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Vranovice zasypal sníh
Nová sněhová fréza a třináct lidí s odhrnovači a košťaty bojovalo od začátku ledna 

s návalem sněhové nadílky ve Vranovicích. Než však pracovníci stačili prohrnout všechny 
chodníky v  obci, mohli začít znovu. Z oblohy se neustále prášila další kvanta bílého sněhu.

„Máme stálou pracovní četu, kterou tvoří tři pzaměstnanci, ti by však na takovou 
nadílku nestačili. Proto jsme operativně podepsali smlouvy s dalšími deseti brigádníky. 
Budou pracovat non-stop, v sobotu i v neděli,” upřesnil starosta obce Jan Helikar v době 
první kalamity.

Přestože sněhovým brigádníkům pomáhá nová fréza, kterou obec koupila kvůli nově 
nařízené zodpovědnosti za zimní úklid za dvacet tisíc korun, trvalo celý den, než četa 
stačila uklidit celou obec.

Bez přestání protahoval silnice i traktor s radlicí. „Máme smlouvu s místní fi rmou. Řidič 
je stále v pohotovosti a jezdí dokud bude potřeba,” upřesnil starosta.

Poděkování patří také všem obyvatelům, kteří nezaháleli a odklízeli sníh před svými 
nemovitostmi, aniž by čekali na to, až se k nim prohrne četa se svými odhrnovači. Dobří 
hospodáři se nezapřou.

-hum-

Foto: Dagmar Humpolíková
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Starosti starosty
Neobracejme se k možnostem 

rozvoje obce zády
Nyní, ani nikdy v budoucnu 
Vstoupili jsme do  nového roku 

a s  tím jsou vždy spojována nejrůznější 
předsevzetí.

Nebudu zde nyní psát o předsevzetích 
obce, ale využiji této příležitosti 
k zamyšlení se nad dalším rozvojem celé 
obce. 

Rozvoj naší obce není přímo závislý 
na úrovni řízení naší obce, ale na aktivitě 
nás všech a  zejména na  hospodářském 
rozvoji jak obce, tak celého regionu.

Jistým měřítkem rozvoje obce je 
vývoj počtu obyvatel:

Rok - počet obyvatel:
1900 - 1554  1921 - 1774
1930 - 1908  1950 - 1851
1961 - 2020  1970 - 1913
1980 - 1907  1991 - 1879
2001 - 1929  2010 (leden) - 2028

Úkolem vedení obce je jednak 
vytvářet podmínky pro rozvoj Vranovic 
a  také využít hospodářského vývoje 
pro zajištění přiměřené infrastruktury 
v obci.

Naprostým fenoménem pro naší obec 
je železnice a v dnešní době dvojnásob. 
Železnice znamená pro rozvoj Vranovic 
minimálně dvě jistoty do  budoucna: je 
to možnost zaměstnání a zejména rychlé 
a  dostupné spojení s  krajským městem 
Brnem a celým okolím. 

Tento fakt a  dále potom celo-
republikový trend venkovského bydlení 
dělá pro Vranovice vyhledávané místo 
pro bydlení. 

Tomuto trendu nelze uměle bránit, 
nebude trvat věčně a  je ho třeba využít 
k rozvoji obce, NE zneužít.

Vedení obce jde tomuto trendu 
naproti. Jenom za  poslední tři roky 
se podařilo vybudovat technickou 
infrastrukturu pro tři zcela nové ulice 
(U  Hřiště, U  Hlinku a  Nad Dolinami), 
vzniklo tak cca 70 nových stavebních 
míst. Cílem je připravovat pro rodinnou 
výstavbu v  předstihu ucelené, zcela 
zasíťované lokality, včetně vybudovaných 
komunikací. Kompletní developerskou 
činnost (vykoupení pozemků, 
vybudování technické infrastruktury 
a následný prodej stavebních pozemků) 
zajišťuje vedení obce.

Jistě by bylo jednodušší ponechat 
celý developerský projekt na  realitních 
kancelářích, znamenalo by to však 
značná rizika pro obec i  pro majitele 
pozemků. V  těchto případech by ani 
obec neměla možnost zabránit budování 
různých satelitních městeček, která by 
narušovala charakter venkovského typu 
bydlení.

Rozvoj obce je regulován zejména 
Územním plánem a  následně 
praktickou činností obecního úřadu. 
Současné vedení obce prosazuje 
koncepční a  ucelený rozvoj bydlení. 
Jenom touto cestou lze zajistit úsporné 
a  efektivní hospodaření obce. Nelze 
budovat technickou infrastrukturu 
pro jednotlivé domy, pro jednotlivce, 
jenom pro „domácí“. Docházelo by tak 
k plýtvání veřejných fi nancí, k možnému 
zvýhodňování jedněch před druhými 
a  podobně. Praktikovali bychom to 
stejné co kritizujeme „u  těch nahoře“, 
pouze v  našich malých podmínkách. 
A o to zájem opravdu nemám.

Co přináší rozvoj bydlení pro naší 
obec:

  možnost bydlení pro mladé, mladí 
jsou předpokladem pro další rozvoj

  možnost pro živnostníky a  pro 
provozovatele veškerých služeb 
v obci, pro nabídku pracovních míst

  předpoklad pro zlepšení a  rozšíření 
služeb v obci

  rozvoj technické infrastruktury
  zásadní zvýšení příjmů do obecního 

rozpočtu

Tak jak to bývá, všechny klady mají 
také své nevýhody a  rizika. V  tomto 
případě se sjedná zejména o  zvýšené 
nároky na  občanskou vybavenost 
(sociální služby, ZŠ a  MŠ, dopravní 
dostupnost, atd.). Těchto rizik si je 
obec vědoma a  je na  ně v  předstihu 
připravena. 

Je například připraven projekt 
na Dům pro seniory, je připraven projekt 
na  přestupní terminál, ve  spolupráci 
s TJ SOKOL je připravován projekt pro 
vybudování sportovně společenského 
areálu v  prostorách současného 
sokolského hřiště a  Sokolovny. Došlo 
k  zateplení a  výměně oken budovy ZŠ, 
připravuje se stavební rekonstrukce 
několika tříd ZŠ.

Neobracejme se nyní, ani nikdy 
v budoucnu, k možnostem rozvoje naší 
obce zády. Neodmítejme možnosti, které 
nám přináší současnost.

Jistě, jsou legitimní názory, že se moc 
staví, že k nám přichází „náplavy“, že se 
málo dělá pro domácí atd..

Mějme na paměti, že jsme se teprve 
nyní dostali v počtu obyvatel na úroveň 
šedesátých let minulého století, a  že 
odmítané příležitosti se již nemusí 
nikdy opakovat.

Nebraňme se všestrannému 
rozvoji. Cílem vedení obce je zachovat 
„venkovský ráz“ naší obce ale současně 
zajistit její koordinovaný, efektivní 
a rovnoměrný rozvoj. 

Starosta Jan Helikar

Zimní údržba 
chodníků 
a komunikací
Již jsme si pomalu mysleli, že sníh 

a  s  tím spojené radosti, ale i  starosti se 
naší obce netýkají.

Omyl. Letošní zima nám ukazuje, že 
připraveni na  zimní údržbu chodníků 
a  komunikací musíme být i  v  našich 
podmínkách.

Údržba chodníků a  komunikací, 
odklízení sněhu jsme si letos užili 
opravdu dost. Při největší intenzitě 
sněžení se na  úklidu podílela snad 
veškerá dostupná technika v obci. Úklid 
chodníků probíhal za  vypětí všech sil 
a podíleli se na něm zaměstnanci obce, 
brigádníci, ale i  naprostá většina Vás 
občanů.

Vám všem za  to patří veliké uznání 
a samozřejmě poděkování. Vedení obce 
si této pomoci velice váží a  je vděčno 
za každou takovouto iniciativu.

Jakmile povolí ty největší mrazy 
a  sníh roztaje bude vidět veškerý ten 
posypový materiál, který se použil 

Poplatek za odvoz 
popelnic pro rok 2010 

Poplatek činí 450,- Kč za osobu 
s trvalým pobytem a také za neobyd-
lenou nemovitost. Částka musí být 
zaplacena jednorázově, nejpozději 
do 31. 5. 2010. Platí se v hotovosti 
na sekretariátě OÚ v úřední dny, tj. 
v pondělí od 7 - 19 hodin a ve středu 
od 7 - 17 hodin.
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce

na údržbu chodníků a silnic. Vše se začne uklízet ihned jakmile 
to počasí dovolí.

Než budou chodníky zcela uklizeny, tak Vás všechny 
prosím o  trpělivost a  hlavně o  obezřetnost a  opatrnost, aby 
nedošlo ke zbytečným úrazům.

Ještě jednou Vám všem, kteří jste se podíleli na odklizení 
sněhu, děkuji.

Starosta Jan Helikar

Máme „doma” další milion 
z Evropské unie
V  pořadí už třetí obří dotaci se v  těchto dnech podařilo 

získat vedení obce. Přesně 1. 335. 180,- korun z  Evropské 
unie z Operačního programu životního prostředí obohatí naši 
obecní pokladnu. Podmínkou je, že peníze musí být použity 
na zateplení budovy obecního úřadu. Bez této fi nanční injekce 
by se jen stěží hledali peníze na opravu budovy. 

Díky kompletnímu zateplení dostane obecní úřad nejen 
nový vzhled fasády, znamená i  další úspory z  provozu 
na vytápění. To se projeví i na snížení emisí CO2 unikajícího 
do ovzduší.

„S opravami bychom chtěli začít hned na jaře tohoto roku. 
Předpokládaný termín ukončení prací plánujeme na  léto,” 
potvrdil starosta Jan Helikar. Podle něj se na  opravách bude 
obec podílet ještě částkou ve výši kolem 900 tisíc korun.

Současné vedení obce získalo v  předchozích letech už 5 
milionů korun na  zateplení základní školy a  více než milion 
korun na opravu kostela.

-hum-

Foto: Dagmar Humpolíková

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

 Usnesení rady č. 24/2009 ze dne 30. 11. 2009

 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila program jednání ZO dne 17. 12. 2009.
1.2. Rada obce schválila návrh rozpočtu na r. 2010 a předloží jej k pro-

jednání v ZO.
1.3. Rada obce schválila dodatek č. 14 ke  smlouvě o  dodávce vody 

z veřejného vodovodu č. 113 uzavřenou s VaK Břeclav, a.s.
1.4. Rada obce schválila DUR pro výstavbu cyklostezky Brno – Vídeň 

a katastru Obce Vranovice.
1.5. Rada obce schválila zadání pro dopracování zastavovací studie 

pro ul. Přibická.
1.6. Rada obce schválila Smlouvu nepojmenovanou s  Regionálním 

muzeem v  Mikulově na  archeologický průzkum v  lokalitě Nad 
Dolinami.

1.7. Rada povoluje výjimku ze zastavovací studie pro ul. U hřiště pro 
výstavbu domu Comfort 143 na pozemku p.č. 1919/80

2.  Ukládá:
2.1. Zajistit nezbytně nutnou opravu střechy Domu služeb.
 T: ihned, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
 Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce

 Usnesení rady č. 25/2009 ze dne 14. 12. 2009

 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. 5/2009 a předloží jej 

ke schválení na jednání ZO.
1.2. Rada obce schválila dotaci z JmKu pro SDH ve výši 7.766,-Kč.
1.3. Rada obce stanovila vstupné na 3. Obecní ples ve výši 250,-Kč.
1.4. Rada obce schválila vyplacení roční odměny pro ředitele ZŠ 

z prostředků speciální dotace MŠMT ve výši 21.300,-Kč.
1.5. Rada obce schválila měsíční příplatek za vedení pro ředitele ZŠ 

ve výši ….........,-Kč. 
1.6. Rada obce schválila Smlouvu o  zabezpečení odhrnování sněhu 

a posyp vozovek s AGRO KLIMUS s.r.o..
1.7. Rada obce schvaluje podání žádostí o dotaci z MMR na vybudo-

vání IS v ul. Nad Dolinami.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce rozhodla o požádání MěÚ Pohořelice o povolení po-

kácení stromů, dle studie zpracovanou Komisí výstavby a životní-
ho prostředí.

 T: 15.1.2010, O: starosta
2.2. Rada obce uložila zpracovat plán obnovy zeleně – náhrada 

za stromy určené k pokácení:
  T: 15.2.2010, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá navrhnout nové rozmístění sběrných kontejne-

rů (zejména u frekventovaných míst – Ivaňská, Lipová).
  T: 30.1.2010, O: Ing. Hladík 
2.4.  Rada obce uložila zpracovat cenové vyčíslení úspory pro změnu 

stavby před dokončením pro stavbu - „prodloužení kanalizace 
na ul. Přibická“.

  T: 15.1.2010, O: starosta
2.5.  Rada obce uložila prověřit možnost změny Územního plá-

nu pro určení trasy na  přeložení vedení VN pro ul. Ivaňská 
a Pouzdřanská.

  T: 28.2.2010, O: starosta
2.6. Rada obce ukládá prověřit majetko – právní vztah u pozemků ul. 

Květná.
  T: 31.12.2009, O: JUDr. Mach
3. Rada vzala na vědomí:
 Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce
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 Usnesení rady č. 26/2009 
 ze dne 28. 12. 2009
 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1. Rada obce schvaluje plán jednání Rady 

obce na I. pol. 2010.
1.2. Rada obce schválila návrh změny č. 6 

ÚPN SÚ ve znění zpracovaném AR pro-
jekt, s.r.o.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zpracovat zadání pro 

vypracování zastavovací studie pro loka-
litu : nádraží ČD – ul. Pouzdřanská.

  T: 30.1.2010, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí změnu pů-

sobnosti obvodu Policie ČR, obvodní 
oddělení Pohořelice. 

 Pro usnesení hlasovali všichni zúčastně-
ní členové Rady obce

 Usnesení rady č. 1/2010 
 ze dne 4. 1. 2010
 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila náhradu nákladů 

a odměnu za činnost v r. 2009 pro členy 
Kulturní a sportovní komise.

1.2. Rada obce stanovila roční úkoly pro ře-
ditele Základní a Mateřské školy.

1.3. Rada obce schválila Smlouvu nepojme-
novanou na  archeologický průzkum - 
prodloužení kanalizace na ul. Přibická.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu se společ-
ností Eurovision a.s. na  zpracování žá-
dosti o dotaci z MMR na Podporu tech-
nické infrastruktury v ul. Nad Dolinami. 

1.5. Rada obce schválila ceny a  podmínky 
pro cenové nabídky Ing. Tauchmana pro 
projekční práce na  investiční akce: ul. 
Přísnotická (chodníky + podélné stání), 
ul. Přibická (chodník) a  ul. Polní.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce uložila vytypovat doplnění 

Kulturní a  sportovní komise o  jednoho 
člena komise pro sportovní úsek.

  T: 31.3.2010, O: starosta, předsedkyně 
Školské a sportovní komise

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávy o čin-

nosti jednotlivých komisí Rady obce.
 Pro usnesení hlasovali všichni zúčastně-

ní členové Rady obce

 Usnesení rady č. 2/2010 
 ze dne 18. 1. 2010
 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila změnu trasy kana-

lizace na  ul. Přibická (částečně mimo 
vozovku, pouze po jedné straně + překo-
py). 

1.2. Rada obce děkuje všem spoluobčanům, 
kteří se podíleli na odklízení sněhu.

1.3. Rada obce schválila peněžitou odměnu 
p. R. Soukopovi.

1.4. Rada obce schválila Příkazní smlou-
vu o  zajištění péče o  opuštěná zvířata 
s p. Kočvarou, Bulhary.

1.5. Rada obce schválila program mimořád-
ného jednání Zastupitelstva obce dne 28. 
1. 2010.

1.6. Rada obce schválila v  rámci projektu 
JMK „Zažít kraj vína a památek na kole“ 
Smlouvu o  právu k  provedení stavby - 
vybudování druhé cyklistické odpočívky 
ve dvoře OÚ (před vinařským sklepem).

1.7. Rada obce schválila Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 17-1/SOD/2009/044 
se společností M-SILNICE a.s. za před-
pokladu přehodnocení položky 
Rondrainu.

1.8. Rada obce schválila prodej tiskárny HP 
Laser Jet (rok výroby 1992) za cenu 300,-
Kč.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila zpracovat cenovou 

rozvahu na  pořízení plastových nádob 
na zimní posyp.

  T: 28.2.2010, O: starosta
3.  Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala přednesené zprávy 

o úklidu obce na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí přednesenou 

zprávu o  činnosti společenských a  zá-
jmových organizací.

3.3. Rada obce bere na  vědomí schvále-
nou dotaci na  zateplení OÚ ve  výši 
1.335.180,-Kč z  EU z  Operačního pro-
gramu životní prostředí

 Pro usnesení hlasovali všichni zúčastně-
ní členové Rady obce

 Usnesení ZO ze dne 17. 12. 2009 
1. ZO schvaluje:
1.1. ZO schvaluje Vyhlášku obce č. 1/2009 

– Stanovení poplatků za popelnice na r. 
2010

1.2. ZO schvaluje kupní smlouvu na  po-
zemky p.č.pozemek parc. č. PK 1832 
o výměře 3.371 m2, pozemek č. 1820/20 
o výměře 1.200 m2, pozemek č. 1820/21 
o  výměře 417 m2 za  dohodnutou cenu 
249.400,-Kč za  platebních podmínek 
uvedených v přiložené smlouvě.

1.3. ZO schvaluje záměr směnit pozemek p.č. 
1820/20 za pozemek p.č. 749/2 ve vlast-
nictví paní Havlasové

1.4. ZO schvaluje umístění stavby cyklos-
tezky v  úseku Přísnotice – Vranovice – 
Přibice.

1.5. ZO schvaluje koupi pozemků: č.p. 
1599/2 – 50 m2, 1501 - 50 m2, 1991 – 20 
m2, 1504/1 – 105 m2, 1504/2 – 1010 m2, 
1545/1 - 15 m2, 1290/1 – 55 m2, 1655/3 
– 20 m2 a 1655 – 555 m2 za účelem vý-
stavby cyklostezky za  maximální cenu 

20,-Kč/1m2.
1.6. ZO schvaluje dodatek ke Smlouvě o náj-

mu a provozování plynárenského zaříze-
ní č. 3304.

1.7. ZO schvaluje předložené rozpočtové 
opatření č. 5 s celkovými příjmy ve výši 
31.438.716,-Kč, a  celkovými výdaji 
ve výši 34.177.000,- Kč.

1.8. ZO schvaluje navýšení dotace pro DSO 
Čistá Jihlava o 3.000,-Kč 

1.9. ZO schvaluje předložený (viz. Příloha) 
Rozpočet na r. 2010 s celkovými příjmy 
34.773.700,- Kč a výdaji 31.298.000,-Kč.

1.10. ZO schvaluje pro rok 2010 členský pří-
spěvek ve výši 4,- Kč na 1 obyvatele obce 
na DSO Cyklostezka Brno – Vídeň.

1.11. ZO schvaluje předložený Plán investic 
na r. 2010-2011

1.12. ZO schvaluje předložený Rozpočtový 
výhled pro r. 2011 – 2013.

1.13. ZO schvaluje Plán jednání ZO na  r. 
2010

2. ZO ukládá: 
2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného roz-

počtového opatření č. 5 do jednotlivých 
účtů.

  T: ihned, O: starosta
2.2. ZO ukládá dodržení schváleného roz-

počtového opatření č. 5 k 31. 12. 2009.
2.3. ZO ukládá rozepsat schválený rozpočet 

na r. 2010 do jednotlivých položek.
  T: 31.1.2010, O: starosta
2.4. ZO ukládá dořešit problematiku chodní-

ku mezi ulicí Pouzdřanskou a nádražím
 T. 30.6.2009, O: rada 
3. ZO bere na vědomí:
3.1. ZO bere zprávu o  kontrole usnesení 

na vědomí.
3.2. ZO bere Zprávu o  činnosti Rady obce 

na vědomí.
3.3. ZO bere přednesenou zprávu o develo-

perském projektu Nad Dolinami na vě-
domí.

Účast volených zastupitelů na veřejném 

zasedání v roce 2009

Schůze Zastupitelstva obce se konala v roce 

2009 celkem šestkrát. Stoprocentní účast měli 

pouze starosta Jan Helikar a radní Jiří Hladík. Počet 

absencí ostatních zastupitelů je uvedena níže:

Neúčast: Drahomír Dofek  ................1x

 Drahomír Dráb  .................1x

 Petr Goliáš  ........................2x

 Jana Hladká  .....................1x

 Dagmar Humpolíková  ......2x

 Renata Karpíšková  ............2x

 Hana Krejčiříková  .............2x

 Radek Mach  .....................1x

 Emil Neveselý  ...................1x

 Jaroslav Pezlar  ..................3x

 Jaromír Řehoř  ...................2x

 Rostislav Trojan  ................5x

 Oldřich Vybíral  ..................1x
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Do obecní pokladny přibývají 
peníze i v době krize
Zatímco jiná města a obce se v současné době hospodářské 

recese potýkají s  nedostatkem peněz a  pozastavují investice, 
ve Vranovicích je v obecní kase peněz dostatek. Na posledním 
zasedání zastupitelé dokonce schválili rozopočet na letošní rok 
se slušným přebytkem. Jeho výše sahá k třem a půl milionům 
korun. Na dvoutisícovou obec je to solidní výkon.

Podle starosty Jana Helikara není dostatek peněz žádnou 
náhodou. „Nejen že je třeba šetřit kde se dá, důležité je i pečlivě 
plánovat a  především vymyslet způsob jak peníze získat. Je 
to jako s  domácím rozpočtem, nemůžeme žehrat na  krizi 
a  s  rukama v  klíně čekat až nás dostihne. Musíme myslet 
na zadní kolečka dlouho dopředu,” přirovnává Helikar.

Opravená škola, chodníky a komunikace, nová parkovací 
místa, směrové tabule nebo například rekonstrukce hřbitova, 
to je jen základní výčet toho co se v posledním roce podařilo 
ve  Vranovicích vylepšit. Přispěly evropské i  státní dotace, ty 
jsou ale podmíněny dostatkem fi nančních prostředků na účtu 
obce. Nám nechyběly.

Vedení obce totiž vsadilo na chování podobné podnikatelské 
činnosti. Chytilo se poptávky po bydlení. „V tomto roce jsme 
vykoupili pozemky pro stavbu čtyřiadvaceti rodinných domů 
v lokalitě zvané U Hlinku, a přivedli jsme na ně inženýrské sítě. 
V  příštích dnech takto stavebníkům připravíme ještě dalších 
jedenadvacet parcel v lokalitě Nad Dolinami.,” přiblížil Helikar. 
Právě díky  následnému prodeji stavebních parcel tečou 
do  obecní pokladny peníze. „Bez nich bychom měli těžko 
peníze na zvelebování obce. Nenecháváme zbytečně vydělávat 
peníze developerským fi rmám, raději si vše zorganizujeme 
sami. Koneckonců i  stavebníky tak vyjde pozemek mnohem 
levněji,” doplnil starosta.

„V současné době jsou Vranovice jednou z mála obcí kde se 
takhle buduje. Jinde na to zřejmě nejsou peníze,” komentoval 
situaci jednatel stavební fi rmy, která na  realizaci stavebních 
pozemků pracuje.

Podle starosty má rozsáhlá stavební činnost v obci ještě další 
příjemnou stránku. Zvyšuje se počet stálých obyvatel. Přitom 
v  uplynulých desetiletích Vranovice bojovaly s  opačným 
efektem, kdy se vesnice pozvolna vylidňovala. „Teprve před 
rokem jsme překročili dvoutisícovou hranici v počtu obyvatel. 
Dostali jsme se tak konečně na stejnou úroveň 70. let minulého 
století, to je dobré znamení,” míní Helikar.

-hum-

Tříkrálová sbírka zaznamenala 
historický rekord
O deset tisíc korun víc než v loni věnovali lidé z Vranovic 

do kasiček Tříkrálové sbírky. Celková částka, kterou koledníci 
vybrali na pomoc lidem, jenž se ocitli v tísni, činí 47.099 korun. 
„To je historický rekord. V loňském roce jsme vybrali necelých 
třicet sedm tisíc korun, a nikdy předtím víc,“ ocenil dary místní 
koordinátor sbírky Vojtěch Helikar. Lidé v  dvoutisícové obci 
dokázali, že ani v  době hospodářské recese neváhají věnovat 
peníze z domácího rozpočtu těm, kteří se ocitli v těžké životní 
situaci.

Oblastní Charita Břeclav plánuje použít peníze ze 
sbírek na  dokončení stavebních úprav na  Domově sv. Agáty 
Břeclav pro matky s  dětmi v  tísni, na  podporu Krizového 
dobrovolnického centra při Oblastní charitě Břeclav, které 
pomáhá obětem živelných katastrof, krizových situací 
a  hromadných neštěstí a  na  stavební úpravy v  prostorách 
Nízkoprahového denního centra. Přibližně desetina výtěžku 
jde do zahraniční na humanitární a rozvojovou pomoc.

-hum-

Koledníků bylo málo, 
pomáhali i přespolní
Tříkrálová sbírka organizovná Charitou Česká republika 

byla letos jubilejní - desátá. Obyvatelé Vranovic měli v sobotu 
9. 1. 2010 příležitost přispět do sbírky však teprve po deváté. 
Děkujeme všem štědrým dárcům za  fi nanční příspěvek 
i  koledníkům za  účast. Na  účet Charity bylo z  naší obce 
v letošním roce zasláno celkem 47 099 Kč.

Koledníků se v letošním roce sešlo na 9 skupinek. Pro menší 
počet dobrovolníků než v loňském roce bylo několik skupinek 
po  dvou dvou králích. Již tradičně se akce nejvíce účastnili 
skauti, vranovičtí ministranti, ale i  přespolní. Domácím 
koledníkům přijeli na pomoc králové z Brna i Valtic. I těmto 
vřelé díky.

Počítání peněz z Tříkráloví sbírky na vranovickém úřadě 
přineslo překvapení. Osm zapečetěných kasiček vydalo 
rekordní částku. Lidé darovali přes 47 tisíc korun.
Foto: Dagmar Humpolíková

Všichní králové (i královny) se před charitativní výpravou 
sešli u kostela. Foto: Pavel Kukleta
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Okna školy dokořánJelikož se ve Vranovicích vybrala rekordní suma, dovoluji si 
níže uvést výtěžky za předešlé roky:

Celkem výtěžek Rok ................................ Suma
 2002 ..................... 22 955,- Kč
 2003 ..................... 24 918,- Kč
 2004 ..................... 23 898,- Kč
 2005 ..................... 29 901,- Kč
 2006 ..................... 31 813,- Kč
 2007 ..................... 36 246,- Kč
 2008 ..................... 37 539,- Kč
 2009 ..................... 36 794,- Kč
 2010 ..................... 47 099,- Kč

Jednotlivá platidla za rok 2010 
platidlo počet celkem platidlo počet celkem
5000 0 0 50 174 8700
2000 0 0 20 184 3680
1000 7 7000 10 110 1100
500 9 4500 5 40 200
200 44 8800 2 46 92
100 130 13000 1 27 27

CELKEM 771 47 099,00 Kč 
Celkové průměrné platidlo 61,25 Kč

Tříkrálová sbírka bude mít v  následujících letech nového 
místního koordinátora. Je jím dlouholetý koledník Michal 
Rapco. Věřím, že se Tříkrálová sbírka stala pro Vranovice 
pevnou tradicí, a  že i  v  budoucích letech bude jak dostatek 
koledníků, tak i Vás všech, kteří přispějete na dobrou věc.

Vojtěch Helikar

Termíny svozu komunálního odpadu 2010

12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4. 2010 - jedná se o pátky

Termíny svozu separovaného odpadu

Papír  - 5. a 18. 2., 5. a 18. 3., 2. 4. 2010
Plast  - 1., 8., 15. a 22. 2. / 1., 8., 15., 22. a 29. 3. / 5. 4. 2010
Sklo  - 4. 2., 4. 3., 1. 4. 2010

Internetová anketa: Co byste 
chtěli v obci zlepšit?
1. Komunikace a chodníky – 64 hlasů
2. Dětská hřiště – 51 hlasů
3. Kulturní zařízení – 45 hlasů
4. Sportoviště – 33 hlasů
5. Více zeleně s lavičkami – 31 hlasů

Základní škola

Závěry české školní inspekce 
v naší škole
Ve  dnech 10. – 12.  listopadu 2009 navštívila naši školu 

i školku česká školní inspekce na tzv. institucionální inspekci, 
kdy se hodnotí celkové podmínky pro poskytování vzdělávání 
v základní i mateřské škole. Výsledky nám byli předloženy až 
těsně před Vánocemi. Zde si dovolím stručně s nimi seznámit 
i obecní veřejnost.

Ze závěru inspekční zprávy:
…“činnost školy je v  souladu s  rozhodnutím o  zařazení 

do  rejstříku škol. V  průběhu vzdělávání byla dostatečně 
zajišťována bezpečnost dětí a  žáků i  prevence k ochraně jejich 
zdravého vývoje. Je třeba řešit nedostatky v  materiálním 
vybaven. V oblasti ekonomických podmínek školy nebyla zjištěna 
rizika, která by ovlivňovala realizaci vzdělávacích programů. … 
Škola systematicky umožňuje rovnost přístupu při přijímání 
k  předškolnímu a  základnímu vzdělávání, které poskytuje 
v  souladu se zásadami a  cíli stanovenými školským zákonem. 
Škola dobře uplatňuje a  dodržuje pravidla pro hodnocení 
výsledků vzdělávání dětí a žáků.

Z  hlediska úrovně výsledků předškolního a  základního 
vzdělávání se děti a žáci projevovali přiměřeně svým možnostem, 
schopnostem a věku…“

Jak je vidět, ne vše je ideální a stále je co zlepšovat. Materiální 
podmínky jsou odvislé od  fi nančních prostředků – zejména 
investiční akce jako je odstranění sloupů z  národní školy, 
či oprava osvětlení v  některých třídách. Tuto problematiku 
řešíme ve spolupráci ze zřizovatelem a já pevně doufám, že je to 
poslední inspekční zpráva, kde jsou tyto nedostatky zmíněny.

Nedostatky ve školním vzdělávacím programu v mateřské 
škole i  základní škole jsou spíše technického rázu a  byla již 
přijata nápravná opatření.

Z  hlediska personálního zabezpečení nebylo ze strany 
inspekce připomínek. Všichni učitelé jsou kvalifi kovaní (stav 
k 12´ 2009). Inspektoři a inspektorky uplatňovali osobní přístup 
a případné nedostatky řešili přímo z příslušnými vyučujícími. 

Závěry inspekce bude škola řešit do  konce letošního 
školního roku. Věřím, že úspěšně. Takto na  otevřeném 
fóru bych chtěl opětovně poděkovat všem pedagogickým 
i  nepedagogickým pracovníkům za  odváděnou práci, která 
byla příznivě hodnocena  i ČŠI., zvláště v mateřské škole.

Inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

Mgr. Oldřich Vybíral, ředitel školy
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Společenské dění

Malí herci
K  zimnímu období patřívalo na  venkově vždy hraní 

divadelních představení. Také žáci 4.A se v hodinách literární 
výchovy pustili do nacvičování pohádky O dvanácti měsíčkách 
od  Marie Ďuričkové. Aby nikdo nebyl ochuzen o  možnost 
vystoupení pro rodiče, připravovali ti, na  které se nedostala 

pohádková role, scénku v anglickém jazyce o návštěvě pacientů 
u  lékaře. Děti byly plny napjatého očekávání, zda jejich 
divadelní snažení udělá rodičům a příbuzným radost.Nadšení 
dětí a zápal pro tuto činnost bylo obrovské a stejně velký byl 
i úspěch, který sklidily. 

Na  závěr bych chtěla touto cestou poděkovat Obecnímu 
úřadu ve Vranovicích za možnost uskutečnit toto vystoupení 
v jeho prostorách. 

tř. uč. Mgr. Yveta Lásková 

Dukovany 13. ledna 2010
Letos, jako ostatně každý rok, vyrazili deváťáci na exkurzi 

do Jaderné elektrárny Dukovany a do Přečerpávací elektrárny 
Dalešice. Vzhledem k  velkému zájmu škol ze širokého okolí 

a nabitých termínů jsme vyrazili už v lednu. Počasí nám přálo, 
uvědomíme-li si, že ještě dva dny před tím byly silnice takřka 
neprůjezdné. Pan Vranešic nás bezpečně dovezl na místo.

Známé komíny, správně se ale říká chladící věže, se z mlhy 
vylouply těsně před cílem. Exkurze v informačním centru JED 
byla vyčerpávající po všech stránkách. S velkým úspěchem se 
setkala UV-show (demonstrace funkce reaktoru). Někteří se jí 
nemohli nabažit, a tak cenili zuby ostošest: bělostně jim totiž 
zářili. Sice byli zklamáni, že jim neukázali reaktor, jen model, 
ale exkurze splnila svůj účel (ušetřila práci paní učitelce).

A  popojeli jsme dál. Sypaná hráz (99,5 m - nejvyšší 
ve  střední Evropě) dalešické přehrady vyvolala úctyhodný 
dojem. Uvnitř nás seznámila paní průvodkyně s  funkcí 
elektrárny a  pak už nás čekalo plno schodů dolů do  hráze 
a  prohlídka turbíny, rychlozávěrných klapek, alternátoru 
a mohutných přivaděčů vody. Byl tam pěkný hukot. Dole, 97 
metrů pod silnicí, byl pěkný chládek (celoroční teplota dole je 
3 – 6 stupňů Celsia, 100% vlhkost). Cesta nahoru znamenala 
pro některé pořádný sportovní výkon. Teplota v hrázi směrem 
vzhůru stoupala a  teplota tělesná díky namáhavému výstupu 
též. (Přičtěte ještě tepelnou izolaci zimních bund!) Nahoře 
jsme pěkně paní průvodkyni poděkovali a  pak jsme nasedli 
do autobusu a uháněli k domovu, vlastně ke škole. 

Svatava Odložilíková

9. B se neztratila ani 
v Bludišti
V  pátek 29. 1. 2010 byl odvysílán pořad České televize 

Ostrava - Bludiště, ve  kterém účinkovalo družstvo Základní 
školy Vranovice, konkrétně 9. B ve  složení Eliška Macková, 
Veronika Rejtková, Kateřina Drobílková a Jiří Plíšek.

Jak si vedly naše televizní hvězdy v soutěži i  jejich dojmy 
z natáčení se dozvíte v příštím vydání zpravodaje. 

Foto: Yveta Lásková

Na plese hrála Moravanka, 
Slabáková vyfoukla hodinky
Takové překvapení nikdo nečekal. Pánské hodinky značky 

Prim v hodnotě dvaceti tisíc korun, jaké nosí samotný premiér 
Jan Fišer, vyhrála na Obecním plese ve Vranovicích zpěvačka 
Moravanky Ivana Slabáková. Právě tuto proslulou dechovou 
kapelu jsme si pozvali, aby nám hrála k tanci. Že si odnese její 
nestorka i nejlákavější výhru nikdo nečekal.

Alespoň na  nás bude mít paní Slabáková památku. 
Na hodinkách je totiž vyryto věnování od starosty. Do tomboly 
je droval právě on.

Zkrátka ale nepřišli ani ostatní hráči. V  banku tomboly 
byl například fotoaparát, poukaz na wellnes pobyt v Lázních 
Lednice, mobilní telefon, domácí kino, relaxační křeslo, ale 
například i opeření bažanti. Na tři stovky hostů tak vysoutěžilo 
zhruba šedesát cen. A přestože organizátoři připravili mnohem 
větší počet slosovatelných lístků než je obvyklé, nestačily. Tak 

velký zájem se nedal předvídat. Ceny, kterými se prezentovaly 
převážně místní fi rmy, byly hodně lákavé.

Hosté plesu si pochutnali na  domácích koláčcích, 
které napekla paní Volingerová s  pomocnicemi, na  stolech 
i v následném prodeji bylo víno místních vinařů, k večeři se 
podávaly smaženéh řízky. Letošní novinkou byly plesové 
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noviny, v nichž se hosté dočetli nejen praktické věci týkající se 
programu, menu, nabídky u baru, ale právě i kompletní seznam 
cen losovaných v  oblíbené tombole. Zpestřením byly vtipy 
i zajímavosti o hostující Moravance. Řada lidí se tak například 
dozvěděla, že kapelník Jan Slabák začínal právě ve Vranovicích. 
Hrál totiž v kapele místního hudebníka a skladatele Dominika 
Strouhala.

Ples měl velmi dobrou úroveň a lidé se bavili. Napomohla 
tomu i  výzdoba sálu, upravené stoly s  občerstvením 
a organizátoři přivezli i na 160 polstrovaných židlí. Zapůjčilo 
je Myslivecké sdružení a  Restaurace U  Fialů. Alespoň si 
tak nastrojené dámy netrhaly silonky a  seděly pohodlněji 
než na  stávajících židlích, které už pamatují příliš na  to, aby 
poskytly standardní pohodlí.

Na  organizaci plesu se podílela celá řada dobrovolníků 
i zaměstnanců obecního úřadu. Věnovali nejen svůj volný čas 
ale i fyzickou sílu. Patří jim poděkování.

-hum-

Přivítali jsme nový rok, a ohlédli 
jsme se za dobou vánoční
Novoroční koncerty smíšeného sboru se staly 

ve  Vranovicích a  Hustopečích již tradicí. Je to pomyslné 
ohlédnutí za dobou vánoční. Také letos jsme připravili našim 
příznivcům dva novoroční koncerty: 2. ledna 2010 v 16 hod. 
ve Vranovicích a v 19 hod. v Hustopečích.

Na fotografi i je zachycena atmosféra novoročního koncertu 
ve  Vranovicích, který kromě domácího smíšeného sboru 

Vranovice - Hustopeče zpestřil zpěv dětí - Sboreček při ZŠ 
Vranovice. O  hudební doprovod koncertu se postaral Lukáš 
Kunst. Program slovem provázela, a  i  umělecky připravila 
Mgr.  Pavla Toncrová, vedoucí smíšeného sboru Vranovice - 
Hustopeče, a současně i Sborečku při ZŠ Vranovice.

Josef Dofek

Zmizelá lokálka se vrací, 
alespoň na DVD
Uplynul už rok, co lokálka na trati Vranovice – Pohořelice 

zahoukala na rozloučenou posledním pasažérům. Dvanáctého 
prosince 2008 byla na této železnici osobní přeprava ukončena. 
Po dlouhých sto třinácti letech.

K  příležitosti jednoletého výročí vzniklo koncem roku 
pamětní dvojalbum DVD a  CD. Filmový dokument mapuje 
nejen celou historii provozu lokálky, ale nechybí ani záznam 
z  nostalgického rozloučení parní lokomotivou Šlechtična, 
včetně fotografi í. „Pro pamětníky i  obyvatele obcí, jimiž trať 
procházela, tak tvůrci vyrobili hodnotný historický materiál. 
Určitě ho ocení i budoucí generace.

Na  zpracování pamětního alba se podílel celý tým lidí. 
Kamery se chopil Tomáš Humpolík, fotografování Dagmar 
Humpolíková. V  jejich studiu vznikl i  konečný materiál. 
Zajímavosti z  historie železnice poskytl někdejší strojvůdce 
Oldřich Vybíral, i  jeho syn Oldřich ml. Namlouvali se 
komentáře, v  břeclavském hudebním studiu vznikla 
doprovodná hudba, s přebalem alba a potisky disků si vyhrál 
i profesionální grafi k, tisklo se a lisovaly se kompakty.

To všechno ale stojí peníze. Projekt jsme mohli zrealizovat 
a  rozšířit mezi lidi jen díky podpoře Jihomoravského kraje 
a sdružení obcí Čistá Jihlava, Vranovice, Přibice a Pohořelice.

Vzpomínku v  podobě fi lmového záznamu a  fotografi íí 
s názvem Poslední jízda si mohou zájemci zakoupit v prodejních 
místech v jednotlivých obcích. Ve Vranovicích v Místní lidové 
knihovně, ve stánku Evy Fricové na nádraží a nově i v obchodě 
u Toncrů.

-hum-

Mikuláš rozdával dárky 
na Návsi
Mikuláš s  andělem a  dvěma zlobivými čerty přijel 

do Vranovic tentokrát na voze taženém koňským spřežením. 
V  podvečer na  něj už čekala na  Návsi u  vánočního stromu 
dobrá stovka dětí se svými rodiči a příbuznými. Romantickou 
náladu navodily i  zvonící rolničky příjiždějícího spřežení 

Foto: Jaroslav Červenka

Vzpomínkové album obsahuje i na sedmdesát fotografi í 
lokálky i parní lokomotivy. Foto: Dagmar Humpolíková
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a  ratolesti si na poslední chvíli předříkávali koledy. Bez nich 
totiž žádný dárek Mikuláš nevydal. Respekt těch nejmenších 
dětí před mikulášskou svitou střídala rozdováděnost starších 
„mazáků”. Ty však vzápětí spacifi kovali čerti s pytlem. Do pekla 
se totiž nechtělo ani ostříleným klukům.

Premiérovou akci zorganizovalo Centrum volného času 
ve  spolupráci s kulturní komisí obce Vranovice. Letošníí rok 
plánují organizátoři stejnou nadílku.

-hum-

Štědrovečerní zpívání 
provoněly kořalky
Bylo to neformální sousedské setkání. Od  vaření 

štědrovečerní večeře a  balení dárků si odpoledne na  Náves 
odsdkočilo zhruba na  padesát lidí, aby si společně zazpívali 
koledy a popřáli si navzájem pěkné Vánoce.

Chlapi nezaváhali a přinesli si s sebou pro zahřátí slivovici, 
ženské vytáhly mašličkami ovázané lahve s likérem. Nechyběly 
kuriózní zednické lžíce se štamprlaty ani podpůrná hůl 
s kapsou na pleskačku.

Když však zazněly první melodie Tiché noci z  kláves 
Pavly Toncrové a její pomocnice zpěvačky udaly správný tón, 
rozmařilost přítomných vystřídala poetická nálada. Nakonec 
se některým nechtělo ani domů. Vánoce jsou ale jen jednou 
do  roka a  tak ke  stromečku nakonec šťastně trefi li všichni. 
Zpěvníky teď zůstanou rok v šuplíku. Rozdávat se budou opět 
24. prosince ve tři hodiny odpoledne pod vánočním stromem. 

-hum-

Dobšíková napsala svůj příběh 
Židovky z období války 
Tři roky a  čtyři měsíce se musela Eva Dobšíková, co by 

malé děvčátko, skrývat v dětské „samovazbě”. Bylo to během 
druhé světové války. Po tatínkovi byla totiž poloviční Židovkou 
a  hrozil jí transport do  koncentračního tábora. Ten ostatně 
nepřežila většina jejích příbuzných. Nyní sedmasedmdesátiletá 
rodačka z Vranovic vydala o svých životních útrapách knihu. 

Naše doba a  my v  ní, jak 
se kniha jmenuje, je cenným 
historickým materiálem 
o  tom, jak v  kraji Břeclavska 
a  Brněnska probíhala válka 
i  následující komunistické 
nadšení v době po osvobození.

„K  napsání těchto pamětí 
mně vedly prožité příběhy lidí 
za války, nejen ten můj. Chtěla 
jsem leccos říct za ně, protože 
oni sami nemohli nebo 
nemohou,” naznačila autorka 
důvody, které ji přiměly 
k psaní. „Když například přišel 
osmačtyřicátý rok rozdělily se 
velké křesťanské rodiny kvůli 
politice. Jedni z  nich udělali 
velkou kariéru díky vstupu 
do  komunistické strany. 

Další členové rodiny zůstali silně věřícími a trpěli za to třeba 
ve  vězení. Zvláštní bylo, že všichni se měli pořád rádi, jenže 
sami to nikdy navenek nepřiznali,” upřesnila Dobšíková.

Na  prosincovém křestu knihy v  Místní lidové knihovně 
sešla řada místních patriotů. Starosta Jan Helikar předal autorce 
kytici a ukázky z knihy přečetl ředitel školy Oldřich Vybíral.

Vranovice, Ivaň, Popice, Pouzdřany, to jsou vesnice v nichž 
se odehrává hlavní děj. Žádná fi kce, ale skutečná místa i lidé. 
Ti dobří jsou jmenováni, ty nedobré prý autorka ušetřila toho, 
aby je současní pamětníci a obyvatelé poznali.

Poutavý příběh spisovatelky začíná patnáctého března 1939. 
Ten den se v jejich domě stala tragická událost. „Bylo ošklivé, 
mlhavé ráno. Naši jako obvykle stáli u  rádia a  poslouchali 
zprávy. Najednou zpozorněli. Němci zabrali hranice. „To je 
zlé”, řekla maminka a  doprovodila mě do  školy. Zanedlouho 
pro mě přišla pomocnice. „Evičko, tatínek se ti zastřelil, víš 
to už?” řekla a odvedla mě domů. Tatínek tam ležel v kaluži 
krve. Když další den přijeli pohřebáci a ukládali ho do rakve 
zazvonilo u nás gestapo. Přišli si pro tatínka. Pohřebáci museli 
znovu otevřít zpola zatlučené víko rakve, aby se gestapáci 
přesvědčili, že je otec skutečně mrtvý,” naznačila úryvky 
z knihy Dobšíková. V knize se čtenáři dozví i o tom, jak lidé 
z  regionu prožívali poválečné komunistické nadšení. Viděno 
subjektivním pohledem autorky.

-hum-

Pro mikulášskou nadílku si na Náves přišla dobrá stovka dětí 
Foto: Dagmar Humpolíková

Vranovická rodačka Eva 
Dobšíková pokřtila svou 
knihu na besedě v místní 
knihovně. 
Foto: Dagmar Humpolíková
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Místní lidová knihovna
Čtenáři teď mohou nahlížet 
do knihovny přes internet
Z  pohodlí domova nebo odkudkoliv z  počítače mohou 

od  nynějška čtenáři hledat knihy a  publikace, kzeré má 
v  databázi vranovická knihovna. Na  obecních stránkách 
v  sekci knihovna byl zprovozněn takzvaný On-line katalog. 
Jeho prostřednictvím si mohou zájemci nejen vyhledávat 
knihy a časopisy, mohou si je také rezervovat k vypůjčení.

On-line katalog zakoupila obec za  necelých deset tisíc 
korun a  splnila si tak povinnost profesionálních knihoven. 
Jinak totiž hrozilo odejmutí tohoto titulu a  to by znamenalo 
i ztrátu některých výhod.

O hledaném titulu se čtenáři dozví i potřebné informace. 
Zda je například kniha půjčená nebo ihned k  dispozici, 
či v  které sekci ji v  knihovně hledat. Katalog umožňuje 
i  vyhledávání podle klíčových slov, pokud zájemce nezná 
přesný název nebo jméno autora. Pokud nemá čtenář dispozici 
internet doma může tuto službu využívat i přímo v knihovně 
na veřejných počítačích. Poradí i knihovnice.

Novinky v knihovně:
Časopisy – Myslivost – měsíčník, DIGI foto – měsíčník
Nadále k  dispozici: Květy, Bravo, Witch, Dům a  zahrada, 

Praktická žena.
Nové knihy z výměnného knižního fondu v Břeclavi zpestří 

čtenářskou nabídku v březnu.
-hum-

Statistika knihovny za rok 2009
Celkový počet knih v  Místní lidové knihovně Vranovice 

dosáhl k 31.12.2009 počtu 9661 titulů. Za uplynulý rok přibylo 
v knižních regálech 215 nových knih. Navíc bylo z Výměnného 
fondu knihovny v Břeclavi půjčeno pro čtenáře 524 dalších titulů. 

V minulém roce přibylo přes 200 nových časopisů, z nichž 
některé byly získány i darem od místních obyvatel. Za všechny 
nově zakoupené knihy a  časopisy bylo z  obecního rozpočtu 
zaplaceno 28 200,- korun.

V roce 2009 dosáhl počet registrovaných čtenářů čísla 151, 
z toho bylo 57 dětí do 15-ti let.

Čtenáři si půjčili celkem 7 222 knih a časopisů.
V  prostorách knihovny proběhlo několik výstav obrazů, 

kreseb a  fotografi í, beseda a  autorské čtení. V  rámci týdne 
knihoven byly uspořádány výstavy Kniha mého srdce a Den pro 
dětskou knihu, které spojily pracovnice knihovny s  prodejem 
nových knih u příležitosti vánočního jarmarku na Návsi.

V  roce 2009 se v  knihovně vystřídalo celkem 3  755 
návštěvníků.

Blanka Papežová 

Půjčovní doba Místní lidové knihovny
Pondělí  -  16 - 19 hodin
Úterý  -  zavřeno
Středa  -  8 - 11 hodin
čtvrtek  -  16 - 19 hodin
Pátek  -  16 - 19 hodin

Z činnosti spolků

Sbor dobrovolných hasičů
Z podzimních událostí SDH 
Vranovice

  Dne 1. října byl jednotce v dopoledních hodinách vyhlášen 
výjezd do prostoru bývalých kasáren v Pohořelicích. Na místě 
zásahu jsme byli informováni, že se jedná o prověřovací cvičení 
s námětem únik nebezpečných látek. 

  V říjnu jsme v obci tak jako každý podzim provedli sběr 
starého železa. Zúčastnilo se čtrnáct členů jednotky. 

  Hned následující den jsme byli v nočních hodinách voláni 
k  požáru stohu slámy u  obce Pasohlávky. Na  místě jsme 
prováděli „rozdělení“ stohu na  dvě části s  cílem uchránit 
požárem dosud nezasaženou část. 

  18. října byl v  dopoledních hodinách vyhlášen jednotce 
výjezd opět na  stejné místo k  požáru stohu u  Pasohlávek. 
Zásahu se zúčastnili tři členové jednotky. Na  místě jsme 
byli pověřeni doplňováním vody a  dohašováním několika 
ohnisek požáru. Zasahovalo zde několik profesionálních 
i dobrovolných hasičských sborů. 

Cvičení v Pohořelicích s námětem únik nebezpečných látek. 
Foto: SDH Vranovice

Požár stohu v Pasohlávkách Foto: SDH Vranovice
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  Počátkem měsíce listopadu byl na  hasičské zbrojnici 
proveden úklid a  obě vozidla byla našimi strojníky 
zkontrolována a připravena na zimní provoz. 

  Dne 14. listopadu se několik členů naší jednotky zúčastnilo 
pohřbu p.  Farona, dlouholetého člena místního sboru 
dobrovolných hasičů. 

  15. listopadu proběhla na hasičské zbrojnici schůze okrsku 
Brno-venkov č. 3 – Žatčany. Schůze se zúčastnil místostarosta 
ing. Pezlar. 

  5. prosince jsme v  prostorách naší hasičské zbrojnice 
připravili pravou domácí zabíjačku spojenou s  prodejní 
ochutnávkou. Přípravy se zúčastnilo šestnáct členů jednotky. 

  19. prosince proběhlo ve  společenské místnosti hasičské 
zbrojnice každoroční posezení k ukončení roku. 

  Dne 20. prosince byl jednotce vyhlášen výjezd k  požáru 
sklepních prostor rodinného domu ve  Cvrčovicích. Požár 
uskladněného palivového dřeva byl naštěstí velmi rychle 
uhašen a nedošlo tak k rozšíření požáru na obytnou část domu. 

  23. prosince v  nočních hodinách byl jednotce vyhlášen 
výjezd k požáru osobního automobilu a dílny v areálu bývalého 
podniku Tesla v  Pohořelicích. Výjezdu se zúčastnilo celkem 
osm členů jednotky. Vzhledem k nepřítomnosti jednotky PS 
Pohořelice, která řešila jinou událost u obce Mělčany, musela 
být na místo zásahu vyslána jednotka PS Mikulov. Po vyhlášení 
2. stupně poplachu se následně dostavily jednotky SDH 
Žabčice, Přísnotice a Hrušovany u Brna. 

Jednalo se o  poslední výjezd v  roce 2009, k  žádné další 
události nebyla již jednotka volána. 

  Dne 10. ledna 2010 proběhla ve  společenské místnosti 
hasičské zbrojnice výroční schůze SDH Vranovice. Dostavilo 
se šestnáct členů, přivítali jsme mezi sebou také dva vážené 
hosty a to starostu obce ing. Helikara a velitele PS Pohořelice 
p.  Bittnera, který nás po  ukončení ofi ciální části schůze 
informoval jaké další nové a  velmi důležité povinnosti nás 
budou čekat v roce 2010. 

Všem členům místního hasičského sboru touto cestou 
děkujeme za  jejich činnost a  členům výjezdové jednotky 
za  jejich aktivitu při řešení nejrůznějších událostí ke  kterým 
jsme byli v roce 2009 voláni.

Zároveň děkujeme všem příznivcům našeho hasičského 
sboru za jejich podporu a přízeň, kterou nám v uplynulém roce 
prokazovali. Za celý náš hasičský sbor Vám přejeme úspěšný 
rok 2010.

Za SDH Vranovice Marek Augustin a Jan Rohrer

Skauti – Roveři
Silvestrovskou výpravu 
na Kolby zpestřilo Túr Desky
Je tomu již dlouho, kdy jsme se poprvé my, vranovičtí 

skauti, vydali na  silvestrovský přechod přes Kolby ze strany 
od Uherčic. Někomu se to možná může zdát jako blbost, vyjít 
ven do  zimy, která každoročně panuje, a  někdy i  do  sněhu 
a ledu, a to všechno jen kvůli velké procházce. My to ale takhle 
nevidíme. Pro nás, skauty, je to takové rozloučení se starým 
rokem a někdy taky s ostatními skauty, se kterými se uvidíme 
„až“ v novém roce. 

Počasí nám letos přálo i nepřálo. Všude bylo mokro, a tak 
po příchodu do Uherčic, kam jsme šli přes pole, jsme všichni 
podle toho vypadali. Odtud už byla cesta docela pěkná, i když 
drápat se do  kopce, když vám to pořád podkluzuje, není 
žádný med. V  lesích, které Kolby obkličují, jsme si nečekaně 
zahráli „hru”, velmi náročnou na celkovou koordinaci člověka. 

Na  cestě jsme totiž narazili na  zajímavě spadlý strom přes 
cestu. Šlo ho sice jednoduše obejít buď výše do kopce, anebo 
spodem po  poli, ale protože jsme to my, tak jsme šli přímo. 
Pravidla hry byla jednoduchá – projít s co nejmenším počtem 
dotyků pod spadlým stromem. Přestože to vypadalo, že čím 
menší člověk se bude snažit projít, tím jednodušší to bude mít, 
opak byl pravdou. Absolutním vítězem se s celkovým počtem 
nula doteků, stal jeden pohořelický skaut asi 180 čísel vysoký. 

Po této kratochvíli nás už čekal výstup na „Biznu“(opravdu 
se to tak píše, žádná tisková chyba), což je malé odpočívadlo 
na  vrcholu uherčické strany Kolb. Malé občerstvení 
předcházelo již třetímu ročníku světoznámé soutěže Túr Desky 
(běh do  kopce s  deskou v  náručí), ve  kterém byl překonán 
dosavadní traťový rekord. 

Předposlední zastávkou na  naší cestě do  Vranovic byl 
samotný vrchol Kolb s křížkem nad Pouzdřanami. Odtud byl 
jako vždy úchvatný výhled do okolí (to znamená mlha a mlha). 
Jak už to tak ale bývá, potom co jsme slezli od křížku a vydali 
se na  cestu podél Svratky, krásně se vyjasnilo. Že by to bylo 
znamení dobrého nového roku 2010?

Michal Rapco ml. 

Klub maminek
Malé ohlédnutí
Je to už 15 měsíců, co funguje klub maminek. Kdybych 

to brala jako věk dítěte, tak by už běhalo, mluvilo v krátkých 
větách a  neustále objevovalo svět. Dovedlo by používat 
kouzelná slůvka děkuji a  prosím, které mu otevřou i  jinak 
zapovězená místa.

Dovolím si trochu to přirovnat. Klub vznikl jako myšlenka 
při jedné procházce s  kočárky. Bylo to jen nesmělé a  trochu 
nedomyšlené, ale já a  Ilona Kukletová jsme se rozhodly, že 
zkusíme oslovit ředitele školy, pana Mgr. Oldřicha Vybírala, zda 
by nám nepomohl. Byl velmi ochotný, a hned na první schůzce 
jsme domluvili první termín konání našich schůzek. 5.11.2008 

Vůdce Jaguárů Vít Rusňák soutěží v Túr Desky (běh s deskou 
v ruce). Foto: Archív sakuti
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Římskokatolická farnost

Foto: Archív klubu maminek

v  9,30. Dodnes vzpomínám s  jakým očekáváním jsem šla 
z domu – přijde vůbec někdo? A co vlastně budeme dělat?

Vše se vyvinulo velmi přirozeně. Každá z nás donesla pár 
hraček, domluvily jsme se, že stačí, když si popovídáme u kávy 
a děti si spolu pohrají. Může se vám to zdát málo, ale každá 
z nás byla ráda, že si chvíli vydechne.

Naplánovaly jsme pár akcí – Mikuláše, vánoční besídku 
,maškarní rej, bazárek. Vše proběhlo s hojnou účastí a skvělou 
zábavou, přišlo a zapojilo se i pár tatínků.

Pomalu končil školní rok a ukázalo se, že s oteplením venku 
je lepší scházet se na  čerstvém vzduchu, takže klub skončil 
oslavou dětského dne.

Nevěděla jsem, jestli bude zájem o  klub pokračovat, ale 
maminky se ptaly, kdy se opět sejdeme, navíc i mě bylo smutno. 
Domluvili jsme se s panem ředitelem na dalším „klubání“ jak 
říká má dcera.

V tomto roce mě potěšila větší aktivita ze strany maminek 
a navíc nás přibylo .

Co se nám v klubu povedlo 
V  současné době klub navštěvuje 15 maminek s  dětmi 

různého věkového složení, které se více či méně pravidelně 
v  klubu potkávají. Největší děti, co odešly do  školky – a  já 
doufám, že klub jim usnadnil začlenění do kolektivu vrstevníků, 
nahradily jiné děti. Mám radost, že v  klubu potkáme třeba 
i dvouměsíční děti . Maminky si mohou navzájem předávat své 
zkušenosti a popovídat si v příjemném prostředí. 

Od kulturní komise obce Vranovice obdržel klub fi nanční 
příspěvek 3000 Kč, který byl použit na nákup hraček pro děti. 
Na vybavení klubu hračkami se podílely i maminky. Všem díky 
za aktivitu, ochotu, podporu. 

Co děláme proto, aby nás bylo vidět
Eva Holíková je náš web manažer. Vytvořila velmi hezké 

webové stránky, na kterých se o nás můžete leccos dozvědět. 
Bývají pravidelně aktualizovány a doplňovány. 

Myslím, že je nutné zmínit se na závěr o všech těch, kteří 
nám pomáhají, vycházejí vstříc. V  prvé řadě ZŠ Vranovice, 
konkrétně pan ředitel, který nám zapůjčil prostory školního 
klubu, abychom se měly kde scházet. Dále kulturní komisi 
obce Vranovice za  fi nanční dar na  nákup hraček pro radost 
všech dětí. Paní Evě Holíkové za ochotu při tvorbě a editaci net 
stránky. A za mou osobu všem, kdo mě za dobu trvání činnosti 
klubu pomáhali. 

Od  roku 2010 ve  vedení klubu končím. Čekají mě jiné, 
pracovní povinnosti. Přeji si však, abych i  nadále kdykoliv 
půjdu ve středu nebo v pátek dopoledne okolo školního klubu, 
slyšela dětský smích z jeho oken. 

Iva Fiemová s Markétkou

Přehled liturgických 
a kulturních aktivit farnosti 
Vranovice v roce 2009

1. 1.  Výběr z vánočních mší, varhany Mgr. Irena Machová
3. 1. Novoroční koncert Smíšeného pěveckého sboru 

Vranovice a  Hustopeče. Sbormistryně mgr.  Pavla 
Toncrová

6. 1.  Žehnání tříkrálové vody, křídy, kadidla a zlata
18. 1. Missa de Angelis. Účinkovala Svatomichalská 

gregoriánská schola Brno. Umělecký vedoucí 
RNDR. Josef Gerbrich

18. 1.  Začátek Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
3. 2.  Svatoblažejské požehnání
8. 2.  Vyhlášení domácího kola vědomostní soutěže 

„Dobrodružství s apoštolem Pavlem”
I. kategorie
1. místo – Barbora Klimešová
2. místo – Marek Mazuch a Anna Vybíralová
3. místo – Lucie Zmrzlíková Pouzdřany
II. kategorie
1. místo – Alice Šárková Pouzdřany
2. místo – Markéta Holečková
3. místo – Pavel Zmrzlík Pouzdřany
III. Kategorie
1. místo – Petr Pekařík Ivaň

25. 2.  Popeleční středa – udělování popelce
22. 3.  Dominica Laetare
29. 3.  Začátek Týdne modliteb za mládež
4. 4.  Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem v Brně 

na Petrově
10. 4.  Začátek novény k Božímu milosrdenství
12. 4.  Dominica Ressurrectinis
16. 4.  Absolventský večer
19. 4.  Neděle Božího milosrdenství
2. 5.  Májová
5. 5.  Děkanské kolo vědomostní soutěže „Dobrodružství 

s  apoštolem Pavlem” v  Hodoníně. Třetí místo 
ze tří děkanství – hodonínského, břeclavského 
a  mikulovského, obsadila Markéta Holečková. 
Blahopřejeme. Soutěže se zúčastnilo více žáků 
a ministrantů z Vranovic. Tentýž den jsme si prohlédli 
vykopávky v  Mikulčicích, kostel v  Hodoníně, 
v  Ratíškovicích, na  faře byl oběd, zámek Milotice 
a kostel Bohuslavice u Kyjova.

16. 5.  Ministrantská pouť na Vranov u Brna – setkání s otcem 
biskupem. Cestou jsme navštívili kostel ve  křtinách 
a Sloupsko-Šošůvské jeskyně.

7. 6.  První svaté přijímání dětí
14. 6.  Boží tělo – průvod obcí
19. 6.  Žehnání obrazu Božího milosrdenství
21. 6.  Missa Brevis č. 7 in B Josepha Heydna. Zpíval pěvecký 

smíšený sbor Kantiléna. Sbormistr jakub Klecker. 
Varhany richard Stehlík.

12. 7.  Missa de Angelis. Varhany L. Kunst.
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16. 8.  Hody
6. 9.  Missa mundi
12. 9.  Pouť do Žarošic
13. 9.  Missa mundi
18. 9.  Žehnání školních pomůcek, pak pohoštění pro školáky 

na faře.
20. 9.  Missa mundi
26. 9.  Přípravná bohoslužba na  setkání s  papežem 

Benediktem XVI.
27. 9.  Setkání s Benediktem XVI. Na letišti v Brně – Tuřanech. 

Z Vranovic bylo asi 60 účastníků
1. 10.  Den modliteb za seminář
3. 10.  Celodenní diecézní adorace
11. 10.  Missa de Angelis. Účinkoval farní sbor sv. Volfganga 

z Regensburgu.

18. 10.  Den Modliteb za misie
30. 10. Noční edorace mládeže s  latinskými zpěvy 

a modlitbami
1. 11.  Missa de Angelis. Zpíval dětský sbor při Národním 

divadle v Brně.
15. 11.  Den bible
4. 12.  Varhanní festival
6. 12.  Missa de Angelis. Účinkoval sbor Virtuosi di Mikulov. 

Odpoledne v  16 hodin Mikuláš, účinkoval žesťový 
kvintet Musica animae, pak pohoštění dětí na faře.

13. 12.  Dominica Gaudete
24. 12.  Půlnoční mše svatá. Výběr z  vánočních mší, zpívala 

schola Vranovice. Varhany Mgr. Irena Machová.
26. 12.  Účinkovali studenti konzervatoře Brno
27. 12.  Jakub Jan Ryba, II. Česká mše půlnoční. Zpíval Smíšený 

pěvecký sbor Vranovice a  Hustopeče. Sbormistryně 
Mgr.  Pavla Toncrová. Varhany Anežka Horáková. 
Žehnání vína.

31. 12. Děkovná bohoslužba a  te deum, koledy. Varhany 
Mgr. Irena Machová

Každý první pátek a každou první sobotu je adorace N.S.O.
Především bych chtěl poděkovat schole z Vranovic a všem 

ostatním, kteří se připojili. Nácvik vánočních tpěvů zabral 
mnoho hodin poctivé práce. Také děkuji všem ostatním, kteří 
se nějakým způsobem podíleli na  liturgických a  kulturních 
akcích farnosti Vranovice. Kéž jejich práce je motivována 
myšlenkou svatého Pavla: Omnia ad maiorem Dei gloriam / 
Všechno k větší Boží slávě.

Vše nejlepší všem farníkům a občanům Vranovic 
přeje P. Josef Malík, farář

Markéta Holečková přebírá v Hodoníně 3. cenu vědomostní 
soutěže. Foto: Archív farnosti

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informuje

Myxomatóza

Je velice nakažlivé onemocnění způsobené leporipoxvirem, ztráty 
dosahují až 90%. V  roce 2009 se objevilo ve  velmi agresivní podobě 
v podstatě ve všech obcích okresu Břeclav. Z toho důvodu je podávána 
tato informace:

Onemocnění se šíří především bodavým a  krev sajícím hmyzem 
(komáři), v menší míře pak přímým kontaktem mezi králíky. Inkubační 
doba je 7-9 dní. Při klasickém průběhu se nejdříve objeví otoky víček 
s hnisavým výtokem. Na různých místech těla se objevují pevné útvary-
myxomy po několika dnech nastává úhyn. 

V současnosti, z důvodu změněné virulence, tyto klasické průběhy 
ustupují a  projevují se mírněji. Jednou z  forem myxomatózy je tzv. 
amyxomatózní myxomatóza nebo také respirační forma, projevující se 
jen zánětem spojivek a dechovými potížemi.

Diagnostika vychází z  klinických příznaků, v  případě potřeby je 
možnost zaslání nemocného nebo čerstvě uhynulého králíka do Státního 
veterinární ústavu. Odeslání lze zabezpečit svoznou linkou z těchto míst: 

Veterinární hygienické středisko Břeclav, Národních hrdinů 10,690 
02 Břeclav, tel 519 370 996 v pracovních dnech od 8 do 10 hodin

Inspektorát Břeclav, Nádražní 5, 693  01 Hustopeče u  Brna, tel 
519 411 469 v pracovních dnech od 8 do 10 hodin

Prevence:
1) Zamezení vniku nemoci do  chovu - sítě proti hmyzu, vyřazení 
nemocných králíků), použití repelentů. Vzhledem k  obtížnosti zabránit 
v plném rozsahu komárům vlétnout, je účinnost této metody sporná.
2) Vakcinace: je metodou s vyšší účinností, ale je nutné dodržet tyto zásady:
a) vakcinovat chovný materiál v předjaří únor – březen všechny chovné 
a samice a samce

b) vakcinovat mláďata již od  věku cca 6 týdnů ( tj. těsně po  odstavu). 
V případě nepříznivé nákazové situace (silný výskyt myxomatózy v obci) 
je možné vakcinovat i dříve, ale v tomto případě je tvorba protilátek a tím 
i chráněnost nižší)
c) pravidelně revakcinovat chovná zvířata v chovu v půlročních intervalech.

Často používaný způsob tzv. nouzové vakcinace je neúčinný, nástup 
imunity po  očkování je za  cca 10-14 dní, takže chráněnost je pouze 
u zvířat, které v okamžiku očkování nebyly nakažené( tj. nacházeli se 
v inkubační době 7-9 dní), což nelze na místě určit.

Z výsledků zkoušek na hladinu protilátek po očkování vyplývá, že 
očkování monovalentní vakcinou – tj. jen proti myxomatóze s odstupem 
14 dní od očkování proti moru králíků vyvolává vyšší chráněnost. Je to 
způsob fi nančně náročnější, ale mírně účinnější.

Očkování provádějí privátní veterinární lékaři, seznam je uveden 
ve  Zlatých stránkách. Cena očkování závisí od  typu použité vakcíny, 
řádově se pohybuje okolo 15-20 Kč, cenu Vám přesně sdělí privátní 
veterinární lékaři. Je vhodné se domluvit s  více chovateli – některé 
typy vakcíny se musí použít během několika hodin a balení je na více 
kusů. Ze zkušeností z  minulého roku lze potvrdit, že chovatelé, kteří 
pravidelně a dlouhodobě vakcinují své chovy i přes proběhlou epizootii 
myxomatózy ve svých chovech problémy neměli.

Léčba a hlášení onemocnění: vlastní onemocnění nelze léčit – lék 
neexistuje, myxomatóza je nemoc povinná hlášením, oznámení lze 
podat i  telefonicky na  číslech uvedených 519  370  996 a  519  411  469 
v pracovních dnech od 8 do 10 hodin.

MVDr.Jan Čambala  úřední veterinární lékař
inspektorát Břeclav, Nádražní 5, 693 01 Hustopeče u Brna

tel.+420 723 089 923, fax. +420 519 411 188, e-mail:insp.breclav.kvsb@svscr.cz
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Sport
Zprávy z TJ SOKOL Vranovice
z činnosti oddílů:

Oddíl všestrannosti
Nácvik na Sokolské Brno 2010 je v plném proudu. Vedoucí 

obou skladeb – Jana Hladká a Marie Goliášová se teď potýkají 
s problémem obsazení skladby cvičenkami při nácviku. Aby se 
skladba mohla dobře nacvičit, je nutné, aby všechny cvičenky 
byly na  každé hodině cvičení. I  dospělí se při přesunu těžko 
orientují, když jsou na značkách „díry“,  natož děvčata. Proto 
prosím rodiče přihlášených dívek, aby na  cvičení děvčata 
pravidelně posílali. Ono sice Sokolské Brno bude „až“ ve dnech 
5. -7. června, ale ještě před ním bychom skladby předvedli 
i u nás ve Vranovicích a ten čas tak nějak rychle utíká.

Oddíl silového trojboje
Pozvánka
U  příležitosti 20 let oddílu silového trojboje T.J. Sokol 

Vranovice Vás všechny zveme na  18. mistrovství Moravy 
v silovém trojboji mužů a žen, které se bude konat v sobotu 
6. března v sokolovně ve Vranoviích. Začátek v 10:00 hod. 

Přijďte povzbudit naše závodníky, snad jim tím pomůžete 
nominovat se na mistrovství České republiky.

Sokolské hřiště 
Možná už víte, že Obec Vranovice  zvažuje  na sokolském 

hřišti vybudovat nový areál pro sport a  oddech (zatím se 
vedou jednání mezi námi a obcí o prodeji sokolského hřiště).  
Ve Vranovicích je opravdu málo míst, kde si děti mohou hrát 
a  trávit volný čas a  samozřejmě nejen děti. Než se ale tento 
projekt uskuteční musí se o sokolské hřiště starat naše T.J. 

Už několikrát jsem ve  zpravodaji psala o využívání 
sokolského hřiště, dá-li se to nazvat využívání. Nepořádek 
a ničení majetku na hřišti (nápisy a vylomené mříže na pódiu 
začátkem prosince), plné popelnice cizího odpadu, rozbitá 
okna v  tělocvičně a  stížnosti od  občanů bydlících na  ulici 
Sokolské na  rušení nočního klidu při provozu „U  rampy“, 
nás nutí, abychom hřiště uzamkli. Nevím, zda zamčené hřiště 
zabrání nezvaným návštěvníkům v dělání nepořádku a ničení 
majetku. Řešením by byl správce hřiště, ale toho si T.J. nemůže 
dovolit. 

Marta Goliášová

Sportovní klub

Fotbalová zima
Zima ve  fotbale je z  části obdobím odpočinku a  z  části 

přípravným obdobím a  nabíráním kondice, ze které čerpá 

fotbalista po  celý rok. Pokud se podíváme na  kategorii 
vranovických mužů a dorostenců, tak musíme konstatovat opět 
a zase, že u nás je to jinak. Můžeme připravit podmínky, zajistit 
trenéry, turnaje, občerstvení a  třeba se i  po….. a  výsledek je 
vždy předem jistý. Nikomu se do zimy nechce, protože je moc 
zima, v létě je moc teplo, na podzim a na jaře je moc sychravo. 
Pokud chcete potkat naše hráče, určitě nechoďte na  hřiště. 
Navštivte některou z  místních restaurací, okolních diskoték, 
či plesů. No a  pak 
přijďte na mistrovské 
utkání a sledujte, jak 
se v  praxi projevuje 
zimní restaurační 
a  jiná příprava. 
Prostě prý žijeme 
v  jiné době, prostě 
radost pohledět. Je 
mě nesmírně líto, že musím psát tímto způsobem, ale snažím 
se vždy psát o věcech tak jak jsou. Omlouvám se těm několika 
poctivým, kterých se výše uvedené netýká a  které hluboce 
obdivuji, že investují svůj čas pro náš fotbal a týden co týden 
se pohybují na hřištích společně s těmi, kteří milostivě přijdou 
pouze na utkání a ještě některým není trapné kriticky hodnotit 
barvu trávníku, výšku stébel, hustotu porostu, kvalitu míčů 
a dresů, teplotu vody, velikost sponzorem věnovaného klobásku 
atd. A prý buďte rádi, že vůbec přišli, protože bez nich byste ani 
ten zápas neodehráli.

A  to zdaleka není všechno. Nepláču. Pouze nechávám 
nahlédnout pod pokličku klubu vesnické úrovně 
v jedenavacátém století.

Pravým opakem jsou naštěstí kategorie základny a  žáků. 
Zde díky poctivé práci trenérů (nebudu je jmenovat, dělám 
to skoro vždy, určitě je znáte) a především hráčů máme snad 
naději na  lepší časy. Tito mají a  budou mít naši absolutní 
prioritu, protože jsou naše budoucnost a hlavně protože si to 
za svoji práci zaslouží. 

Přestože jsem začal tak tak všelijak, nebudeme jistě házet 
fl intu do žita a budeme to těm klukům a chlapům pořád dokola 
vysvětlovat a  přemlouvat a  motivovat. I  když je doba těžká, 
fotbal do Vranovic patřil, patří a patřit musí. To by nám ti co se 
po desítky let obětovali pro tento sport neodpustili. A když to 
nepochopí, tak jim to budeme vysvětlovat třeba po milionpátý 
a nebo po milionšestý. Prostě to budem zkoušet pořád.

Závěrem si Vás dovoluji pozvat na  Maškarní ples, který 
se bude konat v sobotu 20.března 2010 od 20 hodin v místní 
sokolovně. Zahraje skupina Karla Pešla. Vstupné 80,-, masky 
20,-. Bohatá tombola a  atraktivní ceny pro nejlepší masky, 
stejně jako dobrá zábava je zaručena.

Na  fotbal Vás raději nezvu, snad až příště, pokud bude 
na co.

Za fotbalisty Rosťa Trojan

Sportovní klub Vranovice má nové webové stránky. 
Vytvořil je Martin Třináctý a dozvíte se na nich průběžné 
aktualiy, včetně fotografi í. www.skvranovice.estranky.cz



Vranovický zpravodaj 15

Masopust 

13. 2. 2010
Masopustní rej obcí 

se zastávkami, 
večer pochovávání basy 

v sále restaurace U Fialů
zvou vranovické ženy

Mistrovství Moravy mužů a žen 
v silovém trojboji 

6. 3. 2010 od 10 hodin 
v Sokolovně

Nominační závod 
na mistrovství ČR

pořádá Sokol Vranovice, 
oddíl silového trojboje

Hasičský ples
27. 2. 2010 

Sokolovna 

Hraje skupina Na2fáze
začátek 20:00 hod.

zve SDH Vranovice

Ma

Zlato Inků - Tisíc let prokletí
Zájezd na unikátní výstavu

Brno Špilberk sobota 6. 3. 2010 
odjezd autobusu v 9 hod od OÚ

Přihlášky na OÚ nebo v knihovně

slevněné vstupné 160,- Kč + 50,- autobus

Pořádá CVČ obec Vranovice



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

Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, distribuce zdarma. Č. 01/2010 vychází 5. 2. 2010, uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2010, vychází 1. 4. 2010.
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Společenská rubrika

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

Blahopřání a vzpomínky
Rámeček – jednoduchá grafi ka, 

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

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

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

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

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

  Životní jubilea:
Březen 
Toncrová Josefa ........................90 let
Říčková Helena .........................60 let
Lejska Josef ................................75 let
Šopfová Dagmar .......................60 let
Bartošic Jaroslav .......................80 let

Duben 
Zejda Miroslav ..........................70 let
Čechová Vlasta .........................60 let
Klimešová Libuše .....................60 let
Měřínská Milena ......................60 let
Dofk ová Marie ..........................84 let
Trojanová Alena .......................82 let
Dvořák Jiří .................................80 let
Kováčová Aloisie ......................83 let
Leščuk Bedřich .........................65 let
Plevač Jiří...................................65 let
Řehořová Helena ......................60 let
Vybíral Rudolf ..........................84 let
Pospíšilová Olga .......................60 let
Rausová Helena ........................70 let
Karpíšková Jiřina ......................65 let 

  Narození
Klimeš Vít
Obdržálek Tobiáš
Harašta Filip
Škrovan Marek

  Úmrtí
Faron Josef

  Sňatek
František Peka 
 a Kristýna Kašparová

  Počet obyvatel ke dni 
 22.01.2010

muži ............................................1003
ženy .............................................1025
celkem .........................................2028
z toho dospělí .............................1730
děti ................................................298

Průměrný věk obyvatel v obci je 39 
let.

  Další statistika od 01.01.2009 
do 31.12.2009 zaznamenaná 
v evidenci obyvatel

Do naší obce: 
se přihlásilo .....................37 obyvatel
odhlásilo se .....................27 obyvatel
narodilo se .......................23 občánků
zemřelo ............................20 občanů

Uzavřená manželství vranovických 
občanů:
mimo obec  .................  4 manželství
obřad církevní ............  1 manželství
obřad civilní  ...............  2 manželství

Na  Obecním úřadě ve  Vranovicích 
bylo uzavřeno celkem 6 manželství 
(obřad civilní) a  to včetně párů, které 
jsou přihlášeny k trvalému pobytu v jiné 
obci.

Zdroj: matrika OÚ
připravila Zuzana Škamradová

  5. 2. 2010  – 3 sezóny v pekle ......................................... začátek 19:30, vstupné 70,- Kč
12. 2. 2010  – Twilight: Nový měsíc  ................................ začátek 19:30, vstupné 75,- Kč
19. 2. 2010  – Fame  .............................................................. začátek 19:30, vstupné 70,- Kč

Dětský fi lmový festival

Začátek vždy v 16:30 hod. Slosovatelné vstupenky (festivalové dorty). 
Losuje se před zahájením posledního představení. Vstupné 50,- Kč
23. 2. 2010  – Princezna žabák
24. 2. 2010  – Vánoční koleda
25. 2. 2010  – Zataženo, občas trakaře
26. 2. 2010  – Mikulášovy patálie

26. 2. 2010  – 2 Bobule  ........................................................ začátek 19:30, vstupné 75,- Kč
12. 3. 2010  – Vyfi č  ................................................................ začátek 19:30, vstupné 75,- Kč

Program kina Velké Němčice

Maškarní ples 
20. 3. 2010 

Sokolovna
začátek ve 20.00 hodin

zve SK Vranovice

Dětský 
maškarní bál 

21. 3. 2010
Sokolovna 

od 15:00 hodin
zvou ZŠ a MŠ Vranovice


