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Foto: Dagmar Humpolíková

Práce na opravě kostela se prodraží
Už začátkem června obestavěli řemeslníci kostel lešením aby obnovili jeho fasádu. 

Na její rekonstrukci přispělo ministerstvo kultury dotací ve výši 1,4 milionů korun. Už teď je 
však zřejmé, že peníze stačit nebudou. Původní rozpočet totiž počítal s tím, že se odstraní 
a následně obnoví jen nejvíce poškozené části omítky. Zátěžové zkoušky staré fasády, 
prováděné odbornou firmou však prokázaly, že je stávající fasáda je zvětralá a proto ji 
bude potřeba  odstranit celou. Odbornému zásahu se nevyhne ani vnitřek kostela. V plánu 
je i zrestaurování soch Cyrila a Metoděje u vchodu do kostela. Celková částka opravy 
kostela se vyšplhá ke dvěma milionům korun. Farníci už v dobrovolné sbírce nastřádali 
kolem 400 tisíc korun a shání další prostředky. Přispěje i obec Vranovice. Rada obce už 
schválila opravu chodníku před kostelem i veřejné osvětlení a nechá zhotovit lavičky, 
které budou umístěny před vchodem do kostela. Oprava kostela a chodníku mezi kostelem 
a základní školou navazuje na loňskou kompletní opravu školy a jejího bezprostředního 
okolí. Bude tím dovršena kompletní úprava jedné z nejvýznamnějších částí obce. Více se 
dočtete v rubrice Římskokatolická farnost. (hum)
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Starosti starosty
Ve  všech svých předcházejících 

příspěvcích jsem se věnoval dění v obci, 
připravovaným investičním akcím, 
opravám komunikací a chodníků, úklidu 
v obci, životnímu prostředí atd.

Tentokrát se pokusím podat 
informace o  novinkách v  činnosti OÚ 
a  vysvětlit  všem spoluobčanům v  čem 
jim mohou být zaměstnanci obce 
užiteční.

Před dvěma lety došlo k  zavedením 
tzv. Czech Pointů a  tím i  k  výraznému 
rozšíření služeb, které se i  nadále 
rozšiřují postupným 
zavedením Datových 
schránek.

a) provoz Czech pointu se postupně 
rozšířil o následující služby:

 l výpisy z Katastru nemovitostí
 l výpisy z rejstříků trestů
 l Živnostenský rejstřík
 l Obchodní rejstřík
 l Insolvenční rejstřík
 l Centrální registr řidičů
 l Informační systém odpadového 

hospodářství
 l Informační systém o  veřejných 

zakázkách
Využití služeb Czech Pointů není 

mezi veřejností dostatečně známo 
a  někteří spoluobčané jezdí zbytečně 
do  Brna, nebo do  Pohořelic a  při tom 
stačí v mnoha případech navštívit místní 
Obecní úřad. 

b) datové schránky – od  1. 7. 2009 
byly zřízeny datové schránky.

Povinnost využívat je: nejpozději 
od  1. 11. 2009 pro všechny státní 
a obecní úřady.

Pro veřejnost:
autorizovaná konverze z  listinné 

podoby do elektronické a naopak

Dále si dovolím na  tomto místě 
uveřejnit veškerou agendu OÚ 
ve spojitosti s matrikou:

Agenda matriky
3. Provádí zápisy do knihy manželství 
4. Provádí zápisy o  určení otcovství 

souhlasným prohlášením rodičů 
5. Přijímá doklady k  uzavření 

manželství 
6. Přijímá oznámení o  narození dítěte 

a provádí zápis do knihy narození 
7. Přijímá oznámení o úmrtí a provádí 

zápis do knihy úmrtí 
8. Přijímá oznámení o  užívání české 

podoby cizojazyčného jména 
9. Přijímá oznámení o  znovu přijetí 

předchozího příjmení po rozvodu 
10. Přijímá prohlášení o  užívání dvou 

jmen 
11. Přijímá prohlášení o  užívání pouze 

jednoho příjmení 
12. Přijímá prohlášení o  volbě druhého 

jména 
13. Přijímá protokoly o  uzavření 

církevního sňatku 
14. Přijímá souhlasné prohlášení 

osvojitelů o  zvolení jména pro 
osvojence 

15. Přijímá žádosti o  nahlédnutí 
do  matriční knihy, vystavení 
matričního dokladu a vydává výpisy 
z matrik (rodné, oddací, úmrtí listy) 

16. Přijímá žádosti o  provedení zápisu 
příjmení ženy do matriční knihy 

17. Přijímá žádosti o  uzavření 
manželství, zajišťuje svatební obřad 

18. Přijímá žádosti o vydání matričních 
dokladů (rodného, oddacího, 
úmrtního listu) 

19. Přijímá žádosti o  vydání osvědčení 
a  potvrzení o  státním občanství 
České republiky 

20. Přijímá žádosti o  vydání osvědčení 
o splnění požadavků zákona o rodině 
pro uzavření církevního sňatku 

21. Přijímá žádosti o  vydání výpisu 
z evidence Rejstříku trestů 

22. Přijímá žádosti o vydání vysvědčení 
o  právní způsobilosti k  uzavření 
manželství v cizině 

23. Přijímá žádosti o vystavení osvědčení 
o  státním občanství při vydání 
prvního občanského průkazu 

24. Přijímá žádosti o vysvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství 

25. Přijímá žádosti o  zápis do  zvláštní 
matriky 

26. Přijímá žádosti o  zápis narození, 
uzavření manželství, úmrtí státních 
občanů ČR do  zvláštní matriky 
v Brně 

27. Přijímá žádosti o  zápis příjmení 
v matriční knize v mužském tvaru 

28. Přijímá žádosti o změnu jména nebo 
příjmení 

29. Přijímá žádosti o  změnu příjmení 
za trvání manželství 

30. Vede sbírku listin a  matriční knihy 
narození, uzavření manželství 
a úmrtí 

31. Vydává oddací listy 
32. Vydává osvědčení pro uzavření 

církevního sňatku 
33. Vydává potvrzení o  skutečnostech 

zapsaných v matriční knize 
34. Vydává rodné listy 
35. Vydává úmrtní listy 
36. Vydává vysvědčení o  právní 

způsobilosti k  uzavření manželství 
v cizin

 l Provádí ověřování shody opisu nebo 
kopie s  listinou a  ověřování změny 
místa trvalého pobytu

Občanské průkazy:
 l Přijímá nalezené občanské průkazy 

a další potvrzení, občanské průkazy 
zemřelého

 l Přijímá občanské průkazy 
do úschovy

 l Přijímá oznámení týkající se 
občanského průkazu, v  daných 
případech přijímá občanský průkaz, 
vyzývá k  vyzvednutí občanského 
průkazu

 l Přijímá žádosti o vydání občanského 
průkazu

 l Vydává občanský průkaz
 l Vydává potvrzení o  občanském 

průkazu

Evidence obyvatel
 l Přijímá přihlášení k trvalému pobytu 

a  ohlášení změny místa trvalého 
pobytu

 l Poskytuje údaje z  informačního 
systému

 l Určuje popisná čísla budov v obci

Hřbitov
 l Pronajímá hrobová místa
 l Přijímá poplatky za  pronájem 

hrobového místa

Uvedený výčet činnosti není úplný. 
Cílem uvedení vyjmenovaných činností 
je informovat a  připomenout zejména 
tu činnost, u  které došlo v  posledních 
letech k nějaké změně, nebo je využívána 
pouze sporadicky. 

Jan Helikar

VOLBY 
do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky  
se uskuteční  

ve dnech 9. a 10. října 2009.
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva 

obce
Usnesení rady obce jsou před 

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

 Usnesení rady č. 11 / 2009 
 ze dne 25. 5. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce souhlasí s předčasným splace-

ním (do 30. 6. 2010) části úvěru ve výši 
cca 3 mil Kč od SFŽP na vybudování ka-
nalizace a ČOV.

1.2. Rada obce schválila upravenou realizač-
ní studii pro Sportovně – společenský 
areál  Sokolovna

1.3. Rada obce schvaluje Smlouva o poskyt-
nuté dotaci ve výši 675.000,- Kč z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje na vypracování 
projektové dokumentace na  Přestupní 
terminál a parkoviště .

1.4. Rada obce schvaluje výběrové řízení 
na  vypracování projektové dokumenta-
ce na  Přestupní terminál a  parkoviště 
v Obci Vranovice.

1.5. Rada obce schválila pekařství KESI sní-
žení výše stočného z  důvodu technolo-
gických ztrát o částku 3.463,20,-Kč.

1.6. Rada obce schválila podání žádosti 
o dotaci na JmKu na pořízení koncovky 
ČOV (dehydrátor + dopravník) ve  výši 
633.080,-Kč, celkové náklady jsou 
ve výši 904.400,-Kč

1.7. Rada obce schválila Smlouvy se společ-
ností Eurovision na  zpracování žádostí 
o  dotace na  : zateplení OÚ a  na  zeleň 
obce (zazelenění hřbitova, regenerace 
veřejných ploch).

1.8. Rada obce schválila Smlouvy 
s  Ing.  Tauchmanem na  stavební dozor 
na  akce: oprava hřbitovní zdi a  na  ul. 
Mrštíkova.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat návrh 

splátkového kalendáře na  zrychlenou 
úhradu části úvěru SFŽP poskytnutého 
na vybudování kanalizace a ČOV.

 T: 30.6.2009, O: místostarosta
2.2. Rada obce ukládá projednat schválenou 

realizační studii pro  Sportovně – spo-
lečenský areál Sokolovna s  vedením TJ 
SOKOL Vranovice.

 T: 31.7.2009, O: starosta, místostarosta
2.3. Rada obce uložila vypracování návrhu 

na  vytvoření nového pracovního místa 
pro zajištění Společensko – kulturního 

centra v obci.
 T: Ihned, O: starosta
2.4. Rada obce uložila zajištění „demoverzí“ 

na redakční systém webových stránek.
 T: 15.6.2009, O: D. Humpolíková
2.5. Rada obce uložila prověřit možnost zís-

kání případných dědiců pozemku p.č. 
1638/6 za účelem získání povolení k pro-
dloužení komunikace na ul. Květná.

 T: ihned, O: JUDr. Mach

 Usnesení rady č. 12 / 2009 
 ze dne  8. 6. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce jmenovala do  funkce kroni-

káře Ing. Silvu Drábovou.
1.2. Rada obce schválila zřízení Centra vol-

ného času a zřízení nové pracovní funk-
ce Pracovník vztahů k veřejnosti.

1.3. Rada obce schválila v  souvislosti s  na-
řízením vlády nový platový výměr pro 
ředitele ZŠ a MŠ Vranovice.

1.4. Rada obce schválila Zprávu ředitele 
o hospodaření školy za r. 2008 a Výroční 
zprávu školy  za školní rok  2007/2008

1.5. Rada obce schválila program jednání ZO 
dne 18.6.2009

1.6. Rada obce schválila opravu chodníků 
před domy č.p. 478, 29, 30 a 31 za pro-
jednaných podmínek.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu č. 
080/LBAA-024/2009 se společností 
STRABAG na opravu ul. Mrštíkova.

1.8. Rada obce schválila nabídku společnos-
ti STRABAG na  opravu ul. Obchodní 
ve výši 663.000,-Kč včetně DPH, doda-
tek ke smlouvě na opravu ul. Mrštíkova.  

1.9. Rada obce vzala návrh Rozpočtového 
opatření č. 2/2009 na vědomí a dále bude 
projednán na jednání ZO.

1.10. Rada obce schválila Výroční zprávu 
za r. 2008.

1.11. Rada obce vybrala vítěznou nabíd-
ku na  veřejnou zakázku „Projektová 
dokumentace – Přestupní terminál 
Vranovice“ - Dopravní projektování 
s.r.o. za cenu 749.711,-Kč, včetně DPH.

1.12. Rada obce schválila podání žádosti 
o dotaci z Parlamentu ČR ve výši 5 mil 
Kč na  úpravu  Sokolského hřiště ( dle 
schválené studie ).

1.13. Rada obce schválila licenční smlouvu 
o  veřejném provozování VP200991170 
s OSA na r. 2009.

1.14. Rada obce schválila Dodatek č. 4 se 
společností ASA spol. s  r. o. na svoz od-
padu.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila vypsat výběrové řízení 

na funkci pracovník vztahů k veřejnosti
 T: 30.6.2009, O: starosta
2.2. Rada obce uložila projednat s organizací 

Nová Morava možnosti a komplexní ře-

šení rozvodu optického kabelu v obci.
 T: 30.6.2009, O: Ing. Hladík
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu ředitele ZŠ 

o školním roce 2008-2009 na vědomí.

 Usnesení rady č. 13 / 2009 
 ze dne 22. 6. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila organizaci Nová 

Morava umístění optického kabelu v tra-
se od  restaurace U  Fialů k podjezdu 
na  ulici Ivaňská a  dále po  ulici Sadová. 
Kabel bude veden po sloupech veřejného 
osvětlení.

1.2. Rada obce schválila Plán jednání Rady 
obce na II. pololetí 2009

1.3. Rada obce schválila dočasnou uzavírku 
komunikace Přibická – přejezd lokálky. 

1.4. Rada obce vybrala za vítěznou nabídku 
na  rekonstrukci Návsi a  parkoviště pře 
F- clubem společnost ALPINE stavební 
společnost CZ, s.r.o..

1.5. Rada obce schválila Smlouvu o  dílo 
se společností Dopravní projektování 
spol. s  r.o. Na  vypracování projektové 
dokumentace na  Přestupní terminál 
Vranovice.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit podklady pro 

jednání s TJ SOKOL Vranovice ( histo-
rie převodu majetku a  jeho podmínek 
na TJ SOKOL, výše dotací ze strany obce 
na údržbu majetku TJ  SOKOL)

 T: 10.7.2009, O: starosta, místostarosta
2.2. Rada obce ukládá zadat vypracování 

zastavovací studie na  lokalitu Doliny 
na vybudování vinných sklepů.

 T: 15.7.2009, O: starosta   
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o ro-

dinné výstavbě v obci.

 Usnesení rady č. 14 / 2009 
 ze dne 13. 7. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila záměr koupě po-

zemků v  Dolinách p.č. 2565/1 – 15077 
m2, p.č. 2565/17–7550m2 a p.č. 2565/16 
– 3438 m2.

1.2. Na  funkci pracovníka vztahů k  veřej-
nosti byla ve výběrovém řízení vybrána 
Dagmar  Humpolíková.

1.3. Rada obce schválila opravu chodníku 
před kostelem, instalaci 1 ks veřejné-
ho osvětlení a  2 ks laviček před vchod 
do kostela. 

1.4. Rada obce souhlasí s vydáním předběž-
ného souhlasu s  výstavbou fotovoltaic-
ké elektrárny na  pozemku společnosti 
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Reiffeisen Lagerhaus p.č. 1608/74.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá Školské komisi prově-

řit funkčnost Školské rady.
 T: 30.9.2009, O: předsedkyně školské ko-

mise
2.2. Rada obce ukládá před konkretním 

jednáním o  ceně a  koupi pozemků 
V Dolinách prověřit – využitelnost celé 
lokality, možnost změny ÚP, technické 
řešení ( vedení VN atd. ).

 T: 30.8.2009, O: starosta 
2.3. Rada obce ukládá  zkonzultovat s  tech-

nickým dozorem stavby a  dodavatelem 
odstranění  zdi v přední části hřbitova ( 
od brány po kostnici ) a zjistit výši více-
prací.

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

a Sociální komise na vědomí.
3.2. Rada obce bere zprávu o  činnosti OÚ 

na vědomí.

 Usnesení z jednání ZO č. 3/2009 
 ze dne 18. 6. 2009

1. ZO schvaluje:
1.1. ZO schvaluje  program dnešního jedná-

ní ZO
1.2. ZO schvaluje členy návrhové komi-

se: Drahomíra Dofka, Janu Hladkou, 
Hanu Krejčiříkovou a ověřovatele zápisu 
Rostislava Trojana a Petra Goliáše.

1.3. ZO schvaluje předložené rozpočtové 
opatření č. 2/2009 s  celkovými příjmy 
ve výši  35.651.716,-Kč a celkovými vý-
daji 38.229.000,-Kč

1.4. ZO schvaluje celoroční hospodaření za r. 
2008 a to bez výhrad, současně schvaluje  
Výroční zprávu za r. 2008.

1.5. ZO schvaluje přednesenou zprávu o ro-
dinné výstavbě v obci.

1.6. ZO schvaluje zástavu pozemků p.č. 
ve ZE 810/1, p.č. ve ZE 810/2, p.č. 811/1 
a 811/2,  p.č. 2539, p.č. 751, p.č. 750/1, p.č. 
750/2, p.č. 749/1, p.č. 749/2, p.č. 2565/6 
a p.č. 2565/5  ve prospěch VOLKSBANK 
CZ, a.s. dle schválené úvěrové smlouvy.

1.7. ZO schvaluje prodej budoucích sta-
vebních pozemků na  ul. Nad Dolinami 
za celkovou  minimální cenu 11.210.000,-
Kč. 

1.8. ZO schvaluje pověření Rady obce 
ke schválení Smlouvy o připojení k dis-
tribuční síti na  ul. Nad Dolinami.

1.9. ZO schvaluje zrušení usnesení č. 1.8 ze 
dne 22.12.2008

1.10. ZO schvaluje záměr neprodat v  sou-
časné době nemovitost č. p. 190.

2. ZO ukládá
2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného 

Rozpočtového opatření do  jednotlivých 
účtů

 T: Ihned, O: starosta

2.2 ZO ukládá dodržení schváleného roz-
počtového opatření k 31. 12. 2009.

 T: 31.12.2009, O: starosta
2.3. ZO ukládá zadat vypracování 

Zastavovací studie pro lokalitu prodlou-
žení ul. Přibická.

 T: 31.7.2009, O: starosta
3. ZO bere na vědomí
3.1. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

Rady obce na vědomí.

Jen spoušť a  smutek ze zbytečně 
vynaloženého úsilí zůstaly po řádění 
vandalů na Přibické ulici. Na patnáct 
nově vysázených mladých stromků 
kolem silnice se už z jejich bujarého 
počínání nevzpamatuje. Parta 
mladíků, která se ze soboty na neděli 
vracela ze zábavy v  Přibicích 
považovala zřejmě za  zábavné je 
bezdůvodně zničit. Zatímco jedni 
pracují a  investují do  zvelebování 
okolí obce nemalé peníze, jiní jejich 
práci ničí. Nabízí se otázka „co je to 
za  radost dokázat si svoji „kuráž“ 
na  stromcích a  cedulích?“ Pro 
zdravý rozum zcela nepochopitelná 
záležitost.

(hum)

Praktický lékař pro dospělé  
MUDr.  Petr Bartl oznamuje 
termín dovolené v ordinaci. 

Plánována je na dny 17. - 21. 
8. 2009. V těchto dnech bude 

ordinace uzavřena. Zastupovat 
bude Dr. Macků v Popicích.

MUDr. Hana Krchňavá oznamuje, 
že v srpnu nebude ordinovat 
v úterý odpoledne. Ordinace 

ve čtvrtek dopoledne bude vždy 
od 7.00 do 11.00 hodin.

Foto 4x: Vojtěch Helikar
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Rekonstrukce hřbitovní zdi 
jde do finále
Žádná nevzhledná padající zídka, ale důstojná pevná zeď 

už v  těchto dnech lemuje místní hřbitov. Řemeslníci pracují 
na  posledních metrech před jejím dokončením. Citlivě 
přistupovali i k napojení zdi k historické kostnici.

Obec do oprav investovala zhruba 4 miliony korun. V této 
částce je zahrnuta také instalace rozvodu elektrické energie 
pro budoucí osvětlení hřbitova. Osvětlení bude připraveno 
pro napojení na  veřejné osvětlení v  celé obci. K  napojení 
dojde po prodloužení veřejného osvětlení na Přibickou ulici až 
ke hřbitovu.

Původně byla oprava hřbitovní zdi plánována do  dvou 
etap. V  letošním roce se měla uskutečnit pouze první část 
rekonstrukce, z finančních důvodů se s dokončením počítalo až 
příští rok.  Vedení obce se ale podařilo zajistit peníze na celou 
rekonstrukci a tak by měla být nová zeď hotova už koncem září.

(hum)

Obchodní ulice
Hladký průjezd ulicí vedoucí k obchodnímu domu COOP 

zajišťuje od konce července nový povrch vozovky. Oprava stále 
700 tisíc korun. Zbývá ještě vyměnit poškozené obrubníky. 
Toho se na podzim chopí zaměstnanci obecního úřadu.

Nová komunikace usnadňuje už průjezd také obyvatelům 
Mrštíkovy ulice. Ta jako jediná byla v  obci poslední ulicí, 
jež neměla dosud  zpevněný povrch. Vzniklo zde i  několik 
parkovacích míst a  nový chodník. Projekt respektoval 
současné zahrádky, do  kterých nebylo stavebně zasahováno. 
Na  modernizaci Mrštíkovy ulice ubylo z  obecní pokladny 
zhruba 2,3 milionu korun.

Zmíněné opravy komunikací stály obecní pokladnu 
nakonec méně peněz než se původně předpokládalo, a tak se 
vedení obce rozhodlo opravit i cestu kolem Atraxu. Z Přibické 
na Sadovou ulici se ještě nedávno dalo projet  pouze s traktorem 
a  jen s obtížemi. To už neplatí. Výmoly jsou pryč a bez obav 
tudy mohou projíždět i řidiči osobních vozů.

Na řadě je nyní Náves a prostor před F-clubem. „Těsně před 
zahájením je oprava komunikace na Návsi a před knihovnou. 
Před F-clubem vznikne několik nových parkovacích míst. 
Jedná se o částečnou realizaci projektu Regenerace veřejných 
ploch a  uskuteční se v  rozsahu asi 800 tisíc korun,“ potvrdil 
starosta Jan Helikar. 

U Hlinku
Nově vznikající ulice U  Hlinku se už rýsuje. První 

stavebníci už začali stavět své domy. Podél nové místní 
komunikace jich tu postupně vyroste třiadvacet. Mezitím už 
obecní úřad vypracovává projekty na budování inženýrských 
sítí v další lokalitě. Další dvacítka rodinných domů tak vyroste 
Nad Dolinami.                                                                            (hum)

Foto 2x: Dagmar Humpolíková

Foto: Dagmar Humpolíková

Foto: Dagmar Humpolíková
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Vinaři
Zastaví turisty nová 
vinotéka?
Přestože vranovičtí vinaři sbírají medaile i  na  mnohem 

významnějších soutěžích než jsou ty místního charakteru, 
řeší problém. Svá vína nemají kde prezentovat a ke koštům se 
schází v  restauraci U  Fialů nebo ve  sportovní hale. To by se 
mohlo v nejbližší době změnit. Nové zázemí se rýsuje ve dvoře 
obecního úřadu.

Už v  loňském roce 
uzavřeli vinaři s  obcí 
Vranovice dlouhodobou 
nájemní smlouvu na  50 
let. Od  května už začali 
brigádnicky opravovat 
prostory sklepa a skladových 
objektů ve  dvoře obecního 
úřadu na  vinařské zázemí. 
„V  první řadě jsme se 
zaměřili na opravy vnitřních 
prostor pro účely skladu 
a  klubovny našeho spolku. 
Naším dalším záměrem 
je vybudování vinotéky 
a  sezónního posezení pro 
propagaci vín vranovických 

vinařů, celé naší obce a mikulovské vinařské oblasti,“ upřesnil 
předseda vinařů Drahomír Dofek.

Celý záměr je podle něj ale možné zrealizovat pouze 
za  předpokladu získání finanční podpory z  některého 
dotačního titulu. Z vlastních prostředků by vinaři tento projekt 
nedokázali zaplatit. „Projektová dokumentace na tento záměr 
je již od loňského roku připravena a v současné době usilovně 
pracujeme na získání dotací z některého ze státních či krajských 
fondů,“ potvrdil Dofek.

Desítky vinných sklípků v  nichž místní vinaři vyrábí svá 
vína se nachází za zdmi nebo ve sklepeních jejich rodinných 
domů. Vranovice postrádají tradiční sklepní uličku, jakou 
disponuje řada vinařských obcí z okolí. Turisté, kteří projíždějí 
Vranovicemi po vinařské stezce Brno – Vídeň tak ani nemohou  
vína místních vinařů ochutnat. A míří do sousedních vesnic. 
Nová vinotéka ve  dvoře obecního úřadu by je na  cestě 
Vranovicemi zastavila a  mohla by se stát lákadlem, které 
z pohledu turistického ruchu v obci dosud chybí.

Historie místní organizace Českého zahrádkářského svazu 
ve Vranovicích sahá do roku 1963. Od této doby se věnovala 
činnostem v  oboru ovocnářství, zahrádkářství a  vinařství. 
V roce 1978 organizace koupila dům č.p. 128, který byl během 
následujících let kompletně zrekonstruován a zmodernizován. 
Na  opravách bylo odpracováno tisíce brigádnických hodin 
a  stálo to také mnoho finančních prostředků. Dům se stal 
střediskem veškerého zahrádkářského dění a konalo se v něm 
bezpočet plesů, svateb, rodinných oslav a  dalších kulturně 
společenských akcí.

„V roce 1993 však zahrádkáři vlivem špatně formulované 
kupní smlouvy o  budovu a  tím o  veškeré zázemí přišli. 
Bez jakékoliv náhrady. Tímto momentem se aktivita silně 
utlumila a  postupně se přeformovala v  roce 2007 do  nově 
registrovaného subjektu s názvem Český zahrádkářský svaz – 
vinaři Vranovice. Jak napovídá název, směr aktivit se omezil 
výhradně na  vinohradnictví a  vinařství. Od  tohoto období 
výbor neustále hledal vhodné prostory ke zbudování nového 
zázemí,“ zakončil Dofek. 

(hum, dof)

Rybáři 
Rybářský výlet
V  dubnu se uskutečnil rybářský výlet pro mládež 

do Lanškrouna na pozvání tamní organizace. Po loňském roce, 
kdy se tato akce konala poprvé a děti byly spokojené, jsme se 
rozhodli všechno zopakovat. Tentokrát jsme zvolili dopravu 
autobusem. Sice byla dražší, ale všechno jsme do něj naložili 
a  hlavně, dovezl nás až na  místo a  bez přestupování. Během 
jednoho měsíce se k  účasti přihlásilo 25 kluků z  Vranovic, 
Velkých Němčic, Křepic a jeden z Přísnotic. Odjezd byl v pátek 
odpoledne, návrat v neděli navečer.

Program na víkend byl 
jasný: rybaření, rybaření 
a zase rybaření. Vynikající 
bylo i  zázemí tamní 
základní školy a  pana 
školníka, který se postaral 
o  ubytování v  tělocvičně. 
Tam se volný čas vyplnil 
i  fotbálkem a  basketem. 
Po  příjezdu a  ubytování 
následovala večeře. 
Stravování bylo zajištěno 
v  restauraci, kterou jsme 
vybrali po  dobré loňské 
zkušenosti. Po  večeři se 
šel obhlédnout revír, kde 
se mělo chytat a  v  neděli 
závodit. Po  pěkné 

procházce jsme se vrátili do  tělocvičny, kde se do  pozdních 
hodin hrál fotbal a  basket. Samozřejmě ráno se nechtělo 
nikomu vstávat, ale dospěláci byli nekompromisní.

Po snídani v mléčném baru se celá rybářská flotila odebrala 
k slepému rameni, kde se dopoledne mohlo chytat. Na velkém 
rybníku se konaly závody dospělých, takže kdo chtěl mohl 
přihlížet. Jen co kluci  nahodili, už se zdolávala první ryba. Byl 
to lín a lovec Tomáš Veleba z Vranovic. Dopoledne se chytilo 
ještě několik malých kapříků, línů, cejnů a dva úhoři. Po obědě 
jsme se vydali na  rybník, kde dopoledne závodili dospěláci, 
zde byla šance i  na  větší rybu. Hladina se trošku vlnila, ale 
nakonec se pár kapříků kolem padesáti centimetrů zdolalo. 
Po večeři jsme se vrátili k vodě kde jsme setrvali až do setmění. 
Po návratu do tělocvičny přišlo opět na fotbálek, ale protože se 

Z činnosti spolků

Ilustrační foto: Dagmar Humpolíková
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Římskokatolická farnost

ráno brzy vstávalo, museli být všichni o půlnoci ve spacácích.
Po  snídani, kterou jsme si připravili sami ve  školní 

jídelně, nastal přesun k rybníku. Po zaregistrování a zaplacení  
startovného každý obsadil přidělené místo. Závodících se sešlo 
77. Chytalo se od  7 hodin ráno do polední dvanácté hodiny. 
Pořadatelé připravili občerstvení a ceny pro každého účastníka. 

Několik adeptů na  pěkné umístění jsme měli, ale se 
systémem bodování se šance zmenšily. Bodování bylo co 
centimetr každé ryby, to bod. Vítězkou se stala rybářka ze 
Zábřehu na  Moravě se 3348 body. Chytala na  11 metrovou 
děličku a s ní vytáhla i štiku velkou 85 cm. Z našich kluků se 
nejlépe umístili: na 10. místě Tomáš Helma z Velkých Němčic, 
13. místo patřilo Richardu Böhmovi z  Křepic, 15. místo 
Břetislavu Otavovi také z  Křepic, 18. místo Eriku Horákovi 
z  Velkých Němčic, 21. místo Tomáši Frýbortovi z  Velkých 

Němčic a za Vranovice bodoval na 25. místě Libor Macháček.
Po předání cen jsme se odebrali do restaurace, kde na nás 

čekal smažený řízek. Pak se dala tělocvična do  původního 
stavu a nezbývalo nic než se rozloučit a hurá domů. V autobuse 
někteří usnuli, jiní probírali víkendové zážitky. A ani jsme se 
nenadáli a byli jsme doma.

Všechny úlovky z víkendového klání jsem sečetl a tady je 
pár čísel. Kaprů se ulovilo 141 kusů, línů 8, cejnů 24, okounů 
2, úhoři 2 a  plotice 2. Všechny ryby měřily celkem 5424 
centimetrů. Nejvíce nachytal Tomáš Helma a to 889 centimetrů 
s 31 kusy. Nejmladším účastníkem byl ani ne devítiletý Michal 
Sedláček z Přísnotic.

Závěrem bych chtěl poděkovat obcím Vranovice, Velké 
Němčice a Křepice za finanční podporu této akce.

Luboš Mrkvica

Klub důchodců
Na své červnové členské schůzi Klub důchodců zhodnotil 

všechny akce, které se za první pololetí uskutečnily. Všechno 
by bylo dobré, až na  malou účast členů. Nezájem nastoluje 
mnohdy otázku zda něco vůbec dělat nebo raději ne. Na druhé 
pololetí dostal každý člen plán práce a  každý měsíc si může 
něco vybrat.

Na členské schůzi blahopřáli všichni přítomní panu Josefu 
Dvořáčkovi k  jeho devadesátinám. Je tak nejstarším členem 
klubu. Tak ať Vám to zdraví a dobrá nálada vydrží až...

za Klub důchodců Růžena Bauchová

Foto 2x: Luboš Mrkvica

Oprava kostela přesáhne 
2 miliony. Farníci sbírají 
peníze.
Počátkem června zahájila firma HaSt z  Hustopečí práce 

na  opravě fasády Vranovického kostela. Zahájení opravy 
v letošním roce umožnilo získání dotace 1,4 mil korun, které 
poskytlo ministerstvo kultury, jako dotaci o  niž požádal 
za vranovickou farnost pan Radek Mach.

Kromě finančních prostředků, získaných z dotace probíhá 
ve  vranovické farnosti již od  počátku roku 2008 sbírka 
na opravu fasády, která ke konci června roku 2009 vynesla již 
téměř 400 tisíc korun. Jako každá oprava i oprava fasády měla 
předběžný rozpočet 1,45 milionů korun, který byl stanoven 
na  základě předpokladu, že nebude nutno odstranit celou 
fasádu až na  zdivo, ale postačí ji pouze odstranit v  místech 
nejhoršího poškození - asi 275 m2 a  zbytek staré fasády 
na  povrchu oškrábat a  nově naštukovat. Bohužel zátěžové 
zkoušky oškrabané staré fasády, prováděné firmou Cemix, 
která dodává na stavbu omítkovou směs, prokázaly, že stávající 
fasáda je již léty zvětralá a proto bude potřeba ji odstranit úplně 

celou, aby bylo možno dát na novou fasádu záruku. Z tohoto 
důvodu dojde k  navýšení ceny opravy fasády o  dalších asi 

200 tisíc korun. Nová 
omítka pak bude kvůli 
vzlínající vlhkosti 
do  výšky soklu (asi 
750 mm) sanační. 

Další část oprav 
bude prováděna 
z  příspěvku obce 
a  dalších darů, které 
se podaří shromáždit. 
Po  opravě fasády 
bude nutno opravit 
oplechování okenních 
parapetů, provést 
oplechování štítu proti 
zatékání a  vyměnit 
rýny okapy. Nové svody 
z  rýn kostela budou 
napojeny na  dešťovou 
kanalizaci, aby se 
zabránilo dalšímu Foto: Dagmar Humpolíková
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podmáčení okolí kostela. Klempířské práce bude provádět 
firma Klempex P+K a předběžná cena je odhadnuta na částku 
70 tis Kč. Nově instalované rýny a  okapy budou spolu se 
střechou věže opatřeny novými nátěry.

Při opravě fasády je též nutné vyměnit čtyři stará okna 
u  schodiště na  věž a  u  komory, které dodá firma Eurookna 
Ludvík, přičemž cena za jedno dodané okno byla dohodnuta 
pouze v  symbolické výši 1.000,- Kč. Za  tento dar bych chtěl 
jednateli společnosti, panu Liborovi Urbánkovi, tímto 
poděkovat.

Dále bude třeba provést instalaci ochranných prvků proti 
holubům, kteří dosud mohli volně vysedávat na  římsách 
a  okapech a  svým trusem znečišťovali okolí kostela. 
V neposlední řadě je pak nutno provést renovaci dveří na kůr, 
dveří u bočního a hlavního vchodu a také dvou soch sv. Cyrila 
s  Metodějem, kteří stojí po  stranách hlavního vchodu. Obě 
sochy bude zřejmě nutno opravit na místě, neboť jsou pevně 
zabudovány do stavby kostela. Také vnitřku kostela se nevyhne 
stavění lešení. Je třeba zajistit dvě prasklé cihlové klenby 
sponkami, aby nedošlo k  šíření prasklin a  ke  zřícení klenby. 
Ze zemních prací bude provedeno dokončení odvodňovacího 
kanálu ze zadní strany kostela kde dosud není a úprava okolí 
kostela.

Z výčtu prací je zřejmé, že celková částka se vyšplhá přes 2 
miliony korun a proto vás na závěr článku opět prosím abyste 
v rámci svých možností přispěli na realizaci této opravy Dary 
je možno zasílat anonymně přímo na účet vranovické farnosti 
1381695399/0800 s  variabilním symbolem 20 a  nebo zaslat 
na stejný účet složenkou popřípadě osobně předat panu faráři 
Josefu Malíkovi. Nejnovější příspěvky jsou vždy pravidelně 
vyhlašovány v  neděli po  mši svaté ve  vranovickém kostele. 
Po  domluvě s  duchovním správcem farnosti je možné získat 
potvrzení o výši daru, které je možno doložit na finanční úřad 
a použít k odečtu výše daru od základu daně z příjmů (fyzické 
i právnické osoby).

Pavel Kukleta

První svaté přijímání
První červnovou neděli proběhlo ve  farním kostele 

Navštívení Panny Marie ve Vranovicích první svaté přijímání 
čtyř dětí, které pečlivě připravil duchovní správce farnosti  
o. Josef Malík v náboženství. Děti po přípravě v náboženství 

a  po  udělení první svátosti smíření přistoupily k  prvnímu 
svatému přijímání se zapálenými křestními svícemi v nádherně 
vyzdobeném kostele při slavnostní mši svaté. 

Pavel Kukleta

Ze sportu 

Zapalování křestních svíček před prvním svatým přijímáním 
od velikonoční svíce.                                        Foto 2x: Pavel Kukleta

Čtveřice prvokomunikantů zleva: Jiří Mazuch, Jan Holeček, 
Jan Čeleda a Karolína Karpíšková

SK Vranovice

Fotbalisté zahajují další 
sezonu
Léto je v  plném proudu, všichni školou povinní už pomalu 

začínají vyhlížet nový školní rok a pro fotbal je to každoročně čas pro 
start dalšího ročníku mistrovských soutěží.

Dříve než se podíváme na  plány a  ambice toho kterého našeho 
družstva, ohlédněme se ještě zpět do  minulé sezony.

Základna, hoši ve věku 6 - 10 let, pod vedením Miloše Köhlera 
a Honzy Stankoviče obsadila 5. místo z osmi, s bilancí 14 7 1 6  53:62  
22 ( počet utkání, vítězství, remízi, prohry, skore, body). Hoši pracovali 
celou sezonu poctivě a  bez výraznějších problémů, což se projevilo 
ve  stále se zlepšujících výsledcích, především v  druhé polovině 
sezony. Oba trenéři se tomuto družstvu věnují dlouhodobě a  jejich 
práce tím samozřejmě získává čím dál větší organizovanost a kvalitu, 
která je prvotním předpokladem k  tomu, aby si vranovický fotbal 
dokázal vychovat odchovance, kteří budou své fotbalové dovednosti 
předvádět na  našem či jiném, vyšší soutěže hostícím stadionu. Už 
dnes pozorujeme fotbalové pokroky Marka Vetra, PavlaGoliáše, Jirky 
Bezvody, Kamila Bobreka, Jakuba Růžičky a  dalších, kteří patřili 
v  tomto družstvu k  nejlepším. Především Jakub Růžička dokázal 
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takřka každý víkend odehrát mistrovské utkání jak za základnu, tak 
za mladší a starší žáky. A ve všech případech s maximálním nasazením 
doprovázeným velmi dobrým výkonem. V soutěži střelců obsadil 6. 
místo v kategorii základen a umístil se na 6. místě. Na 8. místě pak 
skončil s 18 brankami Marek Vetr.

Do kategorie mladších žáků postoupili Pavel Goliáš, Marek Vetr, 
Jakub Růžička a Lukáš  Tomšík a oba naši trenéři tak vstupují   do nové 
sezony se 13 chlapci a s cílem navázat na velmi dobře položené základy 
vranovické budoucnosti.

Mladší žáci – věk 10 - 12 let vedl obětavě po celou sezonu Zdeněk 
Měřínský. Kdo se pohybuje kolem naší kopané ví, že to neměl vůbec 
jednoduché. Za  sezonu si prožil několik  „kolapsových“ stavů, ale 
dokázal je překonat a svoje svěřence v rámci možností sezonou velice 
kvalitně provést. Jsme velice potěšení, že bude ve své práci pokračovat 
i nadále, i když v poněkud pozměněném modelu, o kterém se zmíním 
později. Bilance našich mladších v  sezoně byla  20  6  2  12  36:67  
20 bodů. Umístili se na devátém místě z jedenácti. I v této kategorii 
je trenérem velice dobře hodnocen Jakub Růžička, dále pak mezi 
nejlepší patří Daniel Celnar a Daniel Měřínský. Samozřejmě i ostatní 
hoši odvádějí poctivou práci a  pokud v  ní budou pokračovat, tak 
o nich ještě uslyšíme.

Starší žáci – věk 12 - 14 let prošli sezonou nejprve pod vedením 
Olega Chmelíka a po jeho odchodu pak krátce  pod vedením Karla 
Hochmana a následně pak pod taktovkou Miroslava Ježe a Rostislava 
Trojana. Tato kategorie je srovnatelně náročná s  kategorií dorostu, 
v  dnešní době bych řekl, že možná i  náročnější. Mám na  mysli 
náročnost ve smyslu práce s hochy v letech, ve kterých velice obtížně 
respektují jakékoliv autority, dovolat se spolehlivosti a odpovědnosti 
je věc mírně řečeno nesnadná. Přesto všechno, velice rád konstatuji, 
že naši starší žáci pracovali v  rámci výše zmíněného v  mezích 
přípustných norem a i mezi nimi vidíme několik fotbalistů se solidním 
základem. Celou sezonou s  námi prošli Marek Tetur, Radim Blaha, 

Ondra Rosa, Mirek Ježa, Martin Cekl. Hodně nám pomohl několikrát 
zmíněný Jakub Růžička (vidíte, že jsem v  úvodu nelhal. Tento hráč 
byl prostě v  žákovských kategoriích u  všeho…), Perla Škňouřilová, 
jejíž fotbalové kvality ocenila řada trenérů našich soupeřů – škoda 
že není kluk - , chvíli také hrály, ale nakonec nás ve  štychu nechali 
holky z Ivaně – Katarína Čabová a Nikola Říhová, do svého zimního 
odchodu do  Pohořelic pomáhali také Oleg Chmelík, Petr Chmelík 
a Jakub Svoboda. Mimořádné ocenění zasluhují hoši z mladších žáků 
jako Daniel Celnar, Daniel Měřínský, Jakub Řezáč a hoši ze základny 
Jakub Růžička(zase), Jiří Bezvoda, Kamil Bobrek, kteří z  důvodu 
nízkého počtu starších žáků nastupovali takřka pravidelně ke dvěma 
utkáním po  sobě, každý týden. Pro nás se jedná o  jednoznačný 
doklad těch správných morálně volných vlastností, na kterých se dá 
do budoucna stavět. Bilance starších žáků v sezoně  20  10  2  8  80:48  
32 bodů. Obsadili šesté místo z jedenácti. V soutěži střelců kategorie 
starších žáků obsadil 4.místo Martin Cekl s 29 brankami, což je nejvíc 
branek vstřelených hráčem SK Vranovice v sezoně. Slušný.

No a než se mrknem na dorost objasním výše zmíněnou změnu 
modelu v práci s mládeží, konkrétně se žáky v sezoně 2009 / 2010.

Při pozorném čtení jste jistě postřehli, že už v loňské sezoně jsme 
se potýkali, hlavně v  kategorii starších žáků, s  nedostatkem hráčů. 
Tato skutečnost se prohloubila po skončení sezony odchodem všech 
zbývajících starších žáků do kategorie dorostu, čímž nám zůstali tři 
starší žáci a deset žáků mladších. To je na dvě družstva  méně než málo. 
Máme zato, že zrušení mladších a starších žáků a utvoření jednoho 
společného družstva je nejen ze sportovního hlediska velkým krokem 
zpět. Východisko ze situace jsme našli v partnerovi, kterým je Sokol 
Pohořelice. Protože i v Pohořelicích mají se žáky podobné problémy, 
dali jsme síly dohromady a do nové sezony vstoupíme se společným 
družstvem mladších a  starších žáků, pod názvem Pohořelice / 
Vranovice. Tréninkové jednotky budou probíhat v  Pohořelicích 
pod společným vedením, domácí utkání budeme hrát na  stadionu 
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ve Vranovicích. Cílem je společně nejen zachovat sportovní úroveň 
žáků obou klubů, ale také v  rámci dlouhodobější spolupráce tuto 
úroveň povýšit z úrovně okresní na úroveň krajskou.

Rodiče všech žáků byli předem o  záměru klubu informováni 
a osobně kontaktováni. Z jejich strany nebyly vzneseny žádné zamítavé 
názory a proto tento model začal v srpnu 2009 fungovat.

Dorost – vedený Martinem Třináctým a Petrem Trojanem skončil 
na sedmém místě ze čtrnácti, s bilancí 26  12  5  9  66:55  41 bodů. 
Kdo navštívil trénink nebo utkání dorostenců, měl možnost vidět 
jaký obrovský kus práce se svými svěřenci Martin udělal, a především 
jarní výsledky a  výkony byly excelentní. Bez přehánění. Kromě FC 
Hustopeče, kteří u  nás vyhráli a  myslím, že dodnes neví jak, odjeli 
všichni soupeři s prázdnou a s větším či menším přídělem. Dorostenci 
pracovali jako skutečný kolektiv. Vyzdvihovat někoho by nebylo 
v tomto případě spravedlivé. V soutěži střelců obsadil Martin Bradáč  
4. místo s  21 vstřeleným brankami. Je obrovská škoda, že pracovní 
a rodinné okolnosti nedovolují Martinovi v práci pokračovat. Snažili 
jsme se ho přesvědčit jak se dalo, ale bohužel odchází. Poděkovali jsme 
mu za jeho práci, nejen u dorostu, několikrát. A dnes tak činím touto 
formou naposledy. Dále dorostence opouští  Aleš Bradáč, Michal 
Bradáč a  David Rohrer, které si jejich mateřský klub Sokol Ivaň 
povolal domů do kategorie mužů. Do kategorie našich mužů odchází 
Filip Wächter, Pavel Koubek, Tomáš Veselý a  Tomáš Drábík. Všichni 
již za muže několikrát nastoupili, výkonnost na to mají  a počítáme 
s  nimi. Posledním odchodem z  řad dorostu je odchod vedoucího 
družstva Petra Trojana, který zároveň k  7. 7. 2009 ukončil veškeré 
svoje fotbalové aktivity a  opustil funkci místopředsedy výkonného 
výboru SK Vranovice. V  současnosti se intenzivně realizační tým 
dorostu hledá. Cílem pro příští sezonu je pro dorostence udržení 
okresního přeboru i pro další sezonu.

B muži – pod vedením Karla Hochmana prošli sezonou se 
střídavými úspěchy. Skončili desátí z jedenácti s bilancí  20  4  1  15  
25:61  13 bodů. Výsledkově jistě nic moc, výrazných porážek minimum. 
Přínosem pro klub tento kolektiv jistě je. Z  jeho řad několik hráčů 
pomáhá pravidelně A mužstvu, jak na zimním turnaji, tak i v průběhu 
celé sezony. Z kádru dnes již pravidelně nastupují za áčko Michal Ježa, 
Aleš Ficek, velmi dobře se nám jeví také Ondra Jelínek a  počítáme 
i  s  nově příchozím Romanem Ryzím z  Popic. Někteří hráči také 
aktivně pomáhali při ojedinělých brigádách na hřišti a při pořádání 
klubových akcí. Na rozdíl od hráčů A mužstva. V následující sezoně 
očekáváme opět podobný přístup hráčů ke klubovým povinnostem, 
doufáme, že z řad mužstva zase někdo další vyroste pro první mužstvo 
a  že následující sezonu završí béčko umístěním v  horní polovině 
tabulky.

A  muži – vedeni  krátce a  nepravidelně Pavlem Trojanem, 
celosezónně Milanem Halfarem, Rostislavem Trojanem a  od  zimy 
pravidelně Františkem Dokulilem skončili sedmí ze čtrnácti, bilance 

26   11  3  12   50 : 54   36 bodů. To je výsledek se kterým nejsme 
spokojeni a  to proto, že jsme museli vynaložit na  jeho dosažení 
jisté finanční prostředky, především na  angažmá hráčů  Pavla Fialy 
z Blučiny, Jana Jelínka z Velkých Němčic a Ivana Kavalíře ze Starovic. 
Využití této investice bych si jistě představoval daleko efektivněji, ale 
když není dostatek hráčů moc jinou možnost nemáte. 

Jsem velmi rád, že pro následující sezonu kádr prvního mužstva 
tvoří pouze a jenom hráči našeho klubu, to znamená nulovou investici 
do hostování hráčů z jiných klubů. Počítáme s tím, že kluci z dorostu 
potřebují nějaký čas na  adaptaci mezi dospělými, ale my budeme 
trpěliví. Je jen na  nich jak budou k  fotbalu přistupovat. Ze strany 
výkonného výboru mají a budou mít maximální podporu. 

Tak jako dorost, tak i  první mužstvo zaznamenalo několik 
odchodů. Dále u nás nebudou působit výše zmínění hráči z okolních 
klubů, odešel Honza Novák, který bude zřejmě působit ve vojkovickém 
béčku a největší ztráta potkala realizační tým, jež  opustil Milan Halfar, 
který odváděl několik let obrovský kus obětavé práce pro náš fotbal 
a první mužstvo nevyjímaje. Bude nám a mě osobně velice chybět, ale 
jeho rozhodnutí a potřebu odpočinout si respektujeme a doufáme, že 
se po nějakém čase mezi nás vrátí. Svou funkci ve VV nesložil a bude 

činný dále alespoň tam.
Realizační tým tak budou tvořit František Dokulil jako trenér 

asistent Karel Hochman a vedoucí Rosťa Trojan.
Cílem pro první mužstvo je stabilizovat kádr, zapracovat do kádru 

dorostence a  vytvořit předpoklady pro pokračování započatého 
zabudovávání domácích hráčů s  výhledem v  nejbližších letech 
s minimálním posílením atakovat minimálně okresní přebor.

Závěrem opět trochu statistiky, kterou dodal klubový kronikář 
pan Miroslav Bombela, všem utkáním prvního mužstva osobně 
přítomen.

Muži A- jaro 2009 – odehráno celkem 12 utkání. Odehráli:
12 Blecha Antonín - kapitán, Ježa Michal, Vybíral Václav, Unger 

Tomáš, Kavalíř Ivan , Zetel  Petr, Třináctý Martin
11 Klaiba Radek
10 Pavláček Petr
9 Jelínek Jan, Novák Jan
8 Wächter Filip, Ficek Aleš
7 Nevěděl Radek
5 Koubek Pavel
2 Hochman Petr, Novák Jiří, Veselý Tomáš
1 Kotačka Vladimír, Drábík Tomáš

V okresní střelecké soutěži se na čtvrtém místě umístil s patnácti 
brankami Zetel Petr.

Statistiky B mužstva a dorostu neuvádíme protože nám je příslušní 
vedoucí buď nedodávají nebo dodávají tak nepravidelně, že se z nich 
nedá žádný přehled bohužel udělat. Třeba je nová sezona přiměje 
k lepší spolupráci stran kroniky a statistiky SK Vranovice. 

Starší žáci – jaro 2009 – odehráno 11 utkání. Nastoupili - 
počet branek:

10 Blaha Radim- 4 branky, Rosa Ondřej – 1 br., Tetur Marek – 4 br., 
Škňouřilová Perla, Cekl Martin – 15 br.

9 Ježa Miroslav – 5 branek
8 Růžička Jakub, Celnar Daniel
7 Nguzen Dan
6 Měřínský Daniel
5 Čabová Katarína, Bobrek Kamil, Bezvoda Jiří
4 Řezáč Jakub
3 Furch Radek, Vetr Marek
2 Prokeš Jaroslav, Říhová Nikola, Kučera Tomáš, Trecha Kamil, 

Hladík Jaroslav
1 Soukup Lukáš, Liška Jakub, Goliáš Pavel

Mladší žáci – jaro 2009 – odehráno 11 utkání. Nastoupili - 
počet branek:

10 Celnar Daniel – 3 branky
9 Furch Radek, Měřínský Daniel, Bezvoda Jiří, Hladík Jaroslav – 1 

branka
8 Vetr Marek – 1 branka, Bobrek Kamil
7 Růžička Jakub – 6 branek, Goliáš Pavel – 1 branka
6 Kučera Tomáš
4 Řezáč Jakub, Trecha Kamil
3 Prokeš Jaroslav, Liška Jakub
2 Matura Lukáš
1 Tomšík Lukáš, Soukup Lukáš, Kučera Marián 

Základna  – jaro 2009 – odehráno 7 utkání. Nastoupili - počet 
branek :

7 Bezvoda Jiří – 1 branka
6 Vetr Marek – 12 branek, Goliáš Pavel – 2 br., Köhler Jakub, Helešic 

Svaťa, Bobrek Kamil, 
5 Suchánek Marek, Kozel Libor
4 Růžička Jakub – 14 branek, Tomšík Lukáš – 1 branka, Zedníček 

Filip
2 Soukup Lukáš, Svoboda Tomáš, Strouhal Lukáš
1 Kučera Marián, Kozlová Sabina, Hošpes Kryštof
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grafické studio
vytvoříme pro vás jakýkoli návrh

webdesign
dejte o sobě vědět světu

fotoateliér
ulovte s námi jedinečné okamžiky
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portréty, glamour, dětské fotografie
kalendáře, modelingová fotografie...

loga, vizitky, razítka, hlavičkové papíry 
letáky, prospekty, katalogy, plakáty... 

domény a webhosting, tvorba webových prezentací s garancí 
použitelnosti, přístupnosti, optimalizace pro vyhledávače, 
moderních standardů a stálé péče...

Sdružení přátel výtvarného 
umění - Amis Art
Soutěžte o nejlepší letní fotografii
Podařilo se vám o letošních prázdninách ulovit neobvyklou 

fotografii nebo se teprve na dovolenou chystáte? Pak si dejte 
záležet a podělte se o svůj um s ostatními. Své nejlepší fotografie 
pošlete do sdružení Amis Art. To totiž hledá a chce zviditelnit 
nové talenty v rozmanitých výtvarných oblastech. Teď vyhlásilo 
soutěž v digitální fotografii s názvem „LÉTO 2009“.

Podmínkou je, že soutěžní snímky musí být pořízené 
letos v  létě. „To znamená v  období od  letního slunovratu 
do podzimní rovnodennosti. Z nejzajímavějších snímků bude 
uspořádána výstava, na jejíž vernisáži budou vítězům předány 
zajímavé ceny,“ zve k účasti Naďa Rejtková ze sdružení Amis 
Art.

Úplně na závěr Vás zvu na všechna utkání družstev SK Vranovice, 
rozlosování je přiloženo. 

V  rámci (po)hodových oslav bude v  sobotu 22. srpna 2009 
odpoledne sehráno další pohodové utkání žen. Dobrá zábava je jistě 
zaručena.

Rosťa Trojan 

Kultura

Podrobné informace o  soutěži naleznou zájemci 
na  internetových stránkách www.amisart.blog.cz/rubrika/
fotosoutez. Na  těchto stránkách jsou zveřejněna pravidla 
soutěže, termíny i adresa kam snímky posílat. Všechny soutěžní 
fotografie budou postupně zveřejňovány i v internetové galerii 
fotografií na stránkách sdružení Amis Art v sekci soutěžní foto.

Sdružení Amis Art zahájilo svoji činnost v  lednu 
letošního roku první společnou výstavou obrazů a  fotografií 
ve  výstavních síních staré radnice v  Pohořelicích. K  vidění 
byla dílka všech členek, kterými jsou: Hana Celnarová, Božena 
Celnarová, Darina Baránková, Anna Pouzová, Anna Pouzová 
ml., Iva Rapcová, Veronika Šťastná a Naďa Rejtková.

„Naší snahou je vnést do  běžných všedních dní více 
výtvarného umění, více výstav a více příležitostí pro všechny. 
Setkat se s  „výtvarnem“ v  jeho rozmanitých a  úžasných 
podobách,“ přiblížila Naďa Rejková. Podle ní se sdružení 
nebrání ani spolupráci a výstavám tvorby i  jiných výtvarníků 
z regionu. Zejména těch, kteří nejsou profesionálové, ale pro 
které je výtvarné umění koníčkem. 

„Díky vstřícnosti a  ochotě pracovníků knihovny 
ve  Vranovicích má sdružení Amis Art možnost vystavovat 
i ve Vranovicích. V únoru a březnu byly v knihovně výstavy 
fotografií, v  dubnu výstava obrazů a  v  červenci výstava 
patchworku. V  srpnu zveme na  výstavu fotografií a  v  září 
na  výstavu obrazů. Velmi tímto děkujeme paní Blance 
Papežové a  panu Vladimíru Jungrovi za  pomoc při instalaci 
a  zajištění výstav a  těšíme se na  další spolupráci,“ zakončila 
Naďa Rejtková.

(hum, rej)
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 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. 04/2009 vychází 18. 8. 2009, uzávěrka příštího čísla je 20. 9. 2009, vychází 1. 10. 2009. 
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Společenská
rubrika

 l Životní jubilea:

Září
Chmelová Růžena  ...................82 let
Faronová Marie  .......................86 let
Záblacký Martin  ......................80 let
Sedláček Václav ........................60 let
Jebavá Zlatuška  ........................70 let
Bombelová Marie .....................80 let
Rosa Vlastimil  .........................70 let
Faronová Anna .........................81 let
Wenischová Marie ...................83 let
Trojanová Marie .......................83 let
Langová Bedřiška .....................80 let

Říjen
Faronová Marie  .......................83 let
Dobešová Venuše .....................84 let
Fantová Zdeňka  .......................81 let
Rujzlová Božena  ......................83 let
Odehnal Bohuslav  ...................90 let
Sedlická Božena  .......................80 let
Veselá Marie  .............................86 let
Oblezarová Albina  ..................86 let
Furchová Helena  .....................84 let
Hladík Jaroslav  ........................70 let
Kýr Jan  ......................................60 let
Lorenzová Vlasta  .....................81 let

 l Narození
Karin Zemanová 
Claudie Krajčová

 l Úmrtí
Marie Krupicová 
Petr Sedlák
Josef Šťastný 

 l Sňatek 
Aleš Hanuš a Jana Němcová

 l Počet obyvatel ke dni  
 20.07.2009

Muži ............................................1000
Ženy ............................................1027
Celkem........................................2027
z toho dospělí .............................1729
děti ................................................298

Zdroj: matrika OÚ 
připravila Zuzana Škamradová

Integrovaná 
doprava 
2009/2010
Několik řádků k  připravovanému 

grafikonu vlakové dopravy pro rok 
2009/2010.

Linka S3, kterou využíváme pro 
cestování směr Brno dozná nějaké 
změny. Nejpodstatnější je ta, že když 
jsme se naučili cestovat z  a  do  Heršpic 
přes Brno hlavní, tak nám zase změnili 
poměr zastavování vlaků. V  minulém 
grafikonu nezastavovala většina vlaků 
z Brna v Horních Heršpicích. Pauza byla 2 
hodiny. V tomto návrhu to zase „odnesl“ 
směr opačný. Z 39 vlaků směr Brno jich 
v  Horních Heršpicích nestaví 24 ( tj.61 
%). Ani jeden v době od 13:12 do 19:12 
tj. 6 hodin. Dostat se tedy do a z Heršpic 
bude opět malé dobrodružství 
a sledování zpoždění vlaků do Hrušovan 
nad Jevišovkou a  do  Zastávky, protože 
přiměřená náhrada MHD neexistuje. 
Vlakem se jedná o 4 min. MHD pak 40 
min s  několika 
přestupy nebo 
pěšky. Neznám 
přesná čísla, 
ale dle odhadu 
využívá žst.Horní 
Heršpice z  tratě 
od  Břeclavi cca 
300 cestujících 
denně. Je to 
n e j r y c h l e j š í 
spojení do  této 
části Brna. 
Možnost zde 
zastavovat, by představovala posunutí 
kolizních vlaků o  1 až 2 minuty, jak 
je to běžné při každodenním provozu 
v  této stanici. Částečnou kompenzací 
by bylo zastavování vlaků linky R5 
ve  Vranovicích a  získaný čas pak 
využít k  přesunu do  Heršpic. Využití 
kapacity vlaků této linky je v  úseku 
Brno - Břeclav velice malé. V  soupravě 
o  320 místech bývá v  dopoledních 
časech využita většinou asi tak desetina. 
Většina cestujících použije v  úseku 
Brno – Břeclav přímých rychlíků 
odjíždějících několik minut před nimi. 
Zastavováním ve  Vranovicích, by jistě 

došlo k  lepšímu využívání souprav. 
Spádovost do  Vranovic (cca 14.000 
obyvatel) je určitě větší než v  úseku 
Šakvice – Podivín. Cestující ze Zaječí je 
v Brně dříve než z Vranovic (za 29 min. 
oproti 31 až 33 minutám). Od zavedení 
systému IDS Jmk, nedošlo kromě zvýšení 
počtu spojů ke  zkvalitnění systému 
(z  pohledu Vranovic) tj. ke  zkrácení 
času – rychlosti a  pokrytí území - 
zastavování v  Horních Heršpicích. 
Citace z  KONVEKCE: čl.2.1...s cílem 
zajišťovat účelnou, efektivní a  kvalitní 
dopravu obsluhu území. Čl.2.2. ...trvale 
rozvíjet a  zkvalitňovat služby veřejné 
osobní dopravy v území IDS JMK, udržet 
a zvyšovat podíl veřejné osobní hromadné 
dopravy... Současné návrhy minimálně 
těmto dvěma článkům nevyhovují. 
Podíl individuální dopravy se určitě 
zvýší, pokud bude využíván současný 
návrh. V této době je již „návrh“ více či 
méně projednán a dohodnut s dopravci. 
Možné budou jen nepatrné úpravy, ale 
i ty by mohly systém zkvalitnit. Veškeré 
připomínky možno zaslat na  KORDIS. 
Obec připomínky zaslala.

Většina systémů integrované dopravy 
je zaměřena na  návoz cestujících 
do  velkých měst v  pracovní dny. 

Cestování o  víkendech 
je podstatně horší. 
Hlavně provázaností 
spojů a  možností 
využívání rychlíků. 
Např. v Brně směr Praha 
– nutnost přijet do Brna  
50 min. před odjezdem 
rychlíku. Při cestě 
zpět je to opět 50 min. 
čekání na  navazující 
spoj. Využitím taktu 
posunutého o  půl 
hodiny by to bylo jen 

20 min. Chcete navštívit třeba Valtice? 
Pak počítejte s  čekáním v  Břeclavi 70 
min (8:21 – 9:31). Na zpáteční cestě je to 
lepší, čekáte jen 68 min. (16:30 – 17:38). 
Ještě více času strávíte v čekárně při cestě 
do  Lednice (od  12:21 do  14:10), bez 
mála dvě hodiny. Dalších podobných 
příkladů by se našlo mnoho. Nejedná 
se tedy v žádném případě o zkvalitnění 
a  možnosti, že by osobní hromadná 
doprava byla upřednostněna před 
individuální, v  dnešní uspěchané době, 
ani nemluvě.

Oldřich Vybíral 


