
Starosti starosty

ČÍSLO 4 l PROSINEC 2006 l CENA 5 KČ

Z OBSAHU:

l	 Výsledky	voleb
l	 Důchodcovské	pondělky
l	 Jihoafrická	republika
l	 Zamykání	Říčky
l	 Betlémské	světlo
l	 Silový	trojboj
l	 Hřiště	mateřské	školy
l	 Kulturní	kalendář

Změna stanovení 
území okresů  
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Vážení spoluobčané, úvodem mi 
dovolte, abych touto cestou poděkoval 
všem, kteří přišli v komunálních volbách 
projevit svůj názor. Důvěry, kterou jste 
mi svými hlasy dali, si velice vážím a do 
budoucna je pro mne zavazující.Výrazné 
vítězství ve volbách celé kandidátky 
Občanské demokratické strany, není 
vítězstvím jedné osoby, ale zejména 
přístupu všech kandidátů k veřejnému 
životu v obci. 

Co můžete od nového vedení obce 
očekávat? Na tuto otázku lze odpovědět zcela 
jednoznačně – vše co bylo prezentováno 
v předvolebních programových prioritách: 

prvořadým úkolem je zvýšit zájem 
veřejnosti o dění v obci a o veřejnou 
sounáležitost s věcmi týkajících 
se rozvoje obce, pořádku v obci, 
kulturního a sportovního dění atd.. 
zajistit trvale udržované a uklizené 
veřejné plochy. Definovat odpovědnost 
za úklid, vypracovat a v praxi uplatnit 
Úklidový řád obce.
priority investic: dobudovat chodníky 
všude tam, kde v současné době 
nejsou, tak aby byly ke všem RD; 
vybudování kompletních inženýrských 
sítí k pozemkům, které jsou Územním 
plánem určeny k výstavbě RD.
priority oprav: důsledně požadovat 
opravy všech propadlin na 
komunikacích po kanalizaci, vytvořit 
plán oprav na celé čtyřleté období
zajistit dokumentační a organizační 
připravenost jednotlivých investičních 
akcí
vybudování zóny pro odpočinek 
a aktivní využití volného času pro 
školáky, pro matky s dětmi a pro 
pořádání kulturních akcí
Vyjmenované úkoly nelze splnit 

během jednoho roku, jsou to priority pro 
celé volební období. Pořádek v obci, či 
komunikaci s veřejností lze řešit okamžitě. 
Není to však úkol jednorázový, ale trvalý. 
Jde o oblast, kde nesmíme být nikdy 
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ukolébáni výsledkem. Spokojeni však 
můžeme být, když veřejnost uvidí a ocení 
postupné zlepšení.

U investic a oprav je nutno dbát 
na včasnou a úplnou dokumentační 
připravenost. Jen na základě dokumentační 
připravenosti lze úspěšně žádat o krajské, či 
ministerské dotace, případně granty z EU.

Není ambicí okamžité „splnění“ 
veškerých připomínek občanů. Cílem 
však je veškeré připomínky vyhodnotit 
a informovat o jejich řešení, případně 
sdělit proč řešeny nebudou.

Složení Zastupitelstva obce je odrazem 
názorů veřejnosti. Proto je i Rada obce 
složena poměrným vyjádřením voleb. 
Nebylo snahou vítězné kandidátky 
„vyšachovat“ zastupitele z jiných 
kandidátek z možnosti aktivně ovlivňovat 
dění v obci a všem stranám byla nabídnuta 
možnost účasti v Radě obce. Není a nebude 
snahou mojí a věřím, že ani nikoho jiného, 
umlčet názory opačné, ale předloženými 
argumenty přesvědčit i své oponenty.

V minulém zastupitelstvu  jsem byl 
mnohokrát kritizován (i v posledním 
vydání Vranovického občasníku) za své 
kritické vystupování, moje názory byly 
vnímány jako věčné kverulantství. Je 
pro mne zavazující, že pro velkou část 
spoluobčanů nejsem vnímán jako věčný 
kritik a kverulant, ale že naopak jsem 
dostal důvěru své názory prosadit.

Zastupitelstvo obce má před sebou 
čtyřletou mravenčí práci ve prospěch 
obce, já jsem si dal jediný úkol - nezklamat 
důvěru spoluobčanů a naplnit tak jejich 
očekávání. Pokud se to podaří, tak uvěřím 

Od 1.1.2007 dochází ke změně 
vyhlášky č. 564/2002 Sb. o stanovení 
území okresů - naše obec bude zařazena  
pod Brno - venkov. S touto skutečností je 
spojeno několik změn, které se prakticky 
dotknou každého z nás:

1. výměna nových občanských 
průkazů (změnou okresu dochází ke 
změně trvalého bydliště). Výměna bude 
prováděna bezplatně, nutno dodat 
fotografii - 1x. Výměna se netýká řidičských 
průkazů ani cestovních dokladů.

2. změna úřadu práce. Agenda 
úřadu práce z Břeclavi přechází pod Brno 
– venkov. Adresa: Šujanovo náměstí 
302/3, 602 00 Brno 2, tel: 543 160 332. 
Tato změna se týká zejména podnikatelů 
a veřejně prospěšných prací. Pobočka 
úřadu práce v Pohořelicích zůstává beze 
změny.

3. změna Okresní správy 
sociálního zabezpečení. Agenda OSSZ 
z Břeclavi přechází pod Brno - venkov. 
Adresa: Kounicova 13, Brno, tel.: 
541 584 322. Všichni podnikatelé, 
důchodci i osoby pobírající sociální dávky 
budou OSSZ Brno – venkov písemně 
s touto změnou seznámeni.

4. katastr nemovitostí – změna 
již proběhla v r. 2006. Pro úplnost 
uvádíme adresu: Katastrální úřad pro JmK, 
katastrální pracoviště Brno – venkov, Úzká 
6/471, 621 00 Brno.
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tomu, že se povedlo něco udělat pro nás 
všechny, kteří žijeme v naší obci.

Vzhledem k tomu, že vydání tohoto 
občasníku je v letošním roce již poslední, 
tak mi dovolte, abych Vám popřál klidné 
prožití Vánočních svátků a do Nového 
roku hodně zdraví a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů.

Na závěr jednu poznámku. Od 1.1.2007 
dochází ke změně vyhlášky č. 564/2002 
Sb. o stanovení území okresů  – naše obec 
bude zařazena pod Brno venkov. Co tato 
změna bude znamenat pro každého z nás 
je uvedeno na jiném místě tohoto vydání 
Vranovického občasníku.

n	 Ing.	Jan	Helikar	
	 starosta	obce

Důchodcovské pondělky pořádá Klub 
důchodců každé první pondělí v měsíci 
odpoledne ve své klubovně už od roku 2004. 
Říkáme tomuto setkávání posezení u kávy.

Vyzkoušeny už byly různé akce, 
např. háčkování vánočních ozdob, pečení 
trubiček, háčkování velikonočních kuřátek 
a obháčkování vajíček pro velikonoční 
výstavu, beseda s ukázkou péče o nehty s pí 
Korábovou, smažení božích milostí, výměna 
cibulí, hlíz a semen květin, zhotovování 
adventních věnců, příprava starých 
vranovických jídel (bramborové škvarkové 
tašky podle receptu pí Amálie Pezlarové 
a šmorn), zhotovování cukrových čertíků na 
naši Mikulášskou, beseda o vranovických 
starých zvycích a slavnostech v minulém 
století, beseda s panem Bednářem nad farní 
kronikou a nad obecní kronikou s naším 
kronikářem Ing. Pražákem, posezení 
a pobesedování s ženskou lékařkou 
MUDr. Hanou Krchňavou.

Všechny akce a hlavně besedy byly 
velmi úspěšné a hojně navštíveny. Naše akce 
mají většinou stálé návštěvnice, těšíme se 
na ně. Posedíme opravdu při kávě nebo čaji, 
zákusky máme většinou od pí Wolingerové 
– díky jí za ně. 

V plánu na příští posezení v lednu už 
máme besedu nad hrami a hračkami našich 
dětí v minulém století. Doplníme tak znalosti 
a osvěžíme si vzpomínky, s čím a jak jsme si 
jako děti ve Vranovicích hrály. Už dříve jsme 
si povykládali a i zapsali pro místní kroniku 
zajímavosti o stravování, oblékání a zvycích 
v naší obci. 

Důchodci, máte-li zájem o dění v Klubu 
důchodců, přijďte mezi nás.

n	 L.	Drápalová

Na obecní úřad byly předloženy před 
volbami kandidátky 3 stran ODS, KDU-
ČSL, KSČM a 2 kandidátky vytvořené z 
SNK-ED, SN ve složení 15 kandidátů (mimo 
KSČM, kde bylo 8). Už  v této době začalo 
přetahování občanů z jedné kandidátky 
do druhé. Výběru kandidátů nebyla u 
všech stran věnována stejná pozornost. V 
kandidátkách se vyskytovali občané,  kteří 
dosud neprojevili zájem o činnost v obci, 
nezúčastňovali se schůzí  zastupitelstva 
obce (ZO) a dokonce  byli znovu navrženi a 
posléze zvoleni občané, kteří byli již dříve v 
ZO a ve své práci neuspěli

Volební napětí vzrůstá po vydání 
Vranovického Občasníku v měsíci září,  
kde se objevil nic neříkající článek, kde se 
pisatel vrací do komunistické minulosti, a 
dnes mu vadí volby ve dvou dnech. Obdobně 
se objevuje článek zavrhující kritiku v 
práci  zastupitelstva, která by měla chyby 
napravovat, což se však nedělo. Překvapením 
byly volební letáky. První informátor vyšel 
od ODS. Donutila tak i další politické 
skupiny přemýšlet o své činnosti co udělat 
pro občany. Postupně jsme si přečetli letáky 
SN a SNK-ED.

Výsledek voleb  ukázal na skutečnost, 
že občané si své zástupce vybírají a hodnotí 
kandidáty z řady hledisek, někdy bez ohledu 
na členství ve straně. Velká část občanů 
vycházela z poznatků uplynulého období s 
tím, že je třeba změnit vedení obce.

Výsledek voleb: 
ODS (1. místo, 5 mandátů, 3442 hlasů)
Ing. Jan Helikar počet hlasů 374
Jaromír Řehoř 303
Drahomír Dofek  324
Dagmar Humpolíková 235
Petr Škamrada 232

SN (2. místo, 5 mandátů, 2983 hlasů)
Ing. Jaroslav Pezlar 343
Ing. Jiří Hladík 274
Rostislav Trojan 260
Jan Raus 259
Petr Goliáš 245

KDU-ČSL (3. místo, 3 mandáty, 1867 
hlasů)
JUDr. Radek Mach 298
Oldřich Vybíral 227
MUDr.Helena Říčková 149

SNK-ED (4. místo, 2 mandáty, 1336 
hlasů)
PaedDr. Vlastimil Kropáč 157           
Hana Krejčiříková 158

KSČM (5. místo, 0 mandátů, 586 hlasů)

Potěšující je výsledek voleb v tom směru, 
že byly zvoleny do ZO 3 ženy.

Zajímavá byla povolební etapa, kdy se 
projevila snaha vytvořit koalici proti ODS a 
tuto vyšachovat i přesto, že dosáhla nejlepších 
výsledků. Tento způsob osobního nátlaku na 
kandidáty z ostatních stran ukázal na nefér 
jednání, které se projevilo již v minulých 
volbách a pokaždé vycházelo z osobních 
zájmů. Všechna čest zvoleným zastupitelům, 
kteří odmítli tento způsob politické práce.

Dne 2.11.2006 se konala v obřadní 
místnosti OÚ ustavující schůze, kde byli 
zvoleni:

starosta Ing. Jan Helikar
místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar
radní JUDr. Radek Mach
 Ing. Jiří Hladík
 Drahomír Dofek

Dále jako předseda finančního výboru byl 
zvolen PaedDr. Vlastimil Kropáč a předsedou 
kontrolního výboru Oldřich Vybíral.

Celková účast voličů byla překvapivě 
malá. Ve Vranovicích je zapsáno celkem 
1593 voličů, z toho se voleb zúčastnilo pouze 
765 z nich, což je 48%. V případě senátních 
voleb se jedná o číslo ještě řádově o 10% 
nižší. 

V senátních volbách, které se konaly ve 
stejné dny 20. a 21. 10. dosáhli nejvíce hlasů 
z 9 kandidátů:

Milan Blažek za ODS
 I. kolo 147 hlasů, II. kolo 126 hlasů
Jan Hajda za ČSSD 
 I. 134, II. 131

V druhém kole 27. a 28. 10. získal 
prvenství a senátorem za obvod 56 se stal Jan 
Hajda z Pavlova.

Bylo by vhodné říci, že se za minulé 
volební období učinil kus dobré práce a že 
je třeba poděkovat minulému zastupitelstvu. 
Názor jednoho z přítomných občanů při 
letošní ustavující schůzi, že současné 
zastupitelstvo dává záruku lepší práce 
je názorem většiny občanů. Budeme jim 
důvěřovat.

n	 B.P.		
	 (redakčně	doplněno	a	upřesněno)

Důchodcovské 
pondělky

Komunální 
a senátní volby 
ve Vranovicích



Dovolím si na závěr funkčního období 
malé ohlédnutí za osmiletým starostováním. 
Co se vybudovalo a postavilo, co se 
povedlo i nepovedlo, bylo již zmíněno 
několikrát. Při pohledu zpět se čas zdá 
kratší, než při pohledu do budoucnosti, 
protože člověk si uchovává v paměti jen 
některé věci. Občas i ty méně podstatné 
a nedůležité a neví, co může očekávat 
od časů budoucích. Při zastupování obce 
na všech možných úrovních, jsem měl 
možnost setkat se s různými  lidmi (od 
poslanců parlamentu a senátorů až po 
starosty z blízkého i vzdáleného okolí) 
a podívat se do míst, kam bych se jako 
řadový občan nedostal. Jedno ze setkání 
bylo s dnešním prezidentem Václavem 
Klausem, od kterého jsem přebíral dekret 
o udělení znaku a praporu naší obce. Tenkrát 
zastával funkci předsedy poslanecké 
sněmovny, do jehož kompetence toto 
patří. Několikrát jsem byl v senátorské 
či poslanecké lavici, když bylo nějaké 
jednání pod záštitou poslance či senátora. 
Mohu potvrdit, že sezení v těchto lavicích 

není zrovna příjemné a tak si poslanci či 
senátoři zaslouží odměny minimálně za 
mnoha hodinové trápení v těchto lavicích. 
Svaz měst a obcí pořádal některé akce 
v budově, kde dříve jednalo federální 
shromáždění – dnes prozatímní sídlo Rádia 
Svobodná Evropa a Svoboda – a zde jsou 
prostory  i posezení značně pohodlnější.

Měl jsem možnost podívat se jak 
řeší některé problémy naši sousedé 
v Rakousku. Jednalo se o cestovní ruch 
a životní prostředí, zejména odpady 
a odpadní vody. V některých oblastech 
se můžeme srovnávat již dnes, někde nás 
čeká ještě mnoho práce. Vše je ale odvislé 
od kvalitních zákonů. Po vstupu do EU 
jsme se několikrát (jako stát) zaměřili 
na nepodstatné věci a potřebné řádně 
neřešili. Dosažení stejné úrovně, myslím 
ekonomiky, s našimi jižními sousedy 
bude trvat ještě dlouho, protože i oni se 
chtějí mít lépe. Např. my vyměňujeme 
klasickou chodníkovou dlažbu za 
zámkovou. V Rakousku se mění zámková 
dlažba za žulovou včetně žulových 

obrubníků. Nestálo by za zvážení navázat  
kontakty s vesnicí přibližně naší velikosti 
a vyměňovat si zkušenosti? Při spolkové 
a zájmové činnosti bychom jistě nalezli 
společnou řeč.

Na závěr si Vám dovoluji připomenout, 
že v příštím roce oslavíme 750 let od první 
písemné zmínky o naší obci. Již druhým 
rokem se zpracovávají příspěvky do knihy, 
která bude při této příležitosti vydána. 
Kromě textu bychom zde rádi umístili 
i fotografie. Na předešlé výzvy o zapůjčení 
fotografií mnoho občanů nereagovalo. 
Máte-li tedy doma fotografie i rodinného 
charakteru, vztahující se k životu v obci, 
prosíme o zapůjčení. Po zpracování budou 
ihned vráceny. Předem děkuji za pomoc.

Co se týká voleb, jsem rád, že jsou 
v zastupitelstvu tři ženy. Zatím nejvíce od 
roku 1990. Myslím si, že jejich přítomnost 
se projeví kladně a přinese nové prvky 
a nový pohled na komunální politiku. 
Doufám, že i nezvolení kandidáti se zapojí 
do činnosti v obci prostřednictvím výborů 
a komisí, budou-li vyzváni .

n	 Vybíral	O.
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Druhý díl vzpomínek Ivana Karpíška, 
který v rámci své funkce rozhodčího a 
člena mezinárodní organizace silového 
trojboje cestuje po „světě“.

Po prvním dílu, kdy jsme cestovali po 
Americe, se nyní vydáme do další exotické 
země a tou je Jihoafrická republika 
(JAR).

Zde byl hlavním programem pokus 
jednoho Američana o překonání světového 
rekordu 457,5 kg v dřepu.

Samozřejmě, že jsem využil několik 
dalších dnů k cestování po této zemi, ale 
od začátku. Odlétali jsme z Londýna a let 
trval asi 10,5 hodiny. Zajímavostí těchto 
letů je  přelet Sahary. Nad Saharou jsou 
velmi silné vzestupné proudy (asi 150 
km/hod), které letadlem pěkně pohazují, 
přestože jsme letěli ve výšce 12,5 km. 
Připadalo mně, jako bychom jeli po 
„oranisku“. Někdy je nutno se i připoutat. 
Přistáli jsme v Kapském Městě. JAR je 
moderní rozvinutou zemí. Je však plná 
rozporů. Apartheid tam byl zrušen v roce 
1993. Tím se však mnoho nezměnilo. 
Stále tam existují velké rozdíly mezi 
skupinami lidí, i když asi barva pleti není 
tím nejdůležitějším kritériem.

Při cestách po okolí Kapského města 
jsme navštívili několik zajímavých míst. 

Především to byl Robben Island. Tento 
ostrov je dnes turistickou atrakcí, i když 
tam bylo to nejtvrdší vězení v době 
apartheidu. Je tam i cela, ve které byl 
vězněn 18 let Nelson Mandela, bývalý  
prezident republiky. Vězni pracovali ve 
zdejších lomech. Zajímavé je to, že i když 
je tento ostrov vzdálen od pevniny pouhých 
8 km, nikdo z vězňů se nepokoušel o útěk 
přeplaváním.

Moře je tam údajně plné žraloků.
Dále jsme navštívili Stolovou horu.

Je to zajímavá dominanta nad Kapským 
městem vypínajícím se do výšky 1086 
m. Lze se tam dostat snadno lanovkou 
za 57 randů, tj. asi za 250 Kč. Do kabiny 
lanovky se vleze asi 60 lidí a aby měli 
všichni dobrý výhled, tak se kabina otáčí. 
Cape Point je nejjižnější pevninou Afriky. 
Odtud se pluje již jen na Antarktidu.Tento 
mys má mnoho názvů, nejčastěji je zván 
„bouřlivým“. Když kolem něj plul náš 
známý mořeplavec Richard Konkolski 
na 6 m jachtě, tak jej v bouři obrovské 
vlny třikrát převrátily. Zde jsme prohlíželi 
velmi důležité zařízení, tj.maják na mysu 
Point Peak, který je umístěn 249 m nad 
mořem. I přes různá bezpečnostní opatření 
jsou v moři vidět vraky lodí.

Pštrosi a opice jsou nepřehlédnutelnou 
faunou tohoto kraje. Zejména na opice se 

musí dávat pozor. Seberou fotoaparát, ani 
se nenadáte, a hoňte si je potom po větvích. 
Jsou zde také tučňáci. Jsou krotcí, kolébají 
se po pobřeží a dovádí ve vodě.

No a překrásné podmořské akvárium 
(Two oceane aqarium) - to se musí 
vidět, to se těžko popisuje. Viděli jsme 
žraloky, rejnoky, ale i korálové rybičky a 
spoustu dalších podmořských živočichů. 
S Kapským městem jsme se loučili až z 
letadla, kdy vynikalo i celkové starobylé 
opevnění tohoto města.

n	 JR

Jihoafrická republika

...prý na stáří přicházejí lidé do 
dětských let. A věru bylo to vidět 
4.12.2006 na Mikulášské besídce, kterou 
pro své členy připravil Klub důchodců. 
Mikuláš za velkého smíchu podělil všech 
53 přítomných užitečnými dárečky a čert 
každého přetáhl metličkou.

Po občerstvení si při živé hudbě 
zazpívali hezké písničky z těch našich 
mladých let a s dobrou náladou se 
rozešli. A tak to má být!

n	 RB

Mikulášská 
besídka
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Po vzoru velkých a slavných 
vodáckých řek se tento podzim konalo 
již 3. (2.tradiční) zamykání říčky Šatavy. 
Tuto akci pořádá roverská družina 
Kláda 2. skautského oddílu Jaguáři 
Vranovice. Vždy někde v toku Říčky, 
pokud možno na katastru Vranovic, se 
objeví vodník Šataváček se svou ženou 
a dítkem (zatím jedním). Naši roveři 
a rangers mezitím dopraví podle jeho 
pokynů flotilu lodí oddílu k vodě. Pak 
je čeká úkol. Tentokrát Šataváček přinesl 
10 obyvatel své vodní říše. Úkolem RaR 
bylo proplout označený úsek, najít popis 
těchto živočichů, jejich český a latinský 
název a přiřadit je potom k vodní havěti, 
která čekala uvězněna v pětilitrových 
lahvích na břehu pod dozorem pana 
vodníka s rodinou. 

Vítězná lodní posádka pak nalezla 
ukrytý klíč od řeky a měla tu čest Šatavu 
pro letošek uzamknout. 

Letos vyrazily na trať  čtyři posádky. 
Občané, kteří se procházeli krásným 
podzimním lesem sledovali podivné 
počínání skautů a skautek s údivem. 

Na podzim se opravdu jenom zápolí 
a zamyká. Při odemykání každoročně 
sebereme z hladiny Šatlavy a blízkého 
okolí několik desítek kilogramů všelikého 
odpadu.

n	 -	ř	-

Doufáme, že se 
stalo již tradicí, proto 
připojuji pouze pár 
důležitých informací.

V letošním roce 
dovezou Betlémské 
světlo přímo z Vídně 

skauti z Křepic, takže plamínek, 
který budeme roznášet v posledních 
adventních dnech bude teprve třetím 
„klonem“.

Skauti vranovických oddílů budou 
roznášet světlo z Betléma v sobotu 23. 
prosince 2006 v podvečerních hodinách 
opět těm občanům, kteří se zapíší do 
archů na obvyklých místech, popřípadě 
to ústně oznámí skautům a skautkám. 

Možnost odnést si tento symbol bude 
také ještě na Štědrý den po mši svaté 
z kostela (cca od 10:15 hod).

n	 -	ř	-

S  roznášením  Betlémského  světla  se 
vždy  přiblíží  konec  občanského  roku, 
proto dovolte, abychom Vám za všechny 
skauty a skautky ve Vranovicích a okolí 
popřáli požehnané a po všech stránkách 
štědré  Vánoce  a  vydařený  vstup  do 
nového roku 2007.

Skautské oddíly 
Sklípkani a Jaguáři Vranovice

Období přelomu roku 
je již také tradičně nejen 
ve Vranovicích spojeno 
s Tříkrálovou sbírkou.

Ta v roce 2007 se uskuteční 
pravděpodobně 6. ledna 2007, tedy 
přesně v onen svátek Zjevení Páně = Tří 
králů. 

Mnoho se píše o otevřených 
srdcích a štědrých darech. Chtěl bych 
připomenout, že darem je i aktivní účast 
na této charitativní akci. Neodmítejte 
proto výzvu k této aktivní účasti, zazní 
v kostele i jinde. Proto bych všem přál 
více otevřené srdce, hlavy a ty peněženky 
už se potom otevřou. Nemyslíte???

Betlémské 
světlo

Tříkrálová 
sbírka 2007

Od 9.října do 9.listopadu byla 
v knihovně instalována výstava obrazů 
malíře a grafika Emanuela Petržely. Kdo 
jste přišli, jistě jste nelitovali. Obrazy 
z našeho kraje zaměřil umělec zejména 

na krajinu, vinaření a rybaření.
V průběhu listopadu bude následovat 

výstava fotografií vranovické fotografky 
paní Dagmar Humpolíkové. 

Všechny vás zveme do knihovny. 
Vstup je jako vždy volný. Knihovna je 
otevřena v pondělí, čtvrtek a pátek od 
16 do 19 hodin a ve středu od 8 do 11 
hodin.

                Zve kulturní komise.

Místní knihovna 
oznamuje
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Sletové ohlédnutí
V	 minulém	 Občasníku	 jsme	 z	 důvodu	 nedostatku	

místa	 neuveřejnili	 foto	 mladších	 žákyň.	 Tuto	 chybičku	
nyní	 napravujeme	 a	 představujeme	 Vám	 všechny	 cvičenky	
na	 oblastním	 sletu	 v	 Brně	 a	 „pražskou“	 devítku	 včetně	
doprovodu.

Běh Terryho Foxe
Dne	 23.9.2006	 se	 naše	 cvičenky	 z	 oddílu	 všestrannosti	

běhu	 Terryho	 Foxe	 v	 brněnských	 Lužánkách.	 Po	 ukončení	
běhu	Terryho	Foxe	pro	všechny	účastníky	župa	Jana	Máchala	
zajistila		projížďku	parníkem	po	Brněnské	přehradě.

II.	liga	v	silovém	trojboji	čtyřčlenných	družstev
TJ Sokol Vranovice, oddíl silového trojboje, uspořádal 

úspěšně soutěž 4 čl. družstev 28.10.2006 v místní Sokolovně. 
Závodů II. ligy se zúčastnilo 9 družstev z celé Moravy. 
Nejúspěšnějším družstvem této soutěže se stalo družstvo ze 
Sokola Jemnice „A“ po přepočtu na body celkovým výkonem 
1 604,7 bodů. Druhé nejúspěšnější družstvo bylo ze Zlína 
celkovým výkonem 1 554,4 bodů. Na třetím místě skončilo 
družstvo Sokola Jemnice „B“ výkonem 1 468,3 bodů.

Na pěkném čtvrtém místě se umístilo družstvo ze Sokola 
Vranovice celkovým výkonem 1 375,2 bodů. Vranovické 
družstvo reprezentovali jmenovitě Tomáš Trávník, Petr 
Biederman, Jiří Furch a Petr Synek.

Výkonnostní tabulka našich borců:
jméno	 dřep	(kg)	 tlak	(kg)	 mrtvý	tah	(kg)	 celkem	(kg)	 body
Tomáš	Trávník	 210	 140	 210	 560	 379,3440
Petr	Biedermann	 210	 125	 250	 585	 355,1535
Jiří	Furch	 170	 137,5	 170	 482,5	 342,2373
Petr	Synek	 170	 105	 170	 445	 298,5505
celkem	 	 	 	 	 1	375,2853

Na dalších místech se umístila družstva: TJ Svitavy, TJ 
Bohumín, TJ Sokol Pohořelice, TJ Kuřim, TJ Třebíč.

Poháry byly zajištěny TJ Sokolem Vranovice.
Sportovní výživu pro vítězná družstva dodal Český svaz 

silového trojboje, kterou osobně dovezl předseda silového 
trojboje pan Miroslav Vacek z Nymburka. V závěru při předávání 
cen poděkoval organizátorům za rychlé zpracování výsledků, 
bezchybnou soutěž a s příslibem přidělení dalších soutěží pro 
Sokol Vranovice.
n	 I.	Karpíšek

Silový trojboj
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Masopust
V rámci grantového sponzoringu 

„Energie z přírody 2005“ vyhlášeného 
Moravskými naftovými doly Hodonín 
jsme v letošním roce získali finanční  
prostředky v celkové výši   100 000,- Kč 
na dokoupení a  obnovení hracích prvků 
na hřišti mateřské školy. Zřizovatel 
Obec Vranovice přispěl  na tento projekt 
polovinou. Mateřská škola se v rámci 
tématu „Svět kolem nás“, dlouhodobě 
zaměřujeme na pohybovou aktivitu 
v přírodě a školní zahradě. Poskytuje 
dětem co nejvíce příležitostí k aktivnímu 
pohybu ve třídě, v přírodě a na školní 
zahradě. Na organizovanou tělovýchovu 
využívá tělocvičnu, kterou máme 
vybavenou tělovýchovným nářadím. 
K dispozici máme i vlastní hřiště, které 
bylo vybaveno zastaralým nářadím 

pro tělovýchovnou činnost. V rámci 
zpracovaného projektu jsme se zaměřili 
na získání finančních prostředků na 
renovaci tohoto nářadí a zakoupení 
nových dřevěných prvků od společnosti 
Dřevoartikl Znojmo. V prvních dnech 
nového školního roku si naše děti začali 
hrát v novém domečku, houpat se na 
pružinovém houpačce a pohybovat 
se po balanční kladině a pohyblivé 
pěšině. Plánované zakoupení nových 
dřevěných sestav nám umožnilo rozšířit 
podmínky pro pohybovou aktivitu dětí 
v bezpečném a atraktivním prostředí 
naší mateřské školy. S potěšením lze 
konstatovat, a fotografie to dokumentují, 
že dětem se na hřišti opravdu líbí.

n	 Dvořáčková	Jarmila

Kuřecí prsa „FLORIDA“

Potřebujeme:
Plátek	kuřecích	prsíček,	plátek	šunky,	

1/2	broskve,	plátek		sýru,	koření.
Postup:
Na	 rozehřátém	 tuku	 osmahneme	

plátek	naklepaných	kuřecích	prsíček,	které	
předem	 nasolíme	 a	 potřeme	 kuřecím	
kořením.	Přidáme	plátek	šunky,	½	broskve	
přikryjeme	 plátkem	 sýru.	 Přiklopíme	
poklicí	 a	 necháme	 1-2	 min.	 zapéct.	
Podáváme	 se	 zeleninovou	 oblohou,	
hranolkami	a	se	šlehačkou.

Pozn.	autora	článku:
Doma	to	nedělejte.	V	jedné	vranovické	

restauraci	 vám	 toto	 jídlo	 připraví	 za	
pouhých	75,-	Kč.

Hřiště mateřské školy
Masopust 24. února 2007

Vážení občané
Dobrá zpráva pro ty, kteří s námi 

tradičně chodí na masopust, ale i pro 
ostatní, kteří se chtějí přidat. Pokusíme 
se  udělat opět další krok k tradicím.

Tak především: rádi bychom 
navštívili více domů. Slepice a uzené 
krást nebudeme (i když je to tradice), ale 
poprosíme o dary ve formě cca 20 dkg 
uzenin nebo 4 vajíčka.

Z těchto darů připravíme občerstvení,  
večer bude pokračovat s hudbou 
a pochováváním basy!  

Slibujeme, že sedmý, novodobý 
masopust řádně oslavíme.

Jsme přece jenom jednou na světě. 
Den bez úsměvu je promarněný den 
a zejména mládí se chce bavit. Masopust 
je ideální příležitostí k tomuto cíli. 

Prosím, pozvěte nás, zazpíváme 
a poveselíme se.

Děkujeme za dary.

n	 Jenda	Raus
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Vážení	občané,	předkládáme	vám	přehled	zajímavých	akcí,	které	by	se	měly	uskutečnit	v	období	měsíců	prosinec	-	únor	2007.	
Pro	informaci	uvádíme	i	některé	akce	v	sousedních	obcích.
V	tomto	období	se	uskuteční	i	několik	akcí,	které	bude	pořádat	kulturní	komise	při	OÚ	Vranovice:
-	9. prosince	bude	na	Náměstí	probíhat	rozžíhání	vánočního	stromku	
-	24. února	se	pokusíme	o	masopustní	průvod	po	obci.	Obě	akce	jsou	komentovány	v	„občasníku“.
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SIloVý	troJBoJ
3. února  - oblastní mistrovství Jižní Moravy, 
   začátek v 10.00 hod. ve sportovní hale.

VýStaVy	oBraZů
Výstava obrazů Josefa Kolegara (začátkem ledna 2007).

ČMS
20.1.  - Myslivecký ples, hrají Blučiňáci, myslivecká večeře, 
   zvěřinová tombola.

HaSIČI
23. února (pátek)–hasičský ples hraje FANTAZIE.

ZáKlaDní	šKola
4.12.  „Kam na školu“, schůzka a nabídka učebních a studijních 
 oborů pro žáky školy a jejich rodiče.
6.12.  Mikulášská nadílka pro nejmenší děti v MŠ.
7.12.  Halová kopaná - Pohořelice.
13.12.  Pohádka pro děti „Lovci mamutů“.
19.12.  V 17.00 hod. U Fialů - divadlo „Limonádový Joe“ – hrají 
 žáci školy.
20.12.  Vánoční koncert pro žáky školy.
21.12. V 08.30 hod. Vánoční turnaj v halové kopané – hala 
 Sokola Vranovice.
22.12.  Vánoční pásma ve třídách.
23.12. - 2.1.07   Vánoční prázdniny.
leden 07   Bruslení v Břeclavi.
Vranovický slavík od 15.00 hod. – OÚ.
27.1.  Lyžařský výcvikový kurz – Ludvíkov – pro žáky 7.tříd.
5.2.  Zápis do 1.třídy ZŠ.
12.2. - 18.2.  Jarní prázdniny. 
 Plavání Hustopeče.
 Filmové představení V. Němčice.

KluB	DůcHoDců
4.12.  - Mikulášské posezeni v KD, začátek v 16.00 hod.
leden 2007 - Výroční členská schůze
od února 2007 - Vždy první pondělí v měsíci posezení u kávy se
   zajímavou přednáškou.
KD provádí magnetoterapii. Přihlášení u manželů Březinových.

SpoleK	pŘátel	turIStIKy	VranoVIce
25.2.  Liduščin památník - pěšky 10 km

Zuš	
9.12.  Vystoupení na rozžíhání vánočního stromku.
12.12.  Vánoční koncert – Vel.Němčice.
18.12.  Vánoční koncert – Vranovice v 17.30 hod.
19.12.  Třídní besídka J.Pujančík,M.Juhaňáková.
20.12. Vánoční koncert – Vranovice v 17.30 hod.

3.2.   Ples ZUŠ v Pohořelicích.
Zveme rodiče k návštěvě školy, informace na tel. 774 488 898.

VInaŘI
8.12.  Palavín – technologie výroby vína – exkurse.
29.12.  Svěcení vín a výroční schůze
leden 07  Školení bodérů
únor    Školení bodérů
 Bodování vín
10.3.   Košt vín

ryBáŘI		
Koncem prosince bude tradiční „Poslední nadhození“ se závěrem v restauraci ve 
Sportovní hale.

oBec	pŘIBIce		
27.12. v 18. hod.    Svěcení vína v obecním hostinci.

oBec	pŘíSnotIce		
26.12.  v 16.00 hod. Svěcení vína v KD.
leden/únor Hasičský bál.           
3.2.  ve 20.00  hod. Ples hasičů.
4.2.  ve 14.00 hod. Dětský maškarní ples.

IVaň	
20.1.   Vinařský ples

MěSto	poHoŘelIce			
9.12.  v 19.00 Posezení u cimbálu – hraje Kasanica
31.12.  ve 20.00 Silvestrovská zábava v sálu Radnice, 
 hraje Bingo Band
6.1. v 17.00   Divadelní představení – Cesta do nebe v sálu Radnice
7.1. v 15.00   Novoroční koncert v kostele sv.Jakuba, hrají Mladí
    symfonikové Brno
13.1.  1. reprezentační ples – pořádá město Pohořelice
27.1.  Košt kysaného zelí v restauraci u Vavříků
3.2.  Společenský ples ZUŠ Pohořelice
10.2.  Rybářský ples
17.2.  Myslivecký bál
24.2.  Country bál 
24.2.  Masopustní průvod v Pasohlávkách a večerní zábava

KIno	JISKra	VelKé	něMČIce
8.12.  v 19.30 hod.  PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA, 
   Česká krimikomedie.
15.12.  v 19.30 hod.  ROZCHOD, romantická komedie.
19.1.    v 17.00 hod. GARFIELD 2. Rodinná komedie
    - pokračování. 

Příjemné prožití svátků vánočních a zdraví v roce 2007 přeje 
kulturní komise.                                 Vranovice, 1.12.2006
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Společenská
kronika

Životní jubilea:
Prosinec
Hasieber Jiří ...................................65
Soukal Josef ....................................82
Trublová Marie ..............................75
Konvička Oldřich ..........................60
Hasieber František ........................70
Vitásek Josef ...................................80
Ventruba Vítězslav ........................70
Hasieberová Marta ........................65
Svobodová Miluška .......................65
Fiemová Marie ...............................65
Kubíková Marie .............................81
Fiema František .............................70
Kelblová Jarmila ............................60
Patka Jaroslav .................................65
Kelblová Miluška ...........................60
Pitková Marie.................................81
Jurček František .............................70
Krejčiříková Růžena .....................65
Trojanová Anna .............................80
Kozlová Vlasta ...............................80
Kocmánková Anna .......................65

Leden
Pešinová Nina ................................82
Petr Jindřich ...................................75
Celnar Jaroslav ...............................80
Bauch Karel ....................................75
Karpíšek Ivan .................................65
Peterková Jitka ...............................65

Únor
Jandásková Růžena .......................83
Krupicová Marie ...........................82
Mazalová Anna ..............................60
Němcová Věra ...............................70
Brlíková Marie ...............................70
Tučková Vlaďka .............................60
Šťastná Josefa .................................80
Hladký Jan ..................................... .70
Menšíková Marie ...........................60
Hromek Jan ....................................65
Menšík Antonín ............................65
Berková Julie ..................................81
Klimešová Milada .........................81
Saitlová Anna .................................75
Valášková Anežka .........................83

l

Narození
Pezlar Štěpán
Veselský Kamil

Úmrtí
Šik Vladimír
Škamrada Jan
Oujeská Anežka
Soukal František
Faron Josef
Kőnigová Zuzana
Tuček Ludvík

Uzavřená manželství v r. 2006 
Na	OÚ:
Ladislav Zemánek 
 a Radmila Papežová
Štefan Pisár 
 a Andrea Pezlarová
Jiří Walsberger 
 a Květoslava Velčovská
Miroslav Toman 
 a Martina Mátlová

V	kostele:
Jaromír Nohel 
 a Alena Jandová

Počet obyvatel k 30.11.2006
Celkem........................................1991 
 (z toho muži - 988, ženy - 1003)
Dospělých ...................................1689
Děti do 15 let ...............................302 
Průměrný věk ..................38,43 roku
Přistěhovaní v r. 2006 ...................47
Odhlášení .......................................20
Narození .........................................30
Zemřelí ...........................................18
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Rozšíření pracovní doby na OÚ
Od 1.1.2007 rozšiřuje Obecní úřad 

provozní dobu pro veřejnost. Provozní 
doba se prodlužuje každé pondělí do 
19:00hod.

Změna JŘ
V neděli 10. 12. 2006 vstupuje 

v platnost nový jízdní řád nejenom 
Českých drah. Na tratích č. 250 ve 
směru Brno a Břeclav jsou změny jen 
minimální, JŘ je téměř totožný s tím 
současným. Stejná situace je i na lokální 
trati č. 253 do Pohořelic. Zvýšenou 
pozornost věnujte změnám při cestách 
do vzdálenějších míst ČR. 

Termíny veřejných zasedání 
zastupitelstva

21. 12. 2006
22.2.2007
19.4.2007
22.6.2007
začátek vždy v 19:00 hod v zasedací 

místnosti obecního úřadu. Všechny 
občany na zasedání Zastupitelstva obce 
zve starosta.

Vážení občané
Příští rok 2007  bude rokem 750. 

výročí existence obce Vranovice. 
V současné době se dokončuje příprava 
textů do knihy o Vranovicích. Obracíme 
se na Vás s prosbou darování nebo 
zapůjčení fotografií a dokumentů  
významných událostí, které se udály 
koncem 19. a v průběhu 20. století. 
Zapůjčené fotografie a dokumenty musí 
mít adresu majitele. Materiály předejte 
na uvedenou adresu do 20.12.2006. 

Děkujeme za spolupráci.

n	 Ing.	Pražák	B.	
	 kronikář
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INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Konec roku se rychle blíží a jak bývá 
zvykem hodnotíme i my. Rok 2006 byl 
pro TJ Sokol Vranovice neobyčejně 
nabytý. Ať už to byla naše účast na XIV. 
všesokolském sletu,  pořádání ligových 
i mistrovských klání silového trojboje 
a různých akcí všech sedmi oddílů.

Rok 2007 bude pro nás tak trochu 
oddechový. Sletové starosti a problémy 
jsou za námi, díky našim členům, ale 
i obci a obětavým rodičům.

Výbor TJ Sokol Vranovice přeje 
všem svým členům a nejenom jim, vše 
nejlepší do nového roku,  hodně zdraví 
a štěstí. Život bez stresu a plný pohody. 

PF 2007


