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Cyklisté se loučili burčákem i freestylem
Na pět set cyklistů se v sobotu sjelo do Vranovic, aby se tu společně rozloučili s končící 

sezónou na cyklotrase Brno - Vídeň. Kromě domácího štrúdlu, který dostal každý účastník 
na uvítanou, pro ně organizátoři připravili poutavý program, včetně dvou cyklistických 
okruhů. 

V areálu sokolského hřiště, kde se akce konala, tekl burčák i pivo proudem, lidé si 
pochutnávali na zabijačkových specialitách a grilovaných steacích. „Tak vynikající štrúdl 
jsem dlouho neměl, je ještě teplý,“ pochvaloval si jeden z prvních návštěvníků, který 
dorazil s pelotonem bikerů vypraveným z Brna. Pohodovou atmosféru navodila i country 
kapela Colorado z Velkých Pavlovic a přestože tanec nebyl původně v plánu, vzhledem 
ke sportovnímu zaměření akce, netrvalo dlouho a na parketu byly k vidění skupinky 
tanečníků ve sportovních dresech.

Největší pozornost však přitahovala vystoupení freestylistů na kolech a koloběžkách. 
Odvážné triky, které na rampě předváděl trojnásobný mistr světa Martin Nogol i ostatní 
akrobaté vzbuzovaly údiv u dětí i dospělých. A někteří nebojsové z publika se nechali 
vyhecovat i ke spolupráci. „Který z vás bude tím třináctým odvážlivcem, který si lehne 
za rampu?“ Vyzýval je k utvoření živé překážky komentátor a freestylista Jan Valenta. 
„Starosta!“ zaznělo z davu směrem k přihlížejícímu představiteli radnice Janu Helikarovi. 
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce

» Ten se nenechal příliš dlouho pobízet, sundal sako a lehl si k ostatním 
dobrovolníkům na konec řady. „To bylo o fous,“ komentoval těsný 
dopad bikera. Nebyl to však poslední kousek rozjetých akrobatů. 
Show pokračovala až k počtu šestnácti vedle sebe naskládaných 
těl. „Kluci musí mít naprostou jistotu, že to zvládnou, jinak by 
neskočili. Ještě nikdy se nic nestalo,“ potvrdil Jan Valenta.

K překvapení organizátorů, kterým byla obec Vranovice 
a Cyklistická stezka Brno – Vídeň se účastníci akce drželi více 
v areálu a na připravené cyklookruhy jich vyjelo jen málo. Podle 
projevených reakcí se jim ve Vranovicích líbilo.

Dovětek: Průběh akce letos bohužel ovlivnil blížící se termín krajských 
a senátních voleb. Starosta obce a organizátoři odolávali náporu 
kandidujících stran a politiků, kteří se chtěli na akci ofi ciálně prezentovat. 
Nechtěli jsme dopustit aby se z pohodové záležitosti, jejíž příprava nás 
stála nemalé úsilí, vyklubala  předvolební kampaň. To se do velké míry 
podařilo. Jeden stánek politické strany se sice v blízkosti sokolovny objevil, 
ale byli jsme rádi, že se nám ho podařilo vyčlenit mimo areál sokolského 
hřiště. Soukromá prezentace jednotlivců mezi návštěvníky byla jejich 
osobním počinem. Věříme, že tato míra politiky vnesená do lidové zábavy 
byla pro zúčastněné únosná. Ani ta však nebyla naším záměrem.

-hum-
Více fotografi í naleznete na webových stránkách obce Vranovice 

v sekci aktuality

Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
dovolím si využít úvodu „Starostí starosty“ k podělení se 

s Vámi o příjemné starosti. A to k přivítání v naší obci nového 
pana faráře Grzegorze Zycha a novu paní ředitelku Základní 
školy a  Mateřské školy Vranovice, kterou byla jmenována 
k 1. 11. 2012 Mgr. Hana Pokorná.

Oběma přeji, aby se jim v  naší obci líbilo, aby zde našli 
porozumění a aby se jim dařilo naplňovat své cíle a předsevzetí, 
s kterými na nové působiště přicházejí.

Touto cestou si dovolím poděkovat za dlouholetou činnost 
v  naší farnosti panu faráři Josefu Malíkovi. Poděkování také 
patří za  téměř pětileté působení ve  funkci ředitele Základní 
školy Mgr. Oldřichu Vybíralovi.

Máme za  sebou letní měsíce, které jsou spojeny hlavně 
s prázdninami, dovolenými, to znamená hlavně s odpočinkem.

Toto období je však pro mnoho z nás každoročně spojeno 
i  s  výskytem větší kriminality, zvýšeného počtu přestupků 
a vandalismu. V tomto roce tomu nebylo jinak.

Vedení obce se tomuto nešvaru dlouhodobě věnuje. 
V  měsíci březnu loňského roku byla zřízena Komise pro 
projednání přestupků a  současně byli jmenování členové 
Komise. Předsedou Komise byl jmenován advokát Mgr.  et 
Bc.  Peter Mrázik, který je garantem odbornosti pro řešení 
přestupků v  režimu Zákona č. 200/1990 Sb., o  přestupcích 
(případně i  jiných právních předpisů). Do  té doby byly 
přestupky projednávány v Pohořelicích a vedení obce nemělo 
možnost posuzování přestupků hodnotit, nevědělo ani o počtu 
přestupků a o jejich závažnosti.

Cílem zřízení „Přestupkové komise“ bylo zajištění 
větší adresnosti projednávaných přestupků, zajištění jejich 
operativního a  rychlého šetření. V  roce 2011, od  vzniku 
Komise, bylo projednáno celkem 6 přestupků. V  letošním 
roce bylo nahlášeno již 15 přestupků. Jedná se o  více než 
stoprocentní nárůst. 

V některých případech se na nás občané obrací s nahlášením 
vandalismu, avšak bez konkrétního sdělení, kdo se vandalismu 
dopustil. V  takových případech je nejdůležitější pachatele 
kvalifi kovaně usvědčit. K  usvědčení pachatelů však nemá 
Přestupková komise žádné pravomoce, ty jsou svěřeny Policii 
ČR. Pro rychlé a  účinné dopadení pachatelů je proto nutné 
obrátit se ihned po  zjištění jakékoliv krádeže či vandalismu 
přímo na Polici ČR, která je, na rozdíl od Komise, oprávněna 
zasáhnout na  místě samém. Zjištěné skutečnosti následně 
Policie ČR předá v  případě podezření ze spáchání trestného 
činu, na  Státní zastupitelství nebo v  případě podezření 
na spáchání přestupku, Komisi pro projednání přestupků.

V  případě, že oznamovatel má podezření z  konkretního 
spáchání přestupku, včetně osoby, která jej způsobila, je možné 
spáchání přestupku nahlásit přímo na  Obecním úřadě. Pro 
ulehčení administrativy je na  obci k  dispozici Formulář pro 
oznámení spáchání přestupku, který oznamovatele spolehlivě 
navede, co je třeba k prošetření podnětu uvést, aby se Komise 
mohla věcí zabývat. 

Cílem činnosti komise není snižování počtu projednávaných 
přestupků, ale snižování počtu spáchaných přestupků. K tomu 
je však nutná spolupráce, v  mnoha případech i  odvaha 
k nahlášení přestupků. V případech, kdy je kdokoliv svědkem 
jakéhokoliv trestného činu nebo přestupku je povinností 
každého z nás oznámit tuto skutečnost Policii ČR. Liknavostí, 
lhostejností ke  svému okolí, někdy i  velkou tolerantností, 
nevědomky sami přestupky a  vandalismus kryjeme, nebo 
k němu dokonce i přispíváme. 

Prvořadým předpokladem pro snížení počtu spáchaných 
přestupků a  vandalismu je zejména rodinná výchova a  úcta 
k  dodržování stanovených pravidel a  zákonů. Druhým 
předpokladem je nebýt ke svému okolí lhostejný.

Zřízení a činnost Přestupkové komise není všelék na snížení 
kriminality a vandalismu v naší obci. Je to pouze jeden krok, 
který může udělat vedení obce. Mnoho dalších krůčků je 
na nás všech, na tom jak budeme přísní sami k sobě a ke svému 
okolí. Na tom jestli v nás převáží lhostejnost nad odpovědností, 
nebo naopak.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar

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

Usnesení rady č. 15/2012 ze dne 30.7.2012
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce rozhodla o pokračování vymáhání způsobené škody 

ve věci budovy školní jídelny U Floriánka č.p. 57.
1.2. Rada obce schválila Smlouvu o dílo na rekonstrukci chodníků 

na ul. Hlavní, Obchodní a Úzká s dodavatelem Stavba a údržba 
silnic s.r.o.

1.3. Rada obce schválila Smlouvu o dílo č. 35-2012 na vybudování 
dětského hřiště v lokalitě u hřiště s dodavatelem TENNIS ZLÍN 
a.s.
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1.4. Rada obce schválila Smlouvu o spolupráci s Obcí Přísnotice při 
zajištění bezpečného úseku Cyklostezky Brno – Vídeň v katastru 
Obce Přísnotice.

1.5. Rada obce schválila nabídku společnosti T-mobile na provozo-
vání mobilních telefonů a internetových služeb.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě 
nízkého napětí č. 12033947 se společností E.ON Distribuce, a.s.

1.7. Rada obce zrušila usnesení Rady obce č. 1.1. ze dne 25.6.2012.
1.8. Rada obce schválila Dohodu o provedení činnosti s Tomášem 

Hrdličkou ne vedení Turistického informačního centra. 
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá dodržet stanovený časový harmonogram pro 

krajské volby konané ve dnech 12. a 13.10.2012.
 T: 12.10.2012  O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zadat zpracování studie a projektu na uličku 

nádraží ČD – ul. Ivaňská.
 T: 30.8.2012  O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala vyhodnocení čerpání rozpočtu za  I. pololetí 

2012 na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 16/2012 ze dne 6.8.2012
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila vypsání výběrového řízení na funkci ředitele 

Základní školy a Mateřské školy Vranovice, příspěvkové organi-
zace.

1.2. Rada obce schválila jmenování členů konkurzní komise za zři-
zovatele na obsazení funkce ředitele Základní školy a Mateřské 
školy Vranovice, příspěvkové organizace: Ing. Jan Helikar – sta-
rosta obce, Drahomír Dofek – místostarosta obce.

1.3. Rada obce schválila hospodaření ZŠ a MŠ Vranovice k 30.6.2012.
1.4. Rada obce schválila Smlouvu č. 9550185562 o sdružených do-

dávkách elektřiny ze sítě nn pro zákazníky kategorie C se spo-
lečností E.ON Energie a.s.

1.5. Rada obce schválila splátkový kalendář na úhradu dlužné částky 
11.000,-Kč Ditě Trojanové.

1.6. Rada obce schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakáz-
ku IDS Vranovice.

1.7. Rada obce schválila členy výběrové komise pro veřejnou zakáz-
ku IDS Vranovice: Ing.  Jan Helikar, Drahomír Dofek, zástup-
ce projekční kanceláře, Ing.  Arch. Simona Kodýtková Ing.  Jiří 
Hladík.

1.8. Rada obce schválila Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení 
věcného břemene s majiteli dotčených pozemků přeložkou ve-
dení Telefoniky Czech Republic a.s. v ul. Polní.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vyzvat Školskou radu, Českou školní inspek-

ci, Krajský úřad Jihomoravského kraje a  pedagogický sbor ZŠ 
ke jmenování svých zástupců do konkurzní komise na obsazení 
funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Vranovice, pří-
spěvkové organizace.

 T: ihned  O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zveřejnit vypsání výběrového řízení na funkci 

ředitele Základní školy a Mateřské školy Vranovice, příspěvkové 
organizace na Úřední desce Obce Vranovice, na krajských infor-
mačních portálech, v denících Rovnost, MF Dnes a odborných 
časopisech.

 T: srpen – září 2012 O: starosta
2.3. Rada obce ukládá prověřit odběr vody a stočného pro provozov-

nu květin Flobra v domě ul. Hlavní č.p. 190.
 T: ihned  O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere na  vědomí přednesenou zprávu o  činnosti 

Školské komise.
3.2. Rada obce vzala informace k povolení protihlukové stěny v lo-

kalitě Doliny na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 17/2012 ze dne 20.8.2012
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila zapracování předložených připomínek 

do připravovaného Územního plánu.
1.2. Rada obce schválila program jednání Zastupitelstva Obce 

Vranovice dne 30.8.2012.
1.3. Rada obce jmenuje konkursní komisi k provedení konkursního 

řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Vranovice příspěvkové organizace ve slo-
žení: 

 Ing. Jana Helikara, člen určený zřizovatelem – předseda
 Drahomíra Dofk a, člen určený zřizovatelem
 Mgr. Evu Meluzínovou, člen určený ředitelkou krajského úřadu
 Mgr.  Stanislava Poláka, ředitel ZŠ a  MŠ Pohořelice, odborník 

v oblasti státní zprávy ve školství
 Mgr. Blanku Beňušovou, pedagogický pracovník příslušné pří-

spěvkové organizace
 PaedDr.  Jiřinu Götzovou, školní inspektorka České školní in-

spekce
 Mgr. Romana Nečasová, člen školské rady.
1.4. Rada obce pověřuje paní Lenku Jančovou funkcí tajemníka kon-

kursní komise k provedení konkursního řízení na obsazení pra-
covního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy 
Vranovice příspěvkové organizace.

1.5. Rada obce určuje jako odborníka s hlasem poradním Ing. Hanu 
Mlýnkovou členkou konkursní komise k provedení konkursního 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Vranovice příspěvkové organizace

1.6. Rada obce schválila na  provedení vodorovného dopravního 
značení (4 x přechody) od společnosti NVB LINE s.r.o. v ceně 
9.120,-Kč bez DPH.

1.7. Rada obce schvaluje doplnění hospodářské smlouvy č. 02/91 ze 
dne 1.1.1991 mezi Obcí Iváň a Obcí Vranovice o označení budo-
vy autobusové zastávky, dle požadavku KN.

1.8. Rada obce nemá výhrady k projednávané změně soudní přísluš-
nosti z okresu Břeclav na okres Brno – venkov.

1.9. Rada obce schvaluje Smlouvu č. 10079986 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, podepsané zástupcem fondu dne 
8.8.2012.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vyrozumět Ing. Josefa Říčku o prošetření jeho 

podnětu.
 T: 30.8.2012  O: starosta 
2.2. Rada obce pověřuje organizací ukončení cyklistické sezony Brno 

– Vídeň dne 29.9.2012 místostarostu obce a D. Humpolíkovou.
 T: 29.9.2012  O: místostarosta, D. Humpolíková
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere na  vědomí zprávu o  realizaci developerského 

projektu Doliny a rekonstrukce ul. Polní.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu o průběhu výstavby Domu 

pro seniory.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 18/2012 ze dne 3.9.2012
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce jmenovala hodnotící komisi pro výběrové řízení 

na  zhotovení projektovédokumentace „Park oddechu Hlinek“: 
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Pozvánka na veřejné jednání 
zastupitelstva 

Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve 
čtvrtek 25. 10. 2012 v 19 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Vranovice

místostarosta, Mgr. Iva Rapcová, Ing. Jiří Hladík.
1.2. Rada obce schválila za člena Školské komise paní Ivu Fiemovou.
1.3. Rada obce schválila vypsání a základní podmínky výběrového 

řízení na provozovatele nové školní kuchyně v Domově pro se-
niory.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu č. 1536/12/OKH o  poskytnu-
tí dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje na  koupě budovy 
U Floriánka č.p. 57 – školní jídelna.

1.5. Rada obce schválila zámkovou dlažbu (22 m2) pro chodník před 
RD, Pinďulky č.p. 280.

1.6. Rada obce schválila dodatek č.1 ke Smlouvě o připojení k distri-
buční soustavě č. 12033947 s E.ON Česká republika, s. r. o.

1.7. Rada obce schválila fi nanční dar ve výši 2.000,-Kč pro Občanské 
sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM za účelem zřizo-
vání nových schránek pro odložené děti.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat zadání pro výběrové řízení na pro-

vozovatele nové školní jídelny v Domově pro seniory.
 T: 30.9.2012  O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o připravenosti výběrového 

řízení na ředitele ZŠ a o připravenosti zahájení nového školního 
roku.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu o průběhu výstavby Domu 
pro seniory.

3.3. Rada obce vzala na  vědomí oznámení o  zahájení řízení 
o Komplexních pozemkových úpravách v obcích Přibice a Ivaň.

Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 19/2012 ze dne 18.9.2012
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke  Smlouvě na  výstavbu 

„Protihlukové stěny – Doliny“.
1.2. Rada obce schválila předpokládané náklady a  program pro 

ukončení sezóny cyklistické stezky Brno Vídeň dne 29.9.2012.
1.3. Rada obce schválila Smlouvu o nájmu věcí movité a poskytnutí 

služeb (exhibice Freestylu na BMX, SK8).
1.4. Rada obce schválila zřízení a  provozování profi lu zadavatele 

společností Eurovision a.s.
1.5. Rada obce schválila smlouvu se společností RGV a.s. Břeclav 

na přeložku vedení O2.
1.6. Rada obce vybrala ve veřejné soutěži zhotovitele projektové do-

kumentace pro Park oddechu „Hlinek“ a sanaci pozemku podél 
železnice Ing. Martina Dratvu s nabízenou cenou 79.000,-Kč.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit plnění stanovených provozních pod-

mínek Sušárny Pohořelice s.r.o.
 T: 31.10.2012  O: Ing. Hladík
2.2. Rada obce ukládá zrealizovat dodatečné osvětlení prostoru ven-

kovní posilovny u hřiště.
 T: 31.10.2012  O: starosta 
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o provozu ČOV. 
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení Zastupitelstva obce ze dne 25.8.2012
1. ZO schvaluje
1.1. ZO schvaluje program dnešního jednání ZO
1.2. ZO schvaluje členy Návrhové komise
1.3. ZO schvaluje ověřovatele zápisu
1.4. ZO schvaluje plnou fi nanční zajištěnost realizace projektu IDS 

Vranovice ev. číslo CZ.1.11/1.2.00/23.01313.
1.5. ZO schvaluje prodej pozemku v Dolinách č. 7 ( p.č. 2565/135) 

o  rozloze 622 m2 za  cenu 900,-Kč/m2 Haně Břicháčkové 

a  Ing.  Tomáši Břicháčkovi, Vltavská 2, 625  00 Brno – Starý 
Lískovec.

1.6. ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 295/6.
1.7. ZO schvaluje Kupní smlouvu o  převodu pozemků p.č.: 405/3 

o výměře 6 m2, 408/3 o výměře 3 m2, 411/3 o výměře 2 m2, 
414/3 o výměře 1 m2, 420/4 o výměře 8 m2, 423/6 o výměře 9 
m2, 423/7 o výměře 17 m2, 426/6 o výměře 32 m2, 403/22 o vý-
měře 4 m2, 404/3 o výměře 4 m2, 409/3 o výměře 4 m2, 410/3 
o  výměře 5 m2, 415/3 o  výměře 7 m2, 416/6 o  výměře 7 m2 
a 416/5 o výměře 4 m2.

1.8. ZO schválilo Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. 
58407/1/2012 pro plánovanou přípojku plynu na  p.  č. 2564/3 
za úplatu 500,-Kč.

2. ZO ukládá:
2.1. Zahrnout do Plánu investic a rozvoje na rok 2013 lokalitu Síčky 

– odpočinková zóna za  Domem pro seniory - a  to v  souladu 
s územním plánem. 

 Z: rada obce  T: 31.12.2012
3. ZO bere na vědomí: 
3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. 
3.2. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí.
3.3. ZO bere vyhodnocení Plánu investic a oprav na vědomí.
3.4. ZO bere zprávu o  hospodaření Obce Vranovice za  I. pololetí 

2012 na vědomí.
3.5. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti přestupkové komise. 

Dopravní uzavírka
Z  důvodu stavebních prací nebude 

v období od 8. do 12. 10. 2012 průjezdná 
část ulice Přibická v  úseku od  Polní 
ulice po závory.

Zdigitalizovali jsme první 
kroniky

Badatelé a  zájemci 
o  historii mohou nyní 
nahlížet do  kronik obce 
Vranovice kdykoliv se 
jim zlíbí. V  digitální 
podobě jsou k  dispozici 
na  webových stránkách 
obce v  sekci O  obci 

Vranovice – Kroniky. Mezi prvními 
jsou zveřejněny kroniky z  let 1898 až 1937, kronika 

národní školy z  let 1844 až 1911 a  novodobé kroniky 
od současnosti do roku 2000. Na další digitalizaci se pracuje.

-hum-
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Byla zřízena infolinka 
k otravám methylalkoholem
Jihomoravský kraj 

zřídil informační linku 
a  web kvůli případům otrav 
z  pančovaného alkoholu. 
Informačním centrem se 
stala kyjovská nemocnice. 
Pokud máte nějaké dotazy 
nebo nejasnosti k příznakům 
otravy methyalkoholem, můžete volat krizovou linku 
nemocnice Kyjov: Tel. 518  601  335. Více informací najdete 
na webových stránkách www.nemkyj.cz

Příznaky akutní otravy
Za  1 hodinu od  požití čistého methanolu pozorujeme 

zmatenost, poruchu koordinace, ale nikoliv opilost, jako 
je tomu u  etanolu. Pak následuje období bez příznaků (čas 
nutný k  tvorbě jedovatých produktů formaldehyd + kyselina 
mravenčí).

Za  6 – 30 hod. od  požití jsou zjevné charakteristické 
symptomy jako zvracení, bolesti horní části břicha, průjem, 
bolesti zad, závrať, bolesti hlavy, slabost, zmatenost, 
nesrozumitelná řeč, neklid, ztuhlost šíje, křeče, kóma.

Projeví se také poruchy vidění – nemocný má pocit, že se 
dostal do sněhové vánice, oči má jakoby zahaleny mlhou.

Pokud chybí údaj o  požití podezřelého alkoholu, nebo 
látky s obsahem methylalkoholu, je obtížné stanovit diagnózu 
v počáteční fázi. 

První pomoc při požití
Do  několika hodin od  požití je nutný výplach žaludku. 

Navodit zvracení po požití je vhodné.
Etanolová léčba: etanol soutěží s  methanolem o  enzym, 

který oba metabolizuje (alkohol dehydrogenáza) tím snižuje 
tvorbu toxických produktů metabolizace metanolu tj. 
formaldehydu a kyseliny mravenčí. Je tedy doporučeno vypití 
cca 2 až 4 panáků tvrdého alkoholu známé kvality.

Vždy je nutný transport do  nemocnice. Zde se navazuje 
na  etanolovou léčbu, eventuálně se provádí očištění krve 
pomocí tzv. hemodialýzy. 

Prognóza: 4 ml methanolu může vyvolat slepotu, 30 ml 
smrt. 

Nemocnice Kyjov

Podzimní volby - do kraje 
i do senátu
Ve  dnech 12. a  13. října 2012 se uskuteční volby 

do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu ČR. Voliči 
obdrží hlasovací lístky pro každý druh voleb jiného formátu 
a rovněž informační leták pro každý druh voleb zvlášť. Rovněž 
úřední obálky, do  kterých se vkládají hlasovací lístky, budou 

barevně odlišeny (pro krajské 
volby šedé, pro volby do  Senátu 
žluté). Volební urna bude pro 
oba druhy voleb společná. Pokud 
bude hlas ve  špatné obálce, bude 
vyřazen jako neplatný hlas.

Kandidátní listiny pro volby do  Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje bylo možné podat KrÚ JMK nejpozději 
do 7.8.2012 do 16 hod. K tomuto dni bylo podáno celkem 23 
kandidátních listin, což je o  5 více než v  krajských volbách 
v roce 2008.

Po  70 kandidátech má shodně KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, 
ODS, SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - Změna pro 
jižní Moravu a  Národní socialisté - levice 21. století. Dále 
odevzdali kandidátní listiny zástupci stran a  uskupení TOP 
09 a  Starostové pro Jihomoravský kraj, Věci veřejné, Strana 
práv občanů Zemanovci, Strana soukromníků ČR, Strana 
svobodných občanů, Strana zelených, Republikánská strana 
Čech, Moravy a  Slezska, Nezávislí, Nezávislí demokraté, 
„Sdružení nestraníků“, Moravané, Konzervativní strana, 
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), 
Dělnická strana sociální spravedlnosti, Folklor i  Společnost 
a Česká pirátská strana.

Mezi kandidáty do Zastupitelstva Jihomoravského kraje je 
také starosta obce Vranovice Ing. Jan Helikar, který kandiduje 
za ODS.

Více o volbách na  stránkách JmK nebo úřední desce OÚ 
Vranovice

Přispěli jsme na brněnský 
babybox

Částkou dvou tisíc korun přispěla Obec Vranovice 
na brněnský babybox pro odložené děti. Je umístěn v Nemocnici 
Milosrdných bratří v Brně, jeho slavnostní uvedení do provozu 
se uskutečnilo 27. září 2012.

„Za sedm let exitence zachránily babyboxy 76 dětí a Váš dar 
pomůže zachránit další...,“ napsal v děkovném dopise Ludvík 
Hess, předseda občanského sdružení Babybox pro odložené 
děti. Obec Vranovice je již zařazena mezi dárce ne webových 
stránkách Babyboxu.

Nemocnice Milosrdných bratří má s provozem babyboxu 
zkušenosti. V  roce 2005 v  ní byl otevřen druhý babybox 
v republice a zachránil už 11 dětí. Nyní ho nahradí modernější 
zařízení nové generace.

-hum-
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Máme unikátní posilovnu pod 
širým nebem
Bicepsy, tricepsy, břišní svaly, či svaly na  nohou mohou 

od těchto dní utužovat všichni obyvatelé Vranovic. Obec pro 
ně vybudovala unikátní posilovací hřiště přímo pod širým 
nebem. Nachází se v parku vedle fotbalového stadionu.

Sedm kovových posilovacích strojů je speciálně upraveno 
pro venkovní použití. A  současně může na  přístrojích cvičit 
až dvanáct lidí. „Venkovní hřiště pro nejmenší děti jsme 
v obci vybudovali v  loňském roce. Teď jsme mysleli na starší 
děti a  dospívající mládež. Hřiště však mohou plnohodnotně 
využívat i dospělí a senioři,” uvedl starosta obce Jan Helikar.

Za  několik málo dní, co je hřiště v  provozu, si ho tamní 
obyvatelé stačili oblíbit.

Vybavení venkovní tělocvičny doplňuje i druhá část hřiště, 
která je určená předškolním dětem. Nachází se v ní pískoviště, 
kolotoč, houpadlo a celý areál doplňují nezbytné lavečky.

Hřiště stálo 380 tisíc korun a  po  neúspěšných žádostech 
o dotaci ho obec nakonec zaplatila ze svého rozpočtu.

-hum-

Nová cyklostezka není pro 
„piloty” 
Nový úsek cyklostezky ve  směru od  Přísnotic si oblíbili 

cyklisté i  chodci, bohužel si jej osvojili í rádoby závodníci 
na motorkách a v autech a také řidiči, kteří před jízdou požili 
alkohol a  chtějí se vyhnout policejní hlídce. Právě v  tom je 
skryté nebezpečí.

Na  cestě je zvýšený pohyb cyklistů, běžců a  dalších 
sportovců, včetně malých dětí, kteří se cítí ohroženi. Riskantní 
jízda motorovým vozidlem není v  tomto případě na  místě. 
Prozatím není provoz na cyklostezce upraven zákazem vjezdu 
motorovým vozidlům, ale vedení obce nabádá motoristy 
k omezení jízd po cyklotrase a v případě nutnosti ke zvýšené 
opatrnosti a ohleduplné jízdě. 

Nová cyklotrasa vedoucí z  Přísnotic do  Vranovic 
byla otevřena koncem července 2012. Navazuje na  dříve 
vybudované trasy Brno – Vídeň. Zhruba čtyř kilometrový 
úsek vznikl na bývalé polní cestě podél železnice s vyústěním 
u mostu ve směru od Přibic.

Vybudování cyklotrasy stálo zhruba 780 tisíc korun. Obec 
Vranovice zaplatila z rozpočtu 400 tisíc korun a zbytek doplatil 
DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň.

-hum-

Pořádek v obci z pohledu 
úklidové čety
Vážení občané, chtěl bych vám poděkovat za  to, že jste 

výrazně zlepšili úklid psich extrementů, za to moc děkujeme. 
V současné době vedení obce zakoupilo 10 odpadkových košů, 
které nainstalujeme na místa, kde se psi nejčasteji venčí.

Co nás naopak stále více trápí je nárůst černých skládek. 
Ty se čím dál častěji vyskytuji například podél komunikace 
ve směru na Velké Němčice nebo v okolí hřbitova. Sotva jsme 
tam zlikvidovali jednu skládku, objevila se další a v mnohem 
větším měřítku. Někdo do  těchto míst „uklidil” pneumatiky. 
Odhadem dvě vlečky starých pneumatik jsme objevili také 
na starém hnojišti mezi Vranovicemi a Přibicemi. Tam se často 
objevuje také složená stavební suť a komunální odpad.

Prosíme spoluobčany, aby si všímali vozů přijíždějících 
do  těchto míst a  případné poznatky o  vytváření černých 
skládek oznámili na obecní úřad. Počínání těchto lidí jednak 
kazí vzhled obce a  jejího okolí a  kazí životní prostředí. 
A likvidaci skládek musíme následně platit z našich peněz. Ty 
by se daly využít mnohem účelněji. Stejně jako pracovní síla 
zaměstnanců úklidové čety.

Radek Soukop
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Očkování proti chřipce
Vážení pacienti, v naší ordinaci se od 1. 10. 2012 můžete 

nechat očkovat proti chřipce.
Na  rozdíl od  běžných nachlazení 

je chřipka potenciálně nebezpečným 
onemocněním s  poměrně těžkým 
průběhem (vysoké horečky, bolesti hlavy 
a kloubů), které může mít vážné následky. 

Proto je očkování zdarma pro osoby nad 65 let a pro osoby, 
které mají závažné chronické onemocnění srdce, cév, plic, pro 
diabetiky na insulinu apod.

Ostatní pacienti platí vakcínu v lékárně (167 Kč) a aplikační 
poplatek v ordinaci (100 Kč).

Očkování je vhodné provést během října, účinnost 
nastupuje zhruba za 14 dní po naočkování a trvá 1 rok.

Naočkovaný jedinec chrání nejen sebe, ale i  své blízké, 
protože nemůže chřipkou onemocnět ani ji přenášet. Očkování 
proto doporučuji všem, zejména těm, kteří se v práci setkávají 
s více lidmi (prodavačky, učitelky apod.). 

MUDr. Petr Bartl

Termíny svozu komunálního odpadu 2012
Od října se komunální odpad sváží v 14-ti denních intervalech

říjen - 5, 19 / listopad - 2, 16, 30

Termíny svozu separovaného odpadu
Plast – říjen - 1, 15, 29 / listopad - 12, 26

Papír – říjen - 12, 25 / listopad - 9, 22

Sklo – říjen - 11 / listopad - 0 / prosinec -6

Obecní knihovna
Týden knihoven přilákal 
desítky čtenářů
Říjnový týden knihoven využily 

desítky čtenářů k návštěvě Obecní 
knihovny. Přilákala je nejen 
roční registrace pro nové čtenáře 
zdarma a amnestie poplatků pro 
zapomnětlivce, ale také výprodej 
vyřazených knih. 

Během prázdnin opatřily knihovnice jednotlivé tituly 
novými abecedními značkami, což umožňuje jejich snadnější 
vyhledávání zpětné zařazování do regálů. Přehlednější je také 
orientace v časopisech. Aktuální ročník a tedy nejnovější čísla 
všech odebíraných titulů jsou vystavena v novém časopisovém 
stojanu. 

Koncem listopadu se mohou čtenáři těšit na novou zásilku 
knih zapůjčených z výměnného knižního fondu. 

-hum-

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
Základní škola
Školní rok 2012/2013 zahájilo na naší škole celkem 225 dětí.

V budově U Floriánka jsou 4 třídy:
1.A ( 26 žáků), tř. uč. Mgr. Eva Hnízdová
2.A (16 žáků), tř. uč. Mgr. Yveta Lásková
2.B (12 žáků), tř. uč. Mgr. Irena Machová
3.A (16 žáků), tř. uč. Mgr. Petra Stejskalová

V budově na Masarykově ulici jsou třídy:
4.A (18 žáků), tř. uč. Mgr. Jana Sedláčková
5.A (20 žáků), tř. uč. Mgr. Romana Nečasová
6.A (29 žáků), tř. uč. Mgr. Svatava Odložilíková
7.A ( 24 žáků), tř. uč. Mgr. Ludmila Kovaříková
8.A (20 žáků), tř. uč. Mgr. Andrea Lastomirská
8.B (16 žáků), tř. uč. Mgr. Ondřej Dostalík
9.A (28 žáků), tř. uč. Mgr. Jana Masaříková

V  odpoledních hodinách pracují dvě oddělení školní 
družiny. První v  budově U  Floriánka (30 dětí) pod vedením 
p. Dagmar Kneblové a druhé v hl. budově (30 dětí) s p. Zuzanou 
Zedníčkovou. 

Zájmovou činnost dětí podporuje ZŠ i v letošním šk. roce 
nabídkou celé řady kroužků.

Přehled zájmových kroužků
CVIČENÍ Z MATEMATIKY 6.r. Mgr. Odložilíková čtvrtek

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 7.r. Mgr. Beňušová úterý

PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD 8.r. Mgr. Masaříková pondělí

PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD 9.r. Mgr. Masaříková středa

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 6.r. Mgr. Kovaříková  pondělí

CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA  7.r. Mgr. Kovaříková úterý

LITERÁRNÍ 6.-9.r. Mgr. Kovaříková středa/čtvrtek

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY  Mgr. Pantáková pondělí

PŘEHAZOVANÁ 6.-9.r. Mgr. Lastomirská 

KOPANÁ 6.-9.r. Mgr. Dostalík, p. Hochman

TANEČNÍ 1.-9.r. p. Čápová

COUNTRY 1.-9.r. sl. Zlámalová

SBOREČEK 1.-3.r. Mgr. Pantáková úterý

SBOREČEK 4.-9.r. Mgr. Pantáková čtvrtek

DYSLEKTICKÉ KROUŽKY 1.-9.r.  Mgr. Hnízdová, Mgr. Lásková, 

  Mgr. Machová, Mgr. Stejskalová,

  Mgr. Sedláčková, Mgr. Nečasová

EU peníze školám
Naše škola se jako mnoho jiných škol zapojila do projektu 

Eu peníze školám. Cílem je podpořit rozvoj oblastí, které se 



8 Vranovický zpravodaj

na základě mezinárodních šetření dlouhodobě ukazují v rámci 
vzdělávání na základních školách v ČR jako problematické. 

V  naší škole jsme se zaměřili především na  tvorbu 
vzdělávacích materiálů, tzv. DUMů. Prázdniny tedy nebyly 
tentokrát pro učitele pouze odpočinkové. Řada z nich ke svým 
tématům pročítala odborné publikace, tvořila a  uvažovala 
nad tím, jak nejlépe žákům zpříjemnit vstřebávání nových 
informací. Začalo tak vznikat množství pracovních listů 
do různých vyučovacích předmětů. Nejvíce materiálů vzniklo 
k problematice fi nanční gramotnosti, ale originální pomůcky 
byly vytvořeny např. pro německý jazyk (namluvené nahrávky), 
čtenářskou gramotnost v 5. ročníku nebo literární teorii v 8. 
třídách.

Díky získaným fi nančním prostředkům jsme navíc mohli 
vybavit sedmou a  osmou třídu interaktivními tabulemi 
a zakoupit několik notebooků, zatím především pro přípravu 
učitelů. Díky nově zařízené wi-fi  můžeme pracovat s internetem 
rovnou v jednotlivých třídách.

Projekt dále umožňuje zaplatit další vzdělávání učitelů. 
V  současnosti přislíbilo NIDV zorganizovat kurz čtenářské 
gramotnosti přímo v  naší škole. Učitelé si však vybírají 
v množství nabízených kurzů i školení týkající se zapojení ICT 
do výuky a jazykového vzdělávání. 

Velká část projektu je teprve před námi. Všechny nápady se 
musí ověřit a publikovat. Přesto bych už teď ráda poděkovala 
všem, kteří se obtížné organizace zúčastnili.

Mgr. Ludmila Kovaříková

Školáci na dopravním hřišti
V  úterý 18. 9. 2012 si žáci 1. až 5. ročníku naší základní 

školy mohli zábavnou formou prověřit své znalosti v  oblasti 
dopravní výchovy. Přestože se cyklistická sezóna již chýlí 
ke konci a žáci svá kola pomalu odkládají, sešli se na dopravním 
hřišti proto, aby si své teoretické poznatky vyzkoušeli v praxi. 
Tato akce, konaná ve  spolupráci se Střediskem volného času 
v  Pohořelicích, není pro žáky novinkou. Koná se pravidelně 
každý rok a u dětí vždy sklízí úspěch.

Foto: Romana Nečasová

Jak je již zvykem, čtvrtý a pátý ročník nejdříve absolvoval 
teoretickou část ve  svých třídách. Poté se jako ostatní třídy 
přesunul na  sokolské hřiště. Zde si děti připomněly, jak má 
vypadat povinná výbava cyklisty, jaká jsou pravidla při pohybu 
na silnici a přilehlých komunikacích. Nechyběla ani oblíbená 
disciplína – jízda zručnosti na  kole (koloběžce). Kvůli této 
disciplíně, jinak věčně „hladové“ děti, byly schopné odsunout 

i svačinu. Organizátoři se snažili zapojit všechny děti tak, aby 
nikdo nezahálel. Na hřišti se to proto během chvilky hemžilo 
komparzisty v rolích chodců, cestujících ve vlaku nebo dokonce 
pracujících na silnici. 

Podle ohlasů soudím, že letošní akce na dopravním hřišti 
měla u dětí úspěch. Nelze opomenout také vzdělávací význam 
celého snažení , kdy si děti zábavnou formou uvědomily 
zodpovědnost za bezpečné chování vůči sobě samým i ostatním 
účastníkům silničního provozu. 

Organizátorům proto patří dík za  příjemně prožité 
dopoledne. Spolu s dětmi se těšíme na další spolupráci. 

Irena Machová

Les ve škole
aneb Environmentální výchova snadno a zajímavě
Žáci 3. - 5. ročníku se v  letošním školním roce přihlásili 

do  programu sdružení Tereza s  názvem Les ve  škole. Jeho 
prostřednictvím se děti učí pomocí vlastního pozorování 
a prožitků.

Program se dá začlenit do mnoha předmětů. Žáci vyplňují 
pracovní listy, které jim sdružení Terezka poskytne spolu 
s výukovými pomůckami. Třídní učitelky svým žákům obohatí 
školní rok a při vycházkách spojí vhodné učivo s praktickými 
činnostmi venku. Žáci lépe poznají okolí školy a přírodu svého 
bydliště.

Romana Nečasová
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Nový farář Grzegorz Zych pochází z Polska (na snímku vlevo)
Foto: Pavel Kukleta

Farnost vede nový kněz
V neděli 16. září 2012 byl do Vranovic uveden nový farář 

Grzegorz Zych. Při nedělní mši jej do  úřadu ofi ciálně uvedl 
mikulovský děkan sídlící v Pohořelicích Jaroslav Svoboda.

Dosavadní farář Josef Malík byl v  rámci přesunu 
farářů přeložen do  farnosti Horní Dubňany a  ustanoven 
administrátorem ve  farnostech Dukovany a  Mohelno. 
Ve Vranovicích působil od srpna 2002, tedy deset let.

R. D. Mgr. Grzegorz Zych

Narozen: 26. 5. 1971, Rybnik, Polsko
Vyučen v oboru kuchař-číšník
6 leté studium na teologické fakultě
Kaplanem ve třech velkých nemocnicích v PL
Pastorace mládeže
Služba na záchytce
2001 první farnost – Katowice
2005 – odchod do ČR

Pochází z tradiční katolické rodiny
Otec – horník, v důchodu
Matka – podavačka, již nežije
Sestra – novinářka

Má rád:
• Windsurfi ng
• Plachetnice
• Potápění
• Kolo
• Anglickou fotbalovou 
 ligu v neděli odpoledne

Nemá rád:
• Zneužívání farnosti k politickému ovlivňování
• Rušení při sledování anglické ligy v neděli   

 odpoledne
• Nepořádek

Kdo je Grzegorz Zych?
Jedenačtyřicetiletý Grzegorz Zych pochází z  Polska. 

Před sedmi lety se rozhodl vyhovět výzvě tamního biskupa 
a dobrovolně se vydal posílit nedostatečný počet kněží v Česku. 
Jeho novým domovem se tehdy staly Čejkovice na Hodonínsku, 
kde se stal duchovním správcem farnosti. Současně působil 
i ve Starém Poddvorově. Právě odtud nyní přišel do Vranovic. 
Na starosti bude mít i farnosti v Ivani a Pouzdřanech.

Jsem obyčejný, normální člověk, tvrdí o sobě
Na  ulici ho potkáte v  džínách a  ve  sportovní košili nebo 

tričku. Rád plave a jezdí na kole, surfuje po vodě i po internetu, 
rád se prohání na plachetnici, a to i po Novomlýnské nádrži pod 
Pavlovem. Nemá rád když ho něco vyruší v neděli odpoledne, 
to totiž v televizi právě běží anglická fotbalová liga.

Chce prý být normálním obyvatelem Vranovic a zapojit se 
do veřejného života. A to jak z pohledu kněze, tak i obyčejného 
občana.

„Ze všeho nejdříve chci poznat společenství zdejších 
věřících, ale i  ostatních lidí ve  vesnici. Neočekávám žádné 
výhody z titulu svého povolání, chci tu žít stejně jako všichni 
ostatní lidé. Proto moje první kroky ve Vranovicích směřovaly 
na  obecní úřad, kam jsem se přišel nahlásit panu starostovi. 
Stejně jako každý jiný obyvatel hodlám uklízet, starat se o dům 
a plnit si další běžné povinnosti. To je normální.

Vzhledem k mému povolání je však jasné, že mé působení 
bude určitým způsobem zasahovat do místního života. Mám 
ale takové kněžské heslo, a to, že já jsem tu pro lidi a ne lidi pro 
mě. Mým posláním je umožnit jim přístup k božím svátostem. 
A  ne ji v  tom bránit. Nemám ve  zvyku dělat náboženského 
policajta. V praxi o  tom není potřeba mluvit, lidé to poznají 
sami,“ přiblížil své postoje Grzegorz Zych.

V současné době ho nejvíc zaměstnává úklid fary, kterou 
převzal v  neutěšeném stavu, stejně jako zahradu. „Na  faře 
už mě přátelé pomohli se základním úklidem a vymalovali 
místnost, ve které teď bydlím. Do budoucna je ale třeba opravit 
celou nemovitost, tak aby odpovídala 21. století.

Zahrada nabízí široké možnosti využití. Je mým přáním, 
aby tam pobíhaly děti, dělaly se táboráky a podobně. Aby to 
byla živá zahrada, kde se budou setkávat lidé. Nejen věřící, 
ale i  ostatní občané. Rád uvítám pomoc farníků, každého 
brigádníka, který mi s  tím pomůže. Je to práce na celý rok,“ 
říká.

V  hlavě už má údajně i  pár myšlenek ohledně všech tří 
kostelů, které má nyní na  starosti. První co ho prý napadlo 
je instalace úsporného topení v  kostelích. „To je v  dnešní 
době základ. Lidé říkají, že je jim v kostele zima. Zatím však 
zjišťuji fi nanční situaci farností. Potřebuji alespoň pár měsíců 
na to, abych se zorientoval a rozhodl o tom, co zvládnu a co 
nezvládnu,“ zvažuje.

Co ale nehodlá odkládat je podle jeho slov navázání 
normálního vztahu s každou obcí. Se zastupitelstvem, s každým 
starostou a starostkou. „Mám totiž takové zkušenosti, že dobré 
věci, můžeme vytvořit jen tehdy, když funguje normální 
spolupráce,“ nepochybuje.

Římskokatolická farnost

Používá:
• Internet
• I-Pad
• Satelit
• Černý Opel
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První změny už věřící zaznamenali. Na dveřích kostela visí 
rozpis bohoslužeb, při poslední nedělní mši jim farář požehnal 
podzimní úrodu a  dodatečně chce školákům požehnat 
i aktovky. Nečiní mu prý ani problém žehnat víno a to i mimo 
prostory kostela. „Velice rád požehnám vinařům víno, dokonce 
každou láhev jestli bude třeba. I  mimo prostory kostela. Už 
jsem žehnal i krabicové víno,“ směje se.

Vstřícnost kontruje požadavkem na aktivitu ostatních lidí. 
Nechce být sám, který něco vymýšlí a podniká. „Chci umožnit 
aktivity i ostatním, aby oni sami oživili farnost. Já budu jejich 
podporou a  jakýmsi koordinátorem při uskutečňování jejich 
nápadů. Takhle bych to viděl“.

Grzegorz Zych zatím ještě nemá jasno o tom, jakou formou 
bude vyučovat náboženství. Ví ale, co je při práci s  mládeží  
nejdůležitější. „Musím být pravdivý. Tu zkušenost jsem získal 
a vím, že jakákoliv blamáž se nevyplácí. Vrátí vám to. Ale když 
naopak pocítí důvěru, přijdou sami,“ je přesvědčený.

„Jsem synem horníka a prodavačky. Jsem úplně obyčejný, 
normální člověk. Očekávejte, že budu dělat chyby,“ vzkazuje 
Grzegorz Zych na závěr.

Dagmar Humpolíková

Společenské dění
Vranovice ozdobily dýně
První ročník Vranovického dýňování přinesl především 

neotřelou výzdobu v  místních ulicích. Hráli si velcí i  malí 
a  projížďka nebo procházka obcí se stala zábavnější. Častým 
obrázkem byly nadšení cykloturisté, kteří projížděli obcí 
a  zastavovali u  rozsáhlejších dýňových výtvorů, aby si je 
prohlédli zblízka.

Za sestavu se stonožkou si děti a učitelky ze školky vysloužily 
první cenu.

Aktuální metylakoholové téma bylo k vidění na Ivaňské ulici
Foto: Dagmar Humpolíková

Nejlepší dýňové kreace byly vybrány ze čtyř kategorií:
• Sestavy a tvary
• Postavy a jiné objekty
• Největší dýně
• Řezbářské kreace 

Porota vybrala následující vítěze.
1. Mateřská škola Vranovice si vedla nejlépe v první kategorii 

sestavy a  tvary. Stonožka a  další objekty, které vytvořily 
děti se svými učitelkami neměly konkurenci. Mezi zdařilá 
dílka však patřila například sestava Lenky Korábové před 
domem č. 263 na Obchodní ulici nebo na Přibické ulici č. 
689 u Kotačků.

2. Těžké rozhodování poroty nastalo mezi rozsáhlou 
kompozicí dýňových postav na Ivaňské ulici č. 589 a 590. 
Burčákové opojení a  Dýňové Vánoce nakonec dostaly 
cenu dohromady neboť porota usoudila, že obě sousedky 
a kamarádky Saša Mlčáková a Marcela Pryclová vytvořily 
díla společně. Zdařilá postava se rozseděla i  na  schodišti 
u Celnarů na Nádražní ulici, na  Ivaňské č. 366 si rovnou 
lehla na postel.

3. Cenu za největší dýni si bez diskuse zasloužili Hochmanovi 
z Přibické ulice č. 130, dokonce ji obdařili velmi pěkným 
obličejem.

4. V  řezbářském umění se nejzdatněji projevila rodina 
Nečasova z Přibické ulice č. 325. K potěšení kolemjdoucích 
společně vytvořila princeznovský hrad i kočár s pracovním 
názvem Popelka.

Známe už jména letošních vítězů. Ceny v  podobě 
originálních keramických dýní s  nápisem Vranovické 
dýňování 2012 jim byly předány 29.9.2012 starostou obce 
Janem Helikarem na akci Ukončení cyklistické sezóny na trase 
Brno – Vídeň.

Poděkování ale zaslouží všichni, kdo se zúčastnili. Byť jen 
jednotlivou dýní. Vcelku totiž působí výzdoba jako jedno velké 
dílo.

Letos jsme si hrátky s dýněmi vyzkoušeli, na příští rok se 
můžeme připravit důkladněji. Nezapomeňte proto na  jaře 
nakoupit dýňová semínka aby bylo dostatek materiálu 
na tvoření.

Více foto na www.vranovice.eu v sekci aktuality
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Pro Trojana hrála i 80letá 
fotbalistka

Anna Pecková (uprostřed) strávila polovinu zápasu v křesle 
přímo na hřišti
Foto: Mirek Ježa

V pořadí už šesté setkání vranovických žen na fotbalovém 
trávníku bylo letos poprvé věnováno vzpomínce na bývalého 
hráče, trenéra a kamaráda. První zahajovací ročník memoriálu 
Petra Trojana se odehrál v  sobotu 25. srpna 2012, jako vždy 
týden po hodech.

V recesistickém utkání proti sobě stanuly dva domácí týmy. 
Mladší hráčky ve věku od 20 do 40 let a starší veteránky ve věku 
od  40 do  90 let. Na  obou stranách se představilo zhruba 15 
hráček. 

Mladší se ujaly vedení 3 - 0 a  zdálo se, že to bude 
jednoznačná záležitost. Starší se ale nedaly a vyrovnaly na 3 - 
3. Celkové skóre se zastavilo na stavu 6 - 6 a rozhodnout tak 
musely penalty.

To, že více penalt proměnily mladší není vůbec podstatné, 
protože vítězkami se staly všechny hrdinky utkání, které 
vyběhly na trávník.

Představu o  průběhu utkání může naznačit například 
skutečnost, že za  starší tým chytaly dvě brankářky. Paní 
Hochmanová a Wolingerová. Osobností dne se pak stala paní 
Anna Pecková, která polovinu zápasu strávila v křesle přímo 
na  hřišti. Avšak druhou půli utkání opravdu hrála. Nutno 
dodat, že tahle sportovkyně už před dvěma lety překročila 
úctyhodnou osmdesátku.

Poháry kapitánkám obou „mužstev” předala dcera Petra 
Trojana, Kristýna. Od  letoška bude už každý další ročník 
babského fotbalu věnován vzpomínce na  tohoto všemi 
oblíbeného muže. 

-XIII--hum-
Více foto na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Tradiční hody 2012
Letošní tradiční hody proběhly ve dnech 18. - 20. 8. 2012. 

Počasí nám přálo, přesto byla návštěvnost bohužel nižší než 
v minulých letech.

V sobotu navštívilo hodovou zábavu provázenou skupinou 
Impuls 546 hostů.

Nedělní zábavu a  vystoupení dechové hudby Hovorané, 
která byla letos pojata spíše jako odpolední si nenechalo ujít 
137 hostů.

Pondělní zábavu s  hudební skupinou Fantazie navštívilo 
304 návštěvníků.

Letošních hodů se účastnilo devět krojovaných párů. 
Nedostatek domácích doplňovali přespolní.
Foto: Mirek Ježa

Celou třídenní akci po stránce organizační i pořadatelské 
zajišťoval pouze úzký okruh členů SK Vranovice a  řada 
dobrovolníků , kterým touto cestou děkuji za  pomoc při 
přípravě a zdárném zvládnutí celé akce.

Za fotbalisty Mirek Ježa

Seznam stárků:
Iveta Blechová - Jiří Plíšek
Jana Zajícová - Luboš Bílek
Eliška Macková - Lukáš Karas
Eva Blahová - Dominik Kurka
Monika Furchová - Milan Drábik
Kristýna Lesneková - Tomáš Hrdlička
Katka Šudáková - Michal Drábik
Klára Macháčková - Pavel Svoboda
Zdena Zlámalová - Jaroslav Brumlich

Ovoce do škol
Již druhým rokem bude naše škola zapojena do  projektu 

Ovoce do  škol, který zajišťuje Státní zemědělský intervenční 
fond. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma 
všichni žáci 1. - 5. tříd. Na svou dodávku oblíbených jablíček, 
hrušek, blum, ředkviček atd. se žáci mohou těšit jednou nebo 
dvakrát do  měsíce a  tím obohatit svoje svačinky o  potřebné 
vitamíny. 

Romana Nečasová
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ČZS - Vinaři Vranovice

Marie Sochorová patřila dlouhá léta k Břeclavanu. Zazpívala si 
s ním na předhodovém posezení u vína.
Foto: Drahomír Dofek

V pátek 17. srpna 2012 v předvečer vranovických hodů, se 
konalo předhodové posezení u cimbálu před vinotékou vinařů 
ve dvoře budovy OÚ Vranovice.

Bezmála 200 nadšených lidí se za  zvučného doprovodu 
cimbálové muziky Břeclavan bavilo dlouho přes půlnoc. 
Návštěvníci si pochutnali na víně zdejších vinařů, specialitách 
na grilu a především si od srdíčka zazpívali spoustu pěkných 
písniček. Bylo opravdu veselo, protože se na parketu i tančilo, 
cifroval verbuňk a lidé zpívali moravské písničky.

Tleskali jsme vranovické Maryšce Sochorové, která dlouhá 
léta patřila k Břeclavanu. Přišla mezi nás a zazpívala k radosti 
nás všech. Je obdivuhodný její krásný přednes, nadšení i elán, 
se kterým dodnes přichází před muziku, a  překrásně zpívá. 
Myslím, že její zpěv obdivovali i sami muzikanti z Břeclavanu.

Josef Dofek

Klub důchodců
Táborák nevyšel, sešli se u kávy
Na zahájení po prázdninách v KD byl naplánován na první 

pondělí v září táborák, který se bohužel neuskutečnil. Jen 17 
členů se sešlo v klubovně na povídání u kafé.

Zájezd na koupání do Čalova se uskutečnil 16.9. Všechno 
bylo výborné. Počasí, nálada, prostředí - jen mohlo být víc 
účastníků. Zůstává otázka, zda dělat zájezdy, když je hlavně 
mezi členy KD tak malý zájem. Je to snad proto, že ti, kteří 
dřív jezdívali zestárli, mladší nemají zájem, nebo jedou svým 
autem? Na akci sbírka pro Diakonii Broumov se podílelo 15 
členek KD. Jako vždy se sešlo hodně věcí v krabicích a pytlech 
dobře zabalených. Za to patří všem srdečné poděkování. 

Na  první říjnové pondělí je opět připraveno posezení 
u kávy se zajímavým programem v 16. hodin. 

No a  do  30.9. se můžete v  trafi ce u  pekárny přihlásit 
na  zájezd do  divadla do  Boleradic na  hru Robin Zbojník. 
Podrobnosti na  plakátech. Že pedikura a  masáže pokračují 
zájemci jistě ví.

Růžena Bauchová

Sraz ročníku 1932

Vranovičtí osmdesátníci se setkali v dobré náladě
Foto: Pavel Šín

Na  pozvánce bylo napsáno mimo jiné - každý přijde 
s  dobrou náladou, kdo má, vezme s  sebou partnera či 
partnerku. Doma nechá starosti a bolesti. Skutečně to tak bylo. 
Už po  dvanácté se sešli vranovičtí rodáci ročník 1932. Bylo 
nás dvacet. Šest mužů a čtrnáct žen, z toho osm vdov. Vůbec 
nebylo znát, že jsme osmdesátileté babky. Potvrdil nám to 
i Ing. Pezlar, který nás přišel pozdravit a popřát dobré zdraví. 
Ostatně - každý je tak starý, jak se cítí. Na tomto setkání bylo 
vidět, že chuť do života by byla, jen to zdraví mnohde chybí. 
Musíme být vděční za každý prožitý den, jako byl ten sobotní 
22.9.2012.

Růžena Bauchová 

Rybáři Vranovice
MRS MO Vranovice

Kroužek pro děti
Moravský rybářský svaz, o.s. MO 

Vranovice oznamuje, že 19. 9.2012 
v  15:30 hodin na  rybářské chatě 
ve  Vranovicích zahájí rybářský kurz 
pro děti ve  věku 8-15 let. Kurz je 
podmínkou pro získání rybářského lístku. Přihlásit se mohou 
i děti z okolních obcí (Přibice, Pouzdřany, Přísnotice, Žabčice, 
Ivaň ap.) Bližší informace podá Luboš Mrkvica Vranovice, 
Dlouhá 28, T: 723 065 667 nebo 519 433 270. 

Včelaři Vranovice
Občanské sdružení chovatelů včel

Nejkvalitnější med je přímo 
od včelařů
V ZO Vranovice jsou evidování chovatelé nejen z Vranovic, 

ale i z okolních obcí - Přibice, Ivaň, Pouzdřany a dalších obcí, 
kteří mají na shora uvedených katastrech umístěny včely. Oproti 

Z činnosti spolků
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minulému roku došlo k mírnému nárůstu jak počtu členů, tak 
i včelstev. Zde je třeba poděkovat zastupitelstvům obcí, která 
schválila poskytnutí dotace pro včelaře 
na  nákup matek ze šlechtitelských 
stanic. Zde jsou zaměřeni na rozchování 
matek, jejichž včelstva jsou nerojivá, 
nebodavá, s  dobrým čistícím pudem 
a jinými vhodnými vlastnostmi.

Členů sdružení je v  současné době 
27 a starají se o 366 včelstev. V naší obci 
je 7 včelařů a  mají v  péči 111 včelstev. 
Letošní snůška byla menší než loni, ale 
pohybovala se kolem několikaletého 
průměru tj. 15 – 20 kg/včelstvo.

ČSV věnuje velkou pozornost kvalitě medu. Vnitrosvazové 
normy jsou přísnější než parametry stanovené předpisy EU. 
Přímo od včelařů je med kvalitnější než ve většině obchodů. 
Dalším produktem včel je pak vosk (využívá se v kosmetice, 
na  výrobu svíček), mateří kašička (ta je součástí krému, 
výživových doplňků) a jed (k výrobě léků). Hlavní přínos včel 
je však v  opylení rostlin. Včely zajistí opylení až 90 % všech 
rostlin. Zbývajících 10 % připadá na čmeláky, včely samotářky 
a jiný hmyz.

Oldřich Vybíral

Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)

seriál - díl IX.

Rok na dědině 
Ve  vodách kolem Vranovic nikdy pořádná ryba nebyla. 

V  bahnité Říčce nějaká červenka, okouni a  líni, ve  Svratce 
jelci, jasci, sem tam kapřík nebo štika. Za  pořádnou rybou 
jsme museli až za Ivaň k soutoku Švarcavy a Jihlavky. Tam už 
se zmárnil i  pořádný sumec, byly tam parmy, boleni, kapři 
i candáti. 

Ve Vranovicích nebylo moc rybářů. Ti, co byli, měli udice 
z  tonkinu (to je druh bambusu), nebo z  duralu – v  dílně 
na  nádraží je dělával Franta Koš, obyčejné kovové navijáky, 
rybšňůry, silonové vlasce tehdy neexistovaly. 

Jednou jsme se s  Jendou Toncrem, taky mým pozdějším 
švagrem, Frantou Hochmanem, školníkem, Laďou Pucem 
z naší ulice a obchodníkem a podnikatelem Janem Nermutem 
vypravili na  noční lov. Jeli jsme na  kolách za  svitu baterek, 
v  Ivani v obecní hospodě jsme se stavili na pár piv a za  tmy 
jsme dorazili k soutoku pod Mušovem. Udělali jsme si ohýnek, 
nahodili natěžko udice a čekali. Proti zimě a komárům jsme 
popíjeli rum. 

První úlovek měl Laďa, chytil pěknou parmu, utíkal s ní až 
hore na břeh, tak se o ni bál. Z rybářského hlediska je parma 
vzácná ryba, ale k jídlu není, má moc kostí. Stejně jako bolen, 
kterého o něco později dostal Nermut. Měl (ten bolen) aspoň 
4 kila. Jendovi zabral sumec, musel to být chlapík, ale ani jsme 
ho neviděli. Zamotal se ve vodě do kořenů a utrhl se. Já jsem 
dostal pěkného jaska, za tmy jsem ale netrefi l do podběráku, 
jasek se vysmekl a spadl zpátky do vody. I školník měl záběr, 
jenže už byl z toho rumu navalený a ryba mu utekla i s prutem.

Na  nebi svítily hvězdy i  měsíc, když jsme se k  půlnoci 
vraceli domů. Cestu nebylo v  té tmě vidět a  já jako poslední 
v  koloně jsem z  ní sešel a  místo podél řeky jsem odbočil 
k slepému rameni do lesa. Vzpomínku na to mám neblahou. 
Vzápětí přede mnou vyrostla stěna bodláčí a  metrových 
kopřiv, cesta končila, zabloudil jsem. Kolem hlavy mi kroužily 
mraky komárů, svatojánské mušky lákaly (jak jsem si myslel) 
do bažin, pot oslepoval oči. Propadl jsem panice, dostal docela 
obyčejný strach, a místo abych volal chlapy o pomoc, honila 
se mi hlavou árie: „Ubohá rusalko bledá, běda, běda…“, tak 
člověk zblbne ze strachu. Mé zoufalé volání chlapi přeci jen 
uslyšeli, vrátili se pro mne a  k  regeneraci sil odvedli – ještě 
nebyla „špérštunda“ – do hospody v  Ivani. Tam jsme úlovky 
a  šťastné shledání řádně oslavili. Nic nás to nestálo, granda 
udělal Nermut z radosti nad tím bolenem. To bylo zase rumů. 
A pořád: “Na toho bolena, chlapi, to byl kósek, co?... a na to, že 
se Pepek neztratil…na to, že já su nétěší chlap na okrese – 120 
kilo živé váhy, to je kvicht, co?...a za téden pudem zas a zas jim 
dáme na prdel…“.

Třebaže cesta z Ivaně do Vranovic jde od hraniček z kopce, 
na kolo nikdo z nás nesedl. Těch rumů bylo přeci jen trochu 
moc. 

Někdy kolem roku 1930 byl v Marseille ve Francii spáchán 
atentát, při němž byli zastřeleni ministerský předseda Louis 
Barthou a jugoslávský král Alexandr. Proč to připomínám?

Ve  Vranovicích vedle Orlovny žila rodina Vitáskových. 
Nejstarší Vilém si vzal Schiesselovu z  Přibické, druhý syn 
Ladislav padl jako německý voják u  Stalingradu, nejmladší 
byl Vašek. Tomu se to v hlavičce trochu popletlo, ani do školy 
nechodil. Pro maličkost se vztekl a  po  každém hned házel 
kamením. I  on se nějak o  té tragedii ve  Francii dozvěděl 
a každému na potkání sděloval: „Trál Alesatra, jugo Nosislav, 
zastřelen, pif…“.

V dobách našeho mládí bývaly bouřky jak má být. Po každé 
takové húlavě jsme podnikali výpravy do  Vinohrádků 
na  spadané ovoce. Jednou nás vechtr Dofek načapal, 
zpohlavkoval, ovoce přesypal do svého měchu a ještě to žaloval 
na radnici. Tatínek nám dal i tentokrát pardon, žádný migoš se 
nekonal. Sám uznal, že pro trochu padaného ovoce nemusí být 
zas až tak zle. Příště jsme ale šli na obstrliz zas. To už ale byly 
poslední záchvěvy léta, konec her, prázdnin a svobody se blíží.

Čekala nás škola.
Těšili jsme se na ni? Jak kdo. V každém případě jsme byli 

zvědaví na nové knížky s obrázky Mikoláše Alše a Josefa Lady, 
na  vyprávění paní učitelky o  českých luzích a  hájích. Těšili 
jsme se na typickou vůni sešitů, arabí gumy, barevných papírů 
v  krámu u  Šturmů, na  žákovskou knihovnu, Malého Bobše, 
Káju Maříka a  Malého čtenáře, na  vyprávění faráře Pěnčíka 
o ráji, svatých a protivenstvích, na básničky J.V.Sládka, i na to, 
že nám kmotříček Zouhar vyspraví botky a naši koupí nějakou 
tu kacabajku. 

A v tom vzpomínání a zvídavosti nám nějak uniklo, že nás 
asi letos zase zařadí mezi vranovickou chudinu a  o  polední 
přestávce počastují polévkou a  chlebem. Tehdy jsme to 
ponížení nechápali, to až dnes nám jde z toho mráz po zádech.

S Bohem, zlatá svobodo prázdnin.

V Lednici 17. října 1993

Přepis: Lenka Jančová
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Sport
Zpráva o činnosti SK 
a zhodnocení sezony 
2011-2012
Vranovický fotbal se v uplynulé sezoně /co se týče působení 

1. mužstva v  soutěži/ dostal do  roku NULA. Sám osobně 
netuším, a pochybuji, že si vůbec někdo vybaví, že by se u nás 
v minulosti hrál „PRALES“. Je to bohužel ostuda pro nás všechny 
bez rozdílu a ne všichni se s touto potupou dokázali vyrovnat. 
Souvisela s ní nechuť k další práci jak některých členů výboru, 
tak i hráčů, kteří raději odešli na hostování do vyšších či jiných 
soutěží než aby se porvali se svým svědomím a pomohli tak 
k co nejbližšímu návratu do TROJKY. Ti, o kterých je řeč není 
potřeba jmenovat, v  kádru 1. Mužstva totiž chybí i  v  sezoně 
letošní. 

Bohužel se nám neztenčil co do kvality jen kádr hráčský, ale 
s politováním i  ten výborový. Postupně řady výboru opustily 
Honza Veselý z  pozice pokladníka na  hřišti,dále nám Tonda 
Blecha svým neaktivním přístupem dal sám najevo, jak ho 
současná situace trápí a nakonec na vlastní žádost se z funkce 
dlouholetého předsedy nechal na  roční pauzu uvolnit Rosťa 
Trojan. Jeho pauza se však přehoupla už do 2. roku, čímž nám 
sám dal odpověď na otázku, jak to s jeho působením ve výboru 
bude dál. To samozřejmě nic nemění na tom, že si všichni tři 
za odvedenou práci pro vranovický fotbal zaslouží slova uznání 
a obrovský dík. 

Mužstvo do  sezony 2011/12 nastoupilo pod trenérským 
vedením, Mirek Pezlar a Rosťa Trojan. Po úvodních kolech bez 
bodového zisku jsme pochopili, že boj o postup s oslabeným 
kádrem bude úkolem nadmíru těžkým. Po  odehraném 
podzimu jsme se s vidinou postupu rozloučili docela (mužstvo 
opustil i  Rosťa) a k  jarní části nastoupili s  cílem skončit 
do třetího místa, což se nám nakonec nepodařilo. 

Bohužel všichni dobře víme, že bez trenéra a jeho koncepce, 
přístupu jednotlivců k  tréninkovým jednotkám, pozitivní 
nálady a zdravého jádra v kolektivu se výsledky samy nedostaví. 
To že jsme k mužstvu žádného trenéra nezískali je sice špatnou 
vizitkou výboru, ale případní oslovení adepti neměli bud chuť či 
čas tahat v době nejtěžší náš fotbal z takové žumpy. S tím ovšem 
souvisí veškerá negativa, kterých jsme si vědomi a  rozhodně 
nesedíme se založenýma rukama a  stále nějakou kvalitativní 
personu k mužstvu hledáme. Třeba podobnou té, která působila 
loňskou sezonu u  dorostu. Jde o  Jendy Stankoviče, s  kterým 
jsem měl tu čest 2 roky spolupracovat. Kdyby bylo povoleno 
klonování, tak máme po  starostech a  u  jedničky kvalitního, 
zapáleného, obětavého a  navíc kvalifi kovaného trenéra. 
A hlavně jeho zásluhou se podařilo to co naposledy Martinu 
XIII, postoupit s dorostem do OP. Sice to měl kolikrát hodně 
těžký a  někteří teenageři v  mužstvu mu to svým chováním 
a  přístupem nezjednodušovali, on si však razil svou metodu 
cukru a  biče,za což si po  zásluze postup vybojoval. Na  nic 
nečekal a hned zinicioval schůzku s představiteli klubů Ivaně 
a Přibic, aby vykrystalizoval kádr dorostu pro další sezonu. Já 
za sebe moc gratuluji, děkuji a přeji hodně úspěchů v OP, kde 
to bude daleko těžší a každý získaný bod o to cennější. 

Neméně těžký 
to měl u  žáků 
Zdeněk Měřínský, 
který začal trénovat 
sám a až v průběhu 
podzimu si sehnal 
asistenta. Ten se 
mu však během 
zimní přestávky 
oženil, založil 
rodinu a  v  jarní 
části mu nastaly 
starosti naprosto 
mimo fotbalové. 
A  tak jak Zdeněk 
sezonu sám začal, tak ji i sám končil. V rámci možností jsme 
se mu snažili vypomoci, ale i tak se občas vyskytly problémy se 
zajištěním odvozu hráčů k venkovním utkáním. I  jemu patří 
poděkování za práci s mládeží v loňské sezoně. Výboru nahlásil 
půlroční dovolenou s  tím, že si chce od  fotbalu a  trénování 
odpočnout. Žáky po  něm převzal Miloš Köhler, který se 
staral v  loni tak i  v  sezonách minulých našim nejmenším, 
tedy základně. Miloš to měl poměrně jednodušší, aspoň co se 
logistiky týče, protože u družstva přípravky je největší zájem ze 
strany rodičů,kteří chodili v hojném počtu jak na domácí,tak 
i na venkovní zápasy,kam své ratolesti rádi vozili. Asistenta mu 
dělal Honza Stankovič a přípravou hřiště pomáhal Mira Pezlar. 
I Milošovi patří zasloužený dík za práci s drobotinou. 

Závěrečným hvizdem rozhodčího v  posledním zápase 
uplynulé sezony nám však fotbalové prázdniny nenastaly. 
Čekaly nás náročné, ale o to příjemnější starosti s přípravami 
na  80. yýročí založení kopané ve  Vranovicích. Při této 
příležitosti jsme začátkem roku vyhlásili soutěž a  oslovili 
širokou veřejnost, aby nám svými návrhy zasílala grafi cké 
ztvárnění nového klubového loga. Koncem dubna jsme vybrali 
pět nejzdařilejších, umístili je na  webové stránky obce, aby 
nám veřejnost svým hlasováním pomohla vybrat vítěze. To 
jak jsme se nakonec rozhodli, všichni co jste se 16.6. oslav 
zúčastnili víte, protože prezentace a  focení s  novým logem 
připadla právě na  tento den. Oslavy se nepojaly žádným 
megalomanským způsobem, ale formou přátelských zápasů 
s vybranými týmy Ivaně a  Žabčic pro družstva mládeže, pro 
utkání mužů a st. pánů jsme pozvali naše dlouholeté kamarády 
z  Kľačan, které na  akce podobného typu moc rádi zveme, 
a i do budoucna zvát budeme. Jsou totiž zárukou dobré nálady 
a strůjci výborné zábavy, která na těchto akcích nesmí chybět. 
Tím jsou však i naše Vranovické Baby, které obstaraly poslední 
zápas s hráčkami z Pohořelic a Přibic. No a pak už se jen jedlo, 
pilo,(to hlavně) tančilo a zpívalo. Řidiči Kľačanského autobusu 
jsme pak na cestu domů pro jistotu nafasovali igelitové pytle 
pro bezproblémovou jízdu, a zábava pokračovala do pozdních 
nočních nebo spíš brzkých ranních hodin, čímž byl den oslav 
završen. Celkový dojem z celé akce je pozitivní, snad jen mohlo 
přijít víc diváků, co nás ale zaujalo a  zároveň zklamalo, byl 
nezájem většiny bývalých činovníků, kteří byli pozváni osobně. 
Věřím, že ti co přišli, si celý slavnostní fotbalový den náležitě 
užili a budou na něj dlouho a rádi vzpomínat.

Za fotbalisty a výbor SK Mirek Ježa
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Zprávy z TJ SOKOL Vranovice 
Už cvičíme 
Předkládáme Vám přehled cvičebních hodin v  tělocvičně 

naší sokolovny, včetně vedoucích, takže si můžete sami vybrat, 
co Vás nejvíce zaujme.

IV. ročník akčního víkendu 

Budislav u Litomyšle 27. 9. - 30. 9. 2012
Již počtvrté jsme pořádali pro naše cvičence akční výlet 

v Budislavi u Litomyšle.v táboře PS M. Sedláčkové. Tentokrát 
jsme bojovali o pyramidu Boha slunce.

Sokolíci v Budislavi coby Aztékové a Inkové

Večer v  den příjezdu každý účastník dostal v  morseově 
abecedě napsané svoje indiánské jméno čelenku z  „buvolí“ 
kůže a dozvěděl se, zda je Azték či Inka. A  od  této chvíle 
začal boj mezi Inky a  Aztéky. Za  různé dovednostní soutěže 
a  hry dostávali naši indiáni jako odměnu ozdobné korálky, 
za  které si mohli jednak vzít stavební materiál na  postavení 
pyramidy Boha slunce a současně si jimi ozdobit svoji čelenku. 
Pera na čelenku (Inkové modrá, Aztékové červená) postupně 
získávali absolvováním noční hry a obsazením území Hradiska, 
přemožením Velkého Habaly. Dobrá víla Intiraymi (Jiřinka 

Hladká) smělé indiány odměnila zlatým perem. Po  všechny 
dny pobytu si Aztékové a Inkové pečlivě zdobili svoje čelenky 
získanými korálky a  stavěli pyramidu Bohu slunce. Někdy 
musely jejich dobré víly Intiraymi a  Catlicue (Maruška 
Goliášová) přispěchat svým chráněncům na pomoc, když již 
umdlévali a nevěděli si rady. Pomohly při získávání šifry, která 
je měla přivést k soše Velkého Habaly, neustále bděly nad svými 
chráněnci, když na  ně bohyně Haukarapora (Jana Hladká) 
a Mayahuel (Marta Goliášová) uvalovaly další a další zkoušky 
– slaňování, lov divoké zvěře, aquazorbing, a  další nástrahy. 
Spravedlivý bůh Huehueteotl (Zdenek Hochman) každého, 
kdo se provinil, označil cejchem smrti a tak dobré víly musely 
opět pomáhat vyprosit svým svěřencům milost a  odpuštění. 
Indiány to sice stálo nějaký ten ozdobný korálek, ale choďte 
s počmáraným obličejem. V den odjezdu naše indiány čekalo 
překvapení - každý z nich dostal na památku měděnou tabulku 
se svým jménem, kterou si též mohli ozdobit svoji čelenku. 
Ovšem nejdříve si měděný poklad museli zasloužit. Potom 
společné foto u pyramid a jelo se domů.

Postavit pyramidu Boha Slunce vyžadovalo námahu
Foto: Marta Goliášová

Akční víkend v  režii Jany Hladké, se skutečně vydařil. 
Odjížděli jsme domů plni zážitků z  velkých dobrodružství 
s přesvědčení, že za rok si dáme odvetu.

Marta Goliášová

Rozvrh hodin v sokolovně
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Společenská 
rubrika

  Životní jubilea:
Listopad
Kozlová Jiřina ...........................60 let
Bauchová Růžena .....................80 let
Halfar Oldřich ..........................65 let
Veselý Oldřich ..........................60 let
Kubinec Miroslav .....................60 let
Pezlar Jaroslav ...........................65 let
Kýrová Helena ..........................60 let
Buchmajerová Marie................70 let
Pražák Bohumil ........................82 let
Kadlecová Marie.......................83 let
Průdková Věra ..........................60 let
Faměrová Marie .......................88 let
Šín Petr ......................................65 let
Prosinec
Dvořáková Marie .....................65 let
Trublová Marie .........................81 let
Nevědělová Jitka .......................70 let
Soukalová Marie .......................84 let
Pešinová Marie .........................60 let
Furch Josef ................................85 let
Kubíková Marie ........................87 let
Furch Josef ................................80 let
Kotačková Zdenka ...................81 let
Šrámek Jiří .................................65 let
Francová Marie .........................75 let
Klouparová Marie ....................82 let
Němec Jan .................................84 let
Trojanová Anna ........................86 let
Kozlová Vlasta ..........................86 let
Pecková Anna ...........................82 let
Dofk ová Marie ..........................82 let

  Narození
Michálková Aneta
Kadlec Vojtěch
Hallová Lucie
Juřičková Eliška

  Úmrtí
Tetur František
Toncrová Marie
Sochor Zdeněk

  Počet obyvatel ke dni 
 20.09.2012

muži ............................................1040
Ženy ............................................1043
Celkem........................................2083
 z toho dospělí ........................1759
 děti ............................................324

Zdroj: matrika OÚ, 
připravila Ivana Pospíšilová

Bezplatná 
občanská inzerce

Prodám:
  Prodám velmi pěkný manažerský 

notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, 

Windows XP Professional, jako nový, 

jen 3900 Kč. I na dobírku.

T: 604 961 269

  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: 604 961 269

  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: 604 961 269

  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. Kč 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 38

Babské hody
20. 10. 2012

průvod obcí, večerní taneční 
zábava v Sokolovně

odpoledne hraji Hornobojané
večer Stouni ze Znojma

Výstava archívních vín
4. ročník
3.11.2012

Sál restaurace U Fialů, 14:00 h
pořadatel: ČZS MS - vinaři 

Vranovice

Vánoční jarmark 
a rozsvěcení stromu

Neděle 2. 12. 2012
Od 14 hodin
U kostela

Koledy, vystoupení dětí, 
nákup dárků a vánoční 

výzdoby, občerstvení, klábosení 
a společné rozsvícení vánočního 

stromu

Mikulášská nadílka
Středa 5. 12. 2012

U kostela pod vánočním 
stromem

16:30 děti do 3 let
17:00 děti od 3 let 

Štědrovečerní zpívání
24. 12. 2012

15:00 h
U kostela pod vánočním 

stromem
Horký punč pro zahřátí

Prskavky pro děti
Zpíváme všichni společně


