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Malí  andělé  zahráli  představení  Živý  Betlém  a  pak  ještě  obdařili  diváky  medovými 
perníky. Foto: Dagmar Humpolíková

Náves ovládla vánoční nálada
29. 11. 2009 – Odhadem na osm set lidí se vystřídalo během první adventní neděle 

na vranovické Návsi. Vánoční jarmark s kulturním programem a zabijačkovými specialitami 
navštívili místní lidé ale přijeli i hosté z širokého okolí.

Předvánoční  náladu  navodilo  nejen  na  pětadvacet  prodejců  s  vánočním  zbožím 
ale především  roztomilé  vystoupení dětí  z mateřské a  základní  školy. Úspěch u publika 
zaznamenala  představení  Živý  Betlém  v  režii  Andrey  Lastomirské  i  Betlémské  světlo 
v podání místních skautů.

Poetické koledy  zněly prostřednictvím  školených dětských hlasů Malého  sboru Pavly 
Toncrové, zazpívat přišli i zpěváci ze Základní umělecké školy Pohořelice.

Návštěvníci jamarku setrvali na Návsi i dlouhé hodiny, nabídka zábavy, nákupů, jídla 
i horkých nápojů byla totiž pestrá. Po celý den žhavil železo v kovářské výhni umělecký 
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Foto: Dagmar Humpolíková

Starosti starosty
Vážení spoluobčané, nemilosrdně 

se blíží konec dalšího roku, což vždy 
bývá čas pro rekapitulace a  hodnocení. 
Využiji proto tento čas k  zamyšlení se 
nad kvalitou společenského, neboli 
veřejného, života v obci.

Přesná definice pro měření kvality 
společenského života asi neexistuje. 
Obecně lze asi konstatovat, že ji můžeme 
posuzovat dle následujících kriterií:

• kvalita infrastruktury
• kvalita občanské vybavenosti
• kvalita kulturního, sportovního 

a zájmového života v obci
Infrastruktura v obci:
Co vše lze do  infrastruktury 

zahrnout: rozvody  vody, elektřiny plynu, 
kanalizace, sdělovací kabely, doprava, 
komunikace a chodníky. 

Občanská vybavenost v obci:
Do  občanské vybavenosti patří 

úroveň služeb, dopravní obslužnosti, 
vzdělávání, zdravotní dostupnost atd.   

Kvalita kulturního, sportovního 
a zájmového života v obci:

Poslední složkou určující kvalitu 
společenského života v  naší obci je 
kulturní, sportovní a  zájmový život 
v obci.

Tato, bezesporu jedna z  nejdůle-
žitějších, aktivit v každé obci se neobejde 
bez iniciativy a obětavosti  spoluobčanů 
a  snad se nikdo neurazí, když je nazvu 
nadšenců.

V naší obci určují kulturní, sportovní 
a  zájmový život zejména následující 
organizace: TJ SOKOL, SK ( fotbalisté ), 
myslivci, junáci, rybáři, vinaři, důchodci, 
ochránci přírody  a  mnoho dalších 
neformálních občanských kolektivů 
a iniciativ.

Jedná se o  nesčetné množství 
anonymních dobrovolníků, pro které 
to je koníček a záliba, kteří veškerý svůj 
volný čas věnují práci s  mládeží; práci, 
která není na  první pohled mnohokrát 
vidět, ale uvědomíme si ji až při 
konkretních akcích.

Kvalita „volnočasového“ vyžití 
každého z  nás a  „volnočasového“ 
zaměstnání mládeže je závislá 
jednak na  ohromné iniciativě mnoha 
jednotlivců ale i  na  samosprávě. 
A  to tím, jak  iniciativu jednotlivých 
zájmových organizací podporuje nejen 
koordinačně, ale zejména také finančně.

Této oblasti Rada obce věnuje trvalou 
pozornost a podporu. Rada obce se snaží 
dát i  těmto společenským organizacím 
a  iniciativám určitá hodnotitelná 
pravidla pro poskytování celoroční 
finanční podpory jejich činnosti. Mezi 
nejvýznamnější hodnotící kriteria patří 
zejména:

 l členská základna (celkový počet, 
počet mládeže)

 l pravidelná činnost
 l rozvoj organizací a spolků
 l vliv na společenský život
 l práce s mládeží
 l propagace činnosti a obce mimo náš 

region
Cílem je transparentně, průběžně 

a dlouhodobě podporovat aktivitu jed-
notlivých organizací a  současně zame-
zit nekoordinovanému, neúčelnému 
a  často úzce zájmovému poskytování 
obecních dotací.

Cílem poskytovaných dotací je 
výhradně finanční příspěvek na zajištění 
neziskových aktivit, jako je zajištění  
práce s mládeží, rozvoje spolku, ochrana 
přírody atd..

Dotace jsou schvalovány každoročně 
současně s rozpočtem obce na příslušný 
kalendářní rok. Každoročně je Rada 
obce a  zastupitelstvo konfrontováno 
s  požadavky jednotlivých organizací 
a každoročně dochází ke zcela logickým 
sporům. Každá organizace si hájí svoji 
činnost a chce ji vykonávat co nejlépe.

Rada obce a následně i zastupitelstvo 
proto musí hledat vyváženost a  to 
minimálně ve dvou základních rovinách:

 l Vyváženost mezi investicemi 
a opravami infrastruktury na straně 

jedné a  na  straně druhé podporou 
občanské vybavenosti (zejména 
provozní dotace pro ZŠ a  MŠ) 
a  dotacemi pro jednotlivé zájmové 
organizace.

 l Vyváženost dotací určené pro 
jednotlivé zájmové organizace.
Rozhodování není nikdy jednoduché 

a  nikdy nemůžeme uspokojit všechny 
zájmové skupiny. Cílem také není 
uspokojování požadavků úzkých 
skupin, ale určitá vyváženost 
a  zejména potom zvyšující se kvalita 
společenského života v obci. 

Pro představu uvádím přehled 
financování jednotlivých organizací 
v uplynulých letech a v současnosti: viz 
tabulka

Je rozdělení vyvážené a spravedlivé? 
Troufnu si tvrdit, že vyvážené je a  jestli 
je spravedlivé – na  to dle mého názoru 
neexistuje a  nikdy nebude existovat 
jednoznačná odpověď.

Při schvalování každého rozpočtu 
zastupitelstvo musí řešit na jaký účel určí 
kolik finančních prostředků a  jak tím 
ovlivní kvalitu veřejného života v  naší 
obci. 

Žádná rozhodnutí o  rozpočtu 
nejsou černobílá a nikdy se nelze zalíbit 
všem. Vždy však musí být průhledná 
a  srozumitelná a  aktivita jednotlivých 
organizací by měla odpovídat 
přiděleným dotacím. 

Cestou zpět by bylo podlehnutí 
jakýmkoliv zájmovým skupinám 
a  poskytování jednorázových 
nesystémových dotací.  

Přehled financování jednotlivých organizací v uplynulých letech a v současnosti:

Rok:  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Občanská vybavenost: 2.017 1.984 1.980 2.239 2.249 2.356 2.263
z toho: ZŠ a MŠ 1.730 1.550 1.650 1.800 1.823 1.829 1.790
 hasiči 148 219 106 158 177 250 120
 knihovna 139 215 224 281 249 277 253
Mimo uvedené provozní dotace byla provedena v r. 2008 investice do budovy ZŠ ve výši 7.834 tis. Kč 
a v r. 2006 do budovy hasičky ve výši 634 tis. Kč

Dotace pro organizace: 130 101 89 194 227 496 438
z toho: SOKOL  40  75 85 210 100
 SK 130  48 69 97 210 100
 Junáci  10 15 20 15 15 15
 myslivci    10 10 20 20
 rybáři   4 10 10 10 15
 vinaři   5    20
 důchodci  11 17 10 10 31 18
 Římskokatolická církev  40     150
Hodnoty jsou uváděny v tisících Kč.
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Nad Dolinami vyroste nová 
ulice
Zatímco nová ulice U Hlinku se už proměnila v jedno velké 

staveniště a první stavitelé mají v plánu se už na jaře stěhovat 
do svých nových rodinných domů, připravuje se v těchto dnech 
výstavba další ulice. Vzniká v lokalitě Nad Dolinami.

Co nevidět tu vyroste dalších třiadvacet rodinných 
domů. Ulice už se rýsuje, stavební firma dokončuje položení 
inženýrských sítí, zpevnění břehu na  komunikaci v  blízkosti 
bývalé jímky Vitany i samotnou příjezdovou silnici k domům.

O bydlení ve Vranovicích je zájem, všech třiadvacet nových 
pozemků je už zamluveno. Do budoucna by v lokalitě mohly 
vyrůst ještě další.

Své zázemí tu najdou i  vinaři. Ve  směru od  ulice Polní 
k  Hájku se počítá s  vykoupením pozemků, které v  současné 
době vlastní Atrax. Právě na tomto místě vyroste tolik chybějící 
sklepní ulička. Uspokojeno bude zhruba na pětadvacet vinařů, 
kteří zde budou chtít postavit vinný sklep.

S její realizací by se mohlo začít už v příštím roce.
-hum-

Vím, že si nyní každý, kdo dočte tento příspěvek až 
do  konce, klade otázku, zda činnost té, či oné organizace 
odpovídá výši přidělené dotace. Objektivní odpověď nelze najít 
a o subjektivní pravdě je každý přesvědčen na sto procent.

Závěrem si dovolím poděkovat všem aktivním, 
bezejmenným  nadšencům za jejich obětavou činnost, bez nich 
by jednotlivé organizace nefungovaly a  celkový společenský 
život by byl o mnoho chudší.

A  vzhledem k  tomu, že se jedná o  poslední Vranovický 
zpravodaj v r. 2009, tak si dovolím popřát všem spoluobčanům 
klidné prožití Vánočních svátku v  kruhu rodinném a  do  r. 
2010 především hodně zdraví a mnoho osobních a pracovních 
úspěchů.

Jan Helikar

Obec se stala plátcem DPH
Poplatky se ale nemění
V  květnu letošního roku překročil měsíční obrat obce 

Vranovice jeden milion korun. Z  toho důvodu se zákona 
zařadila mezi plátce daně z  přidané hodnoty. Zavedení 
odvodu DPH je zásadní změnou v  účetnictví obce. Rada 
a zastupitelstvo obce navzdory tomu rozhodlo, že občané tuto 
skutečnost ve svých platbách za služby nepocítí.

Přestože se například na  platbu stočného vztahuje devíti 
procentní daň nebude ji obec o tuto částku navyšovat a zůstává 
v současné výši. „Dosavadní příjmy z plateb obyvatel za stočné 
pokryjí současné náklady na provoz čistírny odpadních vod. 
Obec musí devíti procentní daň sice odvádět ale od občanů ji 
nebude požadovat,” potvrdil starosta Jan Helikar.

Stejně tak podléhají dani další služby. Například kopírování, 
prodej pohlednic, knih či DVD podléhají devatenácti 
procentní dani. Cena pro občany však i  v  tomto případě 
zůstává neměnná. Daň odečtou zaměstnanci úřadu ze stávající 
výše plateb uvedených v příslušném ceníku.

Poplatky za  odvoz popelnic i  sutě, registrační poplatky 
za  vydané doklady nebo ověření podpisu na  matrice jsou 
od daně osvobozeny. Stejně tak poplatky za registraci čtenáře 
v Místní lidové knihovně.

-hum-

Autobus teď zastaví 
i u hřbitova
Od  poloviny prosince budou autobusy zastavovat nově 

také u hřbitova. Vedení obce se podařilo dojednat tuto službu 
s Kordisem na základě požadavků především dříve narozených 
obyvatel Vranovic. Nové zastávky se už budují. Jejich výstavbu 
zajišťuje obec a budou stát asi 140 tisíc korun.

U  hřbitova bude zastavovat každý spoj, který pojede 
ve směru Vranovice – Přibice a naopak.

Novou zastávku budou moci lidé využívat od 13. prosince 
2009, kdy vstoupí v platnost nové jízdní řády.

Foto 3x: Dagmar Humpolíková
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Řádění vandalů už stálo obec 
55 tisíc

Zničené dopravní značky, 
směrové tabule, odpadkové 
koše i  posprejované domy. To 
všechno po  sobě zanechávají 
místní vandalové po  svém 
„tažení“ obcí. Obecní pokladnu 
už jejich demolování letos 
stálo 55 tisíc korun. Taková 
částka musela být totiž použita 
na obnovu zničeného majetku.

Vedení obce už došla 
trpělivost a hodlá si na ničitele 
posvítit. „Jakmile někoho 
chytíme dostane škodu k  plné 

náhradě. Se situací je už obeznámena i policie a posílí v obci 
svoje hlídky,“ potvrdil starosta Jan Helikar.

Podle něj je možné shovívavě přehlédnout drobné 
pubertální kratochvíle jakou může být například zvonění 
na  domovní zvonky, situace se ale stává vážnou ve  chvíli, 
kdy dochází k  poškození majetku nebo ohrožení zdraví lidí.  
„Právě v případě ničení dopravních značek může dojít snadno 
k nehodě,“ dodal.

Jenže vandalové jdou ještě dál. Jejich posledním 
„povyražením“ byl ocelový drát natažený přes frekventovanou 
silnici u  místní cukrárny. „Jen díky všímavosti lidí bydlících 
v  blízkosti, kteří drát vzápětí odstranili, nepřišel náhodný 
motorkář či cyklista doslova o  krk,“ znepokojuje se starosta. 
Na  místo byla okamžitě přivolaná hlídka policie, než ale 
přijela byli výrostci v  prachu. O  zdravém rozumu vandalů 
a neschopnosti domýšlet důsledky jejich podivných nápadů lze 
s jistotu pochybovat.

-hum-

Novodobá akce „Z” narovnala 
chodníky i sousedské vztahy
Do  časů takzvaných akcí „Zet” se na  několik dní vrátili 

obyvatelé Náměstíčka ve Vranovicích. Brigádu, na niž v časech 
vlády levice chodili lidé spíše z donucení, si teď po desetiletích 
zorganizovali Vranovičtí zcela dobrovolně. A po dohodě s obcí 
si kolem svých domů vybudovali nové chodníky.

„Tohle jsem viděl naposled za  komunistů,” komentoval 
pracovní nasazení obyvatel Náměstíčka náhodný kolemjdoucí. 
Na budování nových chodníků se totiž sešlo dvanáct sousedících 
rodin. „Každý přispěl jak mohl. Dali jsme dohromady nářadí 
i zkušenosti. Zhruba za čtyři víkendy jsme měli hotovo,” popsal 
netradiční brigádu iniciátor celé akce Karel Vrátný.

Zámková dlažba za osmatřicet tisíc korun, kterou dodala 
majitelům domů obec, dala ulici kolem Náměstíčka nový 
šmrnc. Svépomocí tu lidé vytvořili téměř dvě stě metrů 
úhledných chodníků. „Byl to nápad Karla Vrátného. Přišel 
za  mnou s  nabídkou, že si starý a  poškozený chodník před 
svým domem opraví sám. Pokud mu dodáme dlažbu. Nakonec 
jsme se dohodli, že osloví i ostatní sousedy, zda by měli zájem. 

A někteří se přidali,” potvrdil spolupráci lidí s vedením obce 
starosta Jan Helikar. Impulsem pro obyvatele byla nová silnice 
spojující Obchodní ulici s  Náměstíčkem. Tu zaplatila obec. 
„Rozbité chodníky ze staré dlažby vedle nové silnice o to víc bily 

do  očí. Potřebovali 
jsme je také zvýšit. 
V době přívalových 
dešťů byly pod 
vodou,” přidal se 
další z  brigádníků 
Josef Mikulík.

Zkrátka nepřišla 
ani důchodkyně, 
která nemá v domě 
žádného mužského 

pracanta. Sousedé neváhali a  postavili chodník i  před jejím 
domem. „Paní nám za  to podstrojovala. Připravila nám 
svačinky i svařené víno,” netají Vrátný. Dnes je pohled na ulici 
nesrovnatelně kulturnější. Nejen díky novým chodníkům. 
Brigádnci dotáhli své nadšení do patřičného konce a upravili 
nebo vybudovali 
i předzahrádky.

„Není to tak, že 
obec dala něco lidem. 
Koupit dlažbu bylo to 
nejmenší. Naopak, velmi 
si vážím toho, že oni dali 
obci svou práci,” ocenil 
přístup obyvatel starosta.

Ještě na  jednom velkém „plus” se obyvatelé shodují. Mají 
dobrý pocit z toho, že se při pracovních víkendech zkamarádili. 
„Dřív jsme si řekli maximálně tak dobrý den. Při práci jsme se 
líp poznali, spolupracovali, zvali jsme se navzájem do domů. 
A večer po práci jsme si dali společně, víno, byla i pečínka, jindy 
bábovka. Máme teď správné sousedské vztahy,” je spokojený 
s příjemným vedlejším účinkem Karel Vrátný. 

- hum-

Na  obnově chodníků na  Náměstíčku se podíleli tito 
obyvatelé. Všem patří poděkování: Karel Vrátný, Vilém Kelbl, 
Marie Floriánová, Stanislav Faron, Jaroslav Fröhlich, Jana 
Macháčková, Radim Osika, Cyril Jebavý, Karel Wöllinger, Milan 
Čapka, Stanislav Pláteník, Pavel Knebl

Foto: Vojtěch Helikar

Josef Mikulík (vlevo) a Karel Vrátný finišují. Nové chodníky 
vybudovali s dalšími sousedy dobrovolně.
Foto: Dagmar Humpolíková a obyvatelé Náměstíčka



Vranovický	zpravodaj	 5

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

 Usnesení rady č. 19/2009 
 ze dne 21.9.2009
 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce jmenovala do Školské komise 

členy Janu Hladkou, Hanu Mazuchovou 
a Marcelu Lorencovou.

1.2. Rada obce rozhodla, že předseda Školské 
komise bude současně členem Školské 
rady. 

1.3. Rada obce schválila vybudování jednoho 
parkovacího místa před domem č.p. 593, 
ul. Sokolská.

1.4. Rada obce vybrala za vítěze výběrového 
řízení na opravu chodníku u kostela spo-
lečnost M-silnice, s.r.o. za cenu 189.450,-
Kč bez DPH.

1.5. Rada obce vybrala za vítěze výběrového 
řízení na  vybudování IS a  komunika-
ce v  lokalitě Nad Dolinami společnost 
Přemysl Veselý, s.r.o. za cenu 5.415.915,-
Kč bez DPH.

1.6. Rada obce pověřila Stavební komisi 
a  životního prostředí, rozšířenou o  zá-
stupce rybářů a  ochránců přírody pří-
pravou plánů společných zařízení pro 
Komplexní pozemkovou úpravu. 

1.7. Rada obce schválila Smlouvu o  budou-
cí smlouvě kupní na  prodej plynovodu 
na ul. Nad Dolinami s JMP NET za cenu 
477.000,-Kč.  

1.8. Rada obce schválila opravu chodníku 
na ul. Obchodní (cca 300m2)  za sjedna-
ných podmínek.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila podat ve věci Zuzany 

Hochmanové podnět k Ombudsmanovi. 
 T: 15.10.2009, O: JUDr. Mach
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o  developer-

ském projektu Nad Dolinami na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na  vědomí Usnesení 

Státní volební komise č. 95 ze dne 
10.9.2009 o zrušení voleb do parlamentu 
ČR ve dnech 9. a 10.10.2009.

 Usnesení rady č. 20/2009 
 ze dne 5.10.2009
 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila přílohy č. 1/09 a 2/09 

ke Směrnici o provedení inventarizace. 
1.2. Rada obce pověřila Finanční výbor pro-

vedením finančních kontrol u organizací, 
které obdržely od obce finanční dotaci.

1.3. Rada obce schválila priority pro zpraco-
vání Plánu investic a oprav na r. 2010 – 
2011

1.4. Rada obce schválila Smlouvu o  dílo 
s  Přemysl Veselý stavební a  inženýrská 
činnost s.r.o. na vybudování IS a komu-
nikace Nad Dolinami.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu o  dílo 
s M-silnice a.s. na opravu chodníku mezi 
kostelem a ZŠ. 

1.6. Rada obce schválila předběžné užití 
Dolin pro výstavbu vinných sklepů a po-
zemků pro RD.

1.7. Rada obce schválila darovací smlouvu 
od Cyklistické stezky Brno – Vídeň, dob-
rovolný svazek obcí na  2 ks informační 
tabule v celkové hodnotě 6.600,-Kč. 

1.8. Rada obce schválila Smlouvy č. 4208-
164/001/09 a  č. 4207-384/001/09 o  zří-
zení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu na přívod NN se společností E.ON  
Distribuce, a.s..  

1.9. Rada obce schválila kupní smlouvu č. 
1009950959 s Pozemkovým fondem ČR 
na koupi pozemku p.č. 1874/4.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila připravit na  základě 

schválených priorit  Plán investic oprav 
na r. 2010 – 2011 a předložit jej ke schvá-
lení v ZO společně s Rozpočtem.

 T: 30.10.2009, O: starosta
2.2. Rada obce uložila zpracovat Smlouvu 

o  budoucí kupní smlouvě na  pozemky 
v  Dolinách a předložit ji k  projednání 
v ZO.

 T: 10.10.2009, O: JUDr. Mach
2.3. Rada obce uložila projednat varian-

ty Zastavovací studie na  prodlouže-
ní ul. Přibická se Stavebním úřadem 
v Pohořelicích.

 T: ihned, O: starosta
2.4. Rada obce ukládá zpracovat návrh 

Rozpočtového opatření č. 4/2009.
 T: 15.10.2009, O: starosta
2.5. Rada obce ukládá prověřit možnosti od-

vodnění chodníků na ul. Přísnotická.
 T: 15.10.2009, O: místostarosta, D. Dofek
2.6. Rada obce ukládá zpracovat žádost o da-

taci z MZe na intenzifikaci ČOV a dobu-
dování kanalizace na ul. Přibická.

 T: 15.10.2009, O: místostarosta, starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere  Úřední záznam z jedná-

ní mezi starostou obce  a  vedoucí oddě-
lení OP Břeclav, Úřadu pro zastupování 
ve věcech majetkových, ve věci převodu 
p.č. 333/2 (pod budovou MŠ) na  vědo-
mí. 

 Usnesení rady č. 21/2009 
 ze dne 19.10.2009
 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila rozpočtové opatře-

ní č. 4/2009 a  předloží jej k  projednání 
v ZO.

1.2. Rada obce schválila program jednání ZO 
na den 29.10.2009.

1.3. Rada obce rozhodla o  pokácení dvou 
ks stromů (břízy) před domem č.p. 340 

a jednoho ks stromu (borovice)  před č.p. 
251.

1.4. Rada obce schválila opravu chodníku 
na ul. Nosislavská č.p. 530  a 531  za sjed-
naných podmínek.

1.5. Rada obce schválila termín a  pro-
gram rozsvěcení Vánočního stromu 
(29.11.2009) a Vánoční výzdoby obce.

1.6. Rada obce schválila pro knihovnu koupi 
a zavedení  programu pro možnost zpří-
stupnění fondu knihovny na internetu.

1.7. Rada obce schválila souhlasné stanovis-
ko s  kolaudací zemědělského skladova-
cího areálu společnosti Raiffeisen Argo 
Morava s.r.o. za  předpokladu splnění 
schválených podmínek.

1.8. Rada obce schválila hospodaře-
ní Základní školy a  Mateřské školy 
Vranovice ke dni 30.9.2009. 

1.9. Rada obce zrušila usnesení Rady obce č. 
1.1. ze dne 10.8.2009. 

1.10. Rada obce nebude navrhovat sta-
novení koeficientů pro zvyšování daně 
z nemovitosti.

1.11. Rada obce souhlasí s  výpo-
vědí Dohody o  pracovní činnosti 
p. Vladislava Jungra k datu 3.11.2009. 

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá svolat schůzku všech 

majitelů pozemků v  nezastavěné části 
ul. Přibická a zástupce Stavebního úřadu 
v Pohořelicích za účelem projednání za-
stavovací studie.

 T: 15.11.2009, O: starosta
2.2. Rada obce uložila Stavební komisi a ži-

votního prostředí provést kontrolu zdra-
ví vzrostlých stromů v  intravilánu obce 
a určit stromy, u kterých hrozí způsobení 
škody třetím osobám.

 T: 30.11.2009, O: D. Dofek  
2.3. Rada obce uložila prověřit nerovnosti 

vozovky na ul. Ulička před domem č.p. 
11.

 T: 30.10.2009, O: D. Dofek
2.4. Rada obce ukládá zajistit vypracování 

znaleckého odhadu nemovitosti školní 
jídelny, U Floriánku č.p. 57.

 T: 15.11.2009, O: starosta
2.5. Rada obce ukládá informovat představi-

tele petice o  tom, že je petice bezpřed-
mětná.

 T: ihned, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o  hospodaření 

za I-III.Q/2009 na vědomí.

 Usnesení rady č. 22/2009 
 ze dne 2.11.2009
 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila koupi redakčního 

systému ADVICE CZ .
1.2. Rada obce schválila návrh Rozpočtu 

na r. 2010 a předloží je k projednání v FV 
a ZO.

1.3. Rada obce schválila upravený návrh 
Plánu investic a oprav na r. 2010 – 2011. 

1.4. Rada obce pověřila provedením finanč-
ní kontroly v  jednotlivých organizacích 
za r. 2009 Kontrolní výbor. 

Z činnosti rady 
a zastupitelstva 

obce
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1.5. Rada obce schválila koupi pozemku p.č. 
1832 za maximální cenu 40,-Kč á  1 m2.

1.6. Rada obce schválila Dodatek č. 1 
ke smlouvě se společnosti M-silnice (vy-
budování nástupiště pro autobusovou 
zastávku U hřbitova)

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá neprodleně zadat 

zpracování změny č. 6 Územního plánu.
 T: 15.11.2009, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zadat zpracování pro-

tokolu o akreditovaném zpracování mě-
ření hluku v lokalitě Doliny.

 T: 15.11.2009, O: starosta

 Usnesení rady č. 23/2009 
 ze dne 16.11.2009
 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce stanovila termín oslav 100 let 

měšťanské školy ve  Vranovicích na  ter-
mín květen 2012

1.2. Rada obce schválila smlouvu na  vypra-
cování změny č. 6 Územního plánu se 
společností AR projekt s.r.o.

1.3. Rada obce schválila koupi sněhové frézy 
v ceně 20.000,-Kč.

1.4. Rada obce schválila návrh Rozpočtového 
výhledu na r. 2011 – 2013.

1.5. Rada obce opětovně schválila koupi po-
zemku p.č. 1832 za maximální cenu 50,-
Kč á  1 m2.

1.6. Rada obce schválila dodatek č. 1 
ke  Smlouvě o  roznášce uzavřené 
s Českou poštou.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu o  sdru-
žených službách dodávky elektřiny 
pro  produkty řady Small Busines, číslo 
smlouvy 5650249019/2  - pro dodávku 
pro VO uzavřenou s E.ON Energie, a.s.

1.8. Rada obce jmenovala výběrovou ko-
misi pro vyhodnocení výběrového ří-
zení na  prodloužení kanalizace na  ul. 
Přibická.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vedení ZŠ a MŠ orga-

nizačně zajistit bezpečnost kočárků před 
MŠ po celou dobu (ráno 6.00 – 8.30, po-
ledne 12.00 – 12.30, odpoledne 15.00 – 
16.00 hod.) příchodu a vyzvedávání dětí 
do MŠ

 T: ihned, O: ředitel ZŠ
2.2. Rada obce ukládá Školské komisi věno-

vat zvýšenou  pozornost činnosti Školské 
Rady při ZŠ a  zajištěnosti dostatečné 
aprobace pro výuku cizích jazyků.

 T: ihned, O: Jana Hladká
2.3. Rada obce ukládá připravit koncept 

oslav 100 let výročí měšťanské školy.
 T30.6.2010, O: ředitel ZŠ a  MŠ, D. 

Humpolíková
2.4. Rada obce ukládá provést odbornou 

kontrolu stavu střechy na Domu služeb.
 T: 30.11.2009, O: starosta, D. Dofek
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí zajištěnost 

provozu MŠ v  době Vánočních prázd-
nin.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu o pl-
nění Plánu investic a oprav na r. 2009. 

 Usnesení jednání ZO 
 dne 29.10.2009 
1. ZO schvaluje:
1.1 ZO schvaluje záměr prodat pozemek 

pod garážemi, pozemky parcela č. 769. č. 
770, č. 773.

1.2 ZO schvaluje předložené rozpočto-
vé opatření s  celkovými příjmy ve  výši 
34.079.716,-Kč, a celkovými výdaji 
ve výši 40.699.000,-Kč.

1.3 ZO schvaluje Smlouvu č. 4207-
384/001/09 uzavřenou se společností 
E.ON Česká republika, s.r.o. o  zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na  pozemcích par. č. 1915/34, 1915/37,  
2555/10 a 2555/11.

1.4 ZO schvaluje Smlouvu č. 4208-
164/001/09 uzavřenou se společností 
E.ON Česká republika, s.r.o. o  zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na  pozemcích par. č. 1915/34, 1915/37 
a 2555/11.

1.5 ZO schvaluje prodej pozemku: parc. č. 
2564/13 o výměře 57 m2, druh pozemku 
– ostatní plocha za cenu 5.000,-Kč, ku-
pujícímu Ireně Musilové, Mrštíkova 266, 
Vranovice.

1.6 ZO schvaluje prodej pozemku 71/7 o vý-
měře 37 m2, druh pozemku – orná půda 
za cenu 1.480,- Kč kupujícímu p. Luboši 
Celnarovi, ul. Nová 626, Vranovice.

1.7 ZO schvaluje Smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví k nemo-
vitostem se společností ATRAX Metal 
MORAVA s.r.o. 

1.8 ZO schvaluje přílohy č. 1/09 a  2/09 
ke Směrnici o provedení inventarizace.

1.9 ZO schvaluje vnitřní směrnici k přecho-
du obce na plátce DPH.

1.10 ZO schvaluje finanční příspěvek do fon-
du IDS pro rok 2010 ve výši 101.450,-Kč.

1.11 ZO schvaluje  opravený prodej staveb-
ních pozemků na ul. Nad Dolinami de-
finovaný přiloženou zastavovací studií 
a seznamem kupujících.

1.12 ZO schvaluje Zástavní smlouvu 
a smlouvu o zřízení předkupního práva 
KA0901991 s VOLKSBANK CZ, a.s. pro 
pozemky p.č. 749/1, 750/1, 750/2, 811/1, 
811/2, 2539, 2565/5, 2565/6 a  810/2 
ve zjednodušené evidenci.

1.13 ZO schvaluje  Darovací smlouvu uza-
vřenou s  Dobrovolným svazkem obcí 
Cyklistická stezka Brno Vídeň na  pře-
vzetí 2 ks aktualizovaných informačních 
tabulí v celkové hodnotě 6.600,-Kč.

2.  ZO ukládá:
2.1 ZO ukládá rozepsání schváleného roz-

počtového opatření č. 4 do jednotlivých 
účtů.

 T: ihned, O: starosta
2.2  ZO ukládá dodržení schváleného roz-

počtového opatření k 31.12.2009.
 T: 31.12.2009, O: starosta
3. ZO bere na vědomí:
3.1 ZO bere zprávu o  kontrole usnesení 

na vědomí.
3.2 ZO bere Zprávu o  činnosti Rady obce 

na vědomí.
3.3 ZO bere zprávu o  hospodaření 

za I-III.Q/2009 na vědomí

kovář  Pavel  Valášek.  U  jeho  práce 
s kovadlinou se zastavovaly davy lidí, stejně 
tak  plno  bylo  v  odpolední  výtvarné  dílně 
Andrey  Lastomirské.  V  ní  si  děti  vyráběly 
ozdoby na stromeček. Mezitím stáli dospělí 
nekončící  frontu na  zabijačkové  speciality 
a  při  svařáku  ladili  hlasy  na  odpolední 
společné  zpívání  koled.  Ty  vybrala 
a  správný  tón  udávala  Pavla  Toncrová  se 
svými svěřenci.

Ani  tentokrát  nechyběla  soutěž  o  tři 
„nej”  účastníky  setkání.  Tím  nejstarším 
byla  letos  třiaosmdesátiletá  Marie 
Trojanová,  která  si  odnesla  bylinkovou 
medovinu.  Dětskou  knížku  Veselé  Vánoce 
s krtečkem si v kočárku odvezla nejmladší 
návštěvnice  dvouměsíční  Simona 
Zugarová. A o pětilitrovku domácího sádla 
s  pecnem  chleba  se  po  zásluze  rozdělila 
nejpočetnější  příchozí  rodina  Šťastných. 
Na  jarmarku  se  sešlo  devatenáct  jejích 
členů  a  svou  nominaci  nevzdali  ani  při 
vyhlášení  podmínky,  že  jim  odměna  bude 
předána až po zazpívání koledy. Zhostili se 
toho  s  vervou  a  pobavili  tím  i  přihlížející 
publikum.

Desítky  čtenářů  přišly  i  do  knihovny, 
kde  probíhal  prodej  nových  knih  a  dvd 
o  historii  a  ukončení  provozu  lokálky. 
Zúčastnili  se  také  předání  cen  vítězům 
fotografické  soutěže  sdružení  Amis  Art, 
shlédli  výstavu  dětských  kreseb  na  téma 
nejoblíbeněnjší  pohádka.  Malovaly  je  děti 
z výtvarného kroužku Silvie Drábové.

Jen předvečerní napínavé odpočítávání 
moderátora  a  publika,  jež  vedlo 
k  rozsvěcení  stromu,  by  zasloužilo 
velkorysejší  překvapení  v  podobě  bohatě 
zářícího  stromu.  Zakoupení  většího 
množství  světelných  řetězů  ale  vyžaduje 
peníze. Možná se najdou v obecní pokladně 
příští rok.

Představy  organizátorů  o  poetickém 
vypouštění  lampionů  štěstí  rozehnaly 
poryvy větru. Přišly chvíli před plánovanou 
událostí  a  kvůli  nim  vzlétlo  k  nebi  jen 
několik  balonů.  Ostatní  zůstaly  na  zemi. 
O to větší aplaus fandících diváků provázel 
ty  š´tastnější  jedince,  kterým  se  podařilo 
trefit  se  do  relativního  bezvětří  a  poslat 
svůj lampion do výšek.

-hum-

Pokračování ze strany 1
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Základní škola
Nejkrásnější dýně
Dne 8.10.2009 soutěžili vranovické děti před budovou ZŠ 

U Floriánka o Nejkrásnější dýni. Svou tvořivost a nápaditost 
rozvinulo spolu se svými rodiči celkem 66 soutěžících. Vybrat ty 

nejlepší „strašáky“ 
bývá vždy velmi 
obtížné. Porota 
sestavená ze žáků 
a  rodičů vybrala 
deset „nej“ dýní 
(Z. Macháčkové, J. 
Hrstky, K. Tanačové, 
M. Lanžhotského, 
M. Nečasové, 
K. Tesařové, V. 
Halfarové, J. Plíška, 
J. Frohlicha, L. 
Hovězákové), které 
ozdobily trávník 

před školou na  několik dní a  upoutaly pozornost nejednoho 
kolemjdoucího. 

Romana Nečasová

Mateřská škola
Jak se mateřská škola loučila 
s podzimem
Všechny roční časy, mají svoje krásy. I  když podzim 

často nese přívlastek „smutný“, pro nás rozhodně nebyl. 
Každodenními vycházkami do  přírody jsme objevovali jeho 

krásy a  barevnost. Sbírali jsme vše, co nám nabídl už s  tou 
myšlenkou, že se s ním společně s rodiči a dětmi rozloučíme 
formou tvořivého odpoledne. A  tak se stalo. Právě na  sv. 
Martina, zatím co někde křtili mladé víno, my jsme ve školce 
všichni tvořili z  darů podzimu – to, co jsme si nasbírali, ale 
také z toho, co si maminky přinesly a nebylo toho málo. Spolu 
s dětmi v každé třídě tvořili – malovali, lepili, stříhali v největší 
míře s využitím přírodnin. Byli jsme mile překvapeni jak účastí 
rodičů, tak i jejich nápaditostí. 

Posláním této akce nebyla soutěživost o nejhezčí výrobek, 
ale vzájemné propojení rodiny a  školky a  hlavně příjemně 
strávené odpoledne v „Barbánkově školce“. Všechny vystavené 
výrobky nám zkrášlily interiér školky. Radost nebrala konce, 
když si děti druhý den hledaly mezi tím množstvím prací ten 
jejich. A všechny jej našly – nechyběl ani jeden.

Tím vám chceme maminky poděkovat. Díky za  pěkné 

Už nejedno překvapení čekalo na  lidi míjející dům Jaroslava 
a Hany Celnarových bydlících naproti železnice. Na jejich plotě se totiž 
každou chvíli objeví nějaká bytost a vzbudí obdiv i úsměv na tvářích 
kolemjdoucích. V září si tu otevřel Školní atlas Československých dějin 
školák s kšiltovkou a brašnou na zádech.

Celnarovi dotáhli úpravu před rodinným domem k  dokonalosti, 
a tak trochu si hrají. Při práci na předzahrádce se baví a na výsledku 
je to rozhodně vidět. Překvapením je, že tvůrcem postaviček není paní 
domu nýbrž pan domácí. „Baví ho to. Měli jsme na plotě už sněhuláka, 
ženskou v plavkách, ale třeba i naaranžované dýně,” vyjmenovala jen 
zlomek střídajících se „obyvatel” plotu Hana Celnarová.

Prozradila, že školáka už každou chvíli vystřídá nová figura. 
Vzhledem k předvánočnímu období se dá předpoklládat, že se za plotem 
objeví minimálně čert.

-hum-Foto: Dagmar Humpolíková

Okna školy dokořán

Foto: Archív školy

Třída káčátka
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odpoledne, díky za to, že jste si našly čas a přišly v tak hojném 
počtu. Bylo to i pro nás milé překvapení. Na taková setkání se 
nezapomíná a mnohé děti si jej ponesou v srdíčku ještě hodně 
dlouho.

Budeme se těšit opět na další společné setkání.
Komu patří naše poděkování?
Panu Stejskalovi, který nám na  svoje náklady vymaloval 

chodbu školky. 

Paní Doležalové, která chodbě dodala dětskou tvář – 
barevná stonožka na stěně zdraví děti a přeje  nám všem pěkný 
den.

Paní Coufalové – která se podílela na  zpříjemnění 
a zútulnění prostředí třídy „Kačátek“. Jen tak dále

Foto: Archív školy
Vaše paní učitelky

Třída koťátka Třída kuřátka

Malování dětem pomáhá. 
Každému jinak
Namalovat co nejdokonalejší obrázek  není to hlavní. 

Děti, které navštěvují výtvarný kroužek Silvie Drábové 
ve  Vranovicích ani netuší, že při tvořivé činnosti prochází 
takzvanou arteterapií. Učí se vyjadřovat svoje prožitky, 
vyprávět o nich i naslouchat druhým. A v neposlední řadě se 
zdokonalují například i v jemné motorice.

„Rozhodně to neznamená, že kroužek je určený výhradně 
nemocným dětem. Všech osm dětí, které se schází jednou týdně 
ve školním klubu je zdravých. Ty zakřiknuté se rozpovídají, ty 
hyperaktivní si uvědomí, že i ti druzí jim mají co říct,“ přiblížila 
výsledky arteterapie Drábová.

Akvarely, voskovky, lepidla a nejrůznější modelovací hmoty 
se v rukou dětí rychle střídají. Se zaujetím tak dávají hmotnou 
podobu tomu o čem si předtím společně povídaly. „Může to být 
pohádka nebo společné zážitky. Nedávno jsme také například  
malovaly nepořádek v místním rybníce. Vznikla z toho pestrá 
pocitová dílka,“ uvádí výtvarnice.

Podle ní je činnost dětí v  kroužku rozdělena do  tří částí. 
Úvodní povídací vystřídá prostor pro hru. „Hrou se děti učí 
vnímat vlastní tělo, pohybovat se a  orientovat se v  prostoru. 
Stačí jen pár minut hry a  pohybu a  děti se odreagují, 
uklidní a mohou se lépe soustředit na další práci,“ upřesnila 
pedagožka. Teprve potom přichází na  řadu tvorba a  s  ní 
arteterapie. Kresbou, malbou a  tvořením děti sdělují svůj 
zážitek ze hry, svou zkušenost, svoje pocity. Zároveň rozvíjejí 
jemnou motoriku a další oblasti osobnosti. Nekladu obzvláštní 

Společenské dění

Foto 2x: Dagmar Humpolíková
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důraz na  výsledek, ale snažím se, aby si průběh práce děti 
užily. Jinými slovy není pro mě důležitý dokonalý obrázek, ale 
účast dětí, jejich prožitek, seznámení se s  různými materiály. 
A pokud přinese tvorba radost a nadšení je to jen bonus,“ říká 
Drábová.

Má profesionální zkušenosti. Po  studiích na  Pedagogické 
fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích se věnovala 
hendikepovaným dětem v léčebně pro dlouhodobě nemocné. 
Pomáhala jim vracet zručnost i napravit psychiku. „Je to dobrý 
pocit vidět postupem času na obrázcích dětí nenásilný posun 
k lepšímu,“ zakončila.

Dílka z nichž vyzařují především emoce by si dal leckterý 
dospělý klidně zarámovat a vystavil doma v obýváku. Zájemci 
shlédli výstavu ve vranovické knihovně. Zahajovala ji neobvyklá 
vernisáž. Pracovní výtvarný „stůl“ vznikl přímo na  podlaze 
a ke společné tvorbě poklelkli se svými dětmi i  jejich rodiče. 
„Chtěli bychom to ještě někdy zopakovat,“ projevily nadšení ze 
spolupráce s maminkami a tatínky malí výtvarníci.

-hum-

Baby hodovaly a dražily 
prádlo
Nadšení pro zábavu a smysl pro recesi by mohli vranovické 

ženy rozdávat. Jejich juchání a zpěv strhl k účasti na sobotních 
Babských hodech stovky návštěvníků.

Šestatřicet odrostlých stárek, z  nichž nejstarší pobírá už 
důchodovou rentu připravilo pro tamní obyvatele den plný 
zábavy a překvapení. Už odpolední průvod obcí měl neobvyklé 
zastávky. Byly jimi čtyři tamní hostince, a  v  každém z  nich 
způsobily ženy patřičný rozruch. Než se štamgasti nadáli 
cifrovaly jim stárky i vedle půl litru piva na stole.

K tanci na Návsi se nenechal přemlouvat ani kominík, který 
zrovna slezl od komína ze střechy domu. Na chvíli se připojila 
i  pohřební kapela, která si tak nečekaně zkrátila čekání před 
kostelem během probíhající smuteční mše. Pohostinnosti 
stárek odolávali jen řidiči, projíždějící krokem po silnici přes 
rozverný dav. Ženské se nerozmýšlely nabízet i jim doušek vína 
z hodové juchačky.

I  přes tyto rozmary udělil večer starosta Vranovic Jan 
Helikar stárkám hodové právo.

Následná zábava v  tamní Sokolovně pak dostala rychlý 
spád. Puntíkované i  srdíčkové „bombarďákové“ prádlo, které 
stárkám vykukovalo zpod sukní vyvolávalo aplaus diváků. 
Dělo se tak především při tanečních kreacích na spartakiádní 
písničku Poupata nebo známé Trnky brnky z  filmu Slunce, 
seno, jahody.

Překvapením večera byla i  fingovaná dražba spodního 
prádla hlavní stárky. „Nikdy by mě nenapadlo, že tohle 
Lenka obléká,“ komentovala neadekvátní prezentaci svršků 
na  plastové figuríně licitátorka Gábina Vinická. Šťastným 
majitelem „praktické bavlněné soupravičky“ velikosti XXXL, 
se za 1500 korun stal nakonec samotný choť majitelky.

„Je to výborná akce. Poznám při ní spoustu nových 
ženských a  navíc si všechny potykáme,“ komentovala nápad 
s babskými hody jedna ze stárek Silva Drábová.

Místní lidová knihovna
Týden knihoven, Den pro dětskou 

knihu, výstavy i  nové knihy. To je 
jen stručný výčet událostí, které 
se v  uplynulých svou měsících 
uskutečnily v  Místní lidové knihovně. 
Ta nejzajímavější z  nich ale čeká přede 
dveřmi. Už ve  středu 2. prosince se tu 
zájemci sejdou na křest knihy vranovické 

rodačky Evy Dobšíkové.
Naše doba a  my v  ní, tak se kniha jmenuje a  popisuje 

Foto 3x: Dagmar Humpolíková
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historické události ve  Vranovicích a  v  okolí na  začátku 2. 
světové války až po  současnost, formou prožitého životního 
příběhu autorky.

Kromě besedy plánuje na setkání v knihovně i autogramiádu 
a autorské čtení. Zájemci si budou moci knihu i koupit.

Týden knihoven, celostátní akce, k  níž se začátkem 
října připojila i  vranovická knihovna, přinesla čtenářům 
především ty nejsledovanější knižní tituly současnosti. Týden 

knihoven totiž provázela mediální anketa Kniha mého srdce. 
Soubor 12-ti TOP nominovaných titulů mohli shlédnout 
návštěvníci knihovny na  uspořádané výstavě. A  protože 
nebyly k  dispozici všechny tituly, dokoupily knihovnice 
další. Tak aby nejprestižnější dvanáctka byla natrvalo 
i  ve  vranovické knihovně. V  knižních regálech už nechybí 
například Alchymista, Egypťan Sinuhet, tetralogie Stmívání - 
včetně dalších tří dílů volného pokračování s názvy Zatmění, 
Rozbřesk a Nový měsíc. V Týdnu knihoven využili noví čtenáři 
i registraci zdarma, těm zapomětlivým, kterým půjčené knihy 
ležely doma déle než je vhodné, byly odpuštěny poplatky 
z prodlení.

Zakoupeny byly i další knihy pro děti i dospělé. Například  
Gričská čarodějnice V., dcera Marie Terezie od  Maria Juric 
Zagorky,  Matka v krizi a Matka v koncích od Simony Monyové, 
či kniha Haliny Pawlovské Když sob se ženou snídá. Detektivky 
i knížky pro děti.

Na  tři sta titulů obohatilo nabídku čtenářům vypůjčení 
knih z Výměnného knižního fondu v Břeclavi.

Den pro dětskou knihu, který připadl na  28. listopadu, 
se odehrál v  předvánoční náladě. Byl spojen s  nedělním 

rozsvěcením vánočního stromu 
na  Návsi a  jarmarkem. Malé tržiště 
vzniklo i  v  knihovně. Prodávaly se 
tu především dětské knihy ale ty pro 
dospělé. Řada návštěvníků využila 
tuto příležitost ke  koupi dárku pod 
stromeček. Knižní jarmark v knihovně 
vydrží ještě do  Vánoc. Nové knihy tu 
mohou koupit i ti, kteří adventní slávu 
na Návsi nestihli.

Výstavy
Přelom října a listopadu oživila výstavní plochy knihovny 

nevybitá dětská fantazie. Pestrobarevné výkresy a  jiná dílka 
tu představily děti z výtvarného kroužku Silvie Drábové (více 
článek Malování dětem pomáhá).

Fotografické postřehy z  letní dovolené zase zmapovala 
výstava soutěžních fotografií výtvarného uskupení Amis Art. 
Vítězové byli vyhlášeni v  neděli 29. listopadu u  příležitosti 
vánočního jarmarku na Návsi.

Od  prosince oživí šedé zdi knihovny další pestrobarevná 
dílka. Tentokrát žáků prvního stupně základní školy. Výtvarný 
dohled nad nimi drží učitelka Romana Nečasová.

Půjčovní doba Místní lidové knihovny
Pondělí - 16 - 19 hodin
Úterý - zavřeno
Středa - 8 - 11 hodin
čtvrtek - 16 - 19 hodin
Pátek - 16 - 19 hodin

www.knihasrdce.cz

Křest knihy

Naše doba 

a my v ní
Eva Dobšíková

Autentické vyprávění z doby 2. světové války

do současnosti ve Vranovicích a okolních obcích.

Autorkou je vranovická rodačka a učitelka němčiny

Eva Dobšíková.

Křest knihy se uskuteční

ve středu 2. prosince 2009

v Místní lidové knihovně ve Vranovicích

v 17 hodin

Na programu je autorské čtení, autogramiáda 

i beseda se spisovatelkou.

Knihu bude možné zakoupit na místě.

Mikuláš bude rozdávat dárky na Návsi
Přijede v kočáře taženém koňmi a doprovázet 

ho budou andělé i neposední čerti. Mikuláš 
se svou svitou tentokrát přijede 

v sobotu 5. prosince na Náves 
před knihovnu. Vítané jsou 
všechny děti, které se chtějí 

s Mikulášem setkat. Balíčky, 
které bude rozdávat, mohou 

rodiče přinést v pátek 
mezi 16 až 19 hodinou 
do knihovny. Nebo těsně 
před příjezdem Mikuláše. 
Ten je plánovaný 
na čtvrtou hodinu 
odpoledne. Nezbytné je 
opatřit mikulášské balíčky 
jmenovkou dítěte, které 
má být obdarováno.



ve VranovicÌch 
v n·kupnÌm 
st¯edisku.

Navötivte n·ö

Najdete zde takÈ

- KomisnÌ prodej koË·rk˘ a pot¯eb pro dÏti

- NovÈ hraËky a Ëepice Rockino

- Outlet kabelky a textil

- KosmetickÈ poradenstvÌ, lÌËenÌ a prodej  
  kosmetiky Mary Kay

Otev¯eno: po - p· 9:00 - 17:00,  so 8:00 - 11:00

Dům služeb Delta, 2. patro
Dukelské náměstí 31, Hustopeče

kadeřnictví
kosmetika
masáže

Kadeřnice Petra Vomáčková
tel.: 724 269 499 - ošetření a prodej vlasovou kosmetikou LOREÁL

Kosmetička a masérka Zuzana Komosná
tel.: 604 908 223 - ošetření a prodej kosmetikou AHAVA, TEMPERENC a ÊTRE BELLE
masáže: rekondiční, relaxační, lávovými kameny, indická masáž hlavy

Kosmetička Aneta Hádlíková
tel.: 604 800 433 - kosmetické ošetření kosmetikou AHAVA a TEMPERENC

Masérka Vlasta Hubáčková 
tel.: 774 561 866 - rekondiční a havajské masáže

Zveme Vás do příjemného prostředí,
kde Vám své služby nabízí:

Přemýšlíte o vhodném dárku? Na všechny naše služby nabízíme dárkové poukazy.
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Hustopeče - Břeclav - Podivín

Pro Vás přichystala 
od 1.9. – 31.12. 2009 

speciální akci
na výcvik pro získání řidičského oprávnění 

na skupinu B 
za akční cenu od 7450 Kč.

a navíc 
při podání přihlášky a zaplacení zálohy ve výši 

3000,- Kč v době od 1.11. do 24.12.2009 obdržíte 
další„Speciální  vánoční  slevu“ ve výši 1500,- Kč. 

Pro absolventy kurzů zvýhodněný nákup vozidel
ŠKODA nebo KIA ve společnosti AGROTEC a.s.

Kontaktujte nás:

Tel: 602 736 241
akce@ar-autoskola.cz,  www.ar-autoskola.cz
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Vinaři Vranovice

Vinaři si pochutnávali 
na archívech ve velkém
Letité poklady z  vinných sklepů koštovali ve  velkém 

příznivci starého vína ve Vranovicích. Tamní vinaři uspořádali 
v sobotu v sále restaurace U Fialů první ročník koštu archívních 
vín. Sešlo se tu na  dvě sta čtyřicet exkluzivních vzorků. 
Z nejbližšího okolí ale také například ze vzdálených Bučovic, 
či proslulého Pavlova.

„Přišlo nám líto, že při pořádání tradičních výstav vín jsou 
archívní vína poněkud v pozadí. Přitom zasluhují, aby jim byla 
věnována zvláštní pozornost,“ zdůvodnil předseda výstavního 
výboru Drahomír Dofek nový počin vranovických vinařů.

Láhve s  vínem opatřili organizátoři nově jednotnými 
etiketami a ochutnávačům je nabízeli z temperovacích boxů. To 
aby jim při správné teplotě neunikl ani zlomek z hledané vůně 
a charakteru vína. To ocenilo během odpoledne na sto padesát 
příchozích degustátorů. „Zdá se, že jsme účast lidí podcenili. 
Příští rok zřejmě uspořádáme tuto výstavu ve  sportovní hale 
kam se vejde víc lidí,“ komentoval plný sál Dofek.

Nechyběli ani šampioni výstavy. V  kategorii bílých vín 
ročníku 2007 a  2006 si tento titul odnesl domácí Lubomír 
Celnar za Rulandské bílé 2006 výběr z hroznů. Mezi červenými 
víny zvítězil František Mahovský z  Přísnotic s  Zweigeltrebe 
2007. Samostatně byla hodnocena vína ročníku 2005 a starší. 
Hodnotitelé usoudili, že titul šampiona v  této kategorii patří 
Hynku Holánkovi z  Ivaně za  deset let staré Rulandské bílé 
výběr z hroznů. Mezi červenými zvítězilo André ročníku 2003. 
Pro pamětní diplom a  netradiční vývrtku od  uměleckého 
kováře si tak podruhé přišel domácí vinař Lubomír Celnar.

Foto: Dagmar Humpolíková

Skauti – Roveři
Drakiáda na Kolbách
V klubovně je ryk a kravál jako obvykle. Vejdu – plno lidí 

a všude poházené papíry, provázky, špejle a ještě jednou všude 
nepořádek. Není se co divit – když se sejde oddíl, tak to tak 
potom taky vypadá. A když se dělají draci – létají papíry. Večer 
je konečně hotovo. Zítra je jdeme vypustit. 

Ráno 24. října se celá naše banda schází na nádraží. Jede 
se směr Kolby. Z  bezpečnostních důvodů jeli draci autem,  
protože mnozí z  našich dětí by nebyly schopny je dovézt 
v jednom, nepoškozeném kusu.

Rozebíráme si naše výtvory a  sápeme se do  kopce. 
Navrchu moc nefouká, ale přece trošku. Nejzapálenejší  jsou 
samozřejmě ti nejmenší, kteří si draky, když jim nelétají, pletou 
s  pluhem a  orají kopec, na  což ovšem draci nejsou stavění  
a  máme první oběti. Naštěstí je k  dispozici plně vybavená 
dračí lékárnička. Našimi nejúspěšnějšími draky byli drak – 
pohřebák (tmavý drak, ozdobený černými fáborky), drak – 
rybář (pouštění z  torza rybářské udice) a  „krabicový“ drak, 
který létal i za bezvětří. Létal tak vysoko, že jeho původně sto 
metrový vlasec musel být vyměněn za  dvojnásobný a  přesto 
to bylo málo a mohl létat ještě více. Krásné počasí nám přálo, 
jen toho větru mohlo být více, a nakonec, kdo nebyl zase tak 
moc úspěšný (ovšem nejen ti), byl alespoň odměněn sladkou 
odměnou. 

Michal Rapco ml.

Z činnosti spolků

Láhve s vínem opatřili vinaři nově i jednotnými etiketami.

Hned dva tituly šampiona získal domácí Lubomír Celnar. 
Za červené i za bílé víno.

Účastníci drakiády na Kolbách. Ten úplně vpravo právě 
stahuje draka ze 100 metrové výšky. Foto: Michal Rapco ml.
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Mlhou a korytem do dálek
Ráno je úplná vlčí mlha, jak se povídá v  Krkonošských 

pohádkách. Je vidět sotva na deset kroků. To nám ale vůbec 
nijak nezabrání vydat se na podzimní výpravu. 

Cílem našich nejmladších, tj. vlčat a  světlušek, byly 21. 
listopadu Uherčice. Cesta vedla přes pole u naší klubovny až 

na  hráz a  odtud 
přes mostek nad 
malým potůčkem 
(ne, opravdu to 
nebyla Svratka)
a pak přes pole 
na hráz u Uherčic. 
Přestože to byla 
vskutku nároční 
výprava, všichni 
naši malí jí zvlád-
li na  výbornou. 
Po  cestě, aby lépe 
ubíhala, jsme 
hráli různé hry, 
jako třeba na Vlka 
a  ovce(jeden vlk, 
spousta ovcí, koho 
chytí, stává se vl-
kem) nebo hru 
na  během celého 
pochodu Nálety 
(při bombě dřep 
na  zem, při po-
vodni se dostat 

nad zem na nějakou dobu, při náletech se skrýt). Z Uherčic se 
patřičně utahané vlčata a světlušky za odměnu vezly autobu-
sem až k maminkám domů.

To my větší jsme toho vydrželi mnohem více. Do Uherčic 
jsme šli sice společně, ale odtud ne autobusem do Vranovic, ale 
rovnou pěšky do Přísnotic a Žabčic na vlak. Právě probíhající 
hon v  Knížecím lese nám sice znemožnil použit pohodlnou 
asfaltku, ale protože jsme (po dnešku už všichni) oceloví, vzali 
sme to rovnou za  nosem lesem. U  mostku, po  kterém vede 
silnice k „ruce“ jsme seskočili do vyschlého koryta Šatavy. Bylo 
to opravdu pěkné ozvláštnění naší cesty, neboť vyschlé koryto 
bylo pevné a  pokryté směsicí pilin po  ořezávání okolních 
vrb a sinic z vody. Také se tu nacházely početné mušle a ulity 
šneků. Touto cestou necestou, která byla mnohem širší než by 
se mohlo zdát podle množství vody, které tudy na  jaře teče, 
jsme se dostali až k části, kde už voda zase byla. Tudy už se tedy 
pokračovat nedalo. Na přilehlém poli jsme si na nějakou dobu 
zaházeli s rimgem, abychom trošku uschli(ona ta mokrá tráva 
v korytě promáčí snad všechno kromě gumáků). Pak už cesta 
vedla pouze vedle koryta, pak přes opravdu „luxusně“ mokré 
pole(ani nechtějte vědět, jak sme po tom poli vypadali) no a už 
jen krátká cesta přes Přísnotice. Naše převažující pánská část 
výpravy toto celé „dobrodružství“ hodnotila velmi kladně, jen 
holky potom vypadaly, že by nás nejraději rozčtvrtili a upálili 
na místě. Snad s námi ještě někdy někam vyrazí. 

Michal Rapco ml.

Klub maminek
Scházíme se už rok
„Půjdeme do klubu“, loudí starší syn, kdykoli jdeme kolem 

školy. A i tomu mladšímu se rozsvítí očka, jakmile vstoupíme. 
Klidně zruší spaní a  celé dopoledne radostně popolézá mezi 
kamarády a  hračkami. A  takových rozzářených párů očí se 
sejde i  15 – od  těch nejmenších dvouměsíčních (pardon, 
teď vynechávám ty, co ještě čekají u  maminky v  bříšku) až 
po čtyřleté starší sourozence. A to už je něco radosti. 

Kromě nových dětí se náš klub rozrostl také o kupu nových 
hraček, z nichž se největším hitem stala skluzavka, kuchyňka 
a dřevěné vláčky. Hračky, jejichž původní majitelé už vyrostli, 
nám věnovaly maminky, a  patří  jim za  to velký dík, dělají 
znovu radost.  

Přemýšl íme, 
jak nejlépe by-
chom ten první 
rok oslavili. Klub 
je ještě nejistý 
ve svých krůčcích, 
stejně jako jeho 
malí návštěvníci. 
Je nás jen pár, kte-
ré dáváme do čin-
nosti klubu tu 
trochu svého času, 
energie a nápadů. Musím říct, že jsem za to moc ráda. Nejen 
proto, že to dělá radost dětem, ale i  já můžu „vypadnout“ ze 
všedního kolotoče, zastavit se, popovídat, pohrát si a podívat 
se na děti a jejich svět jinýma neuspěchanýma očima. Máme se 
od nich, co učit. Tak Vás zveme: oslavte naše první narozeniny 
s námi zamyšlením třeba nad slovy Phila Bosmanse:

Nemáš někdy pocit, že se děti mnohdy velice diví 
nepochopitelnosti dospělých?

Když se baví dospělí, pak jenom o financích. 
Chtějí-li se navzájem poznat, vyptávají se, jaký má kdo 

majetek, kolik vydělává, jaké má tituly a jaké má známosti.
Jde-li o  dům, pak pouze říkají: „čtvrt milionu nebo půl 

milionu“ a dům už je jakoby před nimi. Už totiž vědí, jak ten 
dům asi vypadá.

Když se před dětmi mluví o příteli, ptají se: “Sbírá motýly?
Umí pískat na prsty? Dá se s ním hrát?“
Když jde o dům, vyptávají se, jakou má barvu, jsou v oknech 

květiny?
A také se zeptají: “Sedí na střeše holubi ? Mají také kanárka?

Kde se objeví děti, dostane všechno svěží, přirozenou tvářnost, 
plnou barev, tepla, života.

Dospělí lidé už ničemu nerozumí. Už jsou bohužel takoví.
Mluví jen o výdělcích a pořád mají fůru starostí s penězi.
„Proto musí mít děti s  dospělými hodně trpělivosti,“ říká 

malý princ.

PS.: Rádi uvítáme další nové maminky- aktuální info http://
klubmaminek.webpark.cz.

Ilča, Vašík a Toník Kukletovi

Oceloví skauti se v mlze neztratili.  
Foto: Michal Rapco ml.

Foto: Pavel Kukleta
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Římskokatolická farnost
Oprava fasády kostela
Římskokatolická farnost Vranovice s  velkou vděčností 

děkuje panu starostovi Ing.  Helikarovi a  zastupitelstvu Obce 
Vranovice za schválení dotace ve výši 300.000,-Kč na opravu 
fasády kostela. Dotace bude poskytnuta ve  dvou platbách. 
První platba ve výši 150.000,-Kč bude uskutečněna do konce 
letošního roku a zbývající částka bude poskytnuta do 31.3.2010.

Jak pokračuje oprava fasády kostela všichni vidíme. 
Finanční výdaje za  opravu fasády jsou následující: z  částky 
1.400.000,-Kč státní dotace po zaplacení 2 faktur zůstala částka 
383.788,-Kč. Dne 8.9.2009 byla zaplacena faktura za stavební 
práce 282.068,-Kč. Ze státní dotace zůstalo 101.720,-Kč. Touto 
částkou se zaplatila dne 12.10.09 část další faktury za stavební 
práce. Zůstatek ze státní dotace ke dni 12.10.09 činil 0,-Kč. 

Z účtu farního úřadu byla dne 19.10.09 zaplacena faktura 
za stavební práce ve výši 275.703,-Kč. Dne 23.10.09 byl zaplacen 
zbytek za stavební práce 45.830,-Kč. Dne 5.11.09 byl odeslán 
na  biskupství brněnské desátek 09 (10.518,-Kč). Dne 6.11.09 
byla zaplacena faktura za klempířské práce ve výši 73.072,-Kč. 
Na  účtu farního úřadu po  všech příjmech a  výdejích ke  dni 
16.11.09 zůstalo 31.006,98 Kč. V roce 2010 budeme v opravě 
kostela pokračovat. Děkuji všem, kteří svými finančními dary 
pomáhají kostel opravit.

P. Josef Malík, farář

Tak trochu jiná služba
Chtěl bych se s Vámi podělit o svůj osobní zážitek z návštěvy 

papeže Benedikta XVI. v  Brně. Na  úvod tohoto článku bych 
měl vysvětlit jednu věc - vzhledem k svému zaměstnání - hasič, 
chemik - jsem si v době konání papežovy návštěvy vzal službu 
a proto jsem měl příležitost pomoci při zajišťování papežovy 
návštěvy. Chci tím říct, že jsem byl na místě návštěvy pracovně - 
nechci se proto počítat mezi dobrovolníky, kteří akci zajišťovali 
ve svém volném čase. 

Na  místo konání slavnostní mše v  Tuřanech jsem proto 
jel s kolegou už v předvečer bohoslužby namísto toho, abych 
se v neděli časně ráno vezl s poutníky z Vranovic autobusem 
na  dálniční parkoviště a  pak šel pěšky na  místo bohoslužby. 

Do  rána jsme přespali s  kolegou v  našem autě. Ráno jsme 
plnili své povinnosti a ani nebyl moc čas na nějaké duchovní 
zážitky či prožitky - vlastní průběh bohoslužby jsme mohli 
sledovat pouze zpozvdálí přes internetové vysílání, rušené 
štěbetáním vysílaček, protože místo našeho působení bylo cca 
1 km vzdáleno od  hlavního pódia a  po  dobu akce jsme měli 
pohotovost. Se skoro dvouměsíčním odstupem přemýšlím 
o tom co mi tento zážitek přinesl a je to radost - radost z toho, 
že navzdory tvrzení, že my češi jsme velmi ateistický národ, 
dokázali jsme se vcelku dobře připravit na  tuto návštěvu 
a zajistit její důstojný průběh. Vnímal jsem na místě velmi silně 
ohromné množství lidí, kteří museli nad rámec svých běžných 
povinností asistovat při návštěvě Svatého otce. V  první 
řadě bych samozřejmě rád zmínil nezištnou pomoc stovek 
dobrovolných hasičů z  celé jižní Moravy (mimo jiné byla 
mezi nimi i jednotka z naší obce), kteří vykonávali nejrůznější 

práce - od  zajištění osvětlení provizorního parkoviště 
na  dálnici po  požární dozor a  zdravotní-transportní službu 
v jednotlivých sektorech s poutníky v místě konání bohoslužby, 
dále zdravotníky, policisty, vojáky, ochranku, pořadatele (opět 
připomenu, že byli mezi nimi i  lidé z Vranovic), účinkující - 
zpěváky, ministranty, kněze. Ti všichni měli jeden společný 
úkol, který se jim podařilo vcelku dobře splnit - sloužit svým 
bližním - poutníkům - aby mohli dobře a  bezpečně prožít 
setkání s papežem. Tak nazvdory svému vlastnímu přesvědčení 
či víře/nevíře každý z těchto lidí naplnil výroky Písma Svatého, 
které nám vysvětluje smysl naší práce pro druhé „Kdo chce 
být první, ať je ze všech poslední a  služebníkem všech“(Mk 
9,35)  „…Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby 
sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). 
Sloužit je zcela přirozené povolání, protože lidská bytost je 
od  přirozenosti služebníkem, jelikož není pánem vlastního 
života a  sama potřebuje tolik služeb od  druhých, jak se píše 
v poselství papeže Jana Pavla II. k XL. světovému dni modliteb 
za povolání. 

Přeji proto všem, kteří se jakkoliv podíleli na  zajištění 
návštěvy papeže radost z  toho, že mohli sloužit druhým - 
poutníkům - a  zajistili jim tak možnost setkat se s  papežem 
poprvé v Brně. Za to jim patří víc než zasloužený dík a odměna, 
kterou jim jistě jednou dá Pán.

Pavel Kukleta

Foto 2x: Pavel Kukleta
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Adventní a vánoční 
kalendárium farního úřadu

�� Pátek�4.12.

Kostel Navštívení Panny Marie: 18,00 hodin. Varhanní 
festival. Varhany – Lukáš Kunst. Příčná flétna – Jan Vávra. 
Recitace – Tereza Dvořáková. Soprán – Doubravka 
Součková.

�� Neděle�6.12.

V 9,00 hodin při bohoslužbě zpívá polyfonní sbor 
Virtuosi di Mikulov. Schumera: Iubilate.Thomson: 
Aleluja. Rachmaninov: Ave Marie. Gallus: Duo Seraphim. 
Vodňanský: Rorando caeli de fluant. Při téže bohoslužbě 
bude také zpívat Dětský sbor při Národním divadle Brno. 
Sbormistryně: Mgr. Valeria Černohlávková Maťašová. 
Varhany: L. Kunst. 

Odpoledne v 16,00 hodin – Mikuláš. Za zvuku 
slavnostních fanfár žesťového kvintetu Musica Animae 
vstoupí do kostela s andělskou asistencí a dvěma 
jáhenkami svatý Mikuláš, biskup mirský. Těší se 
na všechny děti, které chce poučit svým moudrým 
slovem a také obdarovat malým dárkem. Děti přijďte! 
Zve sám svatý Mikuláš, biskup. 

�� Úterý�8.�12.

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Mše 
v 18,00 hodin. Zpívá schola Vranovice. Varhany: 
Mgr. Irena Machová. 

�� Neděle�13.�12.

Třetí Advent Dominica Gaudete.

�� Čtvrtek�24.�12.�Štědrý�den

Ve 24,00 hodin půlnoční mše sv., zpívá schola Vranovice 
výběr z vánočních mší. Ordin.Olejník. Varhany  
Mgr. Irena Machová.

�� Pátek�25.�12.�Slavnost�Narození�Páně

Mše sv. v 9,00 hodin, zpívá schola Vranovice výběr 
z vánočních mší. Ordin. Pololáník. Varhany Mgr. Irena 
Machová.

�� Sobota�26.�12.�Svátek�sv.�Štěpána,�provomučedníka

Mše sv. v 9,00 hodin. Zpívají z Konzervatoře Brno 
a schola Vranovice. Ordin. Bříza. Varhany L. Kunst. 

�� Neděle�27.�12.�Svátek�Svaté�Rodiny

Mše sv. v 9,00 hodin. Jakub Jan Ryba: II. Česká mše 
půlnoční. Zpívá Smíšený sbor Vranovice-Hustopeče. 
Sbormistryně Mgr. Pavla Toncrová. Žehnání vína.

�� Čtvrtek�31.�12.�Památka�sv.�Silvestra�I.,�papeže

Mše sv. v 16.00 hod. Koledy s lidovým zpěvem. Varhany 
Mgr. Irena Machová. Po mši sv. Te Deum. 

�� Pátek�1.�1.�2010�Slavnost�Matky�Boží,�P. Marie

Mše sv. v 9,00 hodin. Koledy s lidovým zpěvem. Varhany 
Mgr. Irena Machová. Ordin. Eben. 

�� Sobota�2.�1.�2010

V 16,00 hodin Novoroční koncert Smíšeného sboru 
Vranovice-Hustopeče. Také zpívají děti ZŠ Vranovice. 
Sbormistryně Mgr. Pavla Toncrová. 

�� Neděle�3.�1.�–�2.�neděle�po Narození�Páně�-�
Nejsvětějšího�Jména�Ježíš

Koledy s lidovým zpěvem. Varhany Mgr. Irena Machová. 
Ordin. Olejník.

�� Středa�6.�1.�Slavnost�Zjevení�Páně�–�Tří�králů

Mše sv. v 18,00 hodin. Koledy s lidovým zpěvem. 
Varhany Mgr. Irena Machová. Ordin. Bříza.

�� Neděle�10.�1.�Svátek�Křtu�Páně�–�končí�doba�vánoční

Mše sv. 9,00 hodin. Zpívá schola Vranovice. Koledy 
s lidovým zpěvem. Ordin. Pololáník.

Příjemné prožití doby adventní a  vánoční a  vše nejlepší 
v příštím roce  přeje

 
P. Josef Malík, farář

Že se blíží konec rokupoznali v  Klubu důhodců, hlavně 
výbor, když na  výborové schůzi připravovali mikulášskou 
besídku pro své členy na 4. 12. 2009.

Předtím ale hodnotili co bylo. Táborák, pondělky – posezení 
u kávy, vydařený zájezd do Kroměříže, Chropyně se zatávkou 
Mohyly míru, který vedl dr. Hloušek.

Dále uznali, že umožnit pedikůru v  naší klubovně bylo 
velice rozumné. Provádí se každý měsíc a  zájemců je dost. 
Rovněž na  masáži, kterou zajistila paní Novotná, u  níž se 
mohou zájemci přihlásit, bylo tolik zájemců, že masér musel 
„ordinovat” dva dny, 14. a 15. listopadu. Protože byl poctivý 
a příjemný má zájemce i na prosinec.

A  protože se chceme i  pobavit byl uskutečněn i  zájezd 
do  Boleradic na  divadelní představení Cigánský baron. 
No a  koncem listopadu proběhla zase sbírka pro Diakonii 
broumov. Pozvánky do domů a službu zajišťovaly zase členky 
Klubu důchodců.

Snad nám to všechno Mikuláš ocení a pozve všechna členy 
na všechny akce i v příštím roce.

Za KD Růžena Bauchová

Klub důchodců
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Sport

Strom blesk přežil. 
Rána však zůstala. 
Nepřehlédnutelná 
jizva, zřejmě 
po zásahu bleskem 
z letní bouřky, 
zůstala na letitém 
stromě v lese směrem 
na Pouzdřany. 
Na své procházce 
ji objevili Ivan 
Karpíšek s chotí. 
Neváhali, vyfotili 
tento neobvyklý úkaz 
a poslali do redakce 
Vranovického 
zpravodaje. O svůj 
zážitek se tak 
podělili i s ostatními 
čtenáři.

-hum-

Nový jízdní řád
V neděli 13. 12. 2009 začne platit nový jízdní řád. Týká se 

všech druhů dopravy – železnice, autobusů, MHD. Úpravy 
oproti loňsku jsou co se týká odjezdů z  Vranovic a  Brna jen 
několika minutové. Z Brna v pracovní dny H 12 a 43 z Vranovic 
pak H 16 a 46 s pár výjimkami během dne. Podstatná změna 
však nastala u  zastavování vlaků ve  stanici Horní Heršpice. 
Před tzv. plnou integrací naší obce do  systému IDS Jmk zde 

zastavovalo 58 vlaků z 63 ! Po plné integraci to bylo 49 ze 76, 
ale týkalo se to jen směru do Brna. Z Brna zde nezastavovalo 
25 vlaků z 37. Letos se situace obrátila. Ze 76 vlaků zde nebude 
zastavovat 27 vlaků, všechny ve  směru do  Brna. V  době 
od 13:12 – do 19:12 pak ani jeden. Určitě to nebude podnět 
k  lepšímu využívání hromadné dopravy. Proč nás v  tomto 
požadavku nepodpořily obce blíže k Brnu ? Jeden z důvodů je 
nepravidelnost v zastavování vlaků. Dalším je pak skutečnost, 
že docházková vzdálenost na  vlak, od  vlaku, plus vlastní 
jízda vlakem, několikrát převyšuje jízdu autem od  domu 
na pracoviště. Čím blíže k Brnu, tím je výhodnější individuální 
doprava nejen časově, ale i finančně a přestupy s prodloužením 
cestovní doby, tomu ještě nahrávají. Nevím jak by reagovali 
občané Brna, kdyby je šalina dvojka zavezla k  ústřednímu 
hřbitovu od nádraží bez zastavení a do projížděných zastávek 
by se vraceli z opačného směru. V dnešní době nelze kvalitu 
nahrazovat kvantitou. Argumentace KORDISu, že obsluha 
Vranovic je nadstandardní, by podle mého názoru neměla 
platit, ani kdyby do  Brna jezdilo 100 vlaků denně a  několik 
jich nezastavovalo v  Horních Heršpicích. Jen pro srovnání : 
např. Šakvice a  Zaječí mají spojení do  a  z  Brna 68 x denně, 
a v polovině případů rychlejší než Vranovice. Nepravidelnosti 
v  dopravě komplikují dojíždění nejen do  zaměstnání, ale 
i o víkendech, kdy chybí provázanost na dálkové vlaky. Mnoho 
se mluví o využívání zkušeností ze zahraničí. Za vzor je dáváno 
Švýcarsko. Zde nepotřebujete znát jízdní řád, jen odjezd 
z  nástupní stanice. Při každém přestupu je do  pěti minut 
zajištěn přípoj.

Snad se někdy alespoň přiblížíme tomuto modelu, který se 
ale stále vylepšuje.

Příjemné cestování v roce 2010 přeje Oldřich Vybíral

Z redakční pošty

Šachisté
Postup do krajského kola
V  úterý 24. listopadu se v  Tetčicích u  Rosic sešli mladí 

šachisté, aby zde, tak jako každý rok, bojovali v  okrením 
kole Přeboru škol čtyřčlenných družstev v šachu. V kategorii 
I. stupeň nechybělo mezi sedmi školami i  naše družstvo. 
Po loňských prvních zkušenostech s touto soutěží přijela naše 
čtveřice Vojtěch Straka (5.tř.), Adéla Rapcová, Jiří Mazuch 
(oba 3.tř.) a Matěj Petráš (2.tř.) po ročním treninku do tamní 
sokolovny již jako jeden z  kandidátů postupu. A  papírové 
předpoklady se tentoktáte naplnily. Základ úspěchu položil 
skvělým výkonem a vítězstvím ve všech šesti partiích na první 
šachovnici V. Straka. Když potom připočteme dalších 4,5 bodu 
na druhé šachovnici (Rapcová) a po čtyřech bodech na 3. a 4. 
šachovnici, výsledných 18,5 stačilo s velkým náskokem 4 bodů 
na druhé místo před družstvem z Modřic, půldruhého bodu 
za vítěznou Kuřimí.

Blahopřejeme a věříme, že do konce ledna, kdy se krajské 

kolo uskuteční, vranoviští talenti ještě potrénují, aby mohli 
soupeřit o  co nejlepší umístění proti vítězným družstvům 
z ostatních šesti okresů JM kraje.

Pavel Šťastný

Zleva: Petráš, Mazuch, Rapcová, Straka Foto. Pavel Šťastný



18	 Vranovický	zpravodaj

Zprávy z TJ SOKOL Vranovice 
Oddíl všestrannosti
Nácvik na Sokolské Brno 2010
Koncem října začaly ženy a  mladší žákyně nacvičovat 

na „Sokolské Brno 2010“. 
Sokolské Brno je sportovní akce, která jak doufáme, 

bude zařazena do  programu Brno, město uprostřed Evropy.  
Sokolské Brno se bude konat ve  dnech 5. -7. června 2010 
a my sem pojedeme se dvěmi skladbami – skladbou pro ženy 
„Kaleidoskop“ a skladbou pro žákyně „U vody“. 

CVVZ 13.-15.11.2009 Plzeň
Ve  dnech 13. – 14. listopadu se vedoucí žákyň Marie 

Goliášová zúčastnila CVVZ  v Plzni. Na CVVZ 2009 v Plzni 
(Celostátní vzájemná výměna zkušeností) se zaměřili na téma 
volného času pro děti bez rozdílu věku, pohlaví i  handicapu 
pod heslem „Děti – naše budoucnost“. Program tohoto setkání 
nabízel 17programových řad, ze kterých si jednotliví účastníci 
mohli vybrat ty, které je nejvíce zaujaly. Uvádím alespoň 
některé – rukodělná řada, táborová řada, herní řada, sportovní 
řada a  jiné. Maruška se zaměřila především na  programové 
řady, kde by získala nové zkušenosti a nápady, které by mohla 
využít při vedení družstva žákyň.

Doufám, že to co se v Plzni naučila využije i u nás a naučí 
svoje svěřenkyně mnoho nového.

Oddíl nohejbalu
Oddíl nohejbalu uspořádal dne 17.11.2009 v  sokolovně 

turnaj tříčlenných družstev v  nohejbalu. Zúčastnilo se jej  
celkem 8 týmů. Vranovice – jako domácí, sestavily dva týmy. 
1 místo si vybojovalo družstvo z Brna. Naše týmy, po celkem 
vyrovnaných bojích, obsadily 5. a 6. místo. Že nezůstaly poháry 
pro vítěze u  nás, možná způsobila sestava týmů, která byla 
ovlivněna nemocemi některých zkušených hráčů.

Turnaj se nesl v  pohodové atmosféře, jen jeden hráč 
odstoupil pro bolest v kotníku. 

Pro účastníky i diváky bylo zajištěno občerstvení. Turnaj se 
vydařil a budeme se těšit za rok opět na setkání.

Děkujeme všem sponzorům a  všem kteří se podíleli 
na zdárném průběhu akce. 

PF 2010
Konec roku je před námi a  jak bývá zvykem hodnotíme 

uplynulý rok i my. V  letošním roce jsme nezvládli udělat to, 
co jsme si pro rok 2009 naplánovali. Podařilo se nám jen(?)   
„dát nový kabát posilovně“. Vyměnila se zde okna, koupil se 
nový koberec a členové oddílu silového trojboje si posilovnu 
vymalovali. Rekonstruovat šatny, včetně sprch, se nám ale 
bohužel z finančních důvodů nepodařilo. Rozpočet byl příliš 
vysoký a  my jsme nesehnali finanční prostředky. Nevhodné 
a nedostačující zázemí (nedostatek šaten a sprch) vyřazuje naši 
sokolovnu z akcí plánovaných župou,  které by naší  TJ  mohli 
přinést tolik potřebné finanční prostředky. Proto si velmi 
vážíme podpory obce, díky její finanční dotaci na  činnost 
oddílů se můžeme zapojit do všech sportovních aktivit v rámci 
župy, okresu i  kraje. Děkujeme.  

Taktéž děkujeme firmě DOKA za projektovou dokumentaci 
na  rekonstrukci šaten a  sociálního zázemí, kterou nám 
zhotovila bezúplatně a Ing. Kodýtkové za zpracování Pasportů 
staveb na sokolském hřišti.

Výbor TJ Sokol Vranovice přeje všem svým členům 
a  nejenom jim, vše nejlepší do  nového roku,  hodně zdraví 
a  štěstí. Život bez stresu, plný  pohody a  zdravého pohybu 
a dovoluje si Vás pozvat do naší tělocvičny, kde pod vedením 
proškolených cvičitelů můžete udělat něco pro svoje zdraví. 

Marta Goliášová

Cvičení rodičů s dětmi
„Kdykoli povedete dítě přes úzkou kládu v  lese, ucítíte 

pevnější stisk jeho ručky. Když si budete spolu hrát na honěnou, 
uslyšíte smích…“

Toto je úryvek z knihy doc. PhDr. Hany Dvořákové, CSc., 
autorky jedné z knih o sportování nejmenších dětí. Právě tato 
slova vystihují i jeden z cílů Cvičení rodičů s dětmi.

Po  loňském roce, kdy úspěšně začalo toto cvičení, se 
opět i  letos schází nadšené maminky se svými nejmenšími 
ve věku od 1 do 3 let. Pohyb hraje důležitou roli ve vývoji dětí. 
Společné cvičení přináší i společně strávený čas, kdy je tu rodič 
bezvýhradně pro něj, přináší i společné zážitky a emoce. Pro 
děti je i příkladem vytvoření zdravého návyku, že „je normální 
chodit cvičit“. 

Děti si za  pomoci říkanek a  písniček rozvíjí pohybové 
dovednosti i  svoji schopnost mluvit. Kombinujeme cvičení 
na  podložkách, velkých gymballech a  za  pomoci různých 
netradičních pomůcek si děti procvičují jemnou motoriku 
a  další smysly. Děti si užívají nejen blízkost maminky, ale 
i  přítomnost vrstevníků a  přispívá to k  jejich začlenění 
do kolektivu.

Chcete-li se připojit k nám a přijít si zacvičit, naučit se něco 
nového, poznat nové kamarádky a  kamarády, tak jste vítáni 
každé pondělí v 16 hodin v hale místní sokolovny. Těšíme se 
na Vás a Vaše děti. 

Alena Nohelová
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Oddíl silového trojboje
Oddíl silového trojboje Sokola Vranovice se zúčastnil  

2. ročníku poháru v  silovém trojboji juniorů a  dorostenců  
a 1.ročníku o pohár starosty města Zbýšova. Těchto závodů se 
zúčastnilo celkem deset oddílů z celé České republiky. Přítomna 
byla i reprezentace dorostenců a juniorů ze Slovenska.

V  dorostenecké 
kategorii jsme měli 6 
závodníků a to Michala 
Coufala, Františka 
Mahovského,Tomáše 
Bučka nejmladšího 
závodníka soutěže, 
Dominika Kurku, 
Františka Hrubého 
a Radka Malého.

V  kategorii 
do  67,5 kg zvítězil 
Michal Coufal, druhé 
místo obsadil František 
Mahovský a  třetí byl 
Tomáš Buček. V této 
kategorii nebyl žádný 
závodnik ze Slovenska 
ani České republiky.

V kategorii do 75,-kg byl Dominik Kurka třetí a František 
Hrubý čtvrtý. Radek Malý v kategorii do 82,5 kg byl čtvrtý. Zde 
něšlo o umístění, ale o prověření výkonnosti našich začínajích 
dorosteneckých závodníků. Naše výkony samozřejmě nemohly 
stačit na Slovenskou representaci a dále jmenovice závodníka 
Davida Lupače z  Jemnice, který reprezentoval ČR v  Brazílii 
na MS dorostu. Toto se týká i juniorů Petra Biedermanna,který 
se rozloučil s juniorskou kategorií a Jana Bohunického. Získali 
první a druhé místo, ale bez reprezentantů Slovenska.

Tato soutěž ukázala co je nutno zlepšovat. Co se týče 
dorostu, pokud vytrvají budou příslibem pro další soutěžní 
období.

Za oddíl silového trojboje IvanKarpíšek 

Mistrovství Moravy 
ve Vranovicích
TJ Sokol Vranovice, oddíl silového trojboje pořádal 10.října 

2009 Mistrovství Moravy čtyřčlenných družstev v  silovém 
trojboji II. liga,. Soutěž se konala v místní Sokolovně.

Výsledková listina
II. LIGA čtyřčlenných družstev Vranovice 10. 10. 2009

1) Sokol Pohořelice:
Ryšavý Milan/78 86,2 0,6532 170 130 220 520 339,664
Tvrdoň Bronislav/71 61,1 0,8390 180 115 170 465 390,135
Schoř Karel/55 82,9 0,6680 220 152,5 252,5 625 417,500
Konopka Pavel/78 115,6 0,5803 220 115 260 595 345,278
     Celkem:  1492,577
2) Sokol Vranovice „A“
Coufal Michal/92 63,2 0,8144 137,5 90 160 387,5 315,580
Furch Jiří/75 79,6 0,6849 165 132,5 182,5 480 328,752
Halfar Oldřich/73 89,8 0,6391 170 115 200 485 309,963
Trávník Tomáš/85 81,8 0,6734 210 125 210 545 367,003
     Celkem:  1321,298
3) Loko Krnov
Kenis Janis/47 52,5 0,9715 102,5 62,5 105 270 262,305
Gracias Petr/71 82,2 0,6714 205 135 200 540 362,556
Tomčák Lukáš/91 70,6 0,7445 172,5 105 170 447,5 333,163
Buchtík Petr/91 77,5 0,6969 185 115 170 470 327,567
     Celkem:  1285,567
4) KK a ST Třebíč
Mejzlík Jakub/89 83,3 0,6661 110 110 150 370 246,457
Krejčí Lukáš/90 65,5 0,7901 155 115 180 450 355,545
Seifer Milan/87 76,9 0,7005 160 105 200 465 325,732
     Celkem:  927,734
5) SK Kuřim „B“
Oplustil Jiří/80 93,1 0,6279 155 110 190 455 285,694
Martynink Miroslav/60 96,9 0,6166 185 122,5 190 497,5 306,758
Kapounek Lukáš/83 64,8 0,7973 145 110 165 420 334,866
     Celkem:  927,318
6) Sokol Vranovice „B“
Drábík Luboš/88 86,2 0,6532 105 65 120 290 189,428
Soukup Lukáš/80 68,3 0,7638 100 72,5 145 317,5 242,506
Bohunický Jan/94 69,1 0,72,71 107,5 85 140 332,5 241,760
Kurka Dominik/94 69,1 0,7569 92,5 75 130 297,5 225,177
     Celkem:  898,871

Sportovní klub

SK Vranovice uzavírá další 
rok
S  koncem kalendářního roku končí pro fotbalisty jakož 

i  pro všechny ostatní organizace účetní období, co se týká 
sportovní sezony, ta je na přelomu roku ve své polovině.

Rád bych v  krátkosti vše podstatné ve  fotbalovém klubu 
SK Vranovice zrekapituloval. Začal bych sportovními výkony 
a výsledky.

Tomáš Trávník, nejlepší závodník

Vranovická elita Foto: Archiv oddílu



20	 Vranovický	zpravodaj

Základna – vedená Milošem Köhlerem a  Honzou 
Stankovičem zahájila sezonu 30.srpna 2009 a je v polovině sezony 
na 3.místě z devíti s bilancí 8  5  2  1  29:10  17 bodů. K utkáním 
nastoupili: 6x - Libor Kozel, Kamil Bobrek, Jakub Köhler, Matěj 
Hájek, Jiří Bezvoda,5x – Marek Mazuch, Marek Suchánek, 4x – 
Jan Duda, Tomáš Svoboda, 3x – Lukáš Soukup, David Helešic, 
2x – Petr Smutný, Lukáš Strouhal, Petr Čelada, Lukáš Svoboda, 

1x – Filip Zedníček, Daniel Málek. O  devětadvacet 
vstřelených branek se podělili: 

10x Jiří Bezvoda,  9x Matěj Hájek, 4x Jan Duda, 3x David 
Helešic, 2x Lukáš Svoboda, 

1x Lukáš Soukup.
Mladší žáci zahájili první sezonu po  spojení se Sokolem 

Pohořelice, pod vedením Zdeňka Měřínského a Milana Halfara 
22.srpna 2009. Vzájemná spolupráce obou klubů v oblasti žáků 
je našimi trenéry hodnocena více než pozitivně a naším cílem 
bude v ní dle původních dohod pokračovat i po skončení právě 
rozehrané sezony. Mladší se umístili na 2.místě s bilancí 12  10  1  
1  90:5  31 bodů. Statistické údaje nemůžeme zveřejnit, protože 
nám je výše uvedení trenéři nedodali kompletní. Vycházíme 
tedy pouze z oficiálních tiskovin OFS Břeclav, kde se v  tabulce 
střelců uvádí, že 17 branek vstřelil Petr Kotoul, 13 František 
Kurimaj, 12 Jakub Růžička. Z kádru mladších žáků působí hráči 
Jakub Růžička, Petr Goliáš, Marek Vetr ve výběru OFS Břeclav 
a zúčastnili se úspěšně turnaje okresních výběrů v Boskovicích. 
Především Jakub Růžíčka je okresními trenéry velmi dobře 
hodnocen, dělá výběru kapitána a už teď je velmi pravděpodobné, 
že náš místní fotbal brzy přeroste. 

Starší žáci vedou Zdeněk Halámek a  Mirek Ježa. I  oni se 
pohybují v popředí tabulky. Podzim skončili na 3.místě s bilancí 
12  7  2  3  53:26  23 bodů. Bohužel stejně jako u  mladších 
dodávané údaje trenéry nejsou kompletní, můžeme tedy 
pouze uvést, že 28 branek vstřelil Jiří Duchoň. Ve  společné 
tabulce mladších a  starších žáků, která je klíčová pro určení 
postupujícího do krajských soutěží jsou žáci na 2.místě s bilancí 
24  17  3  4  143:31  54 bodů. Vedoucí družstvo soutěže MSK 
Břeclav C už družstvo ve  vyšší soutěži má a  tak žáci reálně 
o postup do krajských soutěží bojují.

Dorostenci po odchodu výborně pracujícího trenéra Martina 
Třináctého převzali Rosťa Trojan, Honza Stankovič a  Libor 
Rohrer. Moc se jim zatím nevede. Skončili zatím na  15.místě 
s bilancí 13  0  1  12  11:81  1 bod. Ve třinácti utkáních nastoupili: 
13x Jan Svoboda a Marek Tetur, 12x Martin Mahovský, Radim 
Blaha, Mirek Ježa, Stanislav Škňouřil, 

11x Ondra Rosa, Michael Hanuš, 10x Polák Robin, Patrik 
Drobílek, Tomáš Mahovský,

 9x Jiří Novák, 7x Tomáš Karpíšek a Jirka Suchánek, 3x Jakub 
Svoboda a Adam Křenek, 

2x Radek Nevěděl, 1x Martin Cekl, Ondra Jelínek, Patrik 
Rožnovský. O jedenáct branek se podělili : 3x Tomáš Mahovský, 
2x Škňouřil Stanislav, 1x Tetur Marek, Suchánek Jirka, Jelínek 
Ondra, Radim Blaha, Jiří Novák a 1x vlastní.

Muže B vedl Karel Hochman se střídavou pomocí některého 
z  hráčů, který si zrovna udělal čas. Podzim zakončilo toto 
družstvo na 10.místě s bilancí 10  2  0  8  15:27  6 bodů.  Žádné 
další statistické údaje nemůžeme uvést, protože nám je Karel 
Hochman dodává pouze občas (pouze třikrát z  deseti utkání). 
V  okresních oficiálních tiskovinách jsme také žádné údaje 
nenašli.

Muži A zahájili podzim prvním kolem v neděli 9.srpna 2009 
na  domácím hřišti s  nováčkem soutěže Družstevníkem Vrbice 
a zvítězili 4:2. Podzimní část sezony zakončili v neděli 1.listopadu 

2009 vítězstvím 1:0 nad Sokolem Kobylí. Na  vedení družstva 
se podílel František  Dokulil z Pouzdřan, který ze zdravotních 
důvodů u  mužstva v  září skončil, jeho funkci dočasně převzal 
Karel Hochman a  později Rosťa Trojan, který s  mužstvem 
sezonu dokončil a v zimě ho předá staronovému vranovickému 
trenérovi Martinu Třináctému. Ve  třinácti utkáních podzimní 
části nastoupili: 13x Ondra Jelínek, Petr Pavláček, Tomáš Veselý, 
12x Radek Klaiba, Tonda Blecha, Pavel Koubek, 9x Filip Wächter, 
Roman Ryzí, 

8x Josef Sečkář, Tomáš Unger, Erik Božek, Tomáš Drábík, 
Aleš Ficek, 6x Petr Zetel, 

5x Vašek Vybíral, 4x Michal Ježa, Filip Dražka, Jiří Novák, 
Jan Dofek, Radek Nevěděl, 

2x Rosťa Trojan, 1x Vít Pospíšil Vít, Petr Hochman, Miroslav 
Horák, Petr Menšík, Martin Kurzweil, Martin Třináctý. Branky 
vstřelili: 7x Pavel Koubek, 5x Petr Zetel, 

4x Petr Pavláček, 3x Erik Božek, 2x Tomáš Veselý, 1x Ondra 
Jelínek, Radek Nevěděl, Tonda Blecha, Josef Sečkář, Radek 
Klaiba, Rosťa Trojan. 

Všechna utkání podzimní části byla odehrána za  krásného 
počasí bez deště. Veškeré použité statistické údaje ochotně 
dodal klubový kronikář Miroslav Bombela, na  všech utkáních 
A mužstva osobně přítomen.

V  zimní přestávce všechna družstva budou pravidelně 
trénovat a  připravovat se na  jarní soutěže v  místní sokolovně 
(základna a dorost), v hale v Pohořelicích (žáci) a venku (dorost 
a muži). Žáci se zúčastní halového turnaje v Pohořelicích a muži 
zimního turnaje na umělé trávě v Žabčicích. Oba turnaje zahajují 
v lednu 2010.

V  lednu 2010 se uskuteční Valná hromada SK Vranovice, 
o termínu konání budou všichni členové informováni dopisem 
a dále bude termín včas zveřejněn na vývěsce.

V  roce 2010 plánujeme uspořádat tradiční kulturní akce 
jako maškarní ples v sobotu 20.března 2010 od 20 hod. v místní 
sokolovně, tradiční hody v termínu 14.-16.srpna 2010, v letních 
měsících pohárové turnaje na  fotbalovém hřišti a  různé další 
akce o kterých budeme včas informovat.

Závěrem bychom rádi poděkovali těm, kteří pomáhají naší 
organizaci finančními prostředky na provoz areálu, jeho údržbu, 
vybavení a celkový chod klubu, bez jejichž štědré pomoci by naše 
činnost nebyla možná. Děkujeme obecní radě a  zastupitelstvu 
obce Vranovice, firmám Japez Vranovice, Klempex, SPORTbar 
Vranovice, panu Vladimírovi Kotačkovi a jeho prostřednictvím 
firmám Thermoservis a  Oknoservis, panu Petru Richterovi , 
který přispěl na  vybavení hřiště a  materiální vybavení žáků, 
pánům Milanovi Halfarovi, Lubomírovi Celnarovi a  Janu 
Dobešovi za drobné finanční dary. Děkujeme také všem firmám 
které podporují svými věcnými dary tombolu maškarního 
plesu, jejíž prostřednictvím získáváme také finanční prostředky. 
Není v možnostech pisatele všechny na  tomto místě jednotlivě 
jmenovat. Děkujeme také na  tomto místě všem ostatním, kteří 
jakkoliv přispěli k chodu klubu a nebyli zmíněni. 

Naše poděkování si jistě také zaslouží všichni ti, kteří 
bezplatně a  ochotně investují kvantum osobního volného času 
pro vranovický fotbal, k  nimž především patří Petr (Simír) 
Dofek, Miroslav Bombela, Miroslav Ježa, Antonín Blecha, Karel 
Hochman, Martin Záblacký, Václav Valihrach, Milan Halfar, Petr 
Fröhlich, Martina Ježová, Iveta Blechová a řada dalších.Díky….

A na úplný závěr mi dovolte abych jménem všech fotbalistů 
popřál všem krásné a  klidné vánoční svátky a  hodně zdraví 
a štěstí v roce 2010

Za fotbalisty Rosťa Trojan
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Vánoční jarmark a rozsvěcení stromu 29. 11. 2009 - fotoreportáž

Organizátoři letos poprvé vsadili na celodenní zábavu. A na Náves přišlo odhadem 800 až 1000 lidí.

Představení Živý Betlém v podání žáků školy

U stolu s výtvarnou dílnou pro děti bylo stále plno

Fronta na zabijačkové speciality nebrala konce

Zpestřením pro návštěvníky byla žhnoucí výheň uměleckého 
kováře Pavla Valáška

Obdarovaná nejmladší účastnice dvouměsíční Simona 
Zugarová

Podvečerní společné zpívání koled navodilo předvánoční 
atmosféru
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Společenská
rubrikaHistorie i ukončení osobní přepravy na 

železnici Vranovice – Pohořelice
po 140 letech

DVD s filmem a CD s fotografiemi
s názvem

Poslední jízda
již v prodeji

Cenný historický materiál

Prodejní místa:
Místní lidová knihovna Vranovice

a Eva Fricová – stánek na vlakovém nádraží

Cena dvojalba 220,- Kč

Projekt podpořil: Jihomoravský kraj a DSO Čistá Jihlava – Vranovice, Přibice a Pohořelice

zl Životnízjubilea:
Leden 2010
Havlasová Jarmila ....................60 let
Kamenská Jiřina .......................65 let
Říčka Josef .................................70 let
Celnarová Anna .......................81 let
Celnar Jaroslav ..........................83 let
Dvořák Josef .............................65 let
Furch Jan ...................................70 let
Novotná Antonie ......................81 let
Ondrášek Soběslav ...................75 let
Pezlarová Božena .....................60 let
Hrubá Růžena ...........................80 let
Koubek Ladislav .......................75 let
Novotný Josef............................75 let

Únor 2010
Jandásková Růžena ..................86 let
Kohout Vladimír ......................65 let
Suchánková Marie ....................82 let
Šrámková Ludmila ...................60 let
Valík František ..........................70 let
Berková Julie .............................84 let
Šťastná Jarmila ..........................65 let
Klimešová Milada ....................84 let
Ondroušek Jaromír ..................81 let
Kimlová Alena ..........................60 let
Valášková Anežka ....................86 let

zl Narození
Simona Zugarová

zl Úmrtí
Anna Papežová
Božena Dvořáčková

zl Sňatekz
Jiří Plch a Jiřina Zabloudilová
Zdeněk Jakubů a Renata Podolská

zl Početzobyvatelzkezdniz
z 23.11.2009

Muži…………………….1001
Ženy…………………….1026
Celkem……………….…2027
z toho dospělí…………...1729
děti……………….............298

Zdroj: matrika OÚ: připravila 
Zuzana Škamradová

PF 2010
Obec Vranovice přeje všem 
obyvatelům klidné Vánoce 

a mnoho osobního i pracovního 
štěstí v roce 2010

Hasičská 
zabijačka

Od časných ranních hodin v sobotu 
5. prosince se promění místní hasičská 
zbrojnice v řeznictví.  Hasiči tu uskuteční 
domácí zabijačku pro veřejnost. Přímo 
na  místě se bude vařit polévka, ovary 
a další dobroty z kotle. Chybět nebudou 
ani teplé škvarky, jitrnice, tlačenka, 
zabijačkový guláš. Návštevníci mohou 
posedět přímo na  místě, pobesedovat 
a  ochutnávat. Maso i  zabijačkové 
výrobky bude možné zakoupit a odnést 
také domů.


