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VRANOVICKÝ
občasník

Děti mají sluníčkovou školu
Jasně žlutá a okrová škola teď svítí ze středu Vranovic a zvesela láká žáky dovnitř. Po 

letech hořekování se podařilo základní školu zateplit, vyměnit stará okna a přidat novou 
fasádu. V úterý 16. září 2008 starosta obce Jan Helikar oficiálně převzal opravenou budovu 
od dodavatelů. Hlavní kus práce se podařilo zrealizovat v době prázdnin, začátek školního 
roku tak nebyl narušen a poslední dny se jen dokončovaly drobné práce. „O nutnosti 
výměny oken a celkové rekonstrukci budovy základní školy se mluvilo již několik let. Po 
dlouhých letech plánování se to konečně podařilo. Pomohly nám evropské peníze, které 
jsou historicky vůbec první dotací pro Vranovice,“ ocenil pomoc starosta a upřesnil: 
„Výměna starých dřevěných oken a dveří za plastové, zateplení obvodových zdí a stropů 
a fasáda si vyžádaly 7.921.016,- Kč. Evropská unie - Fond soudržnosti se na této investici 
podílí částkou 4.788.125,- Kč, Státní fond životního prostředí částkou 281.654,- Kč 
a obec Vranovice částkou 2.851.237,- Kč.“ 

Rekonstrukce školní budovy má ještě přídavný efekt, který se projeví šetrností 
k životnímu prostředí i k obecní pokladně. „Na topení bychom měli uspořit 558 GJ za rok, 
což představuje roční úsporu plateb za energie ve výši cca 220.000 korun a nezanedbatelné 
je snížení emisí CO2 o třiatřicet tun za rok,“ věří v nemalou návratnost investovaných 
prostředků starosta Jan Helikar.

-hum-

Foto: Dagmar Humpolíková
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Starosti starosty
Letošní dovolené, prázdniny a celé 

letní období jsou již minulostí a nás 
všechny čeká návrat do reality všedních 
dnů. 

PET lahve a lepenky do kotle na 
topení nepatří. 

S přicházejícím podzimem nás 
čeká i zhoršení životního prostředí, 
a to zejména častějším zhoršením 
rozptylových podmínek, které ovlivnit 
nedokážeme. Ale také lokálním 
vytápěním rodinných domů. V letošním 
roce došlo k dalšímu zvýšení cen 
energie, a tím dojde i ke zvýšení nákladů 
na vytápění. Každý z nás přemýšlí, jak 
ušetřit, a samozřejmě se to týká i topení. 
A je to tak naprosto normální. Jen bych 
chtěl touto cestou apelovat na každého 
z vás, aby rovněž zvážil, zda úsporou 
na topení a spalováním všech možných 
(někdy i nemožných) zdrojů tepla 
nezhoršuje ovzduší nás všech a občas 
zvedl hlavu a podíval se, jak dýmí některé 
komíny. Určitou výhodou je, že každý 
kdo pálí různé lepené odřezky, PET 
lahve  a další odpad obsahující lepidla, 
barvy a jiné umělé hmoty, se prozradí 
sám. 

Obec nemá žádnou možnost 
postihu toho, kdo evidentně spaluje 
neekologické látky. Nezbývá, než apel na 
zdravý rozum, toleranci a na rovnováhu 
mezi šetřením rodinného rozpočtu na 
topení a znečišťováním ovzduší v celé 
obci. Aby byl tento apel účinný, nesmí 
zaznívat jen z úst starosty. Každý z vás, 
komu není život v naší obci lhostejný, 
musí najít odvahu a i sousedovi, kterému 
jde z komína temný kouř, vysvětlit, že 
znečišťuje životní prostředí nás všech. 
Zkusme společnými silami eliminovat 
zdroje znečištění ovzduší v naší obci.

V případě prokázání používání 
nedovoleného topiva se občané dopouštějí 
porušení § 12 Zákona o ochraně ovzduší, 
který nedovoluje spalování odpadu v 
domácích topeništích. Vystavují se tak 
sankci, která může dosáhnout výše až sto 
padesáti tisíc korun.

Vinné kvasinky nepatří do kanali-
zace. Ničí čistící baterie.

S nadcházejícím podzimem přichází 
sběr hroznů a tím i další starost starosty 
– provoz čističky odpadních vod. Jedná 
se o zdánlivě nesouvisející oblasti. 
Technologie čističky odpadních vod je 
však založena  na biologických procesech. 
Vypouštění kvasinek při stáčení vína 
a čištění nádob do veřejné kanalizace je 

naprosto nevhodné a v zásadě smrtící 
pro bakterie v čističce.

V loňském roce jsme takové případy 
zaznamenali a trvalo několik měsíců, 
než došlo k obnově žádoucí sedimentace 
v ČOV. Naštěstí byla znečištěna pouze 
jedna nádrž. V případě, že by došlo ke 
znečištění obou nádrží a následnému 
úplnému zastavení sedimentace v ČOV, 
došlo by k naprostému zastavení 
čističky a k následné ekologické havárii. 
Důsledky by byly pro obec, ale i pro  zdroj 
znečištění velice nepříjemné a finančně 
nákladné.

Proto si touto cestou dovolím vyzvat 
všechny vinaře k  tomu, aby kvasinky 
a vylisované hrozny nelikvidovali 
prostřednictvím veřejné kanalizace.

Ing. Jan Helikar
starosta

Veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce 
se koná ve čtvrtek 

23.10.2008 v 19.00 hodin 
v zasedací místnosti  

OÚ Vranovice

Z činnosti 
rady obce

Foto: Dagmar Humpolíková

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

 Usnesení rady č. 5 / 2008 
 ze dne 28. 7. 2008
 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1. Rada obce schvaluje předložený de-

veloperský projekt na lokalitu Nad 
Dolinami.

1.2. Rada obce schválila Zásady pro vydávání 
obecního zpravodaje Vranovický občas-
ník.

1.3. Rada obce schválila Pravidla publiková-
ní v obecním zpravodaji Vranovický ob-
časník.

1.4. Rada obce schválila pravidelnou odmě-
nu 1.000,-Kč za každé vydání VO. 

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

1.6. Rada obce schválila poloviční poža-

dované navýšení ceny dodatkem č. 1. 
Smlouvy o dílo na vypracování změny č. 
5 územního plánu.

1.7. Rada obce schválila dodatek č. 1 Smlouvy 
o dílo se společností Atelier Habina s.r.o. 
na zpracování projektu na rekonstrukci 
hřbitova.

2.  Ukládá:
2.1. Připravit k projednání v Radě obce roz-

bor důvodů dosud nepřipojených nemo-
vitostí na obecní kanalizaci. ( technické 
překážky, rekonstrukce atd.)

 T: 31.8.2008 O: D. Dofek
2.2.  Rada obce ukládá na základě hospoda-

ření k 31.7.2008 připravit Rozpočtové 
opatření č. 2  na r. 2008.

  T: 15.8.2008 O: starosta, předseda FV
2.3.  Rada obce ukládá předložit aktualizova-

ný developerský projekt Nad Dolinami 
po projednání možnosti získání pozem-
ků od současných majitelů.

  T: 30.8.2008 O: starosta 
3.  Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce bere na vědomí zprávu o hos-

podaření za I. pololetí 2008.

 Usnesení rady č. 16 / 2008 
 ze dne 11.8.2008
 Rada:
1.  schvaluje: 

1.1. Rada obce projednala návrh rozpočtové-
ho opatření č. 2 a doporučuje jej schválit 
na jednání ZO.

1.2. Rada obce schválila Rámcovou smlouvu 
o spolupráci a minimální částku pro uza-
vírání těchto smluv na 500,-Kč (sponzor-
ství kulturních a společenských akcí).

1.3. Rada obce schválila proplacení 7 m2 
zámkové dlažby za cenu 185,- Kč á 1m2 
+ DPH na vybudování parkovacího mís-
ta svépomocí před č. p. Zahradní 555.

1.4.  Rada obce schválila hospodářské výsled-
ky ZŠ a MŠ Vranovice k 30. 6. 2008.

1.5.  Rada obce schválila (s uvedenými výhra-
dami) předloženou studii na rekonstruk-
ci hřbitova.

1.6.  Rada obce vybrala za vítěze veřejné za-
kázky na poskytování Právní služby na-
bídku JUDr. Macha za cenu 5.000,- Kč + 
DPH á 1 měsíc.

1.7.  Rada obce schválila předloženou 
Smlouva dle §51 OZ s Regionálním 
muzeem v Mikulově na archeologický 
dohled a případný výzkum při reali-
zaci investice IS a komunikace na ul. 
U Hlinku.

2.  Ukládá:
2.1.  Rada obce uložila dopracovat návrh 

rozpočtového opatření č. 2 dle přijatých 
změn.
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  T: 15. 8. 2008 O: předseda FV
2.2.  Prověřit soulad mezi uzavřenými smlou-

vami a skutečností u prodeje bytů na ul. 
Přibická 270.

  T: 31.8.2008 O: JUDr. Mach
2.3.  Ukládá, na základě skutečného zaměření 

stavby komunikace – bytovky Přibická, 
vymezit část pozemku 798 / 10, o který 
bude mít obec zájem.

  T: 30.10.2008 O: starosta 
2.4.  Rada obce ukládá v souladu s volebním 

zákonem organizačně a technicky zabez-
pečit volby do zastupitelstev obce.

  T: krajské volby O: starosta 
2.5.  Rada obce ukládá projednat se zpraco-

vatelem studie výhrady k vypracované 
studii na rekonstrukci hřbitova .

  T: 31.8.2008 O: starosta
2.6. Rada obce uložila vypořádat nájemní 

smlouvy s uživateli zahrádek na pozem-
cích, které nejsou ve vlastnictví obce.

  T: 30.9.2008 O: JUDr. Mach 

 Usnesení rady č. 17 / 2008 
 ze dne 25. 8. 2008
 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1. Rada obce doporučuje ZO ke schválení 

navýšení dotace na r. 2008 pro ZŠ o část-
ku 29.000,- Kč.

1.2. Rada obce schvaluje řediteli ZŠ 
Mgr. Oldřichu Vybíralovi nový platový 
výměr se zařazením do 5 platového stup-
ně, s účinností od 1. 8. 2008. 

1.3.  Rada obce schválila opravené Zásady 

pro vydávání obecního zpravodaje 
Vranovický občasník.

1.4. Rada obce určila za zapisovatelky voleb-
ních komisí do Krajského zastupitelstva 
Lenku Jančovou a Miluši Sedláčkovou.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit rozbor, 

včetně návrhu na řešení úhrady dluhu 
..............

  T: 5.9.2008 O: starosta

 Usnesení rady č. 18 / 2008 
 ze dne 8. 9. 2008

 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1.  Rada obce schválila žádost společnosti 

Sonnberg, a. s. o povolení značení ko-
merčního cíle v katastru naší obce.

1.2. Rada obce schválila a doporučila k pro-
jednání a schválení v ZO předložený 
Developerský projekt v lokalitě Nad 
Dolinami.

1.3.  Rada obce schvaluje závěry z jednání 
starosty obce se zástupci SŽDC ve věci 
postupu při odstraňování stromů z po-
zemku p. č. 2841 podél vodoteče a ná-
sledného vyčištění vodoteče.

1.4.  Rada obce schválila ukončení nájmu 
s paní Korábovou dohodou ke dni 31. 8. 
2008.

1.5.  Rada obce souhlasí se zbudováním vo-
dovodní šachty k RD č. p. 508 na pozem-
ku obce a s úhradou 50% ceny vodovod-
ní šachty.

1.6.  Rada obce schválila pro ředitele ZŠ, 
s platností od 1. 9. 2008, osobní příplatek 
ve výši 3000,- Kč.

1.7.  Rada obce schválila pravidelné půl roční 
hodnocení práce ředitele ZŠ a současně 
schválila úkoly pro II. pol. 2008.

1.8.  Rada obce schvaluje Základní škole 
a mateřské škole Vranovice dočasné čer-
pání částky ve výši 7227,- Kč měsíčně, 
včetně odvodů, ze stávající provozní do-
tace na plat pomocné kuchařky. 

1.9. Rada obce schválila vybudování chod-
níku na ul. Ivaňská ( prodloužení k nové 
ul. U Hlinku) jako vícenáklad k probíha-
jícím IS a komunikaci ul. U Hlinku.

1.10. Rada obce schvaluje v souladu 
s vyhláškou obce č. 1/2008 o místních 
poplatcích žádost paní …...........................
na parkování kamionu v dolní části ul. 
Přibická.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce uložila zajistit vypracová-

ní zastavovací studie na lokalitu Nad 
Dolinami.

  T: 15.10.2008 O: starosta
2.2. Rada obce uložila připravit návrh smluv 

na směnu pozemků dle Developerského 
projektu v lokalitě Nad Dolinami.

  T: 15.10.2008 O: starosta

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

o vyhodnocení akce Zateplení a výměna 
oken ZŠ.

Česká pošta mění 
provozní dobu
Od 1. října 2008 dochází k omezení 

provozní doby také na pobočce České 
pošty a. s. ve Vranovicích. Otevírací 
a zavírací hodiny se nemění, prodlužuje 
se však o hodinu polední pauza, která 
začíná v  11 hodin a končí ve 13:30 
hodin.

Připravte si 
nebezpečný 
odpad
Mobilní sběr nebezpečného odpadu 

se bude konat v sobotu 6. 12. 2008. Sbírat 

se budou chemikálie, kyseliny, baterie, 
akumulátory, zářivky, ledničky, televize, 
pneumatiky a další předměty obsahující 
nebezpečné látky.

Rozpis zastávek:

07:30 – 08:20 hodin  ulice Kopečky

08:40 – 09:30 hodin ulice Přibická

09:50 – 10:40 hodin roh ulice Nové

  a Nosislavské

11:00 – 11:50 hodin Náměstíčko

13:00 – 13:50 hodin obecní dvůr

Končí termín 
doplatku za 
popelnice 
31. října 2008 končí termín na 

doplacení druhé částky za vývoz 
popelnic. Občané, kteří mají zaplacený 
pouze poloviční poplatek, musí částku 
k doplacení uhradit do tohoto termínu. 

Koncem září skončil týdenní svoz 
popelnic, od října budou vyváženy ve 
čtrnáctidenních intervalech, každý lichý 
týden. První svoz bude  10. 10. 2008. 

Počtou si 
i zahraniční 
návštěvníci
Webové stránky na ně hovoří 
anglicky a německy
Zajímavosti o naší obci se nyní 

mohou dozvědět i ti, kterým je narozdíl 
od češtiny bližší angličtina, či němčina. 
Snad za to může doména eu, na kterou 
jsme před rokem vsadili, zahraniční 
návštěvníci se na našem webu teď 
objevují ve velkém počtu. Cizojazyčné 
mutace byly tedy malou povinností 
a slušností vůči nim. Překladem textů 
se prokousali Martin  Třináctý a Pavla 
Toncrová. 

-hum-

Nová otevírací doba na poště:
pondělí a středa
7:30 – 11:00 13:30 – 17:30 hodin
úterý, čtvrtek a pátek
7:30 – 11:00 13:30 – 15:00 hodin
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Volby do krajských 
zastupitelstev
Několik tisíc volebních místností se ve dnech 
17. - 18.října 2008 otevře pro volby do 
krajských samospráv.
Do v pořadí již třetích krajských voleb od vzniku vyšších 

územně samosprávních celků v roce 2000 můžete zasáhnout 
svým hlasem již za několik dní. Krajská zastupitelstva jsou 
volena jednou za čtyři roky a představují volený samosprávný 
orgán. Z členů krajských zastupitelstev jsou následně voleni 
členové krajských rad, výkonných orgánů samosprávy a krajští 
hejtmani. 

Volby se konají celkem v třinácti krajích s výjimkou 
Prahy, kde se volby do zastupitelstva uskuteční společně 
s komunálními volbami v roce 2010. V minulých krajských 
volbách byla volební účast kolem 30% voličů. 

Volit mohou občané ČR, kteří dosáhli věku alespoň 18 let. 

Jak volit?
Nejpozději 3 dny před volbami jsou voličům distribuovány  �

hlasovací lístky, v případě ztráty či poškození obdržíte novou 
sadu lístků a obálku přímo ve volební místnosti 

po prokázání totožnosti a státního občanství ČR občanským  �
průkazem nebo cestovním pasem je voliči umožněno 
hlasování 

za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do obálky 1  �
lístek s politickou stranou, hnutím či koalicí, který se rozhodl 
volit a obálku s lístkem vhodí do volební schránky

preferenční hlasy: lze zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty  �
uvedené na 1vybraném hlasovacím lístku 

v případě závažných (zdravotních) důvodů lze požádat  �
obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o hlasování mimo 
volební místnost, k voliči jsou pak vysláni 2 členové volební 
komise s přenosnou hlasovací schránkou 

Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb?
výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na svých  �

stránkách volby.cz 
průběžné výsledky jsou oznamovány po uzavření volebních  �

místností, celkové výsledky jsou oznámeny o něco později 
Státní volební komisí.

Z čeho vybírat?
V Jihomoravském kraji kandidují tyto politické strany 

a hnutí. Uvedeny jsou v pořadí podle přidělených čísel se 
jmény lídrů na prvních místech. Pro zajímavost jsou uvedeni 
i doplňující kandidáti z Vranovic a Přibic.

Komunistická strana Čech a Moravy
1. MUDr. Vojtěch Adam - starosta Ivančic 
56. Martin Hochman - výpravčí Vranovice

SNK Evropští demokraté
1. Ing. Dymo Piškula - starosta města Břeclav

KDU ČSL 
1. Ing. Stanislav Juránek - hejtman JMK

Nezávislí
1. Zdeněk Juračka - starosta Ladná
65. Petr Rujzl - student Vranovice

Strana zelených
1. PhDr. Kateřina Dubská - vydavatelka Brno

Moravané
1. PhDr. Jiří Pernes - historik Brno

Česká strana národně socialistická
1. Ing. Tomáš Foral - zahradní architekt Brno

Strana zdravého rozumu
1. Jiří Stanislav - starosta Horní Dubňany

Sdružení pro republiku - Republikánská strana 
Československa

1. Miroslav Mrkvička - živnostník Tišnov
SDŽ - Strana důstojného života

1. Ing. Patrik Reichl - ředitel Divize Regiony, Czech inv. 
Hrušovany n/Jev.

Pravý Blok
1. Josef Konečný - soukromý zemědělec Lovčice

Alternativa 2008
1. Jiří Tomek - energetický auditor Přibice

ODS
1. Ing. Milan Venclík - 1. náměstek hejtmana Jm.kraje, 
ekonom Brno
55. František Stankovič - starosta obce Přibice

ČSSD
1. Mgr. Michal Hašek - poslanec Drásov

Folklor i Společnost
1. Ing. Jan Privarčák - místostarosta Brno

Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví
1. Simona Skoumalová - studentka vysoké školy Brno

Konzervativní koalice
1. Vojtěch Fila - soukromý zemědělec Brno

„DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU“
1. JUDr. Anna Haisová - advokátka Brno

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
17. a 18. října 2008

Vranovice

Dne 18. 8. 2008 byl stanoven minimální počet 6 členů pro 
každou okrskovou volební komisi 

(§ 15 písm.c) zákona 130/2000 Sb.).

V naší obci budou 2 volební okrsky (§ 15 písm. f ) zákona):

Okrsek č. 1 bude mít sídlo v budově OÚ, Školní 1 a volit zde 
budou občané z čísel popisných 1 – 400.

Okrsek č. 2 bude mít sídlo ve Školním klubu, Školní 414 
a volit zde budou občané z čísel popisných 401 a výše.
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Obec nebo obecní 
úřad?
Část 2

V prvních měsících roku 1990 se 
ani při pořizování písemností nehledělo 
na to, či je dokument opatřen razítkem 
obce, či obecního úřadu, ať se jednalo 
o katastrální úřad, úřad práce, či banku. 
V dnešní době je to již nemyslitelné. 
Všichni jsou si tohoto rozdílu vědomi.  
V republice se řešilo několik případů 
i soudně. 

Po obnovení demokracie v naši zemi 
po roce 1989 bylo nutno zajistit, jak jsem 
uvedl již minule, vlastní fungování státu. 
Přijímalo se mnoho rozsáhlých zákonů 
nebo se částečně novelizovaly stávající. 
Pro rozdělování dotací bylo nutno 
vytvářet tzv. mikroregiony. Na území 
okresu Břeclav jich vzniklo několik: 
Podluží, Hustopečsko, Kloboucko, 
Mikulovsko, Lednicko–valtický areál, 
Čistá Jihlava. Tyto se pak staly základem 
pro vytváření tzv. malých okresů jako 
přiblížení státní správy občanům. 

První varianta, která byla vytvořena 
na základě zadaného matematického 
modelu – velikost sídla, počet obyvatel 
ve spádovém území, vzdálenost obcí 
– určila pro naši obec Bučovice. Ty 
splňovaly všechny zadané parametry až 
na dostupnost. Model počítal vzdálenosti 
vzdušnou čarou. Proti tomuto se většina 
obcí vzbouřila. Byl vypracován návrh 
samotnými obcemi, kam by chtěly spadat. 
My jsme si v první fázi mohli vybrat 
mezi Hustopečemi, Židlochovicemi 
a Mikulovem. Na základě iniciativy 
města Pohořelice a hlavně senátora 
Ing. Ladislava Schovánka se podařilo 
prosadit výjimku ze zákona a sídlo obce 
s pověřeným obecním úřadem vzniklo 
v Pohořelicích. Zároveň jsou pro naši 
obec Pohořelice i obcí s rozšířenou 
působností. Ne vždy je tomu tak. Např. 
v Drnholci je stavební úřad v rámci (ORP) 
a spadá pod Mikulov (POU). S odstupem 
času můžeme říci, že to byl správný krok. 
Protože k Pohořelicím se přihlásily obce 
ze tří okresů (Znojmo, Brno-venkov 
a Břeclav), následovalo sjednocení. 
Všechny obce patří nyní územně do 
okresu Brno-venkov. Zjednodušila se 
tak veškerá administrativa.

Od roku 1990 platil zákon č. 367/1990 
Sb. o obcích. Ten byl nahrazen novým 

zákonem až po deseti letech (128/2000 
Sb.). Aby se odlišila obec od obecního 
úřadu, byly nahrazeny výrazy:

obecní rada za radu obce, obecní 
zastupitelstvo za zastupitelstvo obce, 
obecní rozpočet za rozpočet obce atd. 
Byl zpřísněn i dohled nad hospodařením 
obcí. V 90. letech se směrnice 
o hospodaření vešla na jeden list A4, 
a to ještě více jak polovinu zabíralo 
přidělování ochranných pomůcek 
pracovníkům obce. Dnešní směrnice je 
skoro kniha a má několik desítek stran.

Seznam úřadů s působností pro 
naši obec je možno vyhledat na www.
statnisprava.cz

Oldřich Vybíral st.

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 životního 
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 čísle zpravodaje se 
seznámíme s náplní a činností 
kontrolního výboru

Kontrolní výbor

Je jedním z výborů, který musí mít 
zřízený každá obec ( § 117 odst. 2 zákona 
o obcích ). Ze své činnosti zodpovídá 
zastupitelstvu obce. V dalším je zákon 
velice strohý. V § 119 odst. 3 se píše: 
kontrolní výbor:

a) kontroluje plnění usnesení 
zastupitelstva obce a rady obce, je-li 
zřízena,

b) kontroluje dodržování právních 
předpisů ostatními výbory a obecním 
úřadem na úseku samostatné 
působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž 
jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Tolik citace zákona. Výbor musí 
být nejméně tříčlenný a mít lichý 
počet členů. V naší obci máme výbor 
pětičlenný. Z každé strany kandidující ve 
volbách do zastupitelstva obce je jeden 
člen. Předsedou byl zvolen Oldřich 
Vybíral. Ostatní členové výboru jsou: 
místopředseda Petr Goliáš, členové 
– Pavel Šťastný, Petr Lorenc, Martin 
Hochman. Výbor se schází před každým 
jednáním zastupitelstva, kdy připravuje 
kontrolu usnesení ZO, dále kontroluje 
průběžně usnesení rady obce a sleduje 
úřední desku obce jak v papírové, tak 
v elektronické podobě. Provádíme 
kontrolu zápisů z jednání ZO, zadávání 
veřejných zakázek obcí aj. Zápisy 
z jednání výboru jsou k nahlédnutí na 
obecním úřadě. Kontrolní funkci by měli 
plnit i všichni zastupitelé, podáváním 
návrhů (viz bod c) shora citovaného 
§119 ).

Oldřich Vybíral 
předseda kontrolního výboru

Internetová 
anketa 
Které  nové  jméno  byste 

vybrali  pro  Vranovický 
občasník?

Výsledky:

1. Stříbrňák - 222 hlasů
2. Florián - 5 hlasů
3. Vranovické čtení - 30 hlasů
4. Vranovice dědina - 13 hlasů
5. Vranovické noviny - 222 hlasů
6. Náves - 13 hlasů
7. Život Vranovic - 31 hlasů
8. Jiné jméno - 39 hlasů

Doručené další návrhy - Vranovičák, 
Vranovák, Vraník, Vranovinky

Hlasujte v nové anketě na téma:
Který zdroj informací o dění v obci 

je pro vás nejdůležitější.

www.vranovice.eu
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Okna školy dokořán
Základní škola
Na startu školního roku 2008 / 2009
Do nového školního roku vstoupila vranovická základní 

škola v novém kabátě, který je zdaleka viditelný a doufáme, 
že se líbí. Ovšem vnější krása není všechno, to věděli již staří 
Řekové. Proto  je snahou všech pracovníků školy, aby byla 
škola pěkná nejen navenek, ale i uvnitř. A tím nemám na mysli 
vnitřní vybavení školy. Jde především o to, jací lidé ve škole 
jsou, neboť škola je tvořena lidmi - žáky a učiteli.

Počty žáků
Lavice základní školy obsadilo v novém školním roce celkem 

276 dětí v 11 třídách, což je o tři děti méně než v předchozím 
školním roce. Do první třídy nastoupilo 18 dětí. Vyučuje zde 
paní Mgr. Romana Nečasová. Otevřeli jsme dvě šesté třídy, do 
kterých dochází 51 dětí z Vranovic a dalších 5 okolních obcí. 
Vzrůstající je zájem ze Žabčic. Třídní učitelky v šestých třídách 
jsou Mgr. Svatava Odložilíková a  Mgr. Renata Karpíšková.

Personální změny
S novým školním rokem došlo i k dílčím personálním 

změnám. Na pozici zástupkyně ředitele školy nastoupila 
paní Mgr. Blanka Beňušová a pedagogický sbor doplnily 
paní Mgr. Jana Knápková (aprobace matematika, přírodopis, 
fyzika), paní Mgr. Jitka Klimešová (aprobace anglický jazyk) 
a slečna Kamila Jordánová (aprobace český jazyk, dějepis, 
občanská výchova). 

Zájmová a mimoškolní činnost
Pod hlavičkou základní školy se otevírá celá řada kroužků 

sportovních, uměleckého i vzdělávacího zaměření. Namátkou 
vybírám několik z nich – Country tance (pod vedením paní 
učitelky Hladíkové); taneční skupina Crazy Girls (pod vedením 
pana učitele Plcha),  Němčina je hra (pod vedením paní učitelky 
Pavly Toncrové), Zdravotní tělesná výchova (pod vedením paní 
učitelky Renaty Karpíškové) atd. Kompletní seznam kroužků 
včetně vedoucích a časů, kdy se konají naleznete na nových 
internetových stránkách školy (viz níže).

Ozdravný pobyt u moře
Škola bude i v tomto školním roce pořádat tradiční akce, na 

které je veřejnost zvyklá. Po roce se vracíme k ozdravným pobytům 
u moře - letos v září v chorvatském Biogradu na Moru. 

Nové webové stránky školy
Od 1. října 2008 očekávejte spuštění nových internetových 

stránek školy, formou redakčního systému, které nahradí 
stávající statické stránky školy. Nová adresa: www.
skolavranovice.cz .

Přeji všem žákům bystré hlavy, otevřené oči a srdce; všem 
členům pedagogického sboru hodně trpělivosti a vhledu do 
dětské duše a vedení školy i obce dostatek prostředků, pomocí 
nichž se bude moci výše uvedené splnit.

Mgr. Oldřich Vybíral
ředitel školy

Poděkování za pomoc při 
úklidu školní budovy
Všichni obyvatelé Vranovic jistě zaznamenali rozsvícení 

budovy Základní školy na ulici Masarykova. Rekonstrukce 
stála velké množství finančních prostředků, jejich získání je 
zásluha zřizovatele - obce Vranovice. 

Co ale nejde vidět, je doslova mravenčí práce při úklidu 
školy. Je třeba vyzdvihnout snahu a úsilí všech provozních 
pracovníků školy, kteří museli zvládnout úklid navíc, kromě 
tradičních prací  a příprav na běžný školní rok.

Dále je potřeba poděkovat a přímo jmenovat další občany 
Vranovic, kteří se nezalekli a přišli škole pomoci s finálním 
úklidem, který probíhal v měsíci září, tak říkajíc za plného 
provozu. S okny na škole pomohly ženy, cvičenky paní 
Svatavy Pitkové a s úklidem školního klubu paní Macková 
a paní Mazuchová. Díky jim za pomoc a věnování svého 
volného času. Tyto maminky pochopily, že touto prací vlastně 
nepomáhají škole, ale svým dětem. I na těchto málo příkladech 
se ukázalo, že občané a škola v obci jsou propojeni a dokáží 
spolu fungovat, vzájemně se podporovat a pomáhat si. A to je 
věc oceněníhodná.

Mgr. Oldřich Vybíral

Výlet do pravěku
Poslední den prvního školního týdne čekala na čtyřicet  

vybraných žáků prvního stupně cesta do pravěku. Tento výlet 
pro ně připravila školská komise OÚ Vranovice za snaživou 
práci v loňském školním roce.

Cesta do Vyškova rychle uběhla a děti v ZOO přivítalo 
chladné ráno. Sluníčko se ale rychle rozehřívalo, a než jsme 
nastoupili do vláčku, který nás odvezl do Dinoparku, byl 
již krásný den. V 3-D kině jsme se na 10 minut ocitli ve 
druhohorách mezi dinosaury. Kolem nás rostly kapradiny 
a cykasy a očichával nás tyrannosaurus. Nejvíce výskotu bylo ale 
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slyšet, když na nás nalétávala 
obrovská vážka. Po prohlídce 
Dinoparku jsme se vrátili 
vláčkem zpět do ZOO. Prošli 
jsme kdejaký výběh, klec či 
kotec, podrbali jsme za ušima 
prasátka na babiččině dvorku 
a nakrmili kozy zbytky chleba 
od svačiny. To už sluníčko 
sálalo přímo nad hlavami 
a my jsme museli přemýšlet 
o návratu domů.

Za všechny zúčastněné děti 
posílám na obecní úřad vzkaz: 
„Děkujeme vám, bylo to fajn“.

Mgr. Oldřich Vybíral

Škola v přírodě s vůní moře
Vila Kolouh v chorvatském Biogradu na Moru se stala na 

týden naším druhým domovem. Zprvu se zdálo, že sedm dní je 
dost dlouhá doba na objevování a poznávání všeho zajímavého, 
ale ten týden utekl jako voda. Hry na pobřeží, vycházky po okolí 
a do města na báječnou zmrzlinu. Výlet autobusem k největšímu 
chorvatskému sladkovodnímu Vranskému jezeru, a výlet lodí 
na jeden z ostrovů u pobřeží. Poznali jsme, jak chutnají zelené 
fíky a také jsme ochutnali chorvatskou kuchyni. 

Pozorovali jsme bělostné jachty na pozadí tmavomodrého 
moře a azurové oblohy. A také jsme prozkoumali rybí trh 
a sledovali práce v loděnici. Škoda, že se nám zkazilo počasí 
a začal foukat studený vítr od pobřeží. Jen fotografie a suvenýry 
nám připomínají, že naše zážitky byly opravdu skutečné.

Součástí školy v přírodě bylo soustředění 
taneční skupiny Crazy Girls
Cílem soustředění byla příprava nového celovečerního 

programu s názvem Všechno je relativní. Kladem soustředění 
bylo, že děvčata byla pohromadě po celý týden, a tak se podařilo 
nacvičit základní kostru celého vystoupení všech tanečních 
sekcí. Vedle dvoufázových nácviků dopoledne a odpoledne 
bylo náplní fotografování na nové webové stránky. Mimo to si 
děvčata našla čas i na volné chvíle, které využila k výletu lodí, 

procházkám Biogradem, či návštěvám diskotéky. 
Vrcholem byla neplánovaná, ale o to úspěšnější návštěva 

benefičního koncertu na podporu tělesně postižené mládeže, 
kde nakonec děvčata roztancovala všechny přítomné a mezi 
organizátory měla velký ohlas. 

Celá akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci lidí a jejich 
sponzorských darů. Děkujeme panu Vilkovi Tanačovi a Gabriele 
Vinické za zprostředkování celého pobytu a nemalého 
finančního daru. Dále nás podpořily Sportbar, firma Klempex, 
firma Šťavíček, restaurace U haly a další, kterým poděkujeme 
veřejně na premiéře našeho nového programu. 

Zvlášť bych chtěl poděkovat za podporu panu starostovi 
a zastupitelstvu obce Vranovice za podporu naší taneční 
skupiny a finanční dar.

Nyní budeme poctivě pokračovat v nácvicích a věřím, že 
se v hojném počtu sejdeme na zcela novém, netradičním a pro 
mnohé snad i překvapivém vystoupení děvčat tak,  jak je asi 
neznáte.

Pavel Plch

Mateřská škola

Ke kočičkám a kuřátkům 
přibyla letos káčátka
V Mateřské škole se podařilo otevřít třetí třídu a uspokojit 

tak zájem občanů o předškolní vzdělávání vranovických dětí. 
Do školky je přihlášeno 66 dětí. Ke stávajícím třídám Kočiček 
a Kuřátek přibyla třída Kačátek. Posilou pedagogického 
sboru v MŠ se stala paní Jana Hochmannová. Pro tuto novou 
třídu byla adaptována stávající jídelna, kde před lety třída 
již byla. Tato třída je vybavena novým nábytkem. Nově je 
také zařízeno a vylepšeno zázemí MŠ, zejména co se týká 
stravování.  V řešení je projekt pro změny na školní zahradě 
od Moravských naftových dolů Hodonín, kde se nám podařilo 
získat 75.000 Kč. 

Mgr. Oldřich Vybíral
ředitel školy

Foto 2x: Oldřich Vybíral

Foto 2x: Pavel Plch
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Kultura 
Máj stavěli mezi bouřkami, 
hody se však vydařily
Dvanácti párům krojovaných stárků ročníku 1990 a dvěma 

sklepníkům, patřily tři hodové dny o víkendu mezi 16. až 18. 
srpnem 2008. První sobotní zábavě předcházelo stavění hodové 

máje. „Letos to byl trošku problém, protože jsme máj stavěli 
v pátek v podvečer, v době nejvydatnějších bouřek a dešťů, 
zdobili jsme za mokra, ale nakonec všechno dobře dopadlo,“ 
podělil se o svůj hodový zážitek první stárkovský pár, Darja 
Nováková a Tomáš Drábík. 

Po nedělním průvodu obcí se zastávkou u starosty a taneční 
zábavě na sokolském hřišti se všichni hodovníci těšili na 
pondělní večer. Ten je pro vranovické hody typický zvláštními 
sóly, tančí se bez bot, v trenkách a někdy i v podprsenkách.

-hum-

Nejchutnější kvašák roku je 
v Žabčicích
Sportbar Vranovice uspořádal v sobotu 2. 8. 2008 druhý 

ročník oblíbené mezinárodní soutěže o Kvašák roku. Loňský 
vítěz Petr Škamrada, který obstál v konkurenci jedenácti 

soutěžících, letos své vítězství  v přesile čtyř vystavovatelů 
neobhájil. Pohár pro vítěze tentokrát vybojoval kvašák Petra 
Dofka ze Žabčic. 

Pokud máte problém vyhrávat, už teď si zapište do kalendáře 
termín třetího ročníku – srpen 2009. Při klesajícím zájmu 
o výstavu se dá s jistotou tvrdit, že se umístíte velmi slušně a při 
troše štěstí bez problému vyhrajete.

-tro-

Když se venku stmívá, to se 
pěkně zpívá
Jsme z kraje, kde se daří vínu, a při něm pěkně zpívá. 

Umělecká úroveň v hudbě roste a každý kapelník ví, že kvalitu 
kapely dělají dobré zpěvy, tedy kvalitní zpěváci. Takoví, kteří 
pracují na svém hlasu a. ví, že se dá

zazpívat třeba tak, jako zpívají mužáci u máje. Známe ještě 
jiný způsob, jde o kultivovaný zpěv, o kulturu hlasu, kdy se 
naplno soustředíme při vyslovení každé slabiky na to, abychom 
dobře vyslovovali, dávali tónu správnou barvu, a drželi jeho 
výšku.

Pomalu přichází podzim, a začíná se dřív stmívat. Chlapi, 
co s načatým večerem? Pravda, máme v zaměstnání i doma 
spoustu povinností, pak je příjemné vypřáhnout a pozvednout 
pohárek vínka, zavdat si a zazpívat si tak, jak umíme. Apeluji 
na vás, pánové z Vranovic i na vás přespolní. Potřebujeme 
posílit mužské hlasy, přidejte se k našemu pěveckému sboru. 
Trénujeme jednou týdně, vždy v pondělí od osmnácti hodin na 
obecním úřadě. Vítány jsou i zpěvačky. Zpívání je přece krásné 
a díky odbornému vedení se i vy naučíte lépe zpívat a přitom si 
užijete dobré nálady v bezvadném kolektivu smíšeného sboru 
Vranovice – Hustopeče. Těšíme se na vás.

Za sboristy Josef Dofek

Foto 2x: Dagmar Humpolíková

Košt archivních vín bude poprvé

Vinaři Vranovice srdečně zvou na nultý ročník 
výstavy archivních vín. Uskuteční se v sobotu 8. 11. 
2008 v sále restaurace U Fialů. Začátek je ve 14 hodin, 
k poslechu zahraje cimbálová muzika Katrán. 

Vína budou hodnocena vinařskými odborníky ze 
širokého okolí a budou rozčleněna do dvou kategorií. 
Na vína ročníku 2005 a 2006 a na vína starších 
ročníků.

Členové vinařského spolku se k této, u nás dosud 
nikdy nepořádané výstavě rozhodli proto, že archivní 
vína zůstávají na běžných výstavách v pozadí za víny 
mladými. Přitom si zaslouží velkou pozornost, nabízí 
totiž osobitou krásu ve vůni i v chuti.
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Římskokatolická farnost
Rodiče zorganizovali vlastní 
tábor s dětmi
Od soboty devátého srpna strávily čtyři věřící rodiny 

se svými devíti ratolestmi osm dní na skautském táboře 
v Rouchovanech. Tábor zorganizovali manželé Mazuchovi 
a vranovičtí skauti rodinám bezplatně nabídli své stanové 

tábořiště v údolí říčky Rouchovanky na pěkném místě na 
okraji Vysočiny. Součástí pestrého programu tábora byla 
olympiáda, výlety do okolí (Dalešická přehrada, rozhledna 
Babylon), společenské a sportovní hry a samozřejmě táborové 
ohně, u kterých nám příjemné chvíle zpestřily hrou na kytaru 

brněnské skautky, které se zúčastnily tábora společně s námi. 
Účastníci tábora si domů odvezli kromě pěkných zážitků 
i batikovaná trička, která jim budou tento tábor připomínat.

-kuk-

Jeli jsme na pouť rodin na 
Vysočinu
V sobotu 30. srpna 2008 se v areálu zámku ve Žďáru nad 

Sázavou konala už pátá Diecézní pouť rodin, na kterou všechny 
pozval brněnský biskup mons. Vojtěch Cikrle. Motto letošní 
pouti bylo převzato z listu svatého Pavla: „Lámeme jeden 
chléb, tvoříme jedno tělo.“ (srov. 1 Kor 10, 16 - 17), a tak 
korespondovalo s tím, že Svatý otec Benedikt XVI. vyhlásil 
letos v červnu Rok svatého Pavla. 

Pouť začala v 10 hodin dopoledne v chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Mikuláše mší svatou, kterou otec biskup 
obětoval za všechny poutníky, rodiny a za dárce, z jejichž darů 
byl postaven nový oltář, který byl při bohoslužbě slavnostně 
požehnán a byly do něj uloženy ostatky sv. Zdislavy, ochránkyně 
rodin. 

Po mši svaté si poutníci mohli vybrat z pestrého programu. 
Na hlavním pódiu vystoupila skupina Hm, brněnské Divadelní 
studio „V“ zahrálo pro děti pohádku  O pejskovi a kočičce. 
Maminky mohly vyslechnout přednášku P. Vojtěcha Kodeta na 
téma Mateřství. Připraven byl také program pro děti a mládež. 
V organizačním týmu působili také Jiří Klimeš a Kristýna 
Kučerová a samotnou pouť navštívilo několik rodin z Vranovic 
a Ivaně. 

(podle článku Radia Proglas připravil Pavel Kukleta)

Odešel Páter Ladislav Havel
V  neděli  3.  8.  2008  zemřel 

Páter  Ladislav  Havel,  farář, 
který  ve  Vranovicích  na  faře 
prožil více než deset let služby.

Narodil se 20. 5. 1923 v Ivančicích, 
kněžské svěcení přijal  5. 7. 1949 v Brně. 
Sloužil v mnoha farnostech brněnské 
diecéze: Moravské Budějovice, Březí 

Mňam, ta opečená kukuřice chutná skvěle.
Foto: Pavel Kukleta

Jirka Mazuch na lodi na Dalešické přehradě.
Foto: Pavel Kukleta

Chrám plný až ke dveřím, obrázek, který můžete vidět jen 
málokdy. Foto: Pavel Kukleta
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Z činnosti spolků
Skauti

Co dělali Sklípkani v létě?
Žonglovali, slaňovali a prodírali se kopřivami
Jako každý rok i letos jsme vyrazili na desetidenní tábor. 

Tentokrát si středisko jako svou táborovou základnu zajistilo 
louku nedaleko Rouchovan, kde jsme již tábořili v roce 2005. 

Kromě vlčat a světlušek (kluci a holky do 10 let) z našeho 
oddílu (Uherčice, Vranovice) s námi vyrazily i dvě světlušky 
z Hustopečí, jedna světluška a jedno vlče z Pohořelic a dokonce 
i dvě světlušky ze Znojma. Celkem nás bylo mezi 25 a 30, podle 
toho, kolik vedoucích a návštěv bylo zrovna na tábořišti. 

Tábor bez celotáborové hry si snad ani nedokážeme 
představit, ta letošní se nesla v duchu Kejklířů. Děti byly 
rozděleny do čtyř kejklířských skupin, ve kterých společně 
plnily různé úkoly. Za ně pak dostávaly Média, která sloužila 
jako platidla a za něž se pak mohly nechat vytrénovat 
v jednotlivých kejklířských dovednostech.

Kromě typicky kejklířských radovánek, jakými bylo 
například žonglování, jsme si zkusili slanit skálu, prodírali 
jsme se pralesy kopřiv nebo zpívali oblíbené písničky nejen 
u táboráků.

Abychom si připomenuli, jaké to je v civilizaci, vyrazili 
jsme v druhé půli tábora na jednodenní výlet do Třebíče, kde 
jsme mimo jiné, navštívili tamější zámek. 

V závěru tábora nechyběla Velká hra o poklad kejklířů. 
Třešničkou na dortu bylo vystoupení kejklířské družiny Kláda 
při závěrečném táboráku, a kouzelník dokonce vytáhl králíka 
z klobouku.

I přes občasnou nepřízeň počasí a mraky klíšťat tábor 
proběhl bez problémů a všichni odjeli spokojení a plni nových 
zážitků. Chtěli bychom poděkovat našim kuchařkám, paní 
Rapcové, Láskové a Měřínské, které se staraly o naše plná 
břicha.

Co jsme v té době netušili, bylo, že je to poslední tábor 
našeho oddílu, tak, jak jsme jej znali. V rámci reorganizace 
struktury našeho střediska od nového skautského (školního) 

roku oddíl Sklípkani zanikl. Družiny světlušek a vlčat ve 
Vranovicích se staly znovu součástí 2. oddílu Jaguáři, jako tomu 
bylo na začátku tohoto desetiletí. V Uherčicích a Pohořelicích 
vznikly dva nové oddíly, které jsou tvořeny družinami, které 
patřily pod některý z vranovických oddílů. Hustopečského 
ani křepického oddílu se tyto změny nedotkly. Více informací 
naleznete na stránkách střediska junakvranovice.cz.

Vít Rusňák – Virus

Moravský rybářský svaz

Vítěz si odnesl kýtu, 
poslední dostal mucholapku
Dospělí i malí rybáři měřili svůj lovecký um  
na Stříbrňáku
Letošní rybářské závody se místní organizace rozhodla 

uspořádat v jednom víkendu pro obě věkové kategorie, tak 
jak je to běžné v okolních organizacích. Tímto řešením se 
sice zarybnilo pouze jednou, ale důkladně. Stříbrňák tak pojal 
mimo původní obsádku také 50 kg pstruha duhového (asi 200 
ks), 300 kg výběrového kapra, byly mezi nimi i 75 cm velké 
kousky a 400 kg kapra I třídy o velikosti 45 - 55 cm.

Pro snadné ulovení se vysazují pro děti pstruzi, proto se na 
sobotu připravily závody dětské. Neděle patřila dospělákům. 
Po oba dny fungovalo bohaté občerstvení, čepované pivo, limo, 
cigára od pana Havrily a na zkoušku se ugrilovalo deset kilo 
makrel. Nyní už víme, že to bylo příliš málo. No, pro příště. 

Sobota patřila dětem. Sešlo se jich devadesát šest, což je 
rekord. Místa se postupně obsazovala již od tří hodin ráno. 
Naprosto ideální počasí se přímo vybízelo k těm nejlepším 
výsledkům. Zákaz vnadění dával šanci všem dětem na pěkný 
úlovek, i těm nejmenším. Po startovním výstřelu se hladina 
zaplnila barevnými splávky a po chviličce již začaly mizet pod 
vodou. Někomu se podařilo rybu vytáhnout, jinému nevydržel 
vlasec, někdo po chvíli zjistil, že má nahozeno na stromě a další 

u Velké Bíteše, Jinošov, Jemnice, Budkov, Třebětice, Jihlava 
– sv. Jakub, Vílanec, Rančířov, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Pouzdřany, Popice u Hustopečí, Veverská Bítýška, Vranovice 
nad Svratkou, Ivaň, Přibice, jako děkan pohořelický a 16 roků 
v Červené Lhotě u Třebíče. 

Rozloučení se zemřelým se uskutečnilo v pátek 8. 8. 2008 
v kostele sv. Vavřince v Červené Lhotě. Potom byl převezen do 
rodných Ivančic a po mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie byl pohřben do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Převzato z internetového portálu Tiskového střediska české 
biskupské konference 

autor: Jiří Gračka, iniciativa: Josef Dofek

Foto 2x: archiv Bohumila Pražáka
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zrovna rybu zdolával. Tak jak to bývá každý rok, na začátku 
voda prostě vřela. Tentokrát ale začali první brát kapři. Po 
startu to vypadalo, že se pstruzi ani nevysazovali. Dali na sebe 
dlouho čekat, ale nakonec se jich ulovilo 92. V průběhu závodů 
se podávalo dětem zdarma občerstvení a připravovala se tabule 
plná cen s digitálním fotoaparátem pro toho nejlepšího. Další 
ceny, a to i pro ty, co nic nechytili, byly přichystány až do 
posledního místa. 

Umístění bylo řazeno dle osvědčeného bodování. Na třetím 
místě s počtem bodů 109 skončil David Kolařík z Velkých 
Němčic, druhé místo se 162 body obsadil Jakub Kertész ze 
Žabčic a první místo s počtem 173 body a fotoaparát si odnesl 
Václav Kuric z Hustopečí. Vítěz chytil tři kapry. 

Rybu ulovilo 46 závodících, kteří k nám přijeli z patnácti 
měst a obcí, jeden dokonce z Prahy. 117 ulovených ryb 
zastupovalo: 92 pstruhů, 22 kaprů a po jednom candát, cejn 
a perlín. Ulovení a nezasáčkovaní pstruzi se rozdali mezi ty 
kteří nebyli úspěšní, takže rybu si odnesl každý, kdo vydržel 
až do konce.

Na nedělní závody dospělých se trošku zatáhla obloha, 
nějaká ta kapka ukápla, ale rybář je na takové počasí zvyklý. Sto 
sedm závodníků si rozdělilo místa na břehu rybníka a v 6:00 
hodin bylo odstartováno. Protože ukončení závodů bylo až 
ve 12:00 hodin, počítalo se i s více úlovky než na závodech 
sobotních. Bylo podáváno občerstvení a prodávaly se lístky do 
tomboly. Ta byla bohatá, 50 cen v hodnotě 15 000 Kč, v čele 
s uzenou uzená kýtou. Ta určitě vítěze potěšila více než poslední 
ceny v podobě pasti na myši, či mucholapky.

Páté místo a digitální váhu  získal pan Reim ze Židlochovic, 
čtvrté místo a meteostanici si odnesl pan Bedáň z Hrušovan, 
třetí místo obhájila paní Pachlová z Hrušovan, která si převzala 
z bedny naviják, druhé místo spolu s akuvrtačkou putovalo 
k panu Crhákovi do Vojkovic a stupněm nejvyšším obhájil 
barvy Vranovic Martin Kelbl, který si nyní své úlovky může 
natáčet první cenou, videokamerou. 

Ulovilo se 56 kaprů, 19 pstruhů, 5 karasů, 2 líni, 2 plotice 
a po jednom kuse úhoř, cejn a candát.

Nakonec poděkování všem co se podíleli na přípravách, 
nebo pomáhali na samotných závodech po oba dny a hlavně 
sponzorům, kterých k naší radosti stále přibývá. Jsou to obce 
Vranovice, Velké Němčice a Křepice, Jaroslav Kurka, Eurookna 
Ludvík, Pila Vacek, zámečnictví Eduard Nevěděl, Pneuservis 
Bartoš, Karel Vrátný, Klempex, Ladislav Klimus, Dřevomonta, 
František Furch hudební nástroje, vinařství Reim, Koudy bar, 
autoservis Šťastný, Kilinger rybářské potřeby, restaurace u Fialů, 
Antonín Kopřiva - příslušník 63 PTP, ing. Miroslav Smejkal in 
memorian, Sport bar, Flaga - Český plyn, kovovýroba Olejník, 
restaurace U Šeráků, řeznictví Havrila, Zdeněk Czechmeister, 
vinařství Dofek, vinařství Celnar, Ivo Korčák. Ještě jednou 
děkujeme a příští rok na viděnou.

Luboš Mrkvica

Rybářský kroužek pro děti
Moravský rybářský svaz místní organizace Vranovice 

zahájil činnost rybářského kroužku pro děti ve věku od osmi 
do patnácti let. Pro nové zájemce je účast na tomto kurzu 
podmínkou pro získání rybářského lístku. Kroužek bude 
probíhat pravidelně každý čtvrtek v 15:00 hodin na rybářské 
chatě ve Vranovicích v areálu koupaliště.  Dodatečné přihlášení 
je možné. Bližší informace na tel. 723 065 667

Klub důchodců
Druhé pololetí začalo v Klubu důchodců 1. září táborákem. 

Dobrá nálada při hezkých písničkách vydržela až do setmění.  
Škoda jen, že se zúčastnilo pouze šestnáct členů z celkových 
sedmdesáti.

Druhou plánovanou akcí byl zájezd na koupání do Čalova. 
Pro malý zájem se však neuskutečnil. Snad vyjde poznávací 
zájezd do Ivančic, který je plánovaný na konec září. Výbor se 
snaží pořádat zábavné i poučné akce, ale bohužel z řad členů je 
malý zájem.

Od 1. do 4. října se uskuteční dobročinná sbírka pro 
Diakonii Broumov. Občané mohou pomoct potřebným lidem 
a přitom se mohou zbavit zbytečných věcí, které jim leží 
doma.

Už po deváté se 13. září 2008 v restauraci U Fialů sešli 
rodáci ročníku 1932. Bylo nás jedenadvacet, šest jich nepřišlo 
z důvodu nemoci. Všichni se dobře bavili, svědčí o tom 
vyjádření všech, že už teď se těší  na další setkání zase v příštím 
roce.

Růžena Bauchová

Možná budoucí rybářka Alžbětka Pavlasová z Havlíčkova 
Brodu. Foto: Luboš Mrkvica

Lovec Petr Crhák z Vojkovic s kaprem 70 cm. Foto: Luboš Mrkvica
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Ze sportu 
Sudí dostal selátko
23. 8. 2008 - V běžném fotbalovém utkání by úplatek 

pro rozhodčího vyvolal skandál. Vranovické ženy se ale 
neohlížely a nechaly přísná pravidla stranou. Porušily je hned 
při zahajovacím ceremoniálu druhého ročníku Pohodového 
utkání žen, když darovaly sudímu živé selátko. 

V duchu nadsázky a recese se pak za přítomnosti asi čtyř 
stovek fandících diváků odehrával celý zápas na hřišti. Proti 
svátečním hráčkám, reprezentujícím na jedné straně hospůdku 

U Šeráků a na druhé Sportbar, neměla pravidla hry velkou šanci. 
Zato vítězil smysl pro humor. Děvčata různorodého složení 

a věku zdobily culíky s mašlemi, namalované pihy i natáčky, 
a některé z nich si nestačily v běhu od plotny odložit ještě 
vařečky či zástěru. Společným maskotem byl přerostlý králíček 
v převleku, raritou byl také rozhodčí v pestrobarevné paruce 
a s budíkem na krku i jeho čárový rozhodčí. Ten chodil po 
hřišti s bílou holí, údajně v důsledku oslepnutí z neúměrného 
občerstvování slivovicí, které tu bylo všude dost. A s dopingem 
tohoto druhu si nedělal starost nikdo ze zúčastněných. Snad 
proto musela několikrát do hřiště vyjíždět i zdravotní četa, aby 
posléze odvážela raněné na káře. Nasazení hráček do hry bylo 
ale velké a hlasitě fandili nejen roztleskávači v minisukních, ale 
i početné publikum. 

Snad to byla náhoda, ale vítězství si nakonec přece jen 
odnesl tým, který poskytl zmíněný úplatek. Po nerozhodném 
skóre 3 : 3 v základní hře rozhodly divácky atraktivní pokutové 
kopy, ve kterých se hráčky hospůdky U Šeráků prosadily 
rozdílem 10 : 7. „Bude to tím, že jsme se poctivě připravovaly. 
K tréninkům jsme se sice nedostaly, ale teorii jsme se v naší 
hospůdce věnovaly několikrát a důkladně,“ prozradila recept na 
vítězství kapitánka týmu Martina Malá. „Příště bude vítězství 
naše,“ nenechává nikoho na pochybách kapitánka Sportbaru 
Dita Trojanová. „Myslím, že vůbec nejde o výsledek, hlavně, 
že se něco děje a je přitom sranda,“ vyjádřila hlavní smysl akce 
nejstarší účastnice, šestapadesátiletá Jana Faronová.

-hum-

Tělovýchovná jednota Sokol

Běh naděje
TJ Sokol Vranovice vás všechny srdečně zve na Běh naděje, 

který se koná v sobotu 4. října v Brně v parku za Lužánkami. 
Sraz účastníků je v 8:15 hod na vranovickém nádraží.

Sokolská akademie
Oddíl všestrannosti družstvo žákyň vás všechny srdečně 

Foto 4x: Dagmar Humpolíková
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zve na Sokolskou akademii, která se koná ve čtvrtek  9. října 
2008 v 17:00 hod v hale Sokola Brno I na Kounicově ulici č. 20. 
Mimo jejich skladby z Liberce Bossa nova, kterou zacvičí spolu 
s dalšími cvičenkami z okolních jednot, zde vystoupí vrcholoví 
gymnasté, šermíři, historický šerm, krasojezdci a florbalisté.

Rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně, 
kdy máte možnost si jít zacvičit

oddíl: vedoucí: cvičí v:

rodiče s dětmi Jitka Klimešová pondělí od 15:00 do 16:00

žáci - mladší Zdenek Hochman pondělí od 16:00 do 17:00

žáci - starší Zdeněk Hochman pondělí od 17:00 do 18:00

žákyně Marie Goliášová, 
Jiřina Hladká

pátek od 16:00 do 17:00

ženy - dorostenky Jana Hladká, 
Marta Goliášová

čtvrtek od 18:30 do 19:30

oddíl florbalu - 
dorostenci

Petr Killinger neděle od 17:00 do 19:00

oddíl sálové kopané Jiří Páviš čtvrtek  od 20:00 do 21:00

oddíl nohejbalu - muži Zdeněk Hochman pondělí od 18:00 do 19:00

oddíl volejbalu - 
smíšené družstvo žen 
a mužů

Vlastimil Hampejs pondělí od 19:00 do 21:00

oddíl stolního tenisu 
- žáci

Petr Goliáš úterý od 18:30 do 20:00
pátek od 18:30 do 20:00

oddíl stolního tenisu 
- muži

Petr Goliáš úterý od 20:00 do 21:30
pátek od 20:00 do 22:00

oddíl badmintonu - 
žáci, dospělí

Bedřich Slaný středa od 17:00 do 21:30
sobota od 16:30 do 21:30

oddíl silového trojboje 
- dorostenci, muži

Ivan Karpíšek pondělí, středa, pátek  
od 17:00 do 20:00

Marta Goliášová

Sportovní klub

Smůla se lepí na paty
Hra se nedaří a na hřiště si chodí někdo  
pro vybavení jako do obchodu
Vranovický fotbal na prahu podzimu nezažívá zrovna 

šťastné období. A to jak po stránce sportovních výsledků, tak 
i v mimosoutěžní činnosti. Nedávno jsem mluvil s jedním 
starším pánem, a ten mi řekl, že tak špatný fotbal se ve 
Vranovicích ještě nehrál. Možná měl pravdu. Prvnímu mužstvu 
se výsledkově nedaří, přestože kádr je solidní, béčko je ve středu 
tabulky, dorost se také pohybuje zatím ve spodní polovině 
okresního přeboru, s žáky a přípravkou je to podobné. 

Ve čtvrtek 18.září v noci nám kdosi ukradl z hřiště sekačku, 
která je pro údržbu obou našich hracích ploch nezbytně důležitá 
a hned v úterý 23. září si ještě přišel pro vybavení a zboží do 
bufetu. Pro naši neziskovou organizaci je to opravdu smutná 
zpráva. Klademe si za vinu, že jsme majetek nedokázali před 

moderními trendy obživy některých lidí dostatečně ochránit. 
Když to všechno sečteme a podtrhneme, tak nám z toho 
nevychází mnoho pozitiv a sociálních jistot. 

Momentální nepříznivá situace, ale pro nás určitě není 
pobídkou pro složení zbraní. Naopak. Posíleni zkušenostmi, 
byť nepříjemnými, se budeme znovu a neustále pouštět do další 
náročné práce. Stojí nám to za to. Smysl naší práce je pořád stejný. 
Poctivě a obětavě se věnovat mládeži, pomoci škole a rodině, 
vybavit ji do života těmi skutečnými hodnotami, připravit jí 
co nejlepší podmínky pro sportovní i mimosportovní rozvoj. 
Aby neměli zapotřebí chodit si někam v noci pro cizí sekačky, 
chlazení a další věci, které si jiní díky poctivé práci pořídili. To 
je naše priorita. Síly a chuť na to máme. Věříme, že čas nám dá 
zapravdu.

Rosťa Trojan

Sbor dobrovolných hasičů

11. 8. 2008
V 18:13 byl jednotce vyhlášen výjezd k požáru strniště za 

obcí Vranovice. Výjezdu se s vozidlem CAS 25 zúčastnili 4 
členové jednotky. 

12. 8. 2008
Krátce po 14 hodině byl jednotce vyhlášen výjezd k požáru 

strniště u Velkých Němčic. Výjezdu se s vozidlem CAS 25 
zúčastnili dva členové jednotky. Na místě jsme byli velitelem 
zásahu určeni do zálohy pro případné další nasazení. 

14. 8. 2008
V 15:19 byl jednotce vyhlášen výjezd k požáru strniště opět 

u obce Velké Němčice. Výjezdu se s vozidlem CAS 25 zúčastnili 
čtyři členové jednotky. Na místě jsme byli pověřeni likvidací 
několika ohnisek pomocí lafetové proudnice. 

19. 8.2 008
Krátce před 19 hodinou byl jednotce vyhlášen výjezd 

k požáru stohu slámy u obce Pasohlávky. Výjezdu se s vozidlem 
CAS 25 zúčastnilo pět členů jednotky. Vzhledem k rozsahu 
požáru nařídil velitel zásahu jednotkám již pouze dozor u tzv. 
„kontrolovaného dohoření“.

22. 9. 2008
V 9 hodin byl jednotce nahlášen výjezd k požáru osobního 

automobilu na odstavném parkovišti před skladem na 
Loděnické ulici v Pohořelicích.  Výjezdu se s vozidlem CAS 
25 zúčastnili tři členové jednotky. Na místě jsme byli velitelem 
zásahu vyrozuměni, že se jedná o námětové cvičení. 

Marek Augustin
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Gumáky na Přibické už nebudou třeba
Vranovice se rozrůstají, vzniká nová ulice, další se zcivilizovala
1. 10. 2008 – Těžké stroje a dělníci obsadili na tři měsíce dvě vranovické lokality, prostor kolem bytovek na Přibické ulici a za 

obcí směrem na Ivaň. Tam vzniká nová ulice s názvem U Hlinku. V těchto dnech se již pokládá povrch nových vozovek.

U hájku se buduje další ulice
Stávající Nová ulice už nebude nejnovější, přestože výstavba 

rodinných domů na ní ještě neskončila. Už teď je zcela zřetelná 
nová ulice směrem na Ivaň, má už také jméno, U Hlinku.

Vyroste na ní dvaadvacet nových rodinných domů.
Z iniciativy obce zde byly vybudovány inženýrské sítě za 

více než sedm milionů korun. Obec si je půjčila, aby umožnila 
výstavbu zájemcům o rodinné bydlení ve Vranovicích. 

Byla vybudována kanalizace, položený rozvod plynu 
i elektřiny a přístupová komunikace se právě dokončuje. První 
stavebníci tak mohou začít stavět už koncem letošního roku.

Výmoly, prach za suchého počasí a kvanta bláta 
za deště jsou už minulostí pro obyvatele bytových domů na 
Přibické ulici. Místo toho už mohou užívat nových asfaltových 
komunikací a chodníků, včetně parkovacích stání pro třicet 
aut. Dokončovací práce finišují a k předání stavby do užívání 
dojde během několika dní. 

Na odstranění havarijní situace komunikací, včetně 
odvodnění padlo zhruba čtyři a půl milionů korun. V obecní 
pokladně by se tolik peněz nenašlo, ale podařilo se vyjednat 
státní dotaci ve výši tří milionů, zbývající jeden a půl milion 
korun doplatila obec ze svého rozpočtu.

Text a foto: Dagmar Humpolíková
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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
1/2  strany  .........................1000,- Kč
1/4  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.

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

Říjen 2008
12. 10. 2008 Cyklistický výlet Spolek přátel turistiky Pro veřejnost
26. 10. 2008     Turistický výlet - pěší Spolek přátel turistiky Pro veřejnost 
bude upřesněno Drakiáda  Základní škola Fotbalové hřiště

Listopad 2008
08. 11. 2008 Výstava archívních vín ČZS vinaři U Fialů
16. 11. 2008 Turistický výlet - pěší Spolek přátel turistiky pro veřejnost
29. 11. 2008 Salon vín Valtice ČZS vinaři pro členy
30. 11. 2008 Rozsvěcení stromu Obecní úřad Na  Návsi

Životní jubilea: l

Listopad
Šťastná Alžběta .........................75 let
Březina Jaroslav ........................70 let
Pezlarová Valeria ......................65 let
Nečasová Jana ...........................65 let
Pláteníková Marie ....................60 let
Srncová Růžena ........................60 let
Faměrová Marie .......................84 let
Pražák Jan..................................65 let

Prosinec
Dvořáková Františka ...............70 let
Soukal Josef ...............................84 let
Vitásek Josef ..............................82 let
Kadlčíková Vlasta .....................65 let
Soukalová Marie .......................80 let
Pražáková Marie .......................65 let
Furch Josef ................................81 let
Kubíková Marie ........................83 let
Dofek Václav .............................60 let
Mikulík František .....................65 let
Nečas Tomáš .............................70 let
Němec Jan .................................80 let
Trojanová Anna ........................82 let
Kozlová Vlasta ..........................82 let
Vrátný Karel ..............................70 let
Braunová Miluše ......................65 let

Narození l
Hochman Matěj
Norek David
Osika Jakub

Úmrtí l
Číhalová Josefa
Raus Vladimír

Zdroj: matrika OÚ

Rozsvěcení vánočního stromu

Obec Vranovice a kulturní komise zve všechny občany na tradiční 
rozsvěcení vánočního stromu. Uskuteční se v neděli 30. listopadu 2008 
Na Návsi před lékárnou. Chybět nebudou koledy v podání dětí z mateřské 
a základní školy, horký grog, čaj nebo svařák zdarma. Dárky pro 
nejmladšího a nejstaršího účastníka i pro nejpočetnější příchozí rodinu, 
ani závěrečný ohňostroj. Ozdoby na vánoční strom vlastnoručně vyrobí 
děti ve škole a ve školce. Když se to organizátorům podaří, přijedou 
i prodejci s vánočním zbožím.

Mikulášská besídka

Hodný Mikuláš s andělem i zlobiví čerti se už teď chystají na 
mikulášskou nadílku. Uskuteční se 7. 12. 2008 ve sportovní hale 
a opět se budou hodným dětem rozdávat sladké balíčky. Připraveny 
jsou soutěže, vystoupení dětí ze školy i hudební skupina Fantazie. 
Začátek je v 15 hodin a vstup je volný. Srdečně zve obec Vranovice 
a kulturní komise.



Směr 
pro jižní 
Moravu
Milí Jihomoravané, 
zasadím se o:
� Podporu rodiny
� Podporu seniorů a 50+
� Zachování nemocnic
� Rychlodráhu pro Brno
� Čistou přehradu
� Ochranu pro slušné 

a bezbranné

Váš hejtman  Stanislav Juránek
www.juranek.cz
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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.

Občanská inzerce
Koupím Škodu Fábii, kontakt: 777 070 749, �  
petrkubasky@seznam.cz

Vranovický občasník vydává Obec Vranovice, Školní 1, 691 25, IČO: 00283720. Redakční rada: Dagmar Humpolíková - šéfredaktorka, 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. 05 / 2008 vychází 1. 10. 2008, uzávěrka příštího čísla je 20. 11. 2008, vychází 1. 12. 2008. 
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.


