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Hájek navštívily pohádkové bytosti
Pohádkové odpoledne uprostřed přírody prožily děti společně s rodiči a prarodiči 

v sobotu 2. června 2012. K mezinárodnímu dni dětí jej pro ně připravilo Centrum volného 
času ve spolupráci s kulturní komisí a dobrovolníky ze zájmových spolků i jednotlivci. 

V lese Hájku čekali na děti loupežníci, čerti hrající pekelný mariáš, neviditelný Hejkal, 
Popelka s macechou, vodník Volšoveček se zlatou rybkou, či zachraňování princezny před 
tříhlavým drakem. Zájemci si vyzkoušeli i lukostřelbu a poznali tajemství výroby medu.

Kdo chtěl vstoupit do lesa, musel nejdřív přeletět na koštěti nataženou gumu o niž se 
přetahovala čarodějnice s indiánem. A zdravotnice beruška číhala u vstupu s repelentem, 
aby jí děcka v lese nenakazila klíšťata. 

Pozornost přitahoval král a jeho šašek, když projížděli lesem na koních a z měšce 
rozhazovali čokoládové zlaťáky. Rumcajs, víla Amálka a Shrek budou zase ozdobou mnoha 
rodinných alb. Zájem o fotografování s nimi byl totiž velký. Fronta čekatelů seděla také 
na lavici na níž měla rozložené barvičky malířka tváří Andrea Lastomirská. A tak se to 
na palouku u lesa zanedlouho míhalo okatými kočkami, motýly, tygříky a dalšími zvířátky.

Zklidnění dětí na chvíli ustalo u ohně při opékání buřtů a společném zpívání při 
kytarách. Zvláštní cenu za nezdolatelnost by děti bezpochyby udělily Shrekovi s Hejkalem. 
Jejich dovádění s nimi nebralo konce a okamžiky, kdy na každém z nich viselo současně 
i deset dětí, nebyly výjimkou. Akci fi nančně zajistila Obec Vranovice.
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce

Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
nastupující letní počasí láká stále víc lidí k  oblíbeným 

sportovním aktivitám jakými jsou turistika a  cykloturistika. 
V našem regionu patří tyto sporty k oblíbeným volnočasovým 
zájmům obyvatel obce i regionálních turistů, kteří Vranovicemi 
projíždí. Tento fakt vnímá vedení obce jako turistický potenciál, 
o který je vhodné se zajímat a podpořit jej.

Z  tohoto důvodu se v  těchto dnech realizuje výstavba 
cyklotrasy v  úseku Přísnotice – Vranovice, která navazuje 
na celkovou úpravu cyklostezky Brno – Vídeň. Výstavba vede 
po  účelové prašné komunikaci podél železniční tratě. Trasa 
mezi Přísnoticemi  a  Vranovicemi dostane nový asfaltový 
povrch a cyklisté budou moci dále pokračovat po Přibické ulici 
do Přibic nebo v naší obci stráví příjemné odpoledne. Pokud 
jim budeme mít co nabídnout.

Dokončením tohoto úseku se Vranovice stanou součástí 
významné turistické aktivity, která přesahuje nejen hranice 
obce, ale i  hranice mikroregionu. Díky našemu členství 
v dobrovolném svazku obcí, který zajišťuje výstavbu bezpečných 
úseků cyklostezky Brno – Vídeň se stáváme součástí projektu 
podpory cykloturistiky v  celém Jihomoravském kraji. 
Ve  strategii rozvoje Jihomoravského kraje je cykloturistika 
na jednom z předních míst. Tuto strategii pozorně sledujeme 
a snažíme se aktivity Jihomoravského kraje využít i pro rozvoj 
naší obce. 

První etapa výstavby bezpečných úseků cyklostezky byla 
zahájena již v druhé polovině minulého roku. Zahrnovala úseky 
z  Chrlic přes  Rebešovice, Rajhradice, Opatovice, Blučinu, 
Židlochovice až do Přísnotic a dále z Ivaně do Pasohlávek. Tato 
etapa byla dokončena k 30. 4. 2012. 

Cílem Rady obce je rozvoj turistiky využít pro podporu 
zejména místních tradic a  zvyků: tradiční hody, výstavy vín, 
Vranovické jaro, Májová zábava a  další pro  rozvoj činnosti 
našich  spolků.

Rozvoj cykloturistiky dává předpoklad i pro zvýšený zájem 
o vinařství, volnočasové aktivity, ubytování a další služby, jež 
mohou nabídnout soukromé subjekty.

Naše obec leží na  trasách několika významných 
cyklistických stezek. Nejvýznamnější z nich je právě cyklistická 
stezka Brno – Vídeň, někdy také uváděna jako „Jantarová 
stezka“. Její celková délka je 130 km, z  nichž cca 70 km vede 

na  území Moravy. Na  ni navazují tři tématické cyklistické 
okruhy: Vinicemi a sady Jižní Moravy (od Přísnotic do Přibic), 
Za archeologií a habánskou kulturou a Moravský vodní svět. 
Právě poslední jmenovaný úsek se rýsuje jako vhodný začátek 
trasy z Vranovic přes Ivaň do Pasohlávek.

Další cyklistické stezky jsou:  Moravské vinařské stezky 
(Vranovice leží na Brněnské) a konečně  Vranovice - Lednice 
značená č. 5043 (výchozím bodem je křižovatka Ivaň - 
Pouzdřany).

Chybějící infocentrum
Obec Vranovice rozhodla o zřízení Infocentra, které bude 

vytvořeno v  prostorách vinotéky v  obecním dvoře. Během 
letních měsíců bude sloužit zejména k  propagaci naší obce, 
jejího okolí a  samozřejmě k  prezentaci aktivit jednotlivých 
sdružení, spolků a také služeb, které nabízí místní podnikatelé.

V  informačním centru bude možnost vyhledat veškeré 
aktuální informace o  činnosti v  naší obci, ale i  v  okolí, 
prostřednictvím internetu, který zde bude pro návštěvníky 
bezplatně přístupný. K  prodeji zde budou  pohlednice naší 
obce, historické DVD, kniha 750 let Obce Vranovice, mapy 
místních cyklostezek atd. 

Obec Vranovice není a  nikdy ani nebude významným 
turistickým centrem a lákadlem. O to pozorněji musí sledovat 
aktivity Jihomoravského kraje a svého bezprostředního okolí. 
Do budoucna jistě poroste význam lázeňství v Pasohlávkách, 
rekreační aktivity a  možnosti u  Mušovských jezer a  další 
podpora vinařské turistiky. Všechny tyto aktivity je nutné 
podrobně pozorovat a být připraveni návštěvníkům naší obce 
poskytovat zázemí, služby a informace na požadované úrovni.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar

Poděkování patří všem dobrovolníkům, a zprvu i některým 
nedobrovolníkům, kteří se nakonec s nadšením zapojili 
do uspořádání premiérového ročníku Pohádkového lesa Hájku. 
Kouzelné sobotní odpoledne pro děti, ale i jejich rodiče, připravili 
tito milí lidé: Hana Celnarová a Jaroslav Celnar, Radek Soukop 
a Iva Nevědělová, Jan Rohrer, Aleš Hanuš, Jakub Hanuška, Radek 
Šiška, Pavel Benada, bratři Korčákovi, Maminky z Vranovic, Luboš 
Mrkvica, Marta Goliášová a Jana Hladká, Oldřich, Kristýna a Anička 
Vybíralovi, Hana Krejčiříková, kytarový kvartet Tomáš Prycl, Josef 
Faron a spol., Andrea Lastomirská, Bohumila Vetrová, Renata 
Měřínská, Irena Benadová, Marek Obdržálek, Pavel Pláteník, paní 
Pláteníková. Všem díky.

-hum-
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Usnesení rady obce jsou před zveřejněním upravena ve  smyslu 
zákona o ochraně osobních údajů.

Usnesení rady č. 6/2012 ze dne 19. 3. 2012
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce určila členy výběrové komise pro hodnocení nabídek 

na  zpracování nového ÚP, dodávky zámkové dlažby a  údržba 
veřejné zeleně: Mgr.  Iva Rapcová, Ing.  Jaroslav Pezlar, Ing.  Jiří 
Hladík, Drahomír Dofek a Ing. Jan Helikar.

1.2.  Rada obce trvá na  tom, že nebyly porušeny podmínky Smluv 
o  bezúplatném převodu pozemků č. 1001990959 ze dne 
11.3.2009, č. 1009990259 ze dne 24.7.2002 a č. 1005990559 ze 
dne 10.2.2005 z Pozemkového fondu ČR.

1.3. Rada obce schválila Závěrečný účet Obce Vranovice za r. 2011 
a předloží jej k projednání v Zastupitelstvu obce.

1.4. Rada obce schválila zřízení Infocentra obce v muzeu vinařství. 
1.5. Rada obce rozhodla o vítězné nabídce výběrového řízení na pro-

tihlukovou stěnu v  lokalitě Doliny společnost Rudiš-Rudiš 
Architekti s.r.o. za cenu 736.200,-Kč, včetně DPH.

1.6. Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2012 
uzavřenou se společností VAŠSTAV s.r.o.
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1.7. Rada obce schválila zkrácení doby splatnosti vystavených faktur 
od společnosti VAŠSTAV s.r.o. na 30 dnů.

1.8. Rada obce rozhodla o vypsání výběrového řízení na opravu úče-
lové komunikace (polní cesta Vranovice – Přísnotice) pro účely 
cyklostezky.

1.9. Rada obce jmenovala do  výběrové komise na  zhotovite-
le Komplexních pozemkových úprav D. Dofk a a  náhradníka 
Ing. Jiřího Hladíka.

1.10. Rada obce schválila odpisový plán majetku na rok. 2012.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést „inventuru“ cyklotras vedoucích přes 

naši obec s uvedením jejich významu (za účelem propagace naší 
obce).

 T: 30.4.2012 O: starosta 
2.2. Rada obce ukládá připravit prezentaci obce, s možností prezen-

tace jednotlivých spolků a společností na jednotlivých cyklotra-
sách.

 T: 30.5.2012 O: starosta, místostarosta, D. Humpolíková
2.3. Rada obce ukládá provést analýzu výsledků testování žáků 9. 

tříd s návrhem na opatření.
 T: 15.4.2012 O: ředitel ZŠ
2.4. Rada obce ukládá prověřit existenci porovnání výsledků škol 

podle velikosti měst a obcí.
 T: 15.4.2012 O: ředitel ZŠ
3. Rada vzala na vědomí:
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 7/2012 ze dne 3. 4. 2012
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce nemá připomínek k  požadavku Raiff eisen Agro 

Morava na provozování mobilní sušárny zemědělských komodit 
a k výstavbě třetí skladovací haly.

1.2. Rada obce schválila vícenáklady na  stavbu Domu pro seniory 
spojené se zakládáním stavby ve  výši 376.078,- Kč a  Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o dílo č 1/2012 uzavřené s fi . VAŠSTAV s.r.o.

1.3. Rada obce schvaluje program veřejného jednání Zastupitelstva 
obce dne 19.4.2012.

1.4. Rada obce vybrala za  vítěznou nabídku na  dodávku zámkové 
dlažby pro rok 2012 dodavatele Stavebniny Vajbar s.r.o.

1.5. Rada obce schválila licenční smlouvu č. VP 2012 31412 uzavře-
nou na rok 2012 s Ochranným svazem autorským.

1.6. Rada obce schválila zavedení elektronického docházkového sys-
tému.

1.7. Rada obce schválila dotaci 16.000,-Kč pro TJ SOKOL Vranovice 
určenou na účast na Všesokolském sletu v Praze.

1.8. Rada obce schválila příspěvek na dopravu pro Kantilénu, komor-
ní sbor na Velikonoční koncert 22.4.2012 v kostele Navštívení 
Panny Marie ve Vranovicích, ve výši 3.000,-Kč.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat dendrologický posudek na  4 ks 

ořešáků královských v ul. Nosislavská a ul. Školní 4.
 T: 30.4.2012 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá projednat podmínky prodeje budovy školní 

jídelny s JUDr. Burešovou.
 T: 15.4.2012 O: starosta 
2.3. Rada obce ukládá připravit harmonogram pro zajištění provo-

zovatele kuchyně v Domě pro seniory.
 T: 30.4.2012 O: starosta
2.4. Rada obce ukládá oslovit další případné uchazeče o údržbu zele-

ně v již schváleném rozsahu.
 T: 15.4.2012 O: starosta
2.5. Rada obce ukládá vyzvat Ing.  Arch. Pavla Kleina k  doplnění 

předložené nabídky na vypracování Územního plánu.
 T: ihned O: starosta
2.6. Rada obce ukládá podat žádost o dotaci z JmKú na vypracování 

Územního plánu.
 T: 20.4.2012 O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere na vědomí zprávu o probíhající výstavbě inže-

nýrských sítí a komunikace v lokalitě Doliny. 
3.2. Rada obce vzala na vědomí informace o požáru na pozemku p.č. 

681/1 v majetku Obce Vranovice.
3.3. Rada obce bere na vědomí zprávu o výstavbě Domu pro seniory.

Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 8/2012 ze dne 16. 4. 2012
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce vybrala za  vítěznou nabídku na  zpracovatele 

Územního plánu Obce Vranovice uchazeče Ing.  Arch. Pavla 
Kleina za cenu 450.000,-Kč včetně DPH.

1.2. Rada obce vybrala za  vítěznou nabídku na  „stavební úpra-
vy stávající polní cesty pro potřebu cyklostezky (Vranovice-
Přísnotice)“ uchazeče COLAS CZ s.r.o. za cenu 836.863,20,-Kč, 
včetně DPH.

1.3. Rada obce vybrala za  vítěznou nabídku na  „Projektovou do-
kumentaci - Kopečky“ uchazeče T-PRO ING.  s.r.o. za  cenu 
157.000,-Kč, včetně DPH.

1.4. Rada obce souhlasí a doporučuje k projednání v ZO koupi bu-
dovy U Floriánka za cenu 2.200.000,-Kč za předpokladu dodr-
žení stanovených podmínek.

1.5. Rada obce zamítla žádost o prodej části pozemku 2837/1.
1.6. Rada obce schválila Smlouvu o  dílo se zhotovitelem RUDIŠ-

RUDIŠ architekti s.r.o. na  vybudování „protihlukové stěny – 
Doliny“.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá předložit podrobné informace o  programu 

LEADER a činnosti Místních akčních skupin.
 T: ihned O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala vyhodnocení čerpání rozpočtu za  1Q/2012 

na vědomí.
3.2. Rada obce vzala vyhodnocení provozu ČOV na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 9/2012 ze dne 30. 4. 2012
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila záměr prodat pozemek p.č. 224/16 v  k.ú. 

Vranovice nad Svratkou.
1.2. Rada obce schválila program oslav 100 let měšťanské školy 

ve Vranovicích ve dnech 25. – 26.5.2012.
1.3. Rada obce schválila seznam osob pozvaných a  oceněných pa-

mětním listem při příležitosti oslav 100 let měšťanské školy 
ve Vranovicích.

1.4. Rada obce schválila harmonogram pro zajištění provozovatele 
kuchyně v Domě pro seniory.

1.5. Rada obce schválila provoz MŠ v  době školních prázdnin 
do 27.7.2012.

1.6. Rada obce schválila účetní výkazy Základní školy a  Mateřské 
školy Vranovice za I. čtvrtletí 2012. 

1.6. Rada obce schválila odměny pro členy kulturní komise. 
1.7. Rada obce schválila Smlouvu o dílo na vypracování Územního 

plánu Obce Vranovice s Ing. Arch. Pavlem Kleinem.
1.8. Rada obce schválila Smlouvu o  dílo na  stavební úpravy polní 

cesty pro potřebu cyklostezky Vranovice – Přísnotice s fi rmou 
COLAS CZ a.s.

1.9. Rada obce schválila fi nanční příspěvek na  půjčení krojů pro 
malé stárky na Májovou zábavu.
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Pozvánka na veřejné jednání 
zastupitelstva 

Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve 
čtvrtek 21. 6. 2012 v 19 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Vranovice

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá uzavřít dodatky k  již uzavřeným nájemním 

smlouvám, dle aktualizovaného užívání pozemků (dle digitali-
zace).

 T: 30.5.2012 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá vyúčtovat nájemné ve výši 1.750,-Kč/ha za po-

zemky, které jsou užívány bez uzavření řádné nájemní smlouvy.
 T: 15.6.2012 O: starosta, místostarosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení Vranovického 

jara.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 10/2012 ze dne 14. 5. 2012
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila a doporučuje ke schválení v ZO obecně zá-

vazné vyhlášky: O místním poplatku ze psů a O pravidlech pro 
pohyb psů na veřejném prostranství.

1.2. Rada obce schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností 
VAŠSTAV s.r.o.

1.3. Rada obce schválila zhotovení přístřešku na  kontejnery 
na Náměstíčku (za trafostanicí).

1.4. Rada obce neschválila Smlouvu č. 12027319 o připojení k distri-
buční soustavě NN s E.ON Česká republika, s.r.o.

1.5. Rada obce schválila příspěvek na  kroje na  Májovou zábavu 
ve výši 8.500,-Kč.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení na opravu chodníků 

ul. Hlavní, Obchodní a Úzká.
 T: 30.6.2012 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení na zhotovitele dětské-

ho hřiště v lokalitě u Stadionu.
 T: 30.6.2012 O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vypracovat studii (zadání pro výběrové řízení 

na výběr projektanta) pro Park pro aktivní odpočinek v lokalitě 
Doliny.

 T: 15.6.2012 O: Starosta, Ing. Kodýtková
2.4. Rada obce ukládá doplnit žádost ZŠ o  mimořádnou dotaci 

na pokrytí platových tarifů o systémové řešení počtu tříd na I. 
stupni ZŠ.

 T: 20.5.2012 O: ředitel ZŠ 
2.5. Rada obce ukládá dopracovat analýzu výsledků testování 9. tých 

tříd z matematiky.
 T: 15.6.2012 O: ředitel ZŠ
2.6. Rada obce ukládá zajistit aprobovaného učitele anglického jazy-

ka pro II. stupeň ZŠ.
 T: 31.8.2012 O: ředitel ZŠ
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere zprávu o zajištění Plánu investic a oprav na  r. 

2012 na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí informace o stavbě Domu pro seni-

ory.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení ZO ze dne 19. 4. 2012
1. ZO schvaluje:
• Zastupitelstvo obce schvaluje začlenění území obce do rozvojo-

vé strategie pro program LEADER a Místní akční skupiny, který 
zůstane v platnosti i nadále po zaregistrování MAS jako právnic-
ké osoby.

• ZO schvaluje koupi budovy školní jídelny U  Floriánka čp. 57 
za  cenu 2.200.000,- Kč za  předpokladu odsouhlasení schvále-
ných podmínek.

• ZO schvaluje celoroční hospodaření za r. 2011 a to bez výhrad, 

současně schvaluje Závěrečný účet za r. 2011.
• Prodej pozemků p.č. p.č. 2565/141 o  rozloze 368 m2 a  p.č. 

2565/142 o  rozloze 366 m2 za  cenu 900,-Kč/m2 Bc, Kateřině 
Fuksové, bytem Cholina 196 a Mgr. Bc. Peterovi Mrázikovi by-
tem Revúcká 1230/10, 784 01 Litovel.

• Prodej pozemků p.č. p.č. 2565/134 o  rozloze 408 m2, p.č. 
2565/155 o rozloze 260 m2, p.č. 2565/154 o rozloze 95 m2 a p.č. 
2565/133 o  rozloze 374 m2 vše za  cenu 900,-Kč/m2 Lukáši 
Loučkovi, Modřická 82, 619 00 Brno.

• Prodej pozemku p.č. p.č. 2565/145 o  rozloze 473 m2 za  cenu 
900,-Kč/m2 Michaele Šlancarové, Úzká 218, Vranovice.

• ZO schvaluje Zprávu o projednání návrhu zadání územního plá-
nu Vranovice 

• ZO schvaluje Zadání územního plánu Vranovice.

2. ZO ukládá:

3. ZO bere na vědomí: 
ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí.
ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o  vývoji rozpočtu 

za IQ/2012 na vědomí.
ZO bere na vědomí zprávu auditora za r. 2011.
ZO bere na vědomí, že Rada obce vybrala za zpracovatele Územního 

plánu Ing. Arch. Pavla Kleina, Kroft ova 35, 616 00 Brno.
ZO bere na vědomí informace o výsledku projednávání návrhu zadá-

ní územního plánu Vranovice uvedené ve zprávě o projednání 
návrhu zadání.

Termíny svozu komunálního odpadu 2012

červen - 8, 15, 22, 29 / červenec - 6, 13, 20, 27

Termíny svozu separovaného odpadu

Plast - červen - 2, 16, 30 / červenec - 9, 23
Papír - červen - 7, 23 / červenec - 5, 21
Sklo - červen - 21 / červenec - 19

Dovolené v ambulancích
MUDr. Petr Bartl oznamuje pacientům termíny 

dovolené:  9. 7. – 13. 7. 2012
 6. 8. – 10. 8. 2012
 20. 8. – 24. 8. 2012

MUDr. Hana Krchňavá oznamuje, že z důvodu 
dovolené se nebude na gynekologické ambulanci ordinovat 
od 11. - 15. 6. 2012. 

V akutních případech bude zastupovat MUDr. Kostková 
na Poliklinice Židlochovice, tel. 547 231 021
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Obecní knihovna
Nové knihy:

Mládež:
Deník malého poseroutky – Ošklivá pravda, Kinney Jeff 
Deník malého poseroutky – Ponorková nemoc, Kinney Jeff 

Dospělí:
Líbáš jako ďábel, Marie Poledňáková

Naučná:
Doba jedová. Doba jedová 2, Anna Strunecká
Láska a jiné nemoci, Yovel Yoram

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

e-mail: knihovna@vranovice.eu, T.: 519 433 307

Okna školy dokořán
Škola oslavila 100 let
V  druhé polovině května 2012 se budova Základní školy 

Vranovice překlenula přes 100letou etapu svého trvání. 
Původně Měšťanská škola pamatuje naše předky o čtyři možná 
o  pět generací zpátky. Naše prapraprapradědy a  babičky, co 
by školáky. Kdysi kluky a  dívky, kteří nabírali vědomosti 
v novotou vonících třídách. A jejichž podobenku známe už jen 
ze zažloutlých fotografi í ukrytých ve starých rodinných albech. 

Foto: Dagmar Humpolíková

Budova měšťanské školy přečkala dvě světové války, 
změny politických režimů, hospodářské krize, byla svědkem 
radostných i  smutných shromáždění místních lidí. Pamatuje 
parní stroje, zavedení elektřiny i počítačovou revoluci.

Za  bilancujících 100 let se zcela významně rozvinuly 
technické vymoženosti lidí, jejich znalosti a s tím i související 
nároky na  výuku žáků. Jejich hlavičky musí vstřebávat stále 
větší množství informací aby se o sebe uměli v dospělém životě 
postarat co nejlépe a aby byli přínosem pro společnost.

Přejme současným žákům, ale i  těm budoucím, ať je jim 
i nadále budova základní školy ve Vranovicích dobrým startem 
do  života vědění. Ale také prostředím, v  němž si budou 
osvojovat sílu a nepostradatelnost morálních hodnot. 

Dagmar Humpolíková

Oslavám 100letého výročí školy je věnována zvláštní 
příloha tohoto vydání Vranovického zpravodaje.

Mateřská škola
Hlasování v Lučině Kostičky 
přineslo výhru

Soutěž Lučina kostičky pro malé i  velké skončila a  naše 
mateřská škola se může pochlubit umístěním na  krásném 
druhém místě a  získáním dárkové karty od  společnosti Ikea 
v hodnotě 10 000 Kč na nákup vybavení dle vlastního výběru. 
Poděkování patří všem rodičům, kteří nám nosili krabičky, 
prodejně COOP Vranovice za objednání sýru Lučina Kostičky, 
vedoucí školní jídelny za  zařazení sýru Lučina do  jídelníčku 
a  za  přísun krabiček, všem pí učitelkám za  nápad zvířátka 
z  krabiček a  jeho realizování, hlasujícím, kteří nám posílali 
svoje hlasy, základní škole a  obci Vranovice za  podporu 
na  jejich webových stránkách, paní Holíkové za  propagaci 
soutěže a všem ostatním za podporu a držení palců. Děkujeme 
a určitě se pochlubíme, co nového do mateřské školy za výhru 
pořídíme.

Eva Holíková

Týden pro maminky 
v Barbánkově škole
Letošní Den matek oslavily děti z Mateřské školy Barbánek 

ve  Vranovicích tak trochu netradičně. Kromě vystoupení 
dětí pro maminky připravily paní učitelky i  zajímavé setkání 
s rehabilitační sestrou.
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Na  Den matek se děti vždy velice těší. Už pár týdnů 
nacvičují s  paní učitelkami básničky a  písničky, se kterými 
pak před maminkami vystoupí. Kromě toho vlastnoručně 
také malý dáreček. To vše je samozřejmě „tajemství“, aby to 
pro maminku bylo překvapení, nesmějí jí to prozradit. Udržet 
tajemství – zvláště v tomto věku - není snadné, ale většina dětí 
to dokáže.

Týden pro maminky začal v  pátek 11. května. Každá 
maminka obdržela dárek – obkreslenou dětskou ručičku 
polepenou barevnými kytičkami, jejíž součástí byla básnička 
a pozvání do Barbánkovy mateřské školy s překvapením.

Foto: Eva Holíková

V  pondělí 14.5. se tak maminky a  babičky sešly s  dětmi, 
paní učitelkou a  pozvaným hostem – rehabilitační sestrou 
paní Janou Hanušovou – ve  třídě Koťátek, v  úterý 15.5. pak 
u  Kuřátek, následovalo setkání u  Káčátek ve  středu 16.5. 
a týdenní program vyvrcholil ve třídě Žabiček ve čtvrtek 17.5. 
Zahájení vždy patřilo dětem a jejich hostům. Překvapením pro 
maminky a  babičky byla pečlivě nacvičená vystoupení, která 
se skládala z  recitace básniček, zpěvu písniček a  tanečního 
vystoupení. Hlavním tématem byla láska k mamince a děti si 
možná i tak trochu oddechly – tajemství bylo prozrazeno…

Následovala beseda s  rehabilitační sestrou, která ukázala 
všem zajímavé cviky zaměřené na správné držení těla, cvičení 
s  míčem a  další užitečné zajímavosti, které se mohou hodit 
malým i velkým. Maminky a babičky vystoupení dětí potěšilo 
a  dojalo, následné cvičení s  rehabilitační sestrou vyvolalo 
značný zájem a vtáhlo je do děje. Program doplňovalo i malé 

občerstvení připravené pro hosty šikovnýma rukama kuchařek 
školní jídelny.

Poděkování za příjemně strávené chvíle patří paní učitelkám 
Barbánkovy mateřské školy za netradiční zpestření oslavy Dne 
matek, všem dětem za pečlivě nacvičený program, rehabilitační 
sestře paní Janě Hanušové za  to, že si našla čas a podělila se 
zajímavou formou s dětmi i rodiči o své profesionální znalosti 
a zkušenosti, maminkám a babičkám za to, že svojí přítomností 
udělaly dětem velkou radost. Odpoledne bylo jistě pro všechny 
příjemným zážitkem a zajímavou inspirací.

Martin Bubeník

ZUŠ Pohořelice – pobočka 
Vranovice
Změny ve vedení školy 
i nové vize
Se změnou ve vedení Základní umělecké školy Pohořelice 

se chystají změny ve všech oblastech její činnosti. 
Základní umělecká škola nabízí pro zájemce o  studium 

NOVÉ TANEČNÍ. V současné době probíhá nábor žáků nejen 
do  tanečního oboru. Škola nabízí kromě nového tanečního 
oboru také hudební obor a výtvarný obor. Poskytuje vzdělání 
nejen v  Pohořelicích, ale také na  pobočkách ve  Vranovicích, 
ve Velkých Němčicích a v Uherčicích a nově v Unkovicích. 

NOVÉ TANEČNÍ  bude zahájeno od  nového školního 
roku 2012/2013, tedy od 1. září 2012 pro žáky od 5 do 18 let. 
Prostřednictvím nového tanečního oboru ZUŠ Pohořelice 
prezentuje a  nabízí nové myšlenky ve výuce tanečního oboru. 

Nový myšlenkový směr, který se ubírá cestou s  ohledem 
na  individualitu každého žáka, základní životní potřeby 
rituálů a  víry, obyčejnost, výrazovost a  emotivnost. Moderní 
tanec postavený na  kvalitním základu tradičních klasických 
tanečních stylů je uznávanou uměleckou formou svobodného 
projevu všech lidí, žáků kteří chtějí tvořit. Chceme nabídnout 
taneční založené na  přání a  individualitě každého žáka. 
Chceme, aby se žáci seznámili s  různými tanečními styly 
- klasické, tradiční, lidové, folklórní, balet, společenské až 
k  moderním tancům jako je například fi tbalet, muzikálový 
tanec, scénický tanec, street dance, jazz dance a další. Chceme 
žákům umožnit všestranné vzdělání v  tanečním oboru 
od  základů, od  správného držení těla, od  správné chůze, 
dýchání až k obtížným a fyzicky náročným tanečním fi gurám 
a choreografi ím. Taneční obor bude vyučovat taneční pedagog 
s odborným vzděláním, který se bude nadále vzdělávat ve svém 
oboru a bude tak reagovat na moderní trendy v tanečním dění.

Další novinkou je INTEGROVANÁ PŘÍPRAVNÁ 
VÝCHOVA. Abstraktní název oboru skrývá jednoduchou 
logickou myšlenku pro zájemce o  studium na  Základní 
umělecké škole pro děti od 5 do 7 let. Na základě zkušeností 
z  předešlých let a  na  základě poptávky rodičů nabízíme 
vzdělání, které spojuje více oborů současně do  jednoho 
předmětu. Ve  věku 5 let  je velmi obtížné zjistit a  prokázat, 
zda má dítě předpoklady pro studium hudebního, tanečního 
nebo výtvarného oboru. Mnohdy ani rodiče sami nevědí, zda 
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dítěti poskytnout vzdělání výhradně v  jednotlivých oborech 
nebo u jednotlivých nástrojů.  Proto nabízíme studium oboru,  
který umožňuje rozvoj dítěte v raném věku po všech stránkách 
a také v průběhu výuky snadnější volbu oboru nebo hudebního 
nástroje pro rodiče. Integrovaná přípravná výchova poskytuje 
vzdělání ve  všech oborech současně hravou a  zábavnou 
formou, spojuje prvky hudebního, tanečního a  výtvarného 
oboru do  jednoho předmětu, do  jedné hodiny.  Žák během 
vyučovací hodiny rozvíjí všechny své schopnosti a dovednosti 
současně, to znamená,  že v jedné vyučovací hodině například 
maluje, poslouchá, zpívá, tancuje na jednoduchý rytmus. 

Zamlouvá se Vám některá z myšlenek, některý z těchto nově 
nabízených oborů? Přihlaste svoje dítě ke studiu co nejdříve, 
nejpozději však do  poloviny června. Vzhledem k  novým 
organizačním změnám ve  vedení a  organizaci celé ZUŠ 
Pohořelice pro následující školní rok je pro nás včasné podání 
přihlášky velmi důležité. Přihlášku si můžete vyzvednout 
v  budově ZUŠ Pohořelice, Školní 462 nebo u  některého 
z  pedagogů. Podrobnější informace o  studiu  získáte na  tel. 
čísle: 775 982 872. 

Vedení ZUŠ také obnovilo spolupráci se Základní školou 
a  Mateřskou školou Vranovice a  s  obcí Vranovice. O  dalších 
novinkách a  plánech Vás budeme informovat v  dalším čísle 
zpravodaje. 

Mgr. Hana Celnarová
Nastupující ředitelka ZUŠ Pohořelice

Spolupráce ZUŠ Pohořelice 
a MŠ Pohořelice
Základní umělecká škola a Mateřská škola v Pohořelicích 

se domluvily, že by mohly zpestřit dětem kulturní program 
ukázkami z uměleckého světa. 

Učitelé ZUŠ se vydali na  návštěvu do  Mateřské školky, 
aby dětem přiblížili hudební nástroje. Po  krátkém úvodu 
vyslechly děti pohádku o  notové osnově a  bytostech žijících 
v  Království houslového klíče a  pak jim bylo předvedeno 
několik hudebních nástrojů. Každý nástroj jim byl představen 
a děti se zapojily do debaty o něm a hádaly zvuky a názvy písní, 
které učitelé předváděli. Ukázalo se, že například pozoun děti 
znaly jen z  televize, nebo jej ještě neviděly. Na  konci celého 
pořadu měly děti možnost zapojit se do orchestru za pomoci 
malých rytmických nástrojů. Všichni si své role náležitě užívali 
a  pod taktovkou „dirigenta“ si společně s  pedagogy zahrály 
a zazpívaly. 

V  tuto chvíli musím ještě složit velikou poklonu, která 
patří učitelkám mateřské školky, protože děti byly pod jejich 
vedením velmi ukázněné a překrásně spolupracovaly 

Ačkoliv celý pořad trval skoro hodinu, zdálo se, že uběhl 
velice rychle. Setkání se dětem i  pedagogům moc líbilo 
a doufáme, že se stanou pravidelnými.

Zdeňka Šichová
Učitelka hudebního oboru 

Společenské dění
Májová ročníku 1994

Pestrobarevné kroje 
rekrutů ročníku 
1994 rozveselily 
v sobotu 5. května 
2012 odpoledne 
vranovické ulice. 
Pod vedením 
prvního páru 
ročníku Tomáše 
Hrdličky a Simony 
Mikulíkové 
šněroval početný 
průvod ulice obce 
s nezbytnými 
zastávkami 
u domů nejstarších 
rekrutů a rekrutek. 
Nechyběla sóla 
pro rodiče ani 
občerstvení. Průvod 
provázela početná 
svita malých 

krojovaných capartů. Ti si pod vedením Zdeňky Zlámalové 
připravili i vlastní program. Večer patřil taneční zábavě 
v sokolovně. 

Foto: Dagmar Humpolíková
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Recesisté lyžovali na asfaltu
Recesistický tandem Petr Biedermann a  Petr Mlčák 

z domácího pivovaru Vranovické divočák uspořádali v neděli 
27. 5. 2012 v  pořadí druhý ročník běžkařského závodu 
na lyžích. Tentokrát se akce konala na Návsi a v jejím blízkém 
okolí. Na  startu se sešlo osmnáct závodníků v  různorodých 
ustrojeních a bavili početné publikum.

Spolupořadatelem akce byla Hospůdka u  Šeráků. Podle 
pořadatelů se příznivci mohou připravovat už na  další akci, 
která se koná v  září. Závodit budou týmy na  alegorických 
traktůrcích a frézách v lokalitě Vranovického Hlinku.

Více foto najdete na www.vranovice.eu

Vítězná pořadí
Kategorie ženy:
1. Marcela Pryclová (obhájila loňské vítězství) 
2. Veronika Rudolfová 
3. Alexandra Mlčáková 
4. Lubomír Novák (běžel jako žena) 
5. Lucie Fridrichová 
6. Marcela Nepomucká 
7. Hela Bláhová 
8. Kateřina Hrušková 
9. Zdena Hanušová 
Kategorie muži:
1. Tomáš Prycl (obhájil loňské vítězství) 
2. David Prycl 
3. Eliška Nerudová (běžela opravdu v kategorii muži) 
4. Tereza Přidalová 
5. Petr Nepomucký 
6. Jiří Furch 
7. Pavel Pláteník + Marek Obdržálek (doběhli do cíle spolu, 

držíce se za ramena) 
Kategorie nejlepší maska:
• Petr Nepomucký ala Boney M. neboli kokosy na sněhu 
Kategorie nejmladší závodník:
• Lucie Fridrichová 11 let 
Kategorie pomalík roku (nejpomalejší závodník)
• Zdena Hanušová 

-hum-bie-

Sabat ozvláštnil 
dvoumetrový had
Malé i velké čarodějnice, dvoumetrový hroznýš královský, 

soutěže pro děti i  kopa špekáčků. To všechno bylo k  vidění 
a k snědku v sobotní podvečer na fotbalovém hřišti. Letošního 
pálení čarodějnic se účastnilo více diváků než zmíněných 
pohádkových stvoření, neubralo to však nic na  příjemně 
stráveném odpoledni.

Letošní raritou bylo poutavé vystoupení exotické tanečnice 
Kairy Sabah s  dvoumetrovým hroznýšem královským. 
A málokdo z přítomných dětí i dospělých diváků si nakonec 
nechal ujít příležitost si hada pohladit nebo se sním 
vyfotografovat.

Foto: Dagmar Humpolíková

Podvečer pokračoval opékáním špekáčků, soutěžemi 
pro děti a drnkáním na kytaru u rozpáleného ohně. Sabbath 
skončil v  nočních hodinách. Poté se čarodějnice rozlétly 
do  svých sídlišť. Pořadatelkami akce byly Vranovické ženy 
v čele s Gábinou Vinickou.

-hum-

Foto: Dagmar Humpolíková
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Vranovické jaro si 
návštěvníci užili rozmanitě
Vydatnou dávku zábavy, kulinářských i tekutých dobrot si 

užili návštěvníci Vranovického jara. V pořadí již osmý ročník 
jarního setkání se uskutečnil v  sobotu 21. dubna 2012 od 10 
hodin na hřišti za Sokolovnou.

Stovky lidí si nenechalo ujít nákupy na jarmarku, hodnocení 
devíti soutěžních gulášů, ochutnávku vín vranovických vinařů, 
domácího piva, zabijačkových specialit a voňavých štrúdlů.

Jarního rituálu pochování Moreny, symbolu zimy se ujaly 
děti ze základní školy. Na podiu rozproudily zábavu i caparti 
z  mateřinky, taneční skupina Crazy Girls, country soubor 
Vranovický čtyřlístek i  hostující Mažoretky Pohořelice. 
Odměnou pro vystupující děti bylo pak vystoupení mistra 
obřích bublin Václava Strassera, výtvarná dílna Šárky Gazdové, 
či nafukovací skluzavka a hrad.

Foto: Dagmar Humpolíková

Dospěláci se po  obědě bavili u  oblíbené pivní soutěže. 
K  vítězství se tentokrát propracoval Jindřich Iránek, když 
dokázal svým hrdlem prolít půllitr piva za  rovných 5 vteřin. 
V benč presu s 50 litrovou bečkou piva byl nejzdatnějším borcem 
Petr Biedermann. Dokázal ji zvednout 21krát. Pivní štafetu 
ovládl tým, který vede každoroční návštěvník Vranovického 
jara, jenž vystupuje pod pseudonymem Cyklista. Také tentokrát 
si odvezli cenu vítězů, sud piva. Všichni vítězové si odnesli také 
originální keramický půllitr s  nápisem Vranovické jaro 2012 

a trička s nápisem „Vranovické jaro naladí na celý rok”. 
Gulášem roku 2012 se stal hovězí guláš Miroslava 

Novotného, který svým kuchařským uměním prezentoval 
ulici U Hlinku. Návštěvníci mu přidělili nejvyšší počet bodů. 
Úspěch mu bude připomínat originální keramický hrnec 
s poklicí s nápisem Guláš roku 2012 a nezbytné tričko.

Na  organizaci Vranovického jara 2012 se kromě 
členů Kulturní komise při Obci Vranovice podílela řada 
dobrovolníků, učitelky ze základní a  mateřské školy, vinaři 
Vranovice a  další. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
účastnili na  tom, aby lidem připravili příjemný jarní start 
do celého roku, patří upřímné poděkování.

Výsledky soutěží Vranovického jara 2012

Guláš roku 2012
1. místo  ulice U  Hlinku: Miroslav Novotný a  spol. (modrá 

barva)
2. místo ulice Náves: Blanka Pezlarová a  Katka Hrušková 

(hnědá barva)
3. místo ulice Nádražní: Jaroslav a  Hana Celnarovi (žlutá 

barva)

Pivní soutěž
Štafeta
1. místo  Cyklista, Pavel Filip, Staňa Tetur, Jaroslav Oty - 

2´:35´´
2. místo Jiří Furch, Petr Nepomucký, Tomáš Prycl, Marek 

Obdržálek – 2´:45´´
3. místo Veronika Bezvodová, Kristýna Kučerová, Jiří Plíšek, 

Michal Rapco – 2´:50´´

Sprint (pití na čas)
1. místo  Jindřich Iránek  5´´
2. místo Petr Fröhlich  7´´
3. místo Marek Obdržálek 7´´ (po odstoupení)

Benč pres (s bečkou piva)
1. místo Petr Biedermann 21x
2. místo  Radek Faron  20x
3. místo Jiří Furch  19x

-hum-
Více fotografi í s  odkazem na  rajce.net najdete na  www.

vranovice.eu
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Římskokatolická farnost
Čtvrtá ministrantská pouť 
na Vranov u Brna
V  sobotu 26. května 2012 se vydala skupinka šesti 

ministrantů z  Vranovic s  doprovodem vlakem do  Adamova. 
Z nádraží pak směřovali ke kostelíku svaté Barbory. Zde bylo 
místo srazu pro ministranty z  Mikulovského děkanství, kde 
se sešli s dalšími ministranty z Přibic a z Pohořelické farnosti 
a s pořadateli. 

Na začátku pouti nám pořadatelé přiblížili historii známého 
světelského oltáře. Tento oltář je částí bývalého hlavního oltáře 
zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie, který byl vytvořen pro 
cisterciácký klášter ve  Zwettlu (Světlá) v  Dolním Rakousku. 
Nyní je tento oltář součástí výzdoby adamovského kostela Svaté 
Barbory. Jedná se o  významnou památku pozdně gotického 
řezbářství. 

Poté ministranti vyrazili na určenou trasu - starou poutní 
cestou na Vranov. Během asi 5 km výstupu z údolí řeky Svitavy 
po lesních cestách na Vranov plnili ministranti soutěžní úkoly 
na  téma sv. Cyril a  Metoděj, které jim pořadatelé připravili. 
Po příchodu na Vranov bylo připraveno občerstvení - párky, 
na které se někteří těšili už z vlaku. 

Vyvrcholením pouti byla mše svatá s  otcem biskupem 
Vojtěchem Cikrlem v  kostele Narození Panny Marie 
na  Vranově společně s  ostatními skupinkami ministrantů, 

které putovaly po  jiných trasách. 
Pouť byla společně obětována 
za  nová kněžská povolání 
a povolání k zasvěcenému životu. 
Malí ministranti z  mikulovského 
děkanství se do mše svaté zapojili 
přinášením obětních darů, spolu 
s  nimi také nesli před oltář sedm 
předmětů které symbolizovaly 
sedm darů ducha svatého: dar 

moudrosti - růže, dar rozumu - lupa, dar rady - zapálená 
svíce, dar síly - meč, dar umění (poznání, vědění)- bible, dar 
zbožnosti - růženec, dar Bázně Boží - štít.

Po  skončení mše svaté následovala cesta autobusem 
na nádrží v Králově Poli a jízda vlakem domů. Myslím, že všem 
účastníkům se ministrantská pouť líbila a  příští rok se třeba 
sejdeme v hojnějším počtu.

Pavel Kukleta 

Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)

seriál - díl VII.

Rok na dědině 
Jaro
Prvními zvěstovateli jara byly jívy – kočičky a jehnědy, ze 

sněhu se vyklubaly sněženky a  bledule, ve  struze podél trati 
a v potoku se objevily první žáby. V tůních na travinách visely 
celé šňůry jejich vajíček. Z nich se vylíhli pulci a z nich pak žáby 
– ropuchy, skokani, žbluňky, rosničky. Kolem každé samičky 
se tlačil houf nápadníků, až jsme se dětsky divili, kolik že jich 
ta žába unese. To jsme tehdy nevěděli, že žabí samečci nemají 
kopulační orgán, ale v době páření jen tak vylučují tekutinu, 
která oplozuje samičky. 

Ve škole jsme příchod jara – a pak léta a podzimu – sledovali 
na  oknech naproti sborovny v  I. poschodí. Ve  sklenicích 
od  Alpy tam byla po  celý rok názorná výstava naší fl óry – 
květin, tak, jak se v přírodě měnila a střídala.

První – kromě kočiček, sněženek a bledulí – tam byl orsej 
jarní, pak podběl, blatouch bahenní, dymnivky, žlutá a  bílá 
sasanka, plicník lékařský, fi alka – violka vonná, pampelišky, 
vlaštovičník na  bradavice, zlatý déšť, lékořice sladké dřevo, 
kopřiva hluchavka, prvosenka jarní – petrklíč, sléz nízký. Bez 
černý, šeřík a  pak dál k  létu kosatce, konvalinka, kopretiny, 
hrachor, slzičky Panny Marie, zvonek modrý, tulipán, pivoňky, 
planá růže, jasmín, řepíček, sedmikrásky chudobky, heřmánek 
a  jeho příbuzný rmen žlutý, královská divizna zlatokvětá, 
jitrocel, máta peprná fefrminc, u cest skromná mateřídouška, 
čekanka modrá a šalvěj kohoutek. V polích pak kokrhel – vlčí 
mák, stračka drobnokvětá, chrpa modrá, kakost čapí nůsek 
– nosál a něžný fi alově růžový koukol, který, stejně jako jiné, 
v  přírodě už nenajdeme. K  podzimu vystřídaly letní květy 
macešky, jiřiny, astry, okrové měsíčky, ocún čili naháček, a až 
do prvních mrazíků dušičky – vše svaté – chryzantémy. To vše 
jsme měli po celý rok před očima. Jaký tedy div, že jsme venku 
poznali kdejaký kvítek, kdejakou travičku. 

K jaru patřily Kolby, klokočí, křupík a sladké dřevo. Silnice 
do Pouzdřan byla dlouho zatopená a tak jsme na Kolby chodívali 
po štrece. Za mostem u Albrechtových vedla od splavu strouha 
– náhon na mlýn. Most přes ni nebyl, jen lávka s jednoduchým 
zábradlím. Přejít přes ni bylo o zdraví, ale sladké dřevo lákalo. 
Špinavá voda pod lávkou a na mlýnských kolech hučela, všude 
kolem bylo plno bahna a  žabinců z  povodně, cesta nahoru 
na Kolby se musela klopotně vyšlapávat, lékořice jak naschvál 
rostla až nahoře. Poznali jsme ji podle malého keříčku, kořen, 
někdy až metrový, rostl hluboko v zemi jako křen. Dobře bylo 
tomu, kdo si sebou vzal motyčku nebo rýč. Dolovat kořen 
holýma rukama byla dřina, ale sladkého dřeva jsme si odnášeli 
plné kapsy. Cestou domů jsme nařezali pár prutů klokočí 
domů do vázy, na úbočích štreky jsme natrhali křupík (vrzal 
v  rukách), ze kterého maminka dělávala špenát. S  vajíčkem 
chutnal výborně.

Jaro taky zazvonilo k nástupu dětských her. Už jsme chodili 
nalehko, měli jsme krátké gatě pod, po  nebo nad kolena, 
punčochy s podvazkama, kšandy, šněrovací botky, nějakou tu 
kacabajku – hry mohly začít.

Foto: Pavel Kukleta
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Z redakční pošty
Naši “pamětníci“
Řeknu rovnou, že myslím docela konkrétní lidi – tedy letošní 

vranovické osmdesátníky, ke  kterým také patřím. My jsme 
výjimečně dobří pamětníci hlavně proto, že v  našem ročníku 
bylo a  je hodně lidí se smyslem pro pospolitost a kamarádství. 
Každoročně v  září se starají o  naše schůzky u  Fialů. A  tak si 
vzájemně popovídáme, co jsme zajímavého za těch, no, letos už to 
bude 80 let, prožili. Nenaříkáme, bereme život spíš optimisticky, 
vždyť máme dobré stáří.... Vyfotíme se, abychom zjistili, že kdo 
nestárne na duši, ten vlastně nestárne vůbec. Jenom možná, že 
už příští rok někdo z  rodáků zase nepřijde, ale stejně zůstane 
mezi námi jako bytost žijící v našich srdcích. Inu, je nám, kolik 
nám je……

Organizátorky, jako Růža, Lidka a  ještě několik dalších 
lidí, většinou děvčat (protože holky jsou asi energičtější, nebo 
si víc uvědomují, že přátelství je ta nejkrásnější věc až do konce 
života), jsou ty nejobětavější z nás. Bez nich bychom se pravidelně 
nesetkávali…

Do našeho ročníku patří také ing. Roman Zajíc. Povoláním 
architekt. Ten uskutečnil loni vynikající nápad: Postavil před 
školou naproti kostela pomník třem vranovickým lidem, kteří 
byli v prvních letech komunistické vlády odsouzeni pro aktivity 
proti diktatuře moci .Dlouhá léta byli vězněni, přežili a vrátili se 
s podlomeným zdravím. Byli to křesťané, katolíci. Ve Vranovicích 
je pomník padlým v  obou světových válkách a  na  nádraží 
pamětní deska ve  druhé světové válce zabitým železničářům. 
Obětí z druhé války je však víc. Židé, Cikáni,ale také Němci, kteří 
přišli těsně po válce cizím zaviněním o život a nikdo se neodvážil 
odsoudit krutosti a bezpráví, protože bylo pácháno na těch, co 
prohráli válku, i když to byli třebas lidé, kteří nikomu neuškodili. 

Kdopak si dnes vzpomene, že na  okraji Uherčic, na  úpatí 
Kolb byla cikánská vesnička? Ani v  Uherčicích už o  ní téměř 
nikdo neví. Nacisté se postarali o likvidaci jejích obyvatel. Kdosi, 
mi říkal, že z celé vesničky se vrátili jen tři lidé a  ti pak dožili 
snad v Brně..Nacistická propaganda byla Cikánům nepřátelská 
pro jejich způsob života. Ale pro nepřátelství vůči Židům nebyl 

vlastně žádný, ani formální, důvod, protože ti byli pracovití 
a obec i stát z nich měly hmotný i kulturní prospěch.

Židé si své pronásledování naprosto ničím nezavinili. 
Ve  Vranovicích žila Bettina Saxlová, která měla u  Floriánka 
ve stařičkém domě obchod smíšeným zbožím. Tam jí pomáhala 
prodávat snacha Dvořáčkových z druhé strany. Paní Schaferová 
měla obchůdek střižným zbožím při hlavní vranovické silnici, 
blízko zámečnictví Trávníkových. Po zabrání Pohořelic, prchali 
z  území přičleněných mnichovským diktátem k  Německé říši 
Židé a většinou i Češi. Paní Schaferová poskytla útulek starému 
panu Franklovi, který stačil umřít, než dostal povolávací rozkaz 
do koncentráku. Byl to blízký příbuzný světoznámého psychiatra 
Viktora E. Frankla, tehdy mladého vídeňského vědce, který 
koncentráky přežil. U  paní Macháčkové dožil ve  Vranovicích 
zubní lékař, rovněž židovský uprchlík Tauber. Toho také stačila 
včas před transportem vysvobodit smrt. Obě staré ženy tolik 
„štěstí“ neměly a musely absolvovat pekelnou cestu do plynové 
komory.V obci a několika sousedních vesnicích pracoval řadu let 
obvodní a železniční lékař MUDr Arnošt Zweigenthal. Pamatuji 
si dobře svého tatínka a jsem hrdá na jeho památku. Mnoho jeho 
pacientů mně ji v dobrém a s vděčností připomínalo.

Hranicí mezi lidmi se stal 15. březen 1939. Za  jednoho 
pošmourného rána obsazovaly vojska hitlerovského Německa 
také Vranovice , když jsem šla před 8. hodinou do  školy – 
do  první třídy. Nepřetržitý široký had motorizované šedé 
armády se táhl od Brna směrem k Pouzdřanům. To byla okupace 
naší země. Začátek nových vztahů mezi lidmi. Z  dlouholetých 
přátel a  pohodových sousedů se stávali nepřátelé. Jedni.na 
straně mocných, druzí na  straně bezprávných a  utlačovaných. 
Někteří byli předurčeni k mučení a zavraždění. Ale to je téma 
k dlouhému přemýšlení…… 

Vedle lidské krutosti a sobeckosti bych tu mohla vzpomínat 
také na velikou obětavost a solidaritu mnohých…

Jen se nakonec ptám: Nepatřila by na  pomník ještě další 
jména ?

Eva Dobšíková

Znali jsme jich celou řadu. Třeba elver telver, ide paní 
s  penzí dyja, dyja, dom; zlatá brána otevřená; sil Petr proso 
i pšeničku; chodí Pešek okolo; modrají se pomněnečky, zelená 
se klokočí; samaritánka už jede, hezkou družičku si veze; zdali 
nám panenky povíte, kam na  travičku chodíte; Éliška Éliška 
nebyla pyšná a jiné. Balonem na stěnu se hrála školka, na zemi 
čtverce. Byly to vesměs hry děvčat a abych pravdu řekl, nevím 
dnes už, jak se hrály. Kluci měli nejradši hru na zloděje, sak 
sak, odpalovali blechu – špačka, tancovali vlka – káču, honili 
ráfk y z jizdních kol, hráli na zaháněnou nebo brncali kuličky – 
my jsme říkali bramce – mramory.

Nejvíc jsme se vyřádili právě při odpalování blechy – 
naše maminka říkala po unkovsku kyčkrdle. Párkrát jsme ale 
zchytali pěkný migoš, to když se nám podařilo rozbít někomu 
v sousedství okno.

Kuličky jsme hrávali na  ťukanou nebo na  smetanou. 
Středisko kuličkových turnajů bývalo na  prostranství před 
pekárnou Bedřicha Dvořáčka. Byl tam plac a  pěkné korýtko 
pod rýnou, o  které se ťukalo. Často jsme se odtud se Slávou 
vraceli – někdy s pláčem, jindy s plným pytlíkem (barevných 
mramorů). 

Děvčata hrávala i na vyvolávanou. Balon byl tehdy vzácný, 
stačila pótka. Kdo a kdy ten název vymyslel nevím, ale pótka 
byla taková smotanina z hader, obtočených provázkem. Hráčky 
si daly jména květin nebo ptáčků, vyhodily pótku na Hanesovu 
střechu, která jediná v  ulici neměla rýnu, a  vyvolaly třebas 
„chebz“ nebo kocórek či třeba chocholóš. Vyvolaná musela 
pótku chytit a znovu vyhodit na střechu a vyvolat. Která pótku 
nechytila, vypadla ze hry, až nakonec zůstala ta nejšikovnější.

Přepis: Lenka Jančová
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Z činnosti spolků
ČZS – vinaři Vranovice
Ranní mrazík spálil vinice

Foto: Drahomír Dofek, Jan Helikar

Vinaři sčítají škody. Kvůli jarnímu mrazíku přišli 
o nadějnou úrodu. Někteří částečně, jiným ve vinici nezůstal 
jediný zelený letorost. Mráz postihl celý region. 

V  noci z  pátku na  sobotu 19. května 2012 klesly ranní 
teploty až k -3˚C. Chlad se podepsal i na vinicích vranovických 

vinařů. Předčasně tak ukončil 
jejich očekávání, jaký že bude 
letošní ročník vín. V  některých 
vinařských tratích Vranovic bylo 
poškozeno 100% vinic, někde byl 
mráz mírnější, a  tak i  škody byly 
menší. Asi nejhůře dopadly vinice, 
které jsou v  rovinatém terénu. 
Vinice, které jsou chráněny lesním 
porostem, nebo jsou ve  svahu, 
mrazu odolaly lépe. K  poškození 
porostu vinné révy došlo už v zimě, 
kdy teploty klesaly pod -20˚C 
a  tak některá očka na  letorostech 
vymrzla. Ta, co zimu přežila, zničil 

sobotní mráz. Nejhorší je, že na poškozených vinohradech se 
mohou pěstitelé rozloučit s úrodou i  v příštím roce. Nebude 
totiž z čeho vypěstovat tažně nesoucí úrodu. 

-dof-

Sbor dobrovolných hasičů
Úvodem bychom rádi poděkovali všem našim 

spoluobčanům, kteří nám za odvoz věnovali nepotřebné staré 
železo. Výtěžek z  tohoto sběru byl použit na  nákup hadic, 
proudnic a všeho dalšího potřebného vybavení pro naše mladé 
hasiče. Částka investovaná do  této výbavy dosáhla během 
několika posledních měsíců již téměř třiceti tisíc korun. 

Kolektiv našich mladých hasičů začal s  příchodem jara 
na fotbalovém hřišti opět trénovat disciplínu požárního útoku 
a secvičenost se dostává na stále lepší a lepší úroveň.

V červnu proběhne opět na naší požární zbrojnici pro žáky 
druhé a šesté třídy preventivně výchovná přednáška z oblasti 
požární ochrany. Výuku povede lektor a profesionální hasič ze 
stanice v Pohořelicích nadstrážmistr Bc. Miroslav Štěpaník. 

Během měsíce května se uskutečnilo na požární zbrojnici 
několik brigád na úpravu dvora. 

Byla položena nová dlažba. Děkujeme všem členům, kteří 
se ve svém volném čase aktivně zúčastnili. 

Výjezdy zásahové jednotky
  Dne 27. 3. 2012 v 18:54 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd 

na  požár trávy podél železniční trati ve  směru na  Šakvice. 
Jednotka vyjela na  místo zásahu vozidlem CAS 25 K  Liaz 
v  počtu 1+6 ve  složení Hanuš Aleš, Verner Pavel, Hanuška 
Jakub, Pokorný Ladislav, Šiška Radek, Vaníček Martin, 
Veselský Miroslav. Jednalo se o  požár suché trávy a  částečně 
stromů. Vzhledem k obtížně přístupnému terénu byly nasazeny 
jednoduché hasební prostředky a u nedalekého vodního toku 
bylo pomocí plovoucího a kalového čerpadla zřízeno čerpací 
stanoviště. Na  místě zasahovaly jednotky z  PS Pohořelice, 
Židlochovice a HZSp SŽDC Brno a jednotka SDH Přísnotice.

  Dne 25.4.2012 ve  20:30 hodin byl jednotce vyhlášen 
výjezd na  údajný požár odpadu u  obce Uherčice ve  směru 
na Starovice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 
K Liaz v počtu 1+6 ve složení Verner Pavel, Hanuš Aleš, Ficek 
Aleš, Vaníček Martin, Pokorný Ladislav, Šiška Radek, Hanuška 
Jakub. Na  místě jsme spolu s  jednotkou z  PS Hustopeče 
provedli průzkum, žádný požár však nebyl nalezen. Událost 
byla vyhodnocena jako planý poplach. 

  Dne 27.4.2012 ve 20:09 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd 
na  požár plynu unikajícího z  prasklé armatury ze sondy 
u Horních Věstonic. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem 
CAS 25 K Liaz v počtu 1+7 ve složení Hanuš Aleš, Augustin 
Marek, Verner Pavel, Ficek Aleš, Vaníček Martin, Pokorný 
Ladislav, Šiška Radek, Rohrer Jan. Jednalo se o taktické cvičení, 
kterého se zúčastnily také jednotky PS Mikulov, Hustopeče, 
Břeclav a Pohořelice a  jednotky SDH z Perné, Milovic, Březí, 
Drnholce a Lednice. Na místo se dostavila též Závodní báňská 
záchranná služba PZP Dolní Dunajovice. Naše jednotka byla 
pověřena kyvadlovou dopravou vody z  nedaleko zřízeného 
čerpacího stanoviště. 

  Dne 28.4.2012 ve 19:53 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd 
na požár trávy podél železniční trati ve směru na Pouzdřany. 
Jednotka vyjela na  místo zásahu vozidlem CAS 25 K  Liaz 
v počtu 1+5 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, Hanuš 
Aleš, Ficek Aleš, Pokorný Ladislav a Veselský Miroslav. Na místo 
byly vyslány také jednotky HZSp SŽDC Brno, PS Židlochovice 
a PS Pohořelice. Jednalo se o požár trávy o celkové délce cca 
150 metrů. Na likvidaci byly nasazeny 2 vysokotlaké proudy. 

  Dne 6.5.2012 v 16:44 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd 
na  požár osobního automobilu u  obce Uherčice. Jednotka 
vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+1 
ve  složení Verner Pavel, Augustin Marek. Jednalo se o požár 
osobního automobilu na  LPG. Na  místě zasahovaly také 
jednotky PS Hustopeče a  SDH Velké Němčice. Byli jsme 
pověřeni řízením dopravy a  dočasnou uzavírkou silnice 
ve směru od Velkých Němčic. Vzhledem k tomu, že spuštění 
sirény ze strany operačního střediska bylo provedeno se 
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značnou časovou prodlevou, byla jednotka nucena vyjet pouze 
ve velmi omezeném počtu dvou členů. 

  Dne 18.5.2012 ve  20:25 hodin byl jednotce vyhlášen 
výjezd na požár skladu u čerpací stanice fy. Chemis ve směru 
na Pasohlávky. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 
25 K Liaz v počtu 1+4 ve složení Verner Pavel, Augustin Marek, 
Hanuš Aleš, Ficek Aleš a  Hochman Radim. Během cesty 
na  místo zásahu dorazila na  operační středisko upřesňující 
informace, že se nejedná o požár skladu, ale o hořící suchou 
trávu vedle této budovy. Vzhledem k  tomu, že byl vyhlášen 
druhý stupeň požárního poplachu, bylo následně několik 
jednotek odesláno zpět na základny. 

Marek Augustin
Fotografi e a  aktuality z  činnosti SDH Vranovice najdete 

na http://hasicivranovice.webnode.cz

Junáci
Jarní sběr
Dne 14. 4. 2012 jsme uspořádali již třetí ročník akce 

Jarní sběr. Cílem akce je uklidit nepořádek kolem cest, které 
spojují jednotlivé oddíly našeho skautského střediska. Letos 
se zúčastnili skauti z  oddílů Jaguáři Vranovice, Hustopeče 
a  Kolbiza Uherčice. V  osm hodin ráno nás sedm vyšlo 
z Vranovic směrem na Uherčice.

 Sesbíraný odpad jsme třídili na  plast, směs a  hliník. 
Většinou se jednalo o odpadky,které zřejmě omezují řidiče při 
řízení a proto musí být okamžitě z vozidla odstraněny - PET 
lahve, krabičky od cigaret, plechovky od nápojů a různé sáčky. 
Kluci po  cestě vytvářeli žebříčky oblíbenosti značek cigaret 
a země původu podle nápisů upozorňujících na účinky kouření. 
Některé exempláře byly dokonce až z Ruska nebo Anglie. Tak 
nám cesta rychle ubíhala a pytle kolem cesty přibývaly. O půl 
druhé jsme sbírání ukončili a šli do Uherčic na táborák. V lese 
před vesnicí se nedaly přehlédnout kupy odpadků, které 
posbírali skauti z  Uherčic, dokonce našli i  televizi. Nahoře 
u  sklepů už čekala hustopečská výprava. Společně jsme si 
opekli špekáčky a autobusem odjeli domů. Celkem 19 skautů 
nasbíralo 55 pytlů odpadu, který byl uložen do sběrných dvorů.

Jan Vybíral

Klub maminek
V klubu maminek se stále 
něco děje
Kromě zábavného tvoření pro děti a  maminky jsme se 

v  březnu zapojily do  diskuze s  p.  Škrdlíkovou z  Centra pro 
rodinu a soc. péči na téma výchova. Opět jsme s ní debatovaly 
o dětech a získaly pár užitečných rad, jak zvládat své dítě a jak 
ho do budoucna nasměrovat tou správnou cestou.

V dubnu jsme si zase společně vyzdobily dětské pokojíčky 
pomocí zrcátek, a to byla také oblíbená činnost. Hlavně dětem 
se pak výsledek moc líbil.

Foto: Zdenka Šišková

K  svátku matek jsme udělaly radost nejen sobě a  dětem, 
ale i babičkám, a to tím, že jsme malovaly a zdobily květináče. 
Ubrousková technika se tak stala u nás velmi oblíbenou. Škoda 
jen, že této příležitosti využilo tak málo maminek. 

Na  besedu s  programem M-ANIMA jsme byly také moc 
zvědavé. Dozvěděly jsme se o vzdělávacích kurzech pro matky 
s  malými dětmi a  ženami před návratem do  zaměstnání. 
Cílem tohoto vzdělávání je hlavně posílení sebevědomí. Dále 
schopnost naučit se lépe zvládat různé situace tak, abychom 
byly úspěšné při hledání zaměstnání po  mateřské dovolené, 
což není v dnešní době jednoduché. 

Určitě by se dalo na toto téma ještě dlouho diskutovat...
Blíží se prázdniny, ale my se těšíme, že se ještě do června 

budeme společně podílet na  našem programu. Např. účast 
na Dni dětí, zdobení textilu , prezentace kosmetiky Aloe vera 
a  červen zakončíme táborákem. Vše bude ještě uveřejněno 
v programu na vývěsce.

V  červenci a  srpnu se budeme setkávat každé pondělí 
od 16:00hod. na  fotbalovém hřišti, kde s dětmi budeme hrát 
různé hry. V tuto dobu mají možnost přijít i pracující maminky.

Tímto bychom chtěly apelovat na to, že se do našeho klubu 
mohou zapojit opravdu všechny maminky. Dokonce už jsme 
i  na  sociální síti zvané Facebook, pod skupinou – Maminky 
z Vranovic. 

Tam si vyměňujeme navzájem své názory, nápady, rady atd. 
Najdete tam i různé akce, co se kde děje a také fotografi e, co 
právě tvoříme v klubu.

http://www.facebook.com/groups/103401113116140
Přijďte, těšíme se na vás.

Zdenka Šišková

Klub důchodců
Co se dělo v Klubu důchodců
První pondělek v  měsíci dubnu začal zajímavě. Pan 

Procházka včelař z Přibic nám velice poutavě vyprávěl o medu 
- od  začátku - o  včeličkách, o  jejich práci, o  práci včelaře 
s medem, až po léky, které se z medu vyrábí. Díky němu jsme 
zase o  něco chytřejší. Od  18 - 21.4 byla sbírka ošacení pro 
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SPORT
Zprávy z T.J. SOKOL 
Vranovice 
z činnosti oddílů:
Oddíl všestrannosti

POZVÁNKA
Oddíl všestrannosti Vás všechny srdečně zve na Sokolské 

odpoledne, které se uskuteční v neděli 10. června v sokolovně. 
Začátek v 15:00 hod.

Představí se Vám cvičenci našeho oddílu ve třech skladbách.
Ať žijí duchové – skladba pro rodiče s dětmi a předškolní 

mládež za podpory dvou celků z župy J.Máchala
Dávej ber – skladba pro starší žactvo
Nebe nad hlavou – skladba pro dorostenky a ženy
Přislíbili nám účast i  někteří hosté – Vranovická chasa,  

Crazy Girls

XV.všesokolský slet v Praze
se bude konat ve dnech 5. a 6. července v Praze na stadiónu 

SYNOT TIP ARÉNA Praha.
Naše výprava, o celkovém počtu 24 účastníků (21 cvičenců 

a  tři členové doprovodu), odjede do  Prahy již v  sobotu 30. 
června v odpoledních hodinách a to proto, abychom se mohli 
zúčastnit tradičního sletového průvodu Prahou, který začíná 
v neděli 1.7. v 10:00 hod na Václavském náměstí. Vrátíme se 
v  pátek 6.července v  nočních hodinách. Do  Prahy odjedou 
jen cvičenci skladeb Dávej ber a Nebe nad hlavou. Z důvodu 
velké náročnosti na  přesuny ze školy v  Nových Butovicích 
(zde budeme ubytovaní a  máme zde zajištěno i  stravování)  
na stadión v Edenu, jsme se rozhodli, že cvičenci skladby pro 
rodiče s dětmi a předškolní mládež do Prahy nepojedou. 

V současné době „dopilováváme“ nácvik skladeb (přiložené 
fotografi e z „pražských skladeb“), abychom je mohli perfektně 

předvést nejenom v Praze, ale i na všech vystoupeních, která 
nás čekají:
20.5.  secvičná skladby Dávej ber v Brně
27.5.  Veřejné cvičení v Tišnově skladba Nebe nad hlavou
3.6.  Veřejné cvičení v  Moravských Bránicích – všechny 

skladby: Ať žijí duchové, Dávej ber, Nebe nad hlavou
10.6.  Sokolské odpoledne ve Vranovicích – všechny tři skladby 
17.6.  Sokolské Brno – všechny tři skladby
23.6.  secvičná skladby Nebe nad hlavou
24.6.  Veřejné cvičení v  Nových Bránicích – zatím potvrzena 

účast skladby Dávej ber
30.6.  odjezd do Prahy – cvičenci skladeb Dávej ber a Nebe nad 

hlavou. 

Foto: Marta Goliášová

Přebor župy Jana Máchala 
v sokolské všestrannosti
V  sobotu 12.5.na brněnském stadiónu Rosnička skončil 

přebor župy Jana Máchala v  sokolské všestrannosti.. Poprvé 
v historii naší T.J. jsme se tohoto přeboru zúčastnili i my. 

Diakonií Broumov. Sešlo se hodně věcí a musíme poděkovat 
všem, že pytle a krabice byly pořádně zavázané. Myslíme, že 
všichni ti dárci mají o jeden dobrý skutek víc.

Foto: Růžena Bauchová

No a v květnu byla oslava Dne matek. Výbor KD připravil 
pohoštění, L. Lazarova hudbu a  zpěv a  o  dobrou náladu 
se přičinilo všech 35 přítomných. Kéž by se nás tolik sešlo 
i v červnu na táboráku! Je naplánován na pondělí 4.6. v 17. hod. 
na sokolském hřišti. Ke konci měsíce bude členská schůze a pak 
už budou i pro nás seniory prázdniny. Masáže a pedikura bude 
budou však pokračovat, informace podá pí.  Novotná. 26. 5. 
vyjížděli důchodci na zájezd do Milotic, Strážnice a Mikulčic.

-bau-

Klub důchodců Vranovice pořádá zájezd 
do Čalova v sobotu 16. 6. 2012. Cena 
pro člena 150,- Kč a pro nečlena 230,- Kč. 
Autobus odjíždí v 6 hodin od obecního úřadu. 
Přihlášky do 11. 6. 2012 v trafi ce u pekárny.
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Přebory sestávaly ze čtyř disciplín. Plavání, sportovní 
gymnastiky, šplhu a atletiky.

Naši T.J. reprezentovali starší žáci ve  věkové kategorii IV. 
(t.j. ročník 1997 a 1998) David Dubský a Pavel Goliáš. A jak 
jsme obstáli? Na výbornou.
I. PLAVÁNÍ – 4.12.2011 – plavecký bazén Brno Lesná. 50 m, 
volný způsob
I. místo - David Dubský čas 29,70 s
V. místo – Pavel Goliáš 45,31 s
II. GYMNASTIKA – 24.3.2012 tělocvična Sokola Brno I.
I.  místo – Pavel Goliáš s 35,6 body 
II. místo – David Dubský s 35,5 body
( prostná, přeskok, hrazda, kruhy,bradla max. 50 bodů) 
nejvyšší bodová ztráta jim byla udělena za nevhodné – 
negymnastické oblečení.
III. ŠPLH
I. místo - Pavel Goliáš  - 7,72 s
II. místo – David Dubský – 9,2 s
IV. ATLETIKA 
I.místo – Pavel Goliáš
Běh 60 m - 8,8 s; 800 m – 02:54,40 min; 
Hod kriketovým míčkem – 55,52 m; 
Skok daleký 4,38 m.

Celkové hodnocení – Pavel Goliáš I. místo ve  své věkové 
kategorii. Jako jediný z  šesti dokončil celé přebory. David 
Dubský se z důvodu nemoci nezúčastnil posledního z daných 
přeboru a proto nebyl v celkovém pořadí vyhodnocen.

Marta Goliášová

Oddíl silového trojboje

Pláteník patří mezi mistry 
republiky
Pavel Pláteník ze Sokola Vranovice je bronzovým mistrem 

České republiky v silovém trojboji. Od druhého místa ho dělily 
pouhé 2,5 kilogramy. Místo na  bedně vítězů si mezi tvrdou 
konkurencí vybojoval v sobotu 7. dubna 2012 v Kuřimi.

„Do soutěže bylo nominováno celkem 86 závodníků z 26 
oddílů z celé České republiky. Závody probíhaly pod přísnými 
pravidly IPF a vypsanými limity pro každou váhovou kategorii,” 
přiblížil trenér a rozhodčí Ivan Karpíšek.

Foto: powerlift er.lcz

Pavel Pláteník závodil v  kategorii mužů do  83 kg a  třetí 
místo si zasloužil za celkový výkon 662,5 kg. V disciplíně dřep 
zvládl zátěž 265 kg, v benčpresu 160 kg a mrtvým tahem zdolal 
237,5 kg. V každé jednotlivé disciplíně získal Pláteník ještě dílčí 
medaile. Za dřep stříbrnou a za benčpres a mrtvý tah bronzové 
medaile.

-hum-karp-

SK Vranovice
Fotbalový klub má nové logo
V dubnu probíhala na stránkách www.vranovice.eu anketa 

o výběr nového fotbalového loga SK. Děkujeme všem kteří se 
hlasování zůčastnili a zároveň patří velký dík tvůrcům návrhů, 
kteří nás svými ztvárněními velice potěšili. Vítězné  logo bude 
prezentováno na oslavách založení klubu  i se jménem autora 
návrhu, který bude oceněn.

POZVÁNKA
V letošním roce uplyne 80 let od založení 
fotbalového klubu SK Vranovice.
16. 6. 2012 proběhne v našem areálu den 
oslav tohoto výročí, kterého se zúčastní 
i spřátelený tým OFK Klačany .
Program oslav:
8.30 hod. Zahájení a prezentace klubového 

znaku
Od 9 hodin proběhnou zápasy našich 

mužstev v tomto časovém 
harmonogramu 

9-10 hod.  Základna SK - Sokol Ivaň
10.30-11.45 hod.  Žáci Sk - Sokol Ivaň
12.30-14.00 hod. Dorost SK - Žabčice
14.30-16.00 hod. St.páni SK - St. Páni  

  Klačany
16.30-18.00 hod. Mužstvo SK - Klačany
18.15-19.30 hod. Vranovické baby -   

  Pohořelice
Od 20.00 hod  Zábava s taneční   

  kapelou Blue Band

Tímto bychom chtěli srdečně pozvat všechny bývalé 
hráče, funkcionáře a  přátele fotbalu ke  společné 
oslavě plné fotbalových zápasů zakončené
taneční zábavou 

Změna programu vyhrazena, vstupné dobrovolné
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Agentura domácí pé e 

 
 
      

 
 
 

Nabízíme služby v domácnosti a doprovod: 
 

• úklid, mytí oken, žehlení, praní, opravy prádla atd. 
• donáška malých i velkých nákup , lék  atd. 
• pomoc p i oblékání a svlékání v etn  speciálních pom cek 
• pomoc a podpora p i podávání jídla 
• pomoc p i p esunu na l žko nebo vozík 
• pomoc p i úkonech osobní hygieny 
• poskytnutí informací ohledn  p ísp vku na pé i dle zákona  

. 108/2006 Sb. O sociálních službách 
 
 
 

Pro bližší informace volejte a ptejte se 

  724 744 637 
Kája Šopíková, Pin ulky 344, Vranovice 

www.domacipecekaja.cz  
 
 

K t kt í b Káj Š ík á il ik k@

Fotbalový výbor SK   řeší  již nějaký čas opravu  závlahového 
systému včetně studny, jejíž kapacita je absolutně nevyhovující 
a zavlažování je možné pouze na hlavním hřišti s přestávkami, 
aby mohla dotéct do závlahy voda. Celá tato akce je náročná jak 
časově a bude probíhat ještě nejméně půl  roku  tak i fi nančně, 
proto jsme podali žádost  o  dotaci u  Jihomoravského kraje  
na částečné pokrytí nákladů na opravu a technické zhodnocení 
závlahového systému . Na  vyjádření stále čekáme, zatím je 
oprava fi nancována ze zdrojů SK. Probíhá postupný nákup, 
výměna a  oprava závlahových puků, dojde k  zakoupení 
cisterny a čerpadel, které budou sloužit k přečerpání vody ze 
studny a bude sloužit ke kvalitnímu zavlažování obou hracích 
ploch SK. 

Jelikož se na hracích plochách SK potkáváme  stále častěji 
s pozůstatky psích exkrementů od psů , kteří jsou  zde (díky 
svým majitelům) volně puštěni a  hrací plochy jsou určené 
ke hře zvaná kopaná, je  přísný zákaz vstupu se psy na obě hrací 
plochy !!!

Fotbalové statistiky necháme do  příštího zpravodaje, kde 
zhodnotíme uplynulou sezonu.

 Za fotbalisty Mirek Ježa 
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Bezplatná 
občanská 
inzerce

Prodám:
  Nokia 6300, moderní 

design, tloušťka pouze 
12 mm, velmi odolný 
ocelový kryt,fotoaparát/
kamera, MP3 přehrávač, 
bluetooth,USB,internet, email 
aj., paměťová karta, jako nový 
včetně přísl., jen 1200 Kč. I na 
dobírku. T : 731719454

  Pěkný kovový model 
německého tanku King 
Tiger. Délka cca 18 cm. 
Firma del Prada. Výborný 
stav, nepoškozený. Cena 
350 Kč. Zašlu na dobírku. T : 
731719454

  Hvězdářský dalekohled 
- teleskop pro začínající 
astronomy, kompletní 
souprava včetně hledáčku, 
kompasu, stativu, nový v orig. 
balení, cena pouze 800 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. T:  
604961269

  Ultrazvuková čistička, úplně 
nová, dokonale a šetrně vyčistí 
šperky, brýle, zubní protézy, 
hodinky aj. drobné předměty, 
velmi jednoduchá obsluha, 
český návod, cena 490 Kč. I na 
dobírku. T: 604961269

  NOKIA 6070, barevný displej, 
MMS, fotoaparát/kamera, FM 
rádio, infraport, organizér, java, 
hry, s novou nab., stříbrný, jako 
nový, ve 100 % stavu, jen 800 
Kč. I na dobírku. T: 604961269

  Výhodná koupě: Indukční 
deska, 3 plotýnky, původní 
cena 10 tis. Kč nyní 5 tis. Kč, 
dále souprava nádobí ze 
speciální slitiny pův. cena 
20 tis. Kć nyní 8 tis. Kč, dále 
speciální multifunkční hrnec 
pův. cena  20 tis. Kč nyní 6 
tis. Kč. Vše nové, nepoužité, 
nevhodný dar, ceny k jednání. 
T.: 776 376 380

  Prodám mobilní telefon 
Nokia 3310, málo používaný, 

5M za5M za 375,-375,-
- cena 12-ti měsíčního předplatného
- aktivace 1,- Kč se smlouvou na 12 měsíců

SLEVA 3% pro zákazníky firmy 
MPclick na pobočkách Hustopeče 
a Židlochovice. Sleva se týká sorti-
mentu mobilních tel., výpočetní 
techniky a příslušenství.

tel.: 739 054 060
www.mpclick.cz

a  10M zaa  10M za 432,-432,-

INTERNETINTERNETINTERNET

PRO NOVÉ UŽIVATELE
  1měsíční tarif  
   bezdrátový router

aktivaace 1,

PRO
  1m

 aktiva

AKCE ! AKCE ! AKCE AKCE !
LE

ZDARMA

ční tarif 
á
ční tarif  
átový router

ZDARMA
s nabíječkou,  ve 100 % stavu, 
jednoduché ovládání, velká 
písmena – vhodný pro seniory, jen 
490 Kč. I na dobírku. Tel : 731342476

  Prodám nový dalekohled, 30 x 
60 mm, barva černá, s brašnou, 
Russia, výborný stav, cena jen 450 
Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel. 
731342476

  Prodám 2 nepromok. plachty 
3x4m, odolné proti slunci i mrazu, 
ze silnější plast. hmoty, univerz. 
použití na stavbě, zahradě apod., 
úplně nové v orig. balení,  290 Kč/
ks. I na dob. Tel. : 731342476
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Slavnosti m sta Poho elice a okolí 
VIII. ro ník

15. – 17. ervna 2012

Pátek 15. ervna 2012

Sobota 16. ervna 2012

Pódium A (u sportovní haly)
19:00 ....Máš asBand
21:00 ....Vlasta Redl
22:30 ....Re  exy
24:00 .... Vztahy – hudební skupina

Pódium B (Stará Obec)
21:00 .... Trajekt

Pódium A (u sportovní haly)
14:00 .... Zahájení
14:10 ....Historická módní p ehlídka
15:00 ....V ra Špinarová
16:30 .... Shake-UP – SV  Poho elice
17:00 ....Mandrage
18:15 .... Shake Up – SV  Poho elice
18:30 .... Funny Angels - SV  Lužánky
19:00 ....Tomáš Klus 
21:00 .... Kapriola – babská rocková kapela
22:30 ....Marian & 333

Pódium B (Stará Obec)
 Cirkus trochu jinak
14:00 .... Sout že pro d ti
 Cirkusový orloj

 V štírna

21:00 ....Merllin

Nám. Svobody 
 Baštý i
14:00 .... Šermí ská vystoupení

Pódium A (u sportovní haly)
 Zahájení programu
14:00 ....MŠ Poho elice - cirkus
14:20 .... ZŠ a MŠ Poho elice
14:50 .... Rozmarýnek + Šatava ZUŠ Poho elice
15:20 .... Crazy Vranovice
15:30 ....Novoveská štístka
16:00 ....Mužáci z Poho elic a okolí
16:15 ....Polan an – Valašská svatba
16:45 ....Mužáci z Poho elic a okolí
17:00 ....Polan an – tane ní pásmo
17:25 ....Polan an – cimbál
18:00 .... Junior Band ZUŠ Poho elice

Pódium B (Stará Obec)
 Cirkus trochu jinak
14:00 .... Pohádkový koloto

 Interaktivní workshop

Nám. Svobody 
 Baštý i
14:00 .... Šermí ská vystoupení

Ned le 17. ervna 2012

w w w . p o h o r e l i c e . c z
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Společenská 
rubrika

  Životní jubilea:
Červenec
Hohn Jan ...................................60 let
Dofk ová Drahomíra.................65 let
Damborská Anna .....................86 let
Kotačka Jan ...............................84 let
Hanušková Marie .....................88 let
Mazal Břetislav .........................70 let
Pavlíček Zdeněk .......................75 let
Tománková Jaroslava ...............70 let
Wollinger Karel ........................75 let
Veselá Marie ..............................65 let
Srpen
Vacková Anna ...........................83 let
Furchová Marie ........................60 let
Richter Petr ...............................65 let
Šimunková Piroska ..................83 let
Vajbarová Ludmila ...................65 let
Zouharová Albína ....................92 let
Wenisch Zdeněk .......................65 let
Bednářová Marie ......................84 let
Václavík Josef ............................87 let
Veselá Růžena ...........................80 let
Dvořáček Josef ..........................93 let
Vajbar Oldřich ..........................65 let
Procházka Josef ........................60 let
Vybíralová Eliška ......................88 let
Kadlec Josef ...............................60 let
Kellner Vladimír ......................65 let

  Narození
Obdržálek Vojtěch
Doláková Michaela
Vaníček Radim

  Úmrtí
Jebavá Zlatuška
Duroň Stanislav
Trávníková Hilda
Suchánková Marie

  Počet obyvatel ke dni 
 20. 5. 2012.

muži ............................................1038
ženy ............................................ 1044
celkem .........................................2082
 z toho dospělí ..........................1756
 děti ..............................................326

Zdroj: matrika OÚ, 
připravila Ivana Pospíšilová

Fotosoutěž 2012
Sdružení AmisArt každoročně vyhlašuje soutěž v digitální 

fotografi i, letos je tématem: „Humor ve fotografi i“. Soutěže 
se mohou zúčastnit všichni bez omezení věku a každý 
soutěžící může poslat 5 vlastních digitálních fotografi í. 

Podrobné informace 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, na níž budou předány 
ceny vítězům fotosoutěže. 

Přejeme dobré světlo a těšíme se na Vaše fotografi e!
Za sdružení Amis Art 

Naďa Rejtková

Vinotéka Celnar Vranovice
Pouzdřanská ulice (v budově bývalého ZZN)

  ochutnávka vín
  rodinné oslavy
  fi remní akce
  kapacita 25 lidí, zahrádka
  40 druhů vín
  rauty, občerstvení

Otevírací doba pro veřejnost: pátek a sobota: 17 – 22 h
možnost objednávek T.: 723 467 493

Chcete mít přehled 
o aktuálním dění v obci? 

Sledujte www.vranovice.eu 
a Facebook
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Budova Základní školy Vranovice na  Masarykově ulici oslavila v  květnu 
tohoto roku 100leté výročí od  svého vzniku. Obec Vranovice a  Základní 
a  mateřská škola Vranovice uspořádaly k  tomuto výročí program, jenž 
umožnil nahlédnout do  historie školy i  současného života žáků a  učitelů. 
K výročí školy byl vytištěn Almanach a upomínkové hrníčky.

-hum-
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Páteční program přinesl vzpomínky,
divadlo i noční prohídku
Škola žila svými oslavami celý víkend 25. – 27. května 

2012. Od pátečního podvečera, kdy se setkali bývalí učitelé 
a učitelky školy se svými žáky i současnými učiteli.

Celkem třináct pedagogů a tři bývalí žáci vzpomínali své 
kolegy, učitele i  historky z  provozu školy. Přál bych všem 
současným žáků vyslechnout jejich vyprávění. Do budoucna 
jsem se domluvili, že podobné setkání uskutečníme 
minimálně jedenkrát do roka.

Dalším dychtivě očekávaným programem bylo divadelní 
představení Dívčí válka, zahrané žáky devátých tříd. 
Zaplněný sál U Fialů aplaudoval i během představení. 

Velkým tajemnem byla opředena noční prohlídka školy. 
Probíhala od 22 do cca 24 hodin  a zúčastnilo se jí, k našemu 
příjemnému překvapení, kolem 150 lidí, kteří museli být 
rozděleni do  tří skupin, kterých se ujali průvodci z  řad 
učitelů a žáků.

Pravou noční atmosféru ve  škole potom zažila asi 25 
žáků, kteří pomáhali s přípravou a v průběhu oslav. Společné 
přespávání v tělocvičně mělo určitě své kouzlo.

Sobota byla ve znamení 
ofi cialit a tvůrčích dílen
Sobota ráno už byla ve  znamení posledních doladění. 

V 10 hodin byly oslavy slavnostně zahájeny za přítomnosti 
vedení obce, učitelů školy i početných občanů.

Od půl jedenácté až do páté hodiny odpolední žila škola 
dílnami, provázení, obdivování historických fotografi í, 
dobových artefaktů i současných výtvorů žáků školy. Mnozí si 
pochvalovali možnost vyzkoušet si své znalosti, dovednosti. 
Výstavy byly ve všech třídách školy a každý si našel to své. 
Od  výtvarné výchovy až po  zeměpis. Celá jedna učebna 
byla věnována panu Janu Drápalovi a  jeho turistickému 
kroužku. Celkovou návštěvnost v sobotu odhadujeme na tři 
stovky  návštěvníků. Každá dílna či aktivita byla navštívena 
minimálně dvaceti diváky či přímými účastníky.

 S  poledním vyzváněním zvonů začala slavnostní část 
na  obecním úřadě. Ocenění dlouholetých pedagogů školy. 
Přítomni byli i čtyři ředitelé školy, kteří vedli školu od 70. let 
až do současnosti.

 Od  páté hodiny odpolední škola postupně utichala. 
Poslední návštěvní opustil její brány krátce před půl šestou.

Po nedělní mši svaté požehnal škole i přítomným místní 
farář P.  Josef Malík. Obřadu se zúčastnilo asi 60 místních 
občanů. Škola byla požehnána téměř přesně na den 100 let 
od posvěcení, které se uskutečnilo v neděli 19. 5. 1912.

Mgr. Oldřich Vybíral, ředitel školy
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Pamětní listy a kytice pro učitele
Stoleté výročí měšťanské školy ve  Vranovicích bylo 

příležitostí aby vedení obce a školy ocenilo významné učitele, 
kteří na  škole působili. Ofi ciální setkání a předání pamětních 
listin s kyticemi se uskutečnilo v sobotu 26. května 2012 ve 12 
hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vranovice.

Oceněno bylo celkem šwstnáct osobností školy z  nichž 
většinu tvořily ženy. Jediným oceněným mužem byl dlouholetý 
ředitel školy Josef Varmužka.

Pamětní listy převázané pečetí se znakem obce Vranovice 
předal zasloužilým učitelkám a  někdejšímu řediteli starosta 
obce Jan Helikar a  s kyticí květin jim popřál současný ředitel 
školy Oldřich Vybíral.

Seznam oceněných osobností: 
1. Ludmila Doležalová, Vranovice
2. Ludmila Drápalová, Vranovice
3. Marie Duroňová, Vranovice
4. Marie Chromcová, Přibice
5. Jana Kodýtková, Vranovice
6. Helena Koubková, Vranovice
7. Libuše Krejčiříková, Vranovice
8. Věra Lorenzová, Vranovice
9. Vlasta Lorenzová, Vranovice
10. Marie Lucká, Vranovice
11. Eva Šírová, Brno
12. Marie Štekleinová, Vranovice
13. Helena Varmužková, Vranovice
14. Josef Varmužka, Vranovice
15. Věra Teturová, Vranovice
16. Marie Zajícová, Vranovice

Fotogalerie oceněných učitelů:

Zleva Ludmila Doležalová, Ludmila Drápalová, Marie 
Duroňová

Ludmila Doležalová
Svědomitá učitelka vyučující děti v  1. – 5. postupném 

ročníku. Vždy vykazovala dlouhodobě velmi dobré výsledky 
práce.

Na škole působila v letech 1981 – 2007, celkem 26 let.

Ludmila Drápalová
Žáci i  kolegové ji znají jako zodpovědnou a  náročnou 

učitelku zeměpisu, přírodopisu a  chemie. Ale také jako 
organizátorku žákovských soutěží a olympiád a spoluautorku 
knihy Obec Vranovice vydanou u  příležitosti 750letého 
výročí obce.

Na škole působila v letech 1956 – 1990, celkem 34 let.

Marie Duroňová
Svědomitá, kvalitní učitelka matematiky a  fyziky, 

orgánizorka soutěží a olympiád, v období let 1968 – 1978, 
pracovnice vranovické knihovny, spoluautorka Knihy Obec 
Vranovice vydané u příležitosti 750letého výročí obce.

Na škole působila v letech už před rokem 1960 – 1990, 
celkem 30 let a 6 měsíců.

Marie Chromcová
Vyučující matematiky a  chemie, 

zodpovědná učitelka a  svědomitá 
ve funkci hospodářky školní odborové 
organizace.

Na škole působila v letech 1980 – 
1999, celkem 19 let.

Jana Kodýtková
Spolehlivá učitelka přírodopisu 

a  tělesné výchovy, obětavá 
organizátorka sportovních akcí 
a  soutěží, vedoucí lyžařských 
výcvikových kurzů a  zájezdů. Škole 
pomáhá s výukou i v současné době.

Na škole působila v letech 1966 – 
1994, 2009 – 2012, celkem 31 let

Helena Koubková
Svědomitá učitelka, patřící 

ke  stabilizovanému schopnému 
týmu učitelek 1. stupně vranovické 
školy. Zodpovědná po  řadu let 
ve funkci hospodářky školní odborové 
organizace.

Na  škole působila v  letech před 
rokem 1959 – 1998, celkem 39 let.

Libuše Krejčíříková
Spolehlivá a  svědomitá učitelka 

v  1. -5. postupném ročníku, aktivní 
dlouholetá členka Českého svazu 
žen, podílející se na  společenském 
dění v  obci a  spoluautorka Knihy 
Obec Vranovice vydané u příležitosti 
750letého výročí obce.

Na škole působila v letech 1971 – 
2006, celkem 34 let.
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Vlasta Lorenzová
Výborná češtinářka, za  kterou 

dodnes chodí studenti pro pomoc 
a  radu. Organizátorka kulturního 
a tělovýchovného dění v obci, zapálená 
herečka a  režisérka někdejšího 
vranovického ochotnického divadla. Je 
spoluautorku knihy Obec Vranovice, 
vydanou u  příležitosti 750letého 
výročí obce.

Na  škole působila v  letech 1950 
-1986, celkem 36 let.

Věra Lorenzová
Služebně nejstarší učitelka 

Základní školy Vranovice. Působila 
na  1.- 5. postupném ročníku, známá 
jako zvlášť výborná elementaristka, 
svědomitá v práci. Dlouholetá členka 
Sboru pro občanské záležitosti.

Na škole působila v letech 1958 – 
1998, celkem 40 let

Marie Lucká
Zodpovědná učitelka působící 

v  1.- 5. postupném ročníku. Jako 
aprobovaná tělocvikářka se podílela 
na  sportovních akcích a  lyžařských 
výcvikových kurzech školy.

Na škole působila v letech 1976 – 
2010, celkem 34 let.

Eva Šírová
Učitelka jež řadu let vyučovala 

český jazyk a  hudební výchovu. 
Připravovala žáky do  pěveckých 
a recitačních soutěží a vedla na škole 
pěvecký sbor.

Na škole působila v letech 1980 – 
2000, celkem 20 let.

Marie Štekleinová
Oblíbená a  výborná učitelka 

matematiky a  chemie. V  období 
od  r. 1973 do  r. 1990 navíc vedla 
velice kvalitně a  zodpovědně obecní 
kroniku.

Na škole působila v letech 1975 – 
2001, celkem 26 let.

Věra Teturová
Zasloužilá a  zodpovědná učitelka 

působící v 1.- 5. postupném ročníku. 
Známá svými dlouhodobě kvalitními 
výsledky práce.

Na  škole působila v  letech před 
rokem 1960 – 1996, celkem 36 let.

Helena Varmužková
Učitelka přírodopisu a  pěsti-

telských prací. Pod jejím vedením 
žáci dosáhli vynikajících výsledků 
v  biologických olympiádách. Řadu 
let navíc zastávala funkci zastupující 
matrikářky obce a  členky sboru pro 
občanské záležitosti.

Na  škole působila v  letech rokem 
před 1970 – 2006, celkem 36 let.

Josef Varmužka
Dlouholetý ředitel školy, který 

podporoval široké mimoškolní 
aktivity. Jeho zásluhou byl na  dlouhá 
léta vytvořen kvalitní učitelský sbor.

Na  škole působil v  letech před 
rokem 1970 – 2002, celkem 37 let.

Marie Zajícová
Spolehlivá a  svědomitá učitelka 

působící v  1.-5. postupném ročníku. 
V mimoškolních aktivitách vykonávala 
po  mnoho let funkci knihovnice 
v Místní lidové knihovně Vranovice.

Na  škole působila v  letech před 
1960 – 1998, celkem 38 let.

Připravili: 
Dagmar Humpolíková, Josef Varmužka a Jaroslav Pezlar

Organizaci oslav 100letého výročí Měšťanské 
školy Vranovice na Masarykově ulici zajistila 

ZŠ a MŠ Vranovice a Obec Vranovice.
Oldřich Vybíral, Andrea Lastomirská,

Jaroslav Pezlar, Dagmar Humpolíková
a učitelé a žáci 2. stupně ZŠ Vranovice.
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