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Vítejte ve Vranovicích. Velkoplošné uvítací tabule na příjezdu do obce od Přibic 
a Velkých Němčic, upoutají na první pohled každého, kdo projíždí kolem. Vskutku 
reprezentativní uvítaná, která působí radostně a neotřele.
Foto: Dagmar Humpolíková

Uzávěrka příštího čísla: 20.9.2008                  E-mailová adresa: občasník@vranovice.eu

Starosti starosty
Ve všech svých předcházejících 

příspěvcích jsem se věnoval dění v obci, 
připravovaným opravám, investičním 
akcím, úklidu v obci, životnímu prostředí 
a podobně. Tentokrát, ač nerad, musím 
udělat výjimku a věnovat starosti starosty 
problematice obecního úřadu.

Bezpečnostní opatření se dotkne 
i veřejnosti.

V měsíci červnu došlo ke dvěma 
nebezpečným případům v prostorách 
obecního úřadu. 

První nepříjemnost spočívala ve 
vyhrožování a verbálním napadení 
pracovnice úřadu. Jednalo se 
o opakované chování a k případu musela 
být  přivolána státní policie. Agresivita 
několika jedinců se neustále stupňuje, 
a stává se pro okolí nebezpečná.

Kontakt na redakci - adresa:
Vranovický občasník, 
Školní 1, 691 25 Vranovice
tel.: 776 345 343
Inzerce: 
podatelna OÚ Vranovice tel.: 519 433 103
Elektronická verze: 
www.vranovice.eu/ sekce aktuality

VRANOVICKÝ
občasník
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Starosti starosty - pokračování z 1. strany

Veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce 

se koná ve čtvrtek 

21.8.2008 v 19.00 hodin, 

v zasedací místnosti  

OÚ Vranovice

Z činnosti 
rady obce

V druhém případě došlo ke ztrátě 
souboru  z počítače na sekretariátě 
obecního úřadu. V tomto případě 
bylo podáno trestní oznámení na 
neznámého pachatele. Vyšetření, 
pokud k němu někdy dojde, bude 
trvat několik měsíců. V současné době 
není známo, zda k tomuto  činu došlo 
přímo z předmětného počítače nebo 
elektronickým připojením z cizího 
objektu.

Z výše uvedených důvodů musela být 
přijata bezpečnostní opatření. Jedním 
z nich je změna, týkající se přístupu do 
budovy úřadu a dotkne se i veřejnosti. 
Volný vstup do budovy bude umožněn 
pouze v úřední dny, v neúředních dnech 
bude vchod elektronicky uzamčen a bude 
přístupný jen ve výjimečných případech. 
Z výše uvedených důvodů byly od 1. 8. 
2008 stanoveny úřední dny následovně: 

pondělí: 7:30 hod. – 19:00 hod. 
středa: 7:30 hod. – 17:00 hod.

Dochází tak k jistému omezení, ale jde 
o nezbytné zajištění bezpečnosti, které je 
v naprosté většině veřejných pracovišť 
zavedeno již několik let. Osobně nejsem 
tímto opatřením nadšen, ale alarmující 
zkušenost z měsíce června přinutila radu 
obce ke krokům, které zvýší bezpečnost 
zaměstnanců, ochranu dat a majetku 
obce.

Pondělní otevírací doba pro veřejnost 
zůstává, stejně jako předcházející dva 
roky, prodloužena i nadále do 19.00 hod. 
Tímto se snažíme vyhovět občanům, 
kteří dojíždí do zaměstnání, či do škol 
mimo naši obec a vracejí se až v pozdních 
odpoledních hodinách. Věřím, že přijatá 
opatření přijmete s pochopením.

Ing. Jan Helikar
starosta obce

Škola uvítá žáky v novém kabátě
Škola o prázdninách neosiřela. Žáky, kteří si užívají prázdninového volna, 

vystřídali řemeslníci a kvapem pracují na zvelebování budovy. Do začátku školního 
roku musí stihnout výměnu sto padesáti oken a nainstalovat  kvanta polystyrénu 
na obvodové zdivo, aby budovu zateplili. Po té dostane škola nový barevný kabát 
v podobě fasády. Dítka školou povinná tak mají už nyní, alespoň malý důvod, těšit se 
na zářijový návrat do školních lavic. 

Rozsáhlá oprava školní budovy si vyžádá nemalé peníze, naštěstí pomohla 
Evropská unie. Více než pět milionů korun, které obec získala, vůbec poprvé ve své 
historii z evropského fondu, doplní asi tři miliony korun z rozpočtu obce.

-hum-

Foto: Dagmar Humpolíková

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

 Usnesení rady obce č. 11 
 ze dne 2. 6. 2008
 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1. Rada obce rozhodla o úhradě dluhu 

............ .
1.2. Rada obce doporučuje ZO schválit 

(v rámci R.o. č. 2 / 2008 pro TJ SOKOL 
dotaci, ve výši 100.000,-Kč, určenou na 
rekonstrukci podlahy.

1.3. Rada obce schválila nájemní smlouvu č. 
53/08, uzavřenou se Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací, na pro-
nájem pozemku p. č. 798 / 11 ze cenu 
2.030,-Kč / rok.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu o souhlasu 
s umístěním a realizací stavby na pozem-
ku ČR - ÚZSVM, uzavřenou s Českou 

Republikou – Úřad pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových.

1.4. Rada obce rozhodla o opravě chodníku 
vedoucího od OÚ – hasička. Provede Petr 
Konečný jako vícenáklad ke Smlouvě na 
dvůr OÚ.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu o dílo 
č. 102 / LBHD / 2008, se společností 
STRABAG a.s., na vybudování IS a ko-
munikace na ul. U Hlinku, v celkové 
ceně dodávky 5.920.767,- Kč.

1.6. Rada obce schválila dotaci ZŠ ve výši 
3.000,-Kč, pro činnost taneční skupiny 
Crazy Girls.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit koncept 

Smlouvy pro sponzory kulturních a spo-
lečenských akcí, pořádaných obcí.

 T: 15.7.2008, O: JUDr. Radek Mach
2.2. Rada obce ukládá připravit zásady 

a pravidla pro publikování příspěvků ve 
Vranovickém občasníku.

 T: 15.7.2008, O: D. Humpolíková
2.3. Rada obce ukládá připravit možnosti 

prezentace sponzorů obecních akcí ve 
VO a na webových stránkách obce.

  T: 15.7.2008, O: D. Humpolíková 
2.4. Rada obce ukládá zadat vypracování jed-
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noduché studie pro IS na ul. Přibická – 
prodloužení pro výstavbu RD, dle územ-
ního plánu.

 T: ihned, O: D. Dofek

 Usnesení rady č. 12, 
 ze dne 16. 6. 2008

 Rada schvaluje:
1.1. Informativní zprávu ředitele školy 

o ukončení školního roku 07 / 08
1.2. Ukončení školního roku k 25. 6. 2008, 

z důvodu zahájení stavebních prací
1.3. Rozšíření a úpravy místního rozhlasu, 

v předloženém návrhu 53.032,- Kč, na 
ulici Květná, včetně posílení 9 ks repro-
duktorů

1.4. Odklon cyklostezky od „Hájku“ směrem 
kolem silnice do Přibic.

1.5. Ponechání domu čp. 104 pro potřeby 
obce.

 Rada ukládá:
2.1. Prověřit kontejnery u bývalého JZD 

a Svazarmu, a provést případné přemís-
tění

  Z: místostarosta, T: 20.6.08
2.2. Prověřit geometrický plán pozemku 

u bývalého koupaliště od ČRS MO
  Z: Dofek, Dr. T: 30.6.08
2.3. Zajistit kapacity a rozpočtové opatření 

na akci „rozšíření místního rozhlasu“
  Z: Ing. Hladík, T: 30.9.08 

 Usnesení rady č. 13, 
 ze dne 30. 6. 2008

 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila uvítací bilboard 

obce.
1.2. Rada obce vybrala jako vítěznou nabíd-

ku na stavební dozor na akci „Zateplení 
a výměna oken ZŠ Vranovice“ Ing. Libora 
Schwarze, za cenu 26.180,- Kč.

1.3. Rada obce rozhodla, že prostory v ne-
movitosti č.p. 103 budou přenechány 
pro účely klubu Důchodců, a v případě 
možnosti pro ZUŠ.

1.4. Rada obce kriticky hodnotí posprejová-
ní jedné třídy ZŠ při ukončení školního 
roku.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit neprodlené vy-

malování posprejované třídy ZŠ.
  T: ihned, O: ředitel ZŠ

3.  Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí předložené 

informace ke stavu projednávání změny 
č. 5 Územního plánu.

3.2. Rada obce vzala na vědomí předložené 
informace k zajišťování rodinné výstav-
by v obci.

 Usnesení rady č. 14, 
 ze dne 14. 7. 2008

 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Plán jednání rady 

obce na II. pololetí 2008.
1.2. Rada obce schvaluje vypsání výběrové-

ho řízení na zajištění právních služeb 
pro Obec Vranovice, formou uzavření 
smlouvy s paušální měsíční odměnou.

1.3. Rada obce schvaluje redukci úředních 
hodin OÚ : PO : 7.30 – 19.00, ST: 7.30 
– 17.00. V ostatní dny zabezpečit vstup 
na OÚ pouze ve výjimečných případech. 
V neúřední dny zamykat OÚ a vstup po-
nechat pouze na elektronické otevření. 

1.4. Rada obce schválila předloženou studii 
pro Sokolské hřiště.

1.5. Rada obce schválila dar (dříve označeno 
jako dotace) 3.000,-Kč pro Grazy Girls 
(ZŠ).

1.6. Rada obce doporučuje ZO ke schválení 
směnu pozemků 2554 / 2, cesta v majet-
ku obce, za chodník na p.č. 1858 / 3, 1861 
/ 2, 1862 / 2, 1858 / 2, 1861 / 1 a 1862 / 
1.

1.7. Rada obce doporučuje ZO ke schvále-
ní Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne obce pro E.ON - vedení NN pro ul. 
Příční.

1.8. Rada obce schválila zahájit přípravné 
práce (nutno jednat s majiteli pozemků 
– ATRAX) na vybudování VN pro prů-
myslovou zónu.

1.9. Rada obce schválila vybudování nové 
autobusové zastávky na ul. Lipová – 
U Sokolovny.

1.10. Rada obce schválila nabídku 
Ing. Tauchmana na projekční práce IS 
– prodloužení na ul. Přibická, v ceně 
80.000,- Kč bez DPH.

1.11. Rada obce schválila Smlouvu se 
společností HaSt, s.r.o. na vybudování 
obslužné Komunikace a odvodnění ul. 
Přibická – bytovky.

1.12. Rada obce vzala na vědomí 
Protokol o stanovení vnějších vlivů 
Vranovice ČOV ev. č. V 02 / 08.

1.13. Rada obce souhlasí s přeložkou 
kabelů O2 z budovy ZŠ na nově zřízený 
sloup.

1.14. Rada obce rozhodla o použití ba-
rev na fasádu ZŠ – základní barva 3045, 
doplňky 3041

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsat výběrové říze-

ní na zajištění právních služeb pro Obec 
Vranovice.

  T: ihned O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zajistit elektronické 

otvírání a kamerový dohled vstupních 
dveří na OÚ.

  T: ihned O: Ing. Hladík
2.3. Rada obce ukládá seznámit občany 

a uvést důvody, v souvislosti s omezením 

úředních hodin pro veřejnost.
  T: vydání VO O: starosta
2.4. Rada obce ukládá projednat schválenou 

studii Sokolského hřiště s místní organi-
zací TJ Sokol.

  T: 31.8.2008 O: starosta 
2.5. Rada obce ukládá vybudovat autobuso-

vou zastávku U Sokolovny
  T: 31.12.2008 O: starosta

3.  Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere předloženou zprávu 

o činnosti OÚ na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí stanovisko 

a harmonogram SŽDC k řešení stížnosti 
paní............

 Usnesení z jednání zastupitelstva obce 
 č. 2, ze dne 29. 5. 2008

1.  ZO bere na vědomí:
1.1. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

rady obce na vědomí.

2.  ZO schvaluje:
2.1.  ZO schvaluje celoroční hospodaření za r. 

2007 a to bez výhrad, současně schvaluje 
Výroční zprávu za r. 2007.

2.2. ZO na základě závěrů hodnotící komise 
pro akci „Základní škola Vranovice – vý-
měna oken, zateplení školy,“ schvaluje 
přidělení zakázky společnosti DIPRO 
OKNA s. r. o., Rezkova 61, 602 00 Brno, 
IČO 25573021, za cenu 7.370.789,- Kč, 
včetně DPH.

2.3. ZO pověřuje místostarostu k podpisu 
smlouvy s vítězným uchazečem DIPRO 
OKNA s.r.o.

2.4. ZO na základě závěrů hodnotící komise 
pro akci „Inženýrské sítě a komunikace 
ul. U Hlinku,“ schvaluje přidělení zakáz-
ky společnosti STRABAG a.s. Odštěpný 
závod Brno, IČO 60838744, za cenu 
5.920.767,- Kč, včetně DPH.

2.5. ZO na základě závěrů hodnotící komise 
pro akci „Obslužná komunikace – bytov-
ka ul. Přibická,“ schvaluje přidělení za-
kázky společnosti HaSt, spol. s r.o., IČO 
25325043, za cenu 4.713.885,- Kč, včetně 
DPH.

2.6. ZO schvaluje předložené rozpočtové 
opatření č.1, s celkovými příjmy ve výši 
46.774.727,- Kč a s celkovými výdaji 
44.775.100,- Kč.

2.7. ZO schvaluje, v souladu se Zákonem 
250/2000Sb. O rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném zně-
ní, dle § 31, odstavce 2, Základní škole 
a Mateřské škole Vranovice použití část-
ky 99.000,- Kč z investičního fondu na 
opravu nemovitého majetku.

2.8. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 671, 
o rozloze 406 m2, za cenu 11,- Kč á 
1m2 + náklady na převod pozemku, 
jedinému zájemci, Ing. Josefu Dofkovi, 
Masarykova 20, Vranovice.

2.9. ZO schvaluje, s platností od 1. 6. 2008, 



4 Vranovický občasník

odměny neuvolněným členům ZO 
a předsedům komisí a výborů ve výši:

 místostarosta 11. 000,- Kč
 člen rady obce 1. 420,- Kč
 předseda výboru a komise 1. 240,- Kč
 člen výboru 1. 010,- Kč
 člen ZO 510,- Kč
2.10. ZO zamítá žádost o doplně-

ní Návrhu změny č. 5 ÚP podané 
Ing. Jaroslavou Navrátilovou a Ing. Jiřím 
Tomkem, podané k MěÚ Pohořelice, 
dne 13. 5. 2008, vedené pod č.j. 
D10381/2008

2.11. ZO schvaluje Návrh zadání změny 
č. 5 územního plánu sídelního útvaru 
Vranovice, vypracovaného AR projekt, s. 
r. o., a vedeného pod spisovou značkou S  
6378/2008OÚPSÚ/BRP.

 ZO ukládá:
3.1. ZO ukládá rozepsat schválené rozpočto-

vé opatření č. 1 do jednotlivých účtů.
  T: ihned, O: účetní
3.2. ZO ukládá zajistit financování zřízení lé-

kárny v rozsahu 1,5 – 2 mil. Kč v r. 2008.
  T: 31.12.2008, O: starosta
3.3. ZO schvaluje zveřejňovat poptávky, 

v pásmu nad 100.000,- Kč, i na jiném ve-
řejném portálu.

  T: průběžně, O: starosta

Výbory a komise 
obce
K  čemu  slouží  a  co  je  jejich 

náplní

Zastupitelstvo obce ze zákona zřizuje 
dva iniciativní a kontrolní orgány, které se 
nazývají výbory. Jedná se o výbor finanční 
a kontrolní. Své iniciativní a poradní 
orgány si zřizuje také rada obce, tyto se 
nazývají komise. Ve Vranovicích pracují 
komise: stavební a životní prostředí, 
školská, kulturní a sportovní, sociální, 
komise pro projednávání přestupků 
a povodňová. 

Výbory a komise nemají ze zákona 
žádnou rozhodovací pravomoc, ale 
mohou zastupitelstvu a radě obce 
předkládat svá stanoviska a návrhy. 

V tomto a následujících číslech 
zpravodaje se budete moci postupně 
seznámit s náplní a činností jednotlivých 
výborů a komisí i s lidmi, kteří v nich 
pracují.

Finanční výbor

Finanční výbor je  jedním ze dvou 

Obec versus 
obecní úřad
Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy 

se nám jeví jako nepodstatný a používá 
se více obecní úřad nebo jen úřad, 
jako náhrada za místní národní výbor. 
Málo se používá obec nebo radnice. Ve 
skutečnosti se ale jedná o dva rozdílné 
subjekty. 

Zde je třeba malé odbočení do 
nedávné minulosti. Po revoluci v roce 
1989, kdy se připravovala nová ústava 
a přepracovávala se celá řada zákonů, 
bylo třeba rozhodnout, jakým systémem 
bude řízen náš stát. Bylo několik 
možností a v Evropě, či ve světě, lze najít 
mnoho příkladů. U nás jsme se rozhodli 
pokračovat  v parlamentní republice. 
Pominu federativní uspořádání se 
Slovenskem a vkročíme zrovna do roku 
1993, kdy vznikla Česká republika. Bylo 
třeba zajistit tzv. veřejnou správu, tj. státní 
správa a samospráva. Nabízelo se několik 
způsobů. Oddělení státní správy od 
samosprávy by představovalo vytvoření 
samostatných úřadů spadajících 
přímo pod ministerstva. Byla zvolena 
varianta, že státní správu vykonávají 
pro stát obce – volená samospráva ( 
za příspěvek na státní správu, pro stát 
je to levnější, protože tento příspěvek 
nepokrývá veškeré náklady na státní 
správu ). Dalším stupněm byly okresy. 
Kraje jako úřady byly zrušeny. Zůstaly 
jen v rámci územního členění pro 
soudy, policii aj. Postupem času byly 
zrušeny okresy a nahrazeny obcemi 
s rozšířenou působností (tzv. malé okresy 
) a obnoveny kraje, ovšem ve větším 
počtu,14. V současné době se řeší sladění 
s územním krajským členěním, které je 
stále jen na 7 krajů. Zákon nerozlišuje 
obce podle velikosti, či významnosti. 
Platí stejně pro Brno, či Vranovice. Po 
splnění určitých podmínek mohou obce 
využívat pojem: městys, město, statutární 

výborů, které jsou v obci Vranovice 
zřízeny podle  zákona č. 128 / 2000 Sb. 
o obcích. 

Hlavní náplní finančního výboru 
je kontrola hospodaření s majetkem 
a s finančními prostředky obce. Plní 
také úkoly, kterými byl pověřen 
zastupitelstvem obce. Toto je strohá litera 
zákona k činnosti finančního výboru. 
V praxi to však znamená spolupráci 
finančního výboru, nebo jen předsedy 
finančního výboru, s účetní obecního 
úřadu, starostou a radou obce, když je 
nutné dohlížet na  realizované projekty 
v obci a kontrolovat finanční prostředky 
na ně vynakládané. Zda odpovídají výši, 
která na ně byla vyčleněna v rozpočtu 
obce na daný rok.

Pro starostu obce, radu ale 
i zastupitelstvo obce připravuje finanční 
výbor návrhy na změnu rozpočtu 
(rozpočtová opatření), je-li zřejmé, že se 
finančních prostředků na nějaký projekt 
nebude dostávat, či naopak po úspěšné 
realizaci projektu nějaké finanční 
prostředky zbudou a lze je využít jinde. 
Nebo byla schválena dotace na nějaký, 
předem plánovaný projekt, a nyní je 
třeba vše zakomponovat do stávajícího 
rozpočtu obce. Takovéto rozpočtové 
opatření je předkládáno po konzultaci 
se starostou obce radě a po jejím 
odsouhlasení je předloženo ke schválení 
zastupitelstvu obce, které je projedná na 
veřejném zasedání.

Finanční výbor pracuje jako 
pětičlenný výbor. Jeho členy jsou Ing. Jiří 
Hladík, Ing. Bohumil Pražák, pan Josef 
Kříž a pan Aleš Toncr. Tento finanční 
výbor vznikl po volbách v roce 2006. 
Jeho předsedou byl PaeDr. Vlastimil 
Kropáč a v tomto složení pracoval 
v celém roce 2007. Po složení mandátu 
Peadr. Kropáčem byl 21. 12. 2007 na 
zastupitelstvu obce, zvolen za předsedu 
finančního výbor Ing. Emil Neveselý. 
Kromě změny předsedy pracuje výbor 
i nadále  ve stejném složení a plní 
zákonem mu stanovené povinnosti. 
Jednání finančního  výboru jsou 
nepravidelná,  jejich frekvence se zvyšuje 
při přípravě rozpočtových opatření, 
před blížícím se jednáním zastupitelstva 
obce.

V loňském roce připravil finanční 
výbor čtyři rozpočtová opatření 
a v letošním roce jedno. Chystá se druhé 
rozpočtové opatření, protože obec 
je úspěšná v získávání dotací na své 

připravené projekty, které se budou moci 
realizovat, či se již úspěšně realizuji. Pro 
finanční výbor z toho vyplývá více práce, 
při kontrolách hospodaření s těmito 
finančním prostředky obce, tak aby vše 
bylo v pořádku při závěrečné finanční 
kontrole.

Ing. Emil Neveselý
Předseda finančního výboru
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Reakce na článek z minulého čísla 

Provoz mateřské školy nesplňuje představy zřizovatele

Vážený pane starosto,

každý rok se potýkáme se stejným problémem. Včas jsme rodiče o prázdninovém 
provozu informovaly, svolaly mimořádnou schůzku, rozdaly dotazníky, vyšly vstříc 
maminkám, které jsou na mateřské dovolené a umožnily jim celodenní pobyt dítěte v MŠ. 
Přihlásily se i děti, které se již s MŠ v červnu rozloučily. Co jsme měly udělat víc? 

Ve Vašem článku je položena otázka, zda je 22 dětí hodně nebo málo. Kolik skutečně 
dětí nastoupí, Vám doložíme. Již nyní se nám začínají děti odhlašovat, že odjíždí s rodiči na 
dovolenou. Zapomínáte na to, že rodina je ta, kdo vychovává, kde by děti měly trávit nejvíce 
času. Je dobře, že i v dnešní době jsou rodiče, pro které je jejich dítě to nejdůležitější.

Celý rok s rodiči spolupracujeme, domlouváme se a snažíme se jim maximálně vycházet 
vstříc. Naší náplní práce není hlídání, jak píšete ve svém článku, ale jsme instituce 
vzdělávací. Nemůžeme si vzít řádnou dovolenou v září, kdy nastupují nové děti, nebo za 
plného provozu MŠ ve školním roce.

Omlouváte se rodičům, ale věřte, že je nám dnešních dětí někdy moc líto. Jsou obklopeny 
hmotným blahobytem, ale náruč mámy leckdy nahrazujeme my. Ten kdo chápe náročnou 
práci učitelek MŠ, pochopí i tento článek. Možná i Vám pomůže k pochopení návštěva MŠ, 
zůstat alespoň chvilku a pozorovat zapojení dětí do různorodých činností, akcí a her.

Učitelky MŠ

Odpověď starosty

K překvapení paní učitelek musím sdělit, že s převážnou částí obsahu jejich dopisu 
souhlasím. K práci učitelek MŠ, ale i ZŠ, nemám výhrady a pokud bych je měl, tak bych je 
sdělil řediteli ZŠ a ne ve Vranovickém občasníku.

Rozlišné názory jsou dva:
Hodnocení rodinné výchovy. Souhlasím s názorem, že rodina je ta, kdo vychovává, kde 

by děti měly trávit nejvíce času. Máme však právo hodnotit výchovu jednotlivých rodin, 
určovat rodičům kdy si mají vybrat dovolenou a kdy ne? Kdy mají své  děti dát do MŠ a kdy 
ne? Jsem přesvědčen o tom, že toto právo nemají učitelky MŠ, ředitel, starosta, ani nikdo 
jiný. Účet svým rodičům za vlastní výchovu dětí mají právo vystavit jen Ti, kterých se to 
týká, děti. A oni tento účet svým rodičům vystavují naprosto nemilosrdně. Nesnažme se 
hodnotit to, co nám nepřísluší.

Každý z rodičů nemá možnost osmi týdnů dovolené,  které by si mohl vybrat v době 
letních prázdnin. Každý z rodičů nemůže využít prarodičů k hlídání jejich ratolestí. 

Pohled na poslání školek a jejich zřizovatelů. Jedná se o velice složitou problematiku, 
která je předmětem mnoha společenských studií a není mojí ambicí se do toho pouštět na 
stránkách zpravodaje. Obec, jako zřizovatel ZŠ a MŠ, má však přímo v popisu práce, starat 
se o věci veřejné a o věci, které jsou hrazeny z peněz našich občanů, plátců daní. Proto je 
snahou obce nabídnout možnost umístění ( výchovy) dětí v MŠ i v době letních prázdnin. 
Umožnit rodičům být zaměstnán. 

Asi je slušností, či povinností, odpovědět na konkrétní dotaz učitelek MŠ v jejich dopisu. 
Co jste měly udělat více? Na takovouto sugestivní otázku je odpověď jediná: umožnit 
docházku  22 dětí, které byly přihlášeny do MŠ,  po celý měsíc červenec.  

Závěrem si dovolím vyjádřit přesvědčení, že několik let přetrvávající rozpor v pohledu 
obce a MŠ na prázdninový provoz, nevyřeší zasílání dopisů prostřednictvím Vranovického 
občasníku. 

Ing. Jan Helikar
starosta obce

Internetová 
anketa 
Do  jaké  věkové  kategorie 

návštěvníků  webových  stránek 
obce patříte?

Výsledky:

Méně a 15 let (12) 
16 – 25 let (43) 
26 – 35 let (78) 
36 – 45 let (18) 
46 – 55 let (26)
56 – 65 let (10)
66 a více let (7)

Celkem hlasovalo 194 návštěvníků

Hlasujte v nové anketě na téma: 
Nové jméno pro Vranovický občasník

www.vranovice.eu

město, městská část. Pouze Praha, jako 
hlavní město má ještě samostatný zákon. 
Podle vykonávaných činností pro stát se 
obce dělí na několik typů :

I - všechny obce (je jich v republice 
6254) vedou evidenci obyvatel. Dělí se 
dále na Ia, Ib, - zda mají matriku jen pro 
sebe, či další obec, (naše obec vykonává 
matriční činnost i pro Přibice)

II – obce s pověřeným obecním 
úřadem (v našem případě Pohořelice)

III – obce s rozšířenou působností 
(opět Pohořelice)

Obce s pověřeným obecním úřadem 
(POU) Obec s pověřeným obecním 
úřadem je obec, na kterou stát přenáší 
část svých pravomocí, ovšem ne 
v takovém rozsahu, v jakém ji přenáší 
na obec s rozšířenou působností. Je to 
tedy obec menší, než obec s rozšířenou 
působností, a vždy spadá do správního 
obvodu nějaké obce s rozšířenou 
působností. 

Obce s rozšířenou působností (ORP) 
Obce s rozšířenou působností představují 
nový typ obcí vykonávajících státní 
správu v přenesené působnosti. Jsou 
obcemi s nejširším rozsahem výkonu 
státní správy v přenesené působnosti. 

Oldřich Vybíral

Aktuální informace 

o dění v obci najdete 

na www.vranovice.eu
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Okna školy dokořán

Základní škola

Škola se rozloučila 
s vycházejícími žáky
V pondělí 23.6.2008 v 17:00 se uskutečnilo na Obecním 

úřadě ve Vranovicích rozloučení s vycházejícími žáky, kterého 
se zúčastnili žáci 9. ročníků, jejich rodiče, místostarosta obce 
Ing. Jaroslav Pezlar, starosta Pouzdřan František Sprinter, 
ředitel školy Mgr. Oldřich Vybíral a učitelé ZŠ Vranovice. 

Na své kamarády se přišlo podívat i několik bývalých  žáků 
a žáci nižších ročníků. Na poslední chvíli se bohužel omluvili 
zástupci dalších obcí, ze kterých žáci do Vranovic dojíždějí. 

Celou akci moderoval ředitel školy Mgr. Vybíral, který 
nejprve všechny přivítal, krátce promluvil k vycházejícím 
žákům, popřál jim hodně štěstí a úspěchů v dalším životě  
projevil přání, aby své „mateřské“ základní škole dělali čest.

Ing. Pezlar, žáky přivítal jménem obecního úřadu, poděkoval 
jim za reprezentaci školy a popřál jim hodně úspěchů v dalším 
studiu. Poté výchovná poradkyně Mgr. Říhovská představila 
vycházející žáky a seznámila přítomné s obory, které si žáci 
vybrali ke studiu. V letošním školním roce vychází 46 žáků 
9. tříd a 2 žáci 5. ročníku odcházejí studovat na osmileté 
gymnázium do Hustopečí. Na studijní obory bylo přijato 25 
žáků a 21 žáků do učebních oborů. 

Ředitel školy žákům předal pamětní listy jako upomínku 
na ZŠ Vranovice a žáci se podepsali do obecní kroniky.

Na závěr zástupci obou tříd několika výstižnými a mnohdy 
vtipnými větami poděkovali svým učitelům a předali jim 
kytičky. Celou akci doprovázel pěvecký sbor pod vedením paní 
učitelky Mgr. Toncrové.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě 
akce podíleli, učitelům i zástupcům obce, kteří toto setkání 
umožnili. Žákům, kteří se dostavili téměř všichni, v slavnostní 
náladě a s vědomím, že jejich práci a snahu ocenili nejen učitelé, 
ale i obecní zastupitelstvo. Poděkovat bych chtěla i rodičům, 
kteří se přišli na své děti podívat.

Doufám, že tato tradice bude pokračovat i v příštích letech 
a že těch rodičů i zástupců okolních obcí bude víc.

Mgr. Zdeňka Říhovská, výchovná poradkyně

Náš výlet k rybářům
13. května 2008 - Ráno jsme došli ke škole a paní učitelka 

nás spočítala. Všichni jsme měli baťůžky se svačinou a pitím. 
Na nádraží jsme šli společně a cesta vlakem do Velkého Dvora 
rychle uběhla. K rybářům to byl kousek. Od pána, který nás 
provázel, jsme se dozvěděli zajímavé věci o rybách a líhních 
a podívali jsme se na sádky a do „ rybí porodnice.“ Viděli jsme 
ryby malinkaté, větší i velké, dokonce i různě zbarvené. Kdo 
chtěl, mohl si barevnou rybu vylovit sítkem. Po svačině jsme šli 
kolem rybníku a lesem do Ivaně. Tam jsme si v obchodě koupili 
zmrzlinu a jeli jsme autobusem domů. Výlet se mi moc líbil 

a do Velkého Dvora určitě ještě pojedu, protože tam kupujeme 
kapra na Vánoce.

Jitka Leščuková a Kateřina Jeřábková 4. třída ZŠ

Letos ukončili základní 
školní docházku
V tomto školním roce 2007 – 2008 ukončili základní 

školní docházku

9. A třída
Bezvodová Veronika
Boros Václav
Čech Richard
Dofková Lucie
Effenbergerová Lucie
Franc Tomáš
Fröhlich Miroslav
Hanuš David
Chalupová Jana
Jochlíková Šárka
Kozel Jakub
Leščuk Jan
Mahovský Martin
Mikulík Ondřej
Mikulíková Lucie
Mrkvica Aleš
Navrátil Jan
Nečasová Lenka
Novák Lubomír
Novotná Simona
Nožička Radek
Pávišová  Anetta
Pešek Michal
Řezáčová Lucie
Šemorová Markéta
Vondrák Petr
Zajícová Andrea
Zajícová Jana

9. B třída
Bartlová Vendula
Bobák Roman
Bobreková Karin
Brymová Klára
Čermák David
Drobílek Patrik
Karpíšková Veronika
Kelbl Ondřej
Lásková Michaela
Maršáková Klára
Mátl Martin
Minařík Roman
Nevěděl Radek
Prokešová Markéta
Prokopová Veronika
Schaffer Tomáš
Svoboda Ondřej
Zvonek Jiří

V obřadní síni obecního úřadu se deváťáci sešli všichni 
pohromadě naposled. Po prázdninách se rozutečou do 
různorodých škol a učilišť. Foto: Zdeňka Říhovská
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S mapou nezabloudili
Na podnět ředitele školy, uspořádali žáci devátých tříd 

tradiční branný den netradiční formou. Namísto každoročního 
pochodového výletu po Vranovicích a nejbližším okolí, 
obdržela ráno každá třída mapu Vranovic s deseti vyznačenými 
stanovišti. Po krátkém zorientování se, všichni vyrazili na své 
startovní pozice. Jedni začínali u školy, u lékárny, na hřišti, 
u junácké klubovny nebo na Stříbrňáku, jiní zase na Šutrovně, 
u Hájku, na staré pouzdřanské, u Atraxu nebo u hřbitova. 
Deváťáci pro své mladší spolužáky připravili na každém 
stanovišti jeden až dva úkoly, jejichž zvládnutí na místě ocenili, 
dle svého uvážení, sladkou odměnou. 

Potěšilo nás, že se nikdo vážněji nezranil a neztratil, že 
deváťáci vzali svou novou úlohu zodpovědně, za což jim patří 
poděkování. Doufáme, že se tento způsob branné výchovy 
líbil i dětem, pro které byl určen, a že byl inspirací pro deváté 
ročníky příštího školního roku.

Renata Karpíšková

Volejbal na ŽŠ
Volejbalistky naší školy ani v uplynulém školním roce 

nechyběly ve volejbalové lize škol, kterou každoročně pořádá 
DDM Pavučina Hustopeče, v okrskovém kole ve volejbalu 
v Pohořelicích a na Poháru starosty Vranovic. Po krušných 
začátcích před pěti lety, kdy jsme s volejbalem žákyň ve 
Vranovicích začínaly a tenkrát měly slzy v očích z radosti nad 
vyhraným jediným setem sezóny, se začínají množit zasloužené 
úspěchy. 

Tedy: ve volejbalové lize, ve které dívky musely s každým 
soupeřem (6) odehrát tři vzájemná utkání, obsadily celkově 
3. místo (za Pohořelicemi A a domácí Pavučinou); v Poháru 
starosty Vranovic porazily všechny soupeře, získaly tedy 
poprvé 1. místo a v postupu do okresního finále jim stále stojí 
tým z Pohořelic a nově také ze Šlapanic, kde se na volejbal 
specializují a mají velmi kvalitní družstva.

Hráčky: Bezvodová Veronika, Blechová Iveta, Dofková 
Lucie, Karpíšková Veronika,Macková Eliška, Mikulíková 
Simona, Rejtková Veronika, Zajícová Jana, Zajícová Romana.

Nesmíme ovšem zapomenout ani na naše volejbalisty, 

kterých je v současné době bohužel málo na to, aby se mohli 
zapojit do samostatné soutěže. Společně s děvčaty se ovšem 
zúčastnili okresního finále smíšených družstev v Pohořelicích 
a obsadili velice dobré 3. místo.

Hráči: Helešic Svatopluk, Kurka Dominik, Petruščák 
Lukáš

Děkujeme za předvedené výkony a přejeme spoustu dalších 
úspěchů.

Rádi bychom ještě podotkli, že jsme výše uvedeného dosáhli 
výhradně ve vlastní obuvi.

Renata Karpíšková

Páťáci se vyznají v dopravě
Postoupili do okresního kola
Dopravní výchova je na naší ZŠ pravidelně začleňována 

do výuky od první až do páté třídy. Žáci poznávají dopravní 
značky, dopravní situace a pravidla silničního provozu, učí se 
správnému chování chodce i cyklisty. Vyvrcholením a shrnutím 
jejich znalostí je každoroční beseda s policisty a vlastní praktická 
jízda na dopravním hřišti, s připomenutím nejdůležitějších 
dopravních zásad. Žáci 5. ročníku se každoročně zúčastňují 
dopravní soutěže v Pohořelicích, odkud se jim letos podařilo 
postoupit do okresního kola v Oslavanech.

Po červené a po zelené 
putovali Pálavou
Na konci dubna se naši čtvrťáci a páťáci vydali na 

přírodovědné a vlastivědné putování krásnou lokalitou 
chráněné krajinné oblasti Pálava. Po příjezdu do Dolních 
Věstonic se pustili po červené turistické značce na Dívčí hrad, 
pokračovali po zelené, jižním svahem do Soutěsky a odtud do 
Horních Věstonic. Během necelých devíti kilometrů pozorovali 
překrásnou přírodu, studovali informační tabule, které jim 
pomohli k vyplnění pracovních listů se zajímavostmi Pálavy 
a jejího blízkého okolí. Díky slunečnému počasí se výlet vydařil 
a zpestřil žákům vyučování.  

Romana Nečasová

Deváťáci připravili pro své mladší spolužáky na každém 
stanovišti úkoly. 
Foto: Renata Karpíšková

Pohár starosty zůstal doma. 
Foto: Renata Karpíšková
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Kultura 

Kostelem zněl sborový zpěv
28.6.2008 – Sváteční nálada a sborový zpěv se nesly kostelem 

navštívení panny Marie v sobotní podvečer. Smíšený pěvecký 
sbor Hustopeče-Vranovice si na svůj domácí koncert duchovní 
hudby přibral tentokrát i malé pomocníky ze základní školy. „Na 
škole vedu malý sboreček dětí, se kterými jsme už vystupovali 
na různých akcích. Reakce posluchačů byly příznivé, a tak mě 
napadlo oživit vystoupení sboru malými zpěváky,“ přiblížila 
nápad vedoucí dirigentka Pavla Toncrová. 

Třičtvrtě hodina, po kterou vystoupení trvalo, uběhla jako 
voda a na tvářích posluchačů byla vidět spokojenost. Mezi dětmi 
vynikali sólisté Šárka Skácelová, Markéta Holečková a Karolína 
Vinická a dospělé kolegy sólově zastupovali Vladimír Šťastný 
– tenor a Tomáš Sosnár – bas. Podmanivou flétnu rozezněla  
Pavlína Hanzlíková a o varhanní doprovod se postaral Robert 
Zeman. Pod dirigentským vedením Pavly Toncrové podali ale 
slušný výkon všichni členové sboru. Aplaus diváků na závěr 
toho byl důkazem. 

-hum-

Úroveň pěvecké sboru se 
stále zlepšuje
Smíšený pěvecký sbor Hustopeče-Vranovice, je amatérské 

uskupení lidí, které spojuje láska k hudbě. Jejich projev 
zaznamenává v poslední době čím dál větší úspěchy a zpěváci 
na sobě zodpovědně pracují. Když před dvěma lety převzala 
vedení tělesa Pavla Toncrová po Antonínu Šmardovi, stála 
před nelehkým rozhodnutím. Mohla sbor oficiálně zrušit 
nebo převzít a začít pracovat na pozvednutí úrovně pěveckého 
projevu. „Věděla jsem, že jsme velmi průměrným amatérským 
sborem, a že mě v něm chybí jistá kultura zpěvu. V září 2007 
jsem byla požádána, abych nacvičila repertoár na koncert  
k výročí úmrtí pana Šmardy staršího a následnému výročí 
narození Antonína Šmardy mladšího. Pracovali jsme jednou 

týdně, ale intenzivněji, začala jsem dbát na jistá pravidla 
sborového zpěvu,  aby sbor zněl kompletněji,“ zavzpomínala 
na začátky sbormistryně. Není pochyb, že díky jejím nárokům 
a důslednosti na kulturu zpěvu se těleso vypracovalo na velmi 
slušnou úroveň. Dokládá to také zvýšená četnost vystoupení. 
„Některým posluchačům jsme se tak líbili, že si vyžádali další 
koncert nebo nás pozvali jako hostující sbor. Zpívali jsme 
na přehlídce sborového zpěvu v Jezeřanech – Maršovicích 
i v Židlochovicích,“ rekapituluje Pavla Toncrová. Sbor nemíří 
vysoko, alespoň prozatím, zpěváky spojuje především radost 
ze společné záliby. „Uvědomuji si, že se nikdy nestaneme 
profesionálním sborem, a proto si nestavím vysoké cíle. Snad 
jen, aby sbor zpíval stále čistěji a lépe, a naši posluchači byli 
spokojení,“ přeje si za všechny Pavla Toncrová.

-hum-

Na oslavu dne dětí přišlo 
více než sedm set lidí
8. 6. 2008 - Na čtyři stovky dětí a přes tři stovky dospělého 

doprovodu přišlo oslavit den dětí na fotbalové hřiště. Na 
všechny čekala pestrá nabídka soutěží, her a zajímavostí. Pod 
hlavičkou obce a kulturní komise se o zábavu postaralo více 
než padesát dobrovolníků z řad místních organizací a spolků. 
Fronty soutěžících oslavenců se hromadily u jednotlivých 
stanovišť, plno bylo kolem policejního auta a malými řidiči se 
to hemžilo i v kabinách hasičského auta a kamionu. Ohlas dětí 
i dospělých sklidilo vystoupení skupiny historického šermu 
Štvanci a diváky neodradila ani malá sprška z nebe, která se 
na chvíli přehnala nad hřištěm. Přestože se akce konala teprve 
druhým rokem její velkolepé provedení už získalo věhlas i za 
hranicemi Vranovic. Organizátory jen těší, že se jí ve velkém 
účastnili i návštěvníci z okolních obcí.  

-hum-

Více fotografií najdete na www.vranovice.eu sekce aktuality

Vystoupení pěveckého sboru oživil tentokrát i doprovod 
malých zpěváků ze základní školy.
Foto: zdroj: Smíšený pěvecký sbor

Soutěživost capartů překonávala nástrahy, mezi něž patřila 
i těžká hasičská přilba. Koneckonců, odměna byla sladká. 
Foto: Dagmar Humpolíková
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Římskokatolická farnost

Česko-slovenské setkání 
mládeže na Velehradě 
18. - 20. 6. 2008 - Setkání mládeže jsou největší opakovanou 

mládežnickou akcí spojenou s katolickou církví v České 
republice od počátku 90.let. Smyslem setkání je pomoci 
mladým lidem upevnit a prohloubit jejich vztah s Bohem 
a nalézt inspiraci pro další dynamiku tohoto vztahu. Setkání 
je doprovázeno bohatým, duchovně a kulturně zaměřeným 
programem. Zkratka letošního setkání Activ8 (čti ektivejt) 
je zároveň přepisem motta setkání mladých na Velehradě 
i světového setkání mládeže v australském Sydney. „Dostanete 
sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky“. 
Tento citát lze nalézt v Bibli v 1. kapitole Skutků apoštolských 
v 8. verši (Sk1,8 = Activ8).

Smyslem a cílem setkání Activ8 byla oslava Světového dne 
mládeže, souběžně s celosvětovým setkáním mládeže 2008, 
které se konalo ve stejném termínu v Austrálii. Také z naší 
farnosti se na Velehrad vydalo několik mladých lidí, kteří se 
nejen účastnili setkání, ale také pomáhali jako dobrovolníci 
celou akci organizačně zajistit. 

Oslava čtvrt století kněžské 
služby
21. 6. 2008 - Otec Josef Malík, správce naší vranovické 

farnosti, oslavil slavnou mší svatou duchovní, pětadvacet let 
od přijetí svátosti kněžství. Na oslavu tohoto jubilea přijela 
také řada hostů z farností, ve kterých otec Josef působil během 
své dlouhé kněžské služby. Vranovickou farnost spravuje, 
z pověření biskupa, od poloviny roku 2002. Blahopřejeme mu 
k tomuto krásnému jubileu a vyprošujeme mu do dalších let 
kněžské služby, Boží požehnání a hojnost darů Ducha svatého.

Farní táborák
14. 6. 2008 - Společenství mládeže vranovické farnosti 

uspořádalo pro mladší děti, ministranty a jejich rodiny farní 
táborák. V rámci zakončení školního roku čekalo na účastníky 
před skautskou klubovnou i několik soutěží, na kterých si 
procvičili svoje znalosti z náboženství, ale zahráli si i petang, 
procvičili paměť a vytvořili, doslova vlastními těly, kousek 
plakátu, který je v současné době vystavený ve vranovickém 
kostele, jako pozdrav účastníků táboráku všem ve farnosti. 
Odměnou pro každého byly drobné sladkosti a malé dárky. 
Největší radost však malým i velkým udělal samotný táborák 
s opékáním špekáčků a také další zábavné hry na louce před 
klubovnou. Po soumraku pak pořadatelé zůstali u ohně 
a zakončili celou akci zpěvem s doprovodem kytar. 

Účastníci setkání na 
Velehradě. Na další 
duchovní a kulturní 
program je třeba se 
posilnit.
Foto: Pavel Kukleta

Foto: Pavel Kukleta

Táboráku před skautskou klubovnou předcházely hry 
a soutěže pro nejmenší. 
Foto: Pavel Kukleta
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Z činnosti spolků
Moravský rybářský svaz

Rybařina v Lanškrouně
27.4.- 29.4. 2008 - Rybářská organizace Vranovice uspořádala 

pro mladé rybáře výlet do Lanškrouna. Finanční podpora obcí 
Vranovice, Velké Němčice a Křepice nám dovolila vzít s sebou 
z těchto obcí 22 dětí  na celý víkend. Zázemí nám připravila 
zdejší organizace ČRS a základní škola Lanškroun. 

Odjíždělo se již v pátek, hned po vyučování a po pár 
přestupech nás České dráhy dopravily načas až do Lanškrouna. 
Ten večer proběhla prohlídka revíru, který se nachází 
v bezprostřední blízkosti centra. Ubytování bylo přímo na 
náměstí v jedné z pěti škol. Vše bylo připraveno dvěma 
místními školníky, kteří tuto víkendovou akci zprostředkovali. 
Již čtyřikrát totiž v minulosti využili náš areál koupaliště 
pro svůj rybářský dětský tábor. Program na celý víkend byl 
jasný. Rybolov. V sobotu, po snídani v mléčném baru, jsme 
se odebrali na jeden ze čtyř rybníků, kde malí rybáři zkoušeli 
štěstí. Několik tloušťů, kapříků a cejnů se chytilo, ale nebyl mezi 
nimi žádný dědeček. Ostatní šli k vedlejšímu rybníku, kde se 
konaly závody dospělých. Zjišťovali, kterou návnadu zvolit, aby 
na nedělních dětských  závodech byli úspěšní. 

Odpoledne trochu zlobilo počasí, ale i přes drobný déšť 
někteří své vášni neodolali. Opět se nachytalo pár kapříků a byl 
mezi nimi i jeden japonský Koi. Asi polovina dětí se odebrala 
s místním školníkem a naším dospělákem do tělocvičny, kde 
změřili své síly v malé kopané a na horolezecké stěně. Po večeři 
se skupina odebrala také k rybníku a do stmívání několik ryb 
ještě ulovila. V neděli závody začínaly v sedm hodin, proto 
se vstávalo již v šest. Snídaně proběhla za pochodu ve školní 
jídelně. Přesně v sedm se již sedělo na startovních místech. 
Modrá obloha a ranní mlha nad rybníkem, to byla ta pravá 
atmosféra před startovním výstřelem. Na začátku se rybám 
moc nechtělo, ale s postupným oteplováním úlovků přibývalo. 
V poledne se výstřelem závod ukončil. Po sečtení úlovků přišlo 
vyhodnocení a ceny byly připraveny pro všechny startující. 
Nejlépe se z našich rybářů umístil Aleš Mrkvica. Se šesti kapry, 

jedním amurem a cejnem získal páté místo. Dohromady naši 
závodníci ulovili: 37 kaprů, 4 cejny a 3 amury. Některé děti byli 
méně úspěšné, ale rozhodně ne zklamané. Před odjezdem se 
poobědvalo, škola se dala do původního stavu a hurá domů. 

Co dodat závěrem, akce se zdařila, děti byly spokojené, až 
na pár maličkostí se nic špatného nepřihodilo. Samozřejmě 
bych chtěl poděkovat všem dospělákům, kteří sem tam 
nějaký ten oříšek museli rozlousknout a obzvlášť děkuji panu 
Kajanovičovi, který bez náhrady odvezl a přivezl všechny 
batohy a spacáky. Samozřejmě, hostitelé nás pozvali opět za rok 
ve stejnou dobu na stejné místo. Tak příští rok ahoj!

Luboš Mrkvica

Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči vyjížděli k požárům, 
cvičením a nechyběli ani na 
dětském dni
12.5.2008 l

V 9:30 byl jednotce vyhlášen poplach, jednalo se námětové 
cvičení – požár v MŠ Hybešova, Pohořelice. Výjezdu se 
s vozidlem CAS 25 zúčastnili čtyři členové jednotky. Po dojezdu 
nás velitel zásahu pověřil vyhledáním nejbližšího hydrantu, 
jeho odzkoušením a připravením na doplňování vody pro 
zasahující jednotky. Na místě též zasahovaly HZS Pohořelice, 
HZS Židlochovice a SDH Pohořelice. 

4.6.2008 l

V 10:50 byl naším členem, Kukletou Pavlem, ohlášen na 
KOPIS nález uniklého oleje do kanalizační sítě u obecního 
úřadu. Jednotka byla následně povolána k výjezdu. Spolu 
s HZS Pohořelice bylo prováděno jímání uniklé látky.

8.6.2008 l

Naše jednotka se zúčastnila dětského dne na fotbalovém 
hřišti, akce se s vozidlem CAS 25 zúčastnilo devět členů. Pro 
děti jsme měli připraveny čtyři soutěžní disciplíny a to házení 
míčky na šaška, skákání v pytlích, běžecké soutěžení s hasičskou 
výstrojí a srážení terčů za pomoci džberových stříkaček. 

3.7.2008 l

V 9:42 byl jednotce vyhlášen výjezd k požáru lokomotivy 
u vlakového nádraží ve Vranovicích. Výjezdu se s vozidlem 
CAS 25 zúčastnili 3 členové jednotky. Na místo se též 
dostavily jednotky HZS Pohořelice, HZS Židlochovice a SDH 
Přísnotice.

9.7.2008 l

V 9:03 byl jednotce vyhlášen výjezd na taktické cvičení do 
Pohořelic. Simulován byl požár kostelní věže spojený s evakuací 
osob. Výjezdu se s vozidlem CAS 25 zúčastnili čtyři členové 
jednotky. Na místě též zasahovaly jednotky HZS Pohořelice, 
HZS Židlochovice a SDH Pohořelice. Na místo byla k evakuaci 
přivolána speciální technika AŽ 52 a CAS K24 OUPO ze 
stanice Brno – Lidická.

Modrá obloha a ranní mlha nad rybníkem, to je ta pravá 
atmosféra pro rybáře. 
Foto: Luboš Mrkvica
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12.7.2008 l

V 12:38 byl jednotce vyhlášen výjezd na taktické cvičení 
do Strachotína. Simulován byl požár v prostorách obecního 
úřadu spojený s evakuací osob. Výjezdu se s vozidlem CAS 
25 zúčastnilo pět členů. Jednotka byla pověřena zbudováním 
stanoviště pro ošetřování raněných a poskytovala evakuovaným 
osobám první pomoc. Na figuríně následně demonstrovala 
resuscitaci. Na místě též zasahovaly jednotky HZS Hustopeče, 
HZS Mikulov, HZS Břeclav a SDH Strachotín. 

Marek Augustin

Klub důchodců

Senioři si vyšlápli na obchůzku 
a pomáhali na dni dětí
V pondělí 2. června si členové klubu důchodců pochutnali 

na kávě, tentokrát v hezkém prostředí zahradnictví pana 
Kadlece. Udělali si totiž procházku do obchodu s nábytkem 
pana Mikulíka, do zahradnictví a skončili v klubovně u skautů. 
Bylo to zajímavé. 

Osmého června  se šest členek klubu vrátilo do dětských 
let. Podíleli se totiž na dětském dni, kde dělali „porotce.“

26. června byla členskou schůzí v klubu důchodců, 
zakončena první polovina roku. Zúčastnilo se jí třicet členů.

Růžena Bauchová

Speciální technika pod věží pohořelického kostela, při 
simulovaném požáru. 
Foto: Marek Augustin
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Ze sportu 
Tělovýchovná jednota Sokol

Sokolové pod Ještědem
Ve dnech 20.-22. června se konal v Liberci III. Sokolský 

slet. Vranovičtí Sokolové nemohli chybět. Již od října prováděli 
nácvik tří hromadných skladeb. Ženy „oprášily“ Léto z roku 
2006, dorostenky Výlet s aerobikem. Pro mladší žákyně byla 
napsána nová skladba Bosa nova, kterou pod vedením Marie 
Goliášové a Jiřiny Hladké nacvičilo třináct dívek. Tyto skladby, 
mimo Léta a cvičení rodičů s dětmi (vedoucí Jitka Klimešová), 
se představily na veřejném cvičení 7. června ve Vranovické 
Sokolovně. Bosa nova pak ještě ve Střelicích. 

Odjezd do Liberce byl v pátek 20.června v 15:55 hod 
autobusem od staré školy. Celkem osm žen, sedm cvičenek 
aerobiku, třináct žákyň a členové doprovodu. Tři maminky 
od žákyň, paní I.Rapcová, L.Richterová, V.Kozlová a vedoucí 
týlového zabezpečení Zděněk Hochman, jehož schopnosti 
donášet cvičencům na seřadiště nápoje, hlídat batůžky, najít 
nejrychlejší cestu na stadion, či jinam, jsou nepostradatelné. 
Ubytovaní jsme byli, jako obvykle ve škole, ve vlastním spacím 
pytli na karimatce. Tentokrát to byla střední škola v ulici na 

Bojišti, kde jsme se také stravovali ve školní jídelně, a která 
byla vzdálena pouhých patnáct minut chůze od Městského 
stadionu.

V sobotu absolvovala každá skladba jednu zkoušku, 
takže zbylo dost času na prohlídku zajímavých míst Liberce. 
Dopoledne děti navštívily Zoo, dívky a ženy Botanickou 
zahradu a některé ženy si udělaly výlet na Ještěd (lanovkou). 
Ovšem největší zájem byl o podvečerní návštěvu Aquaparku. 
Volného času si příliš neužily pouze ty, které cvičily dvě 

skladby. Marta Goliášová, jako vedoucí aerobiku zaskakovala 
za chybějící cvičenku a ještě cvičila s ženami. Aerobičky Marie 
Goliášová, Jiřina Hladká a Helena Hladká, doplňovaly žákyně. 
Tato náročnost se projevila hlavně v neděli, kdy musely stíhat 
dvakrát dopolední generálku a odpolední vystoupení. Bylo 
velmi horké počasí a čekání na seřadišti bylo úmorné pro 
všechny. Program jsme však zvládli na jedničku, odcvičili bez 
chyb a s radostí. V rámci možností jsme se podívali také na 
ostatní skladby.

Pro pobavení si vranovičtí Sokolové vyhlásili interní 
sletovou soutěž „o nejzbytečnější věc s sebou“. Zvítězila paní 
Žaludková se soutěžním předmětem brusle. Tyto nebyly 
použity, neboť na přilehlém zimním stadionu, kde jsme měli 
šatny, nebyl tou dobou led.

Z Liberce jsme se vrátili v neděli 22.června v nočních 
hodinách, plni zážitků. 

Foto 2x: Jana Hladká
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Účastníci sletu se sešli ještě ve středu 25. června na 
Sokolském hřišti u závěrečného táboráku. Pro děti byly 
připraveny soutěžní hry a při opékání špekáčků jsme zhodnotili 
nejen slet, ale také celý prošlý cvičební rok. Je třeba ocenit 
obětavou práci vedoucích, kteří nelitují vlastní námahy, aby 
připravili jiným smysluplnou náplň volného času, uprostřed 
kamarádského kolektivu.

Jana Hladká

Sportovní klub
Fotbalová  sezona  skončila  začátkem  června 

následovně: 
A mužstvo skončilo na třetím místě třetí třídy sk.B, se 

ztrátou pěti bodů na první Družstevník Nikolčice. 
B mužstvo obsadilo ve čtvrté třídě skupiny C, poslední 

místo se skórem 20:65 a ziskem 14 bodů. Dorostenci ve třetí 
třídě obsadili 2. místo, se stejným bodovým ziskem jako první 
Sokol Rakvice a postoupili do okresního přeboru. 

Straší žáci byli v okresním přeboru  čtvrtí a mladší žáci 
sedmí. Základna obsadila v okresní soutěži páté místo. 

Valná hromada odměňovala a stanovila cíle
Čtrnáctá valná hromada klubu se konala v neděli 29.června 

na obecním úřadě ve Vranovicích Zhodnotil se rok 2007 
a sezonu 2007 / 2008. Na návrhy jednotlivých trenérů byli 
knihami a drobnými dary odměněni nejlepší hráči jednotlivých 
družstev. 

Za základnu se stali nejlepšími hráči VALNOHA Lukáš 
a GOLIÁŠ Pavel, za mladší žáky SVOBODA Jakub, za starší 
žáky BLAHA Radim, za dorost byl nejlepším hráčem vyhlášen 
VYBÍRAL Zdeněk, za B mužstvo DRAŽKA Filip a za A mužstvo 
UNGER Tomáš. 

Nové složení výkonného výboru
Valná hromada schválila ukončení činnosti ve výkonném 

výboru SK, pánům Klimešovi Radomíru, na vlastní žádost 
a Pezlarovi Miroslavovi, pro dlouhodobou neangažovanost. Na 
jejich místo byli jednohlasně Halfar Milan a Köhller Miloslav. 
Na první schůzi nového výkonného výboru konané dne 
3.7.2008 bylo všemi přítomnými členy odhlasováno následující 
obsazení funkcí: Předseda – Trojan Rostislav, místopředseda 
– Trojan Petr, jednatel – Ježa Miroslav, hospodář – Blecha 
Antonín, členové výboru – Veselý Jan, Halfar Milan, Köhller 
Miloslav.

Stanovené sportovní cíle družstev
A mužstvo – postup do okresního přeboru, B mužstvo 

– umístění do 7. místa, dorost – udržení soutěže a pohyb ve 
středu tabulky, starší žáci – umístění do 3. místa, mladší žáci 
– umístění do 5. místa, základna – umístění do 3. místa. Uu 
mládeže nejsou výsledky prioritou, ale pouze sportovním 
motivačním prvkem.

Pro  sezonu  2008/2009  jsme  do  soutěží 
přihlásili tato družstva:

Husova 7
Hustopeèe

tel.: 519 413 131
777 245 292

PRODEJPRODEJ
jízdních kol, obleèení a doplòkù
In-line brusle, sportovní obuv

CYKLOSERVIS

MO�NOST PROTIÚÈTU, PÙJÈOVNA, PORADENSTVÍ

údr�ba opravy pøestavby
pøedsezónní seøízení

A mužstvo pod vedením Trojana Pavla, Halfara Milana 
a Trojana Rostě, bude hrát doma v neděli v úřední začátek, 
dorost, který povede osvědčená dvojice Třináctý Martin 
a Trojan Petr,  bude hrát předzápas A mužstvu, B mužstvo 
pod vedením Hochmana Karla, bude hrát doma v sobotu 
v úřední začátek, mladší a starší žáci pod vedením Chmelíka 
Olega, Nováka Jana, Měřínského Zdeňka a Trojan Rostě , 
budou hrávat v neděli v 9 a 10.30 hod. a základna pod vedením 
Köhllera Miloše a Valnohy Rudolfa, která bude hrát doma, 
v sobotu předzápas B mužstvu. 

Pozvánky
V  neděli  3.  srpna  2008 sehrají „staří páni“ z Vranovic 

pohárový turnaj v Přibicích a A mužstvo pohárový turnaj 
v Popicích, za účasti Sokola Popice, Sokola Pouzdřany a FC 
Hustopeče. Začátek obou turnajů je ve 13.30 hod.

Tradiční  hody  konané  ve  dnech  16.-18.  srpna na 
sokolském hřišti za hudební podpory Kapely Karla Pešla 
a dechové muziky Hovorané.

Pondělní hodové utkání registrovaných i neregistrovaných 
mužů a především pak na druhé pohodové utkání vranovických 
žen, které bude sehráno v sobotu 23. srpna 2008 odpoledne 
na fotbalovém hřišti. V rámci této akce je připraven bohatý 
doprovodný program jak pro dospělé, tak i pro děti. Přesné 
termíny uvedených akcí budou včas zveřejněny na obvyklých 
místech.

Za fotbalisty Trojan Rosťa
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Společenská
rubrika

CENÍK INZERCE 
Občanská řádková inzerce
Typu prodám – koupím ............. Zdarma

Blahopřání a vzpomínky
Rámeček – jednoduchá grafika, 

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

Komerční inzerce
Celá strana  ........................2000,- Kč

½ strany  ...........................1000,- Kč

¼ strany  ............................ 500,- Kč

1/8 strany  .......................... 300,- Kč

Banner
logo, grafický obrázek ............ 500,- Kč

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

Od 1.6.2008 vychází Vranovický občasník 
nákladem 750 ks, je distribuován do 
každé poštovní schránky v obci zdarma. 
Vychází pravidelně každý sudý měsíc 6x 
do roka. 

Uzávěrky jednotlivých čísel jsou vždy 20. 
v lichém měsíci – 20.9., 20.11.

Aktuální informace o dění v obci najdete na www.vranovice.eu

Životní jubilea: l

Září
Chmelová Růžena.. ..................81 let
Korčáková Anna .......................70 let
Ventruba František. .................70 let
Faronová Marie.. ......................85 let
Inek Vladimír. ...........................75 let
Smetanová Miluše. ...................60 let
Číhal František.. .......................87 let
Faronová Anna.. .......................80 let
Faronová Jarmila ......................84 let
Veselý Josef ................................70 let
Wenischová Marie....................82 let
Pešinová Květoslava.. ...............60 let
Trojanová Marie. ......................82 let
Sobolová Markéta.. ..................65 let

Říjen
Faronová Marie.. ......................82 let
Teturová Věra. ...........................70 let
Kelbl Josef.. ................................65 let
Kodýtková Jana.........................65 let
Dobešová Venuše .....................83 let
Fantová Zdeňka... .....................80 let
Rujzl Oldřich... .........................75 let
Rujzlová Božena.. .....................82 let
Odehnal Bohuslav ....................89 let
Veselá Marie. .............................85 let
Oblezarová Albina ...................85 let
Furchová Helena... ...................83 let
Škamradová Věra. ....................60 let
Jebavý Cyril. ..............................75 let
Wenischová Věra. .....................60 let
Lorenzová Vlasta. .....................80 let

Úmrtí: l
Ponížil Vojtěch
Rujzl Václav
Preyová Hildegarda

Narození: l
Horká Terezie
Čeledová Klára

Zdroj: matrika OÚ

Kalendář akcí
Srpen 2008
09.08. 2008 Zájezd do Vídně – Prátr Obecní úřad Pro veřejnost
16.–18.08.2008 Tradiční hody SK Vranovice Sokolské hřiště
18.08. 2008 Hodový fotbal – staří páni SK Vranovice Fotbalové hřiště
23.08. 2008 2. Pohodové utkání žen SK Vranovice Fotbalové hřiště

Září 2008
05.09. 2008 Zájezd Dinopark Vyškov Ocenění žáci OÚ a ZŠ
14.09. 2008 Cyklistický výlet Spolek přátel turistiky pro veřejnost
28.09. 2008 Cyklistický výlet Spolek přátel turistiky pro veřejnost
Září     2008 Den her - Skauti Pro veřejnost Klubovna



Vážení občané Vranovic a blízkého okolí. 
Dovolujeme si Vás informovat o výstavbě bytů 
v Hustopečích, v lokalitě Za Pionýrskou.

Výstavba roste nebývalým tempem a brzy 
budou všechny domy pod střechou. To je okamžik, 
kdy ti, kteří doposud váhali s koupí bytu, přicházejí 
a začínají se o nové bydlení zajímat. Výstavba bytů 
v Hustopečích je totiž po několika desetiletích 
novinkou a toto může, u některých potencionálních 
zájemců, vzbuzovat jakousi formu obavy či 
nedůvěry.

Myslím, že tempem růstu výstavby a vysokým 
procentem prodeje jsme všechny tyto možné 
pochybnosti definitivně rozptýlili.

Pokud tedy uvažujete o novém bydlení, máte 
nejvyšší čas vybrat si konkrétní byt v blízkém 
městě, v Hustopečích.

Důvodem nejsou  pouze v tuto chvíli již 
omezené možnosti výběru, ale i velmi výhodná 
cena nabízených bytů. Jenom pro srovnání, 
byty v podobné výstavbě v Tišnově, realizované 
taktéž společností Stavitelství Němec, zdražili 
za poslední dva roky o více než 25%. Je to dáno 
především žádaností lokality, dobrou dostupností 
do Brna a v neposlední řadě, zdražením stavebních 
materiálů a pohonných hmot.

Jelikož tento trend bude dle ekonomických 
odborníků dále pokračovat, lze očekávat přenesení 
i do dalších lokalit poblíž Brna, mezi nimiž město 
Hustopeče stojí na předních místech. Navíc analýzy 
ukazují v těchto lokalitách velmi zvýšenou poptávku 
po bydlení. To může další zdražení uspíšit.

Pro Váš větší komfort a pomoc při rozhodnutí 
s koupí bytu připravujeme v Hustopečích tzv. Den 
otevřených dveří. Tento se bude konat dne 
9.8.2008, v čase od 9:00-13:00 hodin, 
přímo na stavbě bytových domů Za Pionýrskou. 
Budete moci navštívit rozestavěné byty a dozvědět 
se více o výstavbě i budoucnosti lokality. Dovolujeme 
si Vás na tuto prezentaci pozvat. Budeme velmi 

rádi, pokud se u nás budete registrovat telefonicky, 
abychom dokázali dostatečně uspokojit Vaše přání 
a požadavky při Dni otevřených dveří.

Děkujeme a těšíme se 
naviděnou!

Petr Cicvárek
Tel.: 739 444 139
E-mail: petr.cicvarek@solidreal.cz

PR

BYTY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ, 
ZA SKVĚLOU CENU



MPclick
POSKYTOVATEL I-NET PŘIPOJENÍ

www.mpclick.cz

Infolinka: 739 054 060

Aktivace od 1,- Kč
Měsíční tarif od 350,-výhody sítě PMclick:

� 24 hodin denně online
� neomezené objemy dat
� vyšší rychlost ve srovnání s ostatními firmami za menší poplatek
� rychlý servis - řešení problémů v co nejkratším čase
� začínáme na rychlostech od 2M/s.

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.  

Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, distribuce zdarma. Č. 04/2008 vychází 1. 8. 2008, uzávěrka příštího čísla je 20. 9. 2008, vychází 1. 10. 2008. 
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.


