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Májová veselice byla 
v přesile malých stárečků

Třiadvacet párů krojovaných stárečků versus osm párů rekrutů, takové skóre účastníků 
čítal letošní májový průvod obcí. Uskutečnil se v sobotu 30. dubna 2011, tentokrát v režii 
ročníku 1993.

Májové zábavě tradičně předcházelo páteční stavění máje, nechyběla sobotní mše 
v kostele Navštívení Panny Marie, zvaní obcí na večerní zábavu, ani návštěva u domu 
starosty.  O hudbu se starala dechová hudba Sokolka ze Šakvic.

Především krojovaná drobotina se zhostila příprav na Májovou zábavu zodpovědně. 
Pod vedením Zdeňky Zlámalové z Vranovické chasy a jejích kolegů se děti scházely každou 
neděli dopoledne. Učily se tancovat polku, valčík i vrtěnou. Ladily hlasy na písničky 
a trénovaly hlasivky na juchání. Podle „učitelů” bylo náročné ukočírovat tak velkou 
partu nezbedů, ale jejich precizní vystoupení během Májové bylo jistě největší odměnou 
za vynaložené úsilí. 

-hum-
Více čtěte uvnitř Vranovického zpravodaje >>>

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

Foto: Naďa Rejtková
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
v minulých letech jste byli několikrát informování o záměru 

vybudovat v naší obci Dům pro seniory. Stavba je rekonstrukcí 
budovy bývalého Agrodružstva, na Náměstíčku. Celý areál byl 
vybrán pro výstavbu vzhledem k dostatečné velikosti objektu a 
možnosti vytvořit kvalitní zázemí pro pohodlný klidný pobyt 
seniorů. Stavba bude umístěna na pozemcích v majetku obce. 

Projekt budovy Dům pro seniory obsahuje následujícími 
parametry:

  Účel užívání stavby: bydlení pro chráněnou skupinu 
obyvatel, tj. senioři v  důchodovém věku, kteří jsou ještě 
natolik zdatní, že nepotřebují soustavný dohled a ústavní 
péči.

  Jedná se o  dům s  byty pro jednočlenné, maximálně 
dvoučlenné domácnosti

  Doprovodné vybavení: Klub důchodců zpřístupněný 
i  pro důchodce, kteří nebydlí v  Domě pro seniory; 
kuchyně s denní kapacitou jídel 180 jídel; jídelna; zázemí 
pro společné praní; zázemí pro zajištění doprovodných 
zdravotních a sociálních služeb.

  Celý bytový komplex je vybaven výtahy a  je řešen jako 
bezbariérový.
Ubytovací kapacita:
4 x ...... bytová jednotka č. 1 ........... 1+kk .............. 39,25 m2
12 x .... bytová jednotka č. 2 ........... 1+kk .............. 36,56 m2
2 x ...... bytová jednotka č. 3 ........... 1+kk .............. 32,42 m2
4 x ...... bytová jednotka č. 4 ........... 1+kk .............. 20,86 m2
2 x ...... bytová jednotka č. 5 ........... 1+kk .............. 36,80 m2
2 x ...... bytová jednotka č. 6 ........... 1+kk .............. 35,70 m2
24 x .... bytová jednotka č. 7 ........... 1+kk .............. 31,73 m2
2 x ...... bytová jednotka č. 8 ........... 1+kk .............. 43,25 m2
2 x ...... bytová jednotka č. 9 ........... 1+kk .............. 36,97 m2
2 x ...... bytová jednotka č. 10 ......... 1+kk .............. 44,23 m2
Součástí každé bytové jednotky bude kuchyňský kout 

a sociální zařízení
Součástí projektu je navazující rozsáhlý zahradní trakt 

určený pro aktivní odpočinek

V  rámci sociálních služeb budou zajištěny a  nabízeny 
následující služby:

  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
  sociálně terapeutická činnost
  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při 

obstarávání osobních záležitostí
Cílem vedení obce je stavbu zahájit ještě v  letošním roce 

s předpokládaným dokončením ve druhým pololetí r. 2013.
Služby v Domě pro seniory budou přednostně nabídnuty 

místním spoluobčanům a  dále občanům z  blízkého okolí, 
proto je potřebné ověřit předpokládaný zájem.

Ubytování v  Domě pro seniory se předpokládá 
za následujících podmínek:

  Nájem bez úhrady el. energie a plynu: 
jednolůžkový byt ........................................6.000,-Kč/měsíc
dvoulůžkový byt .......................................10.000,-Kč/měsíc

  Každý byt má svoje měření el. energii a plynu – povinnost 
uzavřít smlouvy s E-ONem a dodavatelem plynu

  Nájemce při podpisu nájemní smlouvy musí prokázat 
soběstačnost

Pro zájemce o ubytování v Domě pro seniory je na obecním 
úřadě a na webových stránkách obce připraven registrační list, 
který každý zájemce vyplní, čím dříve tím lépe.

Realizací celého projektu Domu pro seniory dojde 
k podstatnému zkvalitnění života v naší obci.

Dojde k  nabídce „bezstarostného“ bydlení pro každého 
seniora, který projeví zájem. Každý senior bude mít možnost 
využít základní sociální služby (bude je mít tak zvaně 
„po  ruce“). Ten kdo bude mít zájem, může využít služby 
na vyprání prádla a oblečení, případně úklidu svého bytu atd..

Součástí celého komplexu je i stávající lékárna.
Projekčně je budova řešena moderně, tak, aby přirozeně 

zapadla do prostředí ve kterém je projekčně umístěna. Výstavba 
tak naváže na současné parkové úpravy na Náměstíčku a věřím, 
že tak vznikne jedna z nejhezčích lokalit v naší obci. 

Ing. Jan Helikar
starosta obce

Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce

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

Usnesení rady č. 6/2011 ze dne 21.3.2011
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila harmonogram projektu na  realizaci spor-

tovně společenského areálu Sokolovna.
1.2. Rada obce schválila Závěrečný účet za  r. 2010 a  předloží jej 

k projednání v ZO.
1.3. Rada obce schválila smlouvu na  realizaci sadových úprav 

ve Vranovicích se společností GE servis s.r.o.. 
1.4. Rada obce schválila vypsání výběrového řízení na stavební část 

projektu Regenerace veřejných ploch.
1.5. Rada obce schválila hodnotící komisi pro výběr dodavatele 

na akci Regenerace veřejných ploch (Drahomír Dofek, Ing. Jiří 
Hladík, Ing. Simona Kodytková, Ing. Vladimír Tauchman).

1.6. Rada obce schválila postupné dokoupení mobiliáře dle projektu 
Regenerace veřejných ploch.

1.7. Rada obce schválila pronájem pozemků (zahrádek) p.č. 2240/1 
a 2240/24 p. Zdeňku Bartošovi, Nová 620, Vranovice.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila připravit právně převod pozemků z TJ SOKOL 

Vranovice na Obec Vranovice dle uzavřené Smlouvy o sdružení 
a obchodní spolupráci. 

 T: 30.5.2011, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá prověřit možnosti úvěrového fi nancování vý-

stavby Domu pro seniory.
 T: 30.4.2011, O: starosta 
2.3. Rada obce ukládá zajistit cenové nabídky na zpracování paspor-

tu ulic.
 T: 30.4.2011, O: Ing. Hladík
2.4. Rada obce ukládá provést „inventuru“ chybějícího a  vadného 
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dopravního a směrového značení. 
 T: 30.4.2011, O: Ing. Hladík
2.5. Rada obce uložila vypracovat právní rozbor ke způsobu užívání 

pozemku p.č. 337 ve vztahu k platnému Územnímu plánu.
 T: 30.4.2011, O: starosta
2.6. Rada obce ukládá zadat vyměření pozemků pro prodej na vinné 

sklepy.
 T: ihned, O: ihned 
2.7. Rada obce uložila zajistit nepřetržitou přístupnost do dřevoskla-

du.
 T: 30.4.2011, O: starosta 
2.8. Rada obce uložila zajistit vizuální kamerovou prohlídku kanali-

zace.
 T: 30.4.2011, O: starosta 
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí Směrnici Ministerstva fi nancí čj. 

12/70384/2010-124 o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při fi -
nancování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání 
lidu, domů a bytů v r. 2011. 

Usnesení rady č. 7/2011 ze dne 4.4.2011
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila program jednání a pozvánku na ZO konané 

dne 21.4.2011
1.2. Rada obce vybrala vítěze ve výběrovém řízení na zakázku: sta-

vební práce projektu Regenerace veřejných ploch, společnost 
HaSt, s.r.o. za cenu 2.030.307,-Kč včetně DPH.

1.3. Rada obce schválila příspěvek na dopravu pro žáky 1 stupně ZŠ 
Vranovice na Hry bez hranic ve výši 1.000,-Kč.

1.4. Rada obce schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věc-
ného břemene na stavbu Vranovice VN, TS, kab. NN, Senioři.

1.5. Rada obce schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věc-
ného břemene na stavbu Vranovice, Náměstíčko, senioři, přelo-
žení NN.

1.6. Rada obce schválila dotaci ve výši 1.000,-Kč pro Středisko volné-
ho času Lužánky (pro taneční skupinu Funny angels).

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila zpracovat Rozpočtové opatření č. 1/2011.
 T: 15.4.2011, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zveřejnit poptávku na dodávku zámkové dlaž-

by v  souladu se směrnicí Závazné pokyny pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu.

 T: ihned, O: starosta 
2.3. Rada obce ukládá prověřit obsazenost obecních zahrádek.
 T: ihned, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí informace o ukončení intenzifi kace 

ČOV 

Usnesení rady č. 8/2011 ze dne 18.4.2011
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce vybrala za dodavatele zámkové dlažby pro r. 2011 sta-

vebniny Vajbar.
1.2. Rada obce schválila návrh rozpočtového opatření č. 1/2011 

a předloží jej k projednání v ZO. 
1.3. Rada obce schválila zastavovací podmínky pro výstavbu vin-

ných sklepů v lokalitě Doliny. 
1.4. Rada obce schválila smlouvu s HaSt s.r.o. na provedení staveb-

ních prací na Regeneraci veřejných ploch.
1.5. Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě na provozová-

ní vodovodu v lokalitě Doliny VaK Břeclav a.s..
1.6. Rada obce schválila cenu za prodej staré chodníkové dlažby (2,-

Kč/ks). 
1.7. Rada obce schválila poskytnutí zámkové dlažby 14 m2 na vybu-

dování veřejného parkovacího stání před domem č.p. 28.
1.8. Rada obce schválila hospodaření ZŠ k 31.3.2011.
1.9. Rada obce schválila Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení 

práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON 
Distribuce a.s..

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit možnosti požadovaných stavebních 

úprav v MŠ a předložit předpokládaný rozpočet.
 T: 15.5.2011, O: místostarosta, Ing. Kodýtková, ředitel ZŠ
2.2. Rada obce ukládá předložit aktualizovaný požadavek na dotaci 

na mzdy provozních zaměstnanců ZŠ pro r. 2011.
 T: 30.5.2011, O: ředitel ZŠ
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala vyhodnocení čerpání rozpočtu za  1Q/2011 

na vědomí
3.2. Rada obce vzala na vědomí stanovisko odboru životního pro-

středí při MěÚ Pohořelice o  závěrech kontroly napojení RD 
na kanalizaci v naší obci.

Usnesení rady č. 9/2011 ze dne 2.5.2011
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce vybrala na  stavební práce „Školní klub – změ-

na na  třídu MŠ“ uchazeče společnost KaMaStav s.r.o. za  cenu 
124.500,-Kč bez DPH.

1.2. Rada obce schválila zadání výběrového řízení na dodavatele dět-
ského hřiště pro lokalitu u cukrárny.

1.3. Rada obce schválila instalaci a  zakoupení 2 licencí soft waru 
G-View – geografi ckého informačního systému.

1.4. Rada obce schválila poskytnutí zámkové dlažby 29 m2 na vybu-
dování veřejného chodníku před domem č.p. 50.

1.5. Rada obce schválila mimosoudní vyrovnání paní Bartizalové 
k obci ve výši 60.000,-Kč.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zadat zpracování pasportu místních komuni-

kací v cenové relaci do 20 tis.Kč.
 T: 30.5.2011, O: Ing. Hladík
2.2. Rada obce ukládá zpracovat cenový návrh na  nutné opravy 

domu služeb.
 T: 30.5.2011, O: místostarosta
2.3. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení na  zpracovatele 

Územního plánu obce Vranovice.
 T: 30.5.2011, O: starosta
2.4. Rada obce ukládá provést inventuru užívání obecních pozemků 

v extravilánu obce
 T: 31.7.2011, O: místostarosta. L. Mrkvica
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o zajištění provozu MŠ v době hlavních 

prázdnin na vědomí.
3.2. Rada obce vzala zprávu FV na vědomí.

Usnesení rady č. 10/2011 ze dne 16.5.2011
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila řídící výbor pro organizační zajištění 100 let 

měšťanské školy ve Vranovicích. ve složení Ing. Jaroslav Pezlar, 
Dagmar Humpolíková, Josef Varmužka a Mgr. Oldřich Vybíral. 

1.2. Rada obce schválila Smlouvu o dílo s  Ing.  Jaroslavem Fléglem 
na zhotovení pasportu místních komunikací.

1.3. Rada obce schválila harmonogram přípravných prací na zaháje-
ní výstavby Domu pro seniory.

1.4. Rada obce schválila formu a  obsah pro zadání průzkumu po-
ptávky pro ubytování v Domě pro seniory. 

1.5. Rada obce vybrala za  dodavatele dětského hřiště uchazeče 
TEWIKO systems s.r.o. za cenu 377.923,-Kč.
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Pozvánka na veřejné jednání 
zastupitelstva 

Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve 

čtvrtek 23. 6. 2011 v 19 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Vranovice

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o  zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu (kabel NN na  pozemku obce na  ul. Nad 
Dolinami) se společností E.ON Distribuce a.s..

1.7. Rada obce vybrala za  dodavatele směrových tabulí dodavatele 
DD reklama, Miroslav Polívka, Hustopeče za cenu 790,-Kč bez 
DPH á 1 ks.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá projednat stav přípravy Komunitního plánu 

Pohořelicka se starostou Pohořelic:
 T: 15.6.2011, O: starosta
2.2. Rada obce uložila vyřešit nesrovnalosti v  pronájmu pozemku 

p.č. 2240/1, případně nájem ukončit.
 T: ihned, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá nabídnout a následně realizovat instalaci smě-

rových tabulí pro instituce a podnikatele.
 T: 30.6.2011, O: starosta, D Humpolíková
2.4. Rada obce ukládá prověřit funkčnost kanalizačních vpustí na ul. 

Květná.
 T: 30.6.2011, O: místostarosta
2.5. Rada obce ukládá připravit připomínky k chystanému novému 

jízdnímu řádu IDS.
 T: 30.6.2011, O: Ing. Hladík
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala aktuální zprávu o  možnostech fi nancování 

Domu pro seniory na vědomí.

Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 21.4.2011
1. ZO schvaluje:
1.1. program dnešního jednání ZO
1.2. za členy návrhové komise pana Hochmana M., pana Vybírala O. 

a Ing. Hladíka J.
1.3. za ověřovatele zápisu. Mgr.Rapcovou Ivu, Ing.Arch. Kodýtkovou 

Simonu
1.4. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 1/2011 s celko-

vými příjmy ve výši 27.157.257,- Kč, a celkovými výdaji ve výši 
26.233.860,-Kč.

1.5. ZO schvaluje celoroční hospodaření za r. 2010 a to bez výhrad, 
současně schvaluje závěrečný účet za r. 2010.

1.6. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu č. 4208- 134/001/11 s E.ON Distribuce na uložení VN 
a NN v ul. U Hlinku, smlouva je úplatná: 22.240,-Kč bez DPH.

1.7. ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 2565/38 (cca 16m2) 
za cenu 60,-Kč/m2 Marii Štekleinové Pinďulky 297, Vranovice. 
Veškeré náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující

1.8. ZO schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 2564/3.
1.9. ZO schvaluje záměr na bezúplatný převod pozemků p.č. 1608/24, 

1890/7, 1915/33, 2535/1, 2535/2, 2537/2, 2542/2, 2546/3, 2557/2, 
2558/8, 2558/9, 2558/10, 2558/13, 2841 na  Jihomoravský kraj, 
pozemky jsou pod komunikacemi v  majetku Jihomoravského 
kraje. 

1.10. ZO schvaluje záměr prodeje plynovodu za  minimální cenu 
15.300.500,-Kč bez DPH.

2. ZO ukládá:
2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 

1/2011 do jednotlivých účtů.
 T: ihned, O: starosta
2.2. ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření 

k 31.12.2011.
 T: 31.12.2011, O: starosta 
2.3. ZO ukládá zahájit přípravu vypracování nového Územního plán 

sídelního útvaru Vranovice.
 T: neprodleně, O: starosta
3. ZO bere na vědomí: 
3.1. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí.
3.2. ZO bere na  vědomí předloženou zprávu o  hospodaření 

Oběti komunismu budou mít 
památník
V  parčíku mezi školou a  kostelem bude v  blízké době 

umístěna pamětní deska, co by vzpomínka na  oběti 
komunistického poválečného pronásledování, jimiž se stali 
i  vranovičtí občané. Obec tak podpoří návrh s  nímž přišly 
rodiny Dofk ova, Králova a Vránova.

Realizace pamětní desky bude stát zhruba osmnáct tisíc 
korun. Polovinou částky přispěje obec, polovinu zaplatí rodiny 
ze svých prostředků.

Na desce bude umístěn nápis: Na památku obětí perzekuce, 
jíž byli v  padesátých letech 20. století protiprávně odsouzeni 
k mnohaletému žaláři vranovičtí občané Karel Pezlar, František 
Šopf  a farář p. Alois Vrána. Čest jejich památce.

-hum-

Užívání státního znaku 
a znaku obce
Státní symboly ČR upravuje z.č. 3/1993 Sb., o  státních 

symbolech české republiky, ve  znění zákona č. 154/1998 Sb., 
který obsahuje jejich popis a vyobrazení.

Užívání státních symbolů, tedy i velkého a malého státního 
znaku upravuje s  účinností od  5.10.2001 zákon č. 352/2001 
Sb., o  užívání státních symbolů české republiky a  o  změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb., který nabyl 
účinnosti dne 17.6.2006.

Podle § 2 písm. f) zákona jsou oprávněni užívat státní 
znak kraje, obce, městské obvody či městské části členěných 
statutárních měst a městské části hlavního města Prahy. Tyto 
jsou oprávněny, resp. povinny státní znak užívat jen při výkonu 
přenesené působnosti.

Podle z.č. 128/2000 Sb., o obcích, mohou mít obce znak. 
Znak uděluje na žádost obce předseda Poslanecké sněmovny. 
Znak obce (městská část) mohou užívat obce a  jimi zřízené 
nebo založené organizační složky a  právnické osoby. Jiné 
subjekty mohou užívat znak obce (městské části) jen s  jejím 
souhlasem. Znak obce může být používán jen při výkonu 
samostatné působnosti obce (městské části).

Mgr. Radka Klusáčková, Odbor kontrolní a právní KrÚ JMK

za 1Q/2011..
3.3. ZO bere na vědomí zprávu auditora za r. 2010.
3.4. ZO bere na vědomí platnost Územního plánu sídelního útvaru 

Vranovice schváleného ZO dne 25.4.1996, včetně změn č. 1 až 6. 
do 31.12.2015, vše v souladu s § 188, zákon č.191/2008 Sb..
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Termíny svozu komunálního odpadu 2011
červen - 3., 10., 17., 24. / červenec - 1., 8., 15., 22., 29.

Termíny svozu separovaného odpadu
Papír - červen - 9., 25. / červenec - 7., 23.
Plast - červen - 20., 27. / červenec - 4., 11., 18., 25.
Sklo - červenec - 21.

Dovolená praktického lékaře 
MUDr. Petra Bartla - léto 2011
Červenec: 11. - 15. 7. 2011
Srpen: 1. - 5. 8. a 22. 8. - 27. 8. 2011

Obecní knihovna
Rozesmátá výuka v knihovně
Takové Jeníčky, Mařenky a  ježibaby, jaké se pohybovali 

začátkem dubna ve vranovické knihovně ještě žádná Perníková 
chaloupka nezažila. I  perníčky se třásly od  výbuchů smíchu, 
když žáci 2. a  3. třídy základní školy hráli známé postavy 
z pohádky.

Pohádkové i kouzelnické čtení pro žáky školy obnášelo 
i zábavné úkoly.

Ti průbojnější zvolili hlavní role, ostatní hráli například 
pec nebo i stromy v lese. Bavili se ale všichni.

Hraní pohádky bylo ale uvolňujícím okamžikem 
v programu. Druháci i  třeťáci museli při exkurzi v knihovně 
napřed plnit i  pohádkové hlavolamy nebo hádat názvy knih 
z  předčítaných úryvků. Na  závěr prozkoumali výběr titulů 
v knižních regálech. 

Takovou ježibabu ještě vranovická knihovna neviděla. 
Improvizované divadlo hrály děti s nadšením. 
Foto: Dagmar Humpolíková

Doprovod dětem dělaly třídní učitelky Jana Sedláčková, 
Romana Nečasová a  paní Knápková. Program pro žáky 
připravila Irena Benadová. Všem zúčastněným patří 
poděkování. 

Páťáci přišli na kouzelnickou lekci
Modroočko, Brumbál i  Gigabyte, taková a  ještě další 

kouzelnická jména si přidělili žáci páté třídy při návštěvě 
knihovny. S  čarodějnými jmenovkami se pak podíleli 
na programu, který pro ně připravila Irena Benadová. Ňavázala 
tak na úspěšné Kouzelnické čtení, které mělo premiéru během 
čtenářských střed v rámci Března měsíce čtenářů.

Na děti čekaly zábavné úkoly jakými bylo například luštění 
křížovky v níž bylo ukryté kouzelné zaklínadlo, hledání rozdílů 
v obrázcích, či hledání čarodějných knih v regálech knihovny. 
Své znalosti děti potvrdily i  při hádání jmen autorů, názvů 
knih, či jejich hrdinů z literární nápovědy.

-hum-

Dne 30. 3. 2011 žáci 5. A  navštívili v  rámci literární 
výchovy místní knihovnu. Děti zde strávily velmi příjemnou 
hodinu čtením, povídáním o knihách i soutěžením.

Děkuji touto cestou paní Ireně Benadové a  paní 
Humpolíkové za připravený program a spolu s dětmi se těším 
na další spolupráci.

Mgr. Yveta Lásková

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

Novinky v knihovně
Čtenářům je k  dispozici nová série asi 300 kusů titulů 

zapůjčených z výměnného knižního fondu v Břeclavi. Nechybí 
ani knihovnou zakoupené novinky na knižním trhu.

Otevírací doba knihovny
Pondělí 16 – 19 hodin
Úterý  zavřeno
Středa 08 – 11 hodin
Čtvrtek 16 – 19 hodin
Pátek 16 – 19 hodin

Obecní knihovna - srovnávací statistika
 
Položka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Návšt vnost 871 1616 1528 2198 2505 3013 3755 4840
Využití PC - - 423 391 827 616 461 502
Po et tená  do 15-ti let 54 54 59 72 48 58 57 88
Po et tená  celkem 137 161 153 177 140 151 151 211
Po et p j ených knih 6176 6563 6607 7413 7370 7736 7222 8564
Knihovní fond 11863 11047 9618 9092 9246 9449 9661 8147
P ístup z webu 0 0 0 0 33 616 716 1310
On-line katalog - využití 0 0 0 0 0 0 325 3901
Akce pro ve ejnost 0 3 0 7 6 16 26 26
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Okna školy dokořán
Vranovice na Hrách bez 
hranic
V  úterý 3. 5. 2011 se naše škola zúčastnila „Her bez 

hranic“, které uspořádalo Středisko volného času Pohořelice. 
Kromě družstva z Vranovic přijeli i soutěžící z Ivaně, Loděnic, 
Přibic, Vlasatic  a  nechybělo ani družstvo z  Pohořelic. Naši 
soutěžící Sabina Klimešová, Karolína Tesařová, Matěj Petráš, 
Filip Zedníček, Viola Richterová, Kateřina Staňková a  David 
Helešic byli velmi úspěšní a  až do  poslední soutěže neustále 
vedli. Zvládli navigaci slepého mužstva, velkoformátové 
puzzle, žížaly, tref se i opičí dráhu. O své prvenství přišli díky 
znásobenému počtu bodů u  poslední soutěže - vodní dráhy 
a posunuli se na třetí místo za vítězné Pohořelice a Loděnice.

Organizátoři se postarali i  o  zajímavý program během 
přestávek. Shlédli jsme různá taneční vystoupení nebo umění 
žongléřského kroužku. Výbornou atmosféru vytvářeli po celé 
dopoledne početní diváci zúčastněných škol, jako třeba Radek 
Bedřich ze 3.A, který napsal:

„Třetího května nás učil pan ředitel Oldřich Vybíral, měli 
jsme jednu vyučovací hodinu a  pak jsme šli na  autobus. Jeli 
jsme do Pohořelic na Hry bez hranic fandit našim soutěžícím. 
Troubili jsme a  volali pokřik: oranžoví z  Vranovic, vyhrají 
hry bez hranic jako nic!!! Poslední disciplína nám pokazila 
vítězství, ale vyhráli jsme třetí místo, což bylo docela dobré. 
Pohořelice zvítězily, to mě naštvalo, ale jeli jsme se pobavit a ne 
vyhrát. Pak jsme odjeli autobusem zpátky do školy, tam jsme šli 
na oběd. Na hrách bez hranic se mi líbilo.“

Romana Nečasová

Den matek
Jedno květnové čtvrteční odpoledne měli rodiče (ale 

zvláště maminky a babičky) možnost navštívit besídku, kterou 
pod vedením svých paní učitelek nacvičily děti z první až čvrté 
třídy. Celé pásmo scének, básní a  písniček mělo spád, švih 
a vtip, takže si troufám tvrdit, že se maminky báječně bavily 
celou dobu, nejenom v  okamžiku „hvězdné chvilky“ svého 
potomka. Proto - za všechny z publika: „Díky děti, díky paní 
učitelky, ať se vám stále daří.

Daniela Něníčková

Dopravní soutěž cyklistů

Vranovičtí bodovali
Dne 12. května 2011 se žáci naší školy 

zúčastnili okrskového kola Dopravní 
soutěže mladých cyklistů v  Pohořelicích. 
Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích.

V I. kategorii 10-12 let soutěžilo sedm 
čtyřčlenných družstev, nás reprezentovali 
žáci páté třídy-David Helešic, Jan Kodýtek, 
Viola Richterová a  Kasteřina Staňková. 
Družstvo vybojovalo 3.místo, Jan Kodýtek 
byl v jednotlivcích na místě prvním.

V  II. Kategorii 13-15 let soutěžilo šest družstev a  naši 
sedmáci-Ilona Doležalová, David Dubský, Pavel Goliáš 
a  Denisa Vybíralová zvítězili a  postoupili do  okresního kola 
v Oslavanech. Zde vybojovali páté místo. 

Všem blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Jana Kodýtková

Výzva pamětníkům školy
Základní škola Vranovice na  Masarykově ulici 178 oslaví 

ve  školním roce 2011/2012 sté výročí od založení měšťanské 
školy ve Vranovicích. Oslavy jsou naplánovány na květen 2012.

Touto cestou bychom 
chtěli vyzvat všechny 
občany Vranovic i širokého 
okolí k  poskytnutí 
matreriálů - vysvědčení, 
fotografi e, školní pomůcky, učebnice, .. apod. mající vztah 
k  vranovické škole. Chtěli bychom z  těchto zapůjčených 
materiálů vytvořit v rámci oslav malou výstavku.

Zapůjčené materiály budou vráceny majiteli. S  každým, 
kdo zapůjčí jakýkoliv materiál bude sepsáno, co půjčil 
a  po  ukončení oslav mu bude materiál vrácen. Chcem tak 
zabránit zybtečným tahanicím a tké získat co nejvíce materiálu 
z historie školy a především ze života žáků a učitelů školy, kteří 
dávali slavící budově život.

Všem již dopředunděkuji za  spolupráci a  těším se 
na zapůjčené materiály.

O. Vybíral, ředitel školy

Foto: Dušan Hauser
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Malá reportáž z Barbánkovy 
školky aneb jak jsme oslavili 
Den matek
Oslavu dne matek v  naší mateřské škole letos uvedla 

pozvánka, kterou rodiče našli na  dveřích všech tříd již 
v  posledních dubnových dnech. Nápad paní učitelek oslavit 
tento tradiční svátek v  duchu propojení maminek s  dětmi 
vyvolal v  mnoha domácnostech bouřlivé debaty mezi rodiči 
a  dětmi, jaký program si mají připravit. Má to být oblíbená 
písnička, básnička, scénka nebo taneček. 

Ne všichni rodiče se odhodlali před zaplněnou třídou 
vystoupit, i tak se v Barbánkově školce sešlo v úterý 10. května 
kolem půl páté nejen mnoho dětí s maminkami, kterým bylo 
toto odpoledne především určeno, ale také babičky, dědečkové, 
tatínci a  sourozenci – prostě všichni, kteří se na  společném 
vystoupení nějak podíleli nebo ho chtěli vidět naživo. 
Ve  třídách, které děti pro maminky uklidily a  slavnostně 
vyzdobily, nechybělo ani malé občerstvení vyrobené šikovnýma 
rukama kuchařek ze školní jídelny.

Úvod patřil básničkám a písničkám, které s dětmi nacvičily 
paní učitelky. Děti přednášely a zpívaly hlavně o maminkách, 
o tom, jak je mají rádi, ale také o jaru a všemu, co k němu patří. 
Svátek si samozřejmě nelze představit bez dárku pro maminku. 

Foto: Martin Bubeník

Po  společném zpěvu a  recitaci vyzvala paní učitelka 
maminky, aby si zakryly oči, a děti jim rozdaly překvapení - 
vlastnoručně a s láskou namalovaný veselý obrázek v papírové 

paspartě. Potom si všichni společně chvilku zatančili 
na  písničku o  mámě a  následovala společná vystoupení. 
Na  všech krátkých výstupech dětí s  maminkami bylo vidět 
pečlivou přípravu, někde trochu zapracovala tréma, a  to jak 
u dětí, tak u dospělých, takže musela vypomoci paní učitelka. 

Postupně jsme viděli společnou recitaci básniček, společný 
zpěv písniček, vyprávění pohádek. Někdo se předvedl v masce 
zvířátka, jiní zaujali publikum hudebním doprovodem 
na kytaru či netradičními ilustracemi k přednášené pohádce. 
Po  každém vystoupení následoval potlesk zaplněné třídy. 
Po skončení jednotlivých vystoupení si všechny děti společně 
zazpívaly s  hudebním doprovodem babičky jedné z  malých 
slečen, která na  kytaru zahrála známé a  oblíbené písničky. 
Příjemné chvíle rychle plynuly, děti ještě stihly předvést 
maminkám, tatínkům, babičkám a  dědečkům hračky, se 
kterými si ve školce rády hrají, a nastal čas se rozloučit a odejít 
domů.

Paní učitelkám i  ostatním zaměstnancům mateřské 
školy i  školní jídelny, které příjemné odpoledne pro děti 
a  jejich blízké pečlivě připravily, patří mnoho díků. Společná 
vystoupení maminek s dětmi byla pro všechny opravdu silným 
emocionálním zážitkem a  z  oslavy Dne matek si odnesli 
příjemné vzpomínky.

Martin Bubeník, Vranovice

Recitační dopoledne v MŠ
V  úterý 5. dubna dopoledne jsme si ve  školce připravili 

chvilku poezie. Některé děti vystoupily s básničkami, které znají 
ze školky, ale většina z nich si je připravily doma s maminkami. 

Foto: Archív MŠ

Třídu „Káčátek“, která je pro celoškolní akce nejprostornější 
jsme připravili na  vystoupení. Organizátorem, kromě paní 
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učitelek byl i  náš pejsek „Barbánek“. Losoval pořadí, chválil, 
tleskal a  taky odměňoval. Obecenstvem byli mladší děti, 
které vystupující odměňovali potleskem. Odměnou jim byl 
diplom a malá sladkost, aby to nebylo líto posluchačům, v roli 
obecenstva, i pro ně měl „Barbánek“ odměnu. Co se nám líbilo, 
bylo to, že se neopakovala ani jedna básnička a  nenásilnou 
formou na tomto dopoledni měli podíl i rodiče. 

učitelky MŠ

„Den zdraví“ spojený 
s otevíráním zahrady
Tak, jako jsme zlatým klíčkem na podzim zamykali školní 

zahradu a  loučili se sluníčkem, obdobně jsme ji i  v  dubnu 
odemykali.  Zvolili jsme si čtvrtek 7. dubna, který je vyhlášen 
„Dnem zdraví“. Zahrada byla odemčena stejným klíčkem. Ale 
až splněním sportovních disciplín a  získáním „vstupenky“ si 
mohly děti hrát. Sportovní úkoly jsme dětem předem připravili, 
plnili je v  družstvech podle tříd. Vyvrcholením bylo hledání 

pokladu a vstupenka v podobě razítko na ruku. Nechyběla ani 
zdravá odměna, jablíčko a sýr. 

Foto: Archív MŠ

Den se nám vydařil, sluníčko hřálo jako na  objednávku. 
Děti byly maximálně spokojené, že pobyt venku mohou trávit 
po nekonečné zimě na jejich vytoužené zahradě.

učitelky MŠ

Společenské dění
Májová zábava
V  sobotu 30. dubna 2011 pořádal ročník 1993 Májovou 

zábavu. Tradičně nechybělo páteční stavění máje, sobotní mše 
v kostele Navštívení Panny Marie, zvaní obcí na večerní zábavu.  
O hudbu se postarala dechová hudba Sokolka ze Šakvic

Foto: Naďa Rejtková

Klára Kelblová a Ondřej Mikulík - 1. pár
Kristýna Vybíralová a Radek Staňka
Jiří Plíšek a Veronika Bezvodová
Luboš Bílek s  Jana Zajícová
Tomáš Hrdlička a Gábina Holečková
Simona Mikulíková a  Michal Drábík
Dominik Kurka a Iveta Blechová
Eliška Macková a Radek Fiala

Sklepníci:
Michal Jílek
Jan Vybíral

-mik-

Letní kino -
obnovujeme tradici
Po  desetiletích se chystá obnova tradice letního kina 

ve Vranovicích. Uskuteční se od 19. do 23. 6. 2011. Promítat se 
bude na fotbalovém hřišti. Podávat se bude i občerstvení.

Těšit se můžete především 
na  premiérové fi lmy mezi něž patří 
například Czech Made M@n od  režiséra 
Ondřeje Trojana, fi lm roku 2010 Králova 
řeč, Občanský průkaz, animovaný 
chameleón Rango. Chybět nebude ani romantika v  podání 
Johnyho Deepa a  Angeliny Jolie ve  fi lmu Cizinec. Před 
každým fi lmem čeká na diváky promítání krátkého fi lmového 
dokumentu nebo týdeníku z  archívu Krátkého fi lmu Praha. 
Tématicky navazující na  promítaný fi lm. Výjimkou je 
dokument Lidé pod Pálavou z roku 1972, který bude promítán 
první večer, byl vybrán na základě vztahu k blízkému regionu.

Promítat se bude po setmění a vstupné se bude 75,- Kč.

Program fi lmů:
Ne - 19.6.2011 ... Králova řeč + Lidé pod Pálavou 1972
Po - 20.6.2011 .... Občanský průkaz + Byl první máj 1976
Út - 21.6.2011 .... Czech made Man + Čína dneška 1988
St - 22.6.2011 ..... Rango + Diskotéka 1983 – anketa s mladými
............................. návštěvníky, radost z pohybu
Čt - 23.6.2011 .... Cizinec + Město na vodě – Benátky 1966

Fotosoutěž 2011
Sdružení AmisArt každoročně vyhlašuje soutěž v digitální 

fotografi i, letos je tématem: „Svět v detailu“. Soutěže se mohou 
zúčastnit všichni bez omezení věku a  každý soutěžící může 
poslat 5 vlastních digitálních fotografi í. Podrobné informace 
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o soutěži, pravidlech a podmínkách naleznete na internetových 
stránkách sdružení Amis Art: www.amisart.blog.cz.

Všechny soutěžní fotografi e budou postupně zveřejňovány 
v  internetové galerii fotografi í na  stránkách sdružení Amis 
Art. Vítězné a nejzajímavější snímky budou k vidění na velké 
podzimní výstavě. 

Přejeme dobré světlo a těšíme se na Vaše fotografi e!

Za sdružení Amis Art 
Naďa Rejtková

Byla upálena jen jedna 
čarodějnice, ta slaměná

Jako mávnutím kouzelného 
proutku se v  předvečer 
Filipojakubské noci proměnily 
vranovické ženy k  nepoznání. 
Jindy pečlivě upravená 
stvoření znenadání zdobily 
dlouhé nosy, chybějící zuby, 

pavouci i potkani na ramenou. K čarodějnému sabatu se jich 
na fotbalové hřiště slétla dobrá dvacítka. Jejich košťata hýřila 
nápaditými zlepšováky. Své 
oblíbené dopravní prostředky 
si čarodějnice vylepšily sedátky, 
řídítky i  zvonky, jiné jejich 
kolegyně daly přednost nosiči 
na lahvinku červeného vína.

Věk zúčastněných nebyl 
nijak omezen, a  tak se mezi letitými ježibabami hemžilo 

i  množství malých čarodějek 
a  dokonce i  čarodějů. Pomocí 
kouzelných loučí pak společně 
zapálili vatru. A  jediná 
čarodějnice, která byla ten večer 
upálena byla jen ta symbolická, 
slaměná. 

Foto: Dagmar Humpolíková

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

Jaro jsme vítali gulášem 
a unaveným manželem
Nejlepší guláš ve  Vranovicích vaří fotbalisté. Rozhodla 

o tom soutěž Guláš roku 2011. Konala se už tradičně na setkání 
s názvem Vranovické jaro. 

Vítězové uspěli v  konkurenci osmi zúčastněných spolků 
z obce. Jejich kulinářské umění hodnotili samotní návštěvníci 
jarní akce, která se ve Vranovicích konala už po sedmé.

Guláš fotbalistů zaujal většinu z nich, získal 570 bodů. Byl 
z  vepřového masa a  nechyběla mu chuťová vyváženost ani 
říz. „Recept si ale uchováme jako tajemství,” nechtěl se dělit 
šéfk uchař zvaný Simír. Prozradili jen, že než s kolegou navařili 
desetilitrový hrnec, vypili zhruba dvě bedny piv. Do své sbírky 
tak už fotbalisté získali druhý hrnec s názvem Guláš roku.

Za druhý nejchutnější guláš označili návštěvníci specialitu 
vranovických vinařů, ti získali 449 bodů. Na třetí vítězné příčce 

stanuli takzvaní „motomazáci”. Nahodilé uskupení mužů pod 
vedením Pavla Petráše získalo za  svůj kulinářský výtvor 446 
bodů. 

Všichni ocenění byli odměněni slušivými vtipnými 
zástěrami, vařečkou a  dárkovým balením potřeb na  mytí 
nádobí.

Na  oblíbenosti získává také loňská novinka, pivní soutěž 
s názvem Vranovické lahváč.  Rekordmany ve sprintu se stali 
hned dva místní borci, Lukáš Čapka a  Pavel Valášek, když 
dokázali vypít půllitr piva shodně za  necelých šest vteřin. 
V rozstřelu pak zvítězil Čapka.

O hodnocení gulášů byl obrovský zájem

Soupeři v přátelském objetí. Vpravo „Simír” z týmu fotbalistů 
s cenou vítěze Guláš roku 2011, vlevo Petr Škamrada druhé 
místo za tým vinařů.

Vystoupení dětí školy s velikonoční tematikou okouzlilo 
diváky. Foto: Dagmar Humpolíková



10 Vranovický zpravodaj

Pobavením pro diváky byla soutěž žen v  disciplíně 
nazvané unavený manžel. Jejich úkolem bylo odvézt na trakaři 
fi ktivního manžela, který se vracel unavený z  hospody. Díky 
autenticky ztvárněné postavě, které se ujal Pavel Pláteník, se 
dobře bavilo obecenstvo i účinkující.

Soutěžícími nejvíce obsazená byla pivní štafeta, lákadlem 
byla totiž výhra v podobě bečky piva. Odměnou pro všechny 
zúčastněné byla trička s  nápisem Vranovické jaro 2011 
a speciálně zdobené půllitry.

Slavnostní ráz Vranovickému jaru však přinesly hlavně děti 
z vranovické mateřské a základní školy, mažoretky z Pohořelic 
či domácí Crazy girls s moderními tanci. Nechyběl řemeslný 
jarmark, výtvarná dílna, zdobení kraslic ani kulinářské 
speciality.

Na  organizaci Vranovického jara se podílela celá řada 
dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas i fyzickou námahu na to, 
aby se návštěvníci akce dobře bavili. Patří jim za to poděkování.

Dagmar Humpolíková
Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Oprava dětského koutku 
na Návsi
Po  zimě se opět sešla parta nadšenců, kteří se starají 

o  úpravu dětského koutku na  Návsi. „Naši chlapi“ provedli 
různé drobné opravy. Především plotku, který byl původně 
zamýšlený jen jako ochrana proti vyběhnutí dětí na  silnic. 
Velice proto trpí tím, že je  dětmi považován za další průlezku. 
Opravili lavičky a  částečně vybrali pískoviště, aby se mohl 
navést čistý písek. 

Dalším vylepšením dětského koutku je střecha na pergole. 
Střechu oplechoval Petr Škamrada a  chlapi na  ni položili 
šindele. Snad bude sloužit dětem k  užitku při nějakém 
drobnějším deštíku, jistě ale v parných dnech,  jako ochrana 
proti slunci. Jelikož šindel se dával na  střechu v  době 
hokejového mistrovství, užili si pánové, dámy i  přítomné 
děti netradiční fandění.  Ráda bych touto cestou poděkovala 
Sašovi Pezlarovi, Drahoši Dofk ovi, Petrovi Škamradovi,  
pánům Kolíškovi, Novotnému, Tomanovi, Kocmánkovi 
a paní Novotné, Kolíškové a Fridrichové za občerstvení.  Obci 
Vranovice za zakoupení materiálu na střechu. Také chci moc 
poděkovat dětem, že sem chodí rády, že nemluví sprostě, že 
nechodí po stole a že nelezou na plotek :-) 

Blanka Pezlarová

Foto: Blanka Pezlarová

Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1930)

seriál

Vranovice, aneb zlatá svobodo našeho mládí
Vranovice jsou prostá dědina, ale mají svou bohatou 

historii. První znínka o nich je snad t roku 1257, tehdy patřily 
klášteru v  Dolních Kounicích. Po  bitvě na  Bílé hoře v  roce 
1620 až do roku 1895, se staly majetkem rodu Ditrichštejnů. 
V roce 1838 došlo na přejezdu u závor na Přibické k prvnímu 
železničnímu neštěstí na  císařské trati z  Brno do  Vídně. 
Slavnostně vyzdobený vlak při zahajovací jízdě vykolejil, druhý 
do něj zezadu narazil. Byli tam i mrtví.

Ještě daleko předtím, v  roce 1470, vypálila vojska Jiříka 
z  Poděbrad, když se strojil k  bitvě s  Matyášem Korvínem 
u Hodonína a Uherského Hradiště, osadu Teplany, která byla 
součástí Vranovic. Teď je tam hřbitov. Ruku do  ohně bych 
za správnost těchto údajů nedal, znám je víceméně z doslechu 
a  pramenů z  druhé ruky. Následující řádky jsou však už 
pravdivé.

Osobnosti: piloti, odbojáři, muzikanti 
i „fakša”
Ve Vranovicích žila řada osobností. Třeba Ludvík Tomeš, 

první a  daleko v  okolí jediný armádní pilot první republiky. 
Létal na  dvojplošníku, havaroval na  motocyklu u  Malacek, 
sotva uchránil život. Jenda Janek bojoval ve druhé světové válce 
jako letec RAF, v bitvě o Británii byl nad kanálem La Manche 
sestřelen. Několik občanů skončilo v koncentračních táborech. 
Učitel Jan Peškař (z Rajhradu), bratři Jožka a Víťa Čermákovi 
a  Olin Anšlág za  odbojovou činnost, Antonín Křivánek 
za  hanobení Hitlera. I  vranoviční Židi byli za  protektorátu 
krutě postiženi. Starý pan Saxl, obchodník smíšeným zbožím 
u Floriánku, jeho dcera Bety, velká sokolka, Anna Schäferová, 
majitelka kvelbu s  textilem vedle pekárny Jana Veselého. 
Do  Vranovic se víc nevrátili. O  život přišli v  protektorátě 
i  železničáři Václav Vacek, Vilém Faron, František Krejčiřík 
a  František Pezlar. Zahynuli při náletu „kotlařů“  na  konci 
války. 

Veseleji se vzpomíná na  vranovické muzikanty. Slávek 
Poláček hrál na  kontrabas v  rozhlasovém symfonickém 
orchestru v Brně, Domin Strouhal – Šťastný byl trumpetistou 
v Zemské opeře a lidový skladatel. Moji vrstevníci Jenda Zajíc 
a Jenda Němec  hrávali (klarinet a fagot) rovněž v symfonických 
tělesech v Brně. 

Raritou Vranovic, jakou se nemohli pochlubit nikde 
jinde, byl Tonda Tománek, řečený fakša. Po  kramlích vylezl 
na  čtyřicetimetrový komín bývalého cukrovaru u  nádraží 
a dělal tam stojky. Cestující ve vlaku měli atraktivní podívanou. 
Tonda se snad oženil s  cigánkou a  spolu s  ní skončil i  on 
v koncentráku.

Příště: Častá příjmení a přezdívky

Přepis: Lenka Jančová
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ČSZ – vinaři Vranovice
Muzeum vinařství a vinotéka 
zahajuje provoz
Vranovičtí vinaři zvou na slavností zahájení provozu nově 

zbudovaného Muzea vinařství s  nabídkou vín vranovických 
vinařů. Uskuteční se v sobotu 11. 6. 2011 od 17 hodin.

Kromě ochutnávky vín jednotlivých vinařů nebudou 
chybět  speciality na  grilu, k  pohodovému posezení bude 
od  18 hodin hrát cimbálová muzika Ponava. Předpokládané 
ukončení letního posezení u vína v nových prostorách je ve 22 
hodin.

Reprezentační prostory vinařů se nachází ve  dvoře 
obecního úřadu na  ulici Pinďulky. Součástí je i  možnost 
venkovního posezení, které zdobí obří lis na  víno. Vinotéka 
nabízí i možnost zakoupení vystavených vín.

Nové zázemí získali vranovičtí vinaři v  roce 2008, když 
uzavřeli s  obcí Vranovice dlouhodobou nájemní smlouvu 
na 50 let.  Od května 2009 začali svépomocí opravovat prostory 
původního sklepa a  skladových objektů ve  dvoře obecního 
úřadu na vinařské muzeum a vinotéku. 

-hum-

Vranovická chasa o.s.
Malí stárečci se předvedli 
v plné parádě
Letošní májová ročníku 1993 je už za námi. Kromě osmi 

párů rekrutů mohli zúčastnění hosté vidět třiadvacet párů 
malých stárečků. Ukočírovat tyto malé nezbedy se podařilo 
Zdeňce Zlámalové a  pár dalším lidem z  Vranovické chasy. 
Scházeli se každou neděli dopoledne a učili drobotinu tancovat 
polku, valčík a vrtěnou, zpívat písničky a juchat. Stálo to hodně 
úsilíů, ale to, co stárečci nakonec předvedli bylo nádherné.

Foto: Naďa Rrejtková
Poprvé se ukázali veřejnosti v pátek po stavění máje, kde si 

i přes nepřízeň počasí a velkých louží na betonovém parketu 
naposledy zkusili pochod, za  který si zatím jen od  rodičů 
vysloužili pochvalu v podobě potlesku.

V sobotu ráno se většina dětí vydala do kostela. Příjemně 
překvapily protože se chovaly neobvykle vzorně. Ne jako 

Z činnosti spolků
na  zkouškách, kde by si nezasvěcený člověk připadal jako 
v  džungli z  neustálého pokřikování a  běhání.  Po  kostele šly 
děti domů, aby si odpočinuly a připravily se na průvod obcí. 
Začínal u  druhé rekrutky Jany Zajícové. Stárečci před jejím 
domem zazpívali pár písniček a po příchodu rekrutů se vydali 
průvodem k  první rekrutce Kláře Kelblové. U  té je nejvíc 
zaujaly stoly s  občerstvením, na  které se hned vrhli.  Odtud 
pokračovali ke  starostovi a  zastavili se na  chvilku i  u  paní 
Pezlarové, jako malé poděkování za  její práci. Ta jim totiž 
ušila a připravila kroje. Kvůli škaredému počasí, kdy bylo stále 
zamračeno a  hrozilo, že začne každou chvílí pršet, se musel 
pochod bohužel urychlit.

Večer na  zábavě přišla jejich chvíle, na  kterou se dlouho 
a pilně připravovali. Předvedli se v celé své kráse při pochodu, 
který vedl první pár Jiří Mazuch a Andrea Blechová. Ti měli 
velkou zodpovědnost, aby nespletli kroky a  tím nezmátli 
ostatní. Po  pochodu se postavili do  kroužku a  společně si 
zazpívali pár lidových písniček. Vysloužili si bouřlivý potlesk 
od  všech přítomných. O  půl desáté své vystoupení zakončili 
vrtěnou, po které se téměř všichni rozutekli domů. Zůstalo jen 
pár dětí, kterým se z parketu prostě nechtělo. Jakmile nastala 
půlnoc, všichni rekruti nastoupili na své půlnoční překvapení 
a  mezi nimi se schovával i  jeden malý capart, Martin Čáp, 
snad největší šoumen z nejmenších a připravenou choreografi i 
zatančil také, i když trochu po svém.

Rád bych poděkoval Zdeňce Zlámalové za  to, že všechny 
malé stárky vedla a  dokázala je naučit spoustu věcí, paní 
Pezlarové za krásné kroje a všem rodičům za trpělivost.

Na závěr samozřejmě nesmím opomenout poděkovat všem 
malým stárkům za krásná vystoupení. 

Lukáš Karas

Sbor dobrovolných hasičů
Vranovičtí hasiči mají své 
internetové stránky
Vranovičtí „dobráci” spustili svou historicky první 

prezentaci na internetu. Jejich příznivce a návštěvníky upoutá 
na  první pohled výrazný vzhled díky rudé a  černé barvě, 
přesně tak jak se na hasiče patří, především ale velké množství 
informací o činnosti sboru, včetně fotogalerie.

„Rozhodl jsem se udělat 
jednoduché a  přehledné 
stránky o  našem sboru. Je 
tam stručný popis, historie, 
současnost, technika 
a  i  menší fotogalerie. 
Postupně budu přidávat 
další věci,” oznámil spuštění 
nových hasičských stránek 
jejich tvůrce a velitel družstva 
Marek Augustin.

Navzdory tomu, že využil standardní šablony webu 
nabízené na internetu zdarma, působí prezentace hasičů zcela 
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profesionálně. A především je naplněna množstvím informací, 
nechybí ani zajímavosti z historie.  

„Rozhodl jsem se použít volně dosptupný systém i  když 
jsem s ním neměl žádnou zkušenost. Ale zjistil jsem, že mnoho 
sborů a  i  jiných zájmových organizací svoje stránky takto 
udělané má,” netají se Augustin inspirací u kolegů. A věří, že 
nový způsob prezentace veřejnost přivítá. „Snad bude všechno 
šlapat v  pořádku a  snad si občané Vranovice a  další zájemci 
čas od času najdou chvilku na to aby se podívali, co že je u nás 
nového,” zakončil.

-hum-
http://hasicivranovice.webnode.cz/

Starosta versus velitel
Vzhledem k velkému množství dotazů týkajících se změny 

na  pozici starosty sboru dobrovolných hasičů jsme nuceni 
podat krátké vysvětlení. V našem sboru dobrovolných hasičů 
zastává v současné době funkci starosty nedávno zvolený Laďa 
Pokorný. Ve  funkci velitele jednotky sboru i  nadále působí 
Jenda „Sklíčko“ Rohrer. 

Většina obyvatel bere dobrovolné hasiče jako celek. 
Ve skutečnosti jsou však na základě právní úpravy „dobrovolní 
hasiči“ rozděleni na dvě části. Na „sbor dobrovolných hasičů“ 
(tedy SDH) a „jednotku sboru dobrovolných hasičů“ (JSDH). 
Zjednodušeně řečeno jde o  výjezdový-zásahový tým což je 
skupina hasičů, kteří na  základě určité odborné způsobilosti 
a proškolenosti zashují při nějrůznějších událostech většinou 
spolu s příslušníky HZS.

Jednotka  sboru dobrovolných hasičů obce je zřizována 
obcí (viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 
1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).

Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení pracující 
na úseku požární ochrany (§ 75 zákona č. 133/1985 Sb.)

Je tedy možné být členem sboru dobrovolných hasičů, ale 
není žádnou podmínkou být současně i  členem výjezdové 
jednotky sboru (například kvůli zdravotním důvodům apod.). 
Stejně tak je opačně možné být členem výjezdové jednotky (mít 
uzavřenou smlouvu s  obcí atd.) ale není nutné být současně 
i přímo členem sboru dobrovolných hasičů. 

Marek Augustin

Skauti – Roveři
Velikonoční malování
Namalovat si vajíčko a odnést si ho domů - tak by se dal 

stručně shrnout obsah akce pro veřejnost, kterou pořádali 
skauti z Vranovic v neděli 17.dubna 2011 ve své klubovně. 

Ne každý dnes již doma maluje kraslice pro velikonoční 
koledníky. Mnohem jednodušší je vajíčka uvařit v  obarvené 
vodě. Pak ale staré techniky malování upadávají do zapomnění 
a dnešní děti je vůbec neznají.

Proto si děti a  jejich rodiče, kteří na  malování přišli, 
mohli vyzkoušet například techniku malování voskem. 
Z  modernějších postupů zdobení byla zastoupena například 
technika decoupage (ubrousková technika), kdy je vajíčko 
zdobeno pomocí motivů vystřižených z papírových ubrousků.

Protože ovšem ne každý je umělec a  někomu se prostě 
nepodaří vajíčko nazdobit voskem nebo ubrousky, byly pro 
zdobení vajíček k dispozici také fi xy nebo spreje, aby si každý 
mohl donést domů vlastní originální výtvor.

Akci pořádal 2. skautský oddíl Jaguáři Vranovice, který 
v obci působí již 20 let a má více než 30 členů všech věkových 
kategorií.

Michal Rapco ml.

Klub maminek
Vranovičtí tatínci mají 
z Klubu maminek ostych
Článek v Deníku 17. 5. 2011 Autor: Iva Valentová
Hry, ruční práce, zajímavé přednášky nebo třeba i cvičení. 

To všechno má ve  Vranovicích pod palcem činorodý Klub 
maminek, který se výraznou měrou v obci podílí na pořádání 
akcí především pro děti. Tou nejbližší by měla být oslava 
dětského dne spojená s táborákem. 

Klub maminek jsem spolu s kamarádkou založila asi před 
třemi čtyřmi lety. Tuším, že to bylo na podzim 2007. Důvody 
byly jasné. Děti. Moje bylo velmi živé, společenské a  chtělo 
se družit. Sedět s  ním o  samotě doma tedy nebylo ideální. 
Kamarádčino bylo pravým opakem mého. Ostýchalo se a mezi 
děti nechtělo. Řekly jsme si tehdy, že klub by mohl pomoci právě 
takovým dětem začlenit se do kolektivu ještě před příchodem 
do mateřské školy,“ vysvětluje důvody vzniku Klubu maminek 
jedna z jeho zakladatelek Ilona Kukletová.

Kromě cvičení podle jejích slov tehdy ve  Vranovicích 
žádné jiné vyžití pro maminky s  dětmi nebylo. „Zpočátku 
jsem jezdívala do  Brna. Potkávala jsem tam maminky, které 
měly chuť a  chtěly něco podnikat. To pro nás bylo velkým 
impulsem,“ říká pětatřicetiletá ekotoxikoložka s tím, že zájem 
o klub ze strany maminek je docela velký.

„Na to, kolik je ve Vranovicích rodin s malými dětmi, by 
však mohl být větší. Nemáme stálé členky, maminky se střídají. 
Některé chodí pravidelně dvakrát týdně, jiné si vybírají podle 
programu. Tatínci však nechodí žádní. To už je spíše více vidět 
babičky,“ směje se sympatická maminka dvou malých dětí 
ve věku čtyři a půl a dva roky.

Foto: Michal Rapco ml.
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Foto: Dagmar Humpolíková

Dříve se maminky každé úterý a pátek scházely ve školním 
klubu. V současnosti si však hledají zázemí jinde. „Dopoledne 
tam býval minimální provoz, takže jsem tam mohly pobývat. 
O útercích jsme tvořily nebo měly přednášku, o pátcích bývala 
herna. Školní klub však nyní zrušili. Bude fungovat ve škole,“ 
vypráví Kukletová.

Jak záhy dodává, nápady a  témata se objevují samy. 
„Maminky přicházejí s  tím, co mají rády a  co je baví. Často 
jsou to například různé techniky ručních prací. Někdy mají 
třeba typ na  zajímavého člověka. Toho si pak pozveme, aby 
nám přednášel,“ nechává nahlédnout pod pokličku tvorby 
programu Kuketová s tím, že jeho nejbližším bodem by kromě 
oslavy dětského dne měla být přednáška o ekodrogerii.

Klub důchodců
Velký jarní úklid
„Máme to tu jako v klícce,” vyjádřily spokojenost po jarním 

úklidu klubovny členky klubu důchodců. Jak však vyšly před 
domek, mrzelo je, že s  tou padající omítkou na  každé rohu 
nemohou nic dělat. Ale pan starosta však slíbil, že než bude 
nový klub důchodců, tento domeček spadnou nenechá. Je 
dost využitý. Setkání s různým programem, schůze, pedikúra, 
masáže, oslavy...Zrovna 8. 5. 2011 byla oslava Dne matek, které 
se zúčastnilo třicet žen. A kdyby nejel vlak zpěvačce Lazarové, 
pokračovalo by se až...

Foto: Růžena Bauchová

Zájezd na  divadlo Jeptišky do  Boleradic byl úspěšný 
a všichni byli spokojeni s kulturou, jakou my u nás nemáme. 
Rovněž autobus na koupání do Čalova byl tak obsazený, že se 
zájezd mohl uskutečnit.

Na  11. 6. 2011 je naplánován zájezd do  Telče - Dačic-
Slavonic. Cena pro člena je 100,- Kč a pro nečlena 150,- Kč. 
Odjezd je v  7:30 hodin od  OÚ. Přihlášky podávejte do  5. 6. 
2011 v cukrárně u Kilingerů. 

Na pedikúru a masáže se mohou zájemci přihlásit u paní 
Vlasty Novotné.

Sbírka pro diakonii byla 
úspěšná
Sbírku pro Diakonii Broumov pořádá klub důchodců 

dvakrát ročně. Tentokrát se konala v termínu od 11. do 14. 5. 
2011 a byla opět velmi úspěšná. Musím poděkovat občanům, 
kteří přispěli a  také, že pořádně zabalili věci do  pytlů 
a do krabic. A také všem členkám, které jednak roznesly letáky 
do domů i těm co měly službu u sběru. K pohodě jistě přispělo 
i občerstvení, které připravila paní Pláteníková.

A teď už pozveme všechny členy na táborák. Je naplánován 
na  pondělí 6. 6. 2011 (v  případě špatného počasí se setkání 
uskuteční v klubovně), a na konec června na členskou schůzi, 
a budou prázdniny. Že ten půlrok ale utekl.

Růžena Bauchová

Rady praktického lékaře
Očkování pro dospělé
V  poslední době se v  médiích rozvířila debata 

o  potřebnosti či škodlivosti očkování, o  jeho účinnosti 
a nežádoucích účincích, o tom, má-li být očkování povinné 
nebo dobrovolné. Debata je to bouřlivá, se spoustou emocí, 
ale většinou s nedostatkem informací nebo jejich špatným 
pochopením.

Možná by bylo užitečné říct si pár základních informací 
o očkování a vysvětlit či vyvrátit pár omylů, které v těchto 
debatách zaznívají.

Očkování není úplná novinka – první proběhlo v  r. 
1796, kdy E. Jenner očkoval pacienty kravskými neštovicemi, 
čímž zabránil infekci mnohem nebezpečnějšími pravými 
neštovicemi. Systematické očkování probíhá od  začátku 
20. století. Díky tomu se u nás prakticky podařilo vymýtit 
dětskou obrnu, tuberkulózu, pravé neštovice, záškrt. 

Tento úspěch s  sebou nese i  paradoxní efekt – méně 
se bojíme nemocí, proti kterým očkování chrání, než jeho 
případných nežádoucích účinků. Přitom v  očkování platí 
efekt sněhové koule – čím více lidí je naočkováno, tím lépe 
očkování funguje. Naočkovaný člověk totiž nechrání jen 
sám sebe, ale zároveň brání nakažení svého okolí, protože 
nejen nemůže onemocnět, ale ani přenést infekci na ostatní. 

To je zároveň odpověď na  první mýtus spojený 
s očkováním – že očkování je pouze věcí jednotlivce a proto 
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do něj nikdo (ani stát) nemůže nikoho nutit. Je to podobné, 
jako s omezením rychlosti jízdy v obci – nejde jen o ochranu 
řidiče, ale i  chodců. Stejně tak ti, kteří odmítají očkování 
proti nebezpečným nemocem, neohrožují jen sebe, ale i své 
okolí. Proto existují tzv. povinná očkování, která musíme 
absolvovat všichni.

Jak je to ale s  očkováním dobrovolným? Má vůbec 
smysl, když není povinné a  často ani hrazené státem, 
je jen doporučené? Odpírači očkování říkají: „je to 
nepovinné, protože to není potřebné“. Pravda je ale jiná 
– je to doporučené, protože je to prospěšné. Problém je 
samozřejmě ve fi nancích – stát není tak bohatý, aby mohl 
proplácet všechna užitečná očkování, proto se omezuje 
na ta nejnutnější.

Dalším častým mýtem je, že nárůst počtu očkování 
představuje enormní zátěž pro náš imunitní systém, že už je 
toho zkrátka moc. Faktem ale je, že moderní očkovací látky 
využívají jen minimální množství antigenů (podnětů pro 
naši imunitu) – všechna současná povinná očkování jich 
obsahují méně než očkování proti záškrtu z r. 1950. 

Jediným skutečným argumentem proti dobrovolnému 
očkování jsou možné nežádoucí účinky. Faktem je, že 
většinou nejsou žádné, nebo jen velmi mírné. Někteří méně 
informovaní odpůrci očkování argumentují rizikem vzniku 
autismu u  dětí (ukázalo se, že studie, která toto riziko 
potvrzovala, byla kompletně zfalšována s  cílem vysoudit 
peníze od farmaceutických fi rem). Při dodržení správného 
postupu se opravdu není čeho bát.

Je ale potřeba zvážit, které očkování je pro nás přínosné 
(i s ohledem na jeho cenu).  Hodně to závisí i na našem věku 
– každá nemoc je pro nás v různém věku jinak nebezpečná. 

Která očkování lze tedy doporučit:
Tetanus – všichni každých 12 až15 let, nad 60 let věku 

každých 10 let (zdarma)
Klíšťová encefalitida – všichni, obzvlášť nad 60 let  – 

Jižní Morava patří mezi nejvíce zasažené oblasti
Dávivý kašel – ideálně všichni, zcela jistě ti, kteří plánují 

miminko a jejich rodinní příslušníci (vakcína je v kombinaci 
s tetanem) – jeho výskyt prudce narůstá a pro novorozence 
může být smrtelný

Plané neštovice – ti, kteří nebyli nemocní v  dětství, 
zvláště ženy plánující miminko 

Meningitida – zvláště mladí a cestovatelé
Chřipka – ideálně všichni, určitě pacienti starší 

a s chronickým onemocněním (pro ně je ostatně zdarma) 
– na  rozdíl od  běžných nachlazení je epidemická chřipka 
závažné onemocnění s těžkým průběhem

Další možná očkování jsou proti pneumokokům, 
rakovině děložního čípku, žloutence typu A i B.

Všechna tato očkování považuji za  prospěšná 
a  doporučuji je. Bližší informace rád sdělím zájemcům 
ve své ordinaci.

MUDr. Petr Bartl

Aktuální informace z dění v obci naleznete na www.vranovice.eu
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Sport
Zprávy z T.J. SOKOL Vranovice 

Oddíl všestrannosti

Aprílový výlet
V sobotu 2. dubna 2011 zorganizoval oddíl všestrannosti 

pro své členy z řad žákovských družstev jednodenní Aprílový 
výlet do přírody. Zájem i samotná účast dětí byla velká, celkem 
jelo dvacet holek a kluků a sedm dospělých. 

Na nádraží byly děti rozděleny do dvou družstev na Modré 
a  Červené a  v  těchto skupinkách pak děti celý den soutěžily 
a  získávaly body. Za  tyto body pak dostaly speciální peníze 
„Vlky“ a „Vlčky“ a za ty si mohly v obchůdku „U Vlka“ nakoupit 
různé dobroty a malé věcné ceny.

První úkol na hřišti ve Vlkově - soutěž hod do dálky

Už ve vlaku jsme začali hrát veleúspěšnou hru „Garibaldi“, 
a sbírat tak body v podobě ústřižků toaletního papíru. A každý 
z  nás věděl, že takový toaletní papír se nám může později 
třeba v lecčem hodit.. Ve Vlkově na nádraží na nás už čekala 
sestra Jana, nikoli však s chlebem a solí, ale s vajíčkama. Každé 
dítě mělo to své střežit a opatrovat jako oko v hlavě, protože 
za neporušené vejce mohlo získat body pro své družstvo. To, že 
vajíčka byla uvařená, jsme dětem tak nějak zatajili. 

Před chatou ve Vlkově

Našim cílem byla chata na  samotě u  rybníka, vzdálená 
asi 5 km od nádraží. Modří i červení putovali s mapou v ruce 
každý svojí trasou, na  které bylo pět kontrolních stanovišť 
s dovednostními, znalostními i žertovnými (Aprílovými) úkoly. 
Děti měly například během cesty nalézt věc začínající na každé 
písmenko z  abecedy. A  zkuste najít něco, co začíná na  „Y“, 
absolvovat štafetový běh kolem hřiště se zavázanýma očima, 
nebo oprava textu z historie naší vlasti o „Praotci Čechomorovi 
jak přišel na horu Šíp“.Obě družstva v přádku dorazila do cíle, 
kde na ně čekal další nelehký úkol a to, rozdělat si oheň a uvařit 
si gulášovou polévku v kotlíku ze surovin, které si děti směnily 
za získané body. A musím uznat, ač bych to nikdy neřekla, že 
i  slazená polévka nechutná špatně. Po  výborné polévce jsme 
si ještě opekli špekáčky, abychom zahnali hlad a  nabrali sílu 
do  dalších her. Poté jsme vyrazili jako lovečtí psi pomoci 
„Línému hajnému“ ulovit co nejvíce zvěře a získat tak nějaký 
ten další bod pro svůj tým. A tak se běhalo po lese a hledaly 
se obrázky, na kterých byly kachny, husy, bažanti, zajíci, vlci, 
kanci, srnky, jeleni... Děti se snažily zapamatovat si přesné 
souřadnice na obrázku, kde se které zvíře nachází a ulovit jej. 
To se to střílí, když zastřelíte orla, který je chráněný a přijdete 
tak o tisíc bodů. Pak jsme vyrazili do lesa na jahody. Však to 
znáte, v dubnu je les plný jahod zcela běžně. Nebo ne? 

Celá sestava aprílového výletu
Foto: Marta Goliášová

Tak to je jen malá ukázka toho, co jsme za celý den stihli. 
Velký dík patří všem, kdo se zúčastnili a  především 

těm, kteří se na  této akci jakýmkoliv způsobem podíleli. 
Za  režii celého dne: sestrám Marii Goliášové a  Janě Hladké 
a za doprovod a pomoc při hrách pak Martě Goliášové, Heleně 
Hladké, Jirkovi Korčákovi, Dominikovi Kurkovi, Romaně 
Zajícové a Věrce Tesařové (maminka doprovodka). Všem ještě 
jednou moc děkujeme.

Den nám utekl jako voda a večer jsme se v pořádku vrátili 
zase domů se spoustou zážitků a  pamětním listem.Co říci 
závěrem - výlet se velice líbil a je pro nás inspirací do dalších 
akcí. 

A co vy? Pojedete příště s námi, možná že uvaříme něco 
z toho, co ulovíme… ?

Marie Goliášová, Jana Hladká
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XV. všesokolský slet v Praze 
- nácvik
Vedoucí jednotlivých sletových skladeb oznamují všem 

zájemcům a  zájemkyním, že již začal nácvik sletové skladby 
Dávej a  ber pro starší žactvo, a  to ve  čtvrtek od  17:00 hod 
(vedoucí Marta Goliášova) a  skladby Nebe nad hlavou pro 
dorostenky a  dorostence a  mladší ženy, taktéž ve  čtvrtek 
v 18:00 hod (vedoucí Marie Goliášová a Jana Hladká). Všichni 
kdo máte zájem, přijďte si s námi zacvičit.

Skladby Ať žijí duchové pro rodiče s dětmi a mladší žáky 
a předškoláky (vedoucí Alena Nohelová, Jitka Klimešová a Jana 
Hanušová) a  „Chlapáci“ (vedoucí Zdeněk Hochman) začnou 
nacvičovat po první nácvičné v Praze. Předpokládáme, že to 
bude na  přelomu září a  října letošního roku. Zájemci o  tyto 
skladby se prosím nahlaste jednotlivým vedoucím v  jejich 
pravidelných cvičebních hodinách. 

Rozvrh cvičebních hodin je na stránkách obce, odkaz Sport, 
T.J.Sokol Vranovice.

Ve dnech 14. a 15. května s v  tělocvičně sokolovny konal 
6. nácvičný sraz skladby Křížem krážem župy Jana Máchala. 
Celkem 52 cvičících mužů i  žen mělo u  nás generálku před 
světovou Gymnaestradou v  Lausanne, která se uskuteční 
ve dnech 10.- 16. června 2011.

Chtěla bych touto cestou poděkovat kolektivu restaurace 
U Köhlerů, za vstřícnost s jakou pro všechny cvičící připravili 
v sobotu jednotnou večeři. 

Oddíl stolního tenisu

Přebor žactva v Brně
Dne 14. 5. 2011 se žáci oddílu stolního tenisu zúčastnili 

Přeboru staršího žactva v Brně na Sokole Brno I. 
I díky slabé účasti (zúčastnil se jen Sokol Vranovice, Sokol 

Brno a Sokol Plzeň) se ve dvojhře umístili Pavel Zmrzlík na 2. 
místě a  Ondřej Pavelka na  3. místě. Ve  čtyřhře se Ondřej 
Pavelka a Pavel Goliáš umístili na třetím místě

Oddíl nohejbalu a volejbalu

Od  17. 4. 2011 si členové oddílu nohejbalu a  volejbalu 
budují na sokolském hřišti nové hřiště pro využívání v letních 
měsících. 

K  dnešnímu dni je hřiště téměř hotové. Vranovické 
„nenechavce“ tímto žádáme, aby si vážili cizí práce a  hřiště 
neničili. 

Prosím všechny kuřáky na  sokolském hřišti, aby nebyli 
pohodlní a  svoje nedopalky a  prázdné krabičky od  cigaret 
neodhazovali na zem, ale do popelnice! Popelnice je max. 10m 
od schodku, kde sedí a kouří.

ZUMBA – do června 
v sokolovně 
Oznamujeme všem příznivcům, fi tness programu ZUMBA, 

že poslední hodina tanečního „hubnutí“ bude dne 26. 6. 2011 
v 16 hod v tělocvičně sokolovny.

O prázdninách bude cvičení pozastaveno. Pokud bude mít 
vedoucí fi tness programu ZUMBA zájem, smlouvu o pronájmu 
sokolovny pro toto cvičení znovu od září obnovíme.

Výbor T.J. Sokol Vranovice opakovaně oznamuje svým 
členům a  členkám, kteří mají zaplaceny členské příspěvky 
za rok 2010 a 2011, že na základě vydaného platného členského 
průkazu ČOS budou mít vstup zdarma.

Členský průkaz i  s  vylepenými známkami si můžete 
po  předložení fotografi e, vyzvednout u  Marty Goliášové, 
Vranovice 608.

Marta Goliášová

Oddíl šachu

Okresnímu šachu kraluje 
Straka
I  přes nepříliš šťastně zvolený velikonoční termín a  až 

příliš krásné slunné počasí, se v Modřicích, v jeho radničních 
prostorách, sešlo v sobotu 23.dubna 2011 jedenatřicet šachistů, 
aby zde odehráli svůj okresní přebor mládeže do 15 let.

Foto: Pavel Šťastný

Samotný turnaj vyhrál a pohár starosty Ing. Šišky ve stylu 
start-cíl získala vycházející hvězda vranovického šachu Vojtěch 
Straka, když se po celou dobu turnaje pevně usadil na prvním 
stole a  s  přehledem vyhrál všech sedm partií. O  bohatý 
cenový fond darovaný městským zastupitelstvem z  příslušné 
kapitoly městského rozpočtu se urputně bojovalo i na dalších 
šachovnicích. Adéla Rapcová se rychle otřepala z počátečních 
dvou proher a s pěti body se vyhoupla na konečnou 5. příčku 
o jedno místo před svého nového oddílového kolegu Roberta 
Lišku.

Na turnaji se ukázalo, že na okrese Brno-venkov se s mládeží 
momentálně pracuje pohříchu ve  třech oddílech - v  Kuřimi, 
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Zastávce u  Brna a  ve  Vranovicích, přičemž hlavně ve  dvou 
prvně jmenovaných je mládežnický šach na velkém vzestupu. 
Naopak, v posledních letech je na ústupu invančický Dům dětí 
a  mládeže, zavedeným oddílům ve  Střelicích a  v  Tišnově se 
pak dlouhodobě nedaří mládež podchytit vůbec. V porovnání 
s někdejší baštou mládežnického - okresem Břeclav, kde kdysi 
OP pravidelně čítal kolem 40 účastníků, je však 31 zúčastněných 
velmi vysokým číslem. Naopak, na Břeclavsku se OP mládeže 
už několik let nehraje vůbec.

Pavel Šťastný

Naše žactvo je třetí v kraji
Dva týdny před okresním přeborem jednotlivců se 

v Rajhradicích v prostorách obecního úřadu uskutečnil Krajský 
přebor šestičlenných družstev mladšího žactva (do  roč. 1999 
s povinnou dívkou v sestavě). Výborně se mezi 10 celky vedlo 
našemu družstvu, které k  překvapení, zejména brněnských 
týmů, bylo až do posledního 9. kola v čele průběžného pořadí. 

Až porážka s druhým Durasem Brno posunala naši šestici 
o  půl pomocného bodu na  konečnou bronzovou příčku. 
O celkový bodový zisk se zasložili: Vojta Straka - 6,0 bodů z 9 
možných, Robert Liška 7,5 b., Pavel Hodovský 6,5 b., Adéla 
Rapcová 7,5 b., Jakub Řehoř 5 b., Matěj Petráš 8b.

Pořadí prvních pěti družstev:
1. Lokomotiva Brno  ........... 25 zápasových bodů, skóre 41
2. Duras Brno  ...................... 22 - 41
3. Sokol Vranovice  .............. 22 - 40,5
4. Sokol Zastávka  ................ 19 - 35
5. DDM Kuřim  ................... 13 - 31,5

Zleva: Petráš, Řehoř, Rapcová, Hodovský, Liška, Straka
Foto: Pavel Šťastný

Pavel Šťastný
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fotoreportáž 
z pálení čarodějnic 2011

     P evod bytu 2+kk Vranovice 

Nabízíme p evod družstevního bytu s možným p evodem do OV, o dispozici 2+kk  
na ul. Kope ky.Jde o podkrovní byt ve 4.p. zd ného domu bez výtahu. Celková plocha bytu  
je 40 m2 + sklep. Koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a p ipojením na automatickou 
pra ku, WC zvláš . V obývacím pokoji je kuchy ský kout, odd lený barovým pultem. 
Byt má vlastní vytáp ní a oh ev vody. 
Orientace bytu V - Z.  Z bytu nádherný výhled na Pálavu. 
K bytu náleží velký zd ný sklep cca 8 m2. V dom  dílna, sušárna, kolárna a za domem 
posezení s ohništ m. 
K dispozici internet zdarma. 
M sí ní náklady 503,- K  v etn  fondu oprav 222,- K  + inkaso. 
Byt je volný ihned.  

 

   603 172 115                                                                    Cena 995.000 K  

 
           Tel.: 538 711 787-9 
           GSM: 603 846 609 
           e-mail: renc@renc.cz  
           Kounicova 67, Brno 
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Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, distribuce zdarma. Č. 03/2011 vychází 3. 6. 2011, uzávěrka příštího čísla je 20. 7. 2011, vychází 4. 8. 2011.
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Společenská 
rubrika

Program kina Velké Němčice
  3. 6. 2011 ........Nevinnost ........................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
10. 6. 2011 .......Nickyho rodina .................................................................. 19:30, vstupné 75,- Kč
21. 6. 2011 .......Autopohádky ..................................................................... 17:00, vstupné 50,- Kč
22. 6. 2011 .......Guliverovy cesty ................................................................ 17:00, vstupné 50,- Kč
23. 6. 2011 .......Megamysl ........................................................................... 17:00, vstupné 50,- Kč

  Životní jubilea
Červenec
Lejsková Naděžda ....................70 let
Rausová Helena ........................87 let
Gregrová Jana ...........................60 let
Klimeš Jaroslav .........................85 let
Mahovský František .................60 let
Dřímal Josef ..............................60 let
Veselá Františka ........................70 let
Damborská Anna   ...................85 let
Kotačka Jan ...............................83 let
Hanušková Marie .....................87 let
Škňouřil Josef ............................65 let
Kocmánek Jaroslav ...................70 let
Krutina Vlastimil .....................65 let
Hochman Karel ........................65 let
Srpen
Daneček František....................65 let
Duroň Stanislav ........................75 let
Hirschová Marta ......................65 let
Hanušová Alena .......................70 let
Vacková Anna ...........................82 let
Klimeš Jan .................................80 let
Režný Jan ...................................85 let
Šimůnková Piroska ..................82 let
Zouharová Albína ....................91 let
Karpíšková Marie .....................65 let
Bednářová Marie ......................83 let
Staňková Helena .......................65 let
Václavík Josef ............................86 let
Dvořáček Josef ..........................92 let
Koubková Helena .....................70 let
Vybíralová Eliška ......................87 let
Trávníčková Alena ...................60 let
Klimešová Ludmila ..................70 let
Staňková Jana ............................70 let
Ňorek Rostislav ........................65 let

  Narození
Hana Pavlíková
Magdalena Košíčková

  Úmrtí
Marie Wenischová

  Počet obyvatel ke dni
 20.01.2011

muži ............................................1020
ženy .............................................1039
celkem .........................................2059
z toho dospělí .............................1745
děti ................................................314

Zdroj: matrika OÚ,
připravila Ivana Pospíšilová

Den dětí
nový termín 

4.6.2011 !!!
14 hodin

fotbalové hřiště

Velký úspěch 
taneční skupiny 
Funny angels

(foto: Lenka Kreslíková a Dita Trojanová)
Tři zlaté, dva stříbrné a  dva 

bronzové poháry si z  dubnového klání 
v  Bystřici nad Pernštejnem přivezla 
děvčata z taneční skupiny Funny angels 
z  Pohořelic. Patří mezi ně i  tanečnice 
z Vranovic.

Na  soutěž s  názvem Bystřický 
kostitřas si děvčata pod vedením 
trenérky Lenky Kreslíkové připravila 
celkem sedm formací a s každou z nich 
na soutěži zabodovala na stupni vítězů.

V  kategorii junioři získala skupina 
tato ocenění:

1. místo - No drugs
1. místo - Nekecej a pádluj
2. místo - Vlasy
3. místo - Někdo to rád blond

Kategorie děti:
2. místo - Klauni
3. místo - Četníci

Společná kategorie:
1. místo - Sweet kisses

Vranovice v  taneční skupině 
prezentují Dominika Wachterová, 
Sabina Kozlová, Tereza Trojanová a Sylva 
Varmužková a Veronika Hochmanová, ty 
tančí s kategorií děti. Junioky zastupuje 
vranovická Ivana Hnízdová.

Na snímku zleva: Vranovická děvčata 
Tereza Trojanová a Dominika Wächterová


