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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, největší Starosti 

starosty, ale nejen jeho, které byly 

prezentovány v minulém občasníku, 

byly s organizací a konkretní přípravou 

oslav 750 let obce od první písemné 

zmínky. Nyní již mohu říci, že tato 

starost odpadla a je nutné na tomto místě  

poděkovat všem organizátorům, kteří se 

podíleli na této akci. Zhodnocení celých 

oslav, včetně vydané knihy a DVD, 

výstavy ve škole a dalších doprovodných 

akcí pořádaných společenskými 

organizacemi si musí každý provést 

sám. Na hodnocení a vyhodnocení 

faktů je ještě brzo. Určitě  však  dojde 

ke kompletnímu vyhodnocení i ze 

strany pořadatelů ( obce ), s kterým 

bude veřejnost vhodným způsobem 

seznámena.Více se na tomto místě této  

významné a vydařené společenské akci 

v naší obci věnovat nebudu. Dojmy 

a zážitky jsou  velice čerstvé a silné 

a hodnocení by tak  nebylo objektivní.

Nyní se však pokusím  vyhodnotit  

plnění  jednotlivých předsevzetí  

přijatých na tento rok. 

Ve Vranovickém občasníku č. 2 jsem 

uvedl plán oprav a investic na letošní 

rok. Jednalo se o : 

Dobudování inženýrských sítí v nově 

vznikající ulici U hřiště. Jedná se zejména 

o dobudování vodovodu, rozvodu 

NN napětí a vybudování komunikace. 

Realizace začne v měsíci září a bude 

ukončena v říjnu 2007. Rozvod NN je 

smluvně potvrzen od společnosti E-on 

na 28.2.2008, stále jednáme o uspíšení 

termínu na letošní rok.

Kompletní oprava komunikace 

U Hájku – vyřizuje se stavební povolení, 

předpoklad plnění je říjen – listopad 

2007

Oprava komunikace Nosislavská 

v úseku mezi ul. Novou a Dlouhou. 

Projekčně připraveno, povolení je 

získáno. S realizací se počítá říjen – 

listopad 2007. 

Dobudování chodníků ke všem 

domům na ul. Ivaňská – projekčně 

připraveno, vyřizuje se stavební povolení, 

předpoklad plnění je říjen – listopad 

2007.

Veřejné hodnocení plánu investic 

a oprav provádím zcela záměrně a to 

ze dvou důvodů. Jednak se jedná 

o věci veřejné a ty by se také veřejně 

vyhodnocovat měly. V minulosti tomu 

tak vždy nebylo a pokud ano, tak pouze 

na jednání ZO. Vzhledem k tomu, že 

na jednání Zastupitelstva obce dochází 

pouze několik jednotlivců, tak volím 

tuto veřejnou formu.

Druhým důvodem je potom fakt, že 

je slyšet kritické hlasy, že se v obci nic 

neděje, neuklízí. Že se seče jenom tráva 

neustále dokola a že jde pouze o sliby, 

sliby a zase jenom sliby!

Je pravdou, že v prvním pololetí 

letošního roku, bylo nutné připravit 

investice a opravy po stránce projekční, 

organizační a stavebních povolení. Tyto 

práce nejsou nikde vidět, připraveny 

nebyly a jsou určitou brzdou. Současně 

se připravují  i projekty pro další roky a to 

zejména z důvodu včasné připravenosti 

na možnost získání fi nančních 

prostředků v rámci dotačních titulů.

V lecčem však musím dát i těmto 

kritiků za pravdu. A to je bohužel 

současná Starost starosty. Nemohu 

a nebudu souhlasit s tím, že jde o sliby. 
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Usnesení rady č. 12/2007 
ze dne 11.6.2007
Rada:

1. schvaluje:

1.1. Rada schválila předložený Developerský 

projekt na lokalitu Ivaňská – Hlinek 

a doporučuje ke schválení v ZO. 

1.2. Rada schválila program jednání ZO na 

den 21.6.2007

1.3. Rada obce vybrala 8 navržených občanů 

k „vyznamenání „ při příležitosti 75O let 

obce.

1.4. Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlou-

vě o dílo č. 21/2002 se společností 

Ecenviconsul, s.r.o.. 

1.5. Rada schválila Smlouvu na opravu fasády 

hasičky s Janem Koubkem, Přibice 141.

2. Ukládá:

2.1. Na jednání ZO bude předložen záměr 

prodat pozemky v lokalitě koupaliště 

a rybníka za jasně defi novaných podmí-

nek: nepřeveditelnost na třetí osobu, re-

alizace podnikatelského záměru, povin-

nost údržby a otevřenosti pro veřejnost.

 T: 15.6.2007, O: JUDr. Radek Mach

2.2. Rada ukládá podat ke KS v Brně vylučo-

vací žalobu k budově č. 57 při konkurz-

ním jednání č.j. 26 K 146/95. Současně 

informovat konkurzního soudce o prů-

běhu dosavadních soudních jednáních. 

 T: 20.6.2007, O: JUDr. Mach, starosta

2.3. Rada uložila prostudovat předložený 

projekt Silo Vranovice a připravit stano-

visko obce.

 T: 25.6.2007, O: ing. Hladík

3. Bere na vědomí

3.1. Rada bere vyjádření Sušárny Pohořelice 

k těžbě štěrkopísku na vědomí. I nadále 

bude kontrolovat terénní úpravy a zabez-

pečení celé lokality.

Usnesení rady č. 13/2007 
ze dne 25.6.2007
Rada:

1. schvaluje:

1.1. Rada schvaluje plán jednání Rady obce 

na II. Pololetí 2007.

1.2. Rada schválila proplacení spoluúčasti ve 

výši 1.000,-Kč škodní události na majet-

Rada obce
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Musím však souhlasit s tím, že ne vše jde 

tak rychle, jak by jít mělo. Jde zejména 

o pořádek v obci. Domnívám, že obec 

nemůže síct trávu a uklízet pozemky, 

které nejsou v majetku obce, ale jsou 

majetkem soukromých osob, nebo fi rem. 

Bohužel takovéto požadavky neustále 

jsou a opakují se. V mnoha případech 

dochází k takovým paradoxům, že 

pozemky obecní, bezplatně a s naprostou 

samozřejmostí užívají soukromé osoby 

a potom se hlasitě hlásí, že obec nemá 

tento pozemek uklizen.   

Jedná se o věci vžité, které se bohužel 

mění pomalu a změna záleží na každém 

z nás. Je chybou obce, že prozatím 

nedokážeme ocenit občany, kteří mají 

okolo svého domu vždy upravenou 

plochu a uklizeno bez ohledu na to, zda 

jde o pozemek obecní, nebo soukromý. 

Nedokážeme rovněž účinně apelovat na 

občany, kteří mají neustále před svými 

domy nepořádek ( ve většině případů jde 

o předzahrádky a příkopy). 

Dalším doposud nedostatečně 

řešeným úkolem je úklid okolo 

kontejnerů na plast, sklo atd.. I když jsme 

zvýšili četnost vyvážení, stále to nestačí. 

Plast se jeden den vyveze a druhý den je 

kontejner  plný, zda k nám dováží odpad 

i lidé z jiných obcí a měst nedokážeme 

postihnout. 

Se svozovou fi rmou je domluveno, 

že bezplatně nakládají i zajištěné pytle, 

které jsou uloženy vedle kontejnerů. 

Je možnost uzavřené pytle takto dát 

v předvečer vývozu ke kontejnerům. 

Termíny vývozu budou vyvěšeny ve 

vývěsce na OU.

Četnost vývozů kontejnerů nelze 

donekonečna zvyšovat a zřizovat další 

stanoviště kontejnerů v obci považuji za 

nežádoucí.

Vážení občané, dovoluji si tímto 

apelovat na Vás a na Vaší vstřícnost. 

Věřím, že za dalšího půl roku budeme 

moci společně konstatovat, že i pořádek 

se v naší obci zlepšuje. 

Ing. Jan Helikar 

starosta obce

ku p. …... 

1.3. Rada schvaluje zpracování auditor-

ské zprávy k 31.12.2007 auditorem (ne 

Krajský úřad). 

2. Ukládá:

2.1. Rada ukládá zpracování projektu na 

řešení opravy statiky a celkové opravy 

v prostorách národní školy a průběžně 

projekt konzultovat s odbornou fi rmou 

na získávání dotací z EU.

 T: 31.12.2007, O: ředitel školy

2.2. Rada ukládá zpracovat projekt na výmě-

nu oken v budově ZŠ Masarykova.

 T: 31.12.2007, O: ředitel školy

2.3. Rada uložila neprodleně informovat ro-

diče dětí v MŠ o možnosti docházky dětí 

po celý měsíc červenec – leták a místní 

rozhlas.

 T: ihned, O: starosta

2.4. Rada ukládá dále jednat s majiteli „JZD“ 

o možné výměně budov.

 T: ihned, O: starosta

2.5. Rada ukládá zadat zpracování znalec-

kého posudku na budovu „Zdravotního 

střediska“

 T: ihned, O: starosta 

2.6. Předložit Smlouvy o smlouvách budou-

cích na vykoupení pozemků dle schvále-

ného projektu Ivaňská – Hlinek.

 T: ihned, O: starosta, JUDr. Mach 

2.7. znečištění společné studny řešit – kon-

zultovat se životním prostředím v Poho-

řelicích.

 T: ihned, O: starosta

2.8. zajistit odstranění zjištěných závad dle 

revizní zprávy elektrické energie na 

ČOV.

 T: ihned, O: starosta 

2.9. zajistit správné určení prostředí dle ČSN 

33 2000-5-51 a následně zajisti stanovené 

požadavky na el. instalaci na ČOV.

 T: 15.7.2007, O. Starosta

Usnesení rady č. 14/2007 
ze dne 9.7.2007
Rada:

1. schvaluje:

1.1. Rada obce schválila předložený projekt 

na obslužnou komunikaci a odvodně-

ní povrchových vod u bytovek na ul. 

Přibická.

1.2. Rada schvaluje Smlouvu o dílo s arch. 

Ing. Kodytkovou na zpracování zastavo-

vací studie lokality Ivaňská – Hlinek. 

1.3. Rada obce schválila a doporučuje ZO 

ke schválení Smlouvu o zřízení věcné-

ho břemene na uložení kanalizace na 

pozemcích ČD za úplatu 40.686,-Kč. 

Záloha byla uhrazena ve výši 18.400,-Kč 

v r. 2004.

1.4. Rada obce schválila a doporučuje ZO ke 

schválení dotace – zakoupení jedné sady 

dresů , pro hokejový klub HC Vranovští 

Draci.

1.5. Rada obce schválila předloženou Dohodu 

o spolupráci mezi obcí Vranovice a Su-

šárnou Pohořelice, s.r.o.

1.6. Rada obce schválila částku 1.000,-Kč 

jako příspěvek pro Muzejní a vlastivěd-

nou společnost v Brně.

2. Ukládá:

2.1. Rada ukládá vytypovat lokality vhodné 

pro postup: vykoupení pozemků a ná-

sledné zasíťování a prodej na výstavbu 

RD.

 T: 31.8.2007, O: starosta 

2.2. Rada ukládá připravit vyhlášku obce pro 

stanovení „poplatku“ za připojení na vy-

budované IS a komunikaci.

 T: 30.9.2007, O: starosta

2.3. Rada obce uložila zadat vypracování 

projektové studie na vybudování spor-

tovně – odpočinkové zony v lokalitě 

Sokolského hřiště. Vzhledem k již zpra-

covávanému projektu na zazelenění obce 

bude přednostně oslovena ing. Žižlav-

ská. 

 T: ihned, O: starosta

Usnesení rady č. 15/2007 
ze dne 23.7.2007
Rada:

1. schvaluje: 

1.1. Rada vybrala dodavatele na vybudování 

komunikace U Hřiště a prodloužení ply-

novodu na ul. Nová - nejnižší nabídce H 

a S t, s.r.o. za cenu 1.192.858,-Kč s DPH. 

1.2. Rada odložila projednání záměru „výmě-

ny nemovitostí“ zdravotního střediska za 

budovy bývalého JZD na jednání Rady 

dne 27.8.2007.

1.3. Zbývající program jednání Rady obce byl 

přeložen na další pravidelné jednání.

1.4. Studie „regenerace veřejných ploch bude 

projednána na mimořádném jednání 

rady dne 30.7.2007 v 19.hod na OU.

1.5. Zbývající program jednání Rady obce 

byl přeložen na další pravidelné jednání. 

Studie „regenerace veřejných ploch bude 

projednána na mimořádném jednání 

rady dne 30.7.2007 v 19.hod na OU.

2. Ukládá:

2.1. Rada ukládá trvale sledovat vývoj nákla-

dů a výnosů u ČOV a provést další vy-

hodnocení k 30.9.2007.

 T: 30.10.2007, O: starosta 

2.2. Zajištění úklidu veřejných prostranství 

určených pro oslavy k 750 letům obce.

 T: 16.8.2007, O: starosta, předsedkyně 

Sokola, předseda SK

2.3. Zajištění úklidu v obci (chodníky, komu-

nikace atd.) 

 T: 16.8.2007, O: zastupitelé (dle stanove-

ných obvodů)

2.4. Rada rozhodla o zajištění „dokumentár-

ního fi lmu“ 750 let obce. Starosta projed-

ná zajištění, fi nanční náklady atd.

 T: ihned, O : starosta

2.5. Rada uložila provést položkový rozbor 

nabídek na vodovod U Hřiště a dodava-

tele vybrat dle nejnižší nabídky.

 T: ihned, O: starosta, D. Dofek 
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2.6. Rada uložila uplatnit požadavek na vy-

budování obslužného uzlu v rámci IDS 

v JmK pro správní obvody Pohořelicko 

a Hustopečsko.

 T: 8.8.2007, O: starosta 

3. Bere na vědomí

3.1. Rada bere předloženou zprávu o čerpání 

rozpočtu k 30.6.2007 na vědomí. 

3.2. Rada obce bere na vědomí informa-

ce o vydání „Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje“. 

Usnesení mimořádné rady 
ze dne 30.7.2007
Rada:

1. schvaluje: 

1.1. Rada schválila předloženou studii „rege-

nerace veřejných ploch“ s přijatými při-

pomínkami.

1.2. Rada schválila zpracovaný projekt na 

úpravu Obecního dvora.

2. Ukládá:

2.1. Schválené připomínky „regenerace ve-

řejných ploch“ předložit projektantce 

ing. Žižlavské k zapracování do studie.

 T: ihned, O: starosta 

Usnesení rady č. 16/2007 
ze dne 6.8.2007
Rada:

1. schvaluje: 

1.1. Rada schválila dlouhodobý pronájem (50 

let) prostor na obecním dvoře (sklep, 3 

místnosti) sdružení Vinaři Vranovice 

pro činnost spolku. Cena pronájmu 1,-

Kč á rok, případné technické zhodnoce-

ní pronajatých prostor zůstane v majetku 

sdružení Vinaři Vranovice.

1.2. Rada obce schválila předložené účetní 

výkazy o hospodaření ZŠ k 30.6.2007.

1.3. Rada schválila a doporučuje ZO ke 

schválení výměnu pozemků: obecní po-

zemek 2554/2 za pozemky ve vlastnictví 

p. …...... a manželů …............. 1858/2, 

1861/1, 1862/1, 1858/3, 1861/2, 1862/2 

(chodníky).

1.4. Rada obce schválila poskytování zápisů 

z jednání Rady obce v el. podobě všem 

členům Kontrolního výboru.

1.5. Cenu DVD – fi lm o historii Vranovic na 

100,-Kč.

1.6. Rada schválila Smlouvu na likvidaci kalu 

z ČOV se společností SETRA za cenu 

519,-Kč + DPH za 1 tunu.

1.7. Rada obce neschvaluje společnosti 

ATRAX předložený projekt na výstavbu 

plotu na ul. Polní a požaduje snížení plo-

tu a zapracování do projektu zazelenění 

plochy před případným plotem.

2. Ukládá:

2.1. Rada uložila připravit nájemní smlou-

vu na dlouhodobý pronájem s Vinaři 

Vranovice.

 T: 31.8.2007, O: JUDr. Radek Mach 

2.2. Ukládá provést opravu chodníku k by-

tovce na Kopečkách č.p. 599.

 T: 30.9.2007, O: starosta

2.3. Rada ukládá zajistit pravidelné měření 

zápachu v době vyskladnění kuřat.

 T: do dalšího vyskladnění, trvale, O: sta-

rosta

3. Bere na vědomí

3.1. Rada obce bere na vědomí informace 

o zajištěnosti oslav 750 let obce.

3.2. Rada obce vzala na vědomí předložené 

informace o jednání s JUDr. Burešovou 

o užívání nemovitosti školní jídelny.

3.3. Rada obce bere na vědomí předloženou 

zprávu o plnění Plánu investic na r. 2007  

za I. pololetí 2007 

3.4. Rada obce bere na vědomí nabídku 

MRS MO Vranovice na koupi pozemků 

u koupaliště za cenu 16.227,- a náklady 

na geometrické zaměření, při splnění 

všech stanovených podmínek. Záměr 

bude předložen k projednání ZO dne 

20.9.2007.

Usnesení mimořádné rady 
ze dne 15.8.2007
Rada:

1. schvaluje: 

1.1. Rada obce v souladu s ustanovením §102 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném zně-

ní, a v souladu s ustanovením §166 odst. 

2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění vyhlašuje konkurs na 

obsazení funkce ředitele Základní škola 

a Mateřská škola Vranovice, příspěvková 

organizace s předpokládaným nástupem 

k 1.11.2007 ( případně k 1.12.2007)

1.2. Rada obce schvaluje předloženou nabíd-

ku společnosti EUROVISION, s.r.o. ke 

zpracování žádosti o spolufi nancování 

záměru zateplení budovy a výměny oken 

ZŠ. 

1.3. Rada schvaluje Smlouvu o dílo č. 07/2007 

na dodávku stavby komunikace U Hřiště, 

vodovodu U Hřiště a plynovodu ul Nová. 

Obec bude ve věcech odborných zastu-

povat Drahoš Dofek, technický dozor 

bude provádět projektant ing. Vladimír 

Tauchman.

2. Ukládá:

2.1. Rada obce pověřuje starostu požádat 

Krajský úřad, Českou školní inspekci, 

školskou radu o delegování jejich zástup-

ce za člena konkurzní komise. Požádat 

ředitele jiné (srovnatelné) Základní 

školy o souhlas se svým jmenováním 

za člena konkurzní komise. Vyzvat ře-

ditele Základní školy a Mateřské školy 

Vranovice, příspěvkové organizace, aby 

zorganizoval volbu zástupce z řad peda-

gogických pracovníků školy do konkurs-

ní komise a doložil ji zápisem o volbě.

 T: ihned, O: starosta 

Oslavy 750. výročí první zmínky o obci

Oslavy 750. výročí 
začaly výstavou
Výstavou historických předmětů 

začaly v neděli 12. srpna oslavy 750. 

výročí obce Vranovice. V místní škole se 

tak prezentují všechny spolky a zájmové 

organizace, které tu působí. Na prvních 

sto padesát návštěvníků si tak během 

nedělního odpoledne prohlédlo 

například kroniky obce, z nichž nejstarší 

je z roku 1900, dobové fotografi e, 

historické oblečení, či práce soudobých 

výtvarníků a žáků školy. „Výstava je tak 

rozsáhlá, že se na ni dá jít i víckrát,“ 

ocenil pestrou škálu prezentací Petr 

Goliáš. 

Čtyřlístek tančil 
a malí malíři 
zkrášlili silnici
V předvečer hlavních oslav výročí 

obce předvedl své taneční umění dívčí 

country soubor s názvem Čtyřlístek. 

Uznání diváků sklidily nejen šikovné 
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tanečnice, ale také děti, které souběžně 

malovaly barvami na silnici. Zájem byl 

velký a tak za chvíli zářila barvami nejen 

vozovka před školou, ale i ruce a oblečení 

malířů.

Výstava historie 
a současnosti
Tak by bylo možno nazvat výstavu 

pořádanou v místnostech naší školy 

ve dnech 12. až 19.8.2007. Byly zde 

nainstalovány fotografi e, kroniky, 

předměty a další dokumenty přináležející 

jednotlivým organizacím a obci. Desítky 

panelů a stolů okouzlily diváka svoji 

kulturou, která vyšla z lidské činnosti 

dvou generací za posledních 50 let. Je 

těžko vyjádřit ten pocit z prohlídky 

z které pramení ochota a láska lidí k práci, 

kterou konali ve svém volném čase a kdy 

přinášeli potěšení a zábavu ostatním 

občanům. Mám-li být spravedlivý 

musím uvést všechny ty organizace které 

se na výstavě podílely.

Ve dvou třídách byly nainstalovány 

ukázky z výtvarné činnosti žáků 

a vybavenosti učebního procesu z řady 

školních předmětů. V jedné z učeben 

jsme si mohli prohlédnout promítané 

obrázky z historie školy a současné 

moderní výuky. Povšechná ukázka byla 

na velmi vysoké úrovni.

Ve třetí místnosti v tělocvičném 

sále byly připraveny tabule na kreslení 

a kreslící potřeby pro děti které si zde 

oživily svůj malířský talent. Dvě tabla 

umožnily diváku shlédnout fotografi e 

tanečních kroužků Grazy Girls a Country 

a divadelního kroužku základní školy. 

Neposlední ukázkou vkusnosti byly tabla 

myslivecké společnosti s umístěnými 

fotografi emi z honů, posledních lečí, ze 

života na myslivecké chatě a vycpané 

koroptve, bažanti, paroží a několik 

dravců. Na chodbě jsme narazili na tabuli 

s fotografi emi družstva badmintomu 

TJ Sokol jehož vedoucím je pan Slaný, 

spojenou s propagaci autoopravny.

Ve čtvrté místnosti jsme našli 

celou jednu stranu obsazenou panely 

z kulturního života ve Vranovicích. 

Převážně se jednalo o ochotnické divadlo. 

Na jednom panelu byla uvedena historie 

divadelníků TJ Sokol v letech 1923 až 

1948. Objevují se zde jména J.Hořák, 

S.Faron, A.Jatel, M.Trojanová, K.Kordík, 

K.Lorenc a další. Pokračováním jsou 

další 3 tabla divadelních ochotníků 

z let 1952 až 1982, kteří působili pod 

Osvětovou besedou. I zde nás zahrnou 

známá jména S.Duroň, V.Lorencová, 

V.Soukup, Z.Veleba, V.Pezlarová, 

J.Klimeš, Z.Veleba, J.Pecka, M.Duroňová, 

Jar. Pezlar a další. Rozhodně tato činnost 

ve Vranovicích měla hluboko zapuštěné 

kořeny a v určitých údobích byla na 

vrcholu zájmové kulturní činnosti.

A přistupujeme k dalším panelům. 

Na jednom jsou skauti oddíl Slipmanů 

na druhém oddíl Jaguárů, třetí panel 

obsahuje fotografi e z táborového života, 

Svojsíkova závodu a další zajímavé 

události. Je to mladá generace ale 

dobrou prací vedoucích dosahuje 

obliby u dětí a mládeže. Další koutek 

je vyčleněn výstavě rybářských potřeb, 

preparovaným hlavám ryb, fotografi ím 

z rybářských závodů, výlovu a největším 

úlovkům. Zajímavý je protokol 

o pronájmu Brudku z roku 1883.

Vedlejší panely jsou vyčleněny 

zahrádkářům, spíše vinařům. Z fotografi í 

a dokumentace nejvíce poutají materiály 

z první výstavy vín z roku 1968 a 

poslední z roku 2007. Najdeme zde fotky 

vinařů při práci, sklepů našich vinařů, 

ceny získané za nejlepší vína.

Zvláštní pozornost upoutají trofeje 

a medaile získané našimi členy družstva 

silového trojboje uložené na zvláštním 

stolku. Tyto ceny svědčí o výkonnosti 

našich sportovců v TJ Sokol.

Další panel zabíral Klub důchodců, 

který zde vystavil ukázku odívání 

panimám z 30. a 40. let minulého 

století a současné odívaní důchodkyně. 

Nalezneme zde fotografi e ze života 

důchodců při zájezdech, koupání 

v Čalově, z pondělků při kávě, a též 

kroniku v které je zaznamenáno jak se 

důchodci baví. 

Poslední naše zastavení bylo 

u vystavených obrazů našich místních 

malířů pana Jiřího Hošpeze, Martina 

Varmužky, Ing Drahomíra Drába 

a Jaromíra Ondroušky. Jejich díla se 

liší oblastí vkusu, dokáží však upoutat 

návštěvníka k zamyšlení nad jejich 

nápaditostí a zpracováním. Myslím, že 

vystavená díla se všem návštěvníkům 

líbila.

Nejzajímavějším exponátem 

v této výstavní místnosti u dveří byl 

prapor čs.soc.demokracie, organizace 

z Vranovic z roku 1947. Prapor má 

svoji historickou cenu neboť tato strana 

měla ve Vranovicích poměrně širokou 

členskou základnu.

A nezbývá nám než se přesunout 

do poslední připravené místnosti kde 

vystavoval místní hasičský sbor fotografi e 

z námětových cvičení, okresních soutěží 

a další zajímavé snímky z 30.a 40. let 

minulého století. Mohli jsme zde spatřit 

diplomy, pamětní listy, čestná uznání, 

medaile a další získané ceny ze soutěží. 

Další tabla obsadili fotbalisté se záběry 

z budování hřiště, ze zápasů, sestavy 

družstev před 20 a 30 lety a v současnosti. 

Obdobně se zde nacházely diplomy, 

poháry, plakety i dresy. Výstava svědčí 

o historii vranovického fotbalu. Dokonce 

jsme zde našli i záběry vranovických 

hokejistů.

Pěknou nástěnku připravil, vedoucí 

cykloturistického kroužku kde názorně 

upozornil na pořádané akce a 8 letou 

existenci.

ZUŠ navázala výstavou činnosti 

z hudebního a pěveckého oboru 

a výtvarné činnosti. V tomto směru byla 

zde řada fotografi í z vystoupení ze závěru 

školního roku. Výstavku stejně pěknou 

jako byly ostatní připravila Jednota 

Sokola, kde bylo možno spatřit záběry 

a dokumenty z dřívějších, hlavně však 

z posledního XIV. všesokolského sletu. 

Objevili jsme zde i stolek s aktualitami 

družstva stolního tenisu.

Celou tu pleádu fotografi í ze života 

organizací doplňovala výstavka pořízená 

kronikářem obce. Bylo možno zde 

shlédnout fotografi e staré 30-40 let a to 

z akcí jako vítání občánků, z rozsáhlé 

brigádnické činnosti ve Vranovicích 

v době socialismu, MDŽ z roku 1978 

a 1980, z výstavby přeložky silnice 

1/ 54, výstavby budovy obecního 
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úřadu, výstavby rodinných domků po 

roce 1990 atd. Na poslední tabuli byl 

dokumentován život občanů Vranovic 

při akcích v roce 2007 do současnosti 

oslav. Z dokumentace kronikáře byly 

zdee obecní kroniky od roku 1995 

včetně albumu fotografi í. Obrazovou 

část doplnily malé albumy z posledních 

let jako oprava kostela, biřmování, 

Vranovické jaro atd. Z významných 

dokumentů zde byly vystaveny protokol 

o jmenování prvního tajemníka obce 

z roku 1881, noviny posrpnových událostí 

z roku 1968, letáky Svobodné Evropy 

z roku 1956 a nakonec vystavena ukázka 

vranovických časopisů Občasník, který 

vychází již 14 let. Vystavené materiály 

vyjadřují jak bohatý byl společenský 

život ve Vranovicích.

V závěru jsme mohli shlédnout dvě 

tabla umístěna uprostřed místnosti 

z historie a současnosti farnosti ve 

fotografi ích.

Přes moji snahu a rozsáhlost článku 

myslím že pohled na pořádanou výstavu 

není plně výstižný. Nutno říci, že každý 

jeden obrázek vyjadřoval skutečnost jak 

se žije v naší obci a převážně vyjadřoval 

radost ze života. O zájmu občanů 

o výstavu svědčí bohatá návštěvnost 

a to po celý týden, někteří lidé navštívili 

výstavu i dvakrát. Celkově přišlo výstavu 

shlédnout přes 1000 lidí. 

B.P.

Vranovice slavily 
750. narozeniny
Oslavy 750. výročí Vranovic 

vyvrcholily o třetím srpnovém víkendu 

bohatým kulturním programem. Za 

přítomnosti významných hostů jakými 

byl například hejtman Jihomoravského 

kraje Stanislav Juránek, poslanec 

paramentu Ladislav Šustr, senátor Jan 

Hajda, ředitel krajského vojenského 

velitelství plukovník Pavel Kantor 

i starostové okolních obcí, se v sobotu 

konala ofi ciální část oslav. Před obecním 

úřadem se sešlo velké množství místních 

lidí, vyhrávala posádková hudba 

Olomouc a pestrobarevnou kulisu 

tvořila krojovaná chasa. Se stárkami si 

s chutí zatančil i samotný hejtman. „Líbí 

se mi, že lidé ve Vranovicích tradicí 

skutečně žijí a z čerstvé zkušenosti mohu 

říct, že místní stárky jsou nejlepšími 

tanečnicemi v Jihomoravském kraji. 

Přeji zdejším lidem, aby v duchu 

tradic, které si tu vytvořili za 750 let, 

žili radostně a spokojeně,“ prohlásil 

k davu Stanislav Juránek při odhalení 

památníku 750. výročí obce. Pamětní 

desky se dočkal také významný občan 

Dominik Strouhal, tvůrce a osvětář lidové 

dechovky a ocenění se dostalo také osmi 

zasloužilým žijícím občanům. „Bylo to 

pro mě velké překvapení a dojetím se 

mi hlas třese ještě teď,“ podělil se zážitek 

nejstarší z nich, Oldřich Bednář. 

Následná šňůra pestrobarevné 

zábavy, kterou prolínaly tradiční hody, 

pokračovala až do neděle. Úspěch publika 

sklidil folklórní soubor Hanýsek ze 

Šakvic, Mužáci z Pohořelic i dech beroucí 

vystoupení Vojenského uměleckého 

souboru Ondráš. Zájemci hodnotili vína 

místních vinařů a ochutnávali hodové 

koláčky místních hospodyň. Zajímavostí 

byla výstava historické hasičské techniky 

na Návsi s humornou ukázkou hašení 

požáru starou technikou. 

Kromě zážitků zůstane obyvatelům 

Vranovic také trvalá vzpomínka na 

oslavy výročí. Knižní publikace, která 

mapuje historii obce a historický fi lm 

na DVD, který byl zpracován výhradně 

v režii místních nadšenců. 

Dagmar Humpolíková

Hody milé hody, 
už jsem dohodoval, 
už jsem čtyři noci 
doma nenocoval….
Tolik těšení, tolik práce a ono to tak 

rychle uteče. Je to jak ten život. Před 

50 lety jsem byl na oslavách stárkem, 

nyní kulhavým dědkem a za padesát 

roků nás možná někdo pozná na 

nějakém fi lmovém dokumentu (nebo 

také nepozná). A protože staří obvykle 

svůj život rekapitulují, váží, co se jim 

nepovedlo a co se povedlo i já se pokusím 

rekapitulovat průběh oslav hodů a oslav 

750. výročí první zmínky o Vranovicích. 

Svatému Petrovi se nás asi zželelo po 

„Vranovickém jaru“.Tehdá se mu to nějak 

vymklo z rukou a tak hodové počasí 

pohlídal. To byl rozhodující moment 

úspěchu. To ostatní již bylo vydřené 

snahou organizátorů:

Výstava historie Vranovic byla první 

akci. Trvala od neděle 12.8. do pondělí 

20.8. Na výstavě bylo čtyřicet panelů 

s různými dokumenty, převážně to byly 

fotografi e. Celkem navštívilo výstavní 

prostory 1200 návštěvníků. V rámci 

výstavy se musím zmínit o dětech. Ty 

měly připraveno malování nejen uvnitř 

výstavních prostorů, ale i na vozovce za 

školou. 

A malovalo se „ostošest“. 

Osmdesát pět účastníků vytvořilo 65 

děl. Nejmladšímu byly sotva 2 roky. 

Co k tomu říct. Všechny barvy byly 

vypotřebovány. Já se domnívám, že 

bychom tuto tradici mohli zopakovat 

o každých prázdninách. Co říkáte děti?

V pátek 17.8. večer pak byl promítám 

fi lm, čerpající z historických dokumentů 

Vranovic. Tento pěkný fi lm lze koupit za 

100,-Kč na DVD. 

Sobota byla dnem ofi ciálních oslav. 

Odhalování pomníků se zúčastnili 

mnozí význační funkcionáři. Za všechny 

jmenujme dva a to pan Ing.Stanislav 

Juránek, hejtman Jihomoravského kraje 

a pan Mgr.Jan Slabák, kapelník slavné 

Moravanky. Hrála vojenská dechová 

hudba z Olomouce. 

Ve sportovní hale, kde oslavy 

pokračovaly, byla pokřtěna kniha 

o historii Vranovic a oceněni byli 

významní občané z Vranovic, pan RNDr.

Oldřich Bednář, Ing.Cyril Jebavý, Vlasta 

Lorenzová, Jan Němec, Ivan Karpíšek, 

Ing. Bohumil Pražák, Marie Sochorová, 

Martin Záblacký.

Knihu o Vranovicích lze rovněž ke 

koupit na OÚ za 350,- Kč.

Sobotní hodová zábava bývá 

nejnavštěvovanější atrakcí. Celkem 791 
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platících diváků shlédlo ve 22 hodin 

velký ohňostroj.

Neděle byla ve volnějším, zábavnější 

rytmu. Hodové odpoledne začalo 

průvodem stárků po vsi za doprovodu 

hasičské dechovky ze Skutče. Průvod 

doprovázeli „hasiči žízně“. Tato část 

vlastně byla v režii hasičů. Na Návsi 

byla velká přehlídka historické, ale 

i současné hasičské techniky. Celkem 

bylo přistaveno 20 exponátů.

Ve sportovní hale se v té době 

připravoval košt vranovických hodových 

koláčků a zákusků. 

Více jak 30 talířů s výrobky 

vranovických žen muselo být opravdu 

moc dobrých. Všechno se snědlo. Muži 

se samozřejmě houfovali u koštu 67 

vzorků vín od vranovických vinařů. 

K hodové pohodě nám zahráli 

a zazpívali Hanýsci ze Šakvic, Mužáci 

z Pohořelic a vojenský umělecký soubor 

Ondráš z Brna. Hodového odpoledne se 

zúčastnilo asi 300 návštěvníků a večer 

opět zábava s návštěvou 132 hostů.

Pondělí začalo tradičním fotbalovým 

utkáním (ženatí vers. svobodní). Na 

dobrovolném vstupném se vybralo 

1 250,- Kč, od 150 diváků. Jenom pro 

úplnost, stav utkání skončil nerozhodně 

6:6. No a jestli myslíte, že večerní déšť 

nějak odradil skalní hodovníky od 

tradičně nejveselejší hodové zábavy, tak 

jste na omylu. V pondělí se v hale dobře 

bavilo 332 návštěvníků. 

Co na závěr. 

Malá statistika říká: vypilo se 23 sudů 

piva, 9 sudů kofoly, 200 litrů veltlinského 

zeleného, 50 litrů rulandského šedého, 

50 litrů sauvignonu, 50 litrů tramínu, 

50 litrů moravie a 50 litrů portugalu. 

Destiláty, voda a další nealko se do 

statistiky již nevešly.

K jídlu byla cigára, které se snědlo 

100 kg. 

Hody prý ještě nekončí. Ženy se 

rozhodly zavést novou tradici, budou 

hrát fotbal. A večer „hajdy“ na hodové 

dozvuky do „F“ klubu U Fialů. A mají 

„recht“. Vždyť kdo z nás se dožije roku 

2057?

Jenda Raus

Fotbal v natáčkách 
a roztleskávači
Tak velkou účast diváků, kteří 

přišli na první dámský srandamač, 

by si vranovičtí fotbalisté přáli na 

svých utkáních. Publikum čítající na 

čtyři stovky lidí si nemohlo nechat 

ujít v historii první Pohodové utkání 

žen, které se konalo v sobotu v rámci 

hodových dozvuků. Ženy všech 

věkových kategorií opustily na jeden 

den domácí spotřebiče, děti daly na 

starost tatínkům, převážně fotbalistům 

a rozběhly se za balónem. Nutno říct, 

že jim to slušelo. Vlasy zdobily nezbytné 

natáčky, či babské šátky a slušivé dresy ve 

znamení piva, upřesňovaly jejich jména. 

Dva silné týmy proti sobě postavily 

dva místní hostince Anna a Sportbar 

a hlasový a rytmický souboj proti sobě 

sváděli i roztleskávači v minisukních 

s pompomy. Pravidla hry nebyla 

silnou stránkou hráček a koneckonců 

nebyla ani důležitá. Mimořádné bylo 

jejich nasazení a zápal. Rozhodčí řešil 

situace, se kterými se v běžném klání 

nesetká a souboje o míč končily často 

kolizí protihráček. Dvakrát dokonce 

zasahovala záchranná četa s nafukovací 

zdravotní sestrou a hráčky musela 

vynést z hřiště na nosítkách. Utkání 

končilo nerozhodným výsledkem 1:1 

a v penaltových kopech nakonec zvítězil 

tým hospůdky U Šeráků 8:4. „Na fotbal 

normálně nechodím, ale tohle se mi 

líbilo, ještě teď mě bolí tváře od smíchu,“ 

nechala se slyšet babička, která se přišla 

podívat na svoji vnučku v roli fotbalistky. 

Unavené, ale rozsvícené tváře hráček 

vypovídaly jasně.„Nejhorší byl ten běh, 

ten sport, ale na rok půjdeme určitě hrát 

zase,“ sdělovaly se smíchem své dojmy 

sváteční fotbalistky.

Dagmar Humpolíková

Táborák
Hned po příjezdu z bourání tábora 4. 

8. Uspořádali vranovičtí skauti Táborák 

pro širokou veřejnost. Táborák byl vlast-

ně první z akcí k oslavám 750. Výročí 

obce Vranovice, takový předskokan. 

U klubovny za hřištěm bylo vybudováno 

nové ohniště a za přispění obce nakou-

peno občerstvení. Vše vypuklo úderem 

sedmé hodiny, kdy se začali scházet 

první hosté. Hlavní nápor však přišel se 

setměním, kdy bylo nutné donést navíc 

ještě lavičku ze hřiště a z klubovny vy-

táhnout všechny židličky. 

Repertoár skautských kytaristů byl 

široký a hrálo se víceméně na přání. Stalo 

se sice, že nějaká píseň nezazněla, ale 

staré trampské, country a folkové šlágry 

se nesly nad Stříbrňákem. Do toho vůně 

opékaných špekáčků. Prostě romantika, 

jakou můžete zakusit jen u táborových 

ohňů. Mnozí stáli opodál a nepřidávali se 

k zpěvákům s kytarami, ale s postupující 

tmou se přilákáni atmosférou přidávali. 

Není podstatné kolik lidí se táboráku 

zúčastnilo, ani to, že dle některých 

táboráku něco chybělo. Nic nemůže být 

ideální. My skauti doufáme, že se těm, co 

přišli zpívání líbilo a někdy v létě příštího 

roku si tuto akci zopakujeme.

-ř-
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NA KOREKTURU

Naše farnost
Musíme se vrátit k událostem 

z června 2007 na kterých se podílela 

řada farníků a s kterými bychom chtěli 

seznámit širokou veřejnost. 

Letošní první svaté přijímání těch 

nejmenších se konalo ve Vranovicích 

v neděli 3. června. Byl to krásný den 

pro 7 dětí (2. a 3. třídy), které se na tuto 

slavnost těšily skoro celý rok. V rámci 

školního vyučování je připravoval náš 

duchovní otec p.Malík.

Ten den přišli na mši svatou dívenky 

v bílých nebo růžových šatečkách 

s věnečky ve vlasech a urostlí chlapci, 

pěkně oblečeni s vázankou nebo 

motýlkem. Důstojnost obřadu byla 

prodchnuta radostí ale i trošičkou bázně, 

jak to vše dopadne. Dopadlo to dobře. 

Radost byla na straně dětí i rodičů.

Prvního svatého přijímání se 

zúčastnili: Anna Vybíralová, Barbora 

Klimešová, Pavel Goliáš, Markéta 

Holečková, Lucie Holečková, Marek 

Mazuch a Tereza Lastomírská.

Je pěkné, že někteří rodiče vedou 

při výchově své děti ke křesťanské víře. 

Těchto rodičů je však ve Vranovicích 

velmi málo. Není jasné jestli se někteří 

stydí a nebo opravdu neuznávají 

zásady křesťanského života. Máme-li 

ve vranovické škole až 310 žáků a do 

náboženství chodí 14-15 žáků pak je to 

velmi málo. Měli bychom si konečně 

uvědomit, že výchova v tomto směru 

vede k vyšší morálce, lásce k bližnímu 

a sebepoznání.

Další krásnou událostí v naší 

vranovické farnosti bylo svaté biřmování, 

kterého se zúčastnilo 36 biřmovanců. 

Tento akt se uskutečnil po letech v nedělo 

24. června 2007. Ranní mše svatá začala 

v 9.00 hodin příchodem pana biskupa 

Vojtěcha Cikrleho z brněnské diecéze za 

doprovodu kněží a ministrantů. Zcela 

naplněný kostel pozorně naslouchal 

uvítací proslov místního pana faráře 

Malíka a proslov pana biskupa. Uvítací 

řeč za biřmovance přednesla Petra 

Procházková a předala panu biskupovi 

kytici. První čtení přednesl Pavel Petrán 

z Ivaně. Druhé čtení četla Klára Hladíková. 

Přímluvy četli Terezie Lásková a Stanislav 

Žižka. Obětní dary nesli Petr Killinger 

a Kristina Vybíralová.

Mši svatou celebroval pan biskup 

Vojtěch Cikrle, další účastníci 

koncelebrant p.Josef Malík, ceremonář 

p.Jaroslav Čupr, jáhen Bohumil Urbánek 

z Uherčic, ceremonář starší asistence 

Mgr.Oldřich Vybíral. Celkem se 

zúčastnilo 38 ministrantů, zvláště těch 

nejmenších a to z Vranovic, Pouzdřan 

a Ivaně.

Vlastní biřmování proběhlo jako 

vždy za účasti biřmovanců a kmotrů, 

pana faráře a pana biskupa, který označil 

každého biřmovance křížmem na čele. 

Z vranovické farnosti se zúčastnilo 23, 

z Ivaně 8, Popic 2, Pouzdřan, Pohořelic 

a Brna po 1 z biřmovanců. 

Účast z Vranovic: Jana a Kristina 

Vybíralová, Jan a Václav Vybíral, 

Ing. Hana Křížová, Hana Křížová 

ml.,Marta a Marie Goliášová, Roman 

a Martina Langovi, Klára Hladíková, 

Jiří Klimeš, Helena a Jiřina Hladká, 

Josef Dofek, Hana Havrilová, Petra 

Procházková, Lenka a Petr Killingerovi, 

Pavlína Šťastná, Kristina Kučerová, Petra 

Čeledová a Tomáš Kadlec.

Nelze opomenout působení 

smíšeného pěveckého sboru Hustopeče, 

Vranovice, Přísnotice a Unkovice. 

Zpěv nacvičovali pan Robert Zeman 

z Hustopeče a Mgr. Pavla Toncrová 

z Vranovic. Svoji účastí potěšil i pěvecký 

sbor Schola z Přibic. Při mši a po mši sv. 

působila skupina z Vranovic. Na varhany 

před a po mši sv. hrála Mgr.Irena 

Machová, při mši sv. hrál na varhany 

Richard Stehlík varhaní mistr.

Po skončení mše sv. udělil pan 

biskup požehnání všem přítomným. Za 

biřmovance poděkovali panu biskupovi 

Martina a Roman Langovi, panu faráři 

Malíkovi Hana Křížová. V závěru 

dopoledne byla provedena od 11,00 

hodin beseda pana biskupa s biřmovanci 

a farníky.

Pan biskup Cikrle udělal velmi dobrý 

dojem na farníky jednak svojí účastí 

při biřmování, svým vystoupením na 

besedě a i na slavnostním obědě. Sám 

pochválil vystoupení sboru, přibickou 

Scholu a hudebníky z Vranovic. Stejného 

názoru je i pan Richard Stehlík, známý 

to varhaník. 

Od 12.00 hodin se konal slavnostní 

oběd vybraných farníků s panem 

biskupem a dalšími církevními 

osobnostmi (děkan Vít Severa z Pohořelic, 

děkan Václav Fišer z Hustopeči, p.Lubor 

Dobeš z Dolních Dunajovic, p. Jiří 

Komárek z Drnoholce, p. František 

Schnitter ze Šakvic, p. Jaroslav Čupr 

z Brna-Petrova (sekretář pana biskupa).

Z farníků byli vybráni mladí i starší, 

ženy a muži, kteří se podílejí svoji prací 

a pomocí v církevním životě farnosti.

Vzpomínky na tuto událost zůstanou 

v paměti nejen biřmovanců ale i farníků, 

kteří se této oslavy zúčastnili. I tentokrát 

je nutné připomenout, že je třeba větší 

účasti občanů při těchto náboženských 

obřadech.

Jako fotograf působil pan Pavel 

Kukleta.

 B.P.

Z farnosti

Vranovický občasník 9
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Kulturní kalendář na období září - říjen 2007.

Vážení občané,

předkládáme vám přehled zajímavých akcí, které by se měly uskutečnit v období měsíců září a října 2007. Pro informaci uvádíme 

i některé akce v sousedních obcích. 
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RYBÁŘI

1.9. Rybářské závody  dospělých

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

3.9.  Slavnostní zahájení školního roku, přivítání žáků 

 prvních tříd.

11.9.  Plenární zasedání SRPŠ v tělocvičně školy, začátek 

 v 16,30 hod.

17.9.  Začátek výuky plavání pro 2. a 3. ročník.

25.-26.10.  Podzimní prázdniny.

Říjen  - drakiáda.

Říjen  - Přespolní běh.

SPOLEK PŘÁTEL TURISTIKY VRANOVICE

16.9.  Čtrnáct památek Lednicko-Valtického areálu, na 

 kole 70 km, sraz 06,45 na nádraží.

30.9.  Schrattenberg a Falkenstein, na kole 85 km, sraz  

 v 06.45 hod na nádraží.

21.10.  Rozhledny Vladimíra Menšíka, pěšky 12 km, sraz 

 v 08.00 hod. na nádraží.

OBEC PŘÍSNOTICE  

21.- 23. 9.  Václavské krojované hody

KINO JISKRA VELKÉ NĚMČICE

7.9. v 19,30 hod.                     Kvasinka

12.9. v 19,30 hod.                   Harry Potter a Fénixův řád

14.9. v 19,30 hod.                   Bitva u Th ermopyl

21.9. v 19,30 hod.                   Hudbu složil, slova napsal

28.9. v 19,30 hod.                   Piráti z Karibiku: Na konci světa.

5.10. v 19,30 hod.                   Roming

12.10. v 19,30 hod.                 Vratné láhve

19.10. v 19,30 hod.                 Pusinky

26.10. v 19,30 hod.                 Prázdniny pana Beana 

Vánoce v červenci
Spousta lidí si dokáže představit 

Vánoce na sněhu nebo i na blátě, což bývá 

bohužel častější  obrázek posledních let. 

Ale Štědrý večer, kdy jdeme pro dáreček 

ke stromečku v kraťasech a tričku, 

to zná opravdu málokdo. Snad jen ti 

movitější, co si mohou dovolit užívat 

zimu v tropech.

Takový zážitek si však mohli dovo-

lit i bez cestování letadlem návštěvníci 

Köhlerů na konci července. Host, který 

zmíněnou hospůdku zná letmo i důvěr-

něji, ví, že vstupem do pivního areálu je 

malá branka v plotě a pak teprve pár po 

pár krocích vcházíme do pivního lokálu. 

V posledním červencovém víkendu byla 

tato branka vstupem do zimních svát-

ků - příchozí, jenž prošel již zmíněným 

vstupem zažil menší, ale jistě příjemný, 

šok. Uvnitř ho přivítala pravá vánoční 

výzdoba – nastrojený stromeček s bli-

kajícími ozdobami, slavnostně prostře-

né stoly a neodolatelná vůně čerstvě 

upečeného cukroví. Vánoční ovzduší 

svými uklidňujícími tóny doplňovaly 

české koley. Prostě opravdové Vánoce se 

vším co k nim patří včetně dobré nálady. 

Jistě každého napadlo, co se zde vlastně 

děje. Žádný zázrak, to se jen pár nápadi-

tých a šikovných lidí dokázalo domluvit 

a zorganizovat prázdninový a v pořadí 

již druhý Štědrý večer.

V zimě by už byla venku tma, ale 

v červenci se začalo teprve slunce scho-

vávat na západě a pozvaní hosté začali 

obsazovat místa. Až se zaplnilo posled-

ní místo u stolů, mohla se začít podávat 

večeře. Dalo by se očekávat obyčejné 

menu, ale opak byl pravdou- Podávala 

se vynikající rybí polévka a hlavní chod 

tvořil kapr s bramborovým salátem, 

rovněž skvělé chuti. Po večeři, až byly 

obrány všechny kosti a kostečky z kap-

ra, se pomalu začaly odsouvat židle od 

vánočního stolu a nastalo další pře-

kvapení - rozdávání dárků. Nepsanou 

povinností každého příchozího štědro-

večerního hosta bylo totiž položit pod 

stromeček nějakou vkusně zabalenou 

maličkost. Tento rok se jich opravdu se-

šlo hodně, protože někteří přinesli i více 

balíčků. Každý obdarovaný měl jistě ze 

svého dárku radost, dostalo se na kaž-

dého. K dokreslení vánoční atmosféry 

se mohl, kdo chtěl, podívat i na pěknou 

pohádku.

K úplné dokonalosti chyběla už 

jen tradiční půlnoční. Přesto se druhý 

ročník skvěle vydařil a všichni odcházeli 

s klidnou vánoční náladou a přáním, 

abychom se zde za rok opět ve zdraví 

sešli, na třetím ročníku letních Vánoc.

Ladislav Koubek

Dění v obci
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Vranovický sport
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Vranovický fotbal 
v nové sezóně
Fotbalový oddíl SK Vranovice se 

po letní přestávce vyplněné přípravou 

všech družstev a pořádáním několika 

společensko-sportovních akcí vstupuje 

do nové sezony 2007/2008. A mužstvo 

mužů posílené několika hráči z jiných 

klubů (Sparta Brno, Slavoj Velké 

Pavlovice, Sokol Starý Lískovec, Sokol 

Lanžhot, Hrušovany u Brna), vedené 

trenérem Létalem Martinem, který 

k nám přišel z Hlohovce, kde trénoval 

A mužstvo v krajském přeboru a Vetrem 

Jiřím, zahájilo sezonu poměrně úspěšně 

a vykročilo ke stanovenému cíly – 

postupu do okresního přeboru. Nově 

založené B mužstvo pod vedením pana 

Hochmana Karla a Kurzweila Martina, 

bylo přihlášeno do IV. třídy, kde zatím 

čeká na první vítězství. Dorostenci 

vedení Třináctým Martinem a Trojanem 

Petrem po roční odmlce působí ve III. 

třídě a vedou si velmi dobře. Zatím 

nepoznali hořkost porážky. Jejich cílem 

je rovněž pokusit se probojovat do 

okresního přeboru. V kategorii žáků 

jsme ukončili rok trvající spolupráci se 

Sokolem Velké Němčice a do okresního 

přeboru jsme přihlásili mladší i starší 

žáky pod hlavičkou SK. Družstva žáků 

pracují pod vedením  pana Michajlova 

Michala, Chmelíka Olega a Hochmana 

Karla. Sezona pro žáky, jakož i pro naše 

poslední družstvo – základnu, začíná 

v něděli 9. září 2007. Základnu v našem 

klubu vede Miloš Köhler za pomoci pana 

Hochmana Karla.

Vzhledem k celkovému počtu šesti 

aktivních družstev bude v areálu SK 

k vidění každý víkend hned několik 

utkání, na které Vás srdečně zveme. 

 Trojan Rosťa
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Společenská
kronika

Životní jubilea

Září

Fajmanová Miroslava ....................75

Chmelová Růžena .........................80

Faronová Marie .............................84

Floriánová Marie ...........................60

Mohylová Jindřiška .......................75

Číhal František ..............................86

Faronová Jarmila ...........................83

Wenischová Marie ........................81

Trojanová Marie ............................81

Matýšková Marie ...........................75

Záblacká Ludmila ..........................75

Říjen

Celnarová Blažena .........................70

Faronová Marie .............................81

Mikulová Hana ..............................60

Jandásek Petr .................................60

Dobešová Venuše ..........................82

Rujzlová Božena ............................81

Soukupová Helena ........................75

Veselá Marie ...................................84

Oblezarová Albina ........................84

Straka Vladimír .............................70

Rejtek Jaroslav ...............................65

Furchová Helena ...........................82

Mazuchová Alžběta ......................75

Narození
Halámková Eliška 

Libosvárová Eliška

Bedřichová Adéla

Suchánek Roman

Gruna Max

Hošpesová Karolína

Trávník Matyáš

Úmrtí
Palasová Marie

Benešová Marie

Prycl Pavel

SK Vranovice - sezóna 2007-2008 - podzim
muži A – III.třída skupina B

Ne 12.8. 16.30 Sokol Krumvíř – SK Vranovice

So 19.8. 10.30 SK Vranovice – Zetor Pasohlávky – (Tradiční hody)

Ne 26.8. 16.30 Sokol Uherčice – SK Vranovice

Ne  2.9. 10.30 SK Vranovice – Sokol Šitbořice

Ne  9.9. 16.30 Sokol Starovice – SK Vranovice 

Ne 16.9. 10.30 SK Vranovice – Dynamo Cvrčovice

Ne 23.9. 16.00 Družstevník Nikolčice – SK Vranovice

Ne 30.9. 10.30 SK Vranovice – Sokol Kobylí

Ne 7.10. 15.30 Sokol Boleradice – SK Vranovice

Ne 14.10. 15.30 Sokol Křepice – SK Vranovice

Ne 21.10. 10.30 SK Vranovice – Sokol Pohořelice B

Ne 28.10. 14.00 Sokol Velké Němčice – SK Vranovice

Ne 4.11. 10.30 SK Vranovice – Sokol Pouzdřany

Ne 11.11 10.30 SK Vranovice – Sokol Krumvíř

muži B – IV.třída skupina C

Ne 12.8. 10.30 SK Vranovice B – Sokol Kobylí B

So 18.8. 16.30 FC Hustopeče B – SK Vranovice B

Ne 26.8. 10.30 SK Vranovice B – Sokol Brumovice

Ne 2.9. ----------------   volno   --------------------------

Ne 9.9. 10.30 SK Vranovice B – Sokol Klobouky

Ne 16.9. 16.00 Družstevník Vrbice – SK Vranovice B

Ne 23.9. 10.30 SK Vranovice B – Sokol Němčičky

Ne 30.9. 16.00 Sokol Velké Hostěrádky – SK Vranovice B

Ne 7.10. 10.30 SK Vranovice B – Sokol Bořetice B

Ne 14.10. 10.30 SK Vranovice B – Sokol Šitbořice B

Ne 21.10. 15.00 Sokol Horní Bojanovice – SK Vranovice B

Ne 28.10. 10.30 SK Vranovice B – Sokol Velké Němčice B

Ne  4.11. 13.30 TJ Diváky – SK Vranovice B

Ne 11.11. 10.00 Sokol Kobylí B – SK Vranovice B

Nová pěstitelská 
Pálenice u Pavlíka 

v Blučině, V humnech 
661, nabízí své služby 
(bližší popis na letáku 

na nástěnce OÚ). 
Telefon 

607 542 253.

Kdo pronajme nebo prodá 

garáž ve Vranovicích, poblíž 

ulice Přísnotické. 

Tel. 776 395 679. 


