli jejich štědrost oplatit 
a chystáme se zorganizovat podobnou 
akci u nás a to v příštím roce.

Uspořádali jsme také tradiční hody. 
Před zahájením podzimní části 

nové sezony jsme se dohodli s novým 
trenérem prvního mužstva panem 
Rudolfem Mládkem. Asistenta jsme našli 
ve Zdeňkovi Měřínském. Oba vyvinuli 
maximální usilí v práci s A mužstvem, 
ale bohužel výsledky nebyly uspokojivé. 
Několikrát v průběhu podzimu jsme se 
na výborových schůzích snažili najít tu 
správnou cestu k lepším výsledkům, čož 
se nám nepodařilo. 

Ke konci roku výbor postihla ještě 
jedna nepříjemná událost výbor SK. Jeden 
z klíčových členů výboru a sice Laďa 
Kotačka oznámil, že končí svoji činnost ve 
výboru z důvodů pracovních a rodiných. 
Výbor tuto skutečnost vzal na vědomí, 
poděkoval Laďovi za jeho obětavou práci ve 
výboru. Za necelý rok ve výboru se podílel 
na většině akcí a svojí pílí výrazně přispěl 
k ekonomickému zajištění klubu. Jsme velmi 
rád, že pomáhá klubu i nadále zajišťovat 
finanční prostředky na naši činnost.

Začátkem roku 2006 nás potěšila 
zpráva z ČSTV, že nám byla na základě 
žádosti ing. Pezlara schválena dotace 
na rekonstrukci areálu v hodnotě cirka 
2 mil. korun. První polovina roku se 
tak nesla hlavně ve znaku vyřizování 
potřebných dokumentů a náležitostí pro 

řádné realizovaní a zúčtování projektu 
rekonstrukce našeho areálu. Jednalo se 
o náročnou činnost, kterou prováděl ing.
Pezlar v součinnosti s obecním úřadem 
a díky jejich úsilí jsme momentálně 
ve fázi realizace rekonstrukce. Jde 
o provedení rekonstrukce kabin, realizaci 
závlah hlavního hřiště, opravu tribuny 
a oplocení areálu SK. Termín dokončení 
akce je 28.11.2006.

Celou letní přestávku jsme se snažili 
zmobilizovat všechny síly a zdroje 
k tomu, aby naše činnost byla co 
nejúspěšnější a výsledky našich družstev 
co nejlepší. 

U základny si klademe za cíl 
pokračovat v kvalitní práci, udržet 
a podporovat naše trenéry a hráče.

Žáci budou hrát, jak již bylo řečeno 
pod společnou hlavičkou s Velkými 
Němčicemi. Tento projekt budeme 
pečlivě sledovat a na jejich případné 
potřeby budeme reagovat.

U mužů jsme zapracovali 
s maximálním úsilím na sestavení kádru 
s jednoznačným cílem bojovat o návrat 
do kresního přeboru. Obrovský kus práce 
stran zajištění kádru odvedl a odvádí 
nový asistestent trenéra Dokulila, Jirka 
Vetr. Ten se stal pro následující sezonu 
organizačním pracovníkem mužů, který 
řeší v úzké spolupráci s výborem veškeré 
potřeby A mužstva. Kádr prvního 
mužstva tak tvoří:

Třináctý Martin, Vetr Jirka, Pezlar 
Mirek, Blecha Tonda, Unger Tomáš, 
Vybíral Vašek, Kotačka Laďa, Sedláček 
radek, Klaiba Radek, Benada Pavel 
(přestup z Ivaně), Valnoha Ruda, 
Gögh Eda, Mikulica David (hostování 
z Velkých Pavlovic), Ježa Michal, Vargic 
Mikuláš, Záblacký Dan, Carda Květoslav 
(hostování z Bohunic) a Kresa Rosťa 
(hostování z Rajhradu).

Dovolte mi abych závěrem poděkoval 
všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
činnosti klubu v uplynulém období, 
Obecnímu úřadu ve Vranovicích, firmám 
- Japez, PS Brno, Izolace Matoušek, 
Branis, Skloservis, Potraviny Toncr, 
Köhlertruck,  děkuji pánům Záblackému 
Martinovi a Valihrachovi Václavovi za 
obětavou každodenní pomoc a podporu 
naší činnosti, také panu Bombelovi za 
vzorné vedení kroniky  a popřál nám 
všem výrazně úspěšnější právě začínající  
sezonu 2006/2007.

n	 Za	výbor	SK	Vranovice	
	 Trojan	Rosťa	-	předseda

Jaro a léto 
u Sklípkanů
Po delší odmlce Vám opět přinášíme 

informace o dění v našem oddíle. 
Vezměme to pěkně popořadě. 

V březnu jsme vyrazili na víkendovou 
výpravu k Újezdu u Rosic. Na místo, 
kde v létě bude stát náš tábor. I když 
počasí bylo velmi chladné, sešli jsme se 
v hojném počtu a výpravu si řádně užili. 

Duben je měsíc závodů, každý lichý 
rok se konají střediskové a okresní 
Svojsíkovy závody. Ty jsou určeny 
pro starší generaci - skauty a skautky. 
Světluškám a vlčatům je určen Závod 
vlčat a světlušek. Děj letošního 
střediskového kola se odehrával na 
uherčické straně Kolb. Celkem se sešlo 
pět hlídek z Křepic, Vranovic a Uherčic. 
Vítězná chlapecká hlídka z Uherčic jela 
o dva týdny později reprezentovat naše 
středisko na kolo okresní, kde se umístili 
na krásném 8. místě z celkového počtu 
14 hlídek. 

Na červen byla plánovaná 
víkendová výprava. Našim cílem byla 
fara v Jaroměřicích nad Rokytnou. Na 
výpravu jelo 25 dětí a 5 vedoucích a akce 
se stala jakýmsi tréninkem na blížící se 
tábor.

Pátého června jsme vyrazili vstříc 
novým dobrodružstvím na desetidenní 
tábor. Ten se, po roční odmlce, konal 
opět v malebném údolí nedaleko Újezdu 
u Rosic. Celá letošní táborová hra se 
nesla v duchu pohádek. Každá etapa 
byla motivována nějakou pohádkou od 
K. J. Erbena, například Otesánek, Pták 
ohnivák a liška Ryška, Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký a další. Počasí nám přálo, 
takže jsme si těch deset táborových dnů 
užili, jak se na správná vlčata a světlušky 
sluší a patří.

Začátkem září se bude konat 
zahajovací táborák a následně se naplno 
opět rozjedou pravidelné každotýdenní 
schůzky.

V září bude také možné pořídit 
si DVD obsahující videa, dokumenty 
a především fotografie z činnosti oddílu 
v uplynulém skautském roce (05/06). 
K dostání bude v klubovně na schůzkách. 
Jejich cena je předběžně stanovena na 
20 Kč a pokrývá nejnutnější náklady 
(médium, obal, potisk). Další informace 
na internetových stránkách oddílu 
sklipkani-vranovice.ic.cz, nebo na 
e-mailu vit.rusnak@gmail.com.

n	 Za	Sklípkany	Vít	Rusňák



Naše škola se v uplynulém školním roce 
zúčastnila celostátních soutěží základních 
uměleckých škol, které se konají podle 
oborů vždy jednou za tři roky.

Na okresním kole v Břeclavi, kde 
probíhala soutěž ve zpěvu se umístili 
v různých kategoriích: 1. místo- Ivana 
Hnízdová s postupem do krajského kola, 
1.místo Eliška Klašková s postupem do 
krajského kola, 2. místo Lucie Donéová, 
2. místo Pavlína Hambáková, 3. místo 
Kristýna Vybíralová.

V Mikulově pak probíhalo okresní 
kolo dechových nástrojů a zde se umístili:  
2. místo - Vladimír Staňka (tuba), 2. místo 
- Štěpán Fojtík ( klarinet), 3. místo - Petr 
Konečný (zobcová flétna), 3. místo - 
Eliška Macková (zobcová flétna), 3. místo 
- Filip Kodýtek (zobcová flétna), 3. místo - 
Kateřina Pánisová (zobcová flétna), čestné 
uznání - Lucie Hájková (zobcová flétna), 
čestné uznání - Michaela Celnarová 
(zobcová flétna).

V krajském kole soutěže ve zpěvu, 
která se konala v Kyjově se pak Ivana 
Hnízdová umístila na 2. místě a Eliška 
Klašková dostala čestné uznání. 

Taneční oddělení se letos zúčastnilo 
mnoha přehlídek a soutěží. Například na 
soutěži v Rychnově nad Kněžnou získali 
žáci v různých kategoriích tři 1. místa a tři 
2. místa. V Brně pak dvě 2. místa a dvě 3. 
místa a v Heřmanově Městci 1. místo, dvě 
2. místa a tři 3. místa.

Děkujeme žákům i učitelům za 
výbornou reprezentaci a přejeme jim 
mnoho úspěchů i v dalších letech. Zároveň 
bychom chtěli poděkovat všem rodičům, 
bez jejichž podpory a pomoci bychom se 
jistě neobešli.

V červnu letošního roku jsme 
také zahájili spolupráci se zahraničím. 
V rakouském Kronbergu vystoupila naše 
cimbálová muzika i se zpěvy, kytarový 
soubor, akordeonový a keyboardový 
soubor, dechová kapela i část tanečního 
oddělení. V krásném přírodním areálu 
místního hotelu se nám dostalo příjemného 
přijetí a tedy i vystoupení probíhalo velmi 
dobře. Těšíme se na další spolupráci.

Rádi bychom Vás pozvali na již tradiční 
Vánoční koncerty, které se budou konat 
v prosinci 2006 v sále restaurace „u Fialů“. 
Bližší informace o přesných termínech se 
dozvíte z plakátů a obecního rozhlasu asi 
14 dní před oběma koncerty.

n	 Za	Základní	uměleckou	školu		
	 Zdeňka	Jandásková

I přes velmi nepříznivé počasí, které 
ne a ne se umoudřit jsme se rozhodli pro 
konání závodů v sobotu 27.5.2006 na 
rybníčku „Stříbrňák“. Samozřejmě, že 
vše bylo již měsíc dopředu připravené, 
proto jakákoliv změna termínu by 
byla komplikovaná. V pátek den před 
konáním závodů jsem nastoupil na noční 
směnu, proto vím, že celou noc lilo jako 
z konve. Ráno ve 3:30 hod. začal foukat 
vítr a déšť ustal. Oddychnul jsem si!

Snad se na nás usmálo štěstí a alespoň 
dopoledne to vydrží. Po loňských 
vydařených závodech se počítalo s větší 
účastí, ale to prokleté počasí tomu 
nenapovídalo. S obavami jsem přijel 
v 5:30 hod. na místo konání a radostí se 
mi rozzářily oči, na místech stálo kolem 
čtyřicítky dětí a dalších dvacet čekalo na 
zápis u prezentačního stolu.

Pravidla se změnila pouze 
v samotném hodnocení, úlovky se 
převáděly do bodového systému už od 
prvního místa. Šanci na úlovek mělo více 
závodníků, protože se zakázalo vnadit 
a ryby se tak rozjely po celém rybníčku. 
Po upřesnění organizačních pokynů 
zahájil hlavní rozhodčí pan Hanuška 8. 
dětské rybářské závody ve Vranovicích.

Ještě neměli všichni nahozeno a už 
se tahal první duhák. Druhý, třetí, čtvrtý, 
rozhodčí první půlhodinu nestačili 
zapisovat. Po prvním náporu pstruhů 
se začali ukazovat v podběrácích i kapři. 
Oproti minulým ročníkům znatelně více 
dětí mělo zapsáno v kartičce úlovek a to 
je důležité, protože příští rok  znovu 
přijdou. Postupem času úlovky ubývaly, 
ale to už tak bývá, děti běhaly po břehu 
pro občerstvení a okukovat ceny. A věřte, 
že bylo co. Díky sponzorům se jich 
sestavilo 138 v ceně 20 000 Kč.

Mezi lovícími se objevilo několik 
dětí, co rybářský lístek nevlastní a přitom 
nějakou tu rybu zdolaly a dokonce se 
i pěkně umístily.

Desátá hodina uhodila. Závodící si 
pomaličku balili a přesouvali se ke stolu 
plnému cen.

Napjatá atmosféra provoněná 
vyuzenou cigárou od místního řezníka 
dala na sobě znát blížící se vyhodnocení. 
Samozřejmě jako vždy zvítězili všichni, 
ale přece jenom musel být někdo nejlepší. 
Úplným vítězem se stal s ulovenými 
čtyřmi kapry a jedním pstruhem Karel 
Vrátný z Vranovic. Poté následovalo 

dlouhé předávání cen dle umístění. 
Kdo nechytil nic, tahaly se kartičky 
z klobouku. Kdo vydržel do konce 
odnesl si cenu i pstruha.Teď pár čísel 
v rekapitulaci. Lovících se zapsalo 81 ze 
17 obcí. Alespoň jednu rybu chytilo 59 
dětí. Nejčastěji lovenou rybou pstruh 
178 kusů, kapr 23, lín 29, cejn 4, perlín 2, 
úhoř 1, okoun 1 a nejmenší ryba ježdík 
(13 cm). Celkem 239 kusů o celkové 
délce téměř 74 metrů. Do Stříbrňáku 
se nasadilo 300 kg kapra, 150 kg cejna, 
80 kg pstruha a 20 kg lína. 

Jako vždy závěrem bych chtěl 
poděkovat sponzorům za finanční 
i věcné dary, které byly využity pro 
nákup cen a občerstvení. Seznam se nám 
trochu rozšířil: Obce Vranovice, Křepice, 
Velké Němčice, Zámečnictví Nevěděl, 
Dřevomonta, Eurookna Ludvík, f. Štuk, 
Rybářské centrum Šmíd, Rybářství Foret 
Fishing, Vacek Vladimír, Vrátný Karel, 
Klempex, Klimus Ladislav, ing. Smejkal 
Miroslav, Fridrich Petr, Hospůdka 
u Šeráků, Kovovýroba Olejník, Řeznictví 
Havryla, Paur Jiří, Czechmeister 
Zdeněk. 

Ještě jednou děkujeme i dětem za 
účast a za rok ahoj. 

n	 M.L.

Rybářský dětský denZUŠ Pohořelice, 
pobočka Vranovice

Hřbitove, hřbitove, zahrádko zelená…

I	 když	 se	 o	 našem	 hřbitově	 v	 Občasníku	
už	 psalo,	 podle	 mnohých	 občanů	 se	 nic	
nezměnilo.	 Nejhorší	 byl	 na	 jaře,	 a	 nejen	 na	
jaře,	nepořádek	kolem	kontejneru,	který	nikde	
jinde	 neuvidíte.	 Jak	 vejdete	 do	 brány,	 přivítá	
vás	zeleň,	která	se	táhne	po	levé	straně	až	ke	
smetišti	 (starý	 hřbitov).	 V	 celém	 okolí	 jsou	
hřbitovy	 upravené,	 hlavní	 cesty	 vydlážděné,	
u	nás	po	dešti	kaluže.	Jistě	by	pomohlo,	kdyby	
ti,	co	upravují	svoje	hroby,	pokopali	trávu	do	
půl	 chodníku,	 hned	 by	 to	 bylo	 poznat.	 Ale	
mnozí	 říkají,	 že	 hřbitov	 patří	 OÚ,	 ať	 se	 o	 to	
stará.	Proto	se	ptám:	Nemohl	by	OÚ	dát	z	řad	
nezaměstnaných	pracovníka,	který	by	se	staral	
o	 úpravu	 hřbitova,	 o	 staré	 hroby,	 kde	 jsou	
pochováni	 občané,	 kteří	 kdysi	 pro	 naši	 obec	
hodně	udělali	a	dnes	jsou	v	takovém	stavu,	že	
si	toho	každý	všimne,	má	k	tomu	ale	i	patřičný	
komentář,	hlavně	cizí	návštěvníci.	

Vím,	že	hodně	záleží	na	místních	občanech,	
ale	co	může	udělat	OÚ	proto,	aby	i	náš	hřbitov	
byl	hezký	-	vždyť	je	to	pro	nás	pro	všechny.

n	 RB
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Některé	ženy	na	pokraji	rozvodového	
řízení,	 protože	 jen	 málo	 manželů	 mělo	
pro	 tento	 sletový	 maratón	 pochopení.	
Přesto	 neupadaly	 do	 beznaděje.	 Marta,	
Jana,	Maruška			nechaly	doma	tři	děti	a	ty	
co	jen	dvě,	říkaly:	„Zatím	mám	dvě	děti,	
ale	počkej,	až	přijedu	z	Prahy“.

Secvičné	v	Praze	byly	náročné,	a	proto	
jsme	si	nutně	potřebovaly	udělat	radost.

Napojování	 bylo	 víc	 než	 nutné,	
i	když	jsme	měli	možnost	se	opřít	o	naši	
jedničku

někteří	 podléhali	 depresi.	 Byli	
nevymazlení

neuradostnění

a	bolela	je	z	toho	hlava

Jana	 Janě	 říkala:	 „Nedělej	 ze	 sebe	
běhnu,	 když	 nejseš!	 Až	 v	 sedmým	 taktu	
jsi	 běhna“	 a	 dlouho	 ji	 přesvědčovala,	 že	
statorka	 je	 Helenka,	 a	 to	 proto,	 že	 bagr	
neplave.	 Jana	 to	 nakonec	 pochopila,	
protože	argumenty:	 „pajdy,	pajdy,	pajdy,	
pajdy	 teda	 čtyřikrát	 pajdy,	 jseš	 kulhavá	
běhna“,	 jsou	 jasné.	 Jana	 to	 prostě	 uměla	
vysvětlit.	 Zdenek	 naproti	 tomu	 zase	 měl	
všechno	 organizačně	 pevně	 v	 rukou.	
Koupil	u	Alberta,	Lídla	jsme	nenašli	–	ten	
je	levnější,	papírové	talíře.	Nemáte	ponětí,	
jak	 z	 nich	 ženám	 chutnalo	 3	 hodiny	
odstáté	 knedlo,	 vepřo,	 zelo.	 Nevím,	 proč	
nevzal	polívku.	Květa	se	ale	bála,	že	to	její	
svěřenkyně	nebudou	jíst,	tak	musel	koupit	
plastové	 misky,	 ale	 zase	 se	 jí	 to	 nelíbilo	
a	protestovala,	že	už	nikdy	na	slet	nepojede,	
ale	příště	určitě	 	 vezme	mikrovlnku,	aby	
to	děcka	nemusely	jíst	studený.	Asi	to	bylo	
proto,	že	byla	z	toho	věčného	hlídání	dětí	
unavená	a	nevyspalá.	

Ale	 to	 jsme	 byli	 všichni.	 Začala	 nás	
zmáhat	únava,	a	tak	jsme	se	rozhodli,	že	
budeme	 metrem	 jezdit	 dál,	 že	 je	 to	 blíž.	
Zvítězili	 jsme	 nad	 sebou	 samými,	 ale	
nejen	to.	Zvítězili	jsme	i	nad	pořádkovou	
službou,	 kterou	 na	 nás	 zavolala	 nějaká	
mladá	maminka,	že	jí	 lekáme	dítě	a	tím	
naším	 řevem	 jako	 na	 fotbale	 jí	 budíme	
dítě	a	ono	nemůže	spát.	

Ve	čtvrtek	v	noci	jsme	se	celí	unavení,	
ale	spokojení	vrátili	domů.	

Až	 Vás	 za	 šest	 let	 někdo	 osloví	
a	nabídne	Vám,	aby	jste	se	i	Vy	napojili,	
neodmítejte.	 Mohli	 byste	 přijít	 o	 zážitek	
na	celý	život.

Slet pod čarou
(komiks-fejeton	 o	 sletu	 s	 výroky	

účastníků)

Jen	 těžko	 jsme	 se	 v	 tělocvičně	 dávali	
dohromady.	 Chuť	 cvičit	 se	 tragicky	
srazila	 s	 pohodlím	 u	 televize.	 Některým	
odvážlivcům	odhodlaným	jít	cvičit	už	po	
první	 cvičební	 hodině	 došly	 síly,	 jiní	 zas	
byli	staří,	někteří	neměli	dost	peněz.	Přesto	

jsme	 ve	 Vranovicích	 dali	 dohromady	 4	
skladby.	Skladbu	žákyň	–	 louky,	 skladbu	
žáků	 –	 karimatek,	 skladbu	 dorostenek	 –	
aerobiček	a	skladbu	žen	-	léta.	Pilně	jsme	
se	rok	učili	tyto	skladby,	abychom	s	nimi	
vystoupili	v	Brně	a	pak	v	Praze.	Netušili	
jsme,	jak	náročné	to	bude.	Brnu	a	Praze	
předcházelo	 sletové	 turné	 –	 Vranovice,	
Střelice,	 Třebíč.	 Moravské	 Bránice,	

Židlochovice.	 Jednotliví	 cvičenci	 se	 často	
napojovali,	vždyť	přemluvit	nadřízeného,	
aby	 Vám	 dal	 volno	 na	 cvičení	 –	 jak	
pádný	 důvod	 k	 udělení	 volna.	 Maruška	
na	 poslední	 chvíli,	 týden	 před	 Prahou	
dokázala	 přesvědčit	 župní	 vedoucí,	 že	
oranžové	 nejsou	 žluté,	 ale	 oranžové	
a	 mohli	 jsme	 odjet	 do	 Prahy.	 Do	 Prahy	
nás	jelo	39	účastníků.	

Vranovický	občasník	 7



Dětský koutek Práce na dětském koutku

Několik fotografií ze Sletu

Z hodového programu
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Ve dnech 20. a 21. října 2006 se po 
celé ČR uskuteční komunální volby. 
Předkládáme vám nejen zamyšlení 
a úryvky z historie voleb nejen v naší 
obci, ale i prezentaci strana hnutí 
ucházejících se o hlasy vranovických 
voličů. Stran kandiduje ve Vranovicích 
celkem 5. Počet mandátů zůstává stejný 
- tedy 15. Příspěvky jsou řazeny podle 
abecedy: KDU – ČSL, KSČM, ODS, SN, 
SNK – ED. 

Zamyšlení před komunálními 
volbami
Z historie: v roce 1971 jsme volili 

poslance MNV. Volební lístky jsme 
nedostali domů, počet kandidátů a počet 
budoucích poslanců byl shodný.  Možnost 
výběru tedy žádná. Mezi zvolenými byl 
člen KSČ, vytipovaný na předsedu MNV, 
aby byla zajištěna vedoucí úloha Strany 
uzákoněná v Ústavě. Všichni byli zvolení 
100% ní účastí voličů.

V roce 1994 si voliči vybírali ze 33 
kandidátů do zastupitelstva v počtu 11. 
Volilo asi 75 % voličů. 

V roce 2002 byla nabídka bohatší: 67 
kandidátů, ze kterých voliči vybrali 15. 
Účast voličů necelých 60%.

Není to paradox? Čím větší 
výběr, tím menší účast voličů. Zdá se 
někomu možnost výběru ještě malá? 
Jeden známý se mi svěřil, že minule 5 
kandidátů vybral rychle, bez váhání. 
Dál to bylo těžší. Představoval by si 
ještě „úplně jiné lidi“. Ale popřemýšlel, 
vybral a volit šel. Málokterý volič 
může tvrdit, že jeho neúčast u voleb je 
zdůvodněna neznalostí kandidátů. Spíš 
se jedná o lhostejnost, apatii až lenost 
nad kandidátkou popřemýšlet. To se to 
pak kritizuje u piva nebo někde před 
obchodem!  Vaše připomínky zastupitelé 
raději vyslechnou na každém veřejném 
zasedání.
n	 MD

Volby
Dne 18.4. jsou vypsány volby do 

sněmu a 25. dubna do Senátu. Agituje 
se nemravně. Listy (noviny) všech stran 
vylévají celé nádoby špíny na stranu 
lidovou, která jediná ze všech jest čistá. 
Strana agrární a sociálně demokratická 
jsou původci všeho zla a nepořádku 
v republice. za jejich vlády provalilo se 
všechno to bahno nepravostí. Krádeže, 

úplatky, protekce, keťaství bují v nejvyšší 
míře. Kupují se velkostatky za cizí 
peníze, šantročí se slad, cukr, pod 
vládní firmou za hranice ve prospěch 
jednotlivců… zkrátka hospodaří se 
tak, že ani za tureckého hospodářství 
v Rakousku to nevypadalo, jako nyní 
u nás v republice. Ozve-li se někdo, 
a chyby kárá, není vlastenec, je zrádce, 
ale kdo krade, podvádí, protinábožensky 
štve, ten je velikým Čechem. Koalice 
agrární-sociálně demokratická přivede 
republiku v záhubu. 

Připomíná Vám tento zápis z kroniky 
současný? Omyl! To jsou volby do 
poslanecké sněmovny roku 1919, první 
volby samostatné ČSR, jak je zachytil 
a zapsal do Kroniky při farnosti ve 
Vranovicích strana 107 episkopus 
Norbertu Klein.

Jak dopadly tyto volby ve 
Vranovicích? 

1. Strana lidová – 270 hlasů
2. Strana národně sociální – 143 

hlasů
3. Strana sociálně demokratická 

– 139 hlasů
4. Strana agrární – 99 hlasů
5. Strana národně demokratická – 

44 hlasů
6. Strana německá sociální – 33 

hlasů
7. Strana živnostenská – 32 hlasů
8. Strana křesťansko-sociální 

německá – 13 hlasů
9. Modráčkovci – 8 hlasů
10. Strana židovská – 2 hlasy.

Dne 15.6.1919 konány v celé republice 
obecní volby na základě vázaných listin. 
Ve Vranovicích byly 4 strany:

1. Strana lidová – 264 hlasů s 8 
výbory

2. Strana národně sociální – 234 
hlasů se 7 výbory

3. Strana sociálně-demokratická 
– 160 hlasů s 5 výbory

4. Strana agrární – 154 hlasů se 4 
výbory.

Starosta byl zvolen na základě dohody 
všech stran proti straně lidové – agrárník 
František Cejnar, rolník. Strana lidová 
dostala prvního náměstka Františka 
Dofka a 2 radní Viléma Vitáska a Josefa 
Karpíška.

n	 Zapsala	Marie

Volby

KDU	-	ČSL

Jedná se o téma, které nás provází od začátku tohoto roku.V červnu proběhly volby do parlamentu a na podzim 20. a 21.října budeme volit členy zastupitelstva obce a senátora. Kandidátka pod názvem KDÚ – ČSL byla sestavena nejen z členů této strany, ale i z občanů hlásících se ke křesťanství a demokracii. Společným cílem všech kandidátů bude pokračovat ve zlepšování vzhledu naší obce tj. úprava jednotlivých ulic, budování odpočinkových koutků, parčíků a ve spolupráci s majiteli nemovitostí i předzahrádek a zeleně jako celku. Dalším prostorem, kterému budeme věnovat pozornost jsou drobné památky – kříže, boží muky, kapličky - jejichž  údržba byla v minulých letech s ohledem na stanovené priority odsunuta. Jejich oprava jistě přispěje ke zlepšení vzhledu obce. Sport a mládež  - další téma, které zasluhuje pozornost. Většina kandidátů má ke sportu a mládeži velice blízko a uvědomuje si, že vedle rodiny a školy (která bude mít podporu v největší možné míře) se sportem upevňují vztahy a získávají potřebné návyky ke kolektivní spolupráci, bez které se těžko dosahuje úspěchů a vítězství. Pro další rozvoj obce je třeba připravit vhodné prostory. Vše shora uvedené se ale bude odvíjet nejen od snahy, ale hlavně od peněz. Příští dvě volební období budeme mít (jako republika) poslední možnost získávat finance z EU. Na tomto poli se budeme snažit maximálně uspět. A nakonec? V současném zastupitelstvu není ani jedna žena, ani nebyla na místě náhradníka, i když  na kandidátkách při minulých volbách bylo žen s ohledem na tradiční pojetí politiky v ČR dost. Při rozhodování, komu dát hlas, zvažte i možnost podpory žen. Jejich přítomnost v zastupitelstvu bude jistě přínosem.

Za kandidáty KDÚ - ČSL Vybíral O.
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ODS

Volby  do  Obecního  zastupitelstva: 
stagnace - nebo naděje na změnu

V měsíci říjnu dostanou všichni 
občané Vranovic po čtyřech letech 
další možnost aktivně ovlivnit činnost 
obecního úřadu – proběhnou volby 
do Obecního zastupitelstva. Zvolené 
Obecní zastupitelstvo bude dále volit 
starostu obce, místostarostu a radu obce. 
Jenom na složení OZ tedy záleží další 
aktivity obce.

Místní sdružení ODS má připraven  
pro nadcházející čtyřleté období „Plán 
obnovy Vranovic na r. 2007 - 2010“. 
Jedná se o komplexní materiál, který byl 
zpracován na základě současného řízení 

obce, potřeb obce a s ohledem na reálné 
finanční možnosti. Plán obnovy obce je 
rozdělen do jednotlivých oblastí a určuje 
priority obce pro další volební období. 
Pro nutnou stručnost se na tomto místě 
pokusím představit pouze jednotlivé 
oblasti:

I. oblast komunikace s veřejností: 
„Obecní úřad pro veřejnost – NE 
naopak“. Snahou je aktivizovat zájem 
veřejnosti o dění v obci. Cílem je zvýšit 
počet hodin na OÚ pro veřejnost (alespoň 
jeden den v týdnu do 19 hod.), zlepšit 
informovanost občanů o dění v obci. 
Věnovat větší pozornost připomínkám 
a podnětům občanů.

II. Oblast celkového pořádku v obci 
- úklidový řád: Oblast pořádku v obci je 
vysvědčení pro starostu, místostarostu, 
radu a jejich organizační schopnosti. 
Cílem je vypracování „úklidového řádu 
obce“, který bude obsahovat: zmapování 
veřejných ploch v obci, stanovení četnosti 
úklidu a údržby, definování odpovědnosti 
za úklid a údržbu a definování denní 
kontroly nad údržbou a úklidem v obci.

III. Plán rozvoje (plán oprav 
a investic): jedná se o následující 
priority:

a) důsledné opravy komunikací po 
kanalizaci (jedná se o všechny propadliny 
a nerovnosti ) – v rámci záruky bude 
obec důsledně trvat na odstranění vad 
od dodavatele,

b) opravy a dobudování chodníků 
ke všem rodinným domům v obci, 

c) vybudování kompletních inženýr-
ských sítí k pozemkům, které jsou 
Územním plánem určeny pro výstavbu 
nových rodinných domů,

d) vybudování zóny pro odpočinek 
a aktivní využití volného času pro matky 
s dětmi, pro školáky, pro pořádání 
kulturních a společenských akcí. Toto 
bude řešeno v úzké spolupráci se 
Sokolem, SK a ZŠ. 

IV. Oblast výstavby: bude zajištěna 
podpora výstavby rodinných domů. 
Tato podpora bude zcela konkrétní 
v následujících  činnostech:

a) naprostá připravenost inženýr-
ských sítí ke stavebnímu místu,

b) konzultační pomoc při získání 
finančních prostředků,

c) právní pomoc při získání staveb-
ního povolení, atd.

Této filozofii bude podřízeno 
„marketingové“ myšlení nového vedení 
obce. Jedná se o jedinečnou možnost 
zvýšení prestiže naší obce a pro změnu 

demografického složení obce. Jenom 
takto se může zvýšit: prestiž obce, 
podnikatelská činnost, příjmy do 
obecního rozpočtu a v neposlední řadě 
zvýšení počtu pracovních míst.  

V. Oblast zájmových organizací: 
činnost různých zájmových organizací 
má v naší obci kvalitní historii. Cílem 
bude vytvoření průhledných a stabilních 
podmínek pro podporu činnosti všech 
zájmových organizací.

Zpracovaný „Plán obnovy Vranovic“ 
lze shrnout do následujících priorit:

- otevřenost pro všechny občany 
a „probuzení“ jejich zájmu o věci 
veřejné

- průhlednost v rozhodování, dlou-
hodobé řízení obce v investiční oblasti 

- zajištění úklidu a pořádku v obci
- zrychlit a zkvalitnit podmínky 

pro rodinnou výstavbu
- zvýšit celkovou prestiž obce
Finanční zajištění: Plán rozvoje bude 

finančně oddělen na opravy, které budou 
financovány ze stálých ročních příjmů 
obce a na investice, které budou finan-
covány prostřednictvím bankovních 
úvěrů a z dotací. Již nyní je předjednáno 
financování vybudování inženýrských 
sítí a komunikací k nové výstavbě RD. 
Rovněž jsou již nyní prověřeny možnos-
ti získání dotací ze strukturálních fondů 
EU a ze státního rozpočtu.

Plán obnovy Vranovic není 
„politický ani osobní“, ale výhradně řeší 
pouze věcná témata. Jedná se o první 
komplexní materiál, který má za úkol 
představit veřejnosti cíle kandidátky 
Občanské demokratické strany.

Zároveň je cílem tohoto materiálu 
získat pro jeho naplnění podporu široké 
veřejnosti bez ohledu na jejich politické, 
či osobní sympatie.

Jenom získáním široké podpory 
pro Plán obnovy Vranovic lze zamezit 
přetrvávající stagnaci, operativnímu, 
autoritativnímu a neprůhlednému řízení 
obce do budoucna.

Úplný „Plán obnovy obce Vranovice 
na r. 2007 - 2010“ lze získat bezplatně 
na vyžádání v cukrárně u Kilingrů, 
případně si ho vyžádat v elektronické 
podobě na adrese helikarj@seznam.
cz. Na tuto adresu je možno také zaslat 
připomínky, nebo dotazy, které budou 
následně zodpovídány.

Ing. Jan Helikar  

KSČM

Volební program KSČM Vranovice:
podporovat další zvyšování 
kvality výuky a zlepšování 
prostředí v mateřské a základní 
škole
další rozvoj ploch pro volný čas 
a to jak pro dospělé tak hlavně 
mládež
podpora rozvoje kultury 
a sportu v obci
dále zlepšovat komunikaci mezi 
vedením OÚ a občany
stabilizace obecních financí 
po velkých investičních akcích 
a jejich nasměrování do oprav 
komunikací a chodníků
snaha o zvýšení kvality života 
v naší obci a to zejména 
zajištěním většího pořádku, 
bezpečnosti a klidu
vybudování zařízení zajišťující 
péči o seniory
pro finanční zajištění větších 
investičních akcí využít členství 
ve sdružení obcí Čistá Jihlava

Seznam kandidátů ZO KSČM 
Vranovice

Hochman Marin, nestraník
Maršák Karel, nestraník
Soukal František, KSČM
Zouhar Rudolf, KSČM
Divišová Marie, KSČM
Tučková Vlaďka, KSČM
Dvořák Josef, KSČM
Buchmajerová Štefanie, KSČM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ 

O jedné tradici.
Bylo-nebylo, do jednoho malého státečku ve střední 

Evropě jedné vlahé srpnové noci  
před osmatřiceti lety, přišlo na dočasnou návštěvu několik 

set tisíc bratrských vojáků.
Zpočátku  kolem toho bylo hodně křiku, dokonce se 

i trochu střílelo, ale brzy se vše vysvětlilo. Pěkně svižně se zase 
vše znormalizovalo a vrátilo do starých kolejí, pár desítek tisíc 
lidí sice emigrovalo, byly také nějaké padáky z práce a někdo 
se nedostal na školu, ale vcelku, až na pár reptalů, všichni dál 
jedli spokojeně bůček, kupovali Škodovky, jezdili na chalupy 
a do Bulharska a provolávali slávu straně a vládě. Pánové ve 
straně a vládě byli taky velmi spokojeni, když viděli, jak je 
všichni mají rádi. Ale přece jenom, byli to staří senilní a hodně 
ješitní paprikové a tak si umanuli, že si tedy „jako“ zahrají na 
opravdické volby a že se tedy do svých funkcí nechají „jako“ 
doopravdy zvolit. A jak řekli, tak i udělali. Nejprve 15. října 
1969 zrušili původně plánované volby, kterých se chtěly 
chopit podvratné demokratické živly. Ty by asi  chtěly volby 
doopravdy a ne „jako“ a to se jim pochopitelně nemohlo 
hodit do krámu. A  potom už přemýšleli jak to udělat, aby 
ve volbách dostali alespoň 99,75% hlasů. Už se přesně neví 
kdo to byl, ale určitě to nebyl žádný malý blbec, z jehož hlavy 
vzešel nápad dvoudenních voleb. A skutečně, už  26. a 27. 
listopadu 1971 se ukázalo, jak to bylo geniálně vymyšleno. 
První den se volilo manifestačně, kdežto celý druhý den 
mohly volební komise pořádat hony na všechny absentéry. 
Výsledek? 99,75% hlasů pro kandidáty Národní Fronty!

Potud historie jedné živé tradice. Všude ve světě sice 
stačí pro jakékoliv volby vyhradit pouze jeden den, ale není 

přece nad národní folklór. A neznámo proč, poslancům, 
kteří jediní by to mohli změnit, tento komunistický vynález 
stále, kdo ví proč, vyhovuje. Změny vlastně také ani nikdo 
nepožaduje... Ten den navíc ostatně stojí jenom nějakých 
mizerných padesát, šedesát milionů, a řekněte, co se dá 
dneska za takový pakatel pořídit? No tak proč rušit takovou 
pěknou tradici...

Vážený čtenáři, pokud jsi dočetl až do tohoto místa, 
využij, prosím Tě, této popisované jedinečné příležitosti, 
této dvoudenní „osvědčené vymoženosti“, která nám tu jako 
ten zaprášený kostlivec v rozvrzané skříni už skoro čtyřicet 
let zůstala. 20. a 21. října 2006 neodjížděj, prosím Tě, na 
chalupu nebo k babičce, nýbrž navštiv svoji volební místnost. 
Pokud jsi ještě nevolil, v obci budou pouze dvě – určitě ji 
najdeš. A jako pisatel tohoto článku bych navíc uvítal, kdyby 
jsi ještě vhodil do volební urny obálku, v níž bude volební 
lístek s trošku krkolomným názvem SNK-ED (Sdružení 
nezávislých kandidátů – Evropští demokraté). O název, 
obzvláště pak v komunálních volbách, však až tak dalece 
neběží. Volební programy bývají velmi obdobné, slibuje 
se všechno a všem a navíc to nebývá příliš zábavné čtení. 
Dovolil bych si tedy, vážený čtenáři, ušetřit Tě v konečné fázi 
této „agitky“ podobných obecných frází o budoucím ráji ve 
Vranovicích pod patronací SNK-ED, pouze bych Ti chtěl 
slíbit, že na místní kandidátce tohoto sdružení budou slušní 
lidé u kterých je předpoklad, že, pokud budou zvoleni, za 
nimi zůstane viditelný kus práce a že pro svoje záměry získají 
i potřebný objem financí, aby tyto nezůstaly pouze papíře.

Nashledanou ve volební místnosti! 

Za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů-ED 
Pavel Šťastný

SDRUŽENÍ	NESTRANÍKŮ

K ZAMYŠLENÍ...
Za několik týdnů půjdeme opět k volebním urnám.
Dáme důvěru novému zastupitelstvu, a to následně radě 

obce a funkcionářům.
Mohu srovnat dvě poslední volební období a výsledky 

práce.
V každém se pracovalo jinak, v letech 1998 - 2002 

v kolektivu, který táhl za jeden provaz a sice složitě, ale 
dosáhl splnění svých cílů.

Ve druhém období 2002 – 2006 se projevovala již 
předvolební atmosféru v nedůvěře několika zastupitelů 
a nemohu na toto období vzpomínat rád.

Přesto jsme cíle, které jsme si dali - a k tomu něco navíc 
- splnili. V obci máme dlouho plánovanou kanalizaci a plyn.

Pravdou zůstává, že se vše rodilo složitě a narazilo se 
často na potíže, které bylo nutné zvládnout. V první části se 
proinvestovalo bezmála 60 milionů, ve druhém období něco 
přes 30 milionů.

Nyní musí nastat fáze, kdy musíme vesnici začít 
zkrášlovat - likvidovat skládky, dbát na pořádek, opravovat 
obecní budovy, chodníky a dokončovat opravy komunikací. 
Nesmíme ale zapomínat na  školství, kulturu a sport.

 Cílem takového článku však není výčet toho, co se  

udělalo ani toho, co se má udělat.
Jako příklad si vezmeme předchozí věty – jsem 

přesvědčen, že druhé období mohlo být lepší, kdybychom 
všichni ke společné problematice   přistupovali úplně jinak.

Kdo si myslí, že trvalou a neustálou kritikou dokáže víc 
pro blaho voličů – je na omylu. Je to přece otravující, bere to 
chuť do práce, dusí to aktivitu k zajišťování nových kontaktů 
a prostředků, kterých je tolika potřeba.

Jsou to ryze osobní ambice určitých z nás, s politikou to 
nemá nic společného.

Upozorňovat na chyby ano, přemýšlejme však o formě.
Podtrženo a sečteno!
Chybí nám důvěra v osobnosti, které by se měly dát 

dohromady, mít podporu voličů, zapomenout na rozmíšky 
a neustále si něco dokazovat.

Toto je náročný proces, který by měl vyústit v dobrého 
týmového ducha pro rozvoj obce ve všech oblastech.

Je to obrovský a těžký úkol pro ty z nás, kteří pro obec 
pracujeme léta, ale také pro ostatní nastupující generaci. 

Važme si vzájemně své práce a vytvářejme pohodu !
Pokud se to nepodaří, lepší výsledky půjdou kolem 

nás…

Jaroslav Pezlar
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Vracíte se rádi do svého rodiště i po 
mnoha letech? Jistě ano, protože srazy 
některých ročníků jsou toho důkazem.

9.9.06 - má naplánováno setkání 
ročník 1932

17.9.06 - ročník 1927-1928
24.9.06 - ročník 1936. 
Někteří se schází každý rok a rádi.
Čím je tentokrát překvapí naše 

vesnice? Co se změnilo k lepšímu? Čím 
se můžeme pochlubit?
n	 RB

12	 Vranovický	občasník

Co je to Ground zero asi většina z nás 
ví.Tedy je to zbytek  ze dvou mrakodrapů 
po 11. září 2001. Pokusím se vám napsat, 
jak to viděl Ivan Karpíšek.

Mezi sportovci je známou osobností. 
Trenér vranovického silového 
trojboje, mezinárodní rozhodčí a člen 
mezinárodní JURY silového trojboje 
(IPE) (EPF).  Právě tato „profese“ mu 
umožňuje jezdit „po světě“. Navštívil 
mnoho zemí v Evropě, Ameriku 
a Jihoafrickou republiku.  Na tyto země 
Ivan vzpomíná.

Ameriku jsem navštívil dvakrát. 
Poprvé to byl Texas. Letěli jsme do 
Detroitu, do Dalasu a odtud autobusem 
přes 200 km do Killeenu. Tam jsme se 
samozřejmě převážně věnovali svému 
sportu, ale několik postřehů vám přece 
řeknu.

Krajina v Texasu je rovinatá, mírně 
zvlněná, travnatá step je promíchána 
s kaktusy.

Samotný Killeen je malé městečko, 
velkou historii nemá, první zmínky se 
datují od 15.května 1882. V této části 
Texasu se lze také domluvit španělsky.

Navštívili jsme českou farmu, kde 
pracují a hospodaří na 8 000 hektarech. 
Ano čtete dobře. Osm tisíc hektarů. 
A pozor. Pracuje tam 8 lidí. Samozřejmě 
že k tomu mají to nejlepší vybavení, 
včetně letadel. Jsou úzce specializovaní 
na dvě plodiny, kukuřici a pšenici. Česky 
již neznají, ale k Česku se hlásí. Pro 
zajímavost, byli překvapeni, nevěděli co 
je to dovolená!?

Dalším místem, kde jsem byl jako 
rozhodčí a člen JURY, byla Florida. Odlet 
jsme si naplánovali o dva dny dříve a na 
Floridu jsme letěli přes New York.

New York je nepředstavitelně velké 
mraveniště plné lidí. Nejlépe se tam 
cestuje taxíkem, taxikáři jsou odborníci 
na toto město. Viděl jsem na 5th avenue 
mrakodrapy Donalda Trumpha, Sochu 
svobody (mimochodem blízko k ní 
nikoho nepustí), viděl jsme Empire 
State Building, Broadway, další a další 
zajímavosti no a samozřejmě nemohli 
jsme minout zbytky po obchodních 
„dvojčatech“. 

Z těchto míst mě utkvěly v paměti ty 
mrakodrapy na 5th avenue. Představte 
si, že v přízemí jednoho z nich je umělý 
vodopád vysoký asi jako vranovická 
škola. Vše z překrásného, světle hnědého 

mramoru. Jsou tu obrovské haly, kde 
si můžete odpočinout pod vysokými 
palmami.

Empire State Building  byl původně 
největší mrakodrap světa. Je vysoký  
přes 300 metrů. Tu výšku si dovedete 
představit, až když stojíte před ním 
a zakláníte hlavu nahoru.

Viděli jsme v kostele i „Pražské 
jezulátko“. No a Ground zero, to 
nevím jak bych popsal. Představte si 
díru v zemi, hlubokou asi 50 metrů 
o průměru asi 600-800 metrů. Aby toho 
nebylo málo, tak prostředkem této díry 
honem postavili šestiproudou provizorní 
dálnici.

Nad dálnicí vede pěší zóna z metra. 
Celý tento prostor je ohraničen plotem. 
Viděli jsme také několik návrhů pro 
zastavění tohoto prostoru, které byly 
vystaveny v prostorách vstupní haly nad 
touto propastí. 

Ústřední vlakové nádraží NY má 
40 nástupišť a hlavní hala je vyzdobena 
noční nebeskou klenbou. To se musí 
vidět, to se nedá popsat.  Tipoval jsem, 
že bych potřeboval na prohlídku tohoto 
města asi měsíc. My jsme však museli 
letět dál.

Po tříhodinovém letu z New Yorku 
jsme přistáli v Miami. Je to velké rozlehlé 
město s 5 mil. obyvatel a je tam co 
prohlížet.

Florida je poseta bažinami, kde 
vládnou hadi a krokodýli. Není výjimkou 
dopravní značka, která upozorňuje na 
toto nebezpečí. Stanování či kempování 
mimo vyhrazené území se velmi 
nedoporučuje. 

Je samozřejmé, že tato země je svojí 
polohou pro nás exotická. Krásné pláže, 
palmy, leguáni ve volné přírodě, krásné 
domky (i když mnohé ze dřeva), vše 
bylo překrásné. Avšak pozor. Přijeli 
jsme tam po období hurikánů. Byly tam 
palmy vyvrácené i s kořeny. Poničené 
byly domy, lodě, městské zařízení. Na 
Key West, což je poslední ostrůvek pod 
Floridou, byly vyvrženy z moře tuny 
písku na komunikace.A to prý letos byly 
hurikány mírné.

O jižní Africe snad v dalším 
Občasníku.

n	 JR

„CHLAPI SOBĚ“
Já	 se	 domnívám,	 že	 toto	 je	 	 správný	

název	 pro	 uvedené	 recepty.	 Důvodem	 je	
nejen	 základ	 v	 pivu,	 ale	 i	 jednoduchost	
receptu,	 o	 který	 se	 může	 pokusit	 každý	
chlap.

Pikantní špekáčky
Špekáčky	 oloupeme	 a	 rozřízneme	

na	 půlky.	 Přidáme	 kečup,	 2-3	 cibule	
a	 4	 papriky,	 4	 stroužky	 česneku,	 vegetu	
a	 1	 pivo.	 Vše	 pomícháme	 a	 dusíme	 30	
min.	Můžeme	přidat	feferonky.	Podáváme	
s	chlebem.

Špekáčky s pivem
½	kg	špekáčků	oloupeme	a	rozřízneme		

(ale	ne	do	konce).	Do	toho	vložíme	plátky	
cibule	 a	 s	 párátkem	 špekáček	 uzavřeme.	
Naskládáme	 do	 kastrolku	 a	 zalijeme	
kečupem	a	černým	pivem.	Dusíme	asi	30	
min.

Dobrou	chuť

Viděl jsem GROUND ZERO Setkání ročníků

Sbírka	pro	Diakonii	Broumov
Diakonie Broumov pořádá v naší 

obci již potřetí sbírku ošacení, povlečení, 
záclon apod. s velkým úspěchem. Hodně 
občanů pochopilo, že co už doma 
nepotřebují, může pomoct ještě jiným, 
kteří žijí v podmínkách, jaké si my 
nedovedeme představit.

Děkujeme všem, kteří dávají věci 
zachovalé, čisté a hlavně dobře zabalené, 
což oceňují závozníci, kteří věci 
odvážejí.
n	 RB

Sbírka



KULTURNÍ KALENDÁŘ NA obDobÍ ZÁŘÍ - LISToPAD 2006

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

SiLOVý	TROjBOj

 28.10.  - v 10.00 hod. v hale - II.liga v silovém trojboji 
   čtyřčlenných družstev.

VýSTAVy	OBRAZŮ

Máme připraveny tři další výstavy obrazů a fotografií pro podzimní 
měsíce. Sledujte propagační letáky. 

HASiČi

23. 9. 2006  - se uskuteční sběr železného šrotu

ZáKLADNÍ	ŠKOLA

4.9. - Slavnostní zahájení školního roku, přivítání žáků 
   prvních tříd.
12.9. - Plenární zasedání SRPDŠ v tělocvičně školy.
   Začátek v 16.30 hod.
15.9. - Výchovný pořad  Poznáváme JAR.
   Začátek v 08.30 hod.
září  - Mámo, táto, zacvičme si spolu - zdravotní cvičení 
   pro děti a rodiče v MŠ.
říjen  - Drakiáda, sledujte obecní rozhlas.
říjen  - Přespolní běh - 8.ročník.
listopad  - Kurs zpracování digit.fotografie.
listopad  - Soutěžní odpoledne – pracujeme s internetem.

KLUB	DŮcHODcŮ

2.9.  - Koupání Čalovo.
4.9.  - Pondělí v KD – přednáška z církevní kroniky.
2.10. - Pondělí v KD.
7.10.  - Koupání Čalovo.
6.11.  - Pondělí v KD.

cyKLOTURiSTicKý	KROUŽEK

17.9. - Muzeum pivovarnictví a rozhledna Babylon, 
   na kole 80 km.
   Sraz v 07.10 hod. na nádraží.
1.10.  - Břeclavsko a Hodonínsko, na kole 80 km.
            Sraz v 08.45 hod. na nádraží.
8.10.  - Přírodní park Třebíčsko, pěšky 16 km.
            Sraz v 06.15 na nádraží.
22.10.  - Rozhledna u Bořetic, pěšky 18 km.
              Sraz v 08.45 hod. na nádraží.
12.11.  - Ke Třem křížům, pěšky 12 km.
              Sraz v 07.10 hod. na nádraží. 

ZUŠ	KOMOSNý

Ve školní roce 2006/7 budeme vyučovat tyto předměty: klavír, 
keyboard, housle, kytara, zobcová flétna, zpěv, výtvarné práce.
Od listopadu máme v plánu vyučovat hru na cimbál.
Na naší základně v Pohořelicích vyučujeme i další nástroje.
V případě, že máte zájem o přihlášení svých dětí do některého z oborů, 
navštivte nás v úterý nebo ve čtvrtek od 13.00 do 16.30, nebo volejte 
na tel. 774 488 898 a 519 488 898.

ViNAři

říjen-listopad - Zájezd na salon vín do Valtic.  

RyBáři

říjen - sobota  - Výlov chovného rybníčku.

OBEc	PřiBicE

17.9., 1.10., 29.10., 19.11.  - Závody v autocrossu v areálu bývalých 
     kasáren.

OBEc	PřÍSNOTicE

22.9.  - Ve 20.00 hod. Václavské hody hraje MODUL
23.9.  - Ve 20.00 hod.        –„-             hraje TÚFARANKA
24.9.  - Ve 14.00 hod. průvod stárků   hraje TÚFARANKA
 - V sobotu a neděli výstava obrazů na OÚ.

KiNO	jiSKRA	VELKé	NěMČicE

15.9.  - v 19,30 hod. - ŠIFRA MISTRA LEONARDA. 
   Kriminální thriller.
22.9.  - v 19,30 hod. - ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU. 
   Česká komedie.
29.9.  - v 19,30 hod. - SCARY MOVIE 4. 
   Hororová parodie.
6.10.  - v 19,30 hod. - DŮM U JEZERA. 
   Romantický film.
13.10.  - v 19,30 hod. - POSEIDON. Katastrofický film.
27.10.  - v 19,30 hod. - SUPERMAN SE VRACÍ.
   Nová s sága o superhrdinovi.
3.11.  - v 19,30 hod. - DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA.

 Vstupné 60,-Kč.

Příjemné zážitky přeje kulturní komise.
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Životní jubilea 

Září
Trojan Miroslav .............................81
Faronová Marie .............................83
Růžičková Jana...............................60
Číhal František ..............................85
Varmužka Josef ..............................65
Faronová Jarmila ...........................82
Wenischová Marie ........................80
Fojtíková Alenka ...........................70
Trojanová Marie ............................80
Soukal František ............................84
Zajícová Marie ...............................65
Kelblová Miluška ...........................65

Říjen
Faronová Marie .............................80
Kelblová Marie ..............................65
Dobešová Venuše ..........................81
Rujzlová Božena ............................80
Odehnal Bohuslav .........................87
Veselá Marie ...................................83
Oblezarová Albina ........................83
Dofek Josef .....................................60
Ponížilová Soňa .............................60
Furchová Helena ...........................81
Oujeská Anežka .............................83

Listopad
Faronová Jarmila ...........................60
Raus Antonín .................................75
Varmužová Helena ........................60
Zekl Jan ...........................................60
Buchmajerová Štefánia .................65
Faměrová Marie ............................82

Narození
Wech Jan
Hochmanová Kateřina
Teturová Soňa
Karpíšek Václav
Pešková Adéla Nela

Úmrtí
Lang Jan
Pezlarová Amálie
Straková Anna

l

l

l
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Po delší době přípravných prací se podařilo dokončit dětský koutek na Návsi. Je 
zde k dispozici pískoviště, lavičky, houpačky, skluzavka. Místo je opatřeno nízkým 
plotem a přímo vybízí k posezení. 

Na realizaci se podíleli: Drahoš Dofek, Saša Pezlar, Petr Škamrada, Přemek Richter, 
Dušan Halfar, Michal Řehoř, Michal Klimeš, Petr Fridrich, Mirek Pezlar, Staňa Tetur, 
Laďa Procházka a pánové Novotný a Toman. Všem patří poděkování za odvedenou 
práci. Další je čeká při údržbě tohoto prostoru.

Věřím, že to není poslední místo takto vybavené a za pomoci občanů vzniknou 
i další v jiných částech naší obce. Jen pro zajímavost - materiálové náklady byly 
cca 50.000,-Kč. Obdobné prostory, dodávané na klíč, se cenově pohybují přes 
100.000,-Kč.

n	 Oldřich	Vybíral	-	starosta

Dětský koutek

Rada sleduje nejen sama, ale 
i prostřednictvím svých komisí, dění 
v obci. Velice prospěšná, ale málo 
oceňovaná, je práce s mládeží. Kromě 
učitelů, kterým děkujeme při Dni učitelů 
každý rok, jsou to ještě dobrovolníci, 
kteří se mládeži věnují ve svém 
volném čase. Jeden ze způsobů, jak jim 
poděkovat, je přijetí na radnici a předání 
malých pozorností za jejich obětavou 
práci. Dovolím si je všechny vyjmenovat 
a uvést zároveň činnost, které se věnují 
a dát tak informaci nejen dětem, ale 
i rodičům, jaké možnosti využití volného 
času jsou ve Vranovicích k dispozici:

stolní tenis – Goliáš Petr, Štipčák 
Jaroslav, Tetur Stanislav

l

šachy – Šťastný Pavel
badminton – Slaný Bedřich, Pokorný 
Ladislav
silový trojboj – Karpíšek Ivan, Furch 
Jiří
volejbal – Karpíšková Renata
všestranné cvičení – Němcová Jana, 
Hochman Zdeněk, Goliášová Marta, 
Goliášová Marie, Goliášová Petra
kopaná – Chmelík Oleg, pan 
Michajlov 
rybářský kroužek – Hanuška Jan, 
Procházka Otto
Skauti – Martin Kurzweil, Vít Rusňák, 
Jan Korčák, Oldřich Vybíral ml.

n	 Oldřich	Vybíral	-	starosta

l

l

l

l

l

l

l

l

Práce s mládeží


