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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, 

abych se pokusil v krátkosti Vás infor-

movat o tom, co v letošním roce připra-

vujeme za opravy a investice v naší obci:

1. Dobudování inženýrských sítí v no-

vě vznikající ulici U hřiště. Jedná se 

zejména o dobudování vodovodu, 

rozvodu NN napětí a vybudování 

komunikace.

2. Kompletní oprava komunikace 

U Hájku.

3. Oprava komunikace Nosislavská 

v úseku mezi ul. Novou a Dlouhou

4. Protažení chodníků ke všem domům 

na ul. Ivaňská.

Mimo uvedené hlavní akce budou 

prováděny běžné opravy chodníků a ve-

řejného prostranství, dle největšího po-

škození.

Největší „starostí starosty“ je zajistit 

realizaci všech plánovaných akcí v le-

tošním roce. Finanční krytí je zajištěno. 

Každá z plánovaných akcí naráží na dílčí 

organizační nepřipravenost:

- inženýrské sítě na ul. U Hřiště: E-

ON předložil smlouvu na rozvod 

NN s ročním termínem zhotovení 

(28.2.2008) - usilovně jednám o re-

alizaci v měsících srpen - září 2007, 

tak aby se ještě stihla vybudovat ko-

munikace v letošním roce.

- Komunikace U Hájku - projektově 

je vše připraveno. Jedná se o vydání 

stavebního povolení, vlivem nového 

stavebního zákona nedokážu  od-

hadnout termín vydání stavebního 

povolení.

- U opravy komunikace Nosislavská 

a chodníků na ul Ivaňská se zpraco-

vává projektová dokumentace, ná-

sledně bude žádáno a vydání staveb-

ního povolení.

Celkovou dobu přípravy realiza-

ce jednotlivých akcí nelze významně 

urychlit, zákonem je dána povinnost vy-

pisovat výběrová řízení ( oslovit několik 

zájemců ) nejen na zhotovitele investiční 

akce, ale i na zpracování projektové do-

kumentace, atd..

Abychom do budoucna předešli or-

ganizační nepřipravenosti jednotlivých 

akcí, tak byl vypracován plán obnovy 

obce Vranovice na 4-leté období, kde 

jsou defi novány hlavní investiční cíle 

obce. V současné době již činíme první 

kroky k zajištění investičních akcí v ná-

sledujících letech - jsou projekčně při-

pravovány následující akce:

– zazelenění celé obce, včetně úprav 

veřejných prostranství

– vybudování komunikací, chodníků, 

odvodnění dešťových vod, vybu-do-

vání odpočinkové zony v lokalitě by-

tovek na ul. Přibická

– úprava obecního dvora – vybudová-

ní parkoviště a veřejných prostor pro 

prodej stánkařů atd.

Dále se připravuje zadání pro vy-

pracování projektové dokumentace na 

vybudování Domu sociální péče - pře-

stavbou bývalého zdravotního střediska 

a zadání pro vypracování projektové do-

kumentace na vybudování víceúčelové-

ho areálu sloužícího veřejnosti v lokalitě 

Sokolského hřiště. 

Závěrem si neodpustím uvést jed-

nu raritu naší obce: Obecní úřad ve 

Vranovicích se jako jediný obecní úřad 

v ČR dostal do seznamu míst zapojených 

do Pilotního projektu Czech Point,mimo 

naší obce jsou do projektu zahrnuty 

pouze magistráty krajských měst a ně-

kolik Městských úřadů. Pro naší obec je 

to čest, ale hlavně nevídaná výzva a zá-

vazek.

Jedná se o projekt vybudování 

Informačního systému veřejné správy. 

Díky tomuto Pilotnímu projektu již ne-

budou muset jezdit občané pro výpisy 

z Katastru nemovitostí, výpisy z Ob-

chodního a Živnostenského rejstříku do 

Brna, ale získají je na OU ve Vranovicích. 

Zde si každý občan bude moci vyžádat 

uvedený doklad, který obdrží i s ověřo-

vací doložkou, během několika minut. 

Za každou stránku takto vystaveného 

dokladu se bude hradit poplatek 50,-Kč.

V současné době dochází k zaškolo-

vání a celý projekt by měl být zpuštěn do 

zkušebního provozu v průběhu druhého 

čtvrtletí tohoto roku. Podrobnější infor-

mace o praktickém zpuštění celého pro-

jektu bude veřejnost informována v příš-

tím vydání Vranovického občasníku a na 

úřední desce Obecného úřadu.

ing. Jan Helikar

starosta obce

Činnost rady obce

Rada obce se na svých jednáních, 

od minulého vydání Vranovického 

občasníku, sešla celkem 4x a vždy byla 

100-ní účast.

Na svých jednáních se zabývala 

zejména následujícími úkoly:

– efk tivitou využití obecního majetku

– úrovní životního prostředí v obci

– Plánem obnovy obce a Rozpočtovým 

plánem na r. 2007 – 2010

– Zajištěním jarního úklidu v obci

– Přípravou oslav 750 let obce a vydání 

publikace k tomuto výročí
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Usnesení Rady obce
Usnesení rady č. 6/2007 
ze dne 12.3.2007

Rada:
1.   schvaluje:

1.1. Rada schválila odvoz kontejnerů 

následovně: plasty 1x týdně, papír 1 x za 

14 dnů.

1.2. rada schválila navýšení rozpočtových 

výdajů na zabezpečení oslav 750 let o cca 

100.000,-Kč, nutno promítnout do rozp. 

Opatření.

1.3. rada schválila Rozhodnutí o povolení 

zřízení připojení nemovitosti Jana 

Bartoše ke komunikaci

1.4. Rada zásadně nesouhlasí s rekolaudací 

p.č. 319 v areálu Atraxu na sklad 

autovraků.

1.5. Rada schválila koupi pozemku p.č. 528 

- 167m2 – nádvoří – v areálu svazarmu 

za cenu do 5.tis. Kč – nutno projednat 

v ZO.

1.6. rada schválila fi nanční příspěvek ve výši 

1.000,-Kč pro DDM Pohořelice.

1.7. rada schválila pronájem zahrádky č.p. 

2250/37 o výměře 458 m2.

1.8. Rada schválila prominutí poplatku za 

popelnice  za č.p. 479

1.9. Rada schválila pro celou obec stejný typ 

zámkové dlažby - „parkety“

1.10 Rada schválila mechanické čištění 

komunikací v ceně do 20.000,-Kč s DPH

2.  Ukládá:

2.1. upřesnit a připravit detailní program 

a organizaci oslav 750 let

 T: 30.4.2007 O: místostarosta

2.2. připravit pozvánky, plakáty, plán 

medializace na oslavy 750 let

 T: 30.4.2007

 O: místostarosta, D. Humpolíková

2.3. Oslovení garanta oslav 75O let

 T: 30.4.2007   O: starosta , místostarosta

2.4. organizačně zajistit uložení klíčů od 

všech pronajatých prostor na OU, zajistit 

smluvní podchycení užívání veškerých 

pronajatých ploch.

 T:  31.3.2007 O: starosta

2.5. Připravit zadání pro vypracování 

projektu na budovu Náves 647 s užítím 

na „ sociální dům“, včetně zachování 

lékárny, zvážit možnost zachování ZUŠ

 T: 30.5.2007 O: starosta

 vzala na vědomí:

3.1. Rada vzala na vědomí dopis p. Hořáka ve 

věci údržby stromú v obci.

3.2. Rada vzala na vědomí projekt 

víceučelového hřiště za jidelnou ZŠ 

a bude zahrnut do „Plánu obnovy obce“

Usnesení rady č. 5/2007 
ze dne 26.2.2007

Rada:

1. schvaluje:

1.1. Rada schvaluje prořezání ořechu před 

domem U Floriánku 55, a pokácení 

topolu na pozemku p.č. 1090 ve 

vlastnictví manželů Dvořákových.

1.2. Rada schválila pronájem parcely č. 798/10 

o výměře 253 m2 na zahrádku paní  za 

roční nájem

       ve výši 63,-Kč.

1.3. Rada schválila snížení stočného za r. 2006 

pro fi rmu Kessi o částku 3.458,40,-Kč.

1.4. rada schvaluje pronájem pozemku na 

dny 4-5.8.2007 za účelem parkování. 

Pořadatelé jsou povinni zajistit řádnou 

pořadatelskou službu a pozemek uklidit.

1.5. Rada vyhodnotila jako vítěze výběrového 

řízení pro výrobu 1.500 ks publikace 

k 750-letům vzniku obce společnost 

Malovaný Kraj, občanské sdružení, Dům 

školství 17 listopadu 1a, Břeclav.

2. ukládá:

2.1. projednat se ředitelem ZŠ možnost 

umístění ZUŠ v prostorách školy, využit 

klubu ZŠ pro klub důchodců.

 T: 15.3.2007 O: starosta 

2.2. Připravit využití obecních pozemků.

 T:  15.3.2007 O: D. Dofek

2.3. Připravit podklady pro jednání 

o statutu Městys a k projednání přizvat 

p. Vybírala.

 T:  31.3.2007 O: starosta  

2.4. Předložit ekonomické zhodnocení 

intenzifi kace ČOV v porovnání se 

skutečnými náklady za r. 2006.

 T:  31.3.2007 O: starosta

2.5. připravit mediální prezentaci oslav 750 

let obce.

 T:  průběžně O: D. Humpolíková

Usnesení rady č. 7/2007 
ze dne 26.3.2007

Rada:
1. schvaluje:

1.1. Rada schválila, že při dožití jubilea 70, 

75, 80, 85 let a každého dalšího bude 

každému jubilantovi popřáno veřejnou 

formou (rozhlas).

1.2. Rada vybrala nabídku Ing. Vladimíra 

Tauchmana na zpracování projektů 

a zabezpečení stavebních povolení na 

akce ul. U Hájku, Nosislavská, U Hřiště 

- chodníky, Ivaňská - chodníky a obecní 

dvůr.

1.3. Rada schválila prominutí poplatku za 

svoz odpadu pro občany trvale pobývající 

mimo Vranovice.

1.4. rada schvaluje smlouvu na výrobu knihy 

k 750 letům obce s organizací Malovaný 

kraj.

2.  Ukládá:

2.1. Dohledat, doložit a přijmout adekvátní 

opatření k nápravě neoprávněně 

zapsaných omezení s nakládáním 

nemovitostmi v majetku obce.

 T: 30.4.2007 O: starosta

Konec front 
a běhání po 
úřadech
Jedinou obcí zařazenou do programu 

jsou Vranovice 

Jako jediná obec s nejnižší působností 

byly Vranovice vybrány do pilotního 

celostátního programu s názvem Czech 

Point. Potvrdil to starosta obce Jan 

Helikar. „Do pilotního projektu bylo 

vybráno třicet tři míst a v zásadě se jedná 

o magistráty krajských měst a několik 

městských částí. Za to, že los padl také na 

naši obec můžeme děkovat požadavku 

ministerstva, odzkoušet systém v malé 

obci, která má vlastní matriku. Pro nás 

je to čest a nevídaná výzva,“ hodnotí 

situaci starosta. Díky vládnímu projektu, 

který vzešel z Ministerstva informatiky, 

budou moci občané s trvalým 

bydlištěm po celé republice získat na 

Obecním úřadě ve Vranovicích výpisy 

z katastru nemovitostí, z obchodního, či 

živnostenského rejstříku. Tyto ověřené 

výstupy by měl žadatel obdržet během 

několika minut. „Školené pracovnice 

matriky budou mít elektronický přístup 

k centrálním registrům, a tak občanům 

odpadne obíhání po jednotlivých 

úřadech,“ v tom vidí Jan Helikar největší 

přínos. Podle jeho dalšího vyjádření 

by systém podle hesla „nemá obíhat 

občan, ale dokumenty“, měl být funkční 

již v průběhu druhého čtvrtletí  tohoto 

roku. Zaškolení pracovnic a technické 

vybavení v podobě počítače a tiskáren 

hradí ministerstvo informatiky. 

Po ověření systému v praxi, by se měl 

projekt Czech Point rozšířit na další tak 

zvaná kontaktní místa po celé republice 

Výjimkou nemají být právnické osoby, 

jako například notáři, České pošty 

a lokální pracoviště Hospodářské komory. 

Podle projektu to ale neznamená konec 

příslušných úřadů, např. katastrů. Ty 

budou nadále spravovat data a zapisovat 

do registru. Pouze už nebudou vydávat 

výpisy a ušetřené prostředky se mohou 

vložit například do digitalizace všech 

spravovaných dat.  

-hum-



Vranovický občasník 3

Víte proč se 
stravovat ve školní 
jídelně?

Rodiče, kteří své děti přihlásili 

ke stravování ve školní jídelně, mají 

k tomu jistě své důvody. Vedle toho že 

zajistí dítěti teplé jídlo na každý den 

má stravování ve školní jídelně i další 

výhody: 

ve školní jídelně je zajištěna 

plnohodnotná zdravá strava a to tím, 

že je stanoven spotřební koš potravin, 

který zajišťuje dodržení výživových 

dávek (to znamená, že se sleduje denní 

průměr vybraných potravin za měsíc pro 

jednotlivce a podle věkových kategorií 

s tím, že průměrná dávka mléka, 

zeleniny, ovoce, ryb, luštěnin představuje 

dolní hranici a naopak dávka volných 

tuků a cukru horní hranici),

bezkonkurenční ceny

 - mladší děti - 17,50 Kč

 - starší děti - 19,00 Kč, řekněte sami, 

uvaříte za to oběd?  

již v mateřské škole se děti učí 

o správném životním stylu, ke kterému 

patří také  stravování a stolování (rodiče 

v dnešním životním shonu na to doma 

nemají moc času),

na rozdíl od hamburgerů, 

cheesburgerů, chipsů, hranolků strava ve 

školní jídelně neobsahuje zdraví škodlivé 

glutamáty.

Rodičům, kterým záleží na tom, 

aby se jejich dítě dobře vyvíjelo a bylo 

zdravé, není nutné dále co vysvětlovat.

Využijte i vy výhod školního stravování 

v naší školní jídelně a připojte se k těm 

rodičům, kteří již dnes dělají správnou 

věc pro své děti.

Korčáková Eva

vedoucí školní jídelny

Kam na školu?
Tak jako každým rokem se 

nezadržitelně blíží termín přijímacího 

řízení na střední školy. Ten letošní 

připadá na pondělí 23.dubna. Je s velkou 

nervozitou očekáván nejen vycházejícími 

žáky,ale také jejich rodiči.Vždyť jejich 

děti  dělají vlastně první samostatný 

krok do života,,rozhoduje se o jejich 

budoucnosti.

Žáci se rozhodovali dlouho 

a zodpovědně než odevzdali přihlášku. 

Sami zvažovali své zájmy a schopnosti 

nejen v hodinách  volby povolání,radili 

se s rodiči, příbuznými, ve škole 

s výchovnou poradkyní, navštívili veletrh 

školství v Brně a v Břeclavi,využívali 

dny otevřených dveří na středních 

školách,hledali informace na internetu.

1.února se všichni zúčastnili ve škole 

testování žáků 9.ročníku fi rmou Cermat. 

Někteří z nich absolvovali srovnávací 

testy organizované fi rmou Scio , jen 

aby si ověřili své vědomosti a vybrali tu 

správnou školu.

A jaké školy vybírali?

Největší zájem je o integrovanou 

střední školu automobilní- tu volilo 6 

žáků,5 žáků bude dělat přijímací zkoušky 

na gymnázium.Poměrně velký zájem je 

v letošním roce o ekonomické školy (5 

žáků). Tradičně velký zájem je o obor 

informační technologie (4 žáci), o SOŠ 

Rajhrad (4 žáci)-obory zahradnictví 

a opravář zemědělských strojů a SŠ 

informatiky a spojů (3 žáci). Z dalších 

vybraných škol to jsou průmyslovky: 

stavební, elektrotechnické, chemické, 

střední zdravotnická škola, policejní 

a vojenská škola. Z učebních oborů jsou 

nejvíce zastoupeny obory: kuchař (6 

žáků), obráběč kovů a nástrojař (6 žáků), 

dále kadeřník, prodavač, instalatér, 

truhlář a mechanik elektonických 

zařízení.

V letošním školním roce bude 

vycházet 60 žáků. 36 žáků si vybralo 

studijní obory, 24 žáků obory učební. 

Doufejme , že vybrali správně. Že se 

důkladně připravovali na přijímací řízení 

nejen ve škole, ale i doma. Že nebudou 

zklamáni a vykročí na svoji profesní 

dráhu tím správným směrem, tak jak 

si přáli. A  nám nezbývá než držet jim 

palce a popřát jim : „Hodně štěstí !“ 

Zdeňka Říhovská

BŘEZEN – „Čas 
karnevalů“
Dětský maškarní karneval je jednou 

z největších akcí naší MŠ a ZŠ. Vzhledem 

ke vzrůstající návštěvnosti dětí 

a dospělých i z okolních obcí pořádáme 

karneval v místní hale. Letos se sešlo 

kolem 120 dětí v maskách s doprovodem 

rodičů i prarodičů. Na tombolu 

přispěli fi nanční částkou, sladkostmi, 

drobnostmi sponzoři. Za jejich přispění 

děkujeme. Bylo zajištěné občerstvení 

o které se postarala vedoucí pohostinství 

Sokola. S přípravou byla spousta práce 

a starostí, ale díky obětavosti ředitele 

školy, učitelek a paní školnice z MŠ, třech 

učitelů ZŠ a několika žáků ZŠ proběhly 

přípravy bez větších problémů. Snad jen 

větší pochopení bychom uvítali ze strany 

pronajímatelů haly, kteří nám v neděli 

18.3.2007 neumožnili v dopoledních 

hodinách provést výzdobu a úpravu 

haly z důvodů konání turnaje stolního 

tenisu.

Od 13:00hod. začínali do sálu 

přicházet první princezny, rytíři, berušky, 

klauni, víly a další masky v doprovodu 

rodičů. Hned u vstupu dostali číslo 

a sladkost. Abychom předešli bezcílnému 

pobíhaní a pokřikování dětí , byl během 

celého odpoledne zajištěn program. 

Moderátorka se svojí hudební skupinou 

vyzývala děti k tanci a soutěžím. Mezi 

tancováním proběhla „promenáda 

masek“, kterou sledovala a vybrala 

porota sestavená z členů školské komise. 

Vyhodnotila 24 nejnápaditějších masek. 

Děti si zasoutěžily a aby prohra tolik 

nebolela bylo odměněno každé dítě.

Pokud máme zhodnotit naše úsilí 

při této akci o větší kontakt s rodinami 

našich svěřenců, myslíme že je to jedna 

z vhodných forem jak se lépe poznat 

a společně prožít něco víc, než výlet 

či divadlo. Někteří rodiče vyšli vstříc, 

přispěli do tomboly, ale nejdůležitější je 

ten čas, který dítěti věnovali při společné 

Škola na dlani
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přípravě masky, tanci a soutěžích. A to 

se nám letos líbilo. Pokud se pustíme do 

práce jsou to hodiny na úkor vlastního 

volného času, který obětujeme rádi 

dětem a nenecháme se odradit problémy 

a negativy, které to přinesly. Nečekáme 

vděčnost, pochvalu ani peníze navíc, to 

všechno je nepodstatné. Ale pocit, že 

člověk udělal něco navíc, dal do toho co 

mohl a povedlo se to, je motivací a cílem 

zároveň.

učitelky MŠ

Školská rada

„Školská komise při OÚ Vranovice 

žádá občany o podněty, názory, stížnosti 

i řešení týkající se problematiky školství 

v naší obci. Rádi bychom Vám pomohli 

v řešení Vašich problémů. Náměty 

můžete posílat prostřednictvím emailu 

(b lanka .p ez larova@centr um.cz) , 

nebo anonymně do schránky na OÚ. 

Děkujeme.“

Maškarní ples
V tradičním čase „před Josefem“ 

jsme uspořádali již sedmý maškarní ples. 

V období před plesem jsme zaznamenali, 

že by nás mohla potěšit na současné 

poměry velmi slušná návštěva. Což se 

také potvrdilo. Sedmého maškarního 

plesu se zúčastnilo 219 platících 

návštěvníků a 69 masek. Všichni 

návštěvníci, skvělé masky, štědří sponzoři 

z řad vranovických i mimovranovických 

podnikatelů, tradiční průvodce 

večerem – Kapela Karla Pešla a obětaví 

organizátoři přispěli k příjemně 

strávenému večeru v místní sokolovně. 

V průběhu večera probíhalo hlasování 

přítomných v soutěži o nejlepší masku 

a o půlnoci byla vylosována tombola. 

Nikdo z nás organizátorů netušil jak 

prestižní záležitostí se během několika 

málo let stala soutěž o nejlepší masku. 

O „titul“ se strhl velký a vyrovnaný boj. 

V konečném součtu hlasů přítomných 

se na pátem místě umístil Švejk s paní 

Müllerovou, na místě čtvrtém maska 

„Stromy“  na třetím místě se umístila 

Sněhurka a sedm trpaslíků, na místě 

druhém skvělá skupina osmi černošek 

a vítězem se stala maska „cigánka 

s děckama“. Vynikající účast a především 

pak kvalita masek nás do příštího roku 

zavazuje zdokonalit soutěž i celý systém 

vyhodnocení soutěže masek tak, aby 

úroveň systému odpovídala opravdu 

úctyhodné  úrovni soutěžících. Zlatým 

hřebem večera bylo losování tomboly 

a především pak hlavní ceny – barevného 

televizoru. Tato zůstala ve Vranovicích, 

jméno výherce nemohu zveřejnit, 

postrádám jeho souhlas. Návštěvníkům 

plesu však jeho jméno tajemstvím 

není. Po půlnoci pak probíhala jako 

obyčejně veselá zábava, která trvala do 

brzkých ranních hodin. S úsvitem jsme 

se v dobrém rozešli a předali tak štafetu 

dětem, které pokračovali po obědě svým 

menším maškarním bratříčkem. 

Děkuji touto cestou ještě jedenkrát 

všem návštěvníkům, vynikajícím 

maskám, Kapele Karla Pešla, štědrým 

sponzorům, organizátorům - za doufám 

příjemný březnový večer a těším se za 

rok na Josefa na hale…

Za fotbalisty - Trojan Rosťa

Bejvávalo, 
bejvávalo, 
bejvávalo dobře! 
(A zase bude?)
Pamatuji si svého dědečka a vlastně 

celou naši ulici.Večer po práci a až  

nakrmil dobytek, bral malou skládací 

židličku a šel si sednout před dům. Sešli 

se tam sousedé na besedě. O čem se tam 

mluvilo to nevím, ale jistě to bylo velmi 

příjemné ukončení pracovního dne. 

Lidé si uvědomovali, že patří k sobě, že 

si mají co říct a tvořili si společný názor 

na práci, na dění v obci. Já osobně se 

domnívám, že takové veřejné mínění je 

důležitým momentem výchovy. Je dobré 

mít v podvědomí otázku co tomu řeknou 

lidé, když se dozví, že jsem udělal něco 

dobrého, či špatného. Co tomu řeknou 

sousedi, až se večer sejdou!

Dnešní podstata problému je v tom, 

že se takto nescházíme. Asi nemáme  tu 

správnou skládací židličku. Jsme zabraní 

jenom do svých osobních problémů a cizí 

problémy nás nezajímají. Čekáme, že je 

někdo vyřeší za nás a  hledáme někoho 

kdo by to měl udělat (jenom my ne). 

Přesto se mi zdá, že se 

situace trochu mění. Zdá 

se mi, že musíme nějak víc 

pracovat a že potřebujeme víc 

oddychu. Televize se okoukala. 

Řekněme si co je tam k vidění. 

Rozumných pořadů je jako 

šafránu. Tak se mi zdá, jak 

tak chodím po vsi, že se 

probouzí jedna malá skupinka 

dobrých sousedských vztahů 

a to přímo v centru obce. Na 

Návsi. Slýchám tam hovor 

a veselou náladu. Měli jsme 

tam příjemné zastavení při 

masopustním průvodu i při 

velikonočních hrátkách.  Schází 

se tam sousedi. U zákusku, 

u skleničky dobrého vína 

a děti na pískovišti nebo na 

houpačkách. 

Možná je to k zamyšlení 

i pro nás na obecním úřadu. 

Neměli bychom udělat víc 

takových pískovišť? Tam 

kde se sejdou děti, sejdou se 

i dospělí. Poklábosí a třeba 

bude zase dobře.

JR
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SK VRANOVICE

16.6.  - Oslavy 75 let založení kopané ve Vranovcích, 

   celodenní fotbalový den.

23.6.  - Družební zápas Vranovice Klačany

          - taneční zábava, hraje OLYMPIC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1.5. v 19.00 hod.  - U Fialů, divadlo Limonádový Joe, k 750 

    výročí Vranovic

květen  - přehlídka divadelních a tanečních skupin v 

    Hustopečích

květen  - den matek

květen  - fotbalový turnaj V.Němčice

květen  - školní výlet

květen/červen  - poznávací zájezd „škola v přírodě“ Italie

1.6.  - branný den ke dni dětí

12.6.  - fotbalový turnaj žáku o pohár starosty k 750 

   výročí Vranovic

 - volejbalový turnaj žákyň

červen  - rozloučení předškolních dětí s MŠ

              - rozloučení s žáky 9. tříd na OÚ

29.6.  - ukončení školního roku v hale

KLUB DŮCHODCŮ

13.5.  - den matek na klubovně

16.6.  - koupání Čalovo, odjezd v 06.00 hod.

21.6.  - v 18.00 hod. členská schůze

SPOLEK PŘÁTEL TURISTIKY VRANOVICE

13.5.  - Moravský Krumlov, na kole – 80 km, 

    sraz  u školy v 08.30 hod

3.6.  - Schrattenberg a Falkenstein, na kole 80 km, 

    sraz na nádraží v 06.45

17.6.  - Slavkov u Brna, na kole, 85 km, 

    sraz u školy v 08.00 hod.

HASIČI

9. 6.  - Letní noc – hraje Olympus

KNIHOVNA

květen  - výstava ke 100. výročí založení skautingu

červen  - výstava dětských prací při ZUŠ Vranovice

OBEC PŘIBICE

30.6.  - tradiční krojované hody

MĚSTO POHOŘELICE

15.-17.6.  - slavnosti Pohořelic

23.5.  - módní přehlídka OÚ Cvrčovice

OBEC VELKÉ NĚMČICE

Zveme vás na XII. reprezentační ples ZŠ Velké Němčice 

v pátek 22.6. 2007 od 19,00 hod. Hraje RAFFAEL. Vstupné 

70 Kč.

KINO JISKRA VELKÉ NĚMČICE

1.6. v 17.30 a 19.30 hod.  Goyovy přízraky. 

   Film Miloše Formana

15.6. v 17.30 a 19.30 hod.  Vratné láhve. Hraje Zdeněk Svěrák

20.6. v 16.30 hod.  Past na žraloka. 

   Pohádka pro malé i velké.

21.6. v 16.30 hod.  Maharal - tajemství talismanu. 

   Dramatické hledání programu 

   v centru Prahy.

22.6. v 16.30 hod.  Noc v muzeu. Fantastická komedie

Kulturní kalendář na období květen-červen 2007.

Vážení občané.

Uvádíme přehled zajímavých akcí, které by se měly uskutečnit v období měsíce květena-červena 2007. Pro informaci uvádíme 

i některé akce v sousedních obcích. 

Zveme vás na tradiční májovou veselici, kterou pořádá ročník 1989.

Program: 

4.5. - stavění máje.

5.5. - dopolední mše

       - 15.00 hod. slavnostní průvod

       - 20.00 hod. májová veselice, hraje LÁCARANKA
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Nabízíme tři pohledy na jednu akci. 

Různé pohledy bývají dobré a obohacující. 

Posuďte.

Vranovické jaro 
Konalo se už třetí rok. Téměř 700 

účastníků se přišlo podívat do haly 

a na přilehlé sokolské hřiště. Bylo zde 

připraveno několik desítek trhovců, kteří 

nabízeli své roztodivné výrobky. Pro děti 

byly k dispozici různé atrakce - kolotoč, 

nafukovací hrad aj. Zajímaá byla ukázka 

několika živých dravců.

Škoda, že počasí nepřálo, mnohé 

připravené atrakce nemohly být 

dostatečně využity.

Dospělí hodnotili 9 druhů gulášů. 

Nejvíce bodů získal vzorek číslo 9, který 

připravila paní Kelnerová. Na druhém 

místě se umístil guláš s číslem osm. 

Uvařil ho Leoš Pitka. Třetí místo získalo 

číslo dvě - tento guláš připravil Ladislav 

Koubek. Vzorky gulášů byly zapíjeny 

vranovickým pivem, které čepoval 

Jaroslav Hladík. 

Příznivě byla hodnocena módní 

přehlídka, kterou připravila fi rma D 

SEVEN z Pohořelic. Textilní a kožedělné 

výrobky předvádělo šest manekýnek. 

Přehlídku uváděla paní Kotoulová.

Pěkné byly i různé výpěstky 

vranovického zahradnictví nabízené 

k prodeji. Byl k dispozici i bufet, kde 

si mohli účastníci Vranovického jara 

zakoupit občerstvení. Místní pekařství 

připravilo pro přítomné různé druhy 

pečiva, které šlo na odbyt zvláště po jeho 

zlevnění.

Milovníci zabíjačkových pochoutek 

si mohli vybírat škvarky, jitrnice, jelita, 

tlačenku, prejt a zdarma dostávali černou 

zabíjačkovou polévku.

Pěkné zajímavé výrobky s úspěchem 

nabízely ke koupi školní děti. Chutnaly 

i perníčky, turecký med i jiné dobroty.

Vranovická jaro bylo i přes nepřízeň 

počasí určitě úspěšné. Těšíme se, že 

v tomto novém zvyku se bude v příštích 

letech pokračovat. Díky všem, kteří se 

o tuto akci zasloužili.

LD

Foto: D. Humpolíková

Vranovické jaro 
bylo ve znamení 
řemesel i degustace 
gulášů
Na šest set návštěvníků si v sobotu 

24. března nenechalo ujít velikonoční 

trhy s názvem Vranovické jaro. V areálu 

místní sportovní haly je tu třetím rokem 

pořádala kulturní komise při obecním 

úřadě a zdaleka nezůstalo jen u nákupů. 

Kromě nepřeberného množství 

stánků s převážně jarní dekorativní 

tématikou, tu mnoho lidí našlo také 

zábavu. Dětmi permanentně využitý 

byl například skákací hrad, jízda na 

ponících, elektromotorky, lunapark, či 

draví ptáci. Tvořivější povahy si mohly 

vyzkoušet zdobení kraslic nebo perníků. 

„Chtěli jsme, aby na trzích lidé našli 

převážně tradiční řemeslné výrobky, 

včetně ukázek prací a aby se tu dobře 

bavili,“ přiblížil záměr akce organizátor 

Jan Raus. A tak mohli návštěvníci při 

práci pozorovat řezbáře, krajkářku, 

perníkářku, či košíkáře, kterého 

nejvíce zaměstnávalo pletení vrbových 

velikonočních mrskaček. S velkým 

zájmem se setkala již tradiční degustace 

gulášů. „Letos se svým kuchařským 

uměním prezentovalo devět soutěžících 

a jejich snažení, pomocí bodovacích 

tabulek, hodnotili sami návštěvníci 

trhů,“ upřesnil Jan Raus. Degustátorům 

tentokrát nejvíce chutnal lovecký guláš 

Marty Kellnerové, pomyslnou stříbrnou 

medaili získal Leoš Pitka a bronzovou 

Ladislav Koubek. Ochutnávka tím, ale 

nekončila. Polomedové domácí pivo 

z Vranovic, z produkce Jaroslava Hladíka, 

si nechal ujít málokdo a značný ohlas 

zaznamenala i nabídka zabijačkových 

specialit z hustopečského řeznictví. 

Uspokojené chuťové buňky tak mohla 

na závěr vystřídat podívaná v podobě 

módní přehlídky. „Škoda jen, že nám 

nevyšlo počasí a návštěvníci tak nemohli 

plnohodnotně využít atrakcí umístěných 

venku. Naštěstí se hlavní část trhů 

odehrávala uvnitř haly,“ komentoval 

deštivé sobotní počasí Jan Raus.

-hum- 

Vranovické jaro 
s deštěm
Smůla, smůla a zase smůla. Tolik práce 

nás to stálo. Hřiště organizovali rybáři 

a fotbalisté. U vchodu klub důchodců. 

V hale junáci, Jožka Varmužka, Jarek 

Kocmánek, Petr Škamrada.

Výzdobu prováděla škola, Ivan 

Karpíšek, pan Charvát s dravými 

ptáky, zahradnictví REA, Jirka a Jarda 

Hladíkovi, Hanka Krejčiříková. Se svojí 

kůží přišli na trh výrobci gulášů: Laďa 

Venka, Jirka Havrilla, Pavel Juříček, Pavel 

Zajíc, p.Kellnerová, p.Hochmanová, 

Leoš Pitka, Laďa Koubek, Pavel Pospíšil. 

Vranovický trh propagoval i Český 

rozhlas Brno.

Ohlédnutí za Vranovickým jarem
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Ti všichni vynaložili tolik úsilí, ve 

prospěch celé obce. A ono tak pršelo.

Avšak i přes nepřízeň, kterou nám 

počasí připravilo, se trhu zúčastnilo  

700 platících diváků! To je ovšem 

úspěch. Vůbec si nedovedu představit tu 

návštěvu při pěkném počasí. Spousty lidí 

se do Vranovic připravovalo. Někteří se 

prý domnívali, že se trh vůbec nebude 

konat v tom dešti. Já však říkám, že ve 

Vranovicích trh získává tradici. Získal 

jméno i v okolí. Mnozí nám jej závidí. 

Proto uděláme vše, aby se v roce 2008 

opět uskutečnil. Někdy se ta smůla musí 

protrhnout. A já věřím, že nás svojí 

účastí podpoříte.

Není jednoduché něco takového 

připravit, ale s vaší pomocí to opět 

uděláme a rádi.

Jenda Raus

kulturní komise při OÚ Vranovice

Zakoupením 
hvězdiček pomohli 
Vranovičtí 
nemocným dětem
Obec Vranovice a návštěvníci 

velikonočních trhů s názvem Vranovické 

jaro přispěli významnou fi nanční částkou 

na léčbu onkologicky nemocných 

dětí. Pod záštitou nadačního Fondu 

Sidus, který tu zřídil prodejní stánek, 

zakoupili náramky i hvězdičky v podobě 

klíčenek a magnetek za částku šesti tisíc 

sedmi set sedmdesáti korun. „Výtěžek 

bude věnován na léčbu nemocných 

dětí a zlepšení kvality jejich života 

v Pediatrické klinice v Praze Motole a na 

Klinice dětského lékařství v Ostravě, 

společně s penězi vybranými v rámci 

projektu po celé republice“, uvedla 

pracovnice fondu Irena Benadová. Fond 

Sidus spolupracuje od loňského roku 

s mateřskými a základními školami, 

jejichž prostřednictvím bylo na charitu 

vybráno téměř sedm set tisíc korun. „Je 

potěšující, že kromě peněz na nákupy 

a zábavu našlo mnoho lidí ve svých 

peněženkách také obnos, který byli 

ochotni věnovat nemocným dětem,“ 

uvedla Benadová. Za poskytnutou 

fi nanční částku vystavil Fond Sidus 

Vranovickým certifi kát, který je k vidění 

na obecní vývěsce.  

-hum-

Rybářská 
organizace
Krátkým příspěvkem bych chtěl 

seznámit rybářskou, ale i nerybářskou 

veřejnost o činnosti naší organizace 

v roce předešlém i o akcích plánovaných 

na tento rok. 18.3. 2007 se konala 

v restauraci na Hale výroční členská 

schůze, na které se mohl řádný člen 

vranovické organizace seznámit se 

zprávami jednotlivých členů výboru, 

ale i s návrhem kandidátů do nového 

výboru a kontrolní revizní komise. 

Tuto možnost však využilo pouze 

60 z 353 řádných členů. Souhrnem 

členskou základnu tvoří 353 dospělých, 

40 mládež do 18 let a 59 mládež do 15 let. 

Celkem je to i s pěti novými členy, kteří 

v březnu zakončili školení testy a čtyřmi 

dětmi z Velkých Němčic, které provedly 

zkoušky 5.4. 2007, 461 členů. Toto jsou 

rybáři, kteří z povinnosti do konce února 

zaplatili členské příspěvky. Asi 35 tak ještě 

neučinilo, většinou jsou to ti nejmladší. 

Jak jsem se již zmínil proběhly volby, kde 

došlo k menším změnám v obsazení. 

Odstoupili starší členové a to pan 

Procházka Otto, pan Kopřiva Antonín 

z Přísnotic a pan Březina Jaroslav. 

I touto cestou bych jim chtěl jménem 

všech rybářů ještě jednou poděkovat 

za dosavadní činnost a obzvlášť panu 

Procházkovi, který působil dlouhodobě 

jako instruktor mládeže a zastával 

i funkci místopředsedy.

Na tříleté období byli zvoleni do 

funkcí, předseda: Zdeněk Škňouřil, 

jednatel: Luboš Mrkvica, místopředseda: 

Josef Dřímal, účetní: Rudolf Zouhar, 

pokladník: Josef Šlancar, práce s mládeží: 

Jan Hanuška, hospodář: Petr Dvořáček 

(Nosislav) - ustanoven krajským úřadem, 

další členové: Jan Vybíral, František 

Hamerský, Ivo Korčák. KRK bude 

pracovat ve složení, předseda: 

Bohumil Dvořák, členové: 

Vladimír Vacek a Eduard 

Nevěděl (Uherčice).

Na podzim loňského 

roku se uskutečnily výlovy 

rybníka, koupaliště i výtažníku. 

Lovenými rybami byly, kapr, 

amur a lín. Něco málo se ulovilo 

i štik, candátů, tolstolobiků 

a bílé ryby.

Celkový počet 3140 ryb o celkové 

hmotnosti 2210 kg a hodnotě 82 000 kč. 

Tato vyprodukovaná ryba putovala do 

revírů, které naše organizace užívá. Naše 

organizace má zarybňovací povinnost 

ve výši 180 000 kč to znamená, že zbytek 

zakoupíme.

V loňském roce se nám opět 

podařilo odkoupit další dva pozemky 

za Stříbrňákem a je tedy do budoucna 

možné nové rozšíření. Brigádnickou 

činností se okolí této lokality zvelebilo 

a připravilo se tak na rybářské závody, 

které se uskuteční ke příležitosti oslav 

750 let Vranovic a to pro děti 9.6. 2007 

a pro dospělé 1.9. 2007.

Další akcí pro rybářskou mládež bude 

pořádání jednodenního výletu do Prahy 

s návštěvou ZOO a Mořského světa. 

Doprava se uskuteční rychlovlakem 

SC Pendolino. Vše bude hrazeno 

z prostředků organizace.

Závěrem bych chtěl politovat 

skutečnost, že členská základna se 

dramaticky snižuje o ty rybáře nejmenší. 

Do kroužků ve Vranovicích, Velkých 

Němčicích a Křepicích se přihlašuje 

každý rok méně dětí . Pravidlem se stává, 

že po dvou letech rybaření  si členství již 

nezaplatí.

Je to škoda, protože kolik obcí má 

tolik možností rybaření v blízkém okolí 

jako jsou Vranovice. Opakem je to 

u dospělých, každý rok nás žádá o převod 

do naší organizace až 15 zájemců. 

Myslím si, že s tímto problémem se 

setkávají i jiné organizace a určitě 

na tom nese nemalou vinu tato nová 

počítačová doba. Taky si k tomu občas 

sednu, ale všeho moc škodí a stejně 

nejhezčí grafi ku má samotná příroda. 

A věřte, i ve Vranovicích a blízkém okolí 

se najdou nádherná místa  ne jenom pro 

rybáře a obzvlášť teď na jaře.

S pozdravem Petrův Zdar

ML
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Úklid přírody
V sobotu 31.března zorganizovali 

myslivci z Vranovic, za podpory 

obecního úřadu, který zabezpečil 

prostřednictvím fi rmy „JAPEZ“ 

přistavení kontejnerů, úklid přírody 

v okolí obcí Vranovice a Přibice.Akce 

se zúčastnilo 10 členů mysliveckého 

sdružení, které dodalo i traktor 

s vlekem. Úklid započal v prostorách 

vranovického Hájku, dále pak v okolí 

hřbitova, polního hnojiště v „Teplanech“ 

a v lokalitě u „Bartůškových třešní“. Je 

až s podivem, co všechno dokáží lidé, 

namísto uložení do kontejnerů a míst 

k tomu určených, vyvézt do přírody. 

Počínaje plastovými láhvemi, zbytky 

rozebraných osobních automobilů, přes 

použitý nábytek,drobný domácí odpad až 

po torza televizorů a počítačů. Tím vším 

byly naplněny celkem čtyři kontejnery, 

které byly následně odvezeny na skládku 

pevného odpadu do Žabčic.

Myslivci se budou snažit, díky 

svému častějšímu pobytu v přírodě, tyto 

divoké sládky hlídat a případné viníky 

oznamovat obecnímu úřadu.

K.VL.

Pohár starosty měl 
letos vinařskou 
premiéru
V pořadí již třicátá osmá výstava 

vín, která se ve Vranovicích uskutečnila 

v sobotu, byla první akcí v rámci 

celoročních oslav 750 ti let od první 

písemné zmínky o obci. K této příležitosti 

vinaři založili novou tradici, Pohár 

starosty pro nejlépe hodnocené víno 

místního vinaře. V keramice ho ve dvou 

velikostech vytvořila Ivana Snopková 

z Brodu nad Dyjí. Ten větší exemplář 

bude trvale vystaven na obecním úřadě 

a každý rok na něho bude připsáno 

jméno aktuálního vítěze. Menší variantu 

poháru si se svým jménem odnese 

nejlepší vinař domů. Tím prvním se 

letos stal Jiří Ježek s Rulandským bílým 

ročníku 2002. 

Na letošní výstavě vín ve Vranovicích 

se sešlo nejvíce vzorků v historii, 

bezmála sedm set třicet z třiceti devíti 

obcí a měst. 

Klub důchodců 
slaví 10 let
Je to niž 10 let co se ustanovil Klub 

důchodců ve Vranovicích. Předmětem 

založení byly zájezdy do lázní Čalovo 

a Dunajská Streda. Do té doby jezdila 

skupina vranovických důchodců 

společně s důchodci z Pohořelic. Když se 

jeden ze zájezdů neuskutečnil, dohodli 

se důchodci z Vranovic utvořit skupinu 

a pravidelně lázně navštěvovat. Prvního 

zájezdu se zúčastnilo 28 důchodců, 

kteří se během zájezdu rozhodli založit 

klub. Členská základna se rychle 

rozšiřovala, což dalo podnět k dalším 

akcím. Důkazem toho byla mikulášská 

posezení při hudbě v restauraci u Fialů, 

kde bylo 49 přítomných. Vyvrcholením 

byla předsilvestrovská zábava s tancem 

U Fialů za přítomnosti 30 členů. Rok se 

uzavřel pod heslem: „Klub důchodců ve 

Vranovicích žije a žít bude.“

Organizace již potřebovala vedení. 

Byl utvořen výbor KD, kde se za 10 let 

vystřídalo 14 členů. Největší členská 

základny byla v roce 1999. Tvořilo ji 

109 členů. Za 10 let existence klubu 

se uskutečnilo 52 zájezdů na koupání 

do lázní Čalovo nebo D. Stredy na 

Slovensku, Mošoně v Maďarsku nebo 

Laa v Rakousku. Z ostatních zájezdů 

například v roce 1998 do Dolního 

Rakouska.

Mikulášské posezení bylo 10x, to je 

každý rok. Silvestr 4 x (v roce 1996, 1997, 

1998 a 2001). Vybírání peněz na všechny 

akce během 10 let bylo u paní Faronové 

v zelenině, u paní Hrabcové v obuvi 

a nyní u paní Kilingerové v cukrárně. 

Schůzová činnost byla v letech 1996 – 

1999 na OÚ. V roce 2000 na zdravotním 

středisku za lékárnou, v roce 2001 a 2002 

na zdravotním středisku vedle výtahu 

a v roce 2003 do dneška na zdravotním 

středisku v 1. poschodí v dnešní 

klubovně.

Klub důchodců během roku 

prováděl mnoho akcí. Například 

každé první pondělí v měsíci (mimo 

prázdniny) posezení u kávy, pedikúru, 

magnetoterapii, organizuje Svátek matek, 

mikulášské posezení a jiné aktivity..

Společně s OÚ se podílí na zajištění 

rozžíhání vánočního stromu, sběr šatstva 

pro Diakonii Broumov, jarní trhy a jiné 

prospěšné akce.

Klub důchodců měl ke konci roku 

2006 75 členů. Protože je ve Vranovicích 

více důchodců, rádi  mezi námi přivítáme 

další důchodce, kteří by měli zájem naše 

řady rozšířit.

Bednář Ivan, předseda KD

Sbírka šatstva pro 
charitu
„Ve dnech 14.-17.3.2007 proběhla 

opět v klubovně KD sbírka pro 

Diakonii Broumov. Sešlo se moc věcí 

a co hlavní, všechny dobře zabalené 

a tentokrát i hodně pytlů, avšak lehkých 

- s peřinami. 

Děkujeme všem, kteří berou tuto 

sbírku s vědomím, že mohou ještě někde 

někomu pomoci.“ 

Starosta Jan Helikar (vpravo) předává 

premiérový Pohár starosty do rukou 

Jiřího Ježka. 

Foto: Dagmar Humpolíková
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Hasičská železná 
sobota
Říká se tomu správné načasování. 

U hasičů obzvláště důležitá okolnost. 

Jarní sobota 31. 3. a do ulic vyjíždí 

traktor s vlečkou připravenou naložit 

vše železné, co cestou potká. Je to 

tradice. Stejně tak je tradice, že část již 

v pátek nachystaného železa do rána 

zmizí. A peníze , které by mohly sloužit 

hasičům se ocitají v kapsách různých 

nenechavců. Ne tak letos. Šrot je před 

domy nachystán až v sobotu, někde těsně 

před příjezdem členů SDH. Naprosto 

správně a hasiči si tuto nedojednanou 

spolupráci velmi pochvalují. Takhle by 

mělo fungovat všechno.

Díky patří všem občanům za ochotu 

nachystat nepotřebné železo v pravý čas.

Takto se podařilo 10 členům SDH za 

sobotu svézt 6,5 tun železného odpadu.

V neposlední řadě patří dík fi rmě 

Klimus za zapůjčení vlečky. Nebylo to 

poprvé.

-ř-

Skauti jsou na 
světě přesně 100 
let
V souvislosti s oslavami výročí obce 

Vranovice by bylo dobré seznámit širší 

veřejnost i s výročím menším, ale také 

naším, skautským. Přesně před sto lety 

vznikl v Anglii skauting. Jeho zakladatel 

pozdější lord Robert Baden – Powell 

formuloval ideu skautingu v několika 

britských časopisech. O prázdninách 

roku 1907 si správnost svých myšlenek 

ověřil na první skautském táboře na 

ostrově Brownsea. Vše fungovalo 

a skauting byl na světě.

Do českých zemí přinesl skauting 

středoškolský profesor Antonín 

Benjamín Svojsík. Jeho pojetí skautingu 

vycházelo ze dvou proudů – z anglického 

skautingu R. Baden - Powella a z lesní 

moudrosti (woodcraft u) Američana E. 

T. Setona. Samozřejmostí byla úprava do 

českých poměrů. To se stalo na přelomu 

let 1991 a 1912.

Již sto let putují skautské myšlenky 

světem a nezanikají. V současné 

společnosti jsou něčím nechtěným, 

protože nechce slyšet nic o cti, pravdě, 

čistotě, věrnosti, pomoci bližním bez 

nároku na odměnu, pokoře, pravém 

přátelství, ochraně přírody, kázni 

a sebekázni a vztahu ke své zemi.

Vše co skauti konají, konají s radostí. 

Proto i oslavy stoletého skautingu budou 

radostné a veselé. A to i ve Vranovicích. 

V květnu uspořádáme výstavu 

výtvarných dílek skautů a skautek, v létě 

vás pozveme  k posezení u táborového 

ohně, v rámci oslav 750. výročí obce na 

malou prezentaci a na konci prázdnin 

k velké hře. Nechte se překvapit.

Za dobu existence tohoto hnutí jím 

prošlo asi půl miliardy lidí. Dnes je 

skauting téměř ve všech zemích světa 

a má pře 50 milionů členů. V ČR se toto 

číslo blíží 50 tisícům. Ve Vranovicích se 

blížíme k číslu 30. 

Skauting byl za dobu své existence 

v českých zemích třikrát zakázán 

a třikrát znovuobnoven. Vždycky se 

našla síla, která jej pozdvihla – ta síla je 

skautů vlastní a určitě vydrží ještě další 

minimálně sto let. 

Je duben proto si dovolím 

připomenout ještě jednoho člověka, 

který má pro skauty svůj nemalý význam 

– sv. Jiří. Je patronem skautů pro svou 

statečnost s jakou sám zabíjí draka. 

Možná se někdo pousměje – „dnes 

přece draci nežijí“. Má i nemá pravdu. 

V oné pověsti o svatém Jiří představuje 

drak zlo – v dnešní době je takovým 

zlem lhostejnost. Skauti proti ní bojují. 

Přimlouval bych se za to, aby nezůstali 

osamoceni.

-ř-

Zprávy z TJ 
SOKOL Vranovice
Dne 30.3.2007 se konala v předsálí 

Sokolovny volební Valná hromada TJ 

Sokol Vranovice.

Do nového výboru byli na tříleté 

období zvoleni: Duroňová Marie, 

Goliášová Marta, Goliáš Petr, Faron 

Roman Ing., Hochman Zdeněk, Hladká 

Jana, Karpíšek Ivan, Kliměšová Marie, 

Korčáková Marie, Pezlarová Milena, 

Šťipčák Jaroslav, Zajíc Jan. Noví (někteří 

staronoví) členové byli jednohlasně 

schváleni.

Marta Goliášová byla zvolena novou 

starostkou, Jan Zajíc místostarostou 

a Petr Goliáš jednatelem TJ Sokol 

Vranovice.

Z činnosti oddílů:

Oddíl všestrannosti

Dne 5.3.2007 se zúčastnili Jana 

Hladká a Zdeněk Hochman zasedání 

náčelnic a náčelníků TJ župy Jana 

Máchala v Brně.

Dne 10.3.2007 se zúčastnila Jitka 

Klimešová oblastního srazu cvičitelů 

rodičů s dětmi v Brně.

Ve dnech 23.-24.3.2007 se Jana 

Hladká a Marta Goliášová zúčastnily 

srazu sokolských žen v Českém Brodě.

Oddíl badmintonu

Dne 7.4.2007 uspořádal oddíl 

badmintonu tradiční velikonoční turnaj 

v badmintonu pro dospělé. Zúčastnilo 

se jej celkem 18 závodníků. Bylo to 

podstatně méně než v roce 2006, přesto 

zápasy trvaly téměř do 17 hod. Soutěžilo 

se pouze ve čtyř hrách. Na prvním místě 

se  v soutěži mužů umístili Sedláček 

Kamil a Radim, na druhém místě to 

byli Nečas Tomáš a Rybář Zděněk 

(z Hustopečí u Brna) a na třetím místě 

Hochman Radim a Tomek Jan (z Brna). 

V soutěži žen si prvenství vybojovaly 

vranovické hráčky Nečasová Romana 

a Kotačková Darina.

Ve středu 11. dubna uspořádal oddíl 

badmintonu odpolední zápas pro žactvo 

a dorost. Zúčastnilo se jej celkem 5 žáků 

Sportovní zprávy

Vranovické jaro

Foto: D. Humpolíková
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Společenská
kronika

Životní jubilea:
Červen

Lounková Marie .......................75 let

Kaplanová Emilie ..........................82

Černý Jaroslav ................................60

Drápalová Ludmila .......................75

Bednářová Jiřina ............................65

Karpíšková Anna ...........................60

Šromová Oldřiška .........................85

Dřímalová Jiřina ............................81

Narození
Škrovan Jiří

Nohelová Aneta

Šálová Ema

Úmrtí
Ježová Aloisie

Šťastná Josefa

a  5 žákyň z Vranovic, kteří hráli na rozdíl 

od dospělých v dvojhrách.

1. místo obsadil Tomáš Mahovský

2. místo obsadil Michal Žaloudek

3. místo obsadila Katka Rejtková

Vítěz obdržel věcnou odměnu a každý 

z účastněných pak sladkou odměnu.

Oddílu badmintonu zbývají do konce 

sezóny dva zápasy a spekulace, že se jim 

podaří postoupit do vyšší soutěže do 

skupiny „A“, takže držme palce

Oddíl stolního tenisu

Oddíl stolního tenisu Vranovice 

„A“ skončil po základní části okresního 

přeboru na 1. místě. V současné době 

mají za sebou první utkání play-off  

s Lanžhotem B, které v Lanžhotě vyhráli 

9 – 5. K postupu do krajského přeboru 

potřebujeme ještě jednou vyhrát. Při 

reorganizaci krajského přeboru postupují 

první dvě družstva okresu Břeclav.

MG

Oznámení SK
SK Vranovice si dovoluje pozvat 

všechny občany v sobotu 16.června 2007 

na fotbalové hřiště ve Vranovicích, kde 

proběhne celodenní akce u příležitosti 

75.výročí založení kopané v obci 

a v sobotu 23.června 2007 na odpolední 

fotbalová utkání našeho A mužstva 

a mužstva „starých pánů“ se soupeři 

ze slovenských Klačan. Po skončení 

mezinárodních utkání proběhne 

od 20 hodin na sokolském hřišti 

taneční zábava se skupinou Olympus. 

Přesný harmonogram obou akcí bude 

s dostatečným předstihem zveřejněn.

Trojan Rosťa

Rozlosování sezony 2006/2007 
- jaro

Muži

Ne 1.4.  10.30 SK Vranovice – Sokol Přibice

Ne 8.4.  10.30 SK Vranovice – Sokol Pouzdřany

Ne 15.4.  10.30 SK Vranovice – Sokol Uherčice

Ne 22.4.  10.30 SK Vranovice – Sokol Kobylí

Ne 29.4. 16.30 Sokol Šakvice – SK Vranovice

Ne  6.5. 10.30 SK Vranovice – Dynamo Velký Dvůr

Ne 13.5. 16.30 Zetor Pasohlávky – SK Vranovice

Ne 20.5. 10.30 SK Vranovice – Sokol Šitbořice

Ne 27.5.  16.30 Sokol Starovice – SK Vranovice

Ne  3.6. 10.30 SK Vranovice – Sokol Krumvíř

So  9.6. 16.30 Sokol Pohořelice B – SK Vranovice

Žáci
Pro sezonu 2006/2007 byli žáci sloučeni se žáky Sokola 

Velké Němčice a hrají okresní přebor mladších a starších žáků 

pod hlavičkou Velké Němčice/Vranovice (zkráceně V.N./SK).

Domácí utkání budou na jaře hrána ve Vranovicích.

Ne 15.4.  13.00 14.30 V.N./SK – Sokol Kostice

Ne 22.4.   9.00  10.30 Sokol Tvrdonice – V.N./SK

Ne 29.4.  13.00 14.30 V.N./SK – Sokol Pohořelice

So  5.5.  13.00 14.30 Sokol Rakvice – V.N./SK

Ne 13.5.  13.00 14.30 V.N./SK – Sokol Zaječí

Ne 20.5.  10.00 11.30 MSK Břeclav C – V.N./SK

Ne 27.5.  13.00 14.30 V.N./SK – Sokol Kobylí

Ne  3.6.  13.00 14.30 V.N./SK – Dynamo Drnholec

So  9.6.    13.00 14.30 Sokol Březí – V.N./SK

Základna

Termíny utkání na soupeřových hřištích budou 

jednotlivými soupeři upřesněny a ihned zveřejněny. Jedná se 

prozatím o termíny informativní. Domácí utkání se budou 

hrát v termínech, které jsou níže uvedeny

Ne 15.4.   9.00 SK Vranovice – Sokol Šakvice

So 21.4.  14.00 Sokol Perná – SK Vranovice 

Ne 29.4.   9.00 SK Vranovice – Sokol Pohořelice

So  5.5.  14.00 Sokol Pouzdřany – SK Vranovice

Ne 13.5.   9.00 SK Vranovice – Sokol Strachotín

Ne 20.5.   9.00 SK Vranovice – Sokol Novosedly

So 26.5.  14.00 Sokol Horní Bojanovice – SK Vranovice

Vranovické jaro

Foto: D. Humpolíková


