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Rozsvěcení stromu provázel 
jarmark i ohňová show

Dobré jídlo, svařák, medovina, zabijačkové dobroty, vánoční jarmark, dojemní školáci 
a školčata na pódiu, školní sbory i schola, slaměný betlém, Křemílek a Vochomůrka, 
společné pouštění balónků přání a rozsvícení stromu kouzelnou písničkou za pomoci 
malých skřítků. Na závěr fakíři a magická ohňová show. To byla tříhodinová nadílka první 
adventní neděle, která se ve Vranovicích uskutečnila 2. prosince 2012 od dvou do pěti 
hodin odpoledne v okolí kostela a části Masarykovy ulice.

Nechyběla výtvarná dílna pro děti v režii ZUŠ, poštovní schránka na dopisy pro Ježíška 
a soutěž o nejstarší, nejmladší účastníky a nejpočetnější rodinu na akci. Ceny si odnesli 
7týdenní Julie Tomková, 92letý Stanislav Hrdina a rodina Karpíškova ze Školní ulice, která 
na jarmak přišla v počtu sedmi členů.

Jarmarku se v roli prodejců účastnila řada domácích řemeslníků a obchodníků, nově 
se zapojila základní a mateřská škola i klub maminek. Jejich vlastní výrobky kupovali 
především místní obyvatelé. Výtěžek z prodeje půjde podle vyjádření organizátorů 
na podporu výtvarné činnosti dětí.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
v  posledním Vranovickém zpravodaji jsem upozorňoval 

na  zvýšenou kriminalitu a  vandalismus v  naší obci a  s  tím 
spojený větší počet přestupků. To jsem však ještě vůbec 
netušil jakou podobu může vandalismus mít. Nejsem si 
jist, zda se události na  místním hřbitově v  noci 25. 10. 2012 
dají ještě nazvat vandalismem, spíše se jedná o  naprosto 
nepochopitelnou zrůdnou trestnou činnost. Spoušť, kterou 
za  sebou pachatelé zanechali se nedá pochopit a  slovy ani 
popsat. Mnoho spoluobčanů i  novinářů všech médií se 
dotazovalo na výši způsobených škod. Materiální škody se dají 
vyčíslit, ale daleko větší škody, které se vyčíslit nedají, jsou ty, 
které zůstanou v každém v nás jako černá můra a neustále se 
vrací. Hloubka smutku byla umocněna i tím, že se celý incident 
stal jen několik málo dní před svátkem Památky zesnulých.

Reakce poškozených, ale i celé veřejnosti byla bezprostřední. 
Oprava poškozených hrobů probíhala  neskutečnou rychlostí 
a  nasazením. Za  pomoci dobrovolníků, zaměstnanců obce 
a  mnoha dalších se  podařilo všem majitelům vrátit hroby 
do původního stavu v rekordně krátké době.  

Všichni, kteří přišli zapálit svíčky a položit květiny na hroby 
svých blízkých v den Památky zesnulých nevěřili tomu, že je 
hřbitov ve  svátečním, že zde není ani památek po  hrůzném 
hyenismu. Sounáležitost všech místních spoluobčanů, ale 
i  nezištná pomoc lidí a  fi rem přespolních byla fantastická 
a všichni si jí moc vážíme.   

Každý den jsem dotazován spoluobčany i  médii, zda již 
došlo k objasnění celé události a zda jsou již známi pachatelé. 
Osobně jsem hned 26. 10. 2012 navštívil obvodní oddělení 
Policie ČR v  Pohořelicích s  apelem na  rychlé a  důsledné 
prošetření celé události. Vzhledem k  závažnosti spáchaného 
trestného činu byl případ postoupen kriminálnímu oddělení 
Policie ČR Brno venkov.   

Policii jsou průběžně předávány veškeré poznatky, které 
by mohly napomoci k odhalení pachatelů. Ani přes enormní 
snahu však dosud k usvědčení pachatelů nedošlo.

Vyvarujme se toho, aby zlo zrodilo další zlo
Ihned po  spáchání neomluvitelného a  nepochopitelného 

hyenismu se obcí začalo šířit mnoho „zaručených zpráv“ 
o  vandalech, včetně návrhů na  jejich potrestání. Ale ani 
sebevětší smutek by neměl nikoho z  nás vést k  nenávisti 
a  k  neopodstatněnému odsouzení kohokoliv. K  ublížení 
nevinnému může dojít snadno, náprava však nebývá snadná. 
Ano, jedná se o zavrženíhodný čin, ale prosím vyvarujme se 

Z pódia zazněla i vánoční přání pro obyvatele a návštěvníky 
akce, která k nim pronesli starosta obce Jan Helikar a farář 
Grzegorz Zych. Na letošní zahájení adventu s rozsvěcením stromu 
přišel rekordní počet návštěvníků v historii, odhadem tisícovka 
lidí. Byli nejen z Vranovic, ale i z širokého okolí.

Akce se uskutečnila pod patronací Obce Vranovice, organizaci 
mělo na starosti CVČ, aktivně pomáhali členové kulturní komise, 
dobrovolníci a někteří zaměstnanci obce. Za jejich čas i námahu 
jim patří poděkování.

-hum-

Více fotografi í naleznete na webových stránkách obce Vranovice 
v sekci aktuality

toho, aby zlo zrodilo další zlo.
Obec intenzivně spolupracuje na  odhalení pachatelů 

s Policií ČR a o výsledcích bude veřejnost vhodným způsobem 
informována. 

Prevenci může zajistit technika, policie i jednotlivci
Vedení obce rovněž připravuje preventivní opatření 

k omezení vandalismu a trestné činnosti v naší obci. Prevence 
bude v  oblasti užší spolupráce s  Policií ČR, zavedením 
nepřetržitého monitorování nejvíce exponovaných míst 
a  důsledného rychlého projednávání veškerých přestupků. 
Největší a nejúčinnější prevence však záleží na tom, jak každý 
z  nás bude vnímavý ke  svému okolí, jak bude, či nebude 
tolerantní.  

Poděkování
Závěrem si dovolím touto cestou ještě jednou  poděkovat 

všem, kteří se podíleli na rychlé opravě hřbitova po demolici 
bezohlednými vandaly. Velmi si vážím přístupu všech 
dobrovolníků, kteří přiložili ruku k  dílu a  bez nároku 
na odměnu pomáhali především starším občanům s nápravou 
škod.

Díky těmto lidem je dnes hřbitov až na  malé výjimky 
opraven. Avšak šrámy, které brutální čin vandalů zanechal 
na  duších poškozených lidí a  všech obyvatel obce se budou 
hojit mnohem déle. Věřím, že jako hojivá mast nám všem 
pomůže nově získaná zkušenost, kterou nám paradoxně dala 
tato smutná událost. Je to pocit občanské sounáležitosti, 
pocit, že se v těžkých chvílích dokážeme semknout a táhnout 
za jeden provaz. Mějme to prosím na paměti i do budoucna. 
Všem zmíněným lidem ještě jednou upřímně děkuji.

Přání do nového roku
Již ve druhém, po sobě jdoucím, Vranovickém zpravodaji 

jsem se stal nositelem špatných zpráv. 
Abych blížící se konec roku neukončil pouze negativními 

informacemi, tak na závěr trochu optimismu.
Dovolím si touto cestou poděkovat všem zaměstnancům 

OÚ, radním, zastupitelům, ale zejména potom všem 
členům jednotlivých spolků a  organizací za  trpělivou 
a  nepřehlédnutelnou práci při zajišťování nespočetného 
množství akcí pro děti, mládež a celou veřejnost. Poděkování 
patří všem, kteří svou anonymní prací přispívají ke zkvalitnění 
veřejného života v naší obci.

Všem přeji klidné prožití  Vánočních svátků, rodinnou 
pohodu a  do  Nového roku hodně zdraví, plno sil a  radosti. 
Společně si přejme, aby nás pesimismus v  roce 2013 minul 
a zůstal v nás pouze optimismus. 

Váš starosta Ing. Jan Helikar

Šílení vandalové zničili 
65 hrobů

– AKTUALIZOVÁNO PO UZÁVĚRCE
Policie už zná jména. Mladíky čeká soud
Je jim 21 a 18 let, mladíci, kteří mají na svědomí nebývale 

bezohlednou demolici hřbitova. Jejich totožnost však policie 
z  důvodu ochrany osobnosti nesdělí. „Policii se podařilo 
pachatele vypátrat díky spolupráci s  obcí a  vzájemnému 
předávání informací. Ty vedly k  usvědčení viníků. Jsou jimi 
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jedenadvacetiletý a  osmnáctiletý mladík. Jejich totožnost ale 
policie není oprávněna sdělit,” potvrdil ve čtvrtek 29. 11. 2012  
mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek. Podle jeho 
informací čeká mladíky soud, který rozhodne o  výši trestu. 
Vzhledem k  rozsahu škod se totiž nejedná o  přestupek, ale 
o trestný čin a ten řeší soud.

Kriminalistům trvalo dopadení pachatelů zhruba měsíc. 
Podle informací škodu způsobili cestou z hostince. „Celé se to 
zrodilo v jejich hlavách posilněných alkoholem. Byli v Přibicích 
a obcházeli hroby a sfoukávali svíčky a pár náhrobků poničili. 
Pak se vydali do  Vranovic, cestou ještě utrhali stěrače aut 
a  podobně. Pak pokračovali ve  Vranovicích, tam poničili 65 
hrobů, brali to jako srandu,” sdělil vedoucí oddělení Brno-
venkov Jaromír Pokorný. Na  pachatele přišli kriminalisté 
díky řadě výslechů a ti se ve středu 28.11.2012 k činu přiznali. 
Neměli prý motiv, jen byli opilí a měli potřebu něco ničit.

Jeden z  mladíků nebyl dosud trestaný, druhý byl trestán 
za  majetkovou trestnou činnost kvůli jednorázové krádeži. 
V tu chvíli si prý neuvědomili, zalekli se až se celá záležitost 
medializovala.

Škoda na  majetku se pohybuje okolo 110  000 Kč. Zničit 
téměř čtvrtinu hřbitova jim zabralo asi hodinu. Podle 
neofi ciálních informací se nejedná o místní vandaly.

Mladíci jsou obviněni  ze tří trestných činů a to poškození 
cizí věci, hanobení ostatků a výtržnictví. Nejvyšší sazba, kterou 
jim může soud uložit, činí 2 roky nepodmíněně.

K události došlo v noci na 25. října 2012, v den začínajících 
školních prázdnin. Po  jejich řádění zůstala na  místním 
hřbitově neuvěřitelná spoušť. Vysypané urny s  popelem, 
vyvrácené náhrobky, rozbité vázy, poházené svíčky. Jen pár 

dní před dušičkami. Na  65 žulových náhrobků, křížů, váz 
leželo na zemi. Lidský hyenismus bolestivě poškodil památku 
posledního odpočinku zesnulých.

Událost vzbudila vlnu nevole i soustrasti po celé republice. 
Informovali o ní celostátní deníky, televize i rozhlasové stanice. 
Na obec se obraceli lidé s nabídkou pomoci nebo vyjadřovali 
odsouzení činu. Některé z nich zveřejňujeme.

-hum-

Vážený pane starosto,
chtěl bych Vám i  všem obyvatelům vaší obce, a  zejména těm 

občanům, kterých se týká nejvíc událost poškození náhrobků, touto 
cestou vyjádřit lítost nad tragédií, která se u vás stala a taktéž ji i zároveň 
odsoudit. Je to neuvěřitelné, kam až vandalismus a neúcta k zesnulým 
může dojít. Jsem ze severní Moravy a k vám na jih velmi často a rád 
jezdím na kole. Letos v létě jsem projížděl i vaší obcí. Chci pevně doufat, 
že se Policii ČR podaří pachatele tohoto trestného činu dopadnout 
a po zásluze potrestat. I přes tuto tragédii přeji Vám a občanům Vaší 
obce všeho dobrého.

S pozdravem Lubomír Kobela
Budišov nad Budišovkou, 26.10.2012

Dobrý den,
...Ve čtvrtek jsem v  TV viděla reportáž o  vandalismu na  Vašem 

hřbitově. Až mi slzy vstoupily do očí. Vím, jak citlivé to musí být pro lidi, 
kteří někoho blízkého na hřbitově mají. Mně stačí, že mi z hrobu, kde 
mám pohřbené rodiče a další příbuzné v jednom východočeském městě, 
stále kradou výzdobu a  bolí to. Natož toto... Kdybych byla majetná, 
tak nabídnu někomu fi nanční pomoc, ale to nejsem, zbyde mi sotva 
na přežití po úhradě plateb. Ale jsem zdravá, šikovná a umím fyzicky 
pracovat, pocházím z  vesnice, tak mi není práce cizí. Jsem obyčejná 
pracující žena, 42 let, tedy ne odborník z oboru zednictví, kamenictví 
atd., nyní jsem z Brna. Ale třeba někdo starý, nemocný, anebo i obec by 
potřebovala i onu neodbornou pomoc při úklidu, výzdobě, nebo nevím, 
co vše je po této spoušti třeba udělat. Vím, nejsem z místa a volné mám 
tak víkendy. Ve všední den po práci by bylo těžké někam jet, je brzo tma. 
Ale i to lze řešit. Pokud bych mohla pomoci, mohu si vzít den nebo dva 
dovolené a pomoci tak i ve všední den. Pokud by byl zájem a dali byste 
mi vědět tak den před možným termínem, tak si to mohu v práci zařídit 
a vzít si volno.Děkuji. 

S  přáním pokojných dnů a  úspěchů při obnově, ale i  při pátrání 
po vinících.

Jitka Dočekalová
26.10.2012

Pane starosto a místostarosto,
dnes jsem shlédla reportáž o  tom co se u Vás stalo a  samozřejmě 

i reakce poškozených lidí...Chápu, že největší ztráta a pocit bezmoci je 
v tom, že někdo znesvětil a poničil památku těch, které měli nejraději 
a to žádné peníze nenahradí, přesto mám pocit, že nějaká, alespoň malá 
pomoc by byla namístě. Taky samozřejmě nevím, kdo z poškozených by 
pomoc potřeboval nejvíce, ale moc ráda bych byla, kdybyste mi pomohli 
předat anonymně peníze té hodně staré paní, kterou jsem v reportáži 
viděla. Doufám, že víte o koho se jedná a ozvete se mi.

Děkuji, Lenka ...
25.10.2012

Gabriela Vránová napsala SMS: Cítím s Vámi, moji Vranovičtí
Cítím s vámi, moji Vranovičtí, hned bych za Vámi jela, ale po letech 

jsem se vrátila na  Vinohradské jeviště. Druhého listopadu mám 
premiéru, zkouším denně, včetně dnešní neděle. Bratr tam jel nebo 
pojede, přestože má sám velké problémy se ženou, která leží v nemocnici. 
Myslím na vás...

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

Usnesení rady č. 20/2012 ze dne 1.10.2012
Rada:
1. schvaluje:
1.1.  Rada obce určuje plat a jeho složky Mgr. Haně Pokorné, ředi-

telce příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Vranovice v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením 
vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, platovým výměrem.

1.2.  Rada obce schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích ve-
dených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, 
základní školu (školní družinu, školní jídelnu) jejíž činnost vy-
konává příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola 
Vranovice, která se týká zápisu nové paní ředitelky příspěvkové 
organizace Mgr. Hany Pokorné.

1.3.  Rada obce doporučuje ZO schválit fi nanční příspěvek na rekon-
strukci fary a zpřístupnění farní zahrady pro veřejnost ve výši 
100.000,– Kč. 

1.4.  Rada obce schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 1/2007 s Vak 
Břeclav na provozování vodovodu.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá podat žádost o zápis změny v údajích vede-

ných v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu 
a základní školu Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 
školství MŠMT.

 T: 30.11.2012, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala zprávu o výstavbě lokality Doliny a ul. Polní na 

vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 21/2012 ze dne 15.10.2012
Rada:
1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. 3/2012 a předloží jej 

k projednání V ZO. 
1.2.  Rada obce schválila program jednání Zastupitelstva Obce 

Vranovice dne 25.10.2012
1.3.  Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 05401/2011 

s VHS Břeclav s. r. o. pro výstavbu inženýrských sítí v lokalitě 
Doliny.

1.4.  Rada obce schválila náklady na opravy komunikace ve spodní 
části ul. Přibická a další opravy dle požadavku obce.

1.5.  Rada obce schválila členy komise pro otevírání obálek pro vý-
běrové řízení na přestupní terminál: Ing. Jan Helikar, Drahomír 
Dofek a Ing. Jiří Hladík.

1.6.  Rada obce schválila členy a náhradníky komise pro vyhodno-
cení nabídek předložených pro vybudování přestupního termi-
nálu: Ing. Jan Helikar, Ing. Arch Simona Kodýtková, Drahomír 
Dofek, Ing. Jiří Hladík a Martin Hochman, náhradníci: Mgr. Iva 
Rapcová a Ing. Jaroslav Pezlar.

1.7.  Rada obce schválila nového dodavatele plynu společnost Armex 
pro vytápění budov v majetku Obce Vranovice.

1.8.  Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 126/2010 
s fi rmou TOPSTAV s. r. o. 

1.9.  Rada obce schválila hospodaření Základní školy a Mateřské ško-
ly Vranovice příspěvkové organizace k 30.9.2012.

Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá předložit návrh Územního plánu na Stavební 

úřad Pohořelice k projednání s dotčenými orgány.
 T: ihned, O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá realizovat (dokončit) na ČOV rozdělování sí-

ranu železitého do obou aktivačních nádrží.
 T: 30.11.2012 O: Ing. Pezlar
2.3.  Rada obce ukládá vypovědět stávající smlouvy na dodávky ply-

nu a uzavřít smlouvy s novým dodavatelem plynu.
 T: ihned O: starosta
2.4.  Rada obce ukládá vyžádat si od Jednoty Mikulov studii pro vy-

budování Supermarketu v naší obci.
 T: ihned O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k 30.9.2012.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 22/2012 ze dne 29.10.2012
Rada:
1. schvaluje:
1.1.  Rada obce děkuje všem dobrovolníkům, zaměstnancům Obce 

Vranovice a kameníkům, kteří se nezištně podíleli na odstranění 
škod na místním hřbitově.

1.2.  Rada obce rozhodla o umístění turistického informačního cent-
ra (TIC) pro rok 2013 ve spojení s vinotékou.

1.3.  Rada obce schválila logotyp obce a jeho užívání.
1.4.  Rada obce schválila výběrové řízení na stavební dozor pro akci 

Přestupní terminál Vranovice
1.5.  Rada obce stanovila členy komise pro výběrové řízení Přestupní 

terminál Vranovice: Drahomír Dofek, Ing. arch. Kodýtková, Ing. 
Hladík.

1.5.  Rada obce schválila Smlouvu o dílo s Ing. Martinem Dratvou 
na zhotovení projektové dokumentace na akci parkové úpravy – 
Hlinek a sanace pozemku podél železnice.

1.6.  Rada obce schválila opravu čerpadla na hasičském autě CAS 
Liaz 101 v hodnotě cca 80.000,– Kč, včetně DPH.

1.7.  Rada obce nesouhlasí se stavbou Stožáru pro telekomunikaci na 
pozemku p. č. st. 183/1, v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá vyžádat od SÚS Břeclav stanovisko k nesplně-

ní termínu opravy ul. Lipová.
 T: 30.11.2012, O: Ing. Pezlar
2.2.  Rada obce ukládá připravit propagační materiály pro TIC pro 

rok 2013
 T: 31.1.2013, O: místostarosta, D. Humpolíková
2.3.  Rada obce ukládá zajistit personální obsazení pro TIC pro rok 

2013
 T: 31.1.2013, O: místostarosta, D. Humpolíková
2.4.  Rada obce ukládá zajistit ocenění Sokolského hřiště, které přešlo 

do majetku obce.
 T: ihned, O: starosta
2.5.  Rada obce ukládá připravit nový kanalizační řad pro provoz 

ČOV.
 T: 31.12.2012, O: starosta
2.6.  Rada obce ukládá připravit aktualizaci Obecně závazné vyhlášky 

Obce Vranovice o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu.

 T: 30.11.2012, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala na vědomí informace o odstranění škod způso-

bených na místním hřbitově vandalismem dne 25.10.2012.
3.2. Rada obce vzala na vědomí informace k vylučovací žalobě a k ža-

lobě určení pohledávky za podstatou s JUDr. Burešovou s kon-
kurzní správkyní.

Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.



Vranovický zpravodaj 5

Pozvánka na veřejné jednání 
zastupitelstva 

Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve 
čtvrtek 13. 12. 2012 v 19 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Vranovice

Usnesení rady č. 23/2012 ze dne 12.11.2012
Rada:
1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila zadávací podmínky a Výzvu k podání na-

bídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na provozování 
kuchyně v Domě pro seniory.

1.2.  Rada obec schválila členy hodnotící komise pro výběrové řízení 
na provozování kuchyně v Domě pro seniory: starosta, místosta-
rosta, Mgr. Rapcová, Ing. Pezlar a Ing. Hladík.

1.3.  Rada obce vybrala technický a stavební dozor pro stavbu pře-
stupní terminál – uchazeč STAVCON s. r. o., Havláskova 246/22, 
Brno, cena 70.680,– Kč včetně DPH.

1.4.  Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje č. 014009/12/OUPSŘ za účelem realizace 
Územního plánu Obce Vranovice.

1.5.  Rada obce schválila Výroční zprávu ZŠ a MŠ Vranovice za školní 
rok 2011/2012.

1.6.  Rada obce schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na zří-
zení plynové přípojky na p. č. 453/17 ve prospěch JMP Net s. r. o. 

1.7.  Rada obce schválila ceník inzerce na internetových stránkách 
Obce Vranovice.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá vypracovat Plán zimní údržby.
 T: 30.11.2012 O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá prověřit právní stanovisko pro užívání foto-

pastí a jejich využívání za účelem omezení vandalismu a krimi-
nality.

 T: 30.11.2012 O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala na vědomí informace o realizaci inženýrských 

sítí a protihlukové stěny v lokalitě Doliny.
3.2.  Rada obce vzala na vědomí informaci o připravované výstavbě 

cyklostezky Brno – Vídeň v úseku Vranovice – Přibice.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení Zastupitelstva Obce Vranovice 
ze dne 25.10.2012

ZO schvaluje
  ZO schvaluje program dnešního jednání
  ZO schvaluje členy Návrhové komise
  ZO schvaluje ověřovatele zápisu
  Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2012 s 

celkovými příjmy ve výši 36.087.500,– Kč a s celkovými výdaji 
ve výši 74.442.000,– Kč. 

  Zastupitelstvo obce schválilo přílohy č. 1/12 a 2/12 ke směrnici o 
provedení inventarizace.

  Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
pro projekt s názvem IDS Vranovice, číslo projektu CZ. 
1.11/1.2.00/23.01313.

  Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu uzavřenou v sou-
ladu s ustanovením § 588 a násl. občanského zákoníku a § 27 
zákona o konkursu a vyrovnání s JUDr. Vojtěškou Burešovou, 
správkyní konkurzní podstaty úpadce Agrodružstvo Vranovice 
– v likvidaci na koupi budovy č. p. 57, Vranovice.

  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 295/6, 
k. ú. Vranovice nad Svratkou panu Miroslavu Fojtíkovi, Nová 
563, Vranovice, za cenu 20, Kč/m2, náklady na rozdělení a pře-
vod pozemku hradí kupující.

  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 2565/157, 
216 m2 a p. č. 2565/136, 257 m2, celkem výměra 473 m2 za cenu 
900,– Kč/m2 Mgr. Lubomíru Dozbabovi, Alšova 759, Tišnov.

1.10. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 2565/139 o 
rozloze 531 m2 za cenu 900,– Kč/m2 Haně Trtílkové, Brněnská 
1258, Kuřim a Davidu Krejčímu, Žižkova 6, Brno.

1.11.  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. 2565/159, 
213 m2 a p. č. 2565/143, 281 m2, celkem výměra 494 m2 za 
cenu 900,– Kč/m2 Janě Malenovské, Těmice 130 a Martinu 
Malenovskému, Žeravice 107.

1.12.  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 014990015430/001 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E. ON 
Distribuce a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/3, 370 49 České 
Budějovice.

1.13.  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 014990015429/001 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E. ON 
Distribuce a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/3, 370 49 České 
Budějovice.

1.14.  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 014990015431/001 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E. ON 
Distribuce a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/3, 370 49 České 
Budějovice.

Jihomoravský kraj opět 
varuje před pančovaným 
alkoholem
Dne 26. 11.2012 vydal Jihomoravský kraj 

výzvu, v  níž varuje obyvatele před novou 
vlnou metylalkoholových otrav. Nabádá 
obyvatele, aby nekonzumovali alkohol 
nejistého původu, nápadně levný alkohol, 
pocházející z  lahví s  porušenými kolky a  bez předepsaných 
dokladů o původu. V opačném případě se vystavují nebezpečí 
ohrožení zdraví a života.

Krizová infolinka k otravám methylalkoholem
Nemocnice Kyjov Tel. 518 601 335, www.nemkyj.cz

E.ON upozorňuje na ořez 
dřevin
Dle upozornění společnosti 

E.ON by měli do  konce tohoto roku 
vlastníci pozemků, na  nichž se 
nachází distribuční zařízení elektrické 
energie, provést ořez dřevin, tak aby 
jejich vzrůst nebránil bezpečnému 
užívání a přístupu k zařízení. To vše za dodržení bezpečnosti 
osob, jež ořez provádí a s povolením orgánů ochrany přírody.

Pokud vlastníci pozemků nezajistí ořez sami, provedou 
pracovníci E.ON ČR ořez vlastními prostředky s  nezbytným 
vstupem na pozemky vlastníků. Podrobnosti na T.: 840 111 333 
regionální správa sítě Hodonín.

-hum-
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Jihomoravským hejtmanem 
je opět Michal Hašek
Nově zvolené Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 

rozhodlo v  pátek 23. listopadu 2012 na  svém ustavujícím 
zasedání o novém složení Rady Jihomoravského kraje a svých 
výborů. Hejtmanem byl v tajné volbě znovu zvolen dosavadní 
hejtman Michal Hašek (ČSSD), náměstkem 
pověřeným zastupováním hejtmana v době 
jeho nepřítomnosti byl zvolen Stanislav 
Juránek (KDU-ČSL).

Vítězem krajských voleb na jihu Moravy se stala ČSSD s 23 
mandáty, KSČM má 16 křesel, KDU-ČSL 14, ODS obdržela 
sedm mandátů a  TOP a  Starostové pro Jihomoravský kraj 
pět. S  ODS a  TOP se starosty ČSSD o  vytvoření nové rady 
nejednala.

ČSSD podepsala koaliční smlouvu s  KDU-ČSL s  níž si 
rozdělila místa v  krajské radě a  separátní smlouvu s  KSČM, 
která má zajistit tichou podporu nového vedení kraje.

Zdroje:Volby.cz, JmK
Volby do krajských zastupitelstev se uskutečnily ve dnech 

12. a 13. října 2012 společně s volbami do Senátu Parlamentu 
ČR. 

Volby do  zastupitelstva Jihomoravského kraje vyhrála 
ČSSD v čele s Michalem Haškem. Z celkového počtu 65 křesel 
v krajském zastupitelstvu jich tato strana obsadila 23, tj. 35,38%. 
Druhou nejúspěšnější stranou v kraji se stala KSČM s celkovým 
počtem 16 mandátů v  zastupitelstvu, tj. 24,62%. Třetí KDU-
ČSL obsadila 14 míst, tj. 21,54%. ODS skončila na  čtvrtém 
místě s 7 zástupci v kraji a 10,77%. TOP 09 a Starostové pro 
JmK skončili na pátém místě s 5 mandáty a 7,69%.

K  volbám v  Jihomoravském kraji přišlo jen necelých 360 
tisíc voličů z možných 950 tisíc, tj. větší třetina, přesně 37,76% 
voličů.

Jak jsme volili ve Vranovicích
Volební účast byla ve  Vranovicích nižší, než činí krajský 

průměr. K volebním urnám přišlo 32,65% oprávněných voličů. 
To je přesně 557 lidí z  1706 jež mají možnost volit. Volební 
komise napočítala 46 neplatných hlasů.

Vranovičtí voliči dali ve srovnání s celokrajským modelem, 
přednost ODS, která s celkovým počtem 107 hlasů a 21,02% 
obsadila první místo zájmu domácích. To bylo způsobeno 
především preferenčními hlasy pro starostu Ing. Jana Helikara. 
Na místo krajského zastupitele to však nestačilo.

Dále už výsledky voleb ve  Vranovicích kopírují krajský 
model. Na  druhém místě u  domácích voličů skončila ČSSD 
s  89 hlasy a  17,48%. O  jeden hlas méně, tedy 88 a  17,28% 
získala KSČM a  zajistila si tak třetí místo ve  vranovickém 
pořadí. Čtvrtá KDU-ČSL získala 76 hlasů, tedy 14,93%.

TOP 09 a  Starostové pro JmK ani Moravané nepřesáhli 
ve Vranovicích 5% hranici.

Do Senátu poslali voliči Hajdu
Voliči z  Břeclavska poslali do  Senátu Parlamentu ČR 

sociálního demokrata Jana Hajdu. Hlasovalo pro něj 9168 
voličů tedy 65,54 % zúčastněných. Komunistický kandidát 
Zdeněk Tesařík dostal zbývajících 34,45% hlasů, tedy 4819. 
Volební účast byla na Břeclavsku 13,74 %.

Ve Vranovicích přišlo k druhémum kolu senátorských voleb 
11,77 % voličů. To je 201 z celkového počtu 1708 oprávněných. 
Ti dali Janu Hajdovi 131 hlasů, tj. 66,16%. Tesařík pobral 
zbývajících 67 hlasů, tedy 33,83 %. Tři hlasy byly neplatné.

Druhé kolo senátních voleb se uskutečnilo v pátek a sobotu 
12. a 13. října 2012

První kolo se uskutečnilo o  týden dříve. Pro Jana Hajdu 
v něm hlasovalo 26,57% voličů a pro Zdeňka Tesaříka za KSČM 
18,17% voličů.

Přímá volba prezidenta
Ve dnech 11. a12. ledna 2013 se uskuteční historicky první 

přímá volba prezidenta České republiky. Ve  Vranovicích 
budeme volit na dvou obvyklých místech. V budově obecnho 
úřadu budou volit obyvatelé z čísel popisných 1 - 400, v budově 
školy v  bývalém školním klubu na  Školní ulici budou volit 
voliči z čísel popisných 401 a více.

Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo 23.11.2012 o neplatnosti 
některých hlasů pod petičními archy u  tří kandidátů 
na  prezidenta. Snížením počtu podpisů o  neplatné hlasy tak 
nesplnili zákonnou podmínku sesbírání minimálního počtu 
padesáti tisíc platných podpisů. Kontrola vyřadila Tomia 
Okamuru, Vladimíra Dlouhého a Janu Bobošíkovou. Někteří 
z nich zvažují odvolání.

Ofi ciální kandidáti na prezidenta ČR:
Miloš Zeman (SPOZ)
Jan Fischer
Zuzana Roithová (KDU-ČSL)
Jiří Dienstbier (ČSSD)
Zuzana Bobošíková (Suverenita) - vyřazený kandidát
Karel Schwarzenberg (TOP 09)
Vladimír Dlouhý - vyřazený kandidát
Přemysl Sobotka (ODS)
Vladimír Franz
Táňa Fischerová
Tomio Okamura - vyřazený kandidát

Aktualizované informace najdete na  stránkách obce 
nebo na  portálu Ministerstva vnitra ČR nebo na  ww.volba-
prezidenta.cz

-hum-

Upozornění Fakultní 
nemocnice Brno

Falešná doktorka prodává přístroje
Fakultní nemocnice Brno upozorňuje občany, že se vyskytly 

případy jednání ženy, která se vydává za doktorku a  jménem 
FN nabízí občanům přístroj pro léčení srdce za  52.000,-Kč 
a  za  návštěvu si účtuje 200,-Kč. Upozorňujeme občany, aby 
si do domu nepouštěli žádné neznámé osoby, které přicházejí 
s nabídkou výrobků nebo služeb. 
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Počasí zhoršuje bezpečnost 
na silnicích. „Opatrně” 
varuje policie
Déšť, mlha, popadané listí, náledí, či 

sníh jsou nejčastější příčinou dopravních 
nehod v  nadcházejícím zimním období. 
Řidiči, chodci i cyklisté by měli počítat s delší 
brzdnou dráhou vozidel. A také se zhoršenou 
viditelností v  tomto období. Především 
chodci a  cyklisté by se měli vybavovat refl exním oblečením 
nebo doplňky.

Vidět a  být viděn je základní pravidlo bezpečnosti 
na silnicích. Za snížené viditelnosti a v noci platí dvojnásob. 
Více se dozvíte na www.vranovice.eu

nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK 

S kalendářem Vranovice 
2013 vám už nic neunikne
S novým domácím kalendářem Vranovice 2013 už nikomu 

neunikne žádná důležitá událost společenského dění v  obci 
a nepromešká ani svoz odpadu. Všechny důležité akce a svozy 
jsou totiž v kalendáriu zapsány přímo ve dnech, kdy se konají.

Týdenní stolní kalendář doplňují nejnovější fotografi e 
z  Vranovic a  okolí a  v  omezeném počtu 150 kusů ho vydala 
Obec Vranovice.

Za  pořizovací náklady 130 korun si ho mohou zájemci 
koupit v  Trafi ce naproti pekařství, v  obchodě U  Toncrů, 
na obecním úřadě nebo v knihovně.

Společně s kalendářem mohou zájemci zakoupit i vánoční 
pohlednice z Vranovic. Ty jsou k dostání za šest korun.

-hum-

Vranovice mají vlastní logo

Je nezaměnitelnou identifi kační značkou
Vranovice na Vaší trase, to je slogan, který od nynějška bude 

provázet nové logo Vranovic. K jeho ztvárnění se profesionální 
grafi k nechal inspirovat železnicí, která obcí prochází ve směru 
Brno – Vídeň. A významně ovlivňuje život v obci. Představuje 
totiž trvalé dopravní spojení pro domácí obyvatele, kteří 
dojíždějí do města za prací, ale i pro turisty. 

Novou marketingovou značku Vranovic budeme vídat 
především na  propagačních materiálech obce, hlavně 
v souvislosti s kulturními, sportovními a sociálními projekty.

Podnětem k vytvoření loga byla potřeba sjednotit propagaci 
obce pod jednotný vizuální styl, s nímž se bude od nynějška 
pracovat jako s nedílnou součástí prezentační strategie obce.

S pohledem do budoucna se jedná o důležitý marketingový 
krok. V době přemíry reklam a nabídek, jimiž jsou spotřebitelé 
denně bombardováni, je totiž důležité se neztratit. Rychlý 
vizuální vjem a  identifi kace hrají zásadní roli v  orientaci 
nabídek a upoutávek. 

Nápad s  „i” ve  tvaru kolejnice tento požadavek splňuje 
a odlišuje logo Vranovic od standardně užívaných log. Stává se 
nezaměnitelným v „davu” ostatních. 

Logo lze užívat ve  variantách se sloganem i  bez něj 
a v několika obdobách včetně černobílého provedení. Vše ale 
přesně dle vytvořeného brandingu, návodu jež určuje font, 
barvu, grafi ku.

Rozdíl v užívání znaku a loga
Užívání úředního znaku je vyhrazeno pro slavnostní 

a  především ofi ciální, úřední listiny a  tiskoviny vydávané 
jménem obce, jí volených zástupců a  úředních orgánů, 
a prestižní akce pořádané přímo obcí.

V  ostatních případech, např. při propagaci kulturních 
a  sportovních akcí, v  turistických materiálech, se používá 
logotyp obce. Užívání loga by mělo zamezit i  nedůstojnému 
a nevhodnému užívání ofi ciálního znaku obce.

Zájmové a  soukromé subjekty, jejichž aktivity jsou 
podporovány obcí, či jejími organizacemi, jsou na  oplátku 
povinny obec řádně propagovat, a  to mimo jiné správným 
užitím loga obce ve svých tiskových a propagačních materiálech. 
Přesně dle grafi ckého manuálu, který je k dispozici na obecním 
úřadě. Účel užití loga a  způsob jeho prezentace podléhá 
souhlasu vedení obce a autorskému právu. 

-hum-
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Termíny svozu komunálního odpadu

prosinec - 14, 28 / leden 2013 - 11, 25

Termíny svozu separovaného odpadu

Plast – prosinec - 10, 24 / leden 2013 - 7, 21

Papír – prosinec - 7, 20 / leden 2013 - 4, 17

Sklo – prosinec - 6 / leden 2013 - 3, 31

Stavba Domu pro seniory 
míří do fi nále
Výstavba Domu pro seniory, který vzniká na  místě 

zchátralého zemědělského družstva, spěje k  závěru a  patrná 
je i konečná podoba budovy. První obyvatele přivítá v jarních 
měsících příštího roku.

Venkovní stěny zdobí barevná fasáda, vsazená jsou okna 
i dveře, je hotová pokládka střešní krytiny a instalují se dešťové 
okapy a svody. V koupelnách jsou obklady a řemeslníci usazují 
vany a další příslušenství.

Předpokládaný termín dokončení Domu pro seniory 
je v březnu 2013. Stavba byla zahájena 8. 3. 2012 a bude stát 
zhruba 50 milionů korun.

-hum-

Více fotografi í naleznete na  webových stránkách obce 
Vranovice v  sekci aktuality nebo ve  fotogalerii - výstavba DPS 
on-line



Vranovický zpravodaj 9

Ordinační hodiny o svátcích

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Petr Bartl oznamuje 

pacientům, že 27. 12. - 28. 12. 2012 bude ordinace uzavřena 

z důvodu dovolené. Zastupuje MUDr. Macků Popice.

Obecní knihovna
Knihovna vystavovala 
Vajbarovy erby
Čtyřicítku erbů měst a  obcí vrytých do  lipového dřeva, 

vystavoval v Obecní knihovně ve Vranovicích domácí řezbář 
Oldřich Vajbar. Jeho práci mohli zájemci shlédnout do konce 
listopadu 2012.

Oldřich Vajbar si řezbářstvím zpříjemňuje důchod
Foto: Dagmar Humpolíková

Oldřich Vajbar je profesí stolařem. Dnes se však už se 
dřevem baví jen ve volných chvílích a řezbářstvím si zpříjemňuje 
důchodové volno. Vůně dřeva ho provázela od dětství. Jeho otec 
byl bednářem a kromě zaměstnání v proslulé Frutě na Přibické 
ulici zásoboval místní vinaře bečkami na víno. Právě on přivedl 
svého syna k  řezbářské zálibě. „Jednou mi řekl, že potřebuje 
na čelo sudu udělat věnování. Nikdy předtím jsem to nedělal, 
ale povedlo se. A už mi to zůstalo,” vzpomíná Oldřich Vajbar 
na začátky své tvorby.

Ze dřeva kouzlí nejen erby, ale i  obrazy, rámy na  zrcadla 
a  další výrobky. Ať už na  požádání známých, občasných 
zákazníků nebo pro vlastní potěšení. Zvlášť v zimě, kdy není 
tolik práce na zahradě, se s oblibou zavírá do své dílny a tvoří. 
V mládí ho lákala umělecká škola, ale odmítal se učit povinnou 
ruštinu. To rozhodlo. Studia mu nebyla umožněna a  tak se 
vyučil stolařem. Nesplněný sen mu dnes vynahrazuje vnuk, 
který studuje na  umělecko průmyslové škole. „Přece jen se 
tam někdo z naší rodiny dostal,” projevil Oldřich Vajbar svou 
spokojenost.

-hum-

Nenechte si ujít novinky 
v knihovně
S  novou nabídkou knih z  obecní knihovny se můžete 

krásně bát nebo se nechat rozesmát. Na  své si přijdou 
vyznavači historie, detektivek i  životopisci. Knihomolové 
mohou nově vybírat nejen z  dvacítky atraktivních novinek, 
které zakoupila obec ze svého rozpočtu, ale také z více než 300 
titulů zapůjčených z výměnného knižního fondu.

Nabídkou knihovny se můžete probírat i prostřednictvím 
internetového On-line katalogu.

Z novinek vybíráme:
Martina Formanová – Skladatelka voňavého prádla, Snědla 

dětem sladkosti, Slavomil Hubálek – Zpovědník vrahů, Lauren 
Kateová – tetralogie Andělé - Pád, Muka, Vytržení, Vykoupení, 
Vlastimil Vondruška – Jednooký král, Velký král, Brian L.Weiss 
– Mnoho životů, mnoho mistrů, Walliams David – Babička 
drsňačka, Christopher McDougall - Zrozeni k běhu, Jindřich 
E. Bobák – Dávné pověsti národa českého – nejnovější vydání, 
ilustrace Magda Veverková Hrnčířová...a mnoho dalších.

-hum-

Půjčovní 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
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Okna školy dokořán
Základní škola

Škola má první ředitelku

Stala se jí Hana Pokorná
Od  listopadu 2012 vede Základní a  mateřskou školu 

Vranovice Mgr.  Hana Pokorná. Uspěla ve  výběrovém řízení 
na pozici ředitele školy. Ve funkci nahradila bývalého ředitele 
Mgr.  Oldřicha Vybírala, který z  pozice odstoupil 31. srpna 
2012. 

Hana Pokorná je první ženou, která přerušila linii 
ředitelů mužů na základní škole ve Vranovicích. Jaké jsou její 
bezprostřední starosti po  nástupu do  vedení školy si můžete 
přečíst v následujících řádcích.

Milí rodiče a přátelé školy,
je pro mne ctí být ve stoleté historii první ženou, která školu 

bude řídit.
Jak jste již zaznamenali v  minulém vydání vranovického 

zpravodaje, škola rozjela projekt s názvem „EU-peníze školám“, 
jehož cílem je zlepšení kvality nabízených služeb i vybavení školy. 
Bližší informace se dočtete v následujícím článku paní učitelky 
Kovaříkové.

Čeká nás tedy spousta práce a starostí. Škole ubyli žáci, s nimi 
nám ubyly i peníze, a tak budeme muset přikročit i k některým 
úsporným opatřením a zdražení některých služeb. Doufám, že 
i tato nepopulární řešení budete chápat a školu podpoříte.

V této souvislosti vyzývám vás všechny, kteří máte chuť, čas či 
dokonce prostředky k tomu, jak škole pomoci, abyste se mi ozvali 
a na spolupráci se mohli domluvit. Míním tím nejen sponzorské 
dary, ale i  bezplatné vedení kroužků, organizace akcí pro děti 
či pořádání exkurzí či besed. Všem, kteří projeví byť sebemenší 
snahu, předem děkuji.

Ale otočme list se starostmi a podívejme se na to dobré, co čas 
přináší. Je tím myšlen čas adventu, čas vánoc. Přeji vám i vašim 
dětem, abyste tuto nádhernou část roku strávili v pohodě a lásce, 
a sobě i ostatním dělali jen radost. Mnoho štěstí a zdraví v roce 
2013.

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy

Individualizace výuky 
v Projektu EU peníze školám 
Po  schválení první monitorovací zprávy jsme od  6. října 

2012 zahájili v rámci projektu EU peníze školám individualizace 
výuky čtenářské, přírodovědné a  matematické gramotnosti. 

Znamená to, že do některých hodin docházejí dva vyučující, 
kteří se zvlášť mohou věnovat slabším i  rychlejším žákům. 
Výuka se odehrává buď v jedné třídě, nebo se jedna ze skupin 
přesunuje do  jiné učebny, aby se skupiny vzájemně nerušily. 
Při přípravě na takové hodiny nechávají vyučující nahlédnout 
do  své metodiky zpracování příprav druhého učitele 
a v hodinách pak přirozeně dochází k vzájemným hospitacím, 
při kterých se ostatní vyučující inspirují vyučovacím stylem 
učitele stávajícího. Společně pak mohou diskutovat nejen 
o  vhodnějších metodách pro určitou skupinu žáků, ale 
i diskutovat o konkrétních problémech a možnostech pomoci.

Přes počáteční obavy z  obtížné organizace se po  prvních 
zkušenostech ukazuje, že individuální pomoc přináší dětem 
prokazatelně kvalitnější přístup.

Mgr.Ludmila Kovaříková, věcná manažerka projektu

ZŠ a MŠ Vranovice oznamuje, že
zápis dětí do  1. třídy se koná v  úterý 5. února  2013 
od 14:30 do 18:00 h
S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz

Školní zralost budoucího 
prvňáčka
Současná společnost vyžaduje stále vyšší nároky 

na  vzdělávání dětí, což je patrné i  v  nižších třídách ZŠ. 
Stále platí, že do  1. třídy by měly nastupovat děti s  dobrými 
předpoklady pro její úspěšné zvládání a  pro následující 
úspěšnost ve  vyučování vůbec. Řada rodičů si každým 
rokem klade otázky, zda je právě to jejich dítě pro nastávající 
šk. docházku dostatečně zralé, jestli se ještě dá něco udělat 
pro správnou přípravu svých ratolestí nebo raději uvažovat 
o  odkladu nástupu do  školy. Pro posouzení těchto otázek je 
potřeba termín šk. zralosti dobře pochopit a rozeznat.

Školní zralost je schopnost dítěte přizpůsobit se nárokům, 
které na  ně budou kladeny ve  škole. Je to soubor tělesného 
vývoje dítěte, rozvoje rozumových a  poznávacích funkcí, 
řečových schopností, ale i emoční a sociální zralosti.

Pracovní předpoklady: Dítě sedí v klidu v  lavici a dokáže 
se soustředit na  učení po  nezbytnou dobu. Umí se podřídit 
požadavkům učitele. Udržuje pořádek, připravuje si samostatně 
potřebné pomůcky a ukládá je zpět na svoje místo.

Emociální a sociální předpoklady: Akceptuje cizí prostředí 
a  osoby, dokáže se odloučit od  rodičů. Je schopno tzv. unést 
svoje nezdary bez výbuchů pláče či zuřivosti. Umí potlačit pocit 
stesku. Podřídí se skupině, nevyžaduje neustálou pozornost. 
Dokáže komunikovat v  novém prostředí – pozdravit, 
poděkovat, požádat o pomoc. Mělo by se umět rychle a správně 
obléknout a obout. Důležité jsou i osvojené hygienické návyky.

Zdravotní stav: Pokud je dítě často nemocné, výrazně se 
zkracuje doba učení a to může vést ke šk. neúspěchu. 

Rozumové a  poznávací funkce jsou základem pro čtení, 
psaní i  počítání. Budoucí prvňáček se může pyšnit poměrně 
bohatou slovní zásobou, vyjadřuje se v  souvislých větách, 
nemá výrazné vady řeči.
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Upevňuje si realistické chápání světa, rozumí jednoduchým 
pojmům souvisejícím s  časem, třídí věci podle velikosti, 
délky, množství, materiálu atd. Zná barvy, má určité početní 
dovednosti.

Zralost zrakového vnímání se projeví ve  schopnosti 
odlišit od  sebe různé tvary, správně je pojmenovat. Dítě 
pozná alespoň některá písmenka a číslice. Nutností je i určitý 
stupeň prostorové orientace, která zahrnuje určení místa věcí 
v místnosti, na obrázku, na sobě atd. 

Další podmínkou jsou i sluchové schopnosti dětí – rozlišení 
různých zvuků, napodobování rytmu.

Pro rozvoj psaní je nutná dobrá grafomotorika - úchop 
tužky, schopnost napodobit jednoduchý tvar. Kresba by měla 
být bohatá na detaily, vybarvování bez přetahování.

K  největším problémům dnešních prvňáčků patří 
bezesporu jejich chování. Proto je nezbytné uvést i  několik 
důležitých zásad pro celkovou úspěšnost ve  škole, ale i  pro 
dobré soužití s kolektivem.

Do školy patří dítě:
  Klidné, ale dostatečně pozorné, se zájmem o nové poznávání
  S dostatečnou rychlostí v sebeobsluze
  Schopné udržovat pořádek
  Samostatné
  Bez přecitlivělosti, strachu či agresivních projevů (zejména 

vůči svým vrstevníkům)
  Schopné podřídit se autoritě dospělého a poslouchat jeho 

pokyny a příkazy

Mgr. Romana Nečasová, třídní učitelka budoucí 1.třídy

Lekce (proti) kouření
Dne 7. 11. 2012 se děti 2. A, 2. B a 3. A třídy základní školy 

zúčastnily zážitkové lekce preventivního programu zaměřeného 
proti kouření. Aktivity, které pro děti připravilo sdružení 
Podané ruce, byly zaměřeny na  zvyšování protidrogového 
vědomí a zodpovědnosti za své chování a za své zdraví.

Yveta Lásková

Spolu a každý sám
Jsme třída VI. A.  Jsme nejpočetnější třída na  škole! � 

Postoupili jsme do  prvého patra i  z  jiných vesnic. A  zas tak 
dobře se neznáme.

Jedno pondělí: bylo to přesně 8. října 2012, jsme se vypravili 
do  Brna. Na  Lesnou.  Je tam Pedagogicko-psychologické 
centrum. Dvě hodiny jsme se snažili přijít na to, v čem spočívá 
výhoda týmové práce. Paní učitelky se účastnily také (aspoň 
nás mohly občas nasměrovat, když jsme byli obzvlášť natvrdlí). 
Odborníci na psýché s námi hráli různé hry. Byla to zábava. 
Pak nás Milan a Kristla (to jsou ti odborníci) nutili zamýšlet se, 
proč je to lepší, chovat se jako tým. A nejen to. Týmová práce 
nepřijde sama od sebe, musíme se vzájemně respektovat a mít 
pravidla! Týmová práce není o tom, že spolu znamená schovat 
se v hromadě, ale každý v týmu pracuje, aby měl tým úspěch, 
a někdy stačí, když je tým prostě spokojen.

Mgr. Svatava Odložilíková, třídní učitelka 6.A

Mateřská škola
V naší školce se pořád něco 
děje...

Foto: Eva Holíková
Ve čtvrtek 18. 10. 2012 se konečně umoudřilo počasí a mohla 

se uskutečnit naplánovaná podzimní vycházka za  krásami 
Vranovic a  hlavně za  tajemnými skřítky Podzimníčky. Sešli 
jsme se v  hojném počtu před školkou, kde nás paní učitelka 
seznámila se vším, co se bude na  vycházce dít. Naše děti 
dostaly papír s úkoly a všichni jsme vyrazili vstříc zážitkům. 
Směr nám ukazovaly růžové fáborky. Cestou nás čekalo 5 

stanovišť s  různými 
úkoly, které děti zvládly 
s  pomocí nás maminek 
(ale i  tatínků a  babiček) 
na jedničku s hvězdičkou. 
Skoro u cíle jsme potkaly 
paní učitelku a  ta nám 
povyprávěla o  dvou 
skřítcích Podzimníčcích, 
které viděla na nedalekém 
poli a  kteří jsou moc 
smutní, že nemají 
kamarády a  nikdo jim 
nechce ozdobit kabátky, 
aby se jim vrátila dobrá 
nálada. Děti nelenily 
a přírodniny, které cestou 

pilně sbíraly do košíčků použily na výzdobu  kabátků pro skřítky 
a  ještě jim zazpívaly pěknou písničku.V cíli jsme nepohrdli 
teplým čajem a všechny děti byly odměněny razítkem na ruku 
a  malou sladkostí. Už se těšíme, až si podobnou akci třeba 
na jaře zase zopakujeme. Maminky z Vranovic. 

Tisíc skřítků Podzimníčků už se dalo do práce,
plní chladem hnízda ptáčků, končí letní legrace.
Tisíc skřítků Podzimníčků s rukama studenýma,
jede krajem v žlutém vláčku do stanice Zima.

Eva Holíková
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ZUŠ Pohořelice, 
pobočka Vranovice

Činnost ve znamení Adventu 
a pozvánky ZUŠ

  Vánoční koncert Velké Němčice - 10. 12. 2012 v 17:00
  Vánoční koncert v Vranovice - 13. 12. v 17:00 - obřadní 

síň OÚ
  Vánoční koncert Pohořelice  - 17. 12. 2012 v 17:30 h

Žáci se také účastní oslav Adventu, například rozsvěcení 
Vánočního stromu ve  Vranovicích, kde s  pedagogickým 
vedením zajistili vánoční výtvarnou dílnu pro děti. Účastnili 
se stejné akce v  Pohořelicích a  přispívají do  programu 
na Vánočním koncertě Základní školy ve Velkých Němčicích.

Projekt EU je zaměřen 
na obnovu folkloru
ZUŠ Pohořelice ve  spolupráci s  Městem Pohořelice 

uskutečňuje velký projekt fi nancovaný z  dotací EU. Jedná 
se celkem o  čtyři vzájemné návštěvy se ZUŠ Brezovou pod 
Bradlom. Návštěv se účastní 40 žáků ze ZUŠ Pohořelice a dvě 
návštěvy uskuteční žáci ZUŠ Brezové pod Bradlom zase u nás.

Celý projekt provází myšlenka obnovy folklorního tance 
a  folkloru vůbec. Brezová pod Bradlom má velký taneční 
soubor Iskerka, který v květnu oslavil třicet let existence. Jeho 
členy jsou děti od pěti let až po dospělé tanečníky. Několikrát 
se už účastnili na  Slavnostech města Pohořelice. Spolupráce 
je pro nás ojedinělou příležitostí naučit se jednak tanečním 
krokům, ale i přístupu k životu, ke kolektivu a zodpovědnosti 
své vlastní osoby za vystoupení celého souboru. Setkání s žáky, 
pedagogy a tanečníky, které se uskutečnilo v minulém školním 
roce bylo velmi příjemnou zkušeností. Je to veselá a vstřícná 
kopa lidí, kteří mají zájem se nejen přátelit, ale udělat pro svého 
hosta, či návštěvu maximum.

První ofi ciální setkání v  rámci projektu se uskutečnilo 
právě na oslavy Adventu, a to 30. 11. a 1. 12. 2012 návštěvou 
našich žáků v Brezové.

ZUŠ Brezovou pod Bradlom navštěvuje asi 450 žáků, je tedy 
podstatně větší svojí kapacitou než ZUŠ Pohořelice. Vyučování 
se uskutečňuje jen v jedné budově, nepůsobí na pobočkách tak 
jako  ZUŠ Pohořelice. O studium na ZUŠ je na Slovensku velký 
zájem, škola nemá omezenou kapacitu tak jako ZUŠ v  ČR, 
které nesmí povolené limity přesáhnout.

Od  setkání očekáváme srovnání výuky a  vedení 
v  pedagogické práci. Umožníme dětem poznat jiné 
prostředí, nové kamarády, jiné životní podmínky, jiné tradice 
a seznámíme je s folklorem Brezové ve skutečném přirozeném 
prostředí. 

Hana Celnarová ZUŠ Pohořelice

Co čeká ZUŠ v příštím roce?

Chtěli bychom se zúčastnit Vranovického jara, budeme 

pořádat absolventský koncert, který má velký úspěch a vysokou 

úroveň, uskutečníme i výstavu výtvarných prací v prostorách 

knihovny ve Vranovicích.

Těšíme se na další spolupráci s Obcí Vranovice a děkujeme 

za  prostory, které můžeme ve  Vranovicích ke  své výuce 

využívat. Těšíme se také na  další spolupráci s  rodiči našich 

žáků a  přejeme jim nejen krásné a  poklidné oslavy Vánoc, 

ale také šťastné vykročení do nového roku a mnoho úspěchů 

v následujícím roce.

Přeje ředitelka ZUŠ Pohořelice Hana Celnarová společně se 

svým pedagogickým týmem

Římskokatolická farnost
Farnost ožila novinkami 
Zahájení nového školního roku přineslo do  vranovické 

farnosti mimo změny duchovního správce dvě slavnostní 
nedělní bohoslužby. Při první mši jsme děkovali za  úrodu 
letošního roku. Druhá mše svatá byla spojena se žehnáním 
školních pomůcek. Stejně jako loni připravila rodina Machova 
nádhernou výzdobu z podzimních plodů.

Došlo také ke změně ve vyučování náboženství, nově vede 
výuku paní katechetka Hana Mazuchová.

Ministrantský táborák

První poprázdnivovou akcí na  které se sešly nejen děti 
a mládež farnosti Vranovice s rodiči, ale také hosté z farností 
Pouzdřany a  Ivaň, byl ministrantský táborák. Vydařené 
odpoledne se konalo druhou říjnovou sobotu na  narychlo 
upravené farní zahradě. K  dobré náladě u  táboráku kromě 
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párků z místního řeznictví, kofoly pro děti a svařáku pro rodiče 
přispěly lanové aktivity a několik her a soutěží.

Táborákem  byly zahájeny pravidelné schůzky ministrantů 
na kterých se kromě her a zábavy, snažíme také něco naučit, 
abychom mohli lépe sloužit u  oltáře. V  příbězích ze života 
svatých hledáme vzor pro dnešní dobu, která velmi potřebuje 
kladné hrdiny a vzory správného života. 

Farní zahradu rozveselil ministrantský táborák 
Foto: Pavel Kukleta

Schola, Advent, dětská mše
Kromě těchto aktivit ve  farnosti proběhla řada dalších 

akcí mezi které například patří pouť do Žarošic, babské hody 
a pravidelné zkoušky vranovické scholy.

Vranovická schola v  těchto dnech nacvičuje zpěvy 
na  půlnoční mši svatou a  ráda uvítá ve  svých řadách nové 
zájemce o  sborový zpěv. Informace je možno získat u  Kláry 
Hladíkové.

Poslední listopadový pátek byla zahájena příprava dětí 
na první svaté přijímání a dětská mše. 

Pro dobu adventní chystáme přípravu na  vánoce formou 
hry pro děti.

Farní web 
Vítanou změnou je možnost sledovat aktuální pořad 

bohoslužeb i  dění ve  farnosti na  vznikajících webových 
stránkách, které najdete na  adrese http://www.vranovice.
farnost.cz.

Poděkování patří všem kdo přispěli a přispívají svou pomocí 
ke všem těmto společným aktivitám vranovické farnosti.

Půlnoční bude přesně o půlnoci
V závěru tohoto článku bych rád vyřídil všem Vranovickým 

občanům pozvání od pana faráře k návštěvě tradiční půlnoční 
mše svaté se zpěvy na Štědrý den ve 24 hodin

Vinaři se dočkali žehnání vína
A jak jsme se dozvěděli v minulém vydání Vranovického 

zpravodaje, pan farář se také těší na  setkání s  Vranovickými 
vinaři při tradičním žehnání vín 29. 12. 2012 v sále Restaurace 
u Fialů. 

Pavel Kukleta

Společenské dění
Baby se odvážily na mši, 
večer vystoupily aquabely
Hody byly úžasné a veselé, účastnilo se jich pětatřicet stárek 

a  na  večerní zábavu přišlo přes dvě stě návštěvníků. Jubilejní 
pátý ročník Babských hodů se uskutečnil v sobotu 20. října 2012.

Od  sobotního rána chodily stárky po  vesnici od  domu 
k  domu a  zvaly obyvatele na  večerní zábavu do  sokolovny. 
Některé z nich během zvaní na oko zvládly i zednickou fušku 
na  budovaném domu pro seniory když v  kroji zapózovaly 
na fotoaparát s zednickým nářadím v ruce.

Po pěti letech konání hodů se baby dočkaly i opravdové mše
Foto: Archív Vranovické baby

Před odpoledním průvodem se uskutečnila hodová mše 
v  místním kostele, kterou pro nás připravil nový pan farář 
Grzegorz Zych. Moc děkujeme, všichni byli nadšeni. Po  pěti 
letech konání babských hodů to pro nás všechny byla krásná 
premiéra.

Z  kostela se babsko-hodový průvod vydal pro hlavní 
stárky, kterými byly Jana Macháčková a Lada Zajícová a dále 
pokračoval veselým pochodem po vesnici. Na tradiční zastávce 
před obecní knihovnou čekalo na  stárky velké množství 
diváků. Všichni družně tančili, zpívali a  popíjeli výborný 
svařáček, který uvařila Zdenka Chalupářka se svou sestrou 
a paní Kolíškovou.

Během odpoledne nás provázela skvělá kapela Hornobojané, 
večer výborná kapela Stone.

Překvapením stárek byl letos tanec ve  stylu řecké zorby, 
který pro nás připravila i nacvičila naše osobní choreografk a 
Lada Zajícová.

Tentokrát se na  babských hodech předvedli i  vranovičtí 
muži. S bazénovou plachtou, coby vodní hladinou, v dámských 
plavkách a  koupacími čepicemi na  hlavě vystoupili jako 
aquabely. Jeden  z účastníků se do vystoupení vložil s takovou 
vervou, že si vykloubil obě ramena a odvezla ho sanitka.

Dnes už je snad v  pořádku a  já pevně doufám, že 
na hodnocení hodů se sejdeme všichni v plném počtu, včetně 
zraněných. Chci poděkovat všem co nám jakýmkoliv způsobem 
pomohli v přípravách, všem co přišli i nepřišli a také všem co 
nám darovali sponzorské dary. Všem vranovickým babám chci 
vzkázat, že jsou úžasné a doufám, že jim to i zůstane. Také jim 
patří velký dík.

Gábina Vinická
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Z činnosti spolků
ČZS - Vinaři Vranovice
Ochutnávala se archivní vína
V  sobotu 3. listopadu 2012 se konal 4. ročník výstavy 

archivních vín ve  Vranovicích. Tuto akci již tradičně pořádá 
pro milovníky vín místní sdružení vinařů. I  v  letošním roce 
bylo co hostům nabídnout. K  ochutnávce bylo téměř 200 
vzorků archivních vín a na 160 návštěvníků čekala velice pestrá 
paleta vín. Za  doprovodu cimbálové muziky Lália z  Velkých 
Bílovic se ochutnávalo a zpívalo déle než do půlnoci.

Šampiony v  jednotlivých kategoriích se v  letošním roce 
stali Ryzlink Rýnský 2010 p.s. Jaroslav Skúpý Velké Němčice, 
Portugalské Modré 2010 František Mahovský Přísnotice, 
Neuburské 2000 p.s. Josef Faron Vranovice a Dornfelder 2007 
barrique Drahomír Dofek Vranovice. Všichni vítězové si 
odnesli krásnou cenu od  místního uměleckého kováře Pavla 
Valáška.

Drahomír Dofek

Svěcení vín bude poprvé 
s farářem
Základní organizace ČZS místní sdružení vinaři Vranovice, 

zve všechny milovníky vín na již tradiční svěcení mladých vín 
ročníku 2012. Akce se uskuteční v sobotu 29. 12. 2012 v sále 
restaurace „U Fialů“. Začátek je v 18 hodin. V  letošním roce 
bude svěcení konáno za účasti místního pana faráře Grzegorze 
Zycha, který požehná mladým vínům z  produkce místních 
vinařů.

-dof-

Klub maminek
Maminkovský jarmark 
na rozsvěcení stromu 
Inspirace a  nápady nám stále nechybí, a  proto jsme se 

rozhodly využít příležitosti jakou byl
vánoční Vranovický jarmark k předvedení našich výrobků. 

Spolu s dětmi jsme tvořily a vznikly opravdu krásné výrobky, 
ze kterých jsme měly radost. Vše jsme pak vystavovaly 
a  prodávaly na  stánku na  vánočním jarmarku a  rozsvěcení 
stromu u kostela.

Výtěžek z této prodejní akce činil 2.000 Kč a použijeme jej 
na nákup hraček a výtvarných potřeb do našeho klubu.

Děkujeme všem, kteří si naše výrobky zakoupili a doufáme, 
že si tímto udělali radost. Zároveň bychom tímto chtěli popřát 
všem: Krásné Vánoce a spokojenost v Novém roce!

Veškerou naši činnost si můžete prohlédnout na stránkách 
www.klubmaminek.tode.cz, které byly vytvořeny paní Evou 
Holíkovou, a za to jí patří naše velké díky.

Za klub maminek  Zdenka Šišková

Klub důchodců

Foto: Růžena Bauchová

Na  říjnové posezení u  kávy jsme pozvali pana starostu 
Ing. Jana Helikara. Vysvětlil nám všechno o stavbě Domu pro 
seniory a hlavně kolik tam bydlení bude stát. Na listopadovém 
prvním pondělku byla přítomna paní pečovatelka, která se stará 
o naše občany, kteří její pomoc potřebují. Ve všech obchodech 
jsou vyvěšeny plakáty, že v  KD bude 4. 12. 2012 Mikulášský 
večírek a  také zájezd do  divadla v  Boleradicích na  hru Noc 
pastýřů 14. 12. 2012. Přihlásit se můžete v trafi ce u pekárny. Je 
to pro důchodce přístupná kultura. Není to drahé a jsme brzy 
doma. Věřím, že i v příštím roce bude v KD možnost, jak si 
to stáří zpříjemnit. A  paní Novotná stále podává informace 
o pedikuře a masáži.

Růžena Bauchová

Vranovická chasa
Kroužek malých stárečků 
zahájil nácvik
Vranovická chasa zahájila kroužek pro děti. Od  9. 

listopadu 2012 začala s malými stárečky nacvičovat vystoupení 
na  Májovou zábavu a  hody. Zkoušky budou probíhat vždy 
v pátek od 18 do 19 h v tělocvičně základní školy na Masarykově 
ulici. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Zdeňka Zlámalová

Klub maminek se dělil o stánek s mateřskou školou
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Z redakční pošty
Nový jízdní řád
V neděli 9. prosince 2012 vstoupí v platnost nový jízdní řád. 

Jak vlaků tak i autobusů a to nejen v ČR, ale i v Evropě. V rámci 
IDS Jmk nedojde pro vranovické občany dojíždějících do Brna hl. 
k žádným změnám. Pouze v rámci „zkvalitňování a vylepšování“ 
dostupnosti hromadné dopravy nebude v odpoledních hodinách 
(odj. z  Brna 16:44) zastavovat vlak do  Břeclavi v  Horních 
Heršpicích. Věnujte proto pozornost navazujícím přípojům. 
U  vlaků dojde ke  zdražení u  kilometrického jízdného o  2,5 % 
. Předplatní jízdenky (měsíční, čtvrtletní…) zůstanou 
na  současných cenách. O  výši jízdného v  rámci IDS rozhodne 
kraj.

Vybíral O.

Události na hřbitově trochu z jiného úhlu
V  tomto zpravodaji budou určitě články, které popíší 

nepochopitelné zvěrstvo, které se stalo ve  Vranovicích (prý 
i v Přibicích) na hřbitově. Rozum zůstává stát. Nemohu pochopit 
myšlenkové pochody těch, kteří dovedou devastovat pomníky 
nebo vysypat urny.

Viděl jsem bezradnost i  slzy poškozených i  účast ostatních 
občanů, kteří domýšleli, co by dělali, kdyby náhodné kroky 
těchto „zvířat“ zamířily k jejich hrobům. A to prosím týden před 
svátkem, který se jmenuje Památka zesnulých.

V tomto popisu událostí jsme asi všichni zajedno.
Následně bych ovšem rád popsal ještě událost, která v mých 

očích některé zúčastněné občany příliš nechválí a je pro mě také 
nepochopitelná. Hned druhý den po  tomto incidentu přijela 
jedna kamenická fi rma z  Bohutic, která, světe div se, nabídla 
rychlou pomoc. Rekonstrukce bez objednávky, okamžitě, 
ZDARMA, pouze za cenu spotřebovaného materiálu. Tak to je 
jiný, konkrétní, v pravdě lidský postoj. 

No a kde je ta událost, která naše občany nechválí? Nebylo 
málo těch postižených, kteří této fi rmě zapomněli říct alespoň 
jedno kouzelné slůvko. Děkuji. Dokonce tam byla i  jedna 
vranovická žena, která pracovníkům fi rmy vynadala, že „tady 
skáčou po hrobech“. Asi tedy měli pomníky osazovat z vrtulníku, 
že paní?

Jan Raus

Náš dům v novém kabátě
„Kolik jste na  to dostali? Však vám dali dotaci.“ Takové 

a  podobné otázky jsme slyšeli, kdykoli došla řeč na  nově 
opravovanou bytovku na  Přibické ulici. Když se pak ptám, 
od koho jsme měli co dostat, většinou se dozvím, že prý z jakéhosi 
vládního programu. Ano, existoval vládní program Zelená 
úsporám a  Panel, jenže se nevztahoval na  zateplení cihlových 
domů. Nedostali jsme tedy od nikoho nic.

Každý správný hospodář majetek udržuje, proto jsme se 
rozhodli revitalizovat dům na  vlastní náklady. Za  pomoci 
paní správkyně Ing.Urbánkové jsme začali obstarávat projekty 
a dokumentaci pro stavební povolení. Jednání bylo o to složitější, 
že ne všichni vlastníci bytů v domě a obci bydlí. Ještě že existuje 
telefon a internet. Uběhlo půl roku a stavební povolení jsme měli. 
Následně jsme si založili stavební spoření a požádali o úvěr. Opět 
za  pomoci paní Urbánkové jsme doložili dalších 17 dokladů 

a za dva měsíce bylo vyřízeno. Úvěr budeme splácet 5 let.
Začátkem září už nic nebránilo tomu, aby revitalizace začala. 

Za  devět týdnů bylo hotovo.Stavební fi rma odvedla dobrou 
práci. Stačí dokončit kolaudaci. Děkuji vlastníkům bytů, jejich 
rodinným příslušníkům i nájemníkům, kteří přiložili ruku k dílu 
a starají se, aby dům i jeho okolí působily estetickým dojmem.

Obyvatelé domu na Přibické ulici si opravili bytovku svépomocí
Foto: Marie Duroňová

Za vstřícnost při jednání a za morální podporu děkuji také 
panu starostovi a pracovnicím Obecního úřadu.

Za společenství vlastníků Mgr. Marie Duroňová
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Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)

seriál - díl X.

Rok na dědině – zima a Vánoce
Zima podle kalendáře začíná až 23. prosince, ale my 

jsme v  jejím znamení žili dávno předtím. Na  Dušičky byly 
na vodě zmrazky, na Martina přišly první sněhové přeháňky, 
Mikuláš už býval celý v bílém. Kmotříček Zouhar nám spravil 
zimní botky, natloukl do nich cvočků a podkůvky, maminka 
v konzumě koupila bavlněné punčochy, zimníčky jsme neměli. 
První, pokud se pamatuju, mi naši koupili, až jsem se učil 
ve Zbrojovce. Už ani nevím, jak jsme ty zimy ve zdraví přečkali. 
Kožené beranice nám sloužily po  celé dětství, rukavice byly 
přepych, jen děvčata si hřála ruce v rukávníku, my jsme říkali 
štuc. Jenže měly než jeden a v nošení se musely střídat. Žádné 
punčocháče nebo dlouhé kalhoty nebyly, pod sukýnky jim 
pěkně foukalo. 

Až do  jara byl celý kraj krásně zasněžený, bývala to 
opravdová zimní idyla. Nejezdila auta ani traktory, silnice se 
nesypaly škvárou ani nesolily, chodníky a  cesty byly pěkně 
odhrnuté. Vozy a žebřiňáky nahradily sáně, silnice byly hladce 
uježděné, na postrojích koní zvonily rolničky. Chocholouši – 
ptáčci našeho mládí – hodovali na kobylincích, ve dvorech se 
přiživovali vrabci a sýkorky, na stromy v zahradách se slétali 
havrani, chlapi z Lapačova je chytali na vějičky nebo do želez. 
Železa se stala osudná našemu Frantíkovi. Za  zahradou 
políčil na havrany, ale chytil se do nich bažant. Jak z udělání 
se to dozvěděl lesní, pro Frantíka přišel četník a eskortoval ho 
do Židlochovic. Tam ho samosoudce odsoudil k pokutě 50 Kč. 
Kde by se ale u nás vzala zbytečná padesátikoruna, dělal jen 
tatínek, Frantík byl bez zaměstnání. Náhradní trest tří dnů 
vězení si musel odsedět. 

Pyžama nebo noční košile měli jen v bohatých rodinách, 
my jsme mezi ně nepatřili. Spávali jsme v tom, co jsme nosili 
ve dne. V létě to šlo, ale v zimě – v seknici se netopilo – jsme 
si vytrpěli své. V  trenkách nebo v  košilce do  prochladlé 
postele, pamatujete? Abychom se aspoň trochu zahřáli, dávala 
nám maminka do postele ohřátou cihličku, později termofor 
s horkou vodou. 

Jeden zimní obrázek mi nevymizí z paměti: Když už jsem 
byl učněm ve Zbrojovce, musel jsem vstávat denně po čtvrté 
hodině ráno. Maminčino: „Pepiko stávé..“ mi zní v uších ještě 
dnes. První pohled z  okna – jak je venku? Ve  světle lamp 
v  nádraží bylo vidět stráň vlečky do  Franckovky, zasypanou 
sněhem, trčely z  něho jen uschlé traviny a  keříček akátu. 
Všechno se klátilo ve větru, sníh smetal se střech a zasypával 
ulici, stráň, nádraží a zbrojováckou vlakovou soupravu, která 
nás každé ráno vozila do  Brna. Těžko přetěžko se vstávalo. 
Maminka chudák den co den první vstala, z  otýpky udělala 
oheň ve  špolhertě, ohřála hrnek kafého, zabalila dva krajíce 
chleba a:“Tak už běž chlapče, ať ti to neujede, měl bes v práci 
zle“. Dodnes si marně vzpomínám, jestli jsem se jí za  tu její 
každodenní péči nějak odvděčil. Ačkoliv – dá se taková péče 
a starost vůbec nějak zaplatit? 

V zimě měli o práci navíc postaráno i železničáři, kteří 
byli zaměstnáni ve  stanici. Když kraj, ulice, nádraží a  koleje 

s  výhybkami zapadly sněhem, ozvalo se uprostřed noci 
bouchání na okno a zvenku bylo slyšet hlas Dudloně Faróna: 
„Cyrile, odmetat!“ A Cyril – tatínek – bez reptání vstal, natáhl 
holínky, na  hlavu dal beranici astrachánku, vzal pometlo 
a  šel čistit výhybky zapadlé sněhem. S  ním celá řada dalších 
železničářů. To byla tehdy pracovní morálka! Obešlo by se to 
dnes bez nadávek a reptání? 

Nám dětem zima zase až tak moc nevadila, i  v  těch 
mrazech a haldách sněhu jsme našli povyražení. Stavěli jsme 
sněhuláky, dělali tunely a  chodby ve  sněhu po  celé ulici, 
sáňkovali. Od Bílého Hlínku po kraji Hájku až dolů do Hlínku, 
to byly panské jízdy. Jenom ty zpáteční cesty hore na  start 
byly nekonečné. Když zamrzlo Pastvisko a  Říčka v  Síčkách 
s  jezírkem u Slabých, hrávali jsme hokej. Opravdové hokejky 
jsme neměli, jenom takové doma udělané, ty ale nic nevydržely. 
Pevnější byly větve dole zahnuté. Brusle kromě Rudyka Šroma 
a  Drahoše Šabatky neměl nikdo z  nás. Až později jsme se 
zmohli na  starší kolumbusky na  kličku, nebo špičaté šeksny 
na utahování vzadu na kramfl ík. Utkání stejně vždycky vyhráli 
pěšáci. Na ledě, plném listí a větviček, se špatně bruslilo a těch 
pěších bylo daleko víc. 

Skutečný hokej na Pastvisku hrávali už tehdy vranovičtí 
sportovci. Stejně jako ve  fotbale to byli bratři Frantík a Pepa 
Goliášovi, Mirek Lazar, nějaký Měřínský – Madelón, Pepík 
Smělík, co pracoval na  staré poště vedle konzumu a  mně 
říkával kacabajo, Pepík Dvořáček řečený milánek, Franta Kozel 
a  několik přespolních. Mezi nimi nějaký Slouk ze Žabčic, 
který se později oženil s  mou spolužačkou Jiřinou Losovou. 
V brance chytával tehdy populární Pepek Pitka vulgo Gugýšek. 
Jen někteří hokejisté měli brusle na botách, většina z nich měla 
kolumbusky specielně nabroušené na  járek. Jejich soupeři 
byli na  stejné úrovni s  uměním i  vybavením z  Rajhradu, 
Židlochovic, Hustopečí a  okolí. Hrálo se ale jen párkrát. 
Kluziště na Pastvisku zapadlo sněhem, roztálo, nebo tam ledaři 
začali ledovat led pro místní hospody a řeznictví. 

Tehdy nebyly mrazničky ani chladničky, pivo se 
uskladňovalo v  lednicích pod hospodou, kam každoročně 
hospodští naváželi led k chlazení. 

Ledování byla těžká práce, ale pro pár vranovických 
nezaměstaných příležitost slušného výdělku. Boty ovázené 
měchy rubali chlapi v  ledě díry, pilou řezali metrové kry, 
sekyrami je rozbíjeli, nakládali na  vůz a  vozili hospodským 
a řezníkům do sklepů. Pár kaček sice padlo denně na nějakou 
štamprdli nebo svařené víno, ale živnostníci platili dobře, 
dobrá byla každá koruna. 

Párkrát se nám podařilo skoupat se ve  studené ledové 
vodě. To když jsme dělali na tenkém ledě vlnovku – koženku. 
Od probořené díry ti vpředu zavčas utekli, doplatili na to malí, 
kteří vzadu dělali ocásek. Domů jsme přišli promrzlí, celou 
cestu jsme proplakali, co na to řeknou naši doma. Ale málokdy 
to bylo tak zlé. Pár pohlavků nebo nějakou po čuni jsme sice 
chytli, ale potom s  námi rychle do  postele, napít lipového 
čaje, vypotit – ráno bylo zase dobře, málokdy jsme skoupání 
odstonali. 

V obecné škole jsme v létě chodili na vycházky, v zimě nás 
pan řídící zavedl na Brůdek, kde se těžil rákos a bylo docela 
pěkné kluzišťátko. Tam se předváděli majitelé bruslí – už 
jmenovaní Šrom, Šabatka a taky Jara Hořák, Frantík Hanuška, 
z  děvčat Valina a  Olina Lounkovy, Blanka Perknovská 
a Mařenka Trojanová, co se později provdala za mlynáře Hartla. 
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My bez bruslí jsme dělali klouzačky, 
podkůvkama ryli do  ledu škýry a  byli 
šťastní, když nám některý znavený 
bruslař aspoň jednu brusli půjčil. Jako 
na  koloběžce jsme na  ní objížděli celý 
Brůdek. 

A přišly svátky.
Před Vánoci býval ve Vranovicích 

jarmark. Na  prostranství u  kostela 
vystavili trhovci své zboží, to byla 
podívaná. Na  věšácích visely kabáty, 
oblečení, čepice a šály, na regálech byly 
vystaveny boty, přezůvky a  papuče, 
potřeby do  kuchyně a  pro domácnost, 
hrnce a  plucárky, zemědělské 
nářadí, nádobí a  výrobky ze dřeva. 
Děti okupovaly především stánky 
s  hračkami, bubínky, kapslovkami, 
kolo štěstěny, kukátka s  barevnými 
sklíčky, především však stánky 
s cukrovím, pendrekem, perníkem a špalky na cucání. Na rohu 
U  Toncrových stával vždycky fousatý dědek v  dlouhém 
burnusu a mikulášskou mitrou na hlavě a nabízel nejrůznější 
dobroty a  hlavně turecký med. Měl ho na  stolečku celý 
pecen, usekával z něho sekáčkem plátky, za padesátník jeden, 
a vyvolával: „Jede Turek od Vyškova, na píšťalku píská, Pepík 
za ním poskakuje, do hlavy ho tříská. Proč toho Turka vedu? 
Ukrad mi kus medu! Eště ho máme plné stůl – dé padoš a je 
tvůj“. A  usekával z  pecínku, hladil si bílou bradku a  jen se 
zubil, jak mu padesátníčky padaly do  šporkasky. Ten dědek 
měl vždycky první vyprodáno. Žel – my jsme jeho medu jen 
málokdy okusilil

Silvestr se u  nás neslavil. Jak taky? Televize nebyla, 
krystalku okupoval tatínek, my děti jsme měly právo mlčet – 
nejen o Silvestru – aby měl tatínek dobrý poslech. 

O  Vánocích jsme mívali vánoční stromek, ale bez 
skleněných koulí, fi gurek a špic, s ozdobami, které jsme si sami 
udělali ve škole v ručních pracích. Byly to řetězy z barevných 
papírů a slámy, obkreslené a vystříhané fi gurky z pohádkových 
knížek, oříšky a malá panenská jablíčka. A taky pečené cukroví, 
ponejvíce zázvorové a škvarkové. 

Později nám Fanda s Máňou, které sloužily v Malackách, 
uměly poslat pár čokoládových fi gurek. Ty byly tehdy 
na stromečku v bohatých rodinách, k nám se na ně chodily dívat 
děcka z celého Lapačova. Jenže všechno, co bylo na stromečku 
k snědku, za pár dní zmizelo. Bodejť – nikdy jsme ve studené 
seknici nespávali tak rádi, jako o Vánocích. 

První dárek, který jsem dostal od Ježíška, byl smyčec bez 
houslí. Ty už jsme měli doma, naši je předtím vyhráli v tombole 
na  železničářském plese. Byly bez strun i  bez smyčce. Ten 
jsem tedy dostal k  Vánocům, na  drahé struny jsem si musel 
počkat ještě rok. Náš Frantík sehnal někde strunu z mandolíny, 
našponoval na  housle a  brnkal na  ni špendlíkem. To byla 
muzika. Mne ty housle provázely celým mým životem. I když 
jsem se nestal koncertním mistrem a byl jsem a jsem dodnes 
obyčejným vesnickým muzikantem, prožil jsem s nimi pěkné 
chvíle doma i v cizině. Ještě dnes si na ně zahraju. Připomenou 
mi bezpočet vystoupení na  školních besídkách, bezpočet 
odehraných plesů a  tanečních zábav, dojemné vánoční 

a velikonoční mše na kůru našeho kostela, i desítky pěkných 
slováckých pěsniček, se kterými jsem s  Břeclavanem projel 
celou Evropu. 

Jinak naše dárky pod stromečkem byly z  těch 
nejskromnějších, nějaké hábky, punčochy, tílka z  konzumu, 
pouzdra a  jiné potřeby do školy. Pohádkovou knížku dostala 
až nejmladší Růženka. Vyprávění O šídlu, kohoutu a houseru, 
O Smolíčkovi, o Zvířátkách a  loupežnících a všechny další si 
jistě všichni pamatujeme dodnes. 

Já jsem asi ve 14 letech, když už jsem se učil ve Zbrojovce, 
dostal knížku Johna Mitchela – Spartakus, drama otroků 
v Římě sto let před Kristovým ukřižováním. Kdepak je konec 
hrdinům jako byl kleštěnec Kleon, Elpinika, Krixus či Geršom 
ben Sabdalat – svoji knížku z nejmilejších už dávno a dávno 
pohřešuju. 

Po  celý Štědrý den jsme se postili, večeře byla až se 
na  stěně objevilo zlaté prasátko. Maso k  večeři jsme neměli 
nikdy, byl půst, ani rybu na štědrovečerním stole nepamatuju. 
Stačil nám lípový čaj a vánočka či kugluf, pár kousků pečeného 
cukroví a  sušené křížaly v  láku. Po  večeři nasadil tatínek 
sluchátka, zalehl a: „Děcka ticho, dite ven, hrají Jéžíšku 
panáčku...“. Maminka se dala do mytí nádobí a my děti jsme 
vyšly do svátečních ulic.

Tam bylo živo. Děvčata se navzájem chlubila svými 
dárky, kluci buchali za střílaček z kovových válců, do kterých 
naškrábali hlavičky sirek, nebo se předháněli, komu „výš nese“ 
nová baterka. 

Tehdy bývalo sněhu a sněhu, mrzlo, ale nám, třebas jsme 
neměli kabáty, zima nebylo. Vyhrávala kapela nebo Munda 
Pezlar na heligonku, kostelní zpěvačky zpívaly koledy, vzadu 
kráčel obecní pastýř stréček Kučerůj, práskal karabáčem 
a  vyvolával na  celou ulici: „Narodil se Jéžíšek,nemá žádné 
kožíšek. Dávéte mu koledu, já vás za  ňém dovedu“. Babka 
pastýřka, které hospodyně dávaly do  putny na  zádech štráfy 
vánočky, koláče a  cukroví, děkovala:“Zaplať vám to Jéžíšek, 
kópíme mu kožíšek“. A  jen se zubila. Ten kožíšek bych teda 
chtěl vidět, to jo. 

Než se obešla celá dědina, bylo po  půlnoci a  o  pěti ráno 
byla jitřní. Mše o  svátcích bývaly u  nás slavnostní se zpěvy 
a  hudbou. Tu od  Jakuba Jana Ryby jsme ve  Vranovicích 
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TABULKA A mužstvo
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Sok. Pavlov 10 8 1 1  35: 11 25  ( 13)
2. Březí B 10 6 2 2  27: 13 20  ( 5)
3. Vranovice 10 6 1 3  35: 29 19  ( -2)
4. Pasohlávky 10 6 0 4  37: 25 18  ( 9)
5. H. Věstonice A 10 5 3 2  29: 21 18  ( -3)
6. V. Dvůr 10 5 2 3  20: 17 17  ( 2)
7. Pohořelice B 10 5 1 4  26: 17 16  ( 4)
8. Klentnice 10 3 1 6  36: 34 10  (-11)
9. Přibice B 10 2 1 7  13: 33 7  ( -8)
10. Milovice 10 1 2 7  25: 36 5  ( -7)
11. Cvrčovice B 10 0 2 8  13: 60 2  (-10)

TABULKA dorost
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Lanžhot 12 11 1 0  47: 6 34  ( 16)
2. Hlohovec 12 9 2 1  37: 16 29  ( 14)
3. Rakvice 12 7 2 3  51: 22 23  ( 2)
4. Ch. N. Ves 12 7 2 3  34: 19 23  ( 2)
5. Mor. N. Ves 12 7 0 5  42: 29 21  ( 0)
6. Kobylí 12 6 0 6  36: 27 18  ( -3)
7. Vran./Ivaň/Přib 12 5 2 5  22: 30 17  ( 2)
8. V. Bílovice 12 5 1 6  32: 34 16  ( 1)
9. Podivín 12 4 0 8  31: 38 12  ( -3)
10. Klobouky 12 3 0 9  20: 66 9  ( -9)
11. Valtice 12 2 0 10  28: 71 6  (-12)
12. Lednice 12 1 0 11  25: 47 3  (-15)

Sport
SK Vranovice - fotbal
V poločase zatím „dobrý”
Máme za sebou podzimní část sezóny 2012/13. Momentální umístění dorostu 

i áčka nám činí potěšeni, ale zároveň zavazuje. 
Dorost se jako nováček OP po úvodnich třech prohrách postupně sehrával, 

což se výsledkově projevilo v dalších zápasech, kdy začal sbírat zasloužené body. 
Pěkné 7. misto je toho důkazem a  jeho udržení, či případně vylepšení je určitě 
v jejich silách. 

Po delším čase je potěšujicí pohled i do A mužstva. A to nejen výsledkově, je 
vidět, že většina hráčů začala brát svou roli v mužstvu zodpovědněji, zlepšila se 
celkova atmosféra a nálada v týmu, z čehož pramení posun tabulkou na pěkné 3. 
misto. 

Mužstvo se pod vedením Zdeňka Pospíška chce v  jarní části pokusit porvat 
o postup. Sice to nemaji ve svých rukách (spíš nohách a hlavách), ale při troše stěstí 
se může stát cokoliv. I postup. Rozhodně by byla škoda se o to nepokusit. 

Momentálně mají všechna družstva krátkou přestávku, ale už od 4. prosince 
2012 začíná zimní příprava. V hale místniho Sokola máme vyhrazeny 2 h týdně, 
v úterý pro základnu a žáky, ve čtvrtek pak pro dorost a A mužstvo. V případě 
přívětivého počasí, plánujeme pro dorost a áčko dopolední víkendovou jednotku 
na tréninkovém hřišti. 

Závěrem chci všem hráčům, fanouškům, příznivcům a  sponzorům popřát 
hezké svátky a  vše nejlepší do  Nového roku. A  Vranovickému fotbalu hodně 
úspěchů nejen na sportovním poli. 

za fotbalisty Mirek Ježa

neznali, nám stačily skladby Marhulovy, 
Laštůvkovy, Očenáškovy či Miklíkovy. 
Nedopadly vždycky dobře, zpěvačky byly 
z venku ochraptělé, muzikanti podroušení. 
Ale paráda to byla.

I  já jsem o  svátcích v  kostele hrával 
nebo zpíval, třebaže tatínek byl oddaným 
stoupencem strany soc.dem., která už tehdy 
hlásala zásadu „pryč od Říma“. Zprvu jsem 
hrával druhé housle, prim hrál Ondřej 
Lounek, otec mé spolužačky Valerie, velký 
pán ve  Franckovce. Na  lesní roh troubil 
Binder, hajný z  hájenky u  Uherčic, violu 
hrál strýc Valášek z Pardálova, na dřevěnou 
fl étnu pískal Jan Zajíc z Lapačova, klarinet 
Eda Macháček. Dechy obstarali Polda 
Kučera na trubku a Franta Karabec z Ivaně 
na  trombon. S  ním ale byly potíže – když 
o  Vánocích napadlo hodně sněhu, došel 
místo na jitřní až na velkou v 8 hodin. 

Když po válce odpadl primárius Lounek 
– byl i  s  rodinou z  Vranovic vyhoštěn – 
děda Valášek upadl na  náledí a  rozmačkal 
violu a když kromě fl étnisty Zajíce odpadli 
i ostatní, chrámová muzika se omladila. Já 
jsem hrál prim, druhé housle mladý Jenda 
Zajíc, několikrát i Ilona Moudrá. Na fagot – 
nástroj do té doby ve Vranovicích neznámý 
– hrál adept konzervatoře Jenda Němec, 
basu Jarda Lorenčík, trombon Jožka 
Koudela. Když k tomu na trumpetu zahrál 
takový majstr, jakým byl Domin Strouhal, 
byly vánoční mše opravdu slavnostní. 

Ve  sboru bez muziky jsem zpívával 
tenor s  Josífk em Měřínským, Josefem 
Procházkou a Janem Šťastným, nahluchlým 
sousedem našich kmotříčků. Basy zpívali 
Jan Hranický, Josef Štěrba, sedlák Staňka 
od  Floriánku a  Francek Hejna, který 
říkával s oblibou své ženě: „Karnálie, lehni 
do brázdy, ať tě zaořu“. Byl to starý sprosťák, 
ale zpíval dobře, zejména Jidáše o  pašijích 
na Velký pátek.

Znamenitým varhaníkem byl zprvu 
Jan Mojžíšek, který ale jako kolaborant 
byl z Vranovic rovněž vyobcován. Po něm, 
až do  mého odchodu do  Lednice, hrával 
na  varhany Hubert Hrozínek, v  kostelní 
liturgii mistr nad mistry. 

Sněhu napadlo kolikrát tolik, že jsme jej 
museli vyvážet ze dvorů na zahrady. Silnice 
byly často nesjízdné, sněhu na  chodníku 
po  kolena, řídící Zimolka nám dětem 
z  dalekého Lapačova pak dovolil zůstat 
přes polední přestávku (učilo se od 8 do 11, 
odpoledne od 13 do 15 hodin) ve vytopené 
třídě. Paní řídící nám někdy přinesla i něco 
k zakousnutí. Hodná to byla žena. 

Přepis: Lenka Jančová
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Zprávy z TJ SOKOL Vranovice 
z činnosti oddílů:

Oddíl všestrannosti
  oznamuje, že od  1.12.2012 je každé pondělí v  17:00 hod 

cvičení pro mladší žáky.
  družstvo dorostenek a mladších žen se připravuje na Slet 

pod Ještědem, který bude v  květnu 2013 a  vystoupí zde 
v  hromadné skladbě Nebe nad hlavou (se švihadly). Kdo 
má zájem se nácviku zúčastnit, má možnost každý pátek 
od 17:30 do 18:00 hod.

  v  pátek 14. prosince uspořádá pro svoje „dětské „ členy 
vánoční besídku O nejkrásnější sněhovou vločku aneb Co 
si upečeme, to si také sníme.

Oddíl silového trojboje 
se v  podzimní části zúčastnil tří soutěží jak družstev, tak 

jednotlivců.
29. 9 .2012 proběhla soutěž Národní ligy 4 čl. družstev 

v Krnově. Za účasti deseti družstev se umístilo naše družstvo 
„A“ ve  složení Pavel Pláteník, Jiří Furch, Oldřich Halfar 
a  dorostenec Dominik Kurka na  osmém místě. Zde nutno 
podotknou, že lepší umístění nelze očekávat, protože jen 
Pavel Pláteník toto družstvo neutáhne, ostatní nedosahují 
první výkonnostní třídy a lepší. Ne, že by výkony byly špatné, 
ale na  bývalá extraligová družstva nelze dosáhnout. Druhé 
družstvo „B“ ve složení Lukáš Soukup, Josef Wächter, Michael 
Čech a David Dubský skončili desátí. Hlavně pro dorostence 
Kurky, Čecha a  Dubského to byla zkouška jak to půjde 
do budoucna výkonnostně.

Český svaz silového trojboje vyslal naše dorostence 
reprezentovat na  „GRAND PRIX SLOVAKIA 2012 do  Časté 
na Slovensko a to 6. 10. 2012.

Přesto, že měli na odpočinek jen jeden týden, se neztratili. 
Soutěže se zúčastnili siláci z Rakouska, Slovenska a Česka.

V  kategorii do  74,- kg čtrnástiletý David Dubský skončil 
čtvrtý za  celkový výkon 300,- kg a  oproti Krnovu se zlepšil 
o 20,- kg.

Kategorie do  83,- kg byla velmi vyrovnaná a  Dominik 
Kurka obsadil třetí místo výkonem 460,-kg a  zlepšení bylo 
o 10,- kg.

TABULKA žáci
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Rakvice 12 10 0 2  78: 14 30  ( 12)
2. M.Žižkov 12 9 1 2  69: 23 28  ( 10)
3. Starovičky 12 9 0 3  84: 13 27  ( 9)
4. Ivaň 12 7 0 5  57: 34 21  ( 3)
5. Lednice 12 6 1 5  56: 44 19  ( 1)
6. Brumovice 12 5 3 4  40: 34 18  ( 0)
7. Nosislav 12 6 0 6  32: 36 18  ( 0)
8. Hlohovec 12 4 4 4  60: 28 16  ( -2)
9. Nikolčice 12 5 1 6  45: 49 16  ( -2)
10. Klobouky 12 4 2 6  28: 31 14  ( -4)
11. M.N.V/Hrušky 12 3 1 8  39: 35 10  ( -8)
12. Vranovice 12 3 1 8  26: 62 10  ( -8)
13. Zaječí 12 0 0 12  20:231 0  (-18)

Třetí dorostenec Michael Čech dosáhl na  třetí 
místo za celkový výkon 435,- kg v kategorii do 105,-kg 
a zlepšení bylo o 35,- kg.

U všech dorostenců bylo vidět chuť do další práce 
v tomto sportu.

Naši dorostenci se zúčastnili také 4. ročníku poháru 
starosty města Zbýšova dorostu a  juniorů v  silovém 
trojboji za  účasti Slovenských závodníků. Tato soutěž 
proběhla 10. 11. 2012 v Hornickém domě ve Zbýšově.

V  kategorii dorostenců do  74,- kg soutěžil David 
Dubský, který tuto soutěž nezvládl a  to v  dřepu, kde 
třikrát svůj základ nezvládl a  proto nemohl podle 
pravidel být hodnocen. Ostatní disciplíny tlak a pozved 
odvedl svůj standart.

Dominik Kurka v  kategorii dorostenců do  83,- kg 
obsadil velmi pěkné druhé místo za výkon 470,- kg (dřep 
150,- kg, tlak 120,- kg, pozved 200,- kg). Dominik svým 

přístupem na soutěžích dokazuje, že by mohl být do budoucna 
velmi dobrým závodníkem, ale to ukáže budoucnost, neboť 
od příštího roku přechází z dorostu mezi juniory a rozhodně 
to nebude lehké. Záleží jen na samotném závodníkovi.

Ve  sloučené kategorii do  105,- kg a  +120,- kg se umístil 
Michael Čech na třetím místě za celkový výkon 465,- kg (dřep 
150,- kg, tlak 115,- kg, pozved 200,- kg). Zde byly výkony 
přepočítané na body.

Také Michal příští rok přestupuje z  dorostu do  kategorie 
juniorů.

Osobně přeji těmto třem závodníkům aby byli spokojeni 
se svými výsledky a  hlavně vytrvali ve  sportovním snažení 
i v juniorských kategoriích.

Za oddíl silového trojboje Ivan Karpíšek

Oddíl nohejbalu
Oddíl nohejbalu uspořádal dne 17.11.2012 v  sokolovně 

turnaj tříčlenných družstev v  nohejbalu. Zúčastnilo se jej 
celkem 10 týmů. Vranovice – jako domácí, sestavily čtyři týmy. 
1 místo obsadilo družstvo z Divák, na druhém místě se umístili 
hráči z Velkých Pavlovic a  třetí místo pak Medlov (viz foto). 
Naše družstvo ve  složení Korčák Ivoš, Korčák Jara a  Honza 
Zajíc obsadili nešťastné 4. místo.

Bohužel letošní ročník se neobešel bez zranění. Rychlou 
zdravotnickou pomoc jsme byli nuceni přivolat hráči z našeho 
družstva – Zbyňkovi Rosovi, který si po pádu při hře zhmoždil 
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Obec Vranovice a Vinaři Vranovice vypisují výzvu 
pro zájemce společného provozování Turistického 
informačního centra a vinotéky

Turistické informační centrum (TIC):
  Základní vybavení: PC s napojením na internet, propagační 

materiály obce, propagační materiály cyklistických stezek 
atd. 

  Základní požadavky: odpovědnost, schopnost komunikace 
s turisty, počítačová gramotnost, vlastní iniciativa vedoucí 
k rozvoji služeb pro turisty

  Sezonní provoz: od 1.5. do 30.10. každého roku
  Provozní doba: duben, květen, červen, září, říjen – sobota 

a neděle 9 – 17 h, červenec, srpen – pátek, sobota, 
neděle 9 – 17 h

  Poskytované služby TIC:
  veřejný přístup na internet
  přehled o ubytování a stravování
  turistické informace a propagační materiály o obci 

a regionu
  prodej turistických map, pohlednic a regionální 

literatury
  předprodej vstupenek na kulturní akce
  informace o fi rmách, institucích a úřadech v obci 

a okolí
  informace o kulturních, společenských a sportovních 

akcích v obci a regionu
  vyhledávání dopravního spojení
  nabídka a prodej vín vranovických vinařů
  dárkové obaly na víno

Vinotéka vranovických vinařů:
  Vybavení: klimatizovaný sklep, výčep s chlazením 

na sudové víno, lednice, mrazící pult
  Základní požadavky: odpovědnost, schopnost komunikace 

s turisty, základní přehled o víně, organizační schopnosti.
  Sezónní provoz: od 1.5. do 30.10. nebo po indiv. dohodě 

jindy
  Provozní doba: víkendově dle dohody
  Poskytované služby vinotéky: nabídka lahvových 

a sudových vín místních vinařů, další sortiment nealko 
nápojů dle vlastního uvážení, jiný sortiment mimo alkohol 
po dohodě, pořádání pravidelných kulturních akcí.

Finanční příspěvek na provoz TIC 3.000,– Kč/měs. + rabat 
z prodeje ve vinotéce.

Bližší podrobnosti ohledně podmínek: 
Ing. Jan Helikar – starosta tel: 602 265 641, nebo Drahomír 

Dofek – místostarosta a předseda vinařů tel: 739 051 137

Nabídky podávejte do 15.1.2013 na obecní úřad.

ruku. Než se ale hrálo fi nále turnaje, vrátil se již zpět a  měl 
„jenom ruku v sádře“. Dá se říct, že tato nehoda otřásla nejen 
našimi hráči, ale že se zraněnému dostala psychická podpora 
od všech.

Foto: Marie Goliášová

Děkujeme: JARA Z  HOR, DPD Blučina, EKO komíny 
Hrušovany a Nová Morava - sponzorům tohoto turnaje a také 
všem, kteří se jakkoli podíleli na zdárném průběhu akce. 

PF 2013
Konec roku je před námi a  jak bývá zvykem hodnotíme 

uplynulý rok i my. 
Podle plánu pro rok 2012 se podařilo převést sokolské hřiště 

do  majetku obce a  zrekonstruovala se podlaha v  tělocvičně. 
Velkým „neplánovaným oříškem“ pak byla likvidace vosího 
hnízda na  půdě sokolovny. Taktéž účast na  Sokolském Brně 
a  poté i  v  Praze při vystoupení sletových skladeb – Ať žijí 
duchové, Dávej ber a Nebe nad hlavou jasně říkají, že letošní 
rok nebyl vůbec jednoduchý a  že se nám podařil kus dobré 
práce.

Výbor T. J. Sokol Vranovice děkuje za  podporu obce, 
díky její fi nanční dotaci na činnost oddílů se můžeme zapojit 
do  všech sportovních aktivit v  rámci župy, okresu i kraje. 
Děkujeme Oldřichu Vybíralovi za  odstranění hnízda z  půdy 
sokolovny, Ivě Strakové za organizační pomoc pro víkendovou 
akci v Budislavi, všem obětavým řidičům a řidičkám, kteří nás 
dovezli na slet do Moravských a Nových Bránic a především 
výbor T. J. děkuje vedoucím a  trenérům za  jejich čas, který 
věnují svým svěřencům a  tím se přímo podílí na  výchově 
mládeže v obci.

 
Přejeme Vám všem krásné prožití svátků vánočních, klid 

a pohodu v roce 2013

Marta Goliášová
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Letem světem
s Brnonetem!

4 Mbs  od  260 Kč měsíčně

12 Mbs  od  330 Kč měsíčně

25 Mbs  od  430 Kč měsíčně

Domácí WiFi AP Router
150 Mbs za 590 Kč
300 Mbs za 790 Kč

Aktivace a instalace za 1 Kč.
Uvedené ceny jsou konečné.

ZIMNÍ AKCE od 1. 12. 2012 - 10. 3. 2013

2 MĚSÍCE ZDARMA

Objednávky pan David Ponížil, tel.: 605 11 55 55

www.brnonetsro.cz

 * Měsíční,pololetní a tarif MINI 1 měsíc ZDARMA.
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Aktivace a instalace za 1 Kč.
Uvedené ceny jsou konečné.
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Domácí WiFi AP Router
150 Mbs za 590 Kč
300 Mbs za 790 Kč

ZZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIZIMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMM ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Í Í ÍÍÍÍÍÍÍ AKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKKCECECECECECECECECECECECECECECECECECEEEEEE ooooooooooooooodddddddddddddddddd 1.1.1.1.1.1.111 111111111222.2.2.2.2.2222 222222222222201011010101010101010000 22222222222 --- 10101010101010101000... 3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.33 2222222222222010110101010101010101000 333333333333ZIMNÍ AKCE od 1. 12. 2012 - 10. 3. 2013
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Rozsvěcení stromu 2012 - 
fotoreportáž

Foto: Dagmar Humpolíková
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CENÍK INZERCE 
Občanská řádková inzerce
Typu prodám – koupím ............. Zdarma

Blahopřání a vzpomínky
Rámeček – jednoduchá grafi ka, 

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

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

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

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

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

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

Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, od února 2012 vychází nákladem 780 výtisků, distribuce zdarma. 
Č. 06/2012 vychází 5. 12. 2012, uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2013, vychází 1. 2. 2013. Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Společenská 
rubrika

  Životní jubilea:
Leden
Celnar Jaroslav  .........................86 let
Faron František  ........................80 let
Bauch Karel  ..............................81 let
Galiová Vlasta  ..........................81 let
Hrubá Růžena  ..........................83 let
Köhler Miloslav  .......................65 let
Jurčeková Dagmar  ...................75 let
Čiperová Věra  ..........................60 let
Únor
Jandásková Růžena  .................89 let
Hochman Jindřich  ..................60 let
Řehořová Marie  .......................82 let
Sochorová Marie  .....................80 let
Klimešová Anna  ......................82 let
Berková Julie  ............................87 let
Klimešová Milada  ...................87 let
Ondroušek Jaromír  .................84 let
Faronová Dana  ........................70 let
Gloc Josef  .................................65 let
Saitlová Anna  ...........................81 let
Valášková Anežka  ...................89 let

  Narození 
Mareček Viktor
Tomková Julie
Bednář Adam

  Úmrtí
Koráb Josef
Chaloupka Antonín

  Sňatky
Jan Toncr 
 – Zdeňka Jakšová
Zdeněk Toman 
 – Michaela Vopelková

  Počet obyvatel ke dni 
 20.11.2012

Muži ............................................1045
Ženy ............................................1043
Celkem........................................2088
 z toho dospělí ..........................1763
 děti ..............................................325

Zdroj: matrika OÚ, 
připravila Ivana Pospíšilová

Bezplatná 
občanská inzerce

  Pracující rodina (5 dospělých) 

hledá dlouhodobý pronájem 

ve Vranovicích a okolí, nejlépe RD, kde 

2 malí psi nebudou vadit. Spěchá.

Tel: 721 164 259

  Koupím staré Československé 

moto JAWA, ČZ. Jawa 350/361 Sport, 

Libeňák, skútr ČZ, Tatran, nejlépe 

s TP a SPZ, není ale podmínkou, dále 

přívěsný vozík za moto PAV, Motex, 

popř. i díly. Koupím i jiné staré moto 

do roku výroby 1960. 

Volejte prosím 608 503 954

  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

  Hledám ke koupi RD ve Vranovicích 

nebo blízkém okolí. Může být 

i v původním stavu, nabídněte prosím.

Tel.: 720 358 726

  Prodám - Indukční deska, nová, 

3 plotýnky, 5 tis. Kč (původně 10 

tis.), souprava nádobí ze speciální 

slitiny, nová, 8 tis. Kč pův. 20 tis. Kč), 

multifunkční hrnec, nový, 6 tis. Kč 

(pův. 20 tis. Kč) T.: 776 376 380

  Prodám byt 3+1 ve Vranovicích, se 

zahrádkou a chatkou, garáž u domu, 

nízké náklady na bydlení, klidná 

lokalita, možno vidět po dohodě na 

T.: 776 376 380

Žehnání 
mladého 

vína
sobota 

29. 12. 2012
18 hodin

sál restaurace U Fialů
Pořadatel: Vinaři Vranovice

Tříkrálová 
sbírka

Vranovice 
sobota 

5. 1. 2013
po celý den

Pořadatel: Charita ČR, 
farnost a skauti


