
ČÍSLO 4    SRPEN 2010
DISTRIBUCE ZDARMA

V tomto čísle najdete: 
  Soutěž Vesnice roku 2010

  Nález ve věži kostela

  Obec zprovoznila nový web

  Děla na špačky plaší lidi

  Pohled do historie

  Sokolgym 2010

Uzávěrka příštího čísla: 20. 9. 2010               E-mailová adresa: zpravodaj@vranovice.eu

Kontakt na redakci - adresa:

Vranovický zpravodaj, 
Náves 89, 691 25 Vranovice
tel.: 519 433 307
Inzerce: 

tel.: 519 433 307
nebo zpravodaj@vranovice.eu
www.vranovice.eu/ sekce Vran. zpravodaj

VRANOVICKÝ
zpravodaj

Foto: Dagmar Humpolíková

Zpátky na svém místě
Novotou už se pyšní socha svatého Floriána. Na své původní místo se vrátila 22. 

července 2010 pomocí jeřábu. Více než šest tun vážící kolos teď stojí na nových pevných 

základech a ukazuje se v původní kráse přírodního kamene. Restaurátoři teď budou několik 

dní ještě odstraňovat zbytky barevných nánosů, posléze zpevňovat kámen a provádět 

takzvanou hydrofobizaci (aplikace ochrany před nepříznivými účinky vody). Do schránky, 

kterou restaurátor vytvořil mezi podstavcem a sochou, byla vložena zpráva pro budoucí 

generace. Obsahuje informace o opravě, přiloženy byly i bankovky a mince v hodnotě 

200 korun. Restaurátorské práce by měly být hotovy koncem září, včetně úpravy okolního 

terénu. Vedení obce ve spolupráci s římskokatolickou farností plánuje na toto období 

malou slavnost a posvěcení sochy svatého Floriána, ochránce před ohněm. Přesný termín 

bude zveřejněn obvyklým způsobem.

-hum-
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Starosti starosty
Účast v soutěži Vesnice roku 
přinesla ocenění i srovnání
Rada obce v  dubnu 2010 rozhodla 

o  velice vážném a  současně odvážném 
kroku. Rozhodla o  naší účasti 
v  celostátní soutěži Vesnice roku 2010. 
Toto rozhodnutí a sama účast v soutěži 
neznamenalo očekávání vítězství, ani 
chloubu. Naopak pro mne, a  věřím, 
že i  pro celé vedení obce, znamenalo 
očekávání v nastavení zrcadla.

Jenom samostatná přihláška 
do  soutěže je velice poučná – obsahuje 
charakteristiku naší obce, která je 
dle stanovených pravidel rozdělena 
do  několika kapitol (koncepční 
dokumenty, společenský život v  obci, 
aktivita občanů, podnikání, péče 
o  stavební fond, občanská vybavenost, 
péče o  veřejná prostranství, péče 
o  krajinu, připravované záměry 
a informační technologie).

Při poctivém sestavení 
charakteristiky obce, dle dané osnovy, 
si každý uvědomí, že celá soutěž není 
o  tom, že se hodnotí pouze naleštěné 
chodníky, stav komunikací, významná 
pamětihodnost či vystavěná „rozhledna“, 
nebo jiný novodobý „tahák“.

Soutěž hodnotí komplexnost celé 
obce, kvalitu života a  sounáležitost 
občanů s obcí atd.

Mnohokrát jsem se setkal 
s názorem: proč se do této 
soutěže hlásíme?
Pokusím se zformulovat odpověď:
Každá vykonávaná činnost by 

měla obsahovat určité momenty pro 
zamyšlení se nad dalším působením, 
nad další cestou, nad dalším rozvojem. 
Přihlášení se do  soutěže Vesnice roku 
2010 je přesně ten okamžik, kdy si při 
sestavování charakteristiky obce každý 
musí klást otázku, zda v  jednotlivých 
oblastech života v  obci je ta cesta, 
po  které kráčíme, ta správná. První 
takové zamyšlení bylo při oslavách 
750 let obce. Jednalo se o  hodnocení 
daleko hlubší a  byl to signál pro naši 
a další generace. Při této příležitosti byl 
defi nován směr rozvoje obce. Nyní bylo 
nastaveno první zpětné zrcátko.

A jak probíhalo hodnocení?
Deset pověřených komisařů se za-

jímalo o  investiční plány obce, její hos-
podaření, plány na  obnovu vesnice, ale 

i o kulturní a společenské dění, kroniky 
a mnoho dalších činností spojených s ži-
votem lidí ve  Vranovicích. Úspěch za-
znamenal například i zpravodaj, který si 
jednotliví členové komise rozebrali prý 
pro vlastní inspiraci.

Hodnotící skupina si prošla centrum 
obce, navštívila knihovnu a  kladně 
ohodnotila probíhající práce na obnově 
památek a  kostela. Komisaři si také 
všímali úprav před domy obyvatel. 
Kredit sbíraly například kvetoucí růže 
v předzahrádkách, protože ty jsou podle 
komisařky z  ministerstva pro místní 
rozvoj původní okrasnou rostlinou 
venkovského typu. 

Zrcadlo bývá někdy kruté:
Pro rychlejší a  větší přehled o  obci 

pak cestovala delegace po  Vranovicích 
autobusem, za  doprovodu starosty. 
Chtěla vidět zemědělské farmy, 
sportoviště, kulturní zařízení ap. 
Na  fotbalovém hřišti byli s  výsledkem 
vcelku spokojeni, rozčarování však 
způsobilo sokolské hřiště. Dojem byl 
o  to horší, že i víc než týden po kácení 
máje se na  betonu válely špalky 
rozřezaného kmene. Kulisu doplňoval 
další nepořádek a odpadky. To nás stálo 
hodně cenných bodů a studu. 

S  trochou nadsázky se dá říct, že 
uklidnění nalezli komisaři nakonec 
na  hřbitově. Ocenili opravenou zídku, 
jeho celkový vzhled i kostnici.

A výsledek?
Vesnicí roku se naše obec nestane! 

Dostali jsme však ocenění – Čestné 
uznání za  koncepční vedení obce. 
Pro vedení obce a  pro mne osobně to 
znamená, že zvolená cesta není slepá, 
ani jednosměrná, ale naopak, že vede 
k rozvoji obce a že za několik let můžeme 
i  v  této nejprestižnější soutěži uspět 
v celkovém pořadí.

Co to znamená v praxi?
Ocenění, že dlouhodobý Plán 

obnovy obce a následné dvouleté a roční 
Plány investic a oprav a další koncepční 
materiály nejsou zbytečné, když se 
podle nich i skutečně realizují jednotlivé 
investice a  opravy, když se každý rok, 
či půlrok nemění dlouhodobé plány 
podle momentálních lobistických tlaků 
sousedů, známých atd.

Potvrzení, že systémový a  vyvážený 
rozvoj ve všech oblastech života obce je 
tou správnou cestou a bylo by chybou ji 
opouštět.

Jedná se o  vyvážený rozvoj 
zejména v  následujících oblastech: 
rozvoj infrastruktury (nové chodníky, 
parkoviště, oprava komunikací), 
výstavba inženýrských sítí pro novou 
rodinnou výstavbu, rozvoj služeb 
(Dům pro seniory, přestupní terminál), 
rozšiřování kapacity MŠ, oprava budovy 
ZŠ, zvýšené nároky na  občanskou 
vybavenost, péče o  ráz krajiny a  zeleň, 
péče o památky atd.

Ta cesta, kterou se obec v posledních 
letech vydala se dá vystihnout takto: 
venkov není odsouzen k  postupnému 
vymírání, ale naopak dokáže se 
vyrovnat i  se současnými nástrahami 
hospodářského a ekonomického vývoje 
a  dokáže držet krok s  daleko většími 
městy, a při tom si udrží nezaměnitelný 
charakter obce. 

Soutěž Vesnice roku 2010 nám 
správnost této cesty potvrdila 
a nedopusťme, abychom z ní odbočili. 

Ing. Jan Helikar
starosta

Dotace 
na zateplení 
budovy Obecního 
úřadu

Obec byla úspěšná se žádostí 
o dotaci z projektu Operačního pro-
gramu Životní prostředí z prostředků 
Fondu soudržnosti z EU a ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR.

Výše schválené dotace:
• 1.194.636,- Kč z  Fondu 

soudržnosti z EU
• 70.272,- Kč ze Státního 

fondu životního prostředí 

Dotace na zajištění 
statiky stropů 
v základní škole

Na  základě žádosti vedení obce 
přispěl Jihomoravký kraj ze svého 
rozpočtu na  opravu statiky stropů 
ve dvou třídách základní školy.

Výše schválené dotace:
• 300.000,- Kč
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva 

obce
Usnesení rady obce jsou před 

zveřejněním upraveny ve smyslu zákona 
o ochraně osobních údajů, citlivé osobní 
údaje jsou vynechány.

Usnesení rady č. 11/2010
ze dne 24. 5. 2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce vybrala za vítěznou nabídku 

na zateplení budovy OÚ fi rmu INTER-
STAV, s.r.o., cena díla 1.600.000,- Kč.

1.2. Rada obce schválila realizaci projektu 
opravu statiky v  budově ZŠ v  termínu 
červenec – srpen 2010.

1.3. Rada obce schválila mandátní smlouvu 
s  Ing.  Jiřím Vohralíkem na zajištění ve-
řejné zakázky na zhotovitele prací – in-
tenzifi kace ČOV.

1.4. Rada obce schválila předběžný rozpočet 
pro fi nancování intenzifi kace ČOV

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila provést výběrové ří-

zení na opravu statiky stropů dvou tříd 
v budově ZŠ.

 T: ihned, O: starosta 
2.2. Rada obce uložila připravit projekt 

na  stavební úpravy školního klubu pro 
využití MŠ (zajištění hygienických pod-
mínek).

 T: 30.8.2010, O: starosta 
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o  činnosti 

Centra volného času na vědomí. 

Usnesení rady č. 12/2010
ze dne 7. 6. 2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce jmenovala komisi Ing.  Jan 

Helikar, Ing.  Jaroslav Pezlar, Drahomír 
Dofek pro vyhodnocení výběrového ří-
zení na opravu statiky stropů dvou tříd 
v budově ZŠ 

1.2. Rada obce schválila program jednání ZO 
dne 24. 6. 2010.

1.3. Rada obce schválila příspěvek 5.000,- Kč 
na  případného účastníka MS v  rámci 
skupiny Funny Angeles.

1.4. Rada obce schválila členy výběrové ko-
mise Ing. Jan Helikar, Ing. Jaroslav Pezlar 
a  Ing.  arch. Jiří Vohralík pro vyhodno-
cení nabídek na  „Rekonstrukce ČOV 
Vranovice“ 

2. Ukládá:

2.1. Rada obce uložila vypracovat 
Rozpočtové opatření č. 2/2010

 T: 17.5.2010, O: starosta
2.2. Rada obce uložila připravit podklady 

pro prodej pozemků v Dolinách určené 
pro vinné sklepy.

 T: 30.6.2010, O: starosta, D. Dofek 

Usnesení rady č. 13/2010
ze dne 21. 6. 2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila plán jednání Rady 

obce na II. pololetí 2010 
1.2. Rada obce schválila koupi ozvučovací 

aparatury (pro účely obce i  všech spo-
lečenských organizací) v  hodnotě cca 
30.000,- Kč. 

1.3. Rada obce schválila opravu chodníků 
na  ul. Pinďulky před RD č.p. 278, 284 
a 293. Obec poskytne zámkovou dlažbu, 
oprava bude provedena svépomocí.

1.4. Rada obce schválila opravu rozvodu to-
pení a podlah v budově OÚ.

1.5. Rada obce schválila vypsání výběrové-
ho řízení na opravu ul. Sokolská a Stará 
Pouzdřanská.

1.6. Rada obce schválila vyřazení nepotřeb-
ného majetku z evidence majetku obce.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá projednat určení 

Povodí Moravy Záplavového území 
v komisi Stavební a životního prostředí.

 T: 15.7.2010, O: D. Dofek 
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere zprávu o zajištěnosti in-

vestic na r. 2010 na vědomí.

Usnesení rady č. 14/2010
ze dne 12. 7. 2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce určila termín na květen 2012 

pro pořádání oslav 100 let měšťanské 
školy ve Vranovicích.

1.2. Rada obce souhlasí se zřízením 
Přestupkové komise při OÚ Vranovice 
a vznik doporučí k projednání novému 
ZO.

1.3. Rada obce souhlasí se znovuzavedením 
poplatku za psa a schválení příslušné vy-
hlášky doporučuje k projednání novému 
ZO.

1.4. Rada obce schválila rozšíření změny č. 
6 ÚP - změna 6.5 bude rozšířena o vy-
budování hlukové izolační stěny v  sou-
sedství parcel č.p. 2565/1 a 2565/6 s p.č. 
403/12.

1.5. Rada obce vybrala za  vítěze veřejné 
soutěže na  opravu ul. Sokolská uchaze-
če SWIETELSKY stavební s.r.o za  cenu 
273.060,- Kč včetně DPH. 

1.6. Rada obce schválila dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 126/2010 se zhoto-

vitelem TOPSTAV s.r.o. na  vybudování 
díla „Chodníky, parkovací místa a sado-
vé úpravy na ul. Nová“

1.7. Rada obce schválila mandátní smlou-
vu s  Ing.  Vohralíkem na  stavební do-
zor na  stavbu “Rekonstrukce ČOV“ 
a  smlouvu o  dílo s  Přemysl Veselý sta-
vební a inženýrská činnost s.r.o. na stav-
bu “Rekonstrukce ČOV“.

1.8. Rada obce schválila smlouvu o  dílo č. 
11/2010 se společností JS-abacus s. r. o. 
na  stavbu „Základní škola Vranovice – 
zesílení stropů nad 2 učebnami“.

1.9. Rada obce schválila Smlouvu č. 
2212/10/0KH o poskytnutí dotace ve výši 
300.000,-Kč z rozpočtu Jihomoravského 
kraje určené na zesílení stropů 2 učeben 
v budově ZŠ.

1.10. Rada obce schválila zpracování 
projektu a vybavení kanceláří sekretari-
átu a starosty novým nábytkem.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila zpracovat připo-

mínky k  předloženému návrhu na  pro-
gram oslav 100 let měšťanské školy 
ve Vranovicích.

 T: 31.8.2010, O: všichni radní
2.2. Rada obce ukládá projednání zákazu po-

užívání plynových děl s vinaři.
 T: 30.8.2010, O: starosta, D. Dofek
2.3. Rada obce ukládá plnění harmonogra-

mu k zajištění voleb do místních zastu-
pitelstev.

 T: dle harmonogramu, O: starosta
2.4. Realizovat opatření dle dendrologického 

zhodnocení stromů u kostela – znalecký 
posudek č. 170-2/2010 - Ing.  Žižlavské 
ze dne 25. 6. 2010.

 T: dle znaleckého posudku, O: starosta
2.5. Rada obce ukládá zadat vypracování plá-

nu nové výsadby stromů v okolí kostela.
 T: 30.8.2010, O: starosta
2.6. Rada obce ukládá navrhnout lokality 

vhodné pro náhradní výsadbu stromů 
(v návaznosti na  již zpracované projek-
ty).

 T: 30.9.2010, O: předseda Komise vý-
stavby a živ. prostředí

2.7. Rada obce ukládá podat odvolání proti 
rozhodnutí KS v  Brně ve  věci nemovi-
tosti č.p. 57 (školní jídelna) č.j. 12 Cm 
50/2007.

 T: dle usnesení KS, O: starosta, 
JUDr. Mach 

2.8. Rada obce ukládá přihlásit podmíně-
nou pohledávku za konkurzní podstatou 
úpadce Agrodružstvo Vranovice ve výši 
cca 3,5 mil Kč

 T: ihned, O: JUDr. Mach
2.9. Rada obce ukládá prověřit fi nanč-

ní situaci konkurzního řízení úpadce 
Agrodružstvo Vranovice

 T: ihned, O: JUDr. Mach
2.10. Rada obce ukládá zajistit stanovis-

ko realitní kanceláře k prodejnosti (tržní 
ocenění) budovy č.p. 57 za podmínek, že 
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Každý sám za sebe
Zastupitelé hodnotí svoji činnost
Čtyřleté volební období se chýlí ke svému závěru. V říjnu 

tohoto roku budeme opět volit vedení obce. Od dubnového 
čísla proto přinášíme přehled činnosti současných 
zastupitelů.

Každý z nich odpovídá na dvě stejné otázky:
1. Co se mě za čtyři roky podařilo udělat pro obec
2. Co se mě nepodařilo

Vyjádření všech patnácti zastupitelů zveřejňujeme 
postupně v  dubnovém, červnovém a  srpnovém vydání 
Vranovického zpravodaje. Takhle se vyjádřilo posledních 
pět oslovených:

Ing. Jan Helikar, starosta 
(ODS)
Každý zaujatý i nezaujatý spoluobčan vidí co se v obci 

za poslední čtyři roky změnilo, co se zlepšilo, co stagnuje. 
Nebudu zde vypočítávat jednotlivé dílčí akce jako je 
například oprava budovy ZŠ, oprava hřbitovní zdi, památek 
atd. Zmíním z  mého pohledu tři základní úspěchy, které 
spolu souvisí a  celkově charakterizují celé právě končící 
volební období:

  za  prvořadý úspěch považuji získání podpory celého 
zastupitelstva pro zavedení koncepčních prvků řízení obce. 
Jedinec nezmění nic, činnost v obci je dílem celého kolektivu. 
Podařilo se zcela zásadně změnit řízení veškerých aktivit 
obce. Podařilo se opustit operativní a nekonzistentní řízení 

obce a  změnit ho na  dlouhodobě koncepční a  průhledné, 
což bylo oceněno i čestným uznáním v rámci krajského kola 
soutěže vesnice roku 2010.

  podařilo se zajistit dostatečné fi nanční zdroje pro rozvoj 
obce. V  končícím volebním období se podařilo navýšit 
celkové příjmy obce, ve  srovnání s  minulým volebním 
obdobím, o  cca 40%, tj. navýšení o  téměř 39 mil. Kč. 
I v době významného snížení příjmů ze státního rozpočtu, 
v  důsledku hospodářské krize, se podařilo naší obci 
zajistit fi nanční příjmy pro rozvoj bydlení a infrastruktury 
ve  Vranovicích. Do  obce se stěhují mladé rodiny a  počet 
obyvatel se zvyšuje.

  postupně se podařilo naplnit volební programy 
všech kandidujících uskupení v  minulých volbách, které 
představily svůj konkrétní volební program. Programy všech 
kandidujících uskupení byly představeny ve  Vranovickém 
zpravodaji č. 3/06, prostou kontrolou lze ověřit, že programy 
jednotlivých kandidátek (pokud je kandidátky měly) 
tentokrát nebyly pouhými sliby, ale byly naplněny. 

Uvedené tři úspěchy jsou důkazem, že obecní politika 
se dá dělat koncepčně, průhledně a  hlavně se nemusí 
dělit na  politiku „levou“, „pravou“, „středovou“, „zelenou“ 
a nevím ještě na jakou. 

Vždy zůstane jenom dobrá nebo špatná.

Co se nepodařilo? Nutno je uvést asi dva dílčí 
neúspěchy:

  Nepodařilo se vybudovat areál pro aktivní odpočinek 
a využití volného času. Postupně se sice podařilo připravit 
studii, která řeší komplexní vybudování sportovně – 
společenského areálu v prostorách současného sokolského 

pozemek pod nemovitostí je v  majetku 
obce. 

 T: ihned, O: starosta
2.11. Rada obce ukládá prověřit mož-

nosti zajištění výuky a  stravování v  ná-
hradních prostorách. 

 T: 30.8.2010, O: starosta
2.12. Rada obce ukládá seznámit se 

vzniklou situací v  (ne)zajištění prostor 
pro výuku a jídelnu v budově ZŠ Krajský 
soud – příslušného konkurzního soudce 
a věřitelský výbor úpadce.

 T: ihned, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávy o činnosti práce 

komisí Rady obce na vědomí.
3.2. Rada obce vzala zprávu o  činnosti OÚ 

na vědomí.

Usnesení mimořádného jednání Rady obce
ze dne 28.6.2010
Rada:
 Schvaluje:
1.1. Rada obce jednomyslně vybrala za vítě-

ze veřejné soutěže nabídku uchazeče JS 
ABACUS s.r.o. s  cenou s  DPH ve  výši: 
692.722,-Kč.

Usnesení zastupitelstva obce
ze dne 24. 6. 2010
1. ZO schvaluje:
1.1. ZO schvaluje program dnešního jednání 

ZO
1.2. ZO schvaluje členy návrhové ko-

mise: Ing.  Hladíka, Janu Hladkou 
a  Petra Goliáše a  ověřovatele zápisu: 
Krejčiříkovou Hanu a Řehoře Jaromíra

1.3. ZO schvaluje předložené rozpočto-
vé opatření s  celkovými příjmy ve  výši 
39.309.300,- Kč, a  celkovými výdaji 
ve výši 43.260.000,- Kč.

1.4. ZO schvaluje přijetí dotace 
z  Jihomoravského krajského úřadu 
ve  výši 300.000,- Kč na  opravu statiky 
dvou tříd budovy základní školy.. 

1.5. ZO schvaluje Smlouvu o převodu vlast-
nictví k majetku České republiky (hasič-
ského auta – cisterna CAS K25 L 101) č. 
62-2-2835/2010

1.6. ZO schvaluje Smlouvu č. 4209-
063/001/10 o  zřízení práva odpovídají-
cího věcnému břemenu se společností 
E.ON Distribuce a.s.

1.7. ZO schvaluje Smlouvu o  budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. 
55729/2010-025 uzavřenou s České drá-
hy a.s.

1.8. ZO schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 
769 a část pozemků 1915/2 a 2555/16.

1.9. ZO vybralo a schvaluje vítěznou nabíd-
ku na  „Rekonstrukci ČOV Vranovice“ 
- nabídku uchazeče Přemysl Veselý, sta-
vební a inženýrská činnost s.r.o. za cenu 
5.931.343,- Kč bez DPH 7.117.612,- Kč 
s DPH.

2. ZO ukládá:
2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného roz-

počtového opatření č. 2 do jednotlivých 
účtů.

 T: ihned, O: starosta
2.2. ZO ukládá dodržení schváleného roz-

počtového opatření k 31. 12. 2010.
 T: 31.12.2010, O: starosta 
2.3. ZO ukládá radě projednat s  vinaři po-

užívání plynových děl na  plašení špač-
ků ve  vinicích. Je porušován zákon č. 
258/2000Sb. O ochraně veřejného zdra-
ví.

 T: 30.7.2010, O: rada
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 zprávu starosty o úklidu a po-

řádku v obci na vědomí
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hřiště a Sokolovny. Realizace však závisí na uzavření Smlouvy 
o  sdružení a  obchodní spolupráci s  majiteli současného 
areálu – TJ. SOKOL Vranovice. Dohoda se rodila dlouho, 
ale věřím, že jsme již před defi nitivním schválením.

  Jako dílčí neúspěch lze také považovat skutečnost , že se 
doposud nepodařilo zajistit fi nancování přestavby bývalého 
JZD na Dům pro seniory. Na tomto úkolu se dlouhodobě 
pracuje a věřím, že ještě do konce tohoto volebního období 
budeme moci konstatovat, že fi nancování je zajištěno.

Ing. Jiří Hladík 
(Sdružení nestraníků)
Zastupitelem obce a  členem fi nančního výboru jsem 

již druhé volební období. Členem rady obce jsem se stal 
v tomto období poprvé. V kompetenci mám oblast úklidu, 
údržby a životního prostředí.

Z úspěšných úkolů, na kterých jsem pracoval samostatně 
nebo se spolupodílel bych uvedl tyto:

  Úklidový řád obce
  Oslavy 750 let obce
  Projekt Regenerace veřejných ploch – „ zelená část“
  Oprava místního rozhlasu
  Oprava Mrštíkovy ulice 

a ty neúspěšné nebo prozatím nerealizované:
  Regenerace veřejných ploch - „zelená část“
  Všeobecně více zeleně, zejména stromů v obci

JUDr. Radek Mach 
(KDU-ČSL)
Odpovědět na  otázky, co se mi během čtyřletého 

volebního období podařilo udělat pro obec a co ne, je dle 
mého názoru velmi obtížné, a to minimálně ze dvou důvodů. 

V  první řadě je třeba konstatovat, že zastupitelstvo 
obce je orgánem kolektivním, kdy k  platnému usnesení 
zastupitelstva obce je třeba, až na  výjimky, souhlasu 
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. V  tomto 
smyslu je práce každého zastupitele podřízena následné 
rozhodovací pravomoci zastupitelstva.

Pokud se pak jedná o  činnost každého zastupitele 
v  rámci zmiňovaného kolektivního orgánu, tedy 
zastupitelstva obce, jsem toho názoru, že aktivitu každého 
člena zastupitelstva by primárně měli hodnotit ostatní 
členové zastupitelstva, případně ostatní občané, kterých se 
rozhodnutí zastupitelstva obce přímo či nepřímo dotýkají.

1. Mám-li však subjektivně zhodnotit, co se z  mého 
pohledu během čtyřletého volebního období stávajícímu 
zastupitelstvu podařilo, mám za  to, že je třeba kladně 
hodnotit komplexní přípravu stavebních míst pro výstavbu 
rodinných domků v nových lokalitách stejně jako obnovu 
či výstavbu nových chodníků a  inženýrských sítí v oblasti 
stávající zástavby. Za  výrazně pozitivní také považuji tu 
skutečnost, že se nám podařilo pro obec získat ať již ze 
státního rozpočtu či z fondů EU účelové dotace, jenž výrazně 
přispěly k  budování rozvoje obce. V  návaznosti na  výše 
uvedené je třeba ocenit, že jsou kompletně připraveny 
i do budoucna další projekty směřující k celkovému rozvoji 
obce.

2. Co se zatím ne úplně dobře daří zvládat je dle 
mého soudu kriminalita v  obci, spočívající v  drobných 
krádežích a vloupáních. V této věci se bude třeba zamyslet 
nad možnostmi prevence i  represe v  dané oblasti v  rámci 
kompetence zastupitelstva obce.

Jaromír Řehoř 
(ODS)
Možná teď očekáváte, že vyjmenuji několik investičních 

projektů, realizovaných v  naší obci v  tomto posledním 
volebním období. To už přede mnou jistě učinili moji 
kolegové, ale i  kdyby tomu tak nebylo, vnímaví obyvatelé 
vidí sami, jak se naše obec za poslední čtyři roky změnila 
k lepšímu.

1. Mým osobním přínosem je především práce 
ve  stavební komisi. Pomáhám v  ní svými znalostmi 
a zkušenostmi ze stavebnictví. Ať už se jedná o projednávání 
stavebních povolení v  součinnosti se stavebním úřadem 
v Pohořelicích nebo i řešení sousedských sporů.

2. Společným úkolem do  budoucna zůstává zajištění 
fi nančních prostředků pro výstavbu Domu pro seniory 
v areálu bývalého JZD. 

Dagmar Humpolíková 
(ODS)
Profese novinářky a  fotografk y určuje, ve  kterých 

činnostech mohu nejvíc pomoci. Ať už je to propagace 
obce v  médiích, tvorba Vranovického zpravodaje, webová 
prezentace, propagační materiály, zřízení fotoarchívu obce, 
organizace společenských akcí a podobně. 

1. Co se podařilo
  Občasník versus Vranovický zpravodaj

Původně vycházel, jak název sám napovídá, nepravidelně 
– občas, maximálně 4x do roka, v rozsahu 8 stran. K dostání 
byl v obchodech za cenu 5 korun a vycházel nákladem 450 
výtisků.

Od  ledna 2007 vychází pravidelně 6x do  roka, každý 
sudý měsíc, nákladem 750 výtisků a  je distribuován 
do  každé domácnosti zdarma. Návrh schválila rada obce. 
Není výjimkou, že rozsah zpravodaje čítá na  20 stran. 
Informovanost obyvatel o  dění v  obci i  činnosti rady 
a zastupitelstva je maximální. Vydatně spolupracují místní 
spolky a organizace.

  Webové stránky obce
Zaznamenaly revoluční změnu. Nové moderní 

webovky jsou funkční od 13. července 2010. Profesionální 
systém umožňuje rychlou aktualizci, vkládání fotografi í, 
posílání zpráv na e-mail a mnoho dalších možností. Jejich 
tvorba mě trvala zhruba půl roku a  s  obsahem pomáhaly 
zaměstnankyně úřadu i starosta. Cesta k novým webovkám 
nebyla ale přímá. Se starým systémem jsme se trápili hodně 
dlouho, než jsme pochopili, že nám zkrátka nestačí. Podařilo 
se také sjednotit e-mailové poštovní adresy na úřad, všechny 
ve  formátu @vranovice.eu. Pro srovnání uvádím, že dříve 
se používaly soukromé poštovní účty na  různorodých 
portálech (seznam, g-mail, iol apod.)

  Kulturní a společenské akce
Za  vydatné pomoci členů kulturní komise a  místních 
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Shnilé maso 
do plastů nepatří
Nepříjemný zápach se čas od  času line od  kontejnerů 

na tříděný odpad. Nesmrdí tak ale plasty, sklo nebo papír, pro 
něž jsou kontejnery určeny. Nějaká „dobrá“ duše totiž mezi 
tříděný odpad občas odhodí například shnilé maso a  zvířecí 
kosti. Aby pak zápachem netrpěli obyvatelé bydlící v blízkosti 
kontejnerů, musí nastoupit pracovní četa a  se zvednutými 
žaludky hnijící potravu vybrat rukama. Je to neekoligické 
a bezohledné.

Do  kontejnerů na  tříděný odpad nelze odhodit cokoliv. 
Není v  tom žádný problém, na  každé nádobě je barevně 
odlišený velký nápis. SKLO, PAPÍR nebo PLASTY. Děkujeme 
všem, kteří třídí.

-hum-

Psí známky
Na  obecním úřadě jsou k  dispozici evidenční známky 

pro psy. Majitelé psů si je mohou zakoupit za  deset korun 
na  podatelně obecního úřadu. Známky usnadní identifi kaci 
majitele v případě, že se pes zatoulá. V opačném případě jsou 
nalezení psi odváženi do útulku. Cenu za pobyt hradí majitel 
psa.

-hum-

Budovu obecního úřadu 
zateplují peníze z EU
Obnovou prochází v těchto dnech budova obecního úřadu. 

Zateplí ji polystyrenové panely a  zkrášlí nová fasáda. To vše 
za vydatného přispění Evropské Unie. Ta totiž na rekonstrukci 
poskytla tučnou dotaci. Přesně 1.194.636,- Kč z  projektu 
Operačního programu Životní prostředí z prostředků Fondu 
soudržnosti. Více než 70 tisíc poskytl také Státní fond životního 
prostředí ČR.. Bez této fi nanční injekce by se jen stěží hledali 
peníze na opravu budovy. 

Díky kompletnímu zateplení dostane obecní úřad nejen 
nový vzhled fasády, znamená i  další úspory z  provozu 
na vytápění. To se projeví i na snížení emisí CO2 unikajícího 
do ovzduší.

„S rekonstrukcíi jsme začali před pár dny. Předpokládaný 
termín ukončení prací plánujeme na  léto,” upřesnil starosta 

spolků a  organizací obce organizujeme a  inovujeme již 
zavedené akce a vymýšlíme nové. Patří mezi ně například: 
Obecní ples s  Moravankou, Vranovické jaro, Den dětí, 
celodenní Vánoční jarmark s  rozsvěcením stromu, 
Mikulášská nadílka na  Návsi, Štědrovečerní zpívání pod 
vánočním stromem, letos bude nově i  Vánoční koncert 
s Moravankou.

  Obnova památek
Oprava kříže u silnice na Židlochovice, boží muka, svatý 

Florián na nějž se podařilo vyúřadovat dotaci Ministerstva 
kultury ve výši 70 tis. Korun. V plánu je kaplička na Ivaňské 
ulici.

  Knihovna
Celková modernizace, do  provozu uveden ON-Line 

katalog, posílení rychlosti internetu na veřejných počítačích, 
zřízen dětský koutek, výstavy, pohádkové čtení pro děti, 
prodej knih a další.

  Ostatní činnosti
Založení archívu fotografi í obce, iniciativa v  soutěži 

Vesnice roku 2010, tvorba Fimové kroniky obce Vranovice 
ve spolupráci s občany a dobrovolníky, DVD z oslav 750 let, 
DVD k ukončení provozu lokálky...

2. Co se nepodařilo
  Rekonstrukce původního lidového kroje

Zdržení způsobily neodborné realizace v  jiných 
regionech. Etnografk y tak nechtěly do dalších rekonstrukcí 
investovat svůj čas. Nyní je vše opět na  dobré cestě. 
Po  ujištění, že nehodláme kroj šít žádným partyzánským 
způsobem. Na polovinu srpna je již dohodnuta schůzka se 
specializovanou švadlenou, která začne vytvářet vzorový 
pár.

Chci poděkovat všem, kteří v práci pro obec a potažmo 
tak pro své spoluobyvatele pomáhají, i  těm kteří „padli 
za  pochodu“. Každý kdo se snaží pomoci je přínosem. 
Společná činnost stmeluje lidi a  dělá dobrou náladu. 
Alespoň většinou. A o to přece jde nejvíc.

Pozn.: Svoji práci pro obec musím rozdělit do dvou období. 
První tři roky jsem ji vykonávala ve  svém volném čase. 
Objem práce však narůstal a nebylo možné ji dál vykonávat 
tímto způsobem. Proto jsem na  podzim loňského roku byla 
na  obecním úřadě zaměstnána na  plný úvazek. Tak vznikl 
prostor dělat věci pečlivěji a  samozřejmě v  mnohem širším 
rozsahu

Termíny svozu komunálního odpadu 2010
srpen - 6., 13., 20., 27. / září - 3., 10., 17., 24., 30. - jedná se o pátky

Termíny svozu separovaného odpadu
Papír - srpen - 5., 21. / září - 2., 18., 30.
Plast - srpen - 2., 9., 16., 23., 30. / září - 6., 13., 20., 27.
Sklo - srpen - 19. / září - 16.

Dovolená praktického lékaře
MUDr.  Petr Bartl nebude o  prázdninách ordinovat 

v těchto termínech: Srpen – 5. 8. - 17. 8. 2010
Zastupuje MUDr. Macků v Popicích

Foto: Dagmar Humpolíková
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Jan Helikar. Podle něj se na  opravách bude obec podílet 
ještě částkou ve výši kolem 900 tisíc korun. Evropské peníze 
pomohly už v obci zateplit základní školu. Obec na ni získala 
více než pět milionů korun. 

Ze tříd už zmizely sloupy
Na  schovávanou si už nebudou muset hrát žáci s  učiteli 

na základní škole ve Vranovicích. Ve dvou třídách na sebe totiž 
pořádně neviděli kvůli sloupům, které trčely přímo uprostřed 
učeben. Sloupové vzpěry zajišťovali statiku místností, teď je 
odstranili řemeslníci. Nahradí je železná konstrukce stropů. 

Pětatřicet let na  sebe učitelé a  žáci při výuce vykukovali 
zpoza dvou velkých sloupů umístěných ve  třídách. „Byly 
trnem v oku každé inspekce, která školu navštívila. Oprávněně 
argumentovaly tím, že žáci se musí naklánět aby viděli na tabuli 
a křiví si tak páteř,“ přiblížil ředitel školy Oldřich Vybíral.

Více než pětadvacet tun betonu museli řemeslníci odstranit 
z původních stropů dvou místností. Tolik ho tam nalili jejich 
předchůdci, když v sedmdesátých letech chtěli zpevnit původní 
dřevěný strop. Ten pamatuje ještě konec devatenáctého století, 
kdy byla postavena budova tehdejší Národní školy. „Pod 
tíhou betonové směsi se ale strop začal prohýbat, aby nespadl 
podepřeli ho stavaři masivními sloupy. Ty komplikovaly život 
žákům a  učitelům až doposud. Po  prázdninách už to bude 
jinak. „Staví se nový strop, který zpevní železné trámy. Sloupy 
už nebudou potřeba,“ Objasnil starosta obce Jan Helikar. Právě 
obec totiž celou rekonstrukci platí. „Podařilo se nám získat 
tří set tisícovou dotaci od  Jihomoravského kraje, dalšího půl 
milionu musíme doplatit z obecní pokladny. Celá rekonstrukce 
statiky dvou tříd základní školy vyjde tedy zhruba na osm set 
tisíc korun,“ přiblížil starosta. Řemeslníci by měli školu opustit 
v polovině srpna.

-hum-

Opravujeme památky
Nenašel se nikdo z  vranovických obyvatel, kdo by si 

pamatoval jak stoletý kříž na  příjezdu do  obce ze směru 
od  Židlochovic původně vypadal. Už léta vítalo přijíždějící 
jen jeho torzo. V nenávratnu zmizely i jeho mramorové části. 
Po zásahu kamenků je teď jako nový. A nejen kříž. 

Boží muka, kříže, kaple i  socha svatého Floriána to 
jsou drobné sakrální stavby, které teď obnovují restaurátoři 
i  zaměstnanci úřadu. „Památky jsou vizitkou každé obce, 
nemůžeme budovat jen nové chodníky, musíme občas věnovat 
peníze a úsilí směrem ke kulturnímu dědictví,” zastává názor 
starosta Jan Helikar. 

V  nejzuboženějším stavu se nacházel právě kříž 
v  severovýchodní části obce. Kameníci doplnili chybějící 
díly, obrousili kámen a obmalovali vyrytá písmena. S božími 
mukami to bylo jednodušší, tam si obec vystačila s vlastními 
silami. Zaměstnanci zasklili rozbitá okénka, provedli drobné 
zednické práce a stavby zalíčili vápnem.

Téměř každý den jsou také u  sochy dvě stě let starého 
svatého Floriána k vidění restaurátoři, kteří ho zbavují letitých 
nánosů neprodyšných barev. Zaměstnanci obce vybudovali 
základy, aby se socha mohla vrátit na původní místo. Odborníci 
pracují na zpevňování kamene soklu i samotné sochy. 

Obci se podaři-
lo na  opravu Flori-
ána, patrona před 
ohněm, získat 70 
tisíc korun z  dotace 
Ministerstva kultu-
ry prostřednictvím 
obce s  rozšířenou 
působností Pohoře-
lice.

Ve  fi nále je také 
oprava fasády a oken 
kostela Navštívení 
Panny Marie. Na  tu 
dostali farníci mili-
onovou dotaci z Mi-
nisterstva kultury 
už v  loňském roce. 
Přispěla i obec a po-
mohla i sbírka v kos-
tele.

V  plánu je také 
oprava klasicistní 
kaple na  Ivaňské ulici. Je třeba obnovit provlhlé zdivo, 
v neutěšeném stavu se nachází i dvě sošky na průčelí stavby. 
K tomu už je zapotřebí větší objem peněz. „Nebránili bychom 
se spoluúčasti některé z  místních fi rem, tak jak je to běžné 
jinde ve světě. K opravené památce bychom jim pak s radostí 
umístili i mosaznou tabulku s poděkováním,” zvažuje starosta 
Helikar.

-hum-

Kříž na Přísnotické ulici před opravou a nyní
Foto 2x: Dagmar Humpolíková
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Věž kostela 
vydala pozdrav předků
Vzkaz z  doby Rakouska – Uherska, starý přesně 141 let, 

objevili řemeslníci v makovici věže kostela. Krasopisem psaný 
dokument popisuje podrobnosti, které provázely stavbu kostela 
Navštívení Panny Marie, přiloženy byly i  dobové bankovky 
a mince.

„Pro naše potomstvo“, tak začíná dopis, jenž v  červenci 
1869 vložili do  věže chrámu 
jeho stavitelé a  tehdejší 
představitelé obce. Znovu 
spatřil světlo až nyní, při 
rekonstrukci kostela, když se 
klempíři dostali s  lešením až 
k vrcholku věže.

Kovový zrezivělý válec 
ukrýval téměř neporušené 
poklady. Kromě dopisu to 
byl jeden gulden, stříbrný 
tolar, měděný krejcar a  další 
drobná platidla z  doby vlády 
císaře Františka Josefa. Podle restaurátora Ladislava Moravce 

z  Vojkovic, který nalezené 
mince vyčistil od  rzi, se 
jedná o  běžnou hodnotu 
nálezu. „Nález neobsahuje 
žádnou raritu, podobné 
bankovky a  mince 
nacházíme při podobných 
objevech v  regionu,“ 
objasnil. Nejsilnější proto 
zůstává dojem z nahlédnutí 
do  naší minulosti. Vzkaz 
předků byl vložen zpět 
do  nové pozlacené 
makovice společně 
s  dopisem faráře Josefa 
Malíka a  bankovkami ze 
současnosti. 

-hum-

Názor
Přišlo mě to líto. Nebýt farníků, kteří pochopili historický 

význam nálezu ve  věži kostela a  sdělili informaci dál, 
nikdy bychom se nedozvěděli, co nám předkové zanechali. 
Privilegium vidět vzkaz předků bylo umožněno jen těm, kteří 
chodí do kostela. 

Proč většině obyvatel Vranovic zůstal nález málem utajen? 
ptám se a  nemohu pochopit tu nevstřícnost. Vždyť se jedná 
o  významnou událost v  historii celé obce. Tím spíš, že kostel 
byl postavený za obecní peníze a  to v době, kdy obec neměla 
ještě samostatného faráře. „Obec Vranovická sobě jak tento 
kostel tak fáru a veškeré kostelní nářadí na její vlastní útraty 
zbudovala s  nákladem od  47.000 zlatých, ačkoliv jen 1075 
obyvatelů a 161 domů a domků čítá,“ praví nalezený dokument 
z roku 1869. Částkou 300 tisíc korun přispěla v současné době 
obec také na právě dokončenou rekonstrukci kostela, přestože 
už je v  majetku církve. Přispěla bez výhrad a  samozřejmě. 
Žijeme tu přece všichni společně, máme společnou historii a je 
třeba si vycházet vstříc. A dělit se o radosti, zvláště když jsou 
tak cenné jako je zmiňovaný nález z věže kostela.

Není moudré rozdělovat místní obyvatele na  ty, kteří 
do kostela chodí a na ty kteří do něj nechodí. Podle toho se ještě 
nepozná kdo je špatný a kdo je dobrý člověk.

Postoj pana faráře, který projevil ve  formě: „Nic vám 
neřeknu, všechno jsem řekl jen lidem, kteří přišli do kostela,...“ 
je pro mě nepochopitelný. Zvlášť v jeho postavení. Měl by podle 
mého názoru být příkladem tolerance a  moudrosti. Možná 
i těch věřících, kteří přijdou do kostela by potom bylo víc.

Až v poslední chvíli, před vrácením dokumentů do makovice 
věže, ukázal pan farář dokument starostovi. Událo se tak až 
po mém rozhovoru s farářem Malíkem a více-méně náhodou, 
když pan farář zavítal na obecní úřad, aby si zjistil informace 
o  počtu obyvatel, které potřeboval do  textu nového dopisu 
budoucím generacím.

Dagmar Humpolíková

Přinášíme Vám vážení čtenáři přepis dopisu nalezeného 
ve věži kostela. Pokud se Vám bude zdát v nepořádku pravopis 
a  slovosled, nedejte se mýlit. Jedná se o  autentický přepis. 
Podkladem byla fotografi e, pořízená přes plexisklo, ve kterém 
byl dokument vystaven v kostele. 

Pro naše potomstvo
Slavné svěcení úhelného kámene Vranovického nového kostele 

se stalo, jakž to do toho kámene velkou listinou u přítomnosti 
mnoho knězstva, c.k. pak privátních úředníků, učitelů, obecních 
zdejších představených, výborů a  občanů, jakož i  mnoho lidí 
z okolních osad u chvalozpěvu a při hudbě vloženo a zapečetěno 
bylo: leta Páně Jeden Tisíc Osm Set Šedesát Osm, na slavnost sv. 
apoštolů Moravských, Cyrila a Methoděje, totiž dne 5. července 
o  4½ hodinách odpoledne, kdežto dříve Blučinský velebný 
pán farář, František Eisenfest slavné kázání na  místě držel, 
Pouzdřanský mlynář, pán Raimund Sušil, hoře jménovanou 
listinu přečetl, pak důstojný pán děkan Židlochovický, František 
Frűh, církevní obřady konál.

Dnes, jakožto na  sváteční slavnost těch samých sv. sv. 
apoštolů, totiž dne 5.července 1869, rok později, byla táto listina 
u  přítomnosti Přibického fárního administratora, velebného 
pána Františka Černíčka, zdejšího obecního zastupitelstva, 
stavitele toho nového kostele, pána Josefa Jelinka, měšťana 
s Židlochovic, pak zdejších i cizích obývatelů, do báně kostelní 

Dopis, bankovky a mince zanechali ve věži kostela naši 
předkové v roce 1869. Foto 3x: Dagmar Humpolíková

Jeden gulden z roku 1866

 Jeden stříbrný tolar
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věže vložená, na  kterýžto den také kříž nad touto báňou 
posvěcen byl.

Toho roku byl sv. Otcem v Římě Pius IX., 78letý kmet; císařem 
v Rakouských krajïnách František Josef I. z domu Habsburgského; 
císařovnou Alžběta, princeska z Bavorského královského domu; 
biskupem v  Brně Antonin Arnost, hrabě ze Schaaff gotschu; 
c.k. místodržitelem na  Moravě, Adolf, svobodný pán z  Poche; 
děkanem Židlochovického okresu tamnější pán farář František 
Frűh; c.k. okresním hejtmanem v Hustopeči pán Josef Lausch; 
c.k. okresním soudcem v Židlochovicích pán Dokt. Josef Schwetz. 
- Samostatného faráře táto obec ještě nemá, však ale sobě ho 
asi ku konci toho roku vyvolí, poněvádž vysoké povolení k tomu 

má, a  fární dům 
pod číslem 2 do toho 
času zhotoven bude. 
Tento dům obec 
Vranovická koupila 
za 3600,-

Stavba kostele 
stála obec 23.000 
zl., zvony 2.300 zl., 
varhany 1.700 zl., 
velký oltář 1.100 zl., 
obraze křížové cesty, 
které zdejší obývatel 
Ján Ficek ¼ láník 
č. 37 za  své peníze 
malovat nechál, 370 
zl.v.č. – Zvony lil pán 
Štěpán Gugg, zvonař 
se Znojma; varhany 
dělál pán Benedikt 
Latzl, varhaník 
v Znojmě; velký oltář 
zhotovil pán Anonin 

Jungnickl, zlatník a  měšťan v  Znojmě; křížové cesty obraze 
malovál malíř Znojemský.- Stolice kostelní, jenž sobě zdejší 
obývatele za 360 zlatých zjednali, dělál pán Antonín Ventruba, 
stolář ve Velké Bitěši.

Pro nového pána faráře založí obec fond od 12.000 zl., aby 
měl její farář věčně čistých 600 zl. žoldu.-

Obec Vranovická sobě jak tento kostel tak fáru a  veškeré 
kostelní nářadí na  její vlastní útraty zbudovala s  nákladem 
od  47.000 zlatých, ačkoliv jen 1075 obývatelů a  161 domů 
a domků čítá. Až podnes jsou zde samí katolicští křesťané.

Tohoto roku byli ve  Vranovicích: Pán Václav Procháska, 
¼láník č. 31, přednostem; pán Matiáš Jatel, ¼láník č. 76, I. 
radním; pán Ján Hranický, ½láník č. 64, II.radním; p. Josef Tupý, 
výměnkař č. 80 – p.  Ján Jatel, ¼láník č. 3 – p. Matěj Oblezar, 
¼láník č. 15 – p. Josef Kozel, ¼láník č. 38 – p. Antonín Mahovský, 
½ láník č. 69 – Ondřej Lounek, ½láník č. 75 – p. Jiří Hranický, 
¼láník č. 21 – p. František Dofek, ½láník č. 14 a p. Jakub Peslar, 
¼láník č. 16 , co výboři obce.

Všemohoucí Bůh ráčiž tuto věž a celý chrám Páně pod svou 
svatou ochranu vzíti.

Ve Vranovicích, dne 5. července 1869.

Následuje množství podpisů představitelů obce, církve 
i stavitelů a řemeslníků.

Přepis: Lenka Jančová

Foto: Dagmar Humpolíková

Zastaralý web 
už je minulostí
V  polovině července 2010 uvedla obec do  provozu nový 

takzvaný redakční systém internetové prezentace. Umožňuje 
rychlou aktualizaci, vkládání zpráv a fotografi í. Nové stránky 
obsahují také množství informací, které v  původní verzi 

chyběly. Návštěvníci tak dostávají kompletní servis o činnosti 
zastupitelstva, investičních záměrech, ale dozví se také 
například jak postupovat při vyřizování dokladů. Jednoduchá 
grafi ka a  vzhled stránek byly záměrem. Hlavním cílem bylo 
aby se návštěvník webu rychle orientoval a co nejkratší cestou 
našel vše co ho zajímá. Nově jsou stránky obce děleny na dva 
takzvané subweby:

1. Obec Vranovice (aktuality z  dění v  obci, historie, 
spolky, služby, pozvánky, kulturní kalendář a další informace)

2. Obecní úřad a  samospráva (kontakty, dokumenty, 
úřední deska, vyhlášky, poplatky a další)

Nově přidané aktuality z  jednotlivých sekcí se vždy 
zobrazují na titulní stránce. Ty nejčastěji vyhledávané položky 
z menu jsou pro rychlejší orientaci umístěné navíc v horní liště 
stránek.

Novinkou je také možnost zasílání nových zpráv 
na soukromý e-mail nebo rubrika zeptejte se strarosty. 

-hum-

Rybolov na poli? 
Hříčka povodní
Červnové povodně v okolí Svratky způsobily škody nejen 

zemědělcům, když voda na  dlouhou dobu zaplavila jejich 
pole, ale kuriózně i  rybářům. Poblíž Uherčic totiž připlavaly 
s proudem vody, která přetekla břehy řeky Svratky i kvanta ryb. 
Mnohé z  nich podle rybářů pocházely až z Novomlýnských 
nádrží.

V obrovské laguně, která se na poli poblíž Uherčic v místě 
zvaném u  ruky vytvořila se mrskali kapři, cejni i  karasi. 
Projíždějícím řidičům se tak zjevoval takřka neuvěřitelný 
obrázek, když ze vzrostlé vojtěšky vyskakovaly ryby. 
V  pohotovosti byli nejen rybáři z  vranovického sdružení 
Moravského rybářského svazu, kteří se snažili ryby zachránit, 
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ale i  páni kluci z  okolí. Takovou neobvyklou kratochvíli si 
nemohli nechat ujít, a tak bosky a v trenýrkách brázdili loviště 
s podběráky.

„Během dvou dnů jsme z polí slovili devatenáct metráků 
ryb a pustili jsme je zpátky do řeky. Bohužel přišla velká voda 
v době, kdy měli cejni svůj čas tření. Proto táhli proti proudu, 
a když zjistili, že nemohou dál, bylo už na návrat do řeky pozdě,“ 
vysvětlil jednatel vranovických rybářů Luboš Mrkvica. Kdyby 
podle něj přišla velká voda o dva týdny později, až po cejnich 
námluvách, uvízlo by jich v obilí a vojtěšce mnohem méně.

Díky obětavosti a rychlému zásahu rybářů, jimž pomohli 
i  obyvatelé z  blízkých Uherčic, se podařilo ryby zachránit. 
Navzdory vedru, s nímž souvisí i úbytek kyslíku ve vodě, byl 
podle rybářů úhyn ryb minimální.

Dagmar Humpolíková

Děla mají plašit špačky, 
víc ale děsí lidi
S  blížícím se podzimem vzrůstají obavy obyvatel 

z  opětovného používání plynových děl na  plašení špačků 
ve  vinicích. Proto se obrátili na  zastupitelstvo obce. To 
na svém posledním zasedání (24.6.2010) záležitost projednalo 
a  vinařům doporučilo používání jiné formy ochrany vinic. 
Úkolem byla pověřena rada obce.

Pravidelná střeba, přicházející v  několikaminutových 
intervalech, provázená rezonancí oken působí negativně 
na psychiku lidí. O to silněji když se odehrává v těsné blízkosti 
obytné zóny. Mezi nejvíce exponované patří například ulice 
Přibická, U Hlinku, U Hájku a  Ivaňská. Nejkratší vzdálenost 
mezi obytným domem a vinicí v lokalitě Vinohrádky je pouhých 
80 metrů, maximální vzdálenost umístění plynového děla pak 
činí kolem 200 metrů. Přitom podle vyjádření pracovnice 
Krajské hygienické stanice v Brně je vzhledem k ochraně zdraví 
lidí považována za kritickou hranici vzdálenost 500 metrů.

Dle jejího upozornění hrozí vinařům, kteří hluková děla 
používají v blízkosti obytných domů velké problémy a pokuta. 
V  případě jakýchkoliv stížnosti musí Krajská hygienická 
stanice zahájit hluková měření, která povedou k  právním 
úkonům. Zcela bezpochyby v  našem případě prý dochází 
k překračování přípustných hlukových limitů, které stanovuje 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. (Nařízení 
č. 148/2006 Sb. o  ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací).

Zastupitelstvo obce Vranovice a Rada obce jedná v zájmu 
obyvatel a volí nejprve cestu dohody a doporučení. A apeluje 
na  vinaře, kteří plynová (zvuková) děla k  plašení špačků 
používají, aby projevili ohleduplnost vůči spoluobčanům 
a od tohoto způsobu ochrany vinic ustoupili.

Byla vznesena námitka, že jsme vinařská obec a lidé by měli 
vinařství podporovat. Troufám si tvrdit, že většina obyvatel 
bude ráda vinaře jakýmkoliv způsobem podporovat, nikomu 
ale nelze mít za  zlé, že se ozve ve  chvíli, když už je situace 
neúnosná. Komu by se líbila neustávající střelba přímo za zdmi 
baráku?

Někteří vinaři už vstřícnost projevili a  slíbili, že hluková 
děla přestanou používat. Nahradí je jinou formou ochrany 
vinic.

-hum-

Laguna „u ruky“ plná ryb přilákala kluky s podběráky. 
Foto 3x: Dagmar Humpolíková

Na několik dní byla kvůli velké vodě silnice do Velkých 
Němčic uzavřená. Hlídala i policie.

Vranovičtí rybáři spěchali s odlovem, aby ryby zachránili

Fotografujte přírodu a vyhrajte
Sdružení přátel výtvarného umění - Amis Art vyhlašuje 

soutěž v digitální fotografi i: Fotosoutěž „Příroda 2010“.
Podrobné informace o soutěži naleznete na 

internetových stránkách sdružení Amis Art (www.amisart.
blog.cz). Zde také najdete pravidla soutěže, kam a kdy své 
soutěžní snímky posílat. Všechny soutěžní fotografi e budou 
postupně zveřejňovány v internetové galerii fotografi í na 
stránkách sdružení Amis Art. Z nejzajímavějších snímků 
bude uspořádána výstava, na jejíž vernisáži budou předány 
ceny vítězům. Přejeme dobré světlo a těšíme se na Vaše 
fotografi e!

-rej-
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Z redakční pošty
Poděkování
Děkujeme touto cestou vranovickému pěveckému kostelnímu 

sboru za krásný hudební doprovod při našem svatebním obřadu 
dne 10.7.2010 na Kopečku v Kapli Panny Marie v Brně - Líšni. 
Upřímné poděkování patří všem zpěvákům i zpěvačkám.

Také my přejeme celé schóle hodně úspěchů a  hodně 
příležitostí k hudebním doprovodům při bohoslužbách v našem 
vranovickém kostele.

VH Helikarovi

Volně pobíhající psi obtěžují občany
Článků o  tom, že lidí nemají pouštět své pejsky na ulici se 

napsalo moc. Ale stále jsou chovatelé, kteří tento požadavek 
ignorují. Strašně mě to rozčiluje. Už dlouhodobě řeším například 
problém s  volně pobíhajícími psy pana Hořáka. Bez účinku. 
Buď řekne, že to nejsou jeho psi, nebo že mu utečou. Opravdu se 
s tímto problémem nedá nic udělat? 

Psi pana Hořáka lezou až do  prodejny pekařství Kesi, kde 
pracuji, lezou do  odpadkového koše, protože mají asi hlad, 
obtěžují zákazníky 
pekařství, skáčou 
po  nich. Pan 
Hořák tvrdí, že 
jeho psi nekoušou, 
ale kdo tomu může 
věřit. Možná by 
pomohlo takové 
občany pokutovat, 
ale nevím jak 
lze dostat z  pana 
Hořáka pokutu, když ten pán svým nepořádkem u svého domu 
dělá nepěknou reklamu celým Vranovicím. Dělá si co chce, a zdá 
se že na něj nikdo nemůže. Myslím si, že bysme s tím měli něco 
udělat. Myslím občany Vranovic. 

Máme doma taky psa, ale máme ho tak zabezpečeného, 
aby nemohl utéct a někoho obtěžovat nebo co horšího, někoho 
pokousat. 

Hana Celnarová 

Jen jsem řekla svůj názor...
Když mě jednou dopoledne zazvonil telefon a  na  druhém 

konci se ozvala paní Humpolíková  s žádostí o vyslovení názoru 
co si myslím o chystané přestavbě bývalého JZD na domov pro 
seniory, bydlím totiž hned naproti, nevěřila bych kolik nevole 
tento článek vyvolá mezi staršími občany, kteří mě zastavovali. 
Vzpomínala jsem tam na  to, jak se přistavovalo nové křídlo 
této budovy, i  staré jsem znala velmi dobře, protože v  té době 
před 25 lety jsem tam chodila s milovanou babičkou, která  tam 
tehdy byla zaměstnaná jako uklízečka. Takže moje vzpomínky 
nebyly na lidi ani na tu dobu, v které jsme žili, ale na budovu 
voníci novotou na strojek, na ořezávaní tužek u sekretářky pana 
předsedy, zkrátka pohled málé holčičky, nic víc, nic míň. O to více 
se těším, až tato budova bude mít nové obyvatele a samozdřejmě 
i okolí se oblékne do nového kabátu. Myslím, že na tom není nic 
špatného, ba naopak.

Bohumila Vetrová

Ilustrační foto: Dagmar Humpolíková

Připomínky k návrhu JŘ 
pro roky 2010/2011
Trať 250 Kúty – Brno

  S3
Oproti minulému grafi konu (2009/2010) by došlo opět 

ke  zhoršení stavu co se týká dostupnosti jižní části Brna, 
konkrétně Horních Heršpic. V ranních hodinách nezastavují 
v této stanici vlaky využívané pro cestu na ranní směny. Jedná 
se o  rozmezí od  4:46 do  7:13. Požadujeme vyřešit zastavení 
vlaků 4920 (5:12) a 4904 (5:46). Při nutnosti jezdit přes Brno 
dochází k prodloužení cestovní doby až na dvojnásobek a  to 
nepočítáme cestu na nádraží. Využití R či Sp by tuto nevýhodu 
alespoň trochu eliminovalo. Nebo zajistit přestup na  vlaky 
z tratí č. 240 (4822), 244 (4442 – stojí 10 min. v HH!!) popř. 250 
(4941). Po zrušení zastavování vlaku 4904 v HH, přešli někteří 
cestující na  vlak dřívější (4920), který býval již z  Hrušovan 
přeplněn (jen 3 vozy). V  současné době již tomu tak není.
Byl přidán jeden vůz přez prázdniny. Kdo mohl jezdí autem. 
Z  Přibic i  Vranovic od  domu na  pracoviště 20-25 min. Při 
domluvě dvou a více cestujících výhodné i fi nančně a nemusí 
se přestupovat. Nevím, jak by se cestujícím v Brně zamlouvalo, 
kdyby např. tramvaj č. 2 projížděla od nádraží až k ústřednímu 
hřbitovu a do mezilehlých stanic by se muselo cestovat spojem 
z opačného směru ?

  R5
Co se týká spojů této linky, požadujeme zastavit 

ve Vranovicích: R 800 (7:07) pro školáky, kteří musí odjíždět již 
v 6:45 oproti vzdálenějším např. ze Zaječí, kterým odjíždí vlak 
až v 6:55. Obdobně i Sp 1770 pro začátek směny či školy v 7:00. 
Došlo by k odlehčení osobních vlaků a zkvalitnění dostupnosti 
Brna. Úsek Hrušovany u Brna – Brno byl „zahuštěn“ v ranní 
špičce o  další vlaky. Zpět z  Brna požadujeme zastavit 
ve  Vranovicích: Sp 1771 (13:51), R 811 (14:51) a  Sp 1773 
(15:51). Tím by se zkrátila cestovní doba na polovinu (není-li 
dvojí předjíždění os.vlaků v Modřicích zpožděnými EC a IC, 
v  Hrušovanech pak R a  Sp. Zastavování ve  Vranovicích by 
vyřešilo i  lepší dostupnost břeclavských škol. Spojení na  tuto 
stranu vůbec neodpovídá dnešním možnostem dopravy. Čekat 
po skončení vyučování ve 14:00 na spoj do Vranovic s odjezdem 
15:10 a  příchodem domů v  16:00, jsme se vrátili do  60 let 
minulého století. Další pozitivum by bylo zajištění dobrého 
spojení do Hustopečí. V so a v ne jezdí autobusy jednou za 4 
hodiny a nebo složitě přes Hrušovany u Brna – což je podstatně 
delší a dražší. Zastavováním rychlíků ve Vranovicích v so a ne 
by se vyřešila i  návaznost v  Brně na  rychlíky směr Praha, 
Ostrava. Přestupní doby jsou velice dlouhé – 44 min. a 50 min. 
To jistě nepřiláká žádné cestující.

Všeobecně:
Rozšířením systému na  celý kraj došlo určitě k  nutnosti 

řešit přestupní místa a  návaznost spojů. Úpravy týkající se 
Vranovic na trati 250 nevyžadují žádné další potřeby vlakových 
souprav či jiné náklady. Změna by prospěla určitě i občanům 
okolních obcí, o čemž svědčí množství parkujících aut v obci 
nejen u  nádraží. Všem nevyhovuje přípoj 1 x za  hodinu 
k půlhodinovému taktu vlaků. Nedojde-li ke zlepšení, přesunou 
se auta asi až do Brna!!!

Oldřich Vybíral
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Moravský rybářský svaz
Lákaly kapitální kousky 
i motorová pila
Letošní rybářské závody proběhly v  prvním červnovém 

víkendu. Místenky na  sobotní dospělé závody byly opět 
vyprodány již v  předprodeji. 110 závodících přišlo soutěžit 
o  motorovou pilu, fotoaparát a  rybářský set. Samozřejmě 
všichni zúčastnění si přišli hlavně zachytat. Do Stříbrňáku se 
nasadilo mimo původní obsádku 25 kg pstruha duhového, 
300 kg kapra o  velikosti 55 – 65 cm, 200 kg kapra 45-55 cm 
a podařilo se sehnat pět kapitálních kousků kapra přes 75 cm, 
jeden měřil dokonce 83 cm. Začalo se přesně v 6:00 hodin.

Při chuti byli tentokrát první kapři, ihned po dopadu splávku 
na  hladinu se zmocnil nástrahy jednomu z  vranovických 
rybářů. V zápětí následovala serie záběrů, ne vždy však úlovek 
skončil v podběráku. Pstruhům se moc nechtělo, ulovilo se jen 
pár jedinců. Asi po hodině se počet úlovků začal zmenšovat, 
tak rybáři využili bohatého občerstvení. Byla grilovaná 
makrela, pstruh, uzená klobása a cigára, samozřejmě nemohlo 
chybět vychlazené čepované pivo a kofola, kterých bylo v tak 
slunném a teplém dni potřeba. V 11:00 hodin se začala losovat 
tombola o  35 cenách, kde ta nejlepší, tradičně uzená kýta 
zůstala tentokrát ve Vranovicích. Losování skončilo pět minut 
před ukončením závodů.

Vítězové byli známí během deseti minut. Třetí místo 
obsadil vranovický člen Tomáš Kocman ze Křtin, druhé místo 
putovalo s  Oldřichem Pražákem do  Břeclavi a  první místo 
zůstalo ve Vranovicích.Vítězem se stal, se třemi kapry a línem, 
Petr Jeřábek.

A co se všechno ulovilo? 66 kaprů, 4 pstruzi,16 línů, 3 cejni, 
2 jelci, 2 perlíni a  po  jednom kuse úhoř a  štika. Největšího 
kapra zdolal Petr Rujzl z Vranovic, měřil 81 cm.

Nedělní závody patřily dětem
Opět azurová obloha doprovázela malé rybáře na vybraná 

místa, obsazeno bylo 86 míst, z  toho 19 holek. Zabojovat si 
přijelo i  8 kluků z  Lanškrouna, kam již třetím rokem místní 
organizace pořádá víkendový zajezd pro mládež taktéž 
na  rybářské závody. Po  sobotních závodech se ještě přivezlo 
25 kg pstruha, ale jak se později ukázalo, tomuto druhu prostě 
nechutnalo. Po zahájení se chytilo několik kaprů, ale rozhodně 
ne tolik jak na  sobotních závodech. Zatím co malí rybáři 
chytali, pořadatelé seřazovali ceny prozatím k  nakouknutí. 
Přichystáno bylo 122 cen od  fotoaparátu až po  balíčky 
s rybářskými potřebami, tudíž, kdo vydržel do konce, měl cenu 
zaručenou. Po osmé hodině se začalo vydávat občerstvení, to už 
záběrů bylo minimálně. V deset hodin byli závody ukončeny. 
Všichni závodící se nahrnuli k  cenám a  netrpělivě čekali 
na  výsledky. Pro tři nejlepší byli nově k  cenám připraveny 
i  poháry. Zhruba po  půl hodině se začalo s  vyhlašováním. 
Třetí místo obsadil a naviják si domů odnesl Martin Stříbrnský 
z Popic, druhé místo se dvěma kapry,línem a cejnem obhájil 
Jan Cigánek z Brna a první místo patřilo zaslouženě Václavovi 
Kurici z Hustopečí, ten se doma pochlubí fotoaparátem Nikon. 

Vítěz ulovil 3 kapry a cejna. Nejlépší umístění pro Vranovice 
zajistila s pěkným pátým místem Verunka Halfarová, ta ulovila 
dva kapry. Děti celkem ulovily 22 kaprů,18 línů, 14 cejnů, 5 
pstruhů a  po  jednom kuse perlín a  karas. Co dodat, počasí 
vyšlo, závody se zdařily, někdo odcházel spokojený, někdo 
méně, ale to už k takovému soutěžení patří. 

Závěr patří poděkování sponzorům, všem co věnovali čas 
přípravám a  samotným závodům a  samozřejmě závodícím, 
na které se za rok opět v tak hojném počtu těšíme. 

Luboš Mrkvica

Naše vesnice
Jsem pamětník, a když si vzpomenu, jaká byla naše vesnice 

za mého mládí, vidím obrovský rozdíl.
Tenkrát nikde nebyl žádný parčík, ani předzahrádky, 

stodoly uprostřed obce nebyly vzácné a  nejčastější rostlinou 
byly kopřivy a  strom akát. Akáty rostly všude tam, kde se 

Z činnosti spolků

Vranovické holky se červů nebojí

Bezmála 90 malých rybářů soutěžilo o největší úlovek
Foto: Dagmar Humpolíková

Pohled do historie
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TJ Sokol Vranovice

Poděkování
Výbor T.J. Sokol Vranovice děkuje panu Karlu Vrátnému 

za bezúplatnou opravu basketbalového koše.

Převod sokolského hřiště 
Převod sokolského hřiště do  majetku obce se o  krůček 

posunul. Obec nám zaslala Smlouvu o  sdružení a  obchodní 
spolupráci, kterou výbor T.J. bez připomínek odsouhlasil 
a  následně ji předložil starostovi župy J.Máchala a  požádal 
ho o doporučení k jejímu podpisu. Současně jednatelka župy 
J.Máchala tuto smlouvu zaslala na  právní oddělení ČOS 
do Prahy. K dnešnímu dni jsme nedostali žádné vyjádření ani 
z župy, ani od právníka ČOS. 

Sokolské Brno 
- SOKOLGYM 2010

Sokolské Brno se konalo ve  dnech 4. - 6. června 2010 
na  stadionu v  areálu VUT Pod Palackého vrchem v  Brně, 
Králově Poli. Z naší T.J. zde zacvičily ženy pod vedením Jany 

Hladké skladbu Kaleidoskop a  žákyně skladbu U  vody, pod 
vedením Marie Goliášové. 

V  sobotu 5. června probíhaly „jen“ zkoušky. Žákyně 
zkoušely od 9 hod, ženy od 11 hod. V neděli ráno byla generálka 
a  odpoledne ve  14:00 hod vystoupení. Na  oběd, do  jídelny 
VÚT jsme chtěli jít společně, ale generálka neprobíhala podle 
plánu a žákyně měly skoro hodinu skluz, tak šly ženy na oběd 
samy a děvčatům oběd – pečené kuřecí stehno a rýži donesly. 
Posbíraly všechny misky a krabičky ve kterých měly zeleninu, 
či ovoce a  ze stánku od  klobásů vyprosily plastové misky. 
V  jídelně pak budily u  všech pozornost, když kuchaři plnili 
krabičky rýží a do igelitek dávali stehna. A to ještě neviděli, jak 
děvčatům na stadionu chutnalo. 

Konec dobrý, všechno dobré. Sokolské Brno je za  námi. 
Jsem potěšena, že se na  vystoupení přijeli podívat i  někteří 
rodiče děvčat. A  nám - cvičenkám pak zůstanou pěkné 
(doufám) vzpomínky. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Rapcové a paní 
Tesařové, které pomohly Marušce s doprovodem žákyň. 

Sokolský táboráček
I cvičební rok je třeba náležitě zakončit a zhodnotit při tom, 

jak dobře jsme ho zvládli. 
A tak jsme odpoledne v pátek 11. června 2010 uspořádali 

na Sokolském hřišti táboráček, a to hlavně pro děti, které cvičily 
na  Sokolském Brnu a  také pro ty členy, kteří se představili 
na  našem sokolském odpoledni. Pro všechny byl připraven 
pestrý program sestavený z různých soutěží a her. Vzhledem 

rozrůstají novostavby. Lidé tenkrát nebyli tak bohatí, a proto ani 
domy tak neošetřovali. Když zašetřili nějakou korunu, koupili 
pole. Majetek se počítal podle polností, hlavní slovo měli 
sedláci, ti nejváženější byli láníci a půlláníci. Složení obyvatel 
podle zaměstnání se úplně změnilo. Tenkrát, kdo studoval, 
byl obdivován a pokud studia dokončil, byl vážený. Za mého 
dětství byl v  obci jeden vystudovaný lékař, MUDr.  František 
Šťastný. 

Lidé jsou tedy chytřejší, bohatší, vzdělanější. Ale zůstalo 
nám více parčíků, předzahrádek a volných míst, která se musí 
ošetřovat.

Kdo chodí aspoň občas s  očima otevřenýma, ví, která ta 
prostranství jsou krásně upravena nebo která stále hledají 
ochotné lidi k úpravě. Kdo jiný by se měl starat o prostranství, 

než ti, kteří bydlí okolo, blízko, před nebo za…
Kdo se stará o  ta krásná prostranství před bývalým 

JZD nebo na  Mrštíkově ulici? Jsou to vesměs starší ženy, 
důchodci a  důchodkyně. Nebo proč je tak velký rozdíl mezi 
předzahrádkami „bytovek“ na Přibické?

Obecní úřad se stará. Máme dokonce odpadkové koše před 
nádražím, u závor, na dědině. Jen lidé někdy nevědí, že do košů 
se nesmí házet jídlo, ani mrtvý králík, vnitřnosti z ryb apod., 
protože se nám v těch koších usadí potkani a to jistě nechceme.

Člověče, občané, choď s  očima otevřenýma a  když chceš 
něco odhodit, mysli si, že jsi doma, ve svém krásně uklizeném 
obýváku. Podívej se, jak vypadá okolí tvé cesty, než za sebou 
zavřeš dveře, vrata branku. 

ST

Sport

Foto: Marta Goliášová
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k  horkému počasí se dětem nejvíce líbila hra na  honěnou 
s  poléváním. Nechybělo občerstvení s  tradičním opékání 
buřtů, a hlavně však dobrá nálada. Proto není divu, že jsme se 
rozešli až ve večerních hodinách.

III. Sokolské telocvičné 
slávnosti Povážské sokolské 
župy v Trenčíně (III. STS)
Ve  dnech 24. – 27.6.2010 se v  Trenčíně konaly III. STS 

v Trenčíně, na kterých i naše cvičenky (viz foto) vystoupily se 
skladbou Kaleidoskop, společně s ostatními cvičenkami župy 
J. Máchala. 

Na III. STS v Trenčíně předvedli cvičenci ČOS, jako hosté ze 
zahraničí, celkem šest skladeb – Zacvičme si spolu, Pro radost, 
Kaleidoskop, Křížem krážem, Spějme dál a  Reminisence , 
(tyto jste mohli vidět na Sokolském Brnu začátkem června).“ 
Co do  počtu cvičenců ve  skladbách vysoce převýšili domácí 
cvičence. Jen v naší skladbě vystoupilo 420 žen a dorostenek.

Všichni cvičenci a cvičenky z župy J. Máchala (odhaduji asi 
160 cvičenců, jely čtyři autobusy) byli „ubytováni“ v tělocvičně 
školy, bohužel na druhém konci Trenčína. Naštěstí na zkoušky 
byly domluveny naše autobusy, protože městskou dopravou 
bychom nestíhali. 

Počasí nám přálo. V  sobotu jsme si prohlédli trenčínský 
hrad a v neděli po generálce jsme si udělali procházku k Váhu. 

Domů jsme se vrátili v  neděli večer sice unavené , ale 
spokojené. Stálo to za to. 

Upozornění
Prosím rodiče oslovených členů Sokola - žactva, aby 

do  konce července Marii Goliášové doručili přihlášku 
do Budislavi. 

Sportovní klub

Když se daří II.
Vranovičtí fotbalisté stojí tak jako každý rok v tomto čase 

na startu nové sezony. Než si o ní něco řekneme, dovolil bych 
se podívat na nepovedenou sezonu loňskou.

Začněme těmi nejmenšími, základnou. Tento výběr pod 
vedením trenérů Miloše Köhlera a  Jana Stankoviče patřil 
k  našim nejlepším. Umístil se na  druhém místě s  bilancí 12 
výher, 2 remízy a  2 porážky. Nejlepším střelcem družstva se 
stal Jirka Bezvoda, který skončil druhý v celkové tabulce střelců 
soutěže. Dále trenéři na  plavbě parníkem po  Mušovských 
jezerech ocenili jako nejlepší Kamila Bobreka , Jana Dudu, 
Antonína Hájka a Davida Helešice. Do nové sezony vstupují 
prvním tréninkem dne 3.8.2010 od 16.30 hod. Treninky budou 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.30 hod. i nadále pod stejným 
vedením. První utkání nové sezony sehraje základna v sobotu 
4.9.2010 ve 14 hod. ve Vranovicích se Sokolem Velké Němčice 
– loňským vítězem skupiny. Dne 12.června jsme na  našem 
hřišti hostili okresní fi nále této kategorie, ve  kterém hráli 
všichni čtyři vítězové skupin OP základen. Turnaj proběhl bez 
problémů a byl funkcionáři OFS hodnocen kladně.

Mladší a  starší žáci se ve  společné tabulce umístili 
na druhém místě a díky nezájmu vítěze postoupili do krajské 
soutěže. Hráč Jakub Růžička se stal v kategorii mladších žáků 
nejlepším střelcem soutěže ( a  to hrál půl sezony stopera). 
Vedení tohoto společného výběru se Sokolem Pohořelice 
měli na  starosti Zdeněk Měřínský, Milan Halfar, Mirek Ježa 
a  Zdeněk Halámek.. Díky nim a  především díky výborným 
výkonům hráčů uvidíme ve  Vranovicích po  delší době zase 
krajský fotbal, i  když „jen“ na  žákovské úrovni. Žáci se také 
zúčastnili třídenního mezinárodního turnaje v Sušici, kde měli 
možnost konfrontovat se s našimi i ze zahraničními družstvy 
divizní úrovně. A nevedli si nejhůře. Tady jsou výsledky:

Starší 
- FKL Děvínská Nová Ves 3: 0 (2x Kotoul, Fojtík)
- TJ Sušice 0:4
- SC Staaken (Švýcarsko) 0:2
- v.v. Rheden (Holandsko) 0:2
- Svatobor Hrádek 1:0 (Roháček)
Celkové umístění 11.místo. Hráli – Zigo, Halámek, Rouzek, 

Hladík, Kotoul, Jarý, Fojtík, Křeček, Matal, Duchoň, Roháček.
Mladší A
- Arminia Ludwigshafen 03 „B“ (Německo) 3:0 (Celnar D., 

Růžička J., Kurimaj F.)
- SV Baiersdofer (Německo) 1:5 (Růžička J.)
- FK Neratovice- Býskovice 0:3
- v.v.Rheden (Holandsko) 1:3 (Sikora)
- TJ Sušice 0:3
Celkové umístění 12.místo. Hráli – Seidl, Ferby, Klak, 

Kučera, Koubek, Bačo, Celnar, Měřínský, Kurimaj, Růžička, 
Sikora.

Mladší B
- Arminia Ludwigshafen O3 „A“ (Německo) 0:10
- TSV Neu-Ulm (Německo) 0:10
- TJ Sušice 0:5
- Arminia Ludwigshafen 03 „B“ (Německo) 1:4 (Brabec)
- SV Pattonville (Švýcarsko) 0:1

Vranovické sokolky v Trenčíně.
Foto: Marta Goliášová



Vranovický zpravodaj 15

Celkové umístění 15.místo. Hráli – Bobrek, Vedral, Goliáš, 
Brabec, Škrabal, Janíčata, Šenkýř, Vetr, Smrček, Řezáč, Šibíček

Jako poděkování za  výborné výkony klub připravil pro 
všechny malé posezení po posledním zápase sezony. Do sezony 
nové žáci půjdou opět pod společným názvem Pohořelice/
Vranovice. Domácí utkání budou hrát střídavě v Pohořelicích 
a  ve  Vranovicích. Rozpis utkání bude brzy zveřejněn 
na obvyklých místech. V současné době jej neznám. Realizační 
tým opustil Mirek Ježa. Náhrada za něj se hledá.

No a  tímto nám skončila pozitiva a  sociální jistoty 
a následuje přehlídka neúspěchů v několika formách.

Začněme dorostem. Pod vedením Rosťe Trojana, Jana 
Stankoviče a Libora Rohrera (v zimě bez udání důvodu práce 
zanechal) dorost nasbíral pouze čtyři body za  celou sezonu. 
Umístil se poslední s bilancí jedna výhra, jedna remíza a dvacet 
šest porážek. Sestoupil do třetí třídy, kde bude následující sezonu 
bojovat o napravení reputace. I když se jedná o výsledek velmi 
špatný, sluší se říci, že kádr tvořila převážná většina hráčů, kteří 
přišli ze žáků a v této kategorii je věkový rozdíl skutečně hodně 
znát. Ke cti hráčů slouží, že celá sezona proběhla bez větších 
problémů a  při troše štěstí a  větší zkušenosti hráčů, mohlo 
být bodů o  hodně víc. Výkonný výbor se několikrát zabýval 
činností tohoto družstva, několikrát uvažoval o jeho dočasném 
zrušení, či sloučení s někým z okolí, ale nakonec dorost bude 
pokračovat dál, což je dobře. Kádr doplní pět hráčů z Popic, 
kde dorost ruší, měl by být dostatečný pro zdárný průběh 
sezony. Cílem je umístění v první polovině tabulky. Realizační 
tým dorostu doplnil na  vlastní žádost Mirek Ježa. Závěrem 
pojednání o tomto družstvu děkuji za příkladný přístup panu 
Petru Hanušovi, který celou sezonu pomáhal kluky zdarma 
nejen vozit na utkání, ale v případě potřeby doplnil i realizační 
tým, byl tak v podstatě dalším členem družstva. Díky. 

Muži B - mám pro tento výběr pracovní název. Psát 
ho tady nebudu. Začínám si zvykat nikoho se nedotýkat 
ve  svých článcích. Pak jsou z  toho akce a  reakce a  vypadám 
jak vůl. K  věci. Výběr nás nepotěšil ani svými výsledky, ani 
svými výkony, ani svým přístupem ani ničím. Jeho členy bylo 
několik věčně nespokojených a ukřivděných hráčů (nemluvím 
o  všech ale o  několika), kteří místo hledání konstruktivní 
cesty pro tento výběr, zpochybňovali rozhodnutí trenérů, 
výkonného výboru a  nevím koho všeho a  tím bohužel 
vyvolávali atmosféru, na kterou ve Vranovicích nejsme zvyklí 
a  ani si na  ni zvykat nebudeme. A  právě toto bylo klíčovým 
důvodem pro rozhodnutí B muže dočasně zrušit. Celková 
bilance mužstva je tři výhry, jedna remíza a  čtrnáct porážek 
a poslední místo. Mužstvo vedl celou sezonu Karel Hochman 
a s ohledem na výše napsané mi ho je velmi líto. Přes několik 
problémových rozhodnutí, která se ale vždy najdou, má můj 
obdiv a patří mu velký dík. Je to člověk, který vranovickému 
fotbalu v současné době obětuje absolutně nejvíc času. A abych 
byl spravedlivý k B mužům, nesmím zapomenout, že několik 
z nich (nemluvím o všech ale o několika) bylo vždy ochotných 
pomoci jak prvnímu mužstvu, tak i  klubu při pořádání 
a organizování řady akcí. Za toto určitě díky. 

Jsem rád, že jsem se nikoho ani náznakem nedotkl a budu 
v tom pokračovat i níže.

To nejlepší nakonec. Se říká. Kdo fotbal sleduje tak ví, že 
v případě A mužstva platí pouze to nakonec.

Po dlouhých letech nejhorší sezonou provedli tento výběr 
František Dokulil, Karel Hochman, Rosťa Trojan a  Martin 

Třináctý. Po slušném podzimu následovalo katastrofální jaro, 
kdy jsme získali pět bodů a  kdybych nerozvážel po  okolí 
bečky a maso, tak snad hrajeme čtverku. Otázka je, jestli do ní 
družstvo takové výkonnosti nepatří. Doufejme, že ne. Přestože 
se výše zmínění včetně výkonného výboru všemožně snažili, 
moc efektu to nepřineslo. Proč. No proto, že se nesnažili 
všichni hráči. Někteří nemuseli trénovat, před utkáním naopak 
museli objezdit okolní diskotéky a herny a nonstopy (psal jsem 
o  tom v zimě, pak jsem psal, že se to snad zlepšilo a ono se 
to nezlepšilo). Pak bylo k  vidění několik tragických výkonů 
a hodně smutných situací, jako například - skoro čtyřicetiletý 
otec od rodiny všeho nechá, jede na utkání protože mu není 
lhostejné, že hrajeme o  sestup a  v  kabině se setká s  více než 
o  patnáct let mladšími „fotbalisty“, kteří předzápasovou 
přípravu zpestřují zážitky od barového pultu z předpár hodin. 
A není jim hanba. A nestydí se. A nezajímají je ani trenéři, ani 
diváci, ani funkcionáři, ani Vranovice. Nezajímá je nic. Je to 
hrůza. Kam to spěje. Bohužel i  s  takovými esy musíme hrát 
náš pekelný mariáš. Nadějí nám je, že před každou další hrou 
se karty znovu míchají a  rozdávají. A  že do  naší ruky třeba 
připluje lepší skladba karet, se kterou zahrajeme úplně jinou 
partii.

Bilance loňské sezony je šest výher, pět remíz a  patnáct 
porážek. Do nové sezony nahradili na vlastní žádost končícího 
Martina Třináctého Robin Celnar a  Rosťa Trojan. Budou 
společně s Karlem Hochmanem tvořit minimálně pro podzim 
realizační tým A  mužstva. Širší kádr v  současné době tvoří 
Blecha A., Dofek J., Dražka A., Dvořák O., Ficek A., Furch 
T., Hochman P., Jelínek O., Ježa M., Koubek P., Krchňavý J., 
Kurzweil M., Mahovský T., Měřínský T., Nevěděl R., Novák J., 
Pavláček P., Pešina T., Pospíšil V., Pražák J., Sečkář J., Třináctý 
M., Unger T., Veselý T., Vybíral Z., Wächter F., Zetel P.

Cílem je opustit diskotéky a vrátit se na hřiště.
To už by myslím mohlo o  našem fotbale stačit, závěrem 

připojím několik statistických údajů, které poctivě a  obětavě 
dodává klubový kronikář pan Miroslav Bombela, všem utkáním 
A  mužů osobně přítomen. I  jemu patří velký dík za  jeho 
příkladnou a  poctivou práci pro náš klub. Kde údaje nejsou 
zveřejněny, tam chybí kompletní podklady od  příslušných 
trenérů. A nekompletní statistiku nemá smysl uvádět.

Jako předkrm statistice si Vás dovoluji pozvat na tradiční 
hody, které se konají ve dnech 

14.-16.8.2010 na sokolském hřišti. Hrají postupně IMPULS, 
IŠTVÁNCI, FANTAZIE. Vstupné 80,-.

Také Vás srdečně zvu na všechna utkání nové sezony. Jejich 
rozpis je přiložen a bude pravidelně zveřejňován na obvyklých 
místech.

Statistika účasti hráčů v utkáních jara 2010:
Muži A
1 výhra, 2 remízy, 10 porážek
13 utkání – Blecha,Unger,Vybíral
12 – Dofek, Koubek, Nevěděl, Pavláček
11 – Ryzí, Sečkář, Třináctý
10 – Ježa, Ficek
7 – Jelínek
6 – Kurzweil
4 – Mahovský, Svoboda, Kotačka
3 – Hochman, Zetel
2 – Dražka, Hanuš
1 – Veselý, Krchňavý
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Společenská 
rubrika

10. 9. 2010 .......Ženy v pokušení ................................................................ 19:30, vstupné 75,- Kč

17. 9. 2010 .......Sex ve městě 2 ................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč

24. 9. 2010 .......Souboj titánů ..................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč

1. 10. 2010 .......Princ z Persie: Písky času ................................................. 19:30, vstupné 75,- Kč

8. 10. 2010 .......Kuky se vrací ...................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč

Program kina Velké Němčice

Občanská inzerce
  Prodám byt  3+1 

ve Vranovicích. Se zahrádkou 
a s garáží. Tel.: 776 345 343

  Koupím ve Vranovicích 
stavební pozemek o výměře 
cca 300 - 400 m2 pro výstavbu 
menšího rodinného domu. 
Kontakt: 723 340 233

  Životní jubilea:
Září
Chmelová Růžena  ...................83 let
Faronová Marie ........................87 let
Záblacký Martin .......................81 let
Bombelová Marie .....................81 let
Kőhlerová Marie .......................60 let
Schwarz Miroslav .....................80 let
Staňka Miroslav ........................70 let
Faronová Anna .........................82 let
Wenischová Marie ...................84 let
Trojanová Marie  ......................84 let
Wollingerová Jitka  ...................70 let
Langová Bedřiška .....................81 let
Valihrach Václav .......................80 let
Říjen
Faronová Marie ........................84 let
Pokorná Svatava .......................65 let
Dobešová Venuše .....................85 let
Fantová Zdeňka  .......................82 let
Hladíková Ludmila ..................70 let
Rujzlová Božena .......................84 let
Kocmánková Anna ..................70 let
Sedlická Božena  .......................81 let
Veselá Marie ...............................87let
Oblezarová Albína ...................87 let
Havlas Karel ..............................70 let
Hrubý František .......................60 let
Štekleinová Marie .....................70 let
Furchová Helena ......................85 let
Mikulík Josef .............................70 let
Dvořák Bohumír ......................60 let
Stejskalová Růžena ...................80 let

  Narození
Tobiáš Buchmann
Viktor Kotačka
Viktorie Saloňová
Lukáš Novotný
Helena Škamradová

  Úmrtí
Miluška Svobodová
Stanislav Pláteník
Dagmar Šopfová

  Počet obyvatel ke dni 
 19.07.2010

muži ............................................1016
ženy .............................................1029
celkem .........................................2045
z toho dospělí .............................1736
děti ................................................309

Zdroj: matrika OÚ
připravila Ivana Pospíšilová

Muži B 
8 – Wächter
7 – Novák , Pospíšil, Pražák, Benada, 

Veselý, Pešina
6 – Ficek, Furch
4 – Dvořák, Bezvoda, Korčák
3 – Šťastný , Soukup, Ježa, Mahovský, 

Kurzweil, Ryzí, Krchňavý
2 –Ježa Michal
1 – Köhler, Měřínský, Zetel, Sedláček, 

Nevěděl
Dorost
1 výhra 0 remíz 11 proher
11 – Mahovský, Blaha, Hanuš, Tetur
10 – Rosa, Svoboda Jakub, Škňouřil
9 – Polák
8 – Ježa
7 – Svoboda Jan, Rožnovský
6 – Chmelík Oleg
5 – Nevěděl Radek
4 – Chmelík Petr
3 – Jelínek
2 - Drobílek 

Za fotbalisty Rosťa Trojan

Tradiční hody
14. 15. a 16. srpna 2010

sokolské hřištiě
Hrají: MPULS, IŠTVÁNCI, FANTAZIE

Vstupné 80 korun   Pořádá SK Vranovice

Pohodový babský fotbal
sobota 21. 8. 2010

začátek ve 14 hodin  Fotbalové hřiště
V oblíbeném recesistickém utkání se vranovické ženy 
tentokrát utkají s družstvem místních starších pánů

Občerstvení a zábava zajištěny

Pozvánky

Obecní knihovna - prázdninový provoz
V měsíci srpnu bude knihovna otevřena v pondělí od 16 do 19 hodin a ve 

středu od 8 do 11 hodin.

»


