
ČÍSLO 5    ŘÍJEN 2010
DISTRIBUCE ZDARMA

V tomto čísle najdete: 

  Zhodnocení čtyř uplynulých let

  Informace k vobám

  Způsoby hlasování

  Programy kandidujících stran

  Pozvánky na akce

Uzávěrka příštího čísla: 20. 11. 2010               E-mailová adresa: zpravodaj@vranovice.eu

Kontakt na redakci - adresa:

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

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

VRANOVICKÝ
zpravodaj

Foto: Dagmar Humpolíková

Kdo povede naši obec? 
Rozhodnou říjnové volby 
Po čtyřech letech máme opět možnost vybrat patnáct zastupitelů o nichž si myslíme, 

že povedou naši obec nejlépe a komu dáme svůj hlas a důvěru k dalšímu rozvoji Vranovic. 
Volby do obecního zastupitelstva se uskuteční v pátek 15. a v sobotu 16. října 2010.

V naší obci kandidují čtyři politická uskupení:
1. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová v čele s Oldřichem 

Vybíralem
2. Komunistiká strana Čech a Moravy s lídrem Martinem Hochmanem
3. „Sdružení nestraníků” vede Ing. Jiří Hladík
4. Občanská demokratická strana s jedničkou na kandidátce Ing. Janem Helikarem

Pořadí jednotlivých stran určilo losování, které se uskutečnilo na pověřeném Městském 
úřadě Pohořelice dne 24. 8. 2010. Přidělená čísla se objeví i na jednotlivých kandidátních 
listinách. Ty najdou obyvatelé v poštovních schránkách v nejbližších dnech.

Je na rozhodnutí každého voliče jakému způsobu výběru kandidátů  dá přednost. Může 
jednoduše označit jednu kandidující stranu nebo kroužkovat jednotlivé osobnosti uvedené 
na kandidátní listině. Nově zvolené zastupitelstvo pak rozhodne o budoucím starostovi 
a členech rady obce. Bližší informace o způsobu voleb i kandidátech přináší toto vydání 
Vranovického zpravodaje.

-hum-

předvolební speciál
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává již poslední vydání Vranovického 

zpravodaje v právě končícím volebním období. 
Vranovický zpravodaj se stal, společně s  obecními 

webovými stránkami, opravdovým nosičem všech důležitých 
a aktuálních informací o dění v naší obci a proto je toto vydání 
věnováno dvěma významným tématům těchto dnů: 

  jaké byly uplynulé čtyři roky
faktografi cké zhodnocení rozvoje obce v letech 2007 - 2010

  co nás čeká v následujícím volebním období
všechny kandidující strany představují své kandidáty 

do zastupitelstva obce a své volební programy
Dovolím si touto formou poděkovat všem, kteří se 

aktivně podíleli na  rozvoji naší obce v  uplynulých čtyřech 
letech. Poděkování patří zejména všem zaměstnancům 
obecního úřadu, všem zastupitelům, všem členům zájmových 
a  společenských organizací a  v  neposlední řadě všem Vám, 
kterým není kvalita života v naší obci lhostejná. Bez pomoci 
Vás všech si rozvoj naší obce nelze představit.

Ing. Jan Helikar
starosta

V letech 2006 – 2010 pracovalo Zastupitelstvo 
obce Vranovice v tomto složení:
Dofek Drahomír (ODS)
Dráb Drahomír Ing. (ODS)
– náhradník za: Petr Škamrada (ODS)
Goliáš Petr (SN)
Helikar Jan Ing. (ODS)
Hladík Jiří Ing. (SN)
Hladká Jana (KDU-ČSL)
- náhradník za: Říčková Helena MUDr. (KDU-ČSL)
Humpolíková Dagmar (ODS)
Karpíšková Renata Mgr. (SNK-ED)
- náhradník za: Kropáč Vlastimil PaedDr. (SNK-ED)
Krejčiříková Hana (SNK-ED)
Mach Radek JUDr. (KDU-ČSL)
Neveselý Emil Ing. (SN) 
- náhradník za: Jan Raus (SN)
Pezlar Jaroslav Ing. (SN)
Řehoř Jaromír (ODS)
Trojan Rostislav (SN)
Vybíral Oldřich (KDU-ČSL)

Rada obce
Dofek Drahomír (ODS)
Helikar Jan Ing. (ODS)
Hladík Jiří Ing. (SN)
Mach Radek JUDr. (KDU-ČSL)
Pezlar Jaroslav Ing. (SN)

Starosta obce
Helikar Jan Ing. (ODS)

Vyhodnocení plánu rozvoje 
obce za období 2007 – 2010
V  březnu 2007 byl vypracován Plán obnovy obce na  roky 

2007 až 2010, tedy na celé volební období. Tento Plán rozvoje byl 
schválen v Radě obce a Zastupitelstvu obce v dubnu 2007 a stal se 
základním „jízdním řádem“ pro veškeré investice a opravy v naší 
obci, defi noval cíle a stanovil priority pro jednotlivé oblasti života 
ve Vranovicích.

Navazujícím prvkem plánování rozvoje obce byly dvouleté 
Plány investic a oprav, které byly úzce provázány s Rozpočty obce 
a defi novaly fi nanční zajištěnost jednotlivých akcí.

Počátek celého volebního období byl pozitivně ovlivněn  
oslavami 750 let obce Vranovice od první první písemné zmínky. 
Oslavy proběhly v  měsíci srpnu 2007 a  vyvrcholením bylo 
slavnostní odhalení pamětní desky pana Dominika Strouhala 
a  slavnostní shromáždění v  místní Sokolovně, kterého se mimo 
jiné zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje Ing.  Stanislav 
Juránek, poslanec parlamentu ČR pan Ladislav Šustr, starostové 
okolních obcí a další významné osobnosti. 

Výročí 750 let - posloužilo nejen ke  vzpomínkám (DVD, 
kniha), ale rovněž inspirovalo k dalšímu rozvoji.

Plán rozvoje byl zaměřen na tyto oblasti:
  Komunikace s veřejností
  Řízení obce
  Úklidový řád
  Opravy a investice
  Zájmové spolky a sdružení

Komunikace s veřejností
1. Veřejná zasedání zastupitelstva obce

  byly zavedeny  pravidelné termíny zasedání ZO – každé 2 
měsíce, třetí čtvrtek v každém sudém měsíci 

  program veřejného zasedání byl připravován vždy pololetně 
a doplňován o aktuální body 

2. Obecní úřad pro veřejnost
  byl zvýšen počet úžedních hodin pro veřejnost – každé 

pondělí je OÚ otevřen do  19 hod. Tím bylo umožněno 
vyřídit na úřadě potřebné doklady i občanům přijíždějícím ze 
zaměstnání v pozdějších odpoledních a večerních hodinách.

  Velký pokrok byl proveden  na  internetových stránkách 
obce. Na  webových  stránkách jsou aktuálně a  pravidelně 
prezentovány veškeré informace o  obci. Zápisy z  jednání 
zastupitelstva, usnesení Rady obce, hlášení rozhlasem, 
program kulturních a  společenských akcí, fotodokumentace 
obce a další informace.
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  Vranovický zpravodaj vychází nyní pravidelně, každé 2 měsíce 
a bezplatná roznáška je zajištěna do všech domácností. Ohlasy 
na Vranovický zpravodaj jsou pouze pozitivní a tak se jistě stal 
nečtenějším periodikem v naší obci. 

3. Rada obce
  defi novala odpovědnosti a povinnosti jednotlivým členům 

Rady. 
  naprostou prioritou pro Radu bylo zajištění pořádku 

v obci a  řízení a kontrola investičních akcí, Plánu rozvoje, 
zajišťování přípravy investic.

  Rada obce se scházela pravidelně na  svých jednáních 1x 
za čtrnáct dnů.

Řízení obce
Rada obce věnovala maximální pozornost zavedení 

dlouhodobého řízení obce a  realizovala  ho prostřednictvím 
následujících prvků řízení: 

  Plán rozvoje obce
Defi noval základní cíle obce v  oblasti investic, oprav, 

rozvoje služeb, rodinné výstavby atd. (Celý Plán rozvoje obce 
najdete internetových stránkách obce)

  Plán investic a oprav
Plán investic a oprav byl zpracováván na každý kalendářní 

rok a důsledně vycházel ze schváleného Plánu rozvoje
  Rozpočtové řízení obce

Rozpočtové řízení obce bylo striktně  provázáno s Plánem 
rozvoje obce a jednotlivými plány investic.

Základním prvkem rozpočtového řízení obce byl 
Rozpočtový výhled, který určoval nezbytnou potřebu pro 
možné hledání doplňkových fi nančních zdrojů:

• krajské  dotace
• parlamentní dotace (dotace ze státního rozpočtu)
• dotace dle podpůrných programů jednotlivých 

ministerstvech
• dotace z regionálních fondů
• dotace z EU
• půjčky se sníženou úrokovou sazbou
• půjčky s odloženou dobou splácení
Tyto všechny doplňkové formy fi nancování jsme také 

v  uplynulých čtyřech letech využili a  díky tomu se nám 
podařilo:

navýšit příjmy rozpočtu obce o zhruba 40%, 
to je o téměř 39 milionů korun.

Důsledné a kvalitní dlouhodobé řízení obce 
mělo následující významné přínosy:

• připravenost a koordinaci jednotlivých 
investičních akcí a výrazné snížení nákladů 

• včasné připravení veškeré dokumentace 
potřebné pro získání dotací

• důsledné kontrolování efektivity 
jednotlivých investic

Úklidový řád
Jako jedno z  prvních opatření, 

právě končící Rady obce, bylo schválení 
Úklidového řádu obce. Stanovil přesné 
povinnosti, pravidla a  kontrolu při 
udržování pořádku veřejného prostranství 
v obci. 

Opravy a investice

  Rok 2007
  Komunikace a vodovod U hřiště

vybudování nové komunikace a vodovodu k nové bytové 
zástavbě

Celkové náklady: 2.549.929,- Kč

  Komunikace U Hájku
kompletní oprava místní komunikace
Celkové náklady: 1.802.566,- Kč, z toho 300.000,- Kč dotace 

z JmK
  Komunikace Nosislavská

kompletní oprava místní komunikace (mezi ulicemi Nová 
a Dlouhá)

Celkové náklady: 1.357.782,- Kč
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  Rok 2008
  Komunikace + odvodnění – bytovky Přibická

komplexní řešení odkanalizování, komunikace, chodníků 
a parkoviště mezi bytovkami na ulici Přibická.
Celkové náklady: 4.989.636,- Kč, z  toho dotace z parlamentu 
ČR 3.000.000,- Kč

  Úprava obecního dvora

vybudování parkovacích míst a  místa na  stánkový prodej 
ve dvoře OÚ
Celkové náklady: 597.000,- Kč

  Zateplení a výměna oken budovy základní školy

kompletní zateplení, nová fasáda a výměna oken budovy ZŠ, 
Masarykova č. 178

Celkové náklady: 7.901.000,- Kč, z  toho dotace z  Oper. 
programu EU: 4.698.000,- Kč

  IS a nová komunikace ul. U Hlinku

kompletní vybudování inženýrských sítí (vodovod, plyn, 
elektřina, kanalizace, veřejné osvětlení a  místní rozhlas) 
a komunikace pro výstavbu 24 rodinných domů.
Náklady na vykoupení pozemků: 2.332.797,- Kč
Investiční náklady: 7.284.664,- Kč
Celý projekt byl fi nancován prostřednictvím úvěru ve  výši 
7.000.000,- Kč z Volksbank CZ, a.s. 
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  Rok 2009
  Oprava ul Mrštíkova

komplexní stavební řešení – nové chodníky, parkovací místa 
a komunikace  na ul. Mrštíkova

Celkové náklady: 2.979.459,- Kč
  Hřbitovní zeď

kompletní oprava celé hřbitovní zdi

Celkové náklady:  4.330.452,- Kč
  Oprava ul. Obchodní

oprava komunikace a  částečná oprava chodníků (svépomocí 
občanů).

Celkové náklady: 620.000,- Kč
  Developerský projekt Nad Dolinami

kompletní vybudování inženýrských sítí (vodovod, plyn, 
elektřina, kanalizace, veřejné osvětlení a  místní rozhlas) 

a  komunikace pro výstavbu 23 
rodinných domů.
Náklady na  vykoupení pozemků: 
4.673.822,- Kč
Investiční náklady:  7.423.215,- Kč
Celý projekt byl fi nancován 

prostřednictvím úvěru ve výši 7.000.000,- Kč z Volksbank CZ, 
a.s. 

  Regenerace veřejných ploch
byla realizována část projektu - parkovací místa na ul. Nádražní, 
parkovací místa u  knihovny a  rekonstrukce komunikace 
na Návsi.

Celkové náklady: 1.389.600,- Kč
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  Rok 2010
  Ulice Nová – parkovací místa

vybudování nových parkovacích míst a chodníku

Celkové náklady: 1.136.422,- Kč
  Ulice Sokolská

oprava komunikace

Celkové náklady: 288.330,- Kč
  Zateplení budovy OÚ

kompletní zateplení, nová fasáda a výměna oken budovy OÚ

Celkové náklady: 2.090.000,- Kč
Z toho dotace: EU 1.194.000,- Kč, Státní rozpočet 70.000,- Kč

  Oprava ul. Květná
oprava komunikace (proběhne v září – říjnu 2010)
Předpokládané náklady: 800.000,- Kč

  Oprava  ul. Stará Pouzdřanská
oprava komunikace a prostranství před garážemi

Celkové náklady: 490.000,- Kč, z  toho spoluúčast Lesů ČR 
250.000,- Kč termín: září 2010

  Chodník na ul. Přibická
oprava starého chodníku a  prodloužení nového chodníku 
na ul. Přibická

Předpokládané náklady: 1.100.000,- Kč před realizací.
  Oprava statiky stropů v budově ZŠ

oprava statiky stropů dvou tříd, nevhodné sloupy byly 
ve třídách umístěny 
několik desetiletí.
Celkové náklady: 
790.000,- Kč, z toho 
dotace z JmK: 
300.000,- Kč
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Mimo realizované investice jsou projekčně připraveny a  jsou 
vydána stavební povolení na další dvě významné investice:

  Dům pro seniory
rekonstrukce bývalého JZD

Náklady na projektovou dokumentaci: 1.837.000,- Kč
Předpokládané náklady na realizaci: cca 80 mil Kč

Budovu bývalého JZD se podařilo obci získat výměnou 
za prodělečné zdravotní středisko na Návsi. Soukromý investor 
ho přestavěl na bytový dům, který je před dokončením.

  Přestupní terminál

vybudování nových stání pro autobusy před budovou 
železniční stanice ČD, vybudování nových parkovacích míst 
a informačních tabulí pro cestující
Náklady na projektovou dokumentaci 749.640,- Kč
Z toho dotace od JmK: 675.000,- Kč
Předpokládané náklady na realizaci: cca 13 mil. Kč

  Intenzifi kace ČOV
V závěru roku dojde k modernizaci a intenzifi kaci ČOV.
Předpokládané náklady: 7.200.000,-Kč

  Auto pro hasiče
Pro místní jednotku hasičů bylo zajištěno repasované hasičské 
auto – cisterna CAS K25 L 101)
Předpokládané náklady: bezúplatný převod z JmKú

Podpora činnosti zájmových organizací
Rada obce vytvořila podmínky pro podporu zájmových 

organizací a  spolků pracujících v  obci, s  cílem podpořit 
volnočasové aktivity, v následujících směrech:

  sportovní činnost 
  kulturní činnost
  mimoškolská činnost
  ochrana přírody

Cílem obce není tyto organizace řídit, ale vytvořit podmínky 
pro jejich činnost a  podporovat je v  jejich aktivitách, případně 
jejich aktivity koordinovat.

Za tímto účelem byla sestavena pravidla pro fi nanční podporu 
zájmových organizací a byla zřízena nová organizační složka obce 
Centrum volného času. 

Ing. Jan Helikar
starosta obce
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KDU-ČSL
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 
lidová
1. Vybíral Oldřich 56 let strojvedoucí
2. Hladká Jana 50 let účetní 
3. Korčák Jan Bc. 23 let student
4. Střelcová Petra Ing. 27 let pedagožka 
5. Kukleta Pavel Mgr. 31 let chemik HZS
6. Vybíral Oldřich Mgr. 30 let ředitel ZŠ Vranovice
7. Goliášová Marta 48 let podnikový energetik
8. Korčáková Marie 47 let asistentka Vranovice
9. Procházka Petr 32 let kuchař
10. Čeleda Vítězslav 35 let dělník
11. Goliášová Marie Mgr. 24 let studentka Vranovice
12. Šťastná Pavlína 23 let studentka Vranovice

13. Koubek Ladislav 48 let návěstní technik
14. Dofek Josef 40 let podnikatel
15. Staňková Božena 66 let důchodkyně

Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do zastupitelstev obcí ve dnech 
15. a 16. října 2010
Volby do  zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým 

rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 

dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 
16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kdo může volit?
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana 

České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Volební místnosti
Ve Vranovicích jsou zřízeny dva volební okrsky:

1. Budova Obecního úřadu Vranovice, Školní 1 – pro voliče z čísel 
popisných 1 až 400

2. Budova ZŠ – školní klub, Školní 415 – pro voliče z čísel popisných 
400 a více

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 

komisi svou totožnost a  státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České 
republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístek
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet 

členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Ve Vranovicích volíme 
15 členů zastupitelstva.

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na  společném 
hlasovacím lístku v  pořadí určeném volební stranou, a  to 
v samostatných zarámovaných sloupcích.

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října 2010). V  případě, že 
dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební 
místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Tajná volba je nezbytná
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí 

volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič 
neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

Možnosti hlasování
• Volba strany

Označit křížkem ve  čtverečku v  záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí 
počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen (Vranovice 
volí 15 členů). Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna 
volební strana, byl by takový hlas neplatný.
• Volba jednotlivců

Označit v  rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasujete, a  to z  kterékoli volební strany, 
nejvýše však v počtu 15 tj. Počet členů voleného zastupitelstva v obci 
Vranovice. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, 
než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 
• Kombinace obojího

Lze označit křížkem jednu volební stranu a  dále v  rámečku 
před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasujete, a  to 
v  libovolných sloupcích, ve  kterých jsou uvedeny ostatní volební 
strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z  označené volební strany je dán hlas podle pořadí na  hlasovacím 
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva obce.

Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební 
strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas 
neplatný.

Způsob hlasování
Po  opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku 

vhodí volič úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v  prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední 
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů 

obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v  územním obvodu 
stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena.

V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, 
aby byla zachována tajnost hlasování.

-hum-

Volby 2010

Volební programy stran
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Zprava stojící: Oldřich Vybíral, Bc. Jan Korčák, Jana 
Hladká, Mgr. Pavel Kukleta, Mgr. Oldřich Vybíral, Petr 
Procházka, Josef Dofek, Ladislav Koubek, Božena Staňková, 
Vítězslav Čeleda. Sedící: Marta Goliášová, Marie Korčáková, 
Mgr. Marie Goliášová, Bc. Pavlína Šťastná.

Chceme pokračovat v  podpoře oblastí, které jsou nám 
svým zaměřením blízké. Zejména školství, práce s  mládeží, 
sport, rozšiřování a údržba veřejné zeleně, kulturní tradice.

V koncepci rozvoje obce usilovat o trvale udržitelný rozvoj 
v dlouhodobém horizontu. 

Jana Hladká

KSČM
Komunistická strana Čech a Moravy
1. Hochman Martin 32 let výpravčí
2. Procházková Květuše 48 let sanitárka
3. Soukal František 56 let elektromontér
4. Hochmanová Marcela Ing. 34 let technička
5. Maršák Karel 48 let podnikatel
6. Kertészová Šárka 44 let podnikatelka
7. Čech Josef 59 let dělník
8. Divišová Marie 61 let důchodkyně
9. Jungr Vladislav 56 let invalidní důchodce
10. Dlapková Naděžda 53 let dělnice
11. Dvořák Josef 65 let důchodce
12. Varmužka Josef 69 let důchodce
13. Tučková Vlaďka 63 let důchodkyně
14. Dlapka Zdeněk 60 let řidič

Zastupitelé zvolení z  kandidátky KSČM se při své práci 
v zastupitelstvu obce zaměří zejména na tyto oblasti: 
• Prosazovat schválení a  následnou realizaci oddechových 

ploch pro občany obce, zejména pak dětského hřiště.
• Dokončení domu pro seniory.
• Dořešení situace s budovou základní školy U Floriánka.
• Doladění údržby a oprav chodníků a silnic v obci.
• Další zlepšování hospodaření obce, více uspořených 

prostředků=více peněz na investice.
• Podpora projektů s možností čerpání peněz z dotací státu, 

popř. z programů EU.
• Při řešení problémů vzniklých v průběhu volebního období 

se zaměří na včasná a racionální řešení.

Martin Hochman

„Sdružení nestraníků”
1. Hladík Jiří Ing. 47 let státní zaměstnanec
2. Neveselý Emil Ing. Bc. 49 let státní zaměstnanec
3. Krejčiříková Hana 50 let zdravotní sestra
4. Vrátný Karel 48 let podnikatel
5. Karpíšková Renata 30 let učitelka
6. Kodýtková Alžběta MUDr. 27 let lékařka
7. Toncr Aleš Ing. 30 let plánovač, nákupčí
8. Celnarová Hana 44 let prodavačka
9. Jedličková Růžena 48 let podnikatel
10. Třináctý Jiří Ing. 59 let vědecký pracovník
11. Šťastný Pavel 51 let technický kontrolor
12. Goliáš Petr 54 let referent 

13. Faron František Ing. 77 let důchodce
14. Raus Jan 69 let důchodce
15. Pezlar Jaroslav Ing. 56 let podnikatel

Vážení spoluobčané, 
tak jako již při posledních volbách, tak i v tomto volebním 

období se o  vaši přízeň uchází „Sdružení nestraníků.“ Jde 
o  sdružení občanů Vranovic, kteří nejsou spojeni se žádnou 
politickou stranou, ale jsou ochotni se podílet na chodu obce 
a ovlivňovat směr, kterým se bude naše obec Vranovice dále 
rozvíjet.

Sdružení nestraníků chce v  zastupitelstvu obce i  nadále 
spolupracovat s ostatními zvolenými zastupiteli obce tak, aby 
přijatá rozhodnutí vedla ke zlepšování života v naší obci.

Ing. Jiří Hladík

ODS
Občanská demokratická strana
1. Helikar Jan Ing. 49 let starosta
2. Řehoř Jaromír 57 let zaměstnanec stavebnin
3. Dofek Drahomír 38 let stavební technik
4. Humpolíková Dagmar 48 let vedoucí centra volného času
5. Dráb Drahomír Ing. 56 let podnikatel
6. Lorenz Petr Ing. 38 let obchodně technický inženýr
7. Kodýtková Simona Ing.arch. 41 let architektka
8. Rejtková Naděžda 41 let stavební technik
9. Helikar Vojtěch 23 let student
10. Pezlarová Blanka Bc. 32 let reklamační pracovník
11. Měřínská Renata 43 let školitel, auditor
12. Pražák Bohumil Ing. 79 let důchodce
13. Benadová Irena 33 let administrativní pracovnice
14. Mrkvica Luboš 44 let montér specialista
15. Rapcová Iva Mgr. 40 let lékárník

Vážení spoluobčané, 
před čtyřmi lety jste dali důvěru v  náš program, který 

představoval změnu od přetrvávající stagnace ke koncepčnímu 
řízení rozvoje obce.

Během uplynulého volebního období se podařilo opustit 
spontánní a  nekonzistentní řízení obce a  změnit ho na 
dlouhodobě koncepční a průhledné. To bylo oceněno i čestným 
uznáním v rámci krajského kola Vesnice roku 2010.

Tak jako pro končící volební období, tak i pro to nadcházející 
připravilo místní sdružení ODS Plán obnovy obce Vranovice. 
Plán obnovy navazuje na  Plán investic pro roky 2010 a  2011 
a dává předpoklady pro zajištění koncepčního vedení obce. 

Plán rozvoje obce Vranovice na roky 2011 až 2014

Pořádek a bezpečnost v obci

K celkovému zlepšení pořádku v obci je nutné zajistit úklid 
i na pozemcích a před budovami, které nejsou v majetku obce. 
Jedná se zejména o  pozemky státem vlastněných společností 
(ČD a.s., SŽDC a.s.). Nelze za  obecní peníze uklízet cizí 
nepořádek a udržovat majetek, který nepatří obci. Cesta musí 
vést k dlouhodobému tlaku na majitele pozemků, kteří si jej 
neudržují v  patřičném pořádku, případně pozemky převzít 
do  majetku obce a  následně zajistit jejich využití a  údržbu. 
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Jedná se zejména o:
  pozemky před budovou ČD
  pozemky vedoucí podél železnice
  vodoteč vedoucí podél železnice

Do  oblasti pořádku v  obci je nutné rovněž zahrnout 
bezpečnost v  obci, myšleno tu, kterou může vedení obce 
ovlivnit. Do  této oblasti totiž nelze zahrnout trestně právní 
bezpečnost. Ta spadá do kompetence policie ČR. Samotná obec 
může řešit zdánlivé maličkosti: volně pobíhající psy, vandalské 
ničení odpadkových košů, dopravních značek, noční zvonění 
na domovní zvonky atd.

Budeme prosazovat:
  přijetí obecní vyhlášky upravující pohyb psů 

a znovuzavedení poplatku za psa
  zřízení přestupkové komise při OÚ

Podpora rozvoje služeb

Cílem je zajištění služeb, které jsou spojeny se sociální 
politikou, školstvím a dopravou. 

Péče o seniory
Výstavba Domu pro seniory je kompletně připravena, 

včetně vydaného stavebního povolení. V  současné době se 
zajišťuje fi nanční krytí celé výstavby.

Popis projektu:
  Jedná se o dům sloužící k bydlení seniorů v důchodovém 

věku, kteří jsou natolik zdatní , že dosud nepotřebují 
soustavný dohled a ústavní péči.

  Celkem bude umístěno 56 bytových jednotek, jedná se 
o byty jednočlenné, maximálně dvoučlenné domácnosti.

  Kapacita kuchyně je 180 jídel.
  Prostory tu najde i  klub důchodců jehož členové nebydlí 

v Domě pro seniory.
  Součástí projektu je navazující rozsáhlý zahradní trakt 

určený pro aktivní odpočinek.
  Součástí projektu je již fungující lékárna

Realizací tohoto projektu dojde nejen k  vybudování 
významného zázemí sociálních služeb v  naší obci, ale 
i ke zkvalitnění a rozšíření podmínek pro vyžití všech seniorů 
v naší obci.

Kapacita kuchyně a  jídelny bude sloužit rovněž pro žáky 
Základní a Mateřské školy Vranovice.

Rozšíření kapacity MŠ
Vzhledem k  rozvoji naší obce a  tím spojené zvýšené 

poptávce po  předškolním vzdělávání (MŠ) je nutné zajistit 
kapacitu mateřské školky o čtvrtou třídu. 

V  tomto volebním období došlo k  rozšíření kapacity MŠ 
o třetí třídu a nyní je připraveno rozšíření kapacity o již čtvrtou 
třídu, tj. dalších asi 25 dětí.

Přestupní terminál
Díky rozšíření Integrovaného dopravního systému JmK 

a  díky trvalému rozvoji naší obce vznikl ve  Vranovicích 
dopravní uzel v bezprostřední blízkosti zastávky ČD. 

V  současné době je již projekčně připravena výstavba 
přestupního terminálu, který mimo jiné obsahuje i vybudování 
nových parkovacích míst, bezpečné stání autobusů, bezpečný 
příchod a  odchod cestujících a  v  neposlední řadě i  nové 
informační tabule. 

Plán investic a oprav

Plán investic a oprav bude zaměřen zejména na:
  Opravu chodníků
  Opravu místních komunikací
  Rozšíření parkovacích míst 

V  právě končícím volebním období došlo k  vybudování 
chodníků ke  všem rodinným domům (jak bylo uvedeno 
ve  volebním programu), pro následující volební období tak 
plánujeme další opravu nejvíce rozbitých a  nekvalitních 
chodníků a místních komunikací.

Snahou bude realizovat opravy chodníků a  komunikací 
současně pro ucelené lokality, tak aby docházelo k zefektivnění 
prací.

S  rozšiřováním parkovacích míst již bylo započato, 
pokračovat budeme v ulicích, kde je naprostý nedostatek míst 
pro stání. 

Aktivní odpočinek

Sportovně společenský areál – Sokolské hřiště
Cílem je uzavřít s TJ Sokol Vranovice Smlouvu o sdružení 

a  obchodní spolupráci a  vybudovat sportovně společenský 
areál, který bude sestaven z:

  sportovní haly
  sportoviště
  zázemí pro konání společenských akcí
  rekonstrukce Sokolovny na  moderní kulturní centrum 

obce
Jedná se o  projekt, který přesahuje několik volebních 

období.
Dětská hřiště pro matky s dětmi
Pozornost budeme věnovat realizaci výstavby dětských 

hřišť, která jsou zakomponovaná do  projektu Regenerace 
veřejných ploch:

  v  lokalitě u  cukrárny bude vybudován koutek pro matky 
s dětmi

  zelená plocha u  fotbalového stadionu bude sloužit pro 
aktivity dětí předškolního, ale i školního věku
Park pro aktivní odpočinek
Pro oddech matek s dětmi, ale i pro odpočinek či procházku 

všech obyvatel bude vybudován „Park oddechu“. Park bude 
zbudován v klidném a ničím neobtěžujícím prostředí malebné 
krajiny známé pod názvem Hlinek. Součástí parku bude:

  parková zeleň, která bude respektovat již vzrostlé stromy 
a předpokládá výsadbu dalších vhodných kultur

  parkový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, 
informační tabule)

  zpevněné stezky pro pěší

Péče o krajinu a zeleň v obci

Péče o krajinu
Prvořadým úkolem bude dokončení Komplexní pozemkové 

úpravy. Ty provádí Ministerstvo zemědělství a  Pozemkový 
úřad Břeclav a již byly ofi ciálně zahájeny. Ale z důvodu úspor 
ve státním rozpočtu byly opět pozastaveny. 

Nová výsadba zeleně
Naprostou prioritou bude zajištění nové výsadby zeleně. 

Výsadba bude probíhat koncepčně a  výhradně na  základě 
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zpracovaných projektů, tak aby se neopakovala nekoordinovaná 
a nekoncepční výsadba stromů na místech, která jsou pro tento 
účel nevhodná.

V  této oblasti bude prioritou odstranění jednoho 
z posledních „vředů nepořádku“ v obci. Jedná se o celé území 
podél železniční tratě (od mostu na Přibice až po ul Ivaňská). 

Cílem bude vyčištění celého území od  nepořádku 
a  náletových dřevin a  provedení následného nového osázení 
vhodných dřevin. Realizaci musí předcházet uzavření dohody 
o převodu pozemků s majiteli pozemků (České dráhy, SŽDC) 
do majetku obce a následné projekční zpracování. 

Odborná údržba zeleně
V  současném době je zajištěna údržba travnatých ploch 

v obci. Neexistuje však pravidelná a odborná údržba ostatních 
kultur (stromy, okrasné keře atd.).

Bude provedeno výběrové řízení na  fi rmu, která bude 
zajišťovat pravidelnou a  odbornou údržbu veškerých stromů 
a keřů na obecních pozemcích.

Společenský život v obci

Zachování a podpora tradic
Cílem je péče o zachování tradic a jejich rozvoj.
Jedním z kroků bude rekonstrukce tradičního kroje, který 

bude vycházet z dostupných historických zdrojů a tradic.
I  nadále budeme pokračovat v  opravách zanedbaných 

památek, restaurování Floriánka může být příkladem.
Společenské a zájmové organizace 
V  posledním volebním období se podařilo zavést 

průhlednou, stabilní podporu všech společenských 
a  zájmových organizací v  obci. V  otevřené a  průhledné 
podpoře bude i nadále pokračováno s cílem i nadále rozvíjet 
jejich činnost. 

Představený program navazuje na  již schválené projekty 
a zajišťuje vyvážený a všestranný rozvoj naší obce. 

Cílem tohoto materiálu je přesvědčit veřejnost, že stojí 
za to si porovnat programy všech kandidujících stran a zvolit 
kandidátku, která představila program řešící konkrétní 
problematiku naší obce. Nápadů je jistě více (zřízení infocentra, 
budování cyklostezky, atd), ale vše se do  programu nevejde, 
proto byla představena pouze témata, která jsou prioritní. 
Ostatní bude záležet jen a  pouze na  myšlenkách a  aktivitě 
zastupitelů, kteří od Vás dostanou důvěru.

Kandidátka ODS je sestavena z  osobností, které jsou 
připraveny Plán rozvoje obce na  r. 2011-2014 důsledně plnit 
a  současně jsou připraveny operativně řešit každý podnět, 
který bude ku prospěchu života v naší obci. 

Jen s  Vaší podporou můžeme využít veškerého 
potenciálu, který tato obec má k  zajištění trvalého 
a všestranného rozvoje.

Ing. Jan Helikar

Drobná volební statistika aneb jak 
se lze také podívat na kandidáty 
do obecního zastupitelstva

(volby do  obecního zastupitelstva obce Vranovice 
15. – 16. 10. 2010)
Do zastupitelstva obce Vranovice kandiduje celkem 59 lidí, občanů 

Vranovic na 4 kandidátkách. Kolik je to % z oprávněných voličů? To 
procento je směšně malé a není potřeba ho vyčíslovat. Nezapomínejme, 
že občané mají dvě volební práva – aktivní – tedy být volena a pasivní 
– tedy možnost volit. To první vidíme na  kandidátkách, to druhé 
budeme moci zhodnotit po uzavření volebních místností. Přál bych 
Vranovicím větší procento než před čtyřmi lety. 

Nyní slíbená drobná statistika. Co lze vyčíst z  kandidátek čtyř 
subjektů? A  v  obecní politice klidně odhlédněme od  názvů stran, 
které kandidátky postavily a od jejich pozice na politickém, v českých 
zemích oblíbeném, pravolevém spektru.

Kritéria, o  kterých bude psáno dále, můžeme pochybovat, ale 
pokud občan nezná osobně kandidáta, resp. kandidáty bude se třeba 
dívat na následující, opravdu subjektivně zvolená kritéria:

  průměrný věk
  počet vysokoškolsky vzdělaných kandidátů
  počet přímých straníků
  počet stávajících zastupitelů a jejich pozice na kandidátce
  kolik obhajuje mandátů

KDU –ČSL
  průměrný věk – 38,6 let
  počet vysokoškolsky vzdělaných kandidátů – 6
  počet přímých straníků – 6
  stávající zastupitelé – 2; na prvních dvou místech kandidátky
  obhajuje 3 mandáty

KSČM
  průměrný věk - 53,4 let
  počet vysokoškolsky vzdělaných kandidátů – 1
  počet přímých straníků – 6
  stávající zastupitelé – 0
  obhajuje 0 mandátů

Sdružení nestraníků
  průměrný věk - 49,3 let
  počet vysokoškolsky vzdělaných kandidátů – 8
  počet přímých straníků – 0
  stávající zastupitelé – 6; na  prvním až třetím, pátém, 

dvanáctém a patnáctém místě
  obhajuje 5 mandátů – kandidátka slučuje dva subjekty, 

které kandidovaly v roce 2006

ODS
  průměrný věk - 44,1 let
  počet vysokoškolsky vzdělaných kandidátů – 8
  počet přímých straníků – 3
  stávající zastupitelé – 5; na prvních pěti místech kandidátky
  obhajuje 5 mandátů

Z  výčtu kandidujících současných zastupitelů je zřejmé, že 
do letošních voleb nejdou pouze dva a všichni ostatní až na výjimky 
jsou na  předních místech kandidátek. To by mohlo a  mělo svědčit 
o mnohém.

Ze stávajících členů rady obce nekandiduje jeden člen.

Mgr. Oldřich Vybíral
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Společenská 
rubrika

  Životní jubilea:
Listopad
Čech Josef ..................................60 let
Šťastný František ......................65 let
Lucký Oldřich ...........................60 let
Jílková Jana ................................70 let
Faron Karel................................70 let
Sochor Zdeněk .........................80 let
Lounková Ludmila ...................60 let
Pražák Bohumil ........................80 let
Kadlecová Marie.......................81 let
Kresová Hana............................60 let
Mohyla Oldřich ........................65 let
Faměrová Marie .......................86 let
Raus Jan .....................................70 let
Prosinec
Vitásek Josef ..............................84 let
Soukalová Marie .......................82 let
Doležalová Ludmila .................60 let
Hladká Erna ..............................70 let
Furch Josef ................................83 let
Kubíková Marie ........................85 let
Dofek Josef ................................70 let
Ježek Silvestr .............................75 let
Třináctý Jiří ...............................60 let
Kelbl Vilém ...............................70 let
Klouparová Marie ....................80 let
Chaloupka Antonín .................70 let
Němec Jan .................................82 let
Trojanová Anna ........................84 let
Kozlová Vlasta ..........................84 let
Petrová Drahomíra ..................75 let
Pecková Anna ...........................80 let
Dofk ová Marie ..........................80 let
Havrilová Hana ........................60 let

  Narození
Anna Libosvárová
Pavel Šín

  Sňatky
Vojtěch Helikar
 Helena Vanžurová
Petr Utinek
 Lucie Hasieberová
Martin Třináctý
 Lucie Pezlarová

  Úmrtí
Josef Smetana

  Počet obyvatel ke dni 
 20.09.2010

muži ............................................1018
ženy .............................................1032
celkem .........................................2050
z toho dospělí .............................1743
děti ................................................307

Zdroj: matrika OÚ
připravila Ivana Pospíšilová

Termíny svozu komunálního 
odpadu 2010
Od října platí 14-ti denní intervaly svozu odpadu
říjen - 8., 22. / listopad - 5., 19. - jedná se o pátky

Termíny svozu separovaného 
odpadu
Papír - říjen 15., 28. / listopad 12., 25.
Plast - říjen 4., 11., 18., 25. / listopad 1., 8., 15., 
22., 29.
Sklo - říjen 14. / listopad 11.

Babské hody
sobota 16. 10. 2010

od 14 hodin průvod obcí ve směru 
Kopečky – Nádražní ulice k hlavní stárce
převzetí hodového práva před budovou 

obecního úřadu
tančení pod májkou na Návsi před 

knihovnou
obchůzka místních hostinců
hraje kapela Hornobojané

Večerní zábava
od 20 hodin ve sportovní hale

hraje skupina Relax, 
hosté Mužáci ze Žabčic

tombola, bohaté občerstvení, 
překvapení večera

pořadatel: Vranovické ženy

Týden knihoven
Obecní knihovna Vranovice 

od 4. do 8. října 2010

roční registrace zdarma

výprodej vyřazených knih

zvukové knihy

vítání prvňáčků

senioři čtou dětem a děti seniorům

Otevírací doba knihovny:

pondělí, čtvrtek a pátek od 16 - 19 hod.

středa 8 - 11 hod.

Košt archívních vín
Vinaři Vranovice srdečně zvou na 2. 

ročník koštu archívních vín v  sobotu 
6. 11. 2010 v sále restaurace U Fialů.

Hraje cimbálová muzika Lália.
Bodování se uskuteční v pátek 5. 11. 

2010 v sále restaurace U Fialů

Sbírka pro diakonii 
Broumov
Klub důchodců pořádá od  3. do  6. 

11. 2010 sbírku šatstva pro diakonii 
Broumov.

Podrobnosti budou uvedeny 
na letáčcích v poštovních schránkách

Vánoční jarmark 
a rozsvěcení stromu
Obec Vranovice už nyní zve 

na tradiční vánoční jarmak a rozsvěcení 
stromu v neděli 28. 11. 2010 na Návsi.

Očkování proti chřipce
MUDr.  Petr Bartl oznamuje, že 

zahájil očkování proti chřipce. Očkování 
je zdarma pro osoby nad 65 let nebo 
pro osoby, které mají závažné chronické 
onemocnění. Ostatní pacienti platí 
vakcínu v  lékárně 174,- Kč a  aplikační 
poplatek v ordinaci 100,- Kč. 

Sběr nebezpečného 
odpadu 16. října 2010

  07:30 - 08:20 Kopečky 
  08:40 - 09:30 Přibická 
  09:50 - 10:40 Nosislavská a Nová 
  11:00 - 11:50 Náměstíčko 
  13:00 - 13:50 Dvůr obecního úřadu 

Dobrovolní hasiči 
hledají řidiče
V  rámci rozšíření kádru našich 

řidičů hledáme muže, nejlépe ve  věku 
od  25 do  50 let, kteří by měli zájem 
působit v našich řadách na pozici ŘIDIČ 
/ STROJNÍK naší zásahové techniky. 
Podmínkou je pouze řidičský průkaz 
skupiny C, ochota obětovat část svého 
volného času k  pravidelnému školení, 
údržbě, přípravě vozidel a  účasti při 
vyhlášení poplachu.

Vaše případné dotazy adresujte 
na sdh.vranovice@seznam.cz nebo na tel. 
607 524 654. 

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Vranovice 

pořádá v sobotu 9. října sběr železného 
šrotu. Nepotřebný šrot mohou obyvatelé 
nachystat před své domy. 


