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Činnost rady 
obce

Starosti starosty
Vážení spoluobčané, věřím, že každý 

z Vás využil dobu Vánočních svátků 
k odpočinku a k rodinnému klidu. Všem 
přeji, aby se Vám v r. 2008 splnila veškerá 
přání a abyste naplnili svá předsevzetí.

V posledním období se setkávám 
se stále sílící kritikou na znečišťování 
životního prostředí v naší obci vlivem 
neekologického vytápění našich 
domácností a provozoven. Kritika často 
směřuje na obecní úřad a je oprávněná, 
někdy adresná, jindy anonymní, někdy 
slušná, jindy vulgární. Počasí v letošním 
zimním období, kdy je dlouhotrvající 
inverze a ztížené rozptylové podmínky, 
toto znečištění jenom zesiluje 
a „zviditelňuje“ hříšníky. Příčiny tohoto 
stavu zná každý nejlépe! Drahá a stále 
dražší elektrická energie, drahý a stále 
dražší plyn, zdražující uhlí, nedostatek 
biopaliva atd. Jistě to jsou důvody 
pravdivé a pro mnoho spoluobčanů, 
zejména těch dříve narozených, 
i ekonomicky pochopitelné. 

Starostí starosty však je, co s tím?  
Setkávám se s názory, že by s tím „obec 
měla něco dělat“. Ale co? Starosta, 
a ani nikdo jiný, nemá právo (a je to 
tak dobře!!!!!!!!!!) chodit komukoliv 
do domácnosti a kontrolovat obsah 
jeho kamen. Problém neekologického 
vytápění domácností a provozoven je 
zejména odrazem úcty občanů ke svým 
sousedům a ke svým spoluobčanům 
v obci. Jistě si nyní mnozí z Vás řeknou, 
že ne každý má na neustále se zdražující 
topení plynem, nebo elektrickou energií. 
Jsem však přesvědčen o tom, že i tuhými 
palivy se dá topit tak, aby tím nebylo 
otravováno okolí. Největším zdrojem 
znečištění ovzduší je pálení PET lahví, 
lepených nábytkových odřezků a dalšího 

odpadu obsahujícího lepidla, barvy 
a jiné umělé hmoty.

Jak toto kontrolovat a hříšníkům 
dokazovat, případně jak postihovat? 
Známé hříšníky upozorňujeme osobně 
i písemně, ale co dál? Jsem přesvědčen 
o tom, že nápravu nemůže zajistit sám 
obecní úřad, ani žádná jiná instituce, 
ale že tomu musí být nápomocen každý 
z Vás. Není problém poukázat (nejlépe 
ještě anonymně) na jakýkoliv nešvar, 
tím se však mnoho nevyřeší. Účelnější 
je svému sousedovi zdvořile říci, že jeho 
topení znečišťuje životní prostředí v celé 
obci a vysvětlit mu, že se dá topit i bez 
toho, aniž by obtěžoval své okolí.  Jedná 
se o problém dlouhodobý, který nelze 
odstranit rychle ani jednoduše. Náprava, 
pokud se nám vůbec podaří, bude trvat 
několik let a bude přímo odvislá od 
míry ohleduplnosti a respektu jednoho 
k druhému a ke svému okolí. 

Možná je toto to nejlepší předsevzetí 
do r. 2008 pro každého z nás. Výsledek se 
dostaví pouze za předpokladu, že stejně 
přísní a důslední jako ke svému okolí, 
budeme také sami k sobě.

Neberte, prosím, tento příspěvek 
jako moralizování, ale jako první krok 
k nápravě.

Ing. Jan Helikar
starosta obce
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Rada obce se na svých jednáních, 
od minulého vydání Vranovického 
občasníku, sešla celkem třikrát. Na 
svých jednáních se zabývala zejména 
následujícími úkoly:

Plánem investic a oprav na r. 2008 l

Výstavbou rodinných domů v obci l

Změnou územního plánu obce l

Přípravou veřejného zasedání OÚ  l

atd.

Usnesení Rady 
obce

 Usnesení rady č. 25/2007 
 ze dne 17.12.2007
 
 Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada  doporučuje ZO ke schválení před-

ložené Podmínky prodeje pozemků 
k výstavbě v lokalitě Ivaňská - Hlinek

1.2. Rada obce předložený Plán investic 
a oprav na r. 2008 schválila a doporučila 
jej i ke schválení v ZO.

1.3. Rada obce rozhodla o zřízení pracovní 
skupiny ( 5 - 7 členů) za účelem: připra-
vit řešení pro vybudování „společenské-
ho centra“ v obci Vranovice.

1.4. Rada obce doporučuje ZO ke schvále-
ní název nově vznikající ulice v lokalitě  
Ivaňská – Hlinek - „U Hlinku“ 

1.5. Rada obce schvaluje předložený Plán 
jednání rady obce na I. pol. 2008.

1.6. Rada obce jmenuje členy Školské ko-
mise: Marie Korčáková, Ivana Straková, 
Hana Mazuchová a Ing. Petra Střelcová

1.7. Rada obce schvaluje Smlouvu o zabezpe-
čení odhrnování sněhu a posyp vozovek 
na sezonu 2007/2008.
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1.8. Rada obce nesouhlasí s předloženou 
Smlouvou o připojení k distribuční sou-
stavě č. 700037175000010.

1.9. Rada obce schvaluje přiznané dotace ze 
státního rozpočtu na r. 2008 ve výši 3 mil 
Kč a z JmKU na r. 2007 ve výši 200 tis. 
Kč.

2.  Ukládá:
2.1. Rada ukládá jmenovat (navrhnout) čle-

ny pracovní skupiny pro vybudování  
„společenského centra“

 T: 15.1.2007, O: všichni radní
2.2. Rada obce ukládá zajistit kompletní re-

alizaci opravy místního rozhlasu, včetně 
vypsání výběrových řízení atd.

 T: 31.9.2008, O: ing. Hladík 
2.3. Rada obce ukládá jednat o koupi pozem-

ků p.č. 401/33, 401/35, 401/36 od společ-
nosti Lesy ČR.

 T: ihned, O: starosta
2.4. Rada obce ukládá písemně upozornit 

„problémové“ majitele psů na nutnost 
zajištění psů při pohybu na volném pro-
stranství.

 T: ihned, O: starosta 
2.5. Rada obce ukládá jednat se společností 

E-ON o jiných platebních podmínkách 
a termínu splnění smlouvy.

 T: ihned, O: starosta

3. Bere na vědomí:
3.1. Rada obce bere na vědomí předloženou 

zprávu o zajištění Rodinné výstavby 
v obci.

 Usnesení rady č. 1/2008 
 ze dne 14.1.2008

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce rozhodla o zrušení úkolu č. 

2.1. ze dne 17.12.2007.     
1.2. Rada schválila nabídku ing. Žižlavské na 

projekční práce: ozelenění hřbitova za 
cenu 6.000,-Kč, ozelenění lokality mezi 
ZŠ a kostelem a kolem památníků obce 
za cenu 6.000,-Kč a zpracování studie 
na regeneraci Sokolského hřiště za cenu 
13.000,-Kč.

1.3. Rada schválila zástavní smlouvu na po-
zemky v budoucí ul. U Hlinku (Ivaňská – 
Hlinek), která je v souladu se Smlouvou 
úvěrovou.

1.4. Rada obce schválila přesnou definici 
podmínek pro Záměr prodat staveb-
ní pozemky v budoucí ul. U Hlinku 
(Ivaňská – Hlinek).

1.5. Rada obce schvaluje předloženou změ-
nu v příloze č. 1 a 2 ve Smlouvě o dílo č. 
20/2000 s Karlem Šabatou. 

1.6. Rada obce schválila nového operátora 
GTS NOVERA a.s. u dodavatele služeb 
elektronických komunikací.

1.7. Rada obce, v rámci podpory společen-
ských, kulturních a sportovních aktivit, 
rozhodla, že neziskové organizace v obci 

(SOKOL, SK, vinaři, myslivci atd.) bu-
dou osvobozeni od poplatku za stočné. 

1.8. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
s Ing. Petrem Novákem na zpracování 
energetického auditu a průkazu energe-
tické náročnosti pro budovu OÚ za cenu 
38.080,-Kč včetně DPH.

1.9. Rada obce schválila Dodatek ke Smlouvě 
o poskytnutí práv k užívání software 
KEO KOMPLET – změna ročního po-
platku za užívání z 6.840,-Kč na 7.900,-
Kč.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit podklady 

pro návrh řešení nedostatečných prostor 
pro pořádání společenských akcí v obci.

 T: 28.2.2008, O: starosta
2.2. V období cca 5 let zajistit obměnu hasič-

ského auta.
 O: starosta

3. Bere na vědomí:
3.1. Rada bere předloženou zprávu o při-

pravenosti investičních akcí a opravách 
obecního majetku na vědomí.

3.2. Rada obce bere na vědomí změ-
nu na funkci kronikáře obce – mís-
to Ing. Bohumila Pražáka nastoupil 
Rostislav Trojan.

 Usnesení z jednání ZO č. 5/07
 ze dne 20.12.2007

1. ZO schvaluje:
1.1. Návrhovou komisi ve složení: Dofek 

Drahomír, Krejčiříková Hana, Vybíral 
Oldřich

 Ověřovatelé: Goliáš Petr, Humpolíková 
Dagmar 

 Zapisovatelka: Sedláčková Miluše
1.2. Předsedu FV Ing. Neveselého Emila
1.3. Vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. 

1.4. Navrženou výši stočného s platností od 
1.2.2008.

1.5. Koupě pozemků 2552/15 – 206 m2, 
2552/13 – 57 m2, 2552/12 – 56 m2, 
2552/11 - 57 m2, 2552/10 – 54m2, 2552/9 
– 49 m2, vše dle g. plánu 747 – 16/2007 
za cenu 115,-Kč /m2

1.6. Koupě pozemků 404/2 – 1m2, 409/2 – 4 
m2, 410/2 - 9 m2, 415/2 – 14 m2, 416/3 
– 17 m2, 416/4 – 11 m2, 421/2 – 2 m2 
vše dle geometrického plánu č. 776-
156/2007

 p.č.: 405/2 – 15 m2, 408/2 – 8 m2, 411/2 
– 7 m2, 414/2 – 6m2, 417/6 – 7 m2 417/7 
– 3 m2, vše dle geometrického plánu č 
522-22/2001,

 p.č. 420/3 – 20 m2, 423/4 – 13 m2, 427/3 
– 34 m2, 426/4 – 52 m2, vše dle geome-
trického plánu č. 686-141/2005. Vše za 
cenu 50,-Kč /m2.

1.7. Prodej pozemku p.č. 1093/1 o výměře 

3.074 m2 společnosti Raiffeisen Agro 
Morava s.r.o. za cenu 115,-Kč/m2 a po-
zemku p.č. 1835/293 o výměře 68 m2 
p. Kőhlerovi za cenu 50,-Kč á 1 m2.

1.8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a pro-
vozování plynárenského zařízení č. 3304  
se společností JMP Net, s.r.o.

1.9. Předložené Rozpočtové opatření č. 4 na r. 
2007: celkové příjmy ve výši 20.485.200,-
Kč, celkové výdaje ve výši: 23.510.000,-
Kč a na splátku úvěru ve výši 1.148.000,- 
Kč

1.10. Předložený (viz příloha) rozpočet na r. 
2008 s celkovými příjmy 27.599.000,-Kč 
a výdaji 23.821.300,-Kč

1.11. Podmínky prodeje pozemků v plánova-
né výstavbě RD v lokalitě Ivaňská Hlinek 
– minimální cena 600,-Kč á 1 m2

1.12. Příspěvek na financování systému IDS 
JMK na r. 2008 ve výši 49.725,-Kč.

1.13. Členský příspěvek ve výši 4,-Kč na 
1 obyvatele obce na DSO Cyklostezka  
Brno – Vídeň.

1.14. Plán investic a oprav na r. 2008.
1.15. Název nové ulice v lokalitě Ivaňská x 

Hlinek: U Hájku.
1.16. Zpracování žádostí o dotace na inves-

tiční akce: „Regenerace veřejných ploch 
a Dům pro seniory“

1.17. Podíl nákladů obce na připojení nízké-
ho napětí v lokalitě Ivaňská x Hlinek ve 
výši 325.000,-Kč.

1.18. Nesouhlasí s podmínkami připo-
jení nízkého napětí dle Smlouvy č. 
700037175000010 a pověřuje Radu obce 
k jednání o změně podmínek.

1.19. Návrh rozhodnutí o námitkách poda-
ných v průběhu řízení o vydání změny  
č. 4 ÚPNSU Vranovice ve znění uvede-
ném v odůvodnění návrhu změny č. 4 
ÚPNSÚ Vranovice.

1.20. ZO v souladu s ust. § 54 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu schvaluje návrh změny 
č. 4 ÚPNSU Vranovice

1.21. ZO vydává změnu č. 4 územního plánu 
sídelního útvaru Vranovice opatřením 
obecné povahy dle § 54 stavebního záko-
na a §71 až § 174 správního řádu. 

1.22. ZO v souladu s § 43 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu schvaluje pořízení změny č. 5 
ÚPNSU Vranovice.

1.23. ZO určuje zastupitele obce, ing. Jana 
Helikara, aby v souladu se ust. § 47 a § 
53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, spolupraco-
val na pořizování změny č. 5 ÚPNSÚ 
Vranovice.

1.24. Schvaluje plán jednání ZO pro r. 2008.
1.25. Schvaluje zatížit areál bývalého JZD 

(specifikováno kupní smlouvou) zásta-
vou ve prospěch SFŽP.

1.26. Schvaluje zrušení předkupního práva 
ve prospěch obce Vranovice na ideál-
ním podílu 90/1000 nemovitosti byto-
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AKTUÁLNĚ
Přišly peníze

V pondělí 28. ledna obdržel starosta 
Jan Helikar radostnou informaci. Podařilo 
se získat vůbec první dotaci do obce 
z peněz Evropské Unie. Darovaná částka 
ve výši 5 milionů 61 tisíc korun je určena 
na zateplení budovy a výměnu oken 
základní školy. Celková výše investice 
šplhá k cifře necelých osm milionů korun, 
ale díky dotaci se ty zbývající tři miliony 
najdou v rozpočtu snadněji, než celková 
suma. Během necelých dvou měsíců je to 
už druhá získaná dotace pro obec.

vého domu č.p. 269 ve vlastnictví Pavla 
Chalupy.

2. ZO ukládá:
2.1. Předsedovi FV připravit návrh na členy 

FV.
 T: 31.1.2008, O: předseda FV
2.2. Všem zastupitelům, aby dle svých obvo-

dů projednaly s majiteli nenapojených 
nemovitostí napojení na kanalizaci.

 T: 31.1.2008, O: všichni zastupitelé
2.3. Schválené rozpočtové opatření č. 4 na r. 

2007 rozepsat do jednotlivých účtů.
 T: ihned, O: účetní
2.4. Rozepsat schválený rozpočet na r. 2008 

do jednotlivých položek.
 T: 31.1.2008, O: účetní

3. ZO bere na vědomí:
3.1. Přednesenou zprávu o činnosti Rady 

obce na vědomí.

Další veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce se koná ve 

čtvrtek 6.3.2008 v 19.00 hodin, 
v zasedací místnosti OÚ Vranovice

Změna předsedy 
finančního výboru
Svého mandátu člena ZO se vzdal ke 

dni 1.10.2007 Jan Raus. První náhradník 
z kandidátky Sdružení nestraníků je 
ing. Emil Neveselý, který složil slib 
zastupitele na veřejném zasedání dne 
20.12.2007. Na základě návrhu rady 
obce byl také následně zvolen novým 
předsedou finančního výboru Obce 
Vranovice místo PaeDr. Vlastimila 
Kropáče

Poplatky za 
popelnice se 
nezvyšují
Na návrh Rady obce zůstává v roce 

2008 výše poplatků za odvoz odpadu 
ve stejné výši jako v loňském roce, tedy 
450,-Kč na osobu a rok. Poplatek je 
splatný jednorázově do 31.3. nebo ve 
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději 
do 31.3. a do 31.10. běžného roku.

K nepatrnému zvýšení dochází ve 
zpoplatnění sutě v kontejnerech na dvoře 
OÚ. Cena za uložení jedné tuny sutě činí 
rovných tisíc korun. Rozpočítáno na 
menší množství to vypadá takto:

kbelík (10kg) l  .......................... 10,- Kč
kolečko (50 kg) l  ....................... 50,- Kč
kára (100 kg) l  ......................... 100,- Kč
malý vozík (200 kg) l  ............. 200,- Kč
střední vozík (300 kg) l  ......... 300,- Kč
větší vozík (400 kg) l  .............. 400,- Kč

Voda podražila
Společnost Vodovody a kanalizace 

Břeclav, a.s. stanovily s účinností od 
1.1.2008 novou cenu za vodu a to 
29,43 Kč za m3. 

Stočné
Oddychnout si mohou obyvatelé 

Vranovic v případě platby za stočné. 
Zatímco VAK Břeclav  vybírá od svých 
klientů 30,52 Kč za m3, Obec Vranovice 
pokryje náklady na provoz čistírny 
odpadních vod s cenou 20,- Kč za m3, 
což je navýšení oproti loňskému roku 
o dvě koruny. Kolik tedy zaplatíme? 
Výpočet vychází ze zákonem stanovené 
spotřeby vody na 1 osobu za rok, 46 m3. 
Za rok tedy zaplatíme za stočné 924,- 
Kč na osobu, což je 77,- Kč na osobu 
za měsíc. Tato výše stočného platí od 
1.2.2008.

Výpis z rejstříku 
trestů získáte na 
počkání 
Czech Point přichází s další novinkou. 

K možnosti získání ověřeného výpisu 

z katastru nemovitostí, obchodního 
a živnostenského rejstříku přibyla 
další služba. Na Obecním úřadě ve 
Vranovicích získáte nyní na počkání 
nově i výpis z rejstříku trestů. Poplatek 
činí  50,-Kč za každou stranu ověřeného 
výpisu. V případě výpisu z katastru 
nemovitostí činí poplatek 100,-Kč za 
první stránku a za každou další 50,-Kč. 

Porce z medvěda 
zaplatí silnici 
a chodníky

První historická dotace do obce

Vánoční dárek, v podobě porce 
takzvaného medvěda, dostali v prosinci 
všichni Vranovičtí. Na přímluvu 
poslance parlamentu republiky Pavla 
Suchánka (ODS) můžeme po novém 
roce čerpat dotaci ve výši tří milionů 
korun, která je určena na odstranění 
havarijní situace místních komunikací. 
„Za získané peníze vybudujeme 
komunikaci a chodníky k bytovkám na 
Přibické ulici, kde je léta pouze zpevněná 
přístupová cesta bez asfaltu. Za deštivého 
počasí se tu obyvatelé domů mohou 
pohybovat pouze v gumákách,“ zdůraznil 
nutnost investice starosta Jan Helikar. 
V současné době se již vyřizuje stavební 
povolení a obecní úřad počítá s tím, že 
bude muset zhruba jeden a půl milionu 
korun doplatit z vlastních prostředků. 
„Kromě účelové komunikace a chodníků 
tu vznikne třicet parkovacích míst, mysleli 
jsme i na zeleň a na místo pro vybudování 
dětského hřiště,“ upřesnil starosta. 
Termín realizace obec plánuje v průběhu 
roku 2008. 

Třímilionovou vánoční nadílku, 
která je v historii obce vůbec první dotací 
tohoto typu, určenou pro zvelebení 
vesnice, doplňuje ještě jeden dárek. 
Jihomoravský kraj vyčlenil pro Vranovice 
dvě stě tisíc korun na výstavbu obslužné 
komunikace v ulici U hájku, která je před 
dokončením.

-hum-
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Překročili jsme 
magickou hranici

Je nás víc

Mírně stoupající počet obyvatel ve 
Vranovicích je možné ze statistik sledovat 
už bezmála dvě desetiletí zpátky. Zatímco 
v roce 1991 bydlelo ve Vranovicích 1879 
obyvatel o deset let později to bylo 
již 1929 trvale žijících občanů v obci. 
V poslední době počet obyvatel dlouho 
kolísal těsně pod hranicí 2000 obyvatel. 
Ta byla překročena v říjnu loňského roku. 
Při měsíční aktualizaci počtu obyvatel 
na místní matrice se objevilo číslo 2002. 
Magická hranice byla překročena, ovšem 
otázkou je, zda toto číslo vydrží. „Počet 
obyvatel se neustále vyvíjí. Je třeba 
počítat nejenom s nově narozenými 
dětmi, ale i s úmrtími a stěhováním 
obyvatel,“ vysvětlila pracovnice matriky 
obecního úřadu Miluše Sedláčková. 

Za zajímavost stojí fakt, že 
dvoutisícovou hranici Vranovice už 
jednou v historii překročily, a to v roce 
1961, kdy dosáhly počtu 2020 obyvatel. 
Můžeme si tedy jenom přát, aby nás 
tentokrát už jenom přibývalo. A proto 
slovy Jana Wericha, „Milujte se a množte 
se.“

-hum-

Úřední hodiny 
na Obecním úřadě Vranovice

pondělí .......................... 7.30 - 19.00 hodin
úterý ............................... 7.30 - 15.30 hodin
středa ............................. 7.30 - 17.00 hodin
čtvrtek ........................... 7.30 - 15.30 hodin

Telefony:
sekretariát ......... +420  519 433 103  kl.11
matrika .............. +420  519 433 103  kl.12
starosta .............. +420  519 433 103  kl.15
účetní ................. +420  519 433 103  kl.14
fax .................................. +420  519 433 101

Tříkrálová sbírka

Své dveře, srdce i peněženky otevírali 
v sobotu 5. ledna obyvatelé Vranovic, aby 
stejně jako mnoho dalších lidí přispěli do 
kasičky Tříkrálové sbírky. Osm skupin 
Kašpara, Melichara a Baltazara dali 
dohromady místní junáci a s hlasitou 
koledou obcházeli domácnosti s prosbou 
o příspěvek. Letos vybrali koledníci 
ve Vranovicích 37.539,- korun, což je 
o zhruba třináct set korun více než 
vloni. 

V rámci Oblastní charity Břeclav, 
která tradičním organizátorem akce, 
čítal výtěžek 1 456 968 korun a v rámci 
celé republiky se vybralo více než 58 
milionů korun. Sbírka má pomoci 
rodinám a lidem v nouzi, žijícím u nás 
i v zahraničí.

Webové stránky 
obce na doméně EU
Vranovice jsou nyní doslova 

v Evropské unii, hravě si je najdou nyní 
návštěvníci webových stránek z celé 
Evropy na doméně www.vranovice.eu. 
Žádné strachy, stará adresa s koncovkou 
.org platí stále. Příjemnou novinkou je 
sjednocení elektronických kontaktů, 
které budou co nevidět přístupné na 
kliknutí na webových stránkách obce. 
Kromě aktualizovaných zpráv z dění ve 
Vranovicích, aktualit a fotografií z akcí 
i důležitých upozornění, budete tedy 
moci bez potíží posílat své dotazy na 
konkrétní adresy a třeba i příspěvky do 
občasníku:

obec@vranovice.eu
starosta@vranovice.eu 
podatelna@vranovice.eu
ucetni@vranovice.eu
matrika@vranovice.eu
knihovna@vranovice.eu
obcasnik@vranovice.eu

Co vám chybí ve Vranovicích?

Vaše náměty, postřehy a vize o tom, co 
by se do budoucna mohlo ve Vranovicích 
změnit, či vybudovat jsou vítány. Uživatelé 
internetu mohou otevřít diskusi na toto 
téma na webových stránkách obce, komu 
je bližší klasický papír, může svůj písemný 
námět vhodit do schránky na obecním 
úřadě. 

Kašpar, Melichar a Baltazar, prostředníci 
charity. 
Foto: D. Humpolíková
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Okna školy dokořán

Základní škola

Foto: J. Hnízdo

Jak jsme 
reprezentovali 
školu a obec
V Brně proběhly od 10. ledna do 13. 

ledna veletrhy cestovního ruchu GO 
a REGIONTOUR. Brněnské výstaviště 
přivítalo rekordní počet vystavovatelů – 
1455 firem ze 32 zemí a také velký počet 
návštěvníků – asi 36 tisíc. Během celého 
veletrhu probíhal doprovodný program 
a také zde bylo několik stanovišť, na 
kterých byla prezentována činnost 
různých sdružení. Jedno z nich – Asociace 
malých debrujárů má členskou základnu 
i na naší základní škole. Zvláštní název 
tohoto sdružení je možné vysvětlit takto 
– slovo DEBRUJÁR je francouzského 
původu a znamená šikovný, obratný 
a umět si poradit. Naši činnost jsme 

jeli předvádět hned ve čtvrtek 10.ledna. 
Návštěvníky zaujalo např. propichování 
balónků, optické klamy, pokusy na 
těžiště, umístění vajíčka do skleněné 
láhve a jeho opětovné vytažení, Möbiův 
proužek, různé hlavolamy, výroba 
„hadů“ z cukru. Chvílemi jsme nevěděli, 
kam dříve skočit. Odpoledne jsme 
odcházeli s dobrým pocitem, protože nás 

mnoho lidí chválilo za zajímavé nápady. 
Také chtěli vědět, z jaké obce jsme 
a jakou školu reprezentujeme. Myslím 
si, že jsme obci a škole ostudu neudělali. 
Určitě je vhodné jmenovat žáky, kteří 
se na pracovním dopoledni podíleli – 
Veronika Bezvodová, Jana Zajícová, 
Miroslav Fröhlich, Ivana Hnízdová 
a Tereza Lastomirská.

Dr. Jindřich Hnízdo,  
Mgr. Andrea Lastomirská

Vranovický slavík 
15. ledna se konal již tradiční 

„Vranovický slavík“. Poprvé se uskutečnil 
v tělocvičně ZŠ, kterou zcela zaplnilo 
početné publikum z řad žáků i rodičů.  
Všech třicet zúčastněných zpěváků 
sklidilo po svém vystoupení  bouřlivý 
potlesk. Před  porotou hodnotící pěvecké 
výkony  stál  nelehký úkol, zvolit ve třech 
kategoriích toho nejlepšího. 

A kdo se stal zlatým slavíkem pro rok 
2008? 

V kategorii 1.-3. třída - Lenka 
Klimešová, 4.- 5. třída – Kateřina 
Jeřábková a Karolína Vinická 

a v kategorii  2. stupně – 6.- 9. třída Šárka 
Jochlíková a Andrea Zajícová. Protože 
se však řídíme heslem „Není nutné 
vyhrát, ale zúčastnit se,“ odnesl si každý 
zpěváček s sebou domů  malou sladkou 
pozornost. 

Mgr. Pavla Toncrová

Škola plná dravců
Nestává se to často, ale uprostřed 

lednového týdne se to stalo. Do naší 
školy zavítala skupina sokolníků Seiferos. 
Bývá zvykem, že svou produkci odbývají 
na volném a širokém prostranství, ale 
vzhledem k počasí a pokročilé zimě se 
prezentace odehrála v tělocvičně školy. 
Počet dětí lehce převyšoval počet zde 
vystavených dravců. 

Malý prostor zaplněné tělocvičny 
umožnil žákům ještě možná těsnější 
kontakt se zajímavými živočichy. A zase 
není tak stísněným, aby se zde někteří 
z řádu sov či dravců nemohli proletět. 

Sokolníci navštívili naši školu 
v rámci projektu Poznáváním přírody 
k její ochraně, ale o něm na jiném místě, 
popř. v příštím čísle.

-ř- 
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Mateřská škola

Vánoční nadílka ve školce
Kam chodí Ježíšek dříve než na Štědrý den večer? Hádejte, 

můžete třikrát… Do lesa? Ne! Do supermarketů? Ne! No 
přece do vranovické mateřské školky. A to každý rok, vždycky 
v poslední den před vánočními prázdninami. Před stromečkem 
děti nejprve zazpívají koledy a jiné vánoční i zimní písničky, 
které se během předvánočního času naučily. Pozornými 
posluchači se stávají děti z druhé třídy. Po krátké pauze se role 
vymění. 

Pod ozdobeným vánočním stromečkem se vždycky objeví 
kupa dárků. Děti poslušně čekají v horní třídě až uslyší zvonek. 
Malý kovový zvoneček by byl v rozlehlých chodbách a zákoutích 
mateřské školy špatně slyšet, proto Ježíšek používá hlavní 
zvonek u vchodových dveří, ten je slyšet jasně a zřetelně. 

Teď nastává ten nejhezčí okamžik. Potichu a se zavřenýma 
očima přichází děti do jídelny, mnohé to nevydrží a přihmuřují 
oči. Copak nám letos Ježíšek naloží? Spousty dárků nemohou 
vyvážit radost a nadšení, které  září z dětských očí.. Nastává 
rozbalování a první „zkoušení“ nových hraček. Kluci oceňují 
traktory a bagry, u děvčat mají zase úspěch panenky a různé 
skládačky. Ve složitém mumraji si všichni chtějí vyzkoušet 
všechno a paní učitelky s paní školnicí nestihají vyhovovat 
požadavkům dětí na rozbalení toho či onoho dárku. 

Snad se k Vám i pomocí přiložených fotografií přenese 
vánoční atmosféra, jaká může být jenom u nás v mateřské 
školce.

-ř-

Děti zpívají vánoční koledy

Děti si hrají s novými dárky od Ježíška

První Obecní ples se vydařil
„Úžasná muzika, krásná výzdoba, skvělá atmosféra, bylo to 

zase něco nového,“ takhle si pochvalovala 1. Obecní ples nejen 
Darina Kotačková, ale i mnoho dalších hostů. Těch se v sobotu 
26. ledna večer sešlo ve sportovní hale na tři stovky, aby si 
nenechali ujít příležitost zatančit si s oblíbenou Mistříňankou. 
Převahu tvořili především domácí návštěvníci, ale byla tu 
i řada přespolních a někteří byli hodně zdaleka. „Přijeli jsme 
až od Prostějova, chtěli jsme vidět Mistříňanku,“ nechal se slyšet 
příchozí pár u vchodu.

Za lidovou cenu osmdesáti korun na osobu čekala na 
návštěvníky plesu řada příjemných pozorností. Kromě 
barevných ubrusů a kytiček byly na stolech připraveny 
k zakousnutí jednohubky z kuchyní členek klubu důchodců 
a dvě láhve vína od místních vinařů. O mírně bláznivý 
taneční rozjezd se postarala děvčata z tanečního kroužku 
základní školy s názvem Crazy Girls a nepochybně byla tou 
pravou taneční inspirací, protože krásné dámy v třpytivých 
šatech a džentlmeni ve smokincích je na parketu následovali 
až do časného rána. Svou zásluhu na neváznoucí zábavě měl 
nepochybně i moderátor Martin Třináctý, který vtipnými 
glosami a rozhovory udržoval dobrou náladu v sále. 

Hodně radosti nadělila také hodnotná tombola, ve které 
nechyběl televizor, hodinky, ani divé svině. Především se ale 

Kultura 

Paní a dívky v třpytivých šatech a pánové v oblecích, dodali 
plesu šmrnc

Crazy Girls rozproudily taneční krev v žilách všem přítomným
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lidé dobře bavili. Potvrdil to i barman Rostislav Trojan. „Byla 
tu nezvykle sváteční atmosféra, lidi ani moc nevypili, ale o to 
víc tančili, zpívali a bavili se, mělo to úroveň,“ srovnává. 

„Ples byl perfektně připravený po všech stránkách. Jedna 
věc ale stojí za zmínku. Do příprav se zapojilo mnoho lidí, 
které dříve nebylo vidět. Je to, určitě nejen pro mně, úžasné 
a optimistické zjištění do budoucna. Všem patří velké 
poděkování,“ nechal se slyšet starosta Jan Helikar.

Mistříňanka vyhrávala tanečníkům do tří hodin ráno, to 
však ale v žádném případě neznamenalo konec zábavy. Jen 
málokomu se chtělo domů a plný sál lidí se dobře bavil dál. 
Zpívalo se prý jak pod májou až do ranních hodin. Ti, co 
odcházeli v pět patřili prý k těm prvním, co se loučili. 

-hum-ben-

Více fotografií najdete na www.vranovice.eu sekce aktuality

Mistříňanka byla šťastná 
náhoda
Když přišel starosta koncem roku s nápadem uspořádat 

první obecní ples bylo hned jasné, že to chce něco mimořádného. 
Napadlo mě, jen tak zkusmo, zavolat Mistříňance, ale moc 
šancí jsem tomu nedával. Měl jsem ale štěstí, zavolal jsem totiž 
ve chvíli, kdy jim zrovna někdo odřekl termín, a tak byl náš,“ 
vzpomíná na zdařilou objednávku vedoucí kulturní komise 
Petr Škamrada. 

Šťastná náhoda se na Vranovice usmála ve chvíli, kdy má 
oblíbená kapela diář popsaný na dva roky dopředu a milým 
překvapením byla i cena za honoráře muzikantům. Podle 
Petra Škamrady se kapela bez potíží zaplatila z vybraného 
vstupného. „V žádném případě jsme nechtěli z plesu dělat 
výdělečnou činnost, chtěli jsme lidem nabídnout zase něco 
nového, jiného, aby se dobře bavili. Na organizaci se podílela 
řada dobrovolníků, bez nároku na finanční odměnu, všem za 
to patří poděkování,“ řekl.

Spokojeni byli nejen návštěvníci plesu, ale i samotná 
kapela. „Líbila se nám organizace plesu a v neposlední řadě to 
jak dobře se tu lidé bavili. Příští rok s námi rozhodně můžete 

ve Vranovicích počítat, nějak si termín pro vás už zařídíme, 
nechal se slyšet kapelník Antonín Pavluš.

-hum-

Novoroční koncert

Duch sbormistrů Šmardových žije dál

Sborovým zpěvem se v sobotu 5. ledna večer, rozezněly 
stěny kostela svatého Václava v Hustopečích. Svůj v historii 
první Novoroční koncert tu uspořádal Smíšený pěvecký sbor 
Vranovice a Hustopeče, který před lety založil učitel hudby 
Antonín Šmarda a navázal tím na práci svého otce. Zemřel 
uprostřed tvůrčí práce v loňském roce, ale jeho svěřenci jdou 
v načaté práci dál. 

Sbor, který se skládá výhradně z amatérských zpěváků 
převzala Pavla Toncrová z Vranovic. „Panu  Šmardovi jsem 
už několik let pomáhala, zkoušeli jsme společně. Měl hodně 
cílů, které bohužel nestačil dokončit. Sbor chtěl ale v práci 
pokračovat a tak jsme nacvičili první samostatné vystoupení, 
které se uskutečnilo v listopadu v hustopečském kostele. 
Koncert se velmi povedl a byl to pro nás pro všechny impuls jít 
dál. Pokud sbor bude mít chuť ráda ho povedu všemi silami co 
zvládnu,“ vyznala se nová sbormistryně. 

Na premiérový Novoroční koncert si Šmardovi pěvečtí 
potomci přizvali hosty. Byli jimi Smíšený pěvecký sbor 
Cantamus Corde z Jezeřan – Maršovic a Žesťový kvartet ze 
Základní umělecké školy Hustopeče. O klavírní doprovod 
pěveckých sborů se postaral Robert Zeman a milým 
překvapením na závěr byla společná skladba Adeste fideles. 
Početné publikum si vyslechlo veskrze skladby vánoční, které 
prodloužily sváteční náladu pozvolna ubývajících novoročních 
dní. Nadšení a radost , které se kostelem šířili společně se 
zpěvem, byli nepřehlédnutelné. „Každý ve sboru zpívá jen 
pro radost, protože má zpěv rád,“ potvrdila Pavla Toncrová 
a dodala. „Rádi bychom v načaté tradici Novoročních koncertů 
pokračovali. Máme v plánu uspořádat také nějaký jarní nebo 
letní koncert.“

-hum-

Více fotografií najdete na www.vranovice.eu sekce aktuality

Mistříňanka byla velkým magnetem, který přilákal i hosty 
zdaleka
3 x foto: Tom Humpolík

Smíšený pěvecký sbor na premiéře Novoročního koncertu 
v Hustopečích.   
Foto: D. Humpolíková 
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Z činnosti spolků

Junáci

Jaguáři
Máme tady nový kalendářní rok 

a s ním se ten skautský dostává do 
druhé poloviny svého vlastního běhu. 
Co jsme tedy páchali v prosinci a lednu 
pěkného?

Tak takovou významnou akcí 
ještě v prosinci byl pro nás skauty  
silvestrovský výšlap na Kolby. Koná 
se každoročně, a proto je to už známá 
akce. Letos se ho zúčastnilo celkově  
16 duší lidských a jako bonus také 
jedna psí. Aby nám tento výšlap jen tak 
nezevšedněl, i když se koná  jen jednou 
za rok, byl vyhlášen první ročník soutěže 
Tour DESKY. Soutěž spočívala  v běhu 
s deskou (odtud tedy název) na určitém 
úseku cesty. Kategorie byly celkem čtyři: 
skauti, roveři, rangers a psi. 

Další každoroční akcí, rozměru 
tentorkáte obecního, byla tříkrálová 
sbírka. Konala se 5. ledna a opět v naší 
režii. Skupin bylo celkem 8, tedy víc 
než 24 lidí a navíc plyšák Lucka. Oproti 
loňskému ročníku nás už netrápila tak 
hrozná zima. Většinou se stejné skupinky 
koledníků berou každý rok stejnou 
část Vranovic, posiluje se tak vzájemná 
důvěra mezi koledníky a občany. Vědí, 
že před sebou mají opravdové Tříkrálové 
koledníky. Tak skutečnost vede 
k menšímu počtu neotevřených dveří 
a vyššímu výtěžku ze sbírky (čím dál tím 
víc dostáváme papírové bankovky místo 
kovu). Z mého vlastního pozorování 
vyplynulo, že lidé mají o tuto charitativní 
sbírku opravdu zájem, jelikož třeba 
naši skupinku jedna paní dobíhala, aby 
mohla přispět, protože jsme ji nezastihli 
doma. Letos se vybralo 37 539 Kč, tedy 
o asi 1 500 korun více než vloni.

Událostí střediskového rázu byl 
turnaj v rimgu (pro neznalé, přehazovaná 
s dvěma gumovými kroužky, něco 
na způsob létajících talířů). Konal se 
12. ledence na hale. Ze střediska jsme 
vytvořili celkem čtyři družstva, a to 
smícháním nejmladších s nejstaršími. 
I když někteří z mladších účastníků hráli 
tuto hru poprvé, opravdu jim to šlo. 

Poslední akcí, která se konala, a to 
i pro veřejnost, bylo komentované 
promítání fotek z daleké americké 

Kalifornie, první v řadě z naší skautské 
cestopisné kuchyně. Bylo to 18. ledna 
v naší klubovně za hřištěm. Byl jsem ale 
opravdu překvapen velkým nezájmem 
veřejnosti, jelikož se přišli podívat pouze 
skauti, rodinní příslušníci a příznivci 
našeho oddílu. Žádné lidi ale u nás 
nepokoušeme, takže doufám, že na 
další veřejném promítání bude účast 
veřejnosti větší.

Toť by tedy bylo vše z naší prosincové 
lednové činnosti. 

Michal Rapco

Vinaři

Příště přijde 
možná i farář
Svěcení vína bez faráře je poněkud 

truchlivá skutečnost, co ale měli místní 
vinaři dělat, když nepřišel? Chtěli novou 
akcí přispět ke společenskému dění ve 
Vranovicích a zprostředkovat drobným 
vinařům sváteční křest mladých vín, tak 
jak je to obvyklé v mnoha obcích v okolí, 
nepočítali ale s tím, že se Josef Malík 
omluví. 

I přes tuto nepřízeň se 28. prosince 
2007 sešla v sále restaurace U Fialů 
šedesátka příznivců vinaření. Vstup byl 
zcela zdarma a většinu příchozích to 
spíše udivovalo. Koštovalo se a hodnotilo 
a dobrá nálada vydržela dlouho do noci 

„...a pan farář přijde možná příště,“ 
přáli si přítomní vinaři. Záplatou na 
bolístko jim byly libé tóny cimbálové 
muziky Ponava a zřejmě velmi dobrá 
vína. „Letošní rok se jeví, co se týče 
kvality vín velice zajímavě, protože po 
skončení degustace nezbyla nikde ani 
kapka,“ zhodnotil akci i kvalitu vzorků 
Per Škamrada.

-hum-

Vinaři poznávají 
nové metody 
výroby
Místní vinaři se neuzavírají zatvrzele 

jen do svých sklepů, ale pracují na sobě. 
Kromě seriálu školení bodérů, který 
průběžně pořádají v sále restaurace 
U Fialů, vyjíždí i na významné výstavy, 
jakou byl například nedávný Salon vín, 
či zajíždí na exkurze do moderních 
provozů. V pátek jedenáctého ledna se 
společně vypravili do Velkých Bílovic, 
kde navštívili moderní vinařství 
Stanislava Mádla. „Shodli jsme se na 
tom, že návštěva vinařství takového 
formátu byla velmi poučná a zdařilá. 
Získali jsme informace o nových 
moderních technologiích v oblasti 
vinaření,“ pochvalovali si členové 
vinařského spolku, kteří mají už nyní 
napilno s přípravami 39. výstavy vín, 
která se koná ve sportovní hale 8. března 
2008.

Ilustrační foto Dagmar Humpolíková
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Zprávy z TJ Sokol 
Vranovice
Dne 18.1.2008 se naši členové mohli 

pobavit na župním plese v rekonstruované 
sokolovně v Židlochovicích. Kromě 
naší TJ věnoval do tomboly cenu 
i Ing. Jaroslav Pezlar za firmu JAPEZ. 
Děkujeme.

Dne 20.1.2008 se vedoucí mladších 
žákyň Marie Goliášová a Jiřina Hladká 
zúčastnily nácviku skladby „BOSSA 
NOVA“ v Brně. I s touto skladbou by 
chtěla naše TJ jet v červnu na slet Pod 
Ještědem. Bohužel účast mladších 
žákyň je „ohrožena“. Základní celek pro 
tuto skladbu je 16 dívek, ale vedoucí 
se neustále potýkají s nedostatkem 
cvičenek. Každou cvičební hodinu je 
jiné složení základního celku. Každou 
hodinu děvčata, která poctivě nacvičují, 
musí s novými začínat od začátku 
a nejen to, dívky si jsou vědomy, že 
musí „šestnáctku“ dát dohromady, 
jinak nepojedou, i když záloha je za 
ně zaplacena. A tak se přemlouvá 
a shání. I děvčata oslovují kamarádky , 

spolužačky a známé. Bohužel tato skladba 
se  necvičí v rámci školy, ani vedoucí 
nejsou paní učitelky, takže proč by 
chodila? Je pohodlnější se jen tak toulat 
po „dědině“. Děvčata, která se zúčastnila 
sletu v r. 2006 v Praze většinou nemají 
zájem (a s těmi vedoucí počítaly), zůstaly 
jen tři. Nechci být skeptická, ale je mi 
smutno, když u nich vidím  přebarvené 
vlasy, bledé obličeje a  černě zvýrazněné 
oči. Těm dívkám je 12., 13. let. Já jsem 
v jejich věku četla pohádky a hrála si 
s panenkami. Že by to bylo dobou? 
Ale vždyť v dnešní době je moderní 
být štíhlá a dobře vypadat.  Na štíhlost 
si tedy vezmeme pilulku a  abychom 
dobře vypadaly se nalíčíme. Tak proč 
cvičit? Nikdy za mé činnosti s mládeží to 
nebylo jednoduché. Na každý slet jsem 
hledala náhradníka, abychom vytvořili 
základní celek. Ale byl to jen jeden nebo 
dva (a určitě jsem nehledala celého půl 
roku, i když Moravská beseda...........). 
Dnes jich vedoucí hledají šest! 

Chci věřit, že se M.Goliášové a J. 
Hladké podaří celou šestnáctku postavit 
a že na slet Pod Ještědem pojedou 
i mladší žákyně. Pomoci jim můžete 

i vy! Děvčata, každý pátek v 16:30 hod 
v sokolovně se nacvičuje. Těšíme se, že 
přijdete.

MG

Oddíl badmintonu
Badminton slaví další úspěch
Po loňském postupu do vyšší soutěže 

mají naši badmintonisté už teď jistotu, 
že se v soutěži udrží. Pěkné výsledky 
celého 1. kola totiž hráči završili 
poslední lednovou sobotu, vítězstvím 
7:1 nad Hamry nad Sázavou a remízou 
4:4 s týmem RSC Brno. Jistota, kterou 
tak družstvo získalo mu pomůže k co 
nejlepšímu umístění v druhém kole 
a tím i v celé soutěži. Mezi stále bodující 
hráče patří: R. Hochman, T. Nečas, J. 
Zajíc, Z. Rybář, R. Nečasová, I. Slaná a D. 
Kotačková. O skvělé podpoře družstva 
svědčí bohatá účast ostatních členů na 
odehraných zápasech.

R. Nečasová

Ze sportu 

ÚNor 2008

  2.2.2008 Masopustní rej masek po dědině .............Jan Raus
  2.2. 2008 Myslivecký ples ................. MS Vranovice - Přibice
 Sportovní hala
  9.2. 2008 2. školení bodérů ..................................18.00 hodin
 Restaurace U Fialů .........................................Vinaři  
23.2.2008 Hasičský ples .................................. SDH Vranovice
 Sportovní hala

BřEzEN 2008

  1.3.2008 Bodování vín .........................................13.00 hodin
 Restaurace U Fialů .........................................Vinaři
  8.3.2008 39. výstava vín ......................................14.00 hodin
 sportovní hala .................................................Vinaři
15.3.2008 Maškarní ples pro dospělé ..................................SK
 Sportovní hala..................hraje Kapela Karla Pešla
16.3.2008 Maškarní ples pro děti .........................................ZŠ
 Sportovní hala
22.3.2008 Vranovické jaro............................................jarmark
 Sportovní hala..................................................... OÚ
30.3.2008 Turistický výlet pro pěší .... Spolek přátel turistiky
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                      sl. e-mail: orbv.oop.pohorelice.ved@pcr.cz 
 
 
 
 

zástupce vedoucího odd lení: 
 
komisa  npor. Václav Sedlák               sl. e-mail: orbv.oop.pohorelice.zast.ved@pcr.cz 
 
 
 
 

územn  odpov dný policista pro obec P ibice, Vranovice: 
 

vrchní asistent pprap. Tomáš Morav ík 
 
 

 policista pro trestní ízení v obci P ibice, Vranovice: 
 

inspektor prap. Petr Maniš 
 

Policie České republiky
Okresní ředitelství Břeclav

Obvodní oddělení Pohořelice
ul. Loděnická 754, Pohořelice, 691 23

tel.: 519 424 158
fax: 519 424 575

e-mail: bvooppohor@mvcr.cz

sl. tel.: 974 632 791
sl. e-mail: orbv.oop.pohorelice@pcr.cz
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Společenská
kronika

Životní jubilea: l

Březen 2008
Halamka Vítězslav ....................65 let
Toncrová Josefa ........................88 let
Fučíková Zdenka ......................70 let
Langsteinová Ludmila .............75 let
Faronová Brigit .........................65 let
Hochmanová Ludmila .............60 let
Zekl Josef ...................................75 let
Číhalová Josefa .........................82 let
Dvořáček Josef ..........................60 let
Macháčková Věra .....................70 let
Kocmánek Josef ........................60 let
Boušková Jiřinka ......................75 let

Duben 2008
Dofková Marie ..........................82 let
Trojanová Alena .......................80 let
Hladíková Ludmila ..................60 let
Kováčová Aloisie ......................81 let
Lounková Růžena.....................97 let
Ježková Jiřina ............................65 let
Vybíral Rudolf ..........................82 let
Šťastný Josef ..............................86 let
Papežová Anna .........................83 let

Úmrtí: l
Hromek Karel
Papež Zdeněk

Narození: l
Norková Viktorie
Pavlík Jan

Využijte možnosti inzerovat ve 
Vranovickém Občasníku
Vzpomínky a blahopřání - 1 řádek (6 cm) .. 5,- Kč
Plošná inzerce  do 10 cm2 ....................... 40,- Kč
 do 20 cm2 ....................... 80,- Kč
 do 50 cm2 ..................... 200,- Kč
 ¼ stránky A4................. 300,- Kč
 ½ stránky A4................. 500,- Kč
 celá strana A4 ..............1000,- Kč

Vranovický občasník vydává Obec Vranovice, Školní 1, 691 25, IČO: 00283720. Redakční rada: Dagmar Humpolíková – odpovědná redaktorka, Mgr. Oldřich Vybíral ml., Marta Goliášová, 
Rostislav Trojan. 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. Náklad 450 výtisků.  

Cena 5,- Kč. Č. 01/2008 vychází 4.2.2008, uzávěrka příštího čísla je 20.3.2008, vychází 1.4.2008.  
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Bohumil Pražák 
předal kronikářské 
žezlo
Čtrnáct let bedlivě sledoval a pečlivě 

zaznamenával dění v obci. Byl k vidění 
všude, kde se něco šustlo, aby s pomocí 
fotoaparátu a poznámkového bloku 
zdokumentoval vše důležité. Bohumilu 
Pražákovi vděčíme za precizně 
zpracované kroniky obce od roku 1991 
doposud. Nyní se rozhodl předat svou 
práci dál. „Už mám svůj věk a už dříve 
jsem uvažoval, že bych měl tuto činnost 
někomu předat,“ vysvětlil důvod svého 
rozhodnutí Bohumil Pražák, který 
nesložil ruce v klín, dokud nesehnal 
nástupce. Překvapivě se ale nejedná 
o žádného pamětníka, jak by mnozí 
očekávali. Novým kronikářem obce je 
mladý muž s plným pracovním úvazkem 
v místní restauraci, Rostislav Trojan. 
„O tom, že obec shání nového kronikáře 
jsem se dozvěděl asi před rokem a hned 
mě napadlo, že bych se toho mohl 
ujmout. Napřed jsem vyčkával, jestli se 
toho nechopí někdo starší, kdo má víc 
času, když se ale nikdo nepřihlásil, zašel 
jsem za panem Pražákem já,“ nezůstal 
lhostejný k evidenci historie Rostislav 
Trojan, kterého teď čeká podle pana 

Pražáka dlouholetá mravenčí práce. 
„Kronikář musí sledovat dění v obci 
a být na každé akci. Pak vše zapsat, 
vytřídit a popsat fotografie a tak dále,“ 
vyjmenovává. Má to ale prý i kladné 
stránky. „Vždycky jsem byl rád mezi lidmi 
a to mě na tom bavilo nejvíc,“ dodává. 
Dá se očekávat, že nový kronikář, který 
je spolumajitelem místního Sport baru 
má k lidem blízko stále a koneckonců, 
v hospodě se toho prý člověk dozví 
vždycky nejvíc, zbývá tedy popřát hodně 
zdaru novému kronikáři a vzdát hold 
jeho předchůdci.

Pane Bohumile Pražáku, děkujeme 
Vám, nejen za práci kronikáře, ale i za 
to, že jste byl vždy ochoten bez otálení 
pomoci a přiložit ruku k dílu ve věcech 
prospěšných pro Vranovice, že také 
Vaším zásadním přispěním vznikla 
kniha Obec Vranovice. 

-hum-

Málokdo má takový přehled o dění ve Vranovicích jako Bohumil Pražák. Teď předává 
práci kronikáře dál.  
Foto: D. Humpolíková

Děkuji všem občanům, kteří mi 
v mé práci pomáhali. Děkuji také 
všem organizacím a spolkům v obci, 
bez jejichž spolupráce by naše kroniky 
byly ochuzeny o cenné informace. 

Bohumil Pražák


