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Obecní web má nejlepší elektronickou službu v kraji
Vranovický web získal 1. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba v soutěži Zlatý 

erb. Odborná porota krajského kola vybrala službu Zasílání novinek e-mailem jako nejlepší 
v kategorii. Obecní web tak postupuje do celostátního kola. Vyhodnocení proběhne 
4. dubna v Hradci Králové při konferenci „Internet ve státní správě a samosprávě“.

Slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků krajského kola soutěže o nejlepší 
internetové stránky měst a obcí se uskutečnilo ve čtvrtek 24. března 2011 v budově úřadu 
Jihomoravského kraje. Cenu z rukou náměstka hejtmana Ivo Poláka a předsedy krajské 
poroty Jana Forbelského, převzal místostarosta obce Drahomír Dofek a webmaster Dagmar 
Humpolíková.

V celkovém hodnocení o nejlepší stránky obcí se Vranovice umístily na čtvrtém místě, 
se ztrátou 0,38 bodu na vítěze. Tím se stala sousední obec Přísnotice. Podle hodnotící 

tabulky poroty získaly bodový náskok především možností 
zobrazení webu pro slabozraké.

Naopak Vranovice vedou v hodnocení zveřejňování množství 
informací. „...velmi mnoho a aktuálních doprovodných 
informací, funkčních grafi ckých odkazů, tematicky dobře 
a intuitivně členěno...,” uvedl například člen poroty a vedoucí 
odboru informatiky krajského úřadu Jan Forbelský.

-hum-

Více fotografi í a videa najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality.

Foto: Jaromír Klicnar
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
přichází sluncem doprovázené jarní měsíce a  věřím, že 

s ním i plno optimismu a radosti pro každého z nás.
Letošní jarní měsíce budou pro naší obec nejen obdobím 

úklidu po zimě, ale současné jaro bude významné i  realizací 
revitalizace travnatých ploch a  stromů v  celé naší obci. 
K  významným zásahům do  zeleně dojde hned v  několika 
lokalitách.

Na  prvním místě je nutné zmínit odstranění čtyř 
vzrostlých lip u kostela.

Stromy byly již pokáceny a nyní bude následovat odfrézování 
pařezů, plochy budou vyrovnány pro osetí a novou výsadbu.

K  odstranění stromů nedošlo z  libovůle kohokoliv, jak 
naznačuje ve svém příspěvku v únorovém vydání Vranovického 
zpravodaje pan Jan Vybíral (ul. Příční), ale na impuls mnoha 
spoluobčanů, kteří upozornili na  špatný zdravotní stav 

zmíněných stromů 
a  s  tím spojená rizika. 
Následně vypracované dva 
dendrologické posudky 
potvrdily zhoršený 
zdravotní stav stromů 
a  značně vysoká rizika 
spojená s  možností jejich 
mechanického selhání.

Náhradní výsadba 
bude provedena dle 
zpracovaného projektu, 
který respektuje, jednak 
v loňském roce opravenou 
dominantu středu 
naší obce farní kostel 
Navštívení Panny Marie, 
ale i  historickou podobu 
středu obce. Vysázeny 
budou 3 kusy stromů lípy 
stříbřité (Tilia tomentosa). 
Výpěstky budou kategorie 

18/20, výška kmene minimálně 200/220 cm se zapěstovanou 
korunkou. Celá plocha v  okolí kostela bude celoplošně 
rekultivována a upravena.

Vedení obce si uvědomuje výrazný zásah do zeleně v obci 
a  nechalo proto zpracovat ještě projekt na  výsadbu nových 
stromů na  Lipové ulici. Jedná se o  úsek od  ul. Nosislavské 
až po  tréninkové fotbalové hřiště. Celá tato lokalita bude 
rekultivována chemickým 
a  mechanickým odplevelením 
a  současně dojde k  výsadbě 
20 kusů alejových stromů 
javoru mléčného (cv., Acer 
platanoides´Emerald Queen´). 
Stromy budou vysázeny 
do  alejové formace se sponem 
9,5 m.

Dále bude v  jarních mě-
sících realizována takzvaná 
„zelená část“ projektu Rege-

nerace veřejných ploch. O tomto projektu již bylo několikrát 
na  stránkách Vranovického zpravodaje informováno, jedná 
se o projekt, který zahrnuje regeneraci celkem 8 lokalit v naší 
obci. Regenerace zahrnuje jednak stavební práce (chodníky, 
parkoviště), dětská hřiště a  dále úpravu nezpevněných, par-
kových ploch. Některé stavební úpravy již byly realizovány – 
rekonstrukce komunikace a parkovacích míst na Návsi a před 
knihovnou, parkoviště před F-clubem.

Koncem loňského roku se nám podařilo získat dotaci 
ze Státního fondu životného prostředí na  realizaci projektu 
– úpravu nezpevněných a  parkových ploch („zelená část 
projektu“).

Projekt zahrnuje následující lokality:
  Náves: dělící zelený pás bude kompletně zrekultivován 

a osázen třemi druhy listnatých keřů.

  Lokalita u stadionu: dojde k rekultivací kompletní plochy 
vedle stadionu s  výsadbou 26 kusů vzrostlých stromů, 
výsadbou keřů na ploše cca 170 m2. Plocha bude doplněna 
mobiliářem a  ke  krátké rekreaci bude sloužit rozlehlá 
plocha nového trávníku.

  U  cukrárny: v  této lokalitě dojde ke  komplexní realizaci 
projektu, tj. k  realizaci rekonstrukce parkovacích míst 
s vazbou na hlavní komunikaci. V návaznosti na stávající 
aktivity dojde ke zřízení dětského hřiště, odpočívadla pro 
cyklisty a ke kompletní rekonstrukci nezpevněných ploch.

  Náměstíčko: zde dojde k zásadní změně využití centrální 
plochy Náměstíčka. Kolem stávající studny a ponechaných 
stromů bude vybudováno odpočívadlo s  přístupovými 
chodníky. Plocha bude dále osázena 11 kusy stromů a 30 m 
živého plotu. Věřím, že úprava bude oceněna i všemi, kteří 
plochu dosud užívali a obdělávali, za což jim patří srdečné 
poděkování.

Pokácené lípy u kostela nahradí 
nová výsadba Foto: Dagmar 
Humpolíková

Vysázeny budou vzrůstem 
menší lípy stříbřité.
Vizualizace: Obec Vranovice



Vranovický zpravodaj 3

  U  Floriánka: zde se naváže na  v  loňském roce 
zrestaurovanou sochu sv. Floriána. Součástí úpravy 
budou pěstební zásahy do  stávajícího porostu, demontáž 
nefunkčního chodníku a  dosadba dřevin. Instalovány 
budou lavičky, které nabídnou posezení pod korunami 
vzrostlých stromů.

  Ostrůvek u přechodu železnice: na ostrůvek nezpevněné 
plochy bude vysazen vzrostlý strom, okolí stromu bude 
zatravněno.

  ul. Školní: součástí úpravy jsou pěstební zásahy 
do  nezpevněných ploch. Samostatně je řešena úprava 
plochy u pomníku a úprava předzahrádky.

Získaná dotace zahrnuje i  poslední projekt, který bude 
realizován v  následujících měsících. Jedná se o  poslední 
fázi rekonstrukce hřbitova – výsadba dřevin, jako náhrada 
za stromy vykácené v r. 2008. Celkem bude vysázeno 6 stromů 
listnatých (z  toho 2 kusy uvnitř hřbitova), 33 kusů stromů 
jehličnatých a 230 kusů keřů, dále budou vysázeny dva záhony 
pokryvných růží podél vstupní strany hřbitova. 

Regenerace veškerých zelených ploch, včetně sadových 
úprav a  výsadby nových stromů bude realizována v  souladu 
se zpracovanou projektovou dokumentací, která splňuje 
ty nejnáročnější podmínky pro získání evropských dotací. 
Projekt zajišťuje komplexnost zelených ploch v  obci, řeší 
druhovou vhodnost výsadby nových dřevin, řeší snadnou 
údržbu parkových úprav nezpevněných ploch a v neposlední 
řadě řeší i nezbytný odpočinek a relaxaci.

Komplexnost projektu umožnila naší obci získat 
fi nanční prostředky na  realizaci projektu z  dotace ve  výši 
1.468.971,-Kč z  EU (prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí) a ve výši 104.926,- Kč přímé dotace ze 
Státního fondu životního prostředí, z plánovaných nákladů 
činí získaná dotace 75%.

Věřím, že realizací celého projektu dokážeme zpříjemnit 
život místních obyvatel a  návštěvníků naší obce nejen 
v  budoucích jarních měsících. Současně věřím, že nově 
instalovaný mobiliář se nestane ihned po  jeho instalování 
terčem útoku nějaké demoliční čety, ale že bude sloužit ke svým 
účelům.

Ing. Jan Helikar
starosta obce

Kompletní vizualizaci projektu Regenerace veřejných ploch 
naleznete na webových stránkách obce v sekci Program obnovy 
vesnice – investiční záměry

Stromy v obci – reakce 
na článek 
Dlouho jsem zvažoval zda reagovat na příspěvek pana Jana 

Vybírala „Stromy v obci“ v minulém čísle vydání Vranovického 
zpravodaje. Nakonec mně závěr, kde pisatel porovnává počet 
zemřelých lidí pod koly aut s počtem lidí pod padlými stromy, 
přesvědčil, že proti takto extremistickým názorům je nutné se co 
nejdůrazněji ohradit. Je naprosto nepřípustné zlehčovat tragédii 
ve  Zlíně, kde pod padlým stromem zahynuli dva dvanáctiletí 
chlapci. Nevím co by na  názor pisatele řekli rodiče, kamarádi 
a  blízcí usmrcených chlapců a  jenom věřím, že se s  takovými 
názory ještě nesetkali a nikdy také nesetkají. Povinností každého 
z nás, nejen vedení obce, je takovým neštěstím předcházet a ne 
je zlehčovat. Každá ztráta života, které se dá opatrností předejít 
je zbytečná a je úplně jedno, zda se stala pod koly neopatrných 
řidičů, nebo pod padlým stromem nebo jakkoliv jinak.

Dovolím si ještě krátkou reakci na  celý obsah příspěvku, 
nejen na již zmíněnou poslední větu.

Pan Vybíral sděluje, že zdravý rozum nikdy nepochopí 
pokácení několika stromů na ul. Nová v loňském roce. Nehodlám 
vydávat soudy nad tím, kdo má a kdo nemá zdravý rozum a co 
zdravý rozum pochopí a co nepochopí.
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce

Usnesení rady obce jsou před zveřejněním upraveny ve  smyslu 
zákona o ochraně osobních údajů.

Usnesení rady č. 2/2011 ze dne 24. 1. 2011
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila výběrovou komisi na  vyhodnocení vý-

běrového řízení na  zakázku „Úprava plochy veřejné zeleně“ 
(Drahomír Dofek, Luboš Mrkvica, Ing. Josef Stejskal).

1.2. Rada obce schválila motivační úkoly pro ředitele ZŠ a MŠ pro 
kalendářní rok 2011. 

1.3. Rada obce schválila program sociální péče. 
1.4. Rada obce rozhodla o prioritních opravách chodníků a komuni-

kací.
1.5. Rada obce schválila Smlouvu č. 4209-016/001/10 o  zřízení 

práva odpovídajícího věcnému břemenu a  Smlouvu o  zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E-ON 
Distribuce a.s..

1.6. Rada obce schválila zpracování a podání žádosti o dotaci z pro-
gramu z  Operačního programu 2.1.3. - Snížení imisní zátěže 
omezením prašnosti z plošných zdrojů. 

1.7. Rada obce upravila s platností od 1. 1. 2011 výši nájemného pro 
p. Varmužku na 3.800,- Kč bez DPH za měsíc.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce schválila opravu části plochy před druhou řadou ga-

ráží na ul. St. Pouzdřanská zpevněním asfaltovým reciklátem.
 T: 31.7.2011, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá prověřit technické možnosti realizace rozšíře-

ní VO o 2 ks na ul. Nádražní.
 T : 28.2.2011, O: starosta
2.3. Rada obce uložila prověřit možnosti poskytování plánovaných 

sociálních služeb.
 T: 15.2.2011, O: Mgr. Rapcová
2.4. Rada obce uložila připravit prezentaci připravované sociální 

péče.
 T: 30.3.2011, O: Mgr. Rapcová
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o připravenosti Plánu investic a oprav 

na r. 2011 na vědomí.

Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 3/2011 ze dne 7. 2. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce potvrdila výsledky výběrového řízení na akci „Úprava 

plochy veřejné zeleně“ a  vítěze nabídky KAVYL s.r.o. za  cenu 
453.096,- Kč, včetně DPH.

1.2. Rada obce schválila pozvánku na jednání ZO dne 24. 2. 2011
1.3. Rada obce schválila hodnotící komisi pro výběrové řízení 

na  akci „Sadové úpravy ve  Vranovicích“ ve  složení: Mgr.  Ilja 
Kašík, Drahomír Dofek a Ing. Jiří Hladík.

1.4. Rada obce schválila dodatek k  nájemní smlouvě č. 16/V se 
Školním statkem Žabčice. 

1.5. Rada obce schválila předložené výsledky hospodaření ZŠ za  r. 
2010.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit možnosti získání fi nančních pro-

středků na ušití zrekonstruovaných krojů.

Co se událo a  co zdravý rozum pana Jana Vybírala nikdy 
nepochopí: ořešáky na ul. Nová byly pokáceny dne 28. 4. 2010. 
Co tomu předcházelo: vypracování projektové dokumentace 
na parkovací místa, chodníky a novou výsadbu na části ul. Nová. 
Projekt na novou výsadbu obsahuje rovněž zdravotní posouzení 
stávajících stromů a  plán náhradní výsadby. Rozhodnutí 
o povolení kácení bylo vydáno na základě znaleckého posudku 
dne 16. 4. 2010, v rozhodnutí byla stanovena náhradní výsadba. 
Dne 30. 4. 2010 proběhla kontrola České inspekce životního 
prostředí a vzhledem k tomu, že našla hnízda hrdličky zahradní 
a sýkorky modřinky, bylo pokácení zbylých stromů pozastaveno 
do  doby konce hnízdění, tj. do  15. 8. 2010. K  pokácení došlo 
počátkem měsíce září 2010, tj. cca 15 dnů po uplynutí stanovené 
lhůty. Byť se to zdá být panu Vybíralovi nepochopitelné, tak 
termín byl stanoven Českou inspekcí životního prostředí.

Dále je v příspěvku poněkud ironicky zmíněn obecní „vřed“, 
dle pisatele zřejmě chlouba naší obce. Jedná se o prostor mezi 
železniční stanicí a plotem bývalé Vitany. 

Zde mohu pana Jana Vybírala ubezpečit, že nikdo nechystá 
samovolné pokácení stromů, které vysazovali skauti. Obecním 
„vředem“ jsou míněny neudržované pozemky ve  vlastnictví 
Českých drah podél celé železniční tratě vedoucí středem naší 
obce. Několik desítek let neudržovaný pozemek, naprosto zarostlý 
náletovými dřevinami a neustále znečišťován odpadky, považuji 
opravdu za „vřed“ obce. Snahou vedení obce je pozemek získat 
do svého majetku, provést vyčištění celého pozemku, rekultivaci 
a osázet vhodnými dřevinami.

Závěrem si dovolím pisatele informovat, že slovo koncepce 
a koncepční řízení není nic zhoubného.

Naopak, díky vytvořené dlouhodobé koncepci (nejen na obci, 
platnost je obecná) se dá ušetřit mnoho fi nančních prostředků 
a dá se získat řada dotačních titulů.

Jako příklad lze uvést projekt Regenerace veřejných ploch 
(viz Starosti starosty). Díky dlouhodobě zpracovanému plánu 
Regenerace veřejných ploch se podařilo fi nančně zajistit zcela 
unikátní revitalizaci zeleně v  naší obci, která bude obsahovat 
výsadbu 98 stromů, revitalizaci téměř veškeré travnaté plochy 
v obci a výsadbu několika desítek keřů. 

Závěrem si dovolím zformulovat jednu obecnou výzvu: 
„Nenadřazujme svůj zdravý rozum nad rozum někoho jiného 

a nezlehčujme neštěstí lidí, které osobně neznáme“.

Ing. Jan Helikar
starosta obce
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 T: 30.6.2011, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá prověřit výši případných nákladů na ušití 10-15 

párů zrekonstruovaných krojů.
 T: 31.3.2011, O: D. Humpolíková
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere na  vědomí informace o  inventarizaci majetku 

obce k 31. 12. 2010. 
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 4/2011 ze dne 21. 2. 2011
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila poskytování sociálních služeb (poradenství 

v  oblastí sociální péče, donáška obědů, zajištění nákupů, nut-
né pochůzky, donáška léků, zajištění kadeřnice nebo pedikúry 
do domácnosti, pomoc v domácnosti) od 1. 5. 2011.

1.2. Rada obce schválila hospodaření obce za r. 2010.
1.3. Rada obce schválila soupisy nepotřebného majetku navrženého 

na vyřazení z inventurních soupisů.
1.4. Rada obce schválila kronikáře obce p. Josefa Varmužku.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila prověřit možnost náhradních prostor pro 

klub maminek.
 T: 30.3.2011, O: Mgr. Rapcová 
2.2. Rada obce ukládá prověřit věcné břemeno na kanalizaci na po-

zemek p.č. 2565/66 ve vlastnictví Českých drah, a.s..
 T: 15.3.2011, O: Ing. Pezlar
2.3. Rada obce uložila dopracovat kroniky za r. 2009 a 2010.
 T: 30.6.2011, O: D. Humpolíková 
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o připravenosti zřízení 4. tří-

dy MŠ
3.2. Rada obce vzala zprávu ředitele ZŠ za  I. pololetí 2010/2011 

na vědomí
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 5/2011 ze dne 7. 3. 2011
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce vyzývá všechny zastupitele ke zvýšenému a trvalému 

sledování úklidu a pořádku ve své lokalitě (dle rozdělení obce 
na jednotlivé lokality dle ulic)

1.2. Rada obce schválila stanovisko k předložené nabídce společnos-
ti Pozemstav Brno a.s. ke společné výstavbě Domu pro seniory.

1.3. Rada obce rozhodla u  veřejné zakázky „Sadové úpravy 
ve Vranovicích“o vyřazení nabídky uchazeče č. 1 – Kavyl, spol. 
s r.o., Mohelno 425/1 z důvodu, že nevyhověla požadavkům za-
davatele uvedeným v zadávací dokumentaci.

1.4. Rada obce schválila vítěznou nabídku uchazeče na veřejnou za-
kázku „Sadové úpravy ve Vranovicích“ společností GE servis s. 
r. o., se sídlem Výstaviště 405/1, 647 00 Brno za cenu 1.132.447,- 
Kč bez DPH s dobou splatnosti faktur 150 dnů.

1.5. Rada obce rozhodla o zajištění realizačního dozoru pro veřejnou 
zakázku „Sadové úpravy ve Vranovicích“.

1.6. Rada obce schválila a předloží k projednání v ZO žádost o dotaci 
ve výši 9.000,- Kč pro Charitu Břeclav.

1.7. Rada obce schválila zastavovací studii pro lokalitu Doliny.
1.8. Rada obce schválila Smlouvu o  zveřejnění inzerce ve  Zlatých 

stránkách.
1.9. Rada obce schválila hospodaření Základní školy a  Mateřské 

školy, příspěvkové organizace za r. 2010 se ztrátou 8.334,31 Kč 
a souhlasí s úhradou ztráty z rezervního fondu školy.

1.10. Rada obce schvaluje Smlouvu o  přeložce zařízení distribuční 
soustavy č. Z101103092 na přeložení VN, NN a trafostanic v lo-
kalitě Doliny – cena 3.544.326,- Kč. 

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá informovat SÚS Břeclav o neúnosném stavu 

silnice č. 381 na ul. Lipová a požadovat rekonstrukci.
 T: 30.3.2011, O: starosta
2.2. Rada obce uložila nadále jednat se společností Pozemstav Brno 

a.s. i s dalšími možnýmii zájemci o společný projekt na výstavbu 
Domu pro seniory.

 T: průběžně, O: starosta
2.3. Rada obce uložila připravovat žádost o  dotaci z  Regionálního 

operačního programu pro výstavbu Domu pro seniory.
 T: 30.6.2011, O: starosta
2.4. Rada obce uložila provést rozbor dopadu 1. změny železničního 

jízdního řádu na dopravní obslužnost obyvatel Vranovic.
 T: 15.4.2011, O: Ing. Hladík
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce na vědomí stanovisko Policie ČR k parkování na ul. 

Lipová.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení zastupitelstva obce č. 1/2011 
ze dne 24. 2. 2011

1. ZO schvaluje:
• Zastupitelstvo obce Vranovice v  souladu s  § 72 a  § 84 odst. 2 

písm. n) zákona o  obcích stanoví odměnu za  výkon funkce 
radního jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve  výši 
1.400,- Kč měsíčně, stanoví odměnu za výkon funkce předsedy 
Finančního výboru a  Kontrolního výboru a  komisí jako neu-
volněného člena zastupitelstva obce ve  výši 1.200,- Kč měsíč-
ně, stanoví odměnu členům výborů a komisí ve výši 1.000,- Kč 
a členům zastupitelstva obce ve výši 510,- Kč. Odměna bude po-
skytována od přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode 
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

• ZO schvaluje výsledky inventarizace k 31. 12. 2010 dle předne-
sené zprávy HIK.

• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 4209-016/001/10 
o  zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a  Smlouvu 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností 
E-ON Distribuce a.s..

• Zastupitelstvo schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 
2565/13.

• ZO schvaluje Vyhlášku č. 1 / 2011 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

2. ZO bere na vědomí: 
ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí.
ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí
ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR za rok 2010

Platba za popelnice končí už 
v květnu
Termín k  zaplacení poplatku za  odvoz komunálního 

odpadu končí 31. 5. 2011. Částka za  odvoz odpadu pro rok 
2011 činí 450 korun na osobu. Zůstává tedy ve stejné výši jako 
v předchozích letech.

Poplatky za odvoz odpadu se vztahují na osoby s trvalým 
pobytem v obci a na fyzické osoby, které mají v obci ve svém 
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 
Podrobnosti upravuje vyhláška obce o odpadech pro rok 2011.

-hum-
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Přestupky se už budou řešit 
na obci
Vandalové, lapkové nebo i  například řidiči, kteří se 

proviní proti zákonu ve  formě přestupku na  území obce, 
se už zanedlouho budou muset ze svých činů zodpovídat 
přímo ve  Vranovicích. Rada obce totiž odsouhlasila zřízení 
Přestupkové komise. Cílem je osobní kontakt s  delikventy 
a předpoklad účinnějšího řešení důsledků drobné kriminality 
v obci.

Přestupkovou komisi bude z  pozice nezávislého právníka 
řídit Mgr. Petr Mrázik, za obec to bude starosta Ing. Jan Helikar 
a  zapisovatelka Lenka Jančová. V  současné době probíhají 
právní úkony k registraci komise. První případy by tak mohli 
členové komise začít řešit během dubna nebo května tohoto 
roku.

V současné době se přestupky spáchané na území Vranovic 
předávají k  řešení do  Pohořelic z  titulu obce s  rozšířenou 
působností. Řešení přestupků je tak více méně anonymní 
záležitostí a účinky vedoucí k nápravě jsou malé. Zástupci obce 
se jednání totiž neúčastní.

-hum-

Trestná činnost v obci se 
nevymyká průměru
Vranovice nepatří mezi nejpoklidnější obce, ale množství 

trestných činů nijak nevyčnívá ze statistického průměru. 
Potvrdil to nadporučík Miloš Rouzek vedoucí obvodního 
oddělení PČR v Pohořelicích, do jehož působnosti Vranovice 
patří. Zprávu o  bezpečnostní situaci za  loňský rok podal 
na posledním jednání zastupitelstva, které se konalo 24. února 
2011.

Nejčastěji šetří policisté vloupání do  motorových vozidel 
spojené s krádežemi pohonných hmot méně často se objevuje 
vloupání do domů. Nejkritičtější lokalitou je tradičně vlakové 
nádraží. Tam se také v  loňském roce stal závažný trestní 
čin ve  formě loupežného přepadení. Šetření bylo předáno 
kriminální polici Brno-venkov. 

Mezi nejčetnější přestupky v obci patří především prohřešky 
v  dopravním provozu a  také přestupky proti občanskému 
soužití. „Mezi ně patří sousedské neshody nebo případy typu 
padla facka na sále,” zmínil Miloš Rouzek.

  Kuriozní případ
O  pověstné smůle může hovořit zloděj, který vytrvale 

odčerpával pohonné hmoty z  aut. Při poslední akci, kterou 
prováděl v  Přibicích se benzín vznítil a  dokonce samotný 
pachatel začal hořet. Požár upoutal obyvatele a  ti zavolali 
policii. Usvědčila rozohěného lapku z dalších krádeží hmot.

  Měření rychlosti
Často i  osmdesátku mají na  svém tachometru řidiči 

projíždějící po  hlavním tahu obcí ve  směru Velké Němčice 
– Pohořelice. Policisté z  oddělení v  Pohořelicích ale nemají 
k  dispozici radar, s  nímž by prováděli měření. „Proto jsem 
v  těchto dnech jednal o  spolupráci s  dálničním oddělením 
v Mikulově, které přislíbilo častější kontroly měření rychlosti 
ve Vranovicích,” uvedl Rouzek.

  O bezpečnost v obci musí pečovat všichni společně
Účinný boj s  kriminalitou podle nadporučíka Rouzka 

neleží pouze na bedrech obce nebo policie. Obecní možnosti 
omezují vysoké náklady, například na pořízení bezpečnostních 
kamer, a  policejní hlídky nejsou personálně schopny zajistit 
nad obcí trvalý dohled. „Velmi pomáhá všímavost občanů 
k dění ve svém okolí. Kdykoliv mohou zavolat na číslo 158 nebo 
na obvodní oddělení policie do Pohořelic na číslo 519 424 158 
nebo 974 632 791.

Podle vyjádření vedoucího tohoto oddělení jsou Vranovice 
hned po Pohořelicích druhým místem plánovaných policejních 
kontrol.

-hum-

Obec zavádí program sociální 
péče
Pomůže především seniorům
Ten čas kolem nás nějak rychle běží … tuto větu si asi řekne 

občas každý, že? Musíme si připustit, že roků bude přibývat 
a sil ubývat…

Právě našim spoluobčanům, kterým sil i  zdraví ubylo, 
je určen program sociální péče naší obce. Všichni si zajisté 
uvědomujeme, že pomoci rodičům nebo ostatním starším 
členům naší rodiny  musíme na prvním místě my samy, rodina. 
Mohou být však situace, kde to takto nejde, nebo zůstal člověk 
opravdu sám a pomocnou ruku potřebuje.

Program sociální péče pro naši obec zahrnuje 2 části: 
1. informace a  případná pomoc s  vyřízením sociální 

dávky – podle svého zdravotního stavu může občan zažádat 
o  sociální dávku. Dávka je poskytována měsíčně, je určena 
na jakoukoliv službu pro zlepšení osobních potřeb žadatele.

2. pomoc ze strany obce – je zajištěna roznáška obědů 
ze školní jídelny (10,-Kč za  donášku), lze domluvit zajištění 
nákupu, nutné pochůzky, donáška léků, drobná pomoc 
v  domácnosti (50,-Kč /hodinu) , zajištění kadeřnice nebo 
pedikúry do domácnosti.

Jakékoliv další informace lze získat na  Obecním úřadě 
nebo je ráda podám osobně.

Mgr. Iva Rapcová

Pozvánka na veřejné jednání 
zastupitelstva 
Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve 

čtvrtek 21. 4. 2011 v 19 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Vranovice

Vranovice jsou na facebooku
Staňte se i  vy přáteli Vranovic na  facebooku a  sdílejte 

informace o  připravovaných akcích či jiných zajímavostech 
z  obce. Vkládejte pozvánky, fotografi e i  videa, která souvisí 
s vašimi aktivitami v obci. Neváhejte se podělit o svou tvorbu, 
sběratelství nebo dejte vědět o  zajímavých lidech, či jejich 
činnostech a úspěších. Hledejte „Vranovice obec”

-hum-
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Termíny svozu komunálního odpadu 2011
duben - 8., 22. / květen - 6., 13., 20., 27.

Termíny svozu separovaného odpadu
Papír - duben - 1., 14., 29. / květen - 12., 28.
Plast - duben - 4., 11., 18., 25. / květen - 2., 9., 16., 23., 30.
Sklo - duben - 28. / květen - 26.

Co se týká koupaliště, projekt obnovení koupaliště, řešila 
obec v  polovině devadesátých let. Realizován nebyl z  důvodu 
velké fi nanční náročnosti. Dotace na  takovýto projekt z  EU 
získat nelze. Konkurence v  podobných projektech je tak velká, 
že bez významných provozních dotací zřizovatele jsou takováto 
zařízení ztrátová. 

Děkuji za Váš zájem o dění v naší obci a přeji úspěšný den.
Ing. Jan Helikar, starosta obce 

• Dotaz: Dobrý den, pane starosto často se v  různých 
zápisech z obce dočítám o intenzifi kaci ČOV. Točí se kolem 
toho docela dost peněz. Můžete mi vysvětlit co si mám pod 
tím pojmem intezifi kace ČOV představit? O jaké konkrétní 
zásahy se jedná. Zdá se mi také že čistička je poměrně 
nedávno postavená a  už se do  ní investují další nemalé 
peníze. Děkuji za objasnění. Filip

• Odpověď:
Intenzifi kace ČOV se skládá ze dvou základních částí:
1. Rozšíření technologie. Toto zahrnuje:
- dehydrátor, technologie na odvodnění kalu
- šnekový dopravník na dopravu odvodněného kalu
- česla na zachycení hrubých mechanických nečistot
- kontejner, včetně drapáku na nakládání a odvoz shrabků
Tuto technologii ČOV vůbec neobsahovala a  dojde s  ní 

jednak k účelnějšímu provozu ČOV a dále ke zlevnění provozu 
ve výši cca 27.000,- Kč/měsíčně.

2. Intenzifi kací dochází rovněž k provozním opravám:
- výměna krytiny, včetně položení speciální plachty pod 

krytinu.
- opravy fasády, nátěry atd.
Celkový projekt, včetně položkového rozpočtu, je k nahlédnutí 

na OÚ.
Čistička odpadních vod je v provozu více než deset let. Tak 

agresivní prostředí, jako je na ČOV
způsobuje zvýšenou potřebu údržby a  bohužel i  oprav. 

Doplnění technologie přináší jednoznačné provozní úspory.
Ing. Jan Helikar, starosta obce

Které chodníky se opraví 
nejdřív? Ty nejhorší
Úzká ulice, levá strana Obchodní ulice a levá strana Hlavní, 

to jsou místa s nejhoršími chodníky v obci. Opravovat se budou 
už letos a část z nich příští rok. Obec Vranovice se rozhodla 
začít s  opravami tam, kde jsou nejpotřebnější. Navazuje 
tak na  předcházející období, kdy si dala za  úkol vybudovat 
chodníky v místech kde chyběly úplně. To se podařilo. Nyní se 
tedy přistupuje k opravám od těch nejhorších míst.

V  plánu na  letošní rok nechybí ani dlouho očekávaná 
oprava Přísnotické ulice.  Po  dlouhém jednání s  některými 
majiteli pozemků se podařilo sjednotit zadání pro projekt. 
S  pracemi se začne hned po  získání stavebního povolení. 
Na Přísnotické ulici vzniknou nové chodníky, parkovací místa 
a souběžně bude vyřešeno i odvodnění kritických míst.

Opraví se také konec Květné ulice a vybuduje se chybějící 
chodník vedle silnice v úseku od Nové ulice k Floriánovi.

-hum-

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 9.4.2011. 

Nově se bude sbírat i textil.
Druhy odpadů, které je možno odevzdat do mobilní sběrny 

společnosti A.S.A.:
Oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseli-

ny, zásady, fotochemikálie, léky, baterie, akumulátory, zářivky 
a  jiný odpad obsahující rtuť, ledničky, mrazničky, televizory, 
rádia, pračky, myčky, roboty, dřevo obsahující nebezpečné lát-
ky, pesticidy – postřiky, pneumatiky osobní i nákladní.

Tekuté a sypké odpady budou zaměstnanci A.S.A. odebírat 
v uzavřených obalech – plastových, kovových nebo papírových.

Poprvé bude mobilní sběrna přijímat i separovaný textil. 
Vybírat se bude:
• funkční oblečení – putuje na pomoc lidem třetího světa
• textilie z přírodních materiálů například bavlna, pletenina, 

určené k dalšímu zpracování – recyklaci
Nelze odevzdat znečištěné a  poškozené textilie, matrace, 

koberce a obuv.
Rozpis zastávek:
Kopečky  07:30 – 08:20h
Přibická  08:40 – 09:30h
Nová a Nosislavská 09:50 – 10:40h
Náměstíčko  11:00 – 11:50h
Dvůr OÚ  13:00 – 13:50h

-hum-

Ptali jste se starosty
Dotazy položené na webu obce www.vranovice.eu v sekci 

Samospráva – Zeptejte se starosty
• Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, zda neuvažujete 

o rekonstrukci bývalého koupaliště, které je v současné době 
ve správě rybářů. Nevím do jaké míry je tato nádrž přínosem, 
ale co takhle obnovit tradiční koupaliště, které by jistě 
bylo hojně navštěvováno jak v  létě (koupání, občerstvení, 
aktivní odpočinek atd.) tak i v zimě (bruslení, výuka atd.). 
Nehledě k  tomu že jsme střediskovou (spádovou) obcí, 
máme čističku a  můžeme využít dotace z  EU do  r. 2013. 
Věřím že by tato investice do multifunknčího „areálu“ byla 
opět oživením atraktivnosti naší obce.
Děkuji za Váš názor. David

• Odpověď: V současné době jsou pozemky pod koupalištěm 
i  přilehlé pozemky, včetně rybníku v  majetku Moravského 
rybářského svazu MO. Rybáři připravují projekt 
na  revitalizaci celé plochy, která bude otevřena veřejnosti 
a  bude sloužit i  pro trávení volného času. Současně je 
připraven v lokalitě bývalého JZD projekt pro seniory, včetně 
velké relaxační zahrady. Tento projekt a  projekt rybářů 
propojí oba projekty v jeden celek a vznikne tak podél Šatavy 
ucelená rekreační lokalita.
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Odvolávají se na obec 
Je to trik
Obecní úřad Vranovice se distancuje od  neseriózních 

praktik některých podomních prodejců nabízejících zboží 
a služby v obci, kteří se odvolávají na doporučení obce nebo její 
zaměstnance. Tato tvrzení nejsou pravdivá. Obec upozorňuje, 
že za smlouvy sjednané mezi jednotlivými občany a prodejci 
nesou plnou zodpovědnost pouze osoby jež danou smlouvu 
podepsaly a je pouze na jejich vůli a rozhodnutí zda tak učiní.

Důvěřivost není na  místě ani pokud zprávu o  nabídce 
některých podomních prodejců zaznamenají obyvatelé 
v  hlášení místním rozhlasem. V  žádném případě se nejedná 
o  záruku serióznosti. Není totiž v  možnostech zaměstnanců 
úřadu odhadnout nebo prověřit solidnost fi rmy, která si 
hlášení objednala.

Na  přehnanou důvěřivost už doplatila řada především 
starších občanů. Právě oni jsou často oběťmi neseriozních 
praktik některých prodejců a  podvodníků. Doporučujeme 
dodržovat obecně známá pravidla mezi něž patří:

  Nepodepisujte smlouvy a  jiné dokumenty bez řádného 
prostudování. Poraďte se předtím se svými blízkými nebo 
známými. Nenechte na sebe „tlačit”, seriózní fi rma po vás 
nebude vyžadovat okamžité uzavření smlouvy.

  Nepouštějte do domu cizí osoby. Ofi ciální instituce, mezi 
něž patří například energetické společnosti či pojišťovny, 
vám svou návštěvu sdělí předem ofi ciální cestou. 

  Jste-li na pochybách neváhejte si situaci ověřit telefonicky 
u dané instituce nebo na obecním úřadě.

  Neukazujte cizím osobám, kde máte doma uložené peníze. 
Například při platbě v hotovosti. 

  Nevydávejte peníze cizím osobám ani pod záminkou, 
že je potřebuje váš příbuzný v  naléhavé situaci. Většinou 
se jedná o  podvod. Není nic jednoduššího, než svým 
blízkým zatelefonovat a ověřit si tvrzení osoby, která peníze 
požaduje.
V  případě nejasností nebo podezřelého chování se vždy 

doporučuje bez prodlení ukončit komunikaci s  podezřelými 
osobami. V případě potřeby volat PČR 158

-hum-

Lékařská pohotovost 
do pololetí beze změn
(Tisková zpráva JmK)
Lékařská služba první pomoci zůstane až do konce června 

beze změn také v  Hustopečích. Rozhodli o  tom 24. 2. 2011 
zastupitelé Jihomoravského kraje, když schválili posunutí 
účinnosti prosincového usnesení krajského zastupitelstva 
o  nové koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci 
a lékárenské pohotovostní služby.

Nová koncepce tak vstoupí v platnost až prvního července. 
Do  té doby trvá nyní uplatňovaná praxe, schválená pro rok 
2010. Nová koncepce počítá se zajištěním lékařské pohotovosti 
ve  víceoborových lůžkových zdravotnických zařízení kraje 
v  každém z  okresů, v  případě okresu Brno-venkov ve  městě 
Brně, na Břeclavsku jde o Nemocnici Břeclav.

Koncepce stanoví počet zdravotnických zařízení lékařské 
pohotovosti s ohledem na podmínky kraje. Vždy jde o jedno 
lůžkové zdravotnické zařízení v okrese, s výjimkou okresů Brno-
město a  Brno-venkov. Při tom je splněna podmínka, aby 60 
procent území spadajícího do spádové oblasti zdravotnického 
zařízení lékařské služby první pomoci bylo dostupné běžnými 
dopravními prostředky do 60 minut.

Nad tento rámec v  místech, kde je dosud lékařská 
pohotovost provozována (mj. Hustopeče) byla dána příslušné 
místní samosprávě možnost zajišťovat tuto službu v  režimu 
vícezdrojového fi nancování, přičemž půlmilionovou dotací 
na tento účel má každému z těchto měst přispět Jihomoravský 
kraj.

Podle radního Oldřicha Ryšavého se vedení kraje rozhodlo 
prodloužit loňskou praxi až do  půli letošního roku kvůli 
nejistotě, která ve  zdravotnictví panovala v  souvislosti s  akcí 
Děkujeme, odcházíme. Nebylo totiž jasné která zdravotnická 
zařízení budou schopna službu lékařské první pomoci 
zajišťovat.

Podrobný rozpis LSPP všední den svátky/víkendy

Hustopeče

Městská nemocnice LSPP pro dospělé 17:00 – 22:00 08:00 – 20:00

Brno

Úrazová nemocnice LSPP pro dospělé 17:00 – 07:00 nepřetržitě

 ohledání zemřelých 17:00 – 07:00 nepřetržitě

 stomatologie 17:00 – 07:00 nepřetržitě

Dětská nemocnice LSPP pro děti 17:00 – 07:00 nepřetržitě

K.E.I. Pharma Koliště 47, lékárna nepřetržitě nepřetržitě

Břeclav

Nemocnice  LSPP pro dospělé 17:00 – 22:00 08.00 – 20:00

 LSPP pro děti 17:00 – 22:00 08:00 – 20:00

 stomatologie ---     08:00 – 13:00

Konec zapisování dětí 
do cestovních pasů rodičů
Novela zákona o cestovních dokladech ukončuje ke dni 1. 

7. 2011 možnost zapsat dítě (mladší deseti let) do cestovního 
pasu rodičů podle zásady „jedna osoba jeden pas“. Potřeba 
novelizovat stávající zákon vyplývá z  Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009.

Platnost stávajících zápisů dětí v  cestovních pasech 
rodičů končí dnem 26. 6. 2012.

Městský úřad Pohořelice, odbor vnitřních věcí doporučuje 
občanům, aby požádali o vydání cestovního dokladu pro svoje 
děti s dostatečným předstihem.

K podání žádosti o vydání prvního pasu pro děti je třeba 
doložit doklad o státním občanství ČR, který vydá občanům 
s  trvalým pobytem ve  správním obvodu ORP Pohořelice, 
na základě žádosti sepsané na matričním úřadě Vranovice (dle 
trvalého pobytu žadatele). 

Správní poplatek činí 100,- Kč. Lhůta pro vydání 
osvědčení je 30 dnů, stejně jako pro vydání cestovního dokladu 
s biometrickými prvky. Pro děti do 15 let je platnost uvedeného 
dokladu 5 let.

S  ohledem na  zákonem stanovené lhůty doporučují 
pracovníci městského úřadu Pohořelice začít s  vyřizováním 
dokladu včas.
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Podkladem pro vydání prvního cestovního pasu 
s biometrickými prvky pro dítě je rodný list dítěte a osvědčení 
- doklad o  státním občanství ČR. Zákonný zástupce dítěte 
dále předkládá svůj platný občanský průkaz. Nutná je osobní 
přítomnost dítěte při podání žádosti o vydání cestovního pasu 
z  důvodu pořízení jeho podoby, od  12 let věku i  z  důvodu 
pořízení otisků prstů. Správní poplatek za  vydání tohoto 
dokladu činí 100,- Kč. Žádost o vydání dokladu se nevyplňuje, 
je vygenerována pracovnicí oddělení cestovních dokladů.

Městský úřad Pohořelice doporučuje občanům ověřit 
si před plánovanou cestou do  zahraničí, zda země do  které 
cestují, zápis dítěte v cestovním pase rodiče uznává. Potřebné 
informace k  požadavkům jednotlivých zemí na  cestovní 
doklady získáte na  internetových stránkách Ministerstva 
zahraničí ČR – www.mzv.cz.

Zdroj: MěÚ Pohořelice

Obecní knihovna
Měsíc čtenářů zahájila 
školčata

Březen měsíc čtenářů zahájily v  místní knihovně děti 
z  mateřské školy. Celkem na  šedesát dětí ze všech tří tříd 
s  sebou do  knihovny přineslo vlastnoručně namalované 

obrázky a kromě říkánek předvedlo knihovnicím i své znalosti 
z literatury. Na oplátku je knihovnice seznámily s prostředím 
knihovny a  nabídkou knih pro děti. Nechybělo ani čtení 
pohádek.

Čtenářské středy 
přinesly oživení do  zavedeného rytmu knihovny. Během 

března se uskutečnily celkem tři akce v  podobě aktivního 
čtení. První středeční odpoledne patřilo nejmenším dětem. 
Nejen, že se pročítaly z pohádky do pohádky, ale nakonec si 

Zájem dětí o knihy byl patrný po celou dobu návštěvy 
knihovny. Foto: Dagmar Humpolíková

zahrály i divadlo. V jejich podání se drama O červené Karkulce 
změnilo v komedii. Bavili se děti i přítomní dospělí.

Napínavější ráz mělo v pořadí druhé středeční odpoledne 
pro větší děti. Četlo se z čarodějných knih. Posluchači plnily 
čarodějné úkoly a doplňovaly čtený děj.

Poslední čtenářská středa patřila dospělým čtenářům. 
Na besedu do knihovny si přinesly svoji nejoblíbenější knihu 
a doporučovali ji ostaním čtenářům.

Poděkování za  organizaci povedených akcí patří Ireně 
Benadové a Blance Papežové v jejichž režii se všichni zúčastnění 
dobře bavili.

V  týdnu od  7. do  11. března byla vyhlášena i  amnestie 
poplatků pro všechny čtenáře. Opozdilcům, kteří přišli vrátit 
knihy, jež měli doma déle než dovolují pravidla knihovny, byla 
prominuta platba za opožděné vrácení a upomínku.

-hum-

Okna školy dokořán
Maškarní rej nejmenších
Konečně je tady den, kdy se alespoň na  jedno odpoledne 

životy našich nejmenších promění v pohádkový sen, který se 
jim však nezdá, ale je skutečný.

Každý kluk by se jistě rád  stal ve svém životě kovbojem, 
rytířem,  či indiánem. Která slečna by se nechtěla proměnit 
v  nádhernou princeznu, motýlka nebo jinou pohádkovou 
bytost? 

Sny těchto dětí se povedlo maminkám ve  spolupráci 
s mateřskou a základní školou uskutečnit v neděli 20. 3. 2011.

Sportovní hala se kolem třetí hodiny odpoledne začala plnit 
úžasnými maskami. Z  očí některých hrdinů zářilo nadšení, 
jiní si nejprve museli prohlédnout své kamarády v kostýmech. 
Potom již  začal průvod masek a ostych opadl z každého, kdo 
byl oceněn balíčkem s dobrotami. Následně již  nestálo v cestě 
nic bujarému veselí, kterému dopomohla  hudební skupina 
Fantasie. Malé tanečníky příjemně doprovázela po  celé 
odpoledne.

Program zpestřili country tanci pod vedením paní učitelky 
Hladíkové a Zdenky Zlámalové šikovné dívky a jeden odvážný 

Malí herci – čtenáři vytvořili z Karkulky komedii 
Foto: Irena Benadová

Dětský maškarní bál pořádá už tradičně ZŠ a MŠ Vranovice 
Foto: Petra Stejskalová
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mladík, Honzík Hrstka. Vystoupení bylo jako vždy perfektní. 
Všem, kdo se na něm podíleli, patří dík.

S přibývajícím časem se již nemohli někteří dočkat tomboly. 
Krabičky s tajemnými obálkami se otevřely po šestnácté hodině. 
Někteří vyhráli  pěknou cenu. Ti, na  něž se štěstí neusmálo, 
zahnali své zklamání  například koupením nafukovacích 
balónků či jiných drobností.

Veselí těchto nejmenších bylo u konce. Tím se zase na rok 
rozplynula i  jejich proměna v  pohádkové hrdiny. Zbývá jen 
doufat, že si všichni odpoledne krásně užili.

Kdo ví, třeba těm nejmenším pokračovalo pohádkové 
putování v nočním snu. 

Mgr. Petra Stejskalová

Recitační soutěž
Opět po roce se sešli žáci 1. stupně ZŠ na recitační soutěži. 

Nejprve proběhla třídní kola a  tři nejlepší recitátoři z  každé 
třídy soutěžili ve  školním kole, které se uskutečnilo 9. února 
2011. Všechny děti se připravily na  recitaci básniček velmi 
poctivě a porota měla těžký úkol – koho zvolit za vítěze.

V 1. kategorii (1. třída) zvítězila Lucie Soukopová, druhé 
místo obsadil Michal Mazuch, třetí byla Zuzana Veselá.

Ve  2. kategorii (2., 3. třída) se stala vítězkou Eliška 
Kadlíčková, druhé místo obsadila Anna Pezlarová a na třetím 
místě skončila Anna Richterová.

3. kategorii (4., 5. třída) vyhrála Veronika Hochmanová, 
druhé místo obsadil Jan Kodýtek a  třetí místo patřilo Jiřímu 
Mazuchovi.

17. února 2011 jeli nejlepší recitátoři z  každé třídy 
bojovat o co nejlepší umístění na oblastní kolo do Pohořelic. 
V konkurenci 23 recitátorů ze 6 škol regionu si naši žáci vedli 
dobře. Vybojovali dvě třetí místa. V nejstarší kategorii získala 
„bronz“ Veronika Hochmanová za  4.třídy. Naše nejmladší 
soutěžící Lucie Soukopová získala třetí místo mezi prvňáčky.

Všem účastníkům recitační soutěže náleží pochvala 
za pěkné výkony v oblasti poezie a vítězům taktéž poděkování 
za vzornou reprezentaci školy.

Eva Hnízdová

3. kategorie – zleva: Jan Kodýtek, Eliška Rapcová, Viola 
Richterová, Jiří Mazuch, Veronika Hochmanová, Sabina 
Kozlová. Foto: Eva Hnízdová

Společenské dění
Maškary pochovaly basu 
a zahájily půst
Na pětadvacet maškar se nás sešlo v sobotu 5. března 2011 

v 11 hodin u haly k masopustnímu průvodu. Obcházeli jsme 
dědinu, měli jsme sedm zastávek. Všude nás hojně pohostili, 
za což děkujeme.

Bylo veselo, tancovalo se a zpívalo. Večer v 19 hodin byla 
zábava v  sále restaurace U  Fialů. V  deset hodin večer jsme 
pohřbívali basu. Všichni jsme se nasmáli, až nám slzy tekly. Jen 
nás moc mrzí, že nepřišlo víc lidí. Když jsme šli přes ves, tak 
nikdo nepřišel před dům, a večer v sále také moc hostů nebylo. 
Je to škoda. Snad příště.

Za Vranovické ženy Hana Celnarová
Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Sokolovnu ovládla opereta
Na pětasedmdesát posluchačů se v sobotní podvečer 5. 2. 

2011 zúčastnilo koncertu nejznámějších operetních melodií. 
V  sokolovně jim své představení předvedli sólisté operety 
Moravskoslezského národního divadla v Ostravě a Slezského 
divadla v Opavě v pořadu nazvaném Láska brány otevírá.

Hodinový pořad proložili jeho tvůrci ukázkami tance, 
nechyběly divadelní kostýmy ani vtípně podané průvodní 
slovo Aleny Bastlové a Františka Štěpána.

Operetní atmosféru podtrhla i  výzdoba pódia, kterou 
vytvořily členky kulturní komise. S  přípravou sálu pomohlli 
členové Sokola Vranovice, především oddílu silového trojboje. 
Pořadatelem akce byla Obec Vranovice.

V  operetním koktejlu zazněly nypříklad známé duety 
z operety France Lehára Veselá vdova a Emmericha Kálmána 
Hraběnka Marica. Nechyběly písně z Bernsteinovy West Side 
Story, Divotvorného hrnce, My Fair Lady či české hudební 
komedie Sto dukátů za Juana.

-hum-

Průvod masek se cestou obcí zastavuje už na tradičních 
místech. První je z nich u Vajbarů. Foto: Jan Hochman
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Z činnosti spolků
ČSZ – vinaři Vranovice
Hlavní ceny posbíral domácí 
vinař
Všechny hlavní ceny na koštu vín, který se konal 12. března 

2011, putovaly do rukou domácího vinaře Lubomíra Celnara. 
S  vínem Rulandské bílé ročníku 2006 se stal absolutním 
šampionem výstavy, obdržel také cenu za  šampiona starších 
bílých vín i  tradiční pohár starosty Vranovic za nejlepší víno 

vranovického vinaře. Ceny vítězům, mezi nimiž měli převahu 
domácí vinaři, předával i  senátor Jan Hajda a  poslanec 
parlamentu Jiří Petrů.

Výstavy se zúčastnilo na  650 platících hostů, kteří vypili 
celkem 865 litrů vína. K  ochutnávce vyhrávala cimbálová 
muzika z  Velkých Bílovic, kterou večer vystřídala dechová 
hudba Moraváci. A  přestože kapela přestala vyhrávat půl 
hodinu po  půlnoci, poslední návštěvníci opouštěli sál 
sokolovny až ve čtyři ráno.

  Vítězové odrůd zastoupených minimálně 10-ti vzorky 
mladých nebo starých vín
AN 10 Vala Zdeněk V. Němčice  19,1
CM 11 Mrkvica Luboš Vranovice  19,0
FR 39 Mrkvica Luboš Vranovice  19,2
FR 27 Mikulica Miroslav V. Pavlovice 2009 19,1
CH 1 Žídek Rudolf  Popice  19,1
MT 18 Binder Miloš  Ivaň  19,0
NG 21 Ondroušek Jaromír  Vranovice  19,1
NG 7 Košíček Jiří  Vranovice 2009 19,1
PA 12 Šilinek Jiří Pavlov  19,1
RB 19 Helikar Jan Ing.  Vranovice   19,1
RB 24 Celnar Lubomír  Vranovice  2006  19,3
RR 41 Prycl Tomáš  Vranovice   19,0
RR 22 Bohemia Canopus  Starovice  2009  19,0
RŠ 14 Šilinek Jiří  Pavlov   19,1
RV 34 Klaiba Radek  Vranovice   19,1

RV 32  Vybíral Jan  Vranovice  2006 19,1
SG 31  Martinec Josef  Pavlov   19,1
TR 11  Celnar Lubomír  Vranovice  2009 19,1
VAV 13  Měřínský J+Z  Vranovice   18,9
VAV 10  Dofek Josef Ing.  Vranovice  2006  19,1
VZ 19  Košíček Jiří  Vranovice  19,1
VZ 8  Šoustal Milan  Syrovice  2006  19,1
ZW 14  Faron Josef  Vranovice   19,0
ZW 26  Vinařství Zborovský  V. Pavlovice  2009 19,2

-dof—hum-
Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Vranovická chasa o.s.
První přivítání
Mezi zavedené zájmové spolky v  obci právě přibyl nový 

člen, občanské sdružení Vranovická chasa. Dobrovolné 
uskupení mladých lidí už má ke  své činnosti ofi ciální glejt 
ministerstva vnitra. Jsou plni elánu a  nadšení a  především 
jsou dobrou partou kamarádů, která má jasný cíl. Pozvednout 
úroveň polozapomenutých tradic v  naší obci. Přejme jim 
hodně vytrvalosti a radosti plynoucí z jejich konání. Věřím, že 
tato parta nadšenců strhne na svou stranu další příznivce, kteří 
nám všem společně dokážou, že například chodit v kroji není 
nuda ale čest. A my na ně budeme právem pyšní.

Dagmar Humpolíková

Chasa je tu!
Volejte sláva a tři dny se radujte! Dne 9. března 2011 byla totiž 

Vranovická chasa o.s. ofi ciálně zaregistrována jako občanské 
sdružení u  Ministerstva vnitra. A  co to pro nás a  Vranovice 
znamená? Hlavně asi tu skutečnost, že zde vzniklo uskupení, 
které se bude snažit o  folklórní a  jinou bohulibou činnost. 
A jak to s námi zatím vypadá? Již jsme stačili rozšířit naše řady, 
a to o Martinu Froňkovou a Martina Ruinera, kteří spolu utvoří 
šestý pár. Aby nás bylo také patřičně vidět, vznikly už i naše 
vlastní internetové stránky a  to na  adrese vranovickachasa.
webnode.cz, kde naleznete aktuální informace o naší činnosti, 
o tom, co plánujeme i o tom, co již proběhlo, včetně patřičné 
foto i videodokumentace. 

Ustavující schůze a výbor
Na  první ustavující schůzi Vranovické chasy o. s. byl 

přítomnými členy schválen plán činnosti na  rok 2011 
s výhledem na rok 2012. Byli zvoleni členové výboru v tomto 
složení: Michal Rapco, Lukáš Karas, Zdeňka Zlámalová, 
Veronika Bezvodová a  Jiří Plíšek. Na  následné schůzi byl 
zvolen výbor sdružení v tomto složení:

předseda    Michal Rapco
místopředseda  Lukáš Karas
ekonomka   Zdeňka Zlámalová
správkyně databází údajů  Veronika Bezvodová
člen výboru bez portfeje  Jiří Plíšek

Na začátečníky jsme toho stihli celkem dost
Plesová sezóna už sice dávno skončila, ale to neznamená, 

že Vranovická chasa taky. Od našeho prvního vystoupení na 

Nejúpěšnějším vinařem letošního koštu se stal Lubomír 
Celnar Foto: Ludvík Jankovič
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4. Obecním plese sice už uběhly více než dva měsíce, ovšem 
během této doby se nám podařilo vystoupit i mimo naši obec. 
Tentokrát šlo pro změnu opět o  ples, a  to o  7. Muzikantský 
ples v Blučině pořádaný dechovou kapelou Blučiňáci. Za večer 
vystoupily, kromě pořádajících, další tři dechové kapely 
(Straňanka, Ištvánci a  Petrovanka). My jsme do  programu 
přispěli našimi nacvičenými choreografi emi na  známý Zpěv 
skřivana a waltzovou Jessey od Klause Hallena. 

Michal Rapco ml. 

Malí stárečci už umí vrtěnou 
i polkou

Předvedou se na Májové
Určitě jste si už všimli (alespoň tedy lidé, co bydlí 

kolem základní školy), že příprava malých stárků a  stáreček 
na  Májovou veselici ročníku 1993 už začala. Nácvik malých 
a šikovných vranovických dětí jsme si tentokrát vzali na starost 
my, členové Vranovické chasy.

Hlasitý zpěv, někdy i  velmi povedené juchání a  poslední 
dobou i  velice zvučná píšťalka jsou už asi měsíc slyšet 
z  tělocvičny školy, kde prozatím nácviky probíhají. Překřičet 
skoro padesát dětíje nadlidský výkon, tak nám musela přijít 
na pomoc píšťalka, ale bohužel i ona není všemocná.

Děti už umí pár nových písniček, těšit se můžete 
i na vrtěnou a chybět nemůže i tradiční polka a valčík, i když 
u  těch nejmenších probíhá ve  zlehčené podobě, ale tančí 
všichni a  myslím, že všichni se brzy stanou profesionálními 
tanečníky a  tanečnicemi. Může se i  stát, že překonají letošní 
rekruty a  rekrutky. Což se ovšem už stalo, ale prozatím ne 
v tanci, ale v počtu zúčastněných.

Letošním prvním párem našich roztomilých stárečků je 
Andrea Blechová a Jiří Mazuch, druhým párem se stali Anna 
Richterová a Matěj Petráš. 

Držte všem palce, ať se letošní Májová povede a určitě se 
přijďte podívat.

Upozorňuji rodiče a děti, že od 3. dubna 2011 začne nácvik 
probíhat v hale Sokolovny, čas zůstává stejný, tj. 10:30 – 12:00 
hodin.

Zdeňka Zlámalová

Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči mají nového starostu
Výroční schůze sboru dobrovolných hasičů obce Vranovice 

se uskutečnila 9. ledna 2011 v prostorách hasičské zbrojnice. 
Pozvání přijal starosta obce Ing. Jan Helikar, radní Ing. Jaroslav 
Pezlar a  za  okrsek delegát a  člen sboru dobrovolných hasičů 
obce Přísnotice Karel Fojtík. Novým starostou našeho sboru 
byl zvolen Ladislav Pokorný. 

Dne 26. února 2011 uspořádala naše jednotka hasičský ples. 
K  tanci a  poslechu nám hrála skupina Fantastic Band. Účast 
byla tento rok bohužel velmi nízká. Zhruba 150 návštěvníků 
pro nás bylo opravdu velkým zklamáním. O to více nás tedy 
musí těšit přízeň všech těch, kteří se i  letos přišli pobavit 
a  zatancovat si. Zároveň děkujeme všem sponzorům, kteří 
třeba i  přes nelehkou ekonomickou situaci věnovali do  naší 
tomboly některou ze zajímavých a hodnotných cen. 

Během zimy byla provedena úprava garážového stání 
na naší hasičské zbrojnici. Byl zvýšen strop, instalována nová 
rolovací vrata a  provedeno několik dalších úprav, které byly 
nezbytně nutné. Naše nové zásahové auto již parkuje „doma“. 

Během prvních březnových dní se uskutečnilo několik 
brigád. Cisterna byla postupně vybavována veškerým 
důležitým a  potřebným nářadím a  vybavením. Rádi bychom 
zmínili technika naší strojní služby Aleše Hanuše, který si vše 
vzal pod patronát a při úpravách našeho auta strávil na hasičské 
zbrojnicí mnoho a mnoho hodin. 

Ve dnech 11. až 13. března 2011 se v Těšanech uskutečnilo 
třídenní školení velitelů jednotek, družstev a  strojníků, které 
pořádají kolegové ze stanice HZS v  Židlochovicích. Toto 
školení je pořádáno každý rok a slouží k prohloubení znalostí 
členů sborů dobrovolných hasičů

Mezi nové členy byl přijat náš spoluobčan Pavel Verner. 
Dne 19. března 2011 vyjela jednotka na  žádost starosty 

obce k pročištění kanalizace u ČOV. Výjezdu se zúčastnilo pět 
členů jednotky. Na první „ostrý“ výjezd s novým zásahovým 
vozidlem prozatím stále čekáme. 

Marek Augustin

Na padesát dětí už nacvičuje vystoupení na Májovou zábavu 
Foto: Zdeňka Zlámalová

Májová veselice
ročník 1993

30. dubna 2011

- ráno mše v kostele Navštívení Panny Marie

- zvaní na večerní zábavu

- 15:00 sraz u prvního rekruta a průvod 

všech krojovaných obcí, 

- od 20h Májová zábava, hraje Sokolka ze 

Šakvic

Za ročník 1993 zve

první pár: Ondřej Mikulík a Klára Kelblová

druhý pár: Luboš Bílek a Jana Zajícová
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Moravský rybářský svaz o.s. 
MO Vranovice
Rybáři jedou chytat 
do Lanškrouna
Rybáři z  místní organizace pořádají v  termínu 29. 4. - 1. 

5. 2011 rybářský výlet do  města Lanškroun. Hlavní náplní 
bude rybolov na revírech tamní rybářské organizace. Přihlásit 
se mohou děti, které jsou členy místní organizace Vranovice 
a jsou školou povinné.

Ubytování a  stravování, doprava, pojištění je zajištěno. 
Cena: 300,- Kč. V  případě neobsazení míst v  autobuse 
možnost přihlášení i  nečlenů. Případné závazné přihlášení 
do 15. 4. 2011. Bližší informace podá Luboš Mrkvica, Dlouhá 
28, Vranovice. E-mail: mrsmovranovice@seznam.cz, tel.: 
723 065 667, 519 433 270.

Klub maminek
Program Klubu maminek
Klub maminek Vás zve na  bohatý program pro jarní 

měsíce. Přijďte si za námi zahrát, popovídat si, něco si vyrobit 
a dozvědět se nové věci. Účast na programu není podmíněna 
žádným členstvím, platí se pouze symbolický poplatek 10 Kč 
za  maminku na  jedno setkání. Můžete se zúčastnit pouze 

programu, který Vás zajímá. Při všech přednáškách, seminářích 
i  besedách se počítá s  účastí dětí. Program Klubu maminek 
je připravován pro děti do  tří let, ale rádi se k  nám podívají 
i jejich starší sourozenci, věk dětí není omezen. Zkrátka vítaní 
jsou všichni zájemci o náš program a setkání s námi. 

5. 4. 2011 Pět jazyků lásky a bezpodmínečná láska ve výchově 
- seminář, vede Petra Škrdlíková z CRSP

12. 4. 2011 Jak podporovat správný vývoj dítěte – vede 
fyzioterapeutka Jana Hanušová

19. 4. 2011 Tvoříme s dětmi – Velikonoční výzdoba
22. 4. 2011 Velikonoční prázdniny – klub uzavřen

26. 4. 2011 Hrátky s plastelínou
3. 5. 2011 Tvoříme s  dětmi – Přání a  svícínky ke  svátku 

matek 
10. 5. 2011  Asertivní rodiče
17. 5. 2011  Tvoříme s  dětmi – Šperky a  ozdoby z  těstovin, 

drátků, korálků
24. 5. 2011  Ekodomácnost- burza tipů a nápadů
27. 5. 2011  Prezentace ekokosmetika, ekodrogerie
31. 5. 2011  Tvoříme s dětmi – Malba na letní trička
3. 6. 2011  Táborák – oslava Dne dětí – místo i  čas budou 

upřesněny

Program je předběžný, může se pozměnit. Děkujeme 
za  pochopení. Aktuální program na  měsíc i  podrobnosti 
najdete vždy na  http://klubmaminek.webpark.cz a  na  okně 
Školního klubu.

Ilona Kukletová

Drobné zvěře ubylo - článek 
v Deníku
Břeclavský Deník 9. 2. 2011 a Nový život 11. 2. 2011
Až o  pětasedmdesát procent méně zvěře v  honitbách. 

Takový je stav na Břeclavsku. Kvůli velkému úbytku především 
zajíců rušili na mnoha místech myslivci hony. Pokud se situace 
s jarem nezlepší, lovit nebudou ani letos.

„Hlavních důvodů snížení stavu drobné zvěře nejen 
na  Břeclavsku je hned několik. Nejzávažnější je nedodržení 
jarních kmenových stavů. To znamená, že v  honitbách by 
měl být nějaký počet zvěře, ale není. Pak se samozřejmě ani 
nemohou rozmnožovat a není co lovit. Navíc v loňském roce 
byly velice nepříznivé klimatické podmínky, byla tuhá zima 
a hodně pršelo,“ popsal předseda Myslivecké komise v okrese 
Břeclav Karel Varmuža.

Podle něj má na velký úbytek vliv také zemědělství. Místo 
pro zvěř vhodných plodin, jako je jetel či cukrová řepa, dnes 
lidé pěstují spíše obiloviny, řepku a slunečnici. Navíc se stále 
více používá chemie a  při sklizni jezdí kombajny rychle 
a  s  obrovskou záběrovou plochou. Zvěř tak mnohdy nestačí 
utéct.

„Je podstatně méně zajíců a  i  srnčího. Uvidíme, jak to 
bude letos a jaké budou přírůstky. Loňský rok nebyl pro zvěř 
v  honitbách příznivý,“ potvrdil špatnou zprávu hospodář 
honitby Vranovice – Přibice Vladimír Kellner.

Jak dodal, myslivci sami růst stavu zvěře ovlivňovat 
nemohou. „Můžeme udělat jen to, že se o  zvěř postaráme 
během zimy. To znamená, že je vhodně přikrmíme a utlumíme 
škodnou, která je ohrožuje. Například lišky nebo kuny. 
Přírůstky už ale neovlivníme,“ prozradil hospodář další 
problémy s tím, že dnes už ani nemohou pomáhat děti ze škol, 
které dříve nosily do lesů třeba kaštany nebo žaludy. A to proto, 
že dnes už hospodáři stejně dávají zvěři jiné krmivo i s léčivem. 
Daleko více by však uvítali, kdyby jim lidé neničili krmelce.

„Loni jsme oproti plánu snížili počet honů na  třetinu. 
Daleko méně jsme stříleli zajíce, u bažantů je to zatím dobré,“ 
uvedl Kellner.

Jen jeden hon měli nakonec v  Moravské Nové Vsi, a  to 
ještě na  zajíce, kteří ničí tamní vinohrady. Špatná situace je 

Maškarní rej v Klubu maminek   Foto: Ilona Kukletová
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Sport

také v  Týnci. Tam mají oproti běžnému stavu asi jen dvacet 
až pětadvacet procent drobné zvěře. „Je to dáno jednak 
počasím, ale také škodnou. Té naopak přibývá. Dobře je to 
vidět například na  silnicích. Každý rok řidiči srazí bezpočet 
zajíců, ale teď je toho mnohem méně,“ přiznal tamní hospodář 
Jaroslav Čech.

Právě i  dopravní nehody stojí podle Varmuži 
za  velkým úbytkem. „Podařilo se nám letos získat dotaci 
od Jihomoravského kraje i na zakoupení pachových ohradníků. 
Ve  spolupráci s  břeclavským dopravním inspektorátem jsme 
vybrali oblasti, kde dochází nějčastěji ke  střetu aut se zvěří. 
A  tam je umístíme,“ nastínil boj Varmuža, který hospodaří 
v  honitbě Zaječí – Nové Mlýny. Navíc z  dotace nakoupí 
i ozdravné léčivo pro spárkatou zvěř.

Čím dál častěji zavítají do honiteb i pytláci s profesionální 
výzbrojí. Navíc prý podle Varmuži mají dobrý systém, kdy 
jedni loví a  druzí jen sbírají. Policie je proto na  ně mnohdy 
krátká. A nahrávají jim i zákony.

Eliška Windová

Klub důchodců
Důchodkyně z  Klubu důchodců už nikdo nepřepadne, 

neokrade a neznásilní (snad) protože jsou důkladně poučeny 
hned třemi příslušníky policie ČR. Jedním z židlochovického 

regionu a  dvěma z  pohořelického. Ti nám na  besedě, která 
se konala 7. 3. 2011 důkladně vysvětlili, jak čelit takovým 
podvodníkům, prodejcům, kterých stále přibývá a  troufají si 
hlavně na staré občany. Je jen třeba si ty rady zapamatovat.

Rovněž na  únorovém posezení u  kávy jsme se dozvěděli 
hodně zajímavých informací. Byla přítomna Mgr. Iva Rapcová, 
která nám vysvětlila zase všechno kolem užívání léků, placení 
apod. Také nás potěšila zprávou, (ví to z  první ruky, je totiž 
v  zastupitelstvu OÚ), že kdyby byly peníze, tak by v  budově 
bývalého JZD byl už v roce 2013 nový domov důchodců a také 
mimo jiné i náš Klub důchodců.

Na 2. 4. 2011 je naplánován zájezd do Boleradic na divadlo 
Jeptišky k výročí a 9. 4. 2011 na koupání do Maďarska – Mošoň. 
Obě akce jsou už na plakátech v obchodech. Přihlásit se můžete 
v cukrárně u Kilingerů.

I na dubnovém posezení u kávy se přítomní dobře pobaví. 
Bude volný program, aby se mohly ženské konečně vypovídat. 
Když jsou přednášky musí být klid.

8. 5. 2011 pak společně oslavíme Den matek a pak hodně 
členek bude zapojeno do sbírky Diakonie broumov, která u nás 
proběhne od  11. do  16. 5. 2011. Letáky budou zase předány 
do každého domu.

U paní Vlasty Novotné se můžete zase přihlásit na pedikůru 
a masáže.

Růžena Bauchová

Sportovní klub – kopaná 
Jaro zúročí zimní přípravy
Za  okny se oteplilo, sluníčko začíná hřát a  to je pro nás 

signál, že nám začíná další fotbalový rok. Někteří naši fotbalisti 
to možná zjistí, až si to tady teď přečtou.

Za poslední dva měsíce se toho v klubu mnoho neudálo. 
Všechna družstva se celou zimu připravovala na  jaro. Účast 
nebo spíš neúčast hráčů na  zimní přípravě byla bez rozdílu 
družstva až alarmující. 

Níže uvedené výsledky našich mužů na  zimním turnaji 
v  Žabčicích, který končí v  neděli 27. 3. 2011 jsou toho 
dokladem. Kompletní statistiku našeho snažení v  Žabčicích 
zveřejníme příště.

Naše výsledky na zimním turnaji:
SK – Sokol MOUTNICE 0:2 (0:1)
SK – Sokol MODŘICE  0:2 (0:1)
SK – Viktoria ŽELEŠICE 3:2 (3:0)
SK – Sokol JEZEŘANY-MARŠOVICE 0:5 (0:1)
SK – RAFK RAJHRAD 1:6 (0:2)
SK – Pojihlavan ZD Kupařovice 1:2 (1:1)
Uvidíme na  jaře, jak zúročíme hodiny zimní přípravy 

strávené všude jinde než na hřišti.
V sobotu 5. března 2011 v 17 hodin se na Obecním úřadě 

konala 16. Valná hromada klubu, na  které proběhlo tradiční 
ohlédnutí za provedenou prací v roce 2010. Přítomní členové 
vyslechli informace o  hospodaření klubu, odsouhlasili 
rozpočet na  letošní rok a  dozvěděli se o  prioritách a  cílech 
letošního roku.

Maškarní ples: „kdo nepřišel 
o hodně přišel”
Sobota 19. března 2011 pro byla pro fotbalisty dnem 

pořádání 11. maškarního plesu. Mám za  to, že je to dobrá 
akce a  myslím, že ani letošní rok nebyl výjimkou. Sešlo se 
nás 250, z  toho 83 masek. Masky tak jako každý rok neměly 
chybu, kdo nepřišel, fakt o hodně přišel. Přítomní návštěvníci 
na  zakoupené vstupenky uvedli nejlepší masky a  nestranná 
porota z řad návštěvníků pod dohledem tradičního moderátora 
Martina Třináctého v kostýmu fotbalového hřiště hlasy sečetla. 
Výsledkem jejich početního výkonu bylo následující pořadí:
1. místo Patologie (Bohča Vetrová a Dita Trojanová)
2. místo Upíři (Vranovické ženy)
3. místo Asterix a  Obelix (Pavel Pláteník a  Marek 

Obdržálek) 
4. místo Důchodci (Jitka Nováková a Andrea Ceklová)
5. místo Cirkus (Rodina Hochmanová, Volingerová a spol.)

Všechny masky mají náš obdiv, nejen za  nápaditou 
a  originální realizaci, ale především za  osobní příspěvek 
k  výborné zábavě. Prostor pod podiem okupovala jako 
vždy tombola. Díky přispění celé řady organizací, fi rem 
a soukromých osob byla letos více než zajímavá. Všichni dárci 
mají náš obdiv a patří jim velké poděkování. Krom okamžitých 
výher nabídlo hlavní ceny tomboly půlnoční losování. Třináct 
hlavních cen předali pořadatelé pod taktovkou moderátora 
šťastným výhercům. Hlavní cenu, LCD televizi si odnesli 
manželé Oujezdští, druhou cenu - motorovou pilu Still budete 
slýchat řezat na dvorku u Kaplanů. K tanci zahrála velmi dobrá 



kapela Fantazie. O občerstvení se postarali ještě lepší obětaví 
členové našeho klubu a jejich přátelé.

Díky všem přítomným jsme tak mohli prožít další fajn 
večer ve společnosti lidí, kteří mají rádi zábavu. Pro všechny 
kteří plánují dlouho dopředu uvádím, že dvanáctý ples bude 

v sobotu 17. března 2012 od 20 hod. v sokolovně za doprovodu 
Fantazie. Slyšel jsem, že prý bude už dávno konec světa. Tak 
kdyby fakt jo, tak to padá. V opačném případě se už teď těšíme.

Za všechny fotbalisty Rosťa Trojan 

Foto: Vilko Tanač



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

Blahopřání a vzpomínky
Rámeček – jednoduchá grafi ka, 

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

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

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

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

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

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

Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, distribuce zdarma. Č. 02/2011 vychází 1. 4. 2011, uzávěrka příštího čísla je 20. 5. 2011, vychází 2. 6. 2011.
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Společenská 
rubrika

Program kina Velké Němčice

  Životní jubilea
Květen
Hanuš Rudolf ............................84 let
Bombela Miroslav ....................84 let
Hrdina Stanislav .......................91 let
Jeřábek František ......................60 let
Trávníková Pavla ......................75 let
Mahovská Božena ....................83 let
Měřínská Marie ........................70 let
Karpíšková Ivanka ....................65 let
Zeklová Květuše........................75 let
Zouharová Alena  .....................60 let
Tetur František .........................75 let
Lorenzová Věra  ........................75 let
Pivoňka Jiří ...............................65 let
Jedlička Stanislav ......................60 let
Koníček Antonín ......................70 let
Dvořáčková Jarmila .................65 let

Červen
Kaplanová Emilie .....................86 let
Pešina Josef ...............................60 let
Fojtík František .........................75 let
Krchňavá Anna.........................83 let
Faronová Jarmila ......................70 let
Václavíková Anna ....................80 let
Novotný Pavel ...........................70 let
Šromová Oldřiška ....................89 let
Dřímalová Jiřina .......................85 let

  Úmrtí
Jurček František
Sobolová Markéta

  Počet obyvatel ke dni
 20.01.2011

muži ............................................1021
ženy .............................................1034
celkem .........................................2055
z toho dospělí .............................1741
děti ................................................314

Zdroj: matrika OÚ
připravila Ivana Pospíšilová

11. 3. 2011 .......Bastardi ............................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
25. 3. 2011 .......Paranormal activity 2 ....................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
  1. 4. 2011 ........Hon na čarodějnice .......................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
  8. 4. 2011 ........Rodinka ............................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
15. 4. 2011 .......Fimfárum do třetice všeho dobrého ............................ 18:00, vstupné 75,- Kč
22. 4. 2011 .......Kino nehraje
29. 4. 2011 .......Pouta.................................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč

V květnu kino Velké Němčice nehraje

Inzerce
  Nabídka práce

Jsme prosperující společnost 
na trhu již 15 let, zabýváme se 
poradenstvím a servisem klientů. 
Z důvodu rozšíření naší společnosti 
přijmeme administrativní 
pracovnici. Požadujeme: 
komunikativnost a uživatelsky PC. 
Tel: 774 799 716

  Hledám rodinný dům se zahradou 
v obci Vranovice a okolí. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 732 876 194.

Pozvánky

• Stavění máje - 29. 4. 2011
zve ročník 1993
Sokolské hřiště 17:00 hodin

• Májová - 30. 4. 2011

• Pálení čarodějnic - 29.4.2011
Vranovické ženy

Připravujeme
• Den dětí - sobota 28. 5. 2011

Fotbalové hřiště 14 hod.

Vranovice a okolí

Hodinová taxa 
180,- Kč

kontakt: 
Radek Soukop 

Tel. 606 180 610

Víkendové vyjížďky v kočáře 
taženém koňmi


