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ZastupitelstvoStarosti starosty
Vážení spoluobčané, dovolím  si Vás 

na tomto místě seznámit se zásadním 

rozhodnutím Zastupitelstva obce, které 

přijalo na svém jednání dne 20. 9. 

2007 – „výměna“ nemovitosti bývalého 

zdravotního střediska za areál bývalého 

JZD.

Co tomuto rozhodnutí předcházelo 

a co znamená pro obec do budoucna?

Zastupitelstvo obce přijalo dne 19. 

4. 2007 Plán obnovy obce Vranovice na 

roky 2007 -2010. V tomto základním 

programu je, mimo jiné, řešen 

i rozvoj služeb sociálního typu (Dům 

s pečovatelskou službou, Domov 

důchodců atd.), současně s tímto úkolem 

bylo uloženo řešit dlouhodobě ztrátový 

provoz bývalého zdravotního střediska.

Budova zdravotního střediska 

bohužel nikdy nesloužila svému 

původnímu účelu. Náhradní využití 

budovy, které by dokázalo alespoň 

pokrýt náklady na provoz, se za cca 15 

let provozu nepodařilo zajistit. Budova „ 

produkovala“ každý rok pro obec ztrátu 

cca 150 – 160 tis. Kč.

Z uvedených důvodů Rada obce 

hledala jiné možné využití budovy 

– jako nejúčelnější se nabízela možnost 

přebudování na Dům sociálních služeb. 

Další možností bylo hledat na budovu 

kupce.

Ani jedna cesta se nezdála příliš 

schůdná. Na Dům se sociální péčí by 

bylo možné budovu, dle vyjádření 

projektantů, přebudovat, ale kapacita 

by byla malá a provoz by byl těžko 

ekonomicky samofi nancovatelný. 

Ve stejné době se na OÚ dostaly 

informace o tom, že současný majitel 

bývalého JZD má investiční záměry 

s celým areálem. Informace Radu obce 

vedla k myšlence, zda by bylo možné 

získat objekt bývalého JZD za účelem 

vybudování Domu sociálních služeb. 

Tento objekt se výrazně lépe hodí pro 

uvažovaný účel než bývalé zdravotní 

středisko. Výhody spočívají zejména 

ve velikosti areálu a potom ve svém 

položení, které dává nebývalé možnosti 

pro vytvoření parkové úpravy dvorního 

traktu a vytvoření ideálních podmínek 

pro klidně prožitý podzim života občanů, 

kteří nejsou, z jakýchkoliv důvodů, 

schopni důstojně a samostatně bydlet.

Z iniciativy obce následovalo několik 

složitých jednání s majitelem bývalého 

JZD o možnostech získání tohoto 

objektu a současně o možnosti prodeje 

bývalého zdravotního střediska. 

Po několika jednáních byla „ 

výměna“ objektů reálná. Tento okamžik 

byl naprosto zásadní a znamenal pro 

Radu obce „konec“  nezávazných řečí 

o tom, co by kdyby. Rada stála před zcela 

reálnou možností „výměny“ nemovitostí 

a v tu chvíli si začala uvědomovat tíhu 

takto zásadního rozhodnutí, které jistě 

zasáhne do celé  infrastruktury obce.

Rada, dle mého názoru, postupovala 

naprosto pragmaticky. Nezačala 

diskutovat a rozhodovat zda výměnu 

uskutečnit, nebo ne, ale nechala si 

několik týdnů na zvážení a postupnou, 

velice otevřenou, diskuzí pojmenovala 

veškerá rizika a stanovila několik 

podmínek, které musí být splněny.

Zejména se jedná o následující:

- musí být zachována lékárna v naší 

obci,

- musí být vyřešeny náhradní 

 Zastupitelstvo obce 
 ze dne 20. 9. 2007
1.  ZO schvaluje:

1.1. Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku 

České republiky č. 62-2-971/2007 o bez-

úplatném převodu 2 ks radiostanice

1.2. Zpracování žádostí o dotace na investice: 

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN V ZŠ 

a REGENERACE VEŘEJNÝCH PLOCH 

OBCE VRANOVICE

1.3. Převod pozemků 2239/33 – 400 m2

 vše KN            2239/34 – 1262 m2, 

2437 – 3072 m2, 2239/1 – 5281 m2, 2428 

– 1885 m2, 2436 – 4327 m2

 Místní organizaci Moravského rybářské-

ho svazu Vranovice za cenu 16.227,-Kč, 

náklady, související s geometrickým za-

měřením uhradí kupující.

1.4. Prodej spoluvlastnického podílu 

124/1000 na nemovitosti p.č. st.183/1 

paní Anně Faronové za cenu jen 1,- Kč 

z důvodu, že se jedná o dodatek k prode-

ji nemovitosti (domu) a pozemek nebyl 

uveden v původní smlouvě

1.5. Prodej nemovitosti budova č.p. 647 

Náves, pozemek p.č. st. 4/1 o rozloze 633 

m2 a část pozemku p.č. 2564/3 za pod-

mínky koupě budov a příslušných po-

zemků v areálu č.p. 53. Koupě a prodej 

budou ve stejné kupní (prodejní) ceně. 

Vzájemné závazky a pohledávky budou 

následně započteny. Převod bude usku-

tečněn za podmínek, že objekt bývalého 

JZD bude vyklizen, obec převezme stá-

vající nájemní smlouvy a než obec vybu-

duje náhradní prostory v objektu bývalé-

ho JZD, ponechá nový majitel v budově 

ZS č.p. 647 provoz Lékárny.

1.6. Úvěr ve výši 7.000.000,-Kč od Volksbank 

CZ a.s. Brno za účelem úhrady kupní 

ceny pozemků v lokalitě Ivaňská-Hlinek 

(dle již uzavřených Smluv o smlouvách 

budoucích) a na vybudování inž. sítí 

a komunikace v dané lokalitě.

1.7. Koupi pozemků PK 446 – 1705 m2, 

447 – 1809 m2, 448/1 – 1349 m2, 448/2 

– 2097 m2, 438 – 1399 m2, 439/1 – 798 

m2, 439/2 – 798 m2, 440/1 – 1334 m2, 

440/2 – 1331 m2, 441/1 – 1378 m2, 441/2 

– 252 m2, 442/1 – 1194 m2, 442/2 – 511 
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prostory pro ostatní nájemce 

Zdravotního střediska, zejména pro 

ZUŠ, pěvecký sbor a klub důchodců. 

Náhradní prostory budou hledány i pro 

pedikúru a pro zvěrolékaře,

- obec musí mít záruky, že bývalé 

zdravotní středisko nebude využito pro 

účely neslučitelné s představami obce. 

Záměr nového majitele je vybudovat zde 

byty, což obec podporuje,

- jako starosta jsem si stanovil další, 

pro mne zcela klíčovou podmínku 

– že rozhodnutí zastupitelstva nesmí být 

„politické“, ale věcné a že musí být přijato 

výraznou většinou zastupitelů, a ne 

rozdílem jednoho hlasu. K tomuto mě 

vedlo vědomí, že realizace vybudování 

a zejména zajištění fi nančního krytí 

Domu sociálních služeb nebude snadné, 

ale naopak bude vyžadovat trpělivou, 

důslednou a profesionální přípravu od 

projektů až po získání dotačního krytí. 

K tomu bude nutná podpora všech 

zastupitelů a veřejnosti.

Stanovené podmínky byly splněny 

a zastupitelstvo rozhodlo poměrem 

hlasů 13:1.

Co toto rozhodnutí znamená pro 

veřejnost. Z krátkodobého hlediska nic 

rozhodujícího:

- provoz lékárny nebude omezen ani 

zrušen,

- klub důchodců se bude moci 

scházet ve školském klubu

- ZUŠ a dalším nájemcům budou 

nabídnuty rovnocenné náhradní 

prostory.

A z dlouhodobého hlediska - několik 

základních změn:

- obec získá možnost vybudování 

Domu sociálních služeb v areálu 

bývalého JZD, tímto dojde k zásadnímu 

zlepšení sociálních služeb v celé obci,

- obec se zbaví prodělečné budovy 

zdravotního střediska,

- soukromý investor vybuduje ve 

středu obce několik bytových jednotek.

Co toto rozhodnutí  znamená pro obec: 

„starosti starosty“, ale nejen pro starostu, 

ale pro celou Radu a Zastupitelstvo - 

velký závazek zrealizovat celý projekt. 

Jde o úkol nesmírně těžký, ale věřím, že 

za podpory veškerých členů Rady obce 

a všech zastupitelů se podaří „dotáhnout“ 

vše do úspěšného konce a výsledkem 

bude vybudování ojedinělého areálu 

sloužícího všem spoluobčanům, kteří 

využijí jeho služby.

Závěrem mi dovolte dvě poděkování: 

ke dni 1. 9. 2007 opustil naší školu 

dlouholetý ředitel PaedDr. Vlastimil 

Kropáč. Touto cestou si dovolím 

poděkovat za jeho dlouholetou 

a úspěšnou práci při Základní škole.

Dále si dovolím touto cestou 

poděkovat za vedení Kulturní komise 

p. Janu Rausovi. P. Rausovi se podařilo 

za několik posledních let zorganizovat 

několik kulturních a společenských akcí, 

které se již stávají tradicí (Vranovické 

jaro, rozžíhání vánočního stromu, 

masopustní průvod). P. Raus se ze 

zdravotních důvodů ke dni 1. 10. 2007 

vzdal funkce zastupitele i funkce 

předsedy kulturní komise. Ještě jednou 

touto cestou děkuji a přeji pevné zdraví.

Ing. Jan Helikar

starosta obce

m2, 445 – 2859 m2,

 Celkem tedy 18 814 m2 dle již uzavře-

ných smluv o smlouvách budoucích. 

1.8. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 

bankovní záruky ve prospěch České spo-

řitelny č. 7-98/666 550-658 ze dne 14. 12. 

1998

1.9. Rozpočtové opatření č. 3/2007. Celkové 

příjmy 21.698.612,-Kč a plánova-

ný úvěr 2.330.000,-Kč. Výdaje ve výši 

22.986.700,-Kč. Předpokládaný zůstatek 

k 31. 12. 2007 ve výši 1.041.912,-Kč.

1.10. Prodloužení termínu u usnesení 3.2.1. 

(vytvořit spolu s ředitelem dlouhodobá 

pravidla a kriteria pro provoz MŠ v době 

hlavních prázdnin)  do 31. 12. 2007.

2.  ZO ukládá:

2.1. Zajistit opravu komunikace u nákupní-

ho střediska na ul. Obchodní

 Termín: 31. 12. 2007, O. starosta

2.2. Rozepsat rozpočtové opatření do účtů 

a dodržet schválené RO č.3/2007.

 Termín 31. 12. 2007, O: Starosta, účetní

3.  ZO bere na vědomí:

3.1. Zprávu o kontrole usnesení

3.2. Zprávu starosty o činnosti Rady obce

3.3. Přednesenou zprávu o plnění plánu in-

vestic

3.4. Přednesenou zprávu o vyhodnocení 

oslav 750. výročí obce

3.5. Vyhlášení inventarizace

Zasedání Rady obce

 Usnesení rady č. 17/2007 
 ze dne  27. 8. 2007
 Rada:

1. schvaluje:    

1.1. Vyvěsit na Úřední desce záměr prodat 

podíl pozemku pod domem č. p. 183  

1.2. Rada obce souhlasí s cenou za vypra-

cování projektové dokumentace na VO 

a MR na ul. Příční za cenu 17.493,-Kč 

s DPH – RGV a.s. Břeclav

1.3. Rada obce schvaluje udělení plné moci 

starostou společnosti EUROVISION, 

s.r.o. ke všem právním úkonům spoje-

ným s projednáním podkladů a zpraco-

vání žádosti o podporu z Operačního 

programu Životního prostředí na pro-

jekt „Zateplení budovy základní školy“. 

1.4. Rada obce schválila žádost o dofi nan-

cování přímých nákladů na vzdělávání 

v MŠ ve výši 39.417,-Kč, s tím, aby dofi -

nancování bylo provedeno z již schvále-

né dotace pro ZŠ ve  výši 1.847.600,-Kč.

2.  Ukládá:

2.1. Rada ukládá vyhodnotit návrh Smlouvy 

o způsobu užívání nemovitosti za-

psané do konkurzní podstaty úpadce 

Agrodružstvo Vranovice - v likvidaci.

 T: ihned, O: JUDr. Radek Mach

2.2. Rada obce ukládá zveřejnit záměr pro-

najmout obecní sklep + 2 místnosti na 

obecním dvoře za splnění stanovených 

podmínek.

 T: ihned, O: starosta 

2.3. Rada ukládá provést kompletní vyúčto-

vání nákladů a výnosů obce spojených 

s oslavami k 750 letům obce od první 

písemné zmínky.

 T: 30. 9. 2007, O: starosta, místostarosta

2.4. Rada ukládá vyvěsit záměr prodeje bu-

dovy Náves 647 s příslušným pozemkem 

a současně za stejnou hodnotu koupi bu-

dov bývalého JZD s příslušnými pozem-

ky. 

 T: ihned, O: starosta

2.5. Rada ukládá svolat poradu zastupitelů 

na termín:13. 9. 2007 (týden před ZO) za 

účelem projednání prodeje nemovitosti 

Náves 647 a následné koupi budov areálu 

bývalého JZD.

 T: ihned, O: starosta

2.6. V ZO dne 20. 9. 2007 předložit ke 

schválení Úvěrovou smlouvu na nákup 

pozemků a následné zasíťování a vybu-

dování komunikace v lokalitě Ivaňská 

x Hlinek. Předložit ke schválení koupě 

pozemků v dané lokalitě dle uzavřených 

Smluv o smlouvách budoucích. 

 T: 13. 9. 2007, O: starosta

2.7. Rada ukládá zpracovat systém pro pra-

videlné zajištění a vyhodnocení pořádku 

na jednotlivých ulicích (předzahrádky, 

odstavená auta, stavební materiál atd).

 T: 30. 9. 2007, O: ing. Jiří Hladík 

2.8. Připravit systém zpoplatnění za uložení  

suti a jiného odpadu domácností.

 T: 30. 11. 2007, O: starosta

2.9. Rada ukládá vyhodnotit rozhodnutí 

JmK č,j, JMK95001/2007 ve věci Změny 

č. 1 Integrovaného povolení pro Sušárnu 

Pohořelice a v případě potřeby připravit 

podklady pro odvolání.

 T: 10. 9. 2007, O: ing. Jiří Hladík 

Zastupitelstvo obce - pokračování z 1. strany
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2.10. Zadat výběrové řízení na vybudování 

chodníku Ivaňská.

 T: ihned, O: starosta

3.  Bere na vědomí

3.1. Rada obce bere na vědomí informace ře-

ditele ZŠ k zajištění školního roku v MŠ 

a ZŠ.

3.2. Rada obce bere na vědomí hodnotící 

zprávu místostarosty k oslavám 750 let 

obce od prvn písemné zmínky.  

 Usnesení rady č. 18/2007 
 ze dne 10. 9. 2007
 Rada:

1.  schvaluje:

1.1. Rada obce schvaluje program jednání 

ZO dne 20. 9. 2007.

1.2. Rada obce schválila jmenování kon-

kursní komise na obsazení funkce ře-

ditele Základní školy a Mateřské školy 

Vranovice, příspěvková organizace.

1.3. Rada obce schválila uveřejnění znění 

textu na podání přihlášek do konkurs-

ního řízení na obsazení funkce ředi-

tele Základní školy a Mateřské školy 

Vranovice, příspěvková organizace.

1.4. Rada obce schvaluje dodatek č. 2 k Rám-

cové smlouvě o dílo č. 704/546 ze dne 24. 

4. 2007 se společností Eurovision, s.r.o.

1.5. Rada obce schválila zastavovací studii na 

lokalitu „ Ivaňská x Hlinek“ vypracova-

nou ing. arch. Kodýtkovou.

1.6. Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke 

Smlouvě s ing. Žižlavskou.

1.7. Rada obce doporučuje ZO poskytnout 

Sokolu dotaci 34.500,-Kč na půjčení kro-

jů.

1.8. Rada obce schvaluje Mandátní smlou-

vu č. 08/2007 s ing. Vladimírem 

Tauchmanem na technický a autorský 

dozor na stavbě komunikace U hřiště.

2.  Ukládá:

2.1. Rada obce ukládá nadále průběžně kon-

trolovat dodržování všech právních no-

rem u provozu společností ATRAX a Su-

šárna Pohořelice.

 T: trvale, O: starosta, ing. Hladík

2.2. Ukládá starostovi jednat se společností 

Eurovision o možnosti změny splatnosti 

provizní části odměny. 

 T: ihned, O: starosta

3. Bere na vědomí

 Rada obce bere na vědomí přednesenou 

zprávu o životním prostředí v obci.

 Usnesení rady č. 19/2007 
 ze dne 24. 9. 2007
 Rada:

1. schvaluje 

1.1. Rada obce zamítla žádost o pronájem 

(po p. Slaném) pozemků u Hájku p.č. 

681/1 a 678. Rada trvá na vyklizení do 

30. 10. 2007.

1.2. Rada obce schvaluje smlouvu s ing. No-

vákem na vypracování energetického 

auditu a průkazu energetické náročnosti 

v ceně 33.320,-Kč včetně DPH.

1.3. Rada obce schvaluje pronájem obecního 

sklepa a 2 místnosti za cenu 1,-Kč á rok 

na dobu 50 let, technické zhodnocení se 

stane majetkem nájemce.

1.4. Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 

č. S022600096 se společností A.S.A. spol. 

s r.o.

1.5. Rada vybrala dodavatele HaSt, spol. 

s r.o. na akci vybudování chodníků na 

ul. Ivaňská za cenu 320.532,-Kč včetně 

DPH.

1.6. Rada vybrala projektanta ing. Jána 

Martinkoviče na vypracování projektové 

dokumentace pro stavební řízení v roz-

sahu PD pro realizaci na stavební prá-

ce „Regenerace veřejných ploch v obci 

Vranovice“ za cenu 203.000,-Kč.

1.7. Rada schválila zadat výběrové řízení na 

akce „komunikace U Hájku a Nosislav-

ská“ Hodnota dle výkazu měr je cca 4,5 

mil včetně DPH. Současně určila hodno-

tící komisi: předseda D. Dofek, členové 

N. Rejtková, ing. Jebavý.

1.8. Rada zamítla přistoupení ke Smlouvě 

obcí a měst proti daňové diskriminaci.

2.  Ukládá:

2.1.  Oslovit společnost Atrax s požadavkem 

na odkoupení pozemků v Dolinách za 

odhadní cenu.

 T: 15. 10. 2007, O: starosta

2.2. Vypracovat seznam nevyhovujících 

chodníků za účelem opravy vlastními 

zaměstnanci. 

 T: ihned, O: ing. Hladík, D. Dofek

2.3. Uskutečnit společnou prohlídku hřbi-

tova za účelem určení nutných oprav 

a vykácení stromů (u kterých kořeny 

znehodnocují hroby).

 T: 15. 10. 2007, O: starosta, ing. Hladík, 

D. Dofek

2.4. Svolat poradu předsedů všech spolko-

vých organizací za účelem projednání 

možností fi nancování ze strany obce 

a další spolupráce obce a spolkových or-

ganizací.

 T: 15. 10. 2007, O: starosta

2.5. Projednat možnosti přestěhování nájem-

ců v ZS do nabídnutých náhradních pro-

stor.

 T: 15. 10. 2007, O: starosta 

2.6. Zadat výběrové řízení na vypracová-

ní projektu kompletních inženýrských 

sítí a komunikace na lokalitu Ivaňská x 

Hlinek.

 T: 15. 10. 2007, O: starosta

2.7. Zveřejnit záměr prodeje obecního po-

zemku v areálu Sila a následný výkup 

pozemků pod komunikací. 

 T: 30. 10. 2007, O: starosta

2.8. Ukládá vypracovat nájemní smlouvu na 

pronájem obecního sklepa a dvou při-

lehlých místností.

 T: 16. 10. 2007, O: JUDr. Mach

 Ruší

3.1. Rada obce ruší usnesení č. 1.1 ze dne 6.8. 

2007.

 Usnesení rady č. 20/2007 
 ze dne 8. 10. 2007
 Rada:

1. schvaluje: 

1.1. Rada obce schválila jako předsedu 

Kulturní a sportovní komise Petra 

Škamradu.

1.2. Rada obce se nebude zabývat anonymní-

mi dopisy. Veškeré připomínky lze řešit 

adresně písemně, osobně, na veřejném 

jednání Zastupitelstva obce atd.

2. Ukládá:

2.1. Trvale a průběžně sledovat a zajišťovat 

udržování pořádku v obci (předzahrád-

ky, odstavená  auta, stavební materiál 

atd.)

 T: průběžně, O:Ing. Hladík, zastupitelé 

dle přidělených obvodů

2.2. Dvakrát ročně do Vranovického občas-

níku vypracovat hodnocení úklidu s dů-

razem na kladné příklady.

 T: 2 x ročně, O: ing. Hladík

2.3. Předložit ZO ke schválení příspěvek na 

IDS na r. 2008 dle platné smlouvy.

 T: jednání ZO, O: starosta

2.4. Zadat vypracování znaleckého posudku 

na JZD.

 T: ihned, O: starosta

Upozornění 
na povinnou 
výměnu 
řidičských 
průkazů
Řidičské průkazy vydané 
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 
jsou platné do 31. 12. 2007

Řidičské průkazy vydané 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 
jsou platné do 31. 12. 2010

Řidičské průkazy vydané 
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 
jsou platné do 31. 12. 2013

Žádosti o výměnu přijímá odbor 

dopravy MěÚ Pohořelice
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Vítáme nové 
prvňáčky
Do první třídy letos nastoupilo 

těchto 24 dětí:

Benešová Věra

Bezvoda Jiří

Čeleda Jan

Dubský Jan

Halámka Jaroslav

Hochmanová Veronika

Hrstka Jan

Kakurová Tereza

Karpíšková Karolína

Klímová Natálie

Kohout Roman

Kozlová Sabina

Kubíček Adam

Láska Vojtěch

Mazuch Jiří

Nečasová Eliška

Něníčková Michaela

Ohera Lukáš

Petrášová Josefi na

Rapcová Adéla

Stankovičová Natálie

Suchánek Marek

Šopíková Leona

Zedníček Filip.

Nový školní rok 
přináší změny ve 
výuce
V letošním školním roce se zavádí do 

škol povinnost uskutečňovat vzdělávání 

na základě tzv. Rámcového vzdělávacího 

programu, který vymezuje základní 

rámce vzdělávání.

Na naší škole byl vytvořen školní 

vzdělávací program, jenž se letos poprvé 

realizuje v 1. a  6. ročníku.  Má žákům 

pomoci utvářet a postupně rozvíjet tzv. 

klíčové kompetence a poskytnout základ 

všeobecného vzdělání. Vzdělávání má 

být orientováno zejména na situace blízké 

životu a na praktické jednání. V ostatních 

ročnících budou žáci a učitelé nadále 

pracovat podle tradičního vzdělávacího 

programu Základní škola.

Počet tříd na škole se zmenšil na 

dvanáct. V důsledku nedostatku žáků 

byla otevřena pouze jedna šestá třída. 

Celkem je na 1. stupni 102 žáků a na 

2.stupni 180 žáků. V učitelském sboru se 

také změnila situace. Do důchodu odešla 

paní učitelka Doležalová a ze stejného 

důvodu ukončila působení v naší škole 

i paní učitelka Mgr. Stekleinová. Na 

vlastní žádost odešel PaedDr. Vlastimil 

Kropáč a proto je zatím místo ředitele 

neobsazeno. Nový ředitel bude jmenován 

na základě výsledku vyhlášeného 

konkurzu.

V mateřské škole ukončila pracovní 

poměr paní Dvořáčková a na volné 

místo nastoupila paní Hladíková. 

Školní klub pracuje pod vedením paní 

Bývalcové, která zaplnila místo po paní 

Hladíkové. Školní družinu vede nadále 

paní Kneblová.

Na závěr přeji všem zaměstnancům 

a žákům školy, aby byl pro ně tento 

školní rok úspěšný.

Dr. Jindřich Hnízdo,

zástupce ředitele školy

Okna školy dokořán

Otázky pro radu obce

Nesnesitelný hluk ráno, večer 

i o víkendech. S tím se už dlouho potýkají 

obyvatelé bydlící v blízkosti společnosti 

Atrax Metal Morava. Byla učiněna nějaká 

opatření ze strany obce?

Odpovídá starosta Jan Helikar:
Rada obce k tomuto přijala naprosto 

nesmlouvavé stanovisko. Na jakoukoliv 

stížnost občanů na porušování 

Provozního řádu společnosti Rada 

reaguje tím, že provede okamžité 

prověření stížnosti v samém areálu 

a pokud je stížnost oprávněná, tak sepíše 

protokol o provedené kontrole a zašle 

na příslušná místa, Inspekce životního 

prostředí, stavební úřad atd. K tomuto 

postupu v letošním roce došlo ve dvou 

případech. 

Aniž bych to chtěl zakřiknout, musím 

konstatovat, že v oblasti dodržování 

provozní doby došlo ze strany Atraxu 

k podstatnému zlepšení. V tomto 

nesmlouvavém trendu bude Rada obce 

i nadále pokračovat.

Sušárna Pohořelice: Zápach z chovu 

kuřat trápí občany několik let. Je naděje 

na zlepšení situace?

Odpovídá člen rady Jiří Hladík:
Životní prostředí v obci ovlivňuje 

významnou měrou a to zápachem 

při vyskladňování jatečních brojlerů 

a likvidaci podestýlky. V rámci povolování 

činnosti výkrmu brojlerů docházelo ke 

spoustě odvolání ze strany obce, peticím 

občanů. Přesto došlo k povolení této 

činnosti rozhodnutím Krajského úřadu 

Jm kraje, Odboru životního prostředí 

vydáním Integrovaného povolení. Toto 

povolení stanovuje závazné podmínky 

provozu výkrmny brojlerů. Provozovna je 

defi nována jako velký zdroj znečišťování 

ovzduší.

Mezi obcí a Sušárnou Pohořelice 

došlo k uzavření dohody o spolupráci,  

vzájemné informovanosti, ve které se 

mimo jiné Sušárna Pohořelice zavázala 

k fi nančnímu příspěvku 250.000,-

Kč ročně. Částka bude věnována na 

zlepšení životního prostředí v obci, 

především na Kopečkách, které jsou 

výrobně nejblíže. Z dosavadní praxe 

lze konstatovat, že plněním podmínek 

Integrovaného povolení a dohody 

o spolupráci lze vliv na životní prostředí 

v obci minimalizovat, znečištění ovzduší 

je v mezích hygienických norem, zápach 

je na snesitelné úrovni.

Na přelomu července a srpna došlo 

ke značnému zápachu nikoliv vlivem 

Sušárny Pohořelice, ale vlivem odběratele 

podestýlky. Z důvodu značného sucha se 

mu nepodařilo dostatečně zapravit mrvu 

do půdy.

Jak je to s úklidem veřejných 

prostranství a soukromých pozemků?

Odpovídá člen rady Jiří Hladík:
Byl vytvořen Úklidový řád obce, 

který stanovuje a defi nuje základní 

Bolavá místa 



Vranovický občasník 5

pravidla pro zajištění úklidu a pořádku 

v obci a v celém katastrálním území 

obce. V tomto dokumentu jsou 

vymezeny veřejné plochy, četnost 

úklidu, odpovědnost za úklid a kontrolní 

činnost.

Za úklid veřejných prostranství jsou 

zodpovědní zejména zaměstnanci obce, 

členové spolků a organizací, majitelé 

a provozovatelé obchodů, restaurací, 

provozoven výrobních a služeb.

V rámci obecně platných právních 

norem je významná i odpovědnost 

občanů.(např. zimní údržba chodníků 

před vlastní nemovitostí). Hlavní 

kontrolní činnost je na všech zastupitelích 

obce a obecně na obyvatelích obce.

Za uplynulý rok se podařilo mnohé 

v úklidu veřejných ploch  i soukromých 

pozemků, především před prázdninovým 

vyvrcholením oslav 750 let obce. Došlo 

také k odklizení černých skládek v rámci 

katastru obce (zejména zásluhou 

Mysliveckého svazu). Je samozřejmé, že 

situace není ideální, v úklidu veřejných 

ploch i soukromých ploch máme 

rezervy. Usnesením rady bylo stanoveno 

trvale a průběžně sledovat a zajišťovat 

udržování pořádku v obci, předzahrádky, 

odstavená auta, stavební materiál atd. 

Dvakrát ročně bude provedeno 

vyhodnocení této problematiky ve 

Vranovickém občasníku s důrazem na 

kladné příklady.

U Hlinku vyroste 
nová obytná zóna
Poptávka po možnostech výstavby 

rodinných domů ve Vranovicích 

roste. Brzy bude mít čtyřiadvacet 

stavebníků možnost postavit si vlastní 

dům v plánované lokalitě U Hlinku. 

„Zvýšený zájem o stavbu rodinných 

domů koresponduje s mírným nárůstem 

počtu obyvatel v obci, proto jsme nechali 

vypracovat územní studii, která navazuje 

na bytovou výstavbu v jihovýchodní části 

Vranovic, směrem na Ivaň,“ upřesnil 

záměr vedení obce starosta Jan Helikar. 

Na vykoupení pozemků a vybudování 

inženýrských sítí a komunikací bude 

potřeba úvěr ve výši sedmi milionů 

korun a ten by se měl, podle vyjádření 

Jana Helikara, splatit následným 

prodejem stavebních míst.

 Z blízkosti lesa a mírného svahu, 

na kterém budou nové domy stát 

vychází i urbanistické a architektonické 

řešení. „Jedná se o samostatně stojící, 

jednopodlažní domy, s možností sklepení 

a obytného podkroví. Nechceme narušit 

charakter venkovské zástavby a jde 

nám také o citlivé napojení staveb do 

volné krajiny,“ uvedl starosta. Velikost 

stavebních parcel se pohybuje od 600 

do 800 metrů čtverečních, přičemž bude 

ponechána možnost sousední parcely 

slučovat. Cena stavebních pozemků ještě 

není přesně stanovena ale pravdou je, 

že nabídky ze strany kupujících šplhají 

v současné době až k částce šesti set 

korun za metr čtvereční. „Chceme vyjít 

vstříc především domácím zájemcům. 

V prvním kole budou mít tedy přednost 

stavebníci s trvalým bydlištěm ve 

Vranovicích,“ potvrdil Jan Helikar. 

Předpokládaný termín realizace 

výstavby je rok 2008 a neuspokojení 

zájemci nemusí truchlit. Připravena je už 

druhá fáze výstavby pro další dvacítku 

domů ve lokalitě Nad Dolinami. 

-hum-

Czech Point: Úřad 
přišel za lidmi
Z malých obcí prověřily systém 

jediné Vranovice

Zkušební provoz projektu 

Ministerstva vnitra s názvem Czech 

Point prošel testovacím obdobím a může 

se zavádět na dalších kontaktních 

místech v republice. Díky tomuto 

programu nemusí občané a právnické 

osoby jezdit na úřady do vzdálených 

míst, aby získali ověřené výpisy. Týká 

se to katastru nemovitostí,  obchodního 

a živnostenského rejstříku. Nyní stačí 

zajít na městský, či obecní úřad a za 

padesátikorunu dostanete výpis na 

počkání. 

Do zhruba půlročního pilotního 

projektu bylo zapojeno zatím jen třicet 

šest městských úřadů a pouze jediná 

obec v republice. „Vranovice byly do 

pilotního projektu vybrány, co by 

jediný zástupce malých obecních úřadů, 

disponující vlastní matrikou a služby 

využilo už několik desítek lidí,“ uvedl 

starosta Jan Helikar.  Jak potvrdila 

matrikářka Miluše Sedláčková, zatím 

lidé o službě moc nevědí a ze zvyku jezdí 

do okresního města, přesto ji už využilo 

na padesát občanů. „Největší zájem je 

o výpisy z katastru nemovitostí, zájemci 

o výpis z obchodního, či živnostenského 

rejstříku se vyskytují jen ojediněle. Ale ti 

co přišli si službu pochvalovali, jsou rádi, 

že nemusí cestovat do města,“ uvedla. 

V rámci celé republiky bylo 

ve zkušebním provozu vydáno na 

kontaktních místech celkem 9.570 

výpisů z katastru nemovitostí, 7.089 

výpisů z obchodního rejstříku a 481 

výpisů z živnostenského rejstříku. 

Obec Vranovice dostala od 

Ministerstva vnitra poděkování za aktivní 

účast a starosta byl jmenován členem 

řídícího výboru pro projekt Czech Point. 

„Jde především o předání zkušeností 

dalším zájemcům a vyhodnocení 

připomínek k provozu. Od ledna 2008 

mohou možnosti poskytování výpisů 

využít další obecní úřady a ministerstvem 

stanovené instituce, ale musí se do 

projektu přihlásit. Postupně mohou být 

tyto služby spuštěny v celé republice,“ 

míní starosta.

-hum-

Vranovice budou 
zelenější 
Odpočinkové zóny s lavečkami, 

stromová alej, květinové záhony 

i sportovně polyfunkční hřiště, to je 

nástin toho, jak by mohly vypadat 

Vranovice už v příštím roce. Nejde 

o žádnou maličkost, na obecním úřadě 

už čeká na realizaci rozsáhlá studie 

Regenerace veřejných ploch. 

„Původně jsme chtěli vesnici zkrášlit 

jen několika stromy, ale pak jsme 

objevili možnost dotace z evropských 

fondů a odborníci doporučili mnohem 

velkorysejší realizaci zazelenění obce,“ 

uvedl starosta Jan Helikar. Studie se 

zabývá osmi nejfrekventovanějšími místy 

ve vesnici, mezi které patří například 

Náves, historická socha sv. Floriánka, 

ale i prostor vedle fotbalového stadionu, 

kde má vzniknout nová sportovně 

Dění v obci 
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odpočinková zóna. „V projektu se 

počítá také se stavebními a zahradními 

úpravami a s plánovanými zhruba devíti 

miliony korun se stal nosnou investicí 

pro příští rok. Rozsah realizace bude ale 

záviset na přidělení dotace z unie,“ míní 

starosta. Ve výčtu projektových novinek 

jsou zakreslená odpočívadla s pergolami, 

stromy i keře, zakomponovaná jsou 

i parkovací místa, stojany na kola, dvě 

dětská hřiště i zastřešená zahrádka 

s posezením a informační tabulí pro 

cykloturisty. 

Pokud se dílo podaří, stanou se 

Vranovice lákavým místem k zastávkám 

a posezením nejen pro místní, ale i pro 

turisty.  „Bude to velký pokrok směrem 

k malebnosti obce, bude to pěkné,“ těší 

se starosta.

Plánované změny v jednotlivých 

lokalitách:

U stadionu
Nová sportovně odpočinková zóna 

s polyfunkčním hřištěm pro děti 

školního věku i dospělé

Dětské hřiště

U Floriánka
Stromy, keře, květinové záhony

Opěrná zídka kolem Floriánka, se 

čtyřmi lavečkami

Cukrárna U Killingerů
Informační tabule pro cykloturisty

Zastřešená zahrádka pro 25 lidí

Odpočívadlo

Dětský koutek

Náměstíčko
Stávající květinové záhony obyvatelek 

doplní parkové úpravy

Odpočívadlo

F-Club
Nový chodník

Travnatý pás podél silnice

Řada stromů

Ostrůvek u závor
Velký strom s podrostem keřů

Ulice Školní
Stromová alej a travnaté pásy

Vjezdy mezi chodníkem a silnicí 

budou zpevněny

U památníku 2. svět. války – nové 

dláždění, záhony, dosadba nízkých 

keřů

Náves
Kompletní rekonstrukce povrchů

Řada stromů ve středovém pásu

Parkovací místa pro 16 aut

Dětské hřiště nahradí odpočívadlo 

s pergolou

-hum-

Ředitel rakouské společnosti Manfred 

Datler a starosta Jan Helikar, chtějí 

pokračovat v přeshraniční spolupráci.    

Foto: D. Humpolíková

Rakouská 
společnost 
vykupuje obilí ve 
Vranovicích
Dvě obrovské haly, které vyrostly 

během léta na jihozápadním okraji 

Vranovic, slouží jako příjmové místo 

pro výkup obilovin a skladování 

alternativních produktů. Zbudovala je 

tu rakouská společnost, která v Česku 

působí pod názvem Raiff eisen Agro 

Morawa a.s. 

V úterý 25. září dopoledne se do areálu 

skladů sjelo na tři stovky hostů, včetně 

představitelů obce, rakouské společnosti 

a rakouských i českých zemědělců. Kromě 

ofi cialit se za doprovodu dechové hudby 

Mikulovanky čepovalo pivo, koštovalo 

víno a podával se guláš. Takovýmto 

pohoštěním uvedla společnost, která se 

obchodem s obilovinami zabývá více 

než sto let, do podvědomí veřejnosti 

svůj první skladový areál v republice. 

“Společná Evropa nás nutí nově 

přemýšlet o možnostech přeshraniční 

spolupráce. Jsem hrdý, že můžeme 

otevřít toto stanoviště ve Vranovicích,“ 

nechal se slyšet předseda společnosti 

Franz Friedl při slavnostním projevu. 

„Jedním z rozhodujících momentů, 

který rozhodl o koupi pozemků ve 

Vranovicích, byla blízkost železnice, 

kterou chceme využívat,“ přiblížil 

začátky realizace výstavby hal ředitel 

společnosti Manfred Datler. Podle jeho 

slov vyrostly haly v rekordním čase. 

V květnu byly podepsány smlouvy 

s majiteli pozemků a za dva měsíce byla 

vyřízena potřebná povolení. Začátkem 

července vjely na pozemky první bagry 

a osmnáctého se už uskutečnila první 

přejímka obilí. Haly o rozměrech 30 x 

50 metrů pojmou naráz sedm až osm 

tisíc tun obilí a náklady na realizaci 

se rovnají téměř třem a půl milionu 

korun. Jediné co zbývá je doladit okolí 

zastavěné zóny. „Máme v plánu terénní 

úpravy a výsadbu zeleně,“ potvrdil 

Manfred Datler. Starosta Vranovic Jan 

Helikar věří, že společnost naváže s obcí 

dobré vztahy. „Rádi bychom navázali 

vzájemnou spolupráci i se starostou 

Mistelbachu, kde společnost sídlí,“ přeje 

si Jan Helikar.

-hum-

Ivan Karpíšek ve svém oblíbeném tričku 

s návodem na přípravu tradičního 

brazilského nápoje.

Foto: Dagmar Humpolíková

Ivan Karpíšek je 
bafuňář s duchem 
sportovce
Celý svůj život zasvětil sportu, 

i když sám utrpěl v mládí zranění, kvůli 

kterému se oblíbené gymnastice nemohl 

dál věnovat. Ivan Karpíšek z Vranovic 

sám s úsměvem říká. “Co jsem nemohl 

dokázat na poli sportovním, to jsem 

dostihl po stránce bafuňářské.“ O jeho 

slovech svědčí skutečnost, že již několik 

let patří mezi elitu sedmi mezinárodních 

rozhodčích silového trojboje, který mu 

učaroval. 

„Po zranění v roce 1964 vyhlídky na 

vrcholový sport skončily. Co mě zbývalo? 

Hospoda nebo tělocvična. Tak jsem 

alespoň rekreačně chodil do tělocvičny 

a jeden kluk tam tehdy začal tahat činky. 

Pomáhal jsem mu a začal se o kulturistiku 

zajímat podrobněji,“ vypráví o svých 

trenérských a funkcionářských začátcích 

Ivan Karpíšek. Postupem času se přes 

okresní a krajský svaz vypracoval až 

do Českého svazu silového trojboje, 
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kde aktivně působí jako mezinárodní 

rozhodčí. Ač je už v důchodu, diář má 

popsaný až do konce roku. Kromě 

nabídek na tuzemská mistrovství cestuje 

Ivan Karpíšek často i do zahraničí, 

kde přísně střeží pravidla evropských 

i světových mistrovství. Rád vzpomíná na 

Jihoafrickou republiku a Kapské město, 

Ameriku i Francii, ale trvalá vzpomínka 

mu zůstane také na Brazílii, kde se minulý 

měsíc účastnil světového mistrovství, 

které pořádala Mezinárodní slepecká 

asociace IBSA. K práci s nevidomými 

sportovci přišel před čtyřmi lety. „Ze 

začátku jsem byl z práce s nevidomými 

trošku v rozpacích, bylo to pro mě něco 

úplně nového, ale rychle jsem si zvykl. 

Získali si mě nadšením a kamarádstvím, 

kterým oplývají i specifi ckým humorem,“ 

svěřil se. Samotné Sao Paolo,k de se 

hry odehrávaly, zanechalo v Ivanu 

Karpíškovi spíš negativní vzpomínku. 

„Je to betonové město, průmyslový 

motor jižní Ameriky, ekologové by tam 

měli hodně práce. Naše republika je proti 

němu krásná zahrádka,“ srovnává. 

Jako trenér přivedl Ivan Karpíšek 

řadu svých svěřenců k mistrovským 

titulům a nepopírá, že na kolbišti silového 

trojboje to není snadná záležitost. „Je to 

individuální sport, tedy nezastupitelný. 

Jedinec bojuje sám za sebe, nemůže ho 

nikdo vystřídat. Musí na sobě makat 

celoročně. Když měsíc vynechá, začíná 

znova,“ míní zkušený trenér, který 

neměl za sedmatřicet let práce se svými 

svěřenci Sokola Vranovice jediný úraz. 

„Zbrklost tu není na místě, těžkou 

činkou si v historii trojboje vážně ublížilo 

už několik siláků,“ potvrzuje potřebnou 

rozvahu při vzpírání metráků kouč, 

který by si přál, aby k silovému trojboji 

našlo cestu více odvážlivců. „Kluci, kteří 

by měli zájem o činky se trochu ztrácí, 

snad je odrazuje velká fyzická námaha. 

Přál bych jim, aby se jí tolik nebáli.“ 

Ivan Karpíšek je uznávaným 

odborníkem na mezinárodním poli, 

ale přitom nezapomíná na své domácí 

svěřence. Aktivně vede oddíl silového 

trojboje ve Vranovicích, který dovedl 

nejednou k úspěchům i pořádání 

různých mistrovství. Jeho práci ocenili 

představitelé obce v srpnu, když mu 

v rámci oslav 750. výročí obce ofi ciálně 

předali plaketu za sportovní zásluhy.

-hum-

Paní Blažena Celnarová sbírá poslední 

hrozny ve vinici u Hájku. Vinařství 

Celnar tak ukončilo sběr hroznů. 

Foto: D. Humpolíková

Dodílná. Vinaři 
končí se sklizní 
úrody
V úterý devátého října měli mezi 

prvními vytouženou dodílnou sběrači 

a sběračky ve vinici U Hájku, kde 

sklidili poslední hrozny a byli za to 

řádně odměněni. Piknik v trávě přímo 

ve vinici, který brigádníkům prostřela 

spolumajitelka místního vinařství Zdenka 

Celnarová, by jim leckterý romantik 

mohl závidět. Horké grilované klobásy, 

kafíčko, věnečky i punčový řez nebo něco 

ostřejšího v podobě Borise, vlastně spíš 

jeho alkoholového příjmení, to všechno 

bylo podáváno sběračům jako poděkování 

za práci, kterou odvedli. „Začali jsme 

koncem srpna a až na malé výjimky 

jsme se sběrem u konce. Letos to byla 

příjemná práce, úroda i kvalita hroznů je 

velmi pěkná,“ pochvaluje si majitel Luboš 

Celnar. Není divu, jeho výběry z hroznů 

v podobě Sauvignonu, či Rulandského 

šedého dosáhly cukernatosti 24 stupňů 

a fajnšmekři se tak mohou prý těšit 

na dobrá ročníková vína, která budou 

výborná i na archivování. „Na tuhle práci 

se člověk těší, obzvlášť když svítí sluníčko 

je tu krásně a je tu veselá parta,“ vyznala se 

brigádnice Věra Pavlíková, která pracovala 

celý život v kanceláři a tuhle práci si užívá. 

Stejně jako další desítka brigádnic, je už 

v důchodu a pomoc na vinobraní bere 

jako zpestření. „Bude nám to chybět, zatím 

nevím co budu dělat, ale určitě si zajdu ke 

kadeřnici,“ směje se další z brigádnic Jana 

Strouhalová. 

Špačků už se tedy ve vranovickém 

vinařství bát nemusí, ale bránit se jim 

museli intenzívně. Sedm hektarů vinic 

na kterých rodinná fi rma hospodaří bylo 

prý často v ohrožení. „Náletů bylo hodně, 

ale naštěstí máme dobrého plašiče, který 

je nenechal v klidu usednout, a tak špačci 

sebrali jen málo hroznů,“ má teď o starost 

míň Luboš Celnar.

-hum-

Rybářské závody 
na Stříbrňáku
Lovili ryby a odnesli si televizor

Stočtyři startovních míst bylo prvního 

září vyměřeno pro rybáře z Vranovic 

a širokého okolí na rybníku Stříbrňák. 

Na rybářských závodech konaných 

u příležitosti oslav 750. výročí obce 

Vranovice tu měřili své síly, ale hlavně 

zúročili zkušenosti v lovu ryb. 

I přes nepříznivé počasí byla  místa 

obsazena. Všechny  místenky prodány 

v předprodeji. K původní obsádce ryb 

se zakoupilo 400 kg výběrových kaprů 

o velikosti 55-60 cm. Dalším lákadlem byla 

tombola se 60 cenami. První cenou byla 

uzená  mandolína a poslední útěchou byla 

mucholapka. Celková hodnota tomboly 

činila 10 000 Kč. V této hodnotě se 

zakoupily i čtyři ceny pro vítěze: televizor, 

fotoaparát, DVD přehrávač a rybářský 

prut. 

Po seznámení rybářů s pravidly byly 

závody v 6:00 hodin zahájeny. Asi dvě 

hodiny nepříjemně pršelo, ale to  na 

úlovcích nebylo znát. Chytalo se hned od 

začátku, hlavně kapr. Roznáška piva a vůně 

uzené cigáry z místního řeznictví přilákala 

i nerybářskou veřejnost, která s pozorností 

přihlížela této sportovně-kulturní akci. 

Počasí se časem umoudřilo a dokonce 

vylezlo i sluníčko. To už ale záběrů ubývalo, 

tak jako i  některým závodníkům síly. 

Mohlo se tedy začít s losováním tomboly. 

Tak jak to bývá, na někoho se štěstí usmálo 

i několikrát a někdo to štěstí potká jindy. 

Vranovické spolky informují
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Kantilena ve 
farnosti Vranovice
V neděli 7. října 2007 při fi gurální 

bohoslužbě v 11.00 hod. zpíval v kostele 

ve Vranovicích  sbor dětí a mládeže při 

fi lharmonii Brno – Kantilena (přeloženo 

z latiny = Písnička). Kantilena patří 

k nejvýznamnějším uměleckým tělesům 

v ČR. Pro svou dlouholetou vysokou 

uměleckou kvalitu se řadí ke světové 

špičce ve svém oboru. Za více než 

padesátiletou existenci sbor zpíval na 

1300 koncertech v 17 evropských zemích, 

v USA, Kanadě a Japonsku. Pravidelně 

vystupuje na koncertech s Filharmonií 

Brno, účastní se mezinárodních 

festivalů a soutěží. Interpretačně sbor 

vyrostl na soustavném studiu motet 

vokální polyfonie a na skladbách 

vysoké technické náročnosti, napsaných 

většinou pro Kantilenu. Vánoční 

koncerty v brněnské katedrále sv. Petra 

a Pavla patří pravidelně k vrcholům celé 

sezóny.

Některé výsledky dosažené 

v soutěžích:
Neerpelt 1974 1. cena Cum laude

Celje 1975 Zlatá medaile

Arezzo 1977 1. cena

Prato 1982 1. cena

Neerpelt 1984 1. cena Summa cum laude

Nantes 1985 1. cena Za povinnou 

  skladbu

Praha 1987 1. cena

Neerpelt 2006 1. cena Summa cum laude

Většinu svých skladeb zpívají  

v nadnárodním, vědeckém a kulturním 

celosvětovém jazyku – v latině. Zpívají 

však také i v dalších jazycích.

Zakladatelem Kantileny je Ivan 

Sedláček (nar. 1932), který působil na 

JAMU v Brně. Ve Vranovicích dirigovala  

asistentka dirigenta, zpěvačka, 

klavíristka a sbormistryně Mgr. Zuzana  

Pirnerová (nar. 1981). Dále dirigoval 

absolvent brněnské konservatoře, 

zpěvák, korepetitor a sbormistr Mgr.

Jakub Klecker, který také některé 

skladby doprovázel na varhany. Latinské 

liturgické odpovědi doprovázel na 

varhany vynikající varhaník brněnské 

a olomoucké arcidiecéze, pan Richard 

Stehlík, který je ve Vranovicích a okolí 

již dobře znám. Pro svou znalost  

liturgické latiny moderoval Kantilenu  

Z farnosti
Losování tomboly trvalo skoro hodinu. To 

už se blížil závěr závodů.  Podle propozic 

byly závody ukončeny ve 12:00 hodin. Po 

sečtení délek úlovků následovalo vyhlášení 

čtyř nejúspěšnějších rybářů. První místo 

si odvezl pan Řezáč ze Strachotína, druhé 

místo pan Reim ze Židlochovic, jako třetí 

se umístil pan Baixant také ze Strachotína 

a čtvrtým místem obhájil barvy Vranovic 

náš člen Drahomír Fridrich. Po předání 

cen byl vítěz svými „kamarády“ vhozen 

do rybníka, prý proto, aby se patřičně 

rozloučil s místní rybí obsádkou.

A co se ulovilo? 45 ks kaprů, 4 ks 

cejna, 2ks candát, 1ks perlin,1ks lín, 

3ks ůhoř, 2ks karas,  1ks okoun a 1 ks 

plotice. Nejdelší kapr měřil 61 cm a cena 

útěchy za ulovenou nejmenší rybu láhev 

meruňkovice putovala do Přísnotic. Co 

dodat závěrem, akce se zdařila, vypily se 

čtyři sudy piva, snědlo se 35 kg cigáry a co 

hlavně, rybáři byli spokojeni.

Samozřejmě nesmím zapomenout na 

sponzory, bez kterých by tato akce nešla 

zorganizovat. Byli to:  

Furch František-hudební nástroje, 

Pneuservis Bartoš, Kurka Jaroslav, Koudy 

bar Velké Němčice, Rybářské potřeby 

Kilinger, Dřevomonta Židlochovice, 

Eurookna Ludvík, Pila Vacek, Vrátný Karel, 

Klempex Vranovice, Klimus Ladislav, 

Kovovýroba Olejník, Obec Vranovice, 

Řeznictví Havrilla, Skloservis Rohrer Jan, 

Czechmeister Zdeněk, Vinařství Dofek, 

Vinařství Celnar, Vinařství Reim, Korčák 

Ivo. Poděkování patří i panu Chmelíkovi, 

který se už tradičně  postaral o vyuzení 

cigáry a také všem kteří se podíleli na 

pořádání této akce.

M. L.

Vranovičtí rybáři byli mezi prvními, 

kteří zahájili podzimní výlovy. 

Foto. D. Fialová, Rovnost Břeclavský 

deník

Výlov ryb
Podzimní sobota 13. října 2007 byla 

pro nás rybáře trošku sváteční, lovila 

se betonová nádrž (bývalé koupaliště). 

Ráno v sedm nás přivítal drobný déšť, 

ale to nic neznamenalo, protože nádrž 

už byla vypuštěná a rybáři loví za 

každého počasí. V dubnu letošního roku 

se zde vysadilo 650 ks kapr K2, 500 ks 

kapr K1, 150 ks lín L2, 18 amurů A3, 29 

tolstolobiků T3. I přes nepříznivé počasí, 

kdy na teploměrech v letních měsících 

vyskočila rtuť  na 37 ° C, byl úhyn 

násady minimální. Vylovená násada 

putovala do revírů přidělených dekretem 

Ministerstva zemědělství. 

Vylovilo se: 520 kg kapra, 20 kg lína, 

40 kg amura a 50 kg tolstolobika. Sešlo se 

zde 25 rybářů, pro které bylo přichystáno 

malé občerstvení a něco na zahřátí. Příští 

rok nás čeká i výlov rybníka, kde je rybí 

obsádka mnohem početnější.

S pozdravem Petrův zdar

M.L.

„Dobráci“ dostali 
vysílačky. Zdarma.
Dobrovolní hasiči z Vranovic mají 

důvod k radosti. Hasičský záchranný sbor 

Jihomoravského kraje jim bezúplatně 

převedl k užívání dvě radiostanice, 

každou v hodnotě kolem třiceti tisíc 

korun. „Jedná se o použité radiostanice. 

Jedna je ruční, určená ke komunikaci 

při zásahu a druhou nainstalujeme 

do auta,“ upřesnil využití darovaného 

vybavení vedoucí vranovických hasičů 

Jan Rohrer.  

Radost z nových radiostanic ale 

nahlodává vědomí, že vybavenost 

dobrovolných sborů je stále 

nedostačující a stárne. „Patříme mezi 

nejlépe vybavené „dobráky“ v okolí, 

ale technika je zastaralá. S naší starou 

caskou jezdíme už pětadvacet let a nová 

stojí kolem tří milionů,“ posteskl si Jan 

Rohrer, který se rozhodně nevzdává. 

„Zkusíme se poohlídnout  po nějaké 

starší, časem se snad něco najde,“ 

myslí si. „Všechno je to otázka peněz 

a naši hasiči si nemohou stěžovat na 

nepozornost ze strany obce. Vždyť jen 

letos si pořídili novou fasádu a vyspravili 

hasičskou zbrojnici za sto tisíc korun 

z obecní kasy,“ poznamenal starosta Jan 

Helikar a dodal. „Další fi nanční injekci 

pro dobrovolné hasiče očekáváme od 

Jihomoravského kraje. Částku dvou set 

tisíc korun, na modernizaci výstroje, 

přislíbil sám hejtman Stanislav Juránek,“ 

míní starosta.

-hum-
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Zprávy z TJ 
SOKOL Vranovice 
Výbor TJ Sokol Vranovice děkuje 

panu Ladislavu Vackovi za sponzorský 

dar, který bude využit při montáži žebřin 

v tělocvičně sokolovny.

TJ Sokol Vranovice Vás všechny 

srdečně zveme do naší tělocvičny, kde 

si můžete v kolektivu zacvičit, zúčastnit 

se různých soutěží a utkání, a tak něco 

udělat pro svoje zdraví. 

Předkládáme Vám seznam oddílů 

včetně vedoucích a stejně tak i dobu, kdy 

si můžete do sokolovny přijít zacvičit. 

oddíl/vedoucí/cvičí v

rodiče s dětmi

Jitka Klimešová

pondělí od 15:30 do 16:30

žáci 

Zdenek Hochman 

pondělí od 16:30 do 17:30

žákyně 

Marie a Petra Goliášovy 

pátek od 16:30 do 17:30

ženy 

Jana Hladká 

čtvrtek od 18:30 do 19:30

dorostenky (začnou 1.11.) 

Marta Goliášová 

čtvrtek od 19:30 do 20:30

nohejbal - muži 

Zdeněk Hochman 

pondělí od 18:00 do 19:00

volejbal – smíšené družstvo žen 

a mužů 

Vlastimil Hampejs 

pondělí od 19:00 do 21:00

oddíl stolního tenisu - žáci 

Petr Goliáš 

úterý od 18:30 do 20:00

pátek od 18:00 do 20:00

oddíl stolního tenisu - muži 

Petr Goliáš 

úterý od 20:00 do 21:30

pátek od 20:00 do 22:00

oddíl badmintonu – žáci, dospělí

Bedřich Slaný 

středa od 17:00 do 21:30

oddíl mini kopané 

Jiří Kotačka 

čtvrtek od 20:30 do 21:30

neděle od 19:00 do 21:00

oddíl silového trojboje – dorostenci, 

muži 

Ivan Karpíšek 

pondělí a středa od 18:00

Doufáme, že si z naší nabídky 

vyberete a už se na Vás těšíme.

MG

5. ročník závodu 
na kolech – rekord 
nepřekonán!
Již po páté uspořádala sportovní 

po  temporální stránce, aby jednotlivé 

skladby byly zazpívány v pravý čas na 

správném místě. Celou bohoslužbu 

uzavřel vynikajícím, jásavým preludiem 

také on.

Jedna zpěvačka Kantileny 

komentovala v Židlochovicích varhanní 

výkon pana Stehlíka takto: „To jsem 

v životě ještě neslyšela. Nádherné.“ 

Hudební nabídku zprostředkovala 

odborná asistentka Mgr.Tereza 

Toufarová. V kostele při fi gurální 

bohoslužbě zazněly skladby těchto 

autorů: Gallus, Fauré, Viktoria, Eben 

a Di Lasse. Jednalo se o latinské

ordinárium a skladby  ke kommuniu 

a post missam. Po bohoslužbě zazpíval 

sbor před oltářem, kde sklidil dvakrát 

srdečný potlesk. Do Vranovic přijeli 

i hosté z Brna   a okolních farností  Ivaně 

a Pouzdřan. Všichni měli z fi gurální  

bohoslužby pěkný dojem, moc se líbila. 

Závěrem   poděkoval  Kantileně P.Josef 

Malík a všem popřál příjemnou Boží 

neděli.

Je neobvyklé zúčastnit se takto 

připravené mše svaté ve Vranovicích, 

zvláště  za účasti tak význačného sboru 

a vynikajícího varhaníka. Pokládám za 

nutné poděkovat P.Malíkovi za všechny 

farníky  za péči, kterou věnuje přípravě 

bohoslužeb.

Současné poděkování patří i těm 

občanům Vranovic, kteří se podílejí hrou 

na varhany a zpěvem při normálních 

bohoslužbách.

B. P.

Byli jsme na 
Slavnosti světla 
v Jezeřanech-
Maršovicích
Slavnosti světla nejsou ani 

koncertem, ani mší svatou ... je to spíš 

adorace, která může (nejčastěji bývá) 

vedená laickou veřejností. Rozsvítí se 

svíce na oltáři, usedne deseti popř. více 

členný sbor a zpívá písně z Taizé. Zpěvy 

z Taizé jsou prokládány modlitbami, 

tichem (příležitost k  rozjímání) a např. 

díkůvzdáním, chválami, prosbami 

– přímluvami. Tam, v Jezeřanech 

– Maršovicích šlo např. o 15ti členný 

sbor, a každý z členů sboru zavolal 1-2 

své kamarády, tzn. sešlo se společenství 

40 lidí (celkový počet vč. zpěváků) 

a takto se schází na Slavnosti světla 

pravidelně jendou měsíčně. Po ofi ciální 

části následuje pod kůrem tzv. „agapé“, 

kde se dá příjemně popovídat, vyměnit 

zkušenosti, já byl na Celostátním setkání 

mládeže v Táboře-Klokotech, někdo 

jiný byl zase navštívit nějaké poutní 

místo doma či v zahraničí, besedování, 

domácí, až skoro rodinná atmosféra. 

Zpěvácí (pořadatelé Slavnosti světla) 

s sebou přinesou menší občerstvení 

(někdo donese termosku s čajem, jiný 

sáček s Chipsy, jiný zase víno .... je to 

příjemné. Přitažlivé pro mladé lidi, navíc 

něco nového v kulturním kalendáři 

obce, ..... Akce se konala v sobotu 15. 

9. 2007 a znovu se bude opakovat 

někdy začátkem října – v měsíčních 

intervalech. Řekl bych, že je to fajn 

příklad k následování.

Josef Dofek

Setkání spoužáků
Již po desáté se uskutečnila schůzka 

spolužáků naší školy, ročníků 1927 

a 1928. Setkání se konalo v restauraci 

U Fialů dne 29. 9. 2007. Bylo přítomno 

18 občanů, z toho 5 mužů. K poslechu 

a jako doprovod zpěváků na harmoniku 

zahrál Jenda Němec. Všichni se rozešli 

s příslibem, že příští rok se znovu 

setkají.

red
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komise při obecním úřadě ve spolupráci 

se základní školou cyklistickou časovku 

do vrchu na trati „závory – hřbitov“. 

Pohříchu, zatím nutno konstatovat, že 

cyklistika prozatím ve Vranovicích na 

příliš úrodnou půdu nenarazila. Účast 

čtrnácti závodníků včetně tří z kategorie 

„příchozích“ nebyla sice nikterak masová, 

o to usilovnější však byly předvedené 

výkony. Bohužel, studenější počasí 

a nepříjemný vítr tentokrát nedovolily 

ani jednomu závodníkovi zlepšit si svůj 

nejlepší čas z minulých ročníků. To platí 

i pro kategorii příchozích, kdy i loňský 

rekordman Michal Žaludek zaostal za 

svým nejlepším časem z loňska (1.41,1 

min.) o celých dvanáct vteřin.... Přesto 

však  jeden rekord letos padl – závodu se 

zúčastnila i žákyně první třídy Veronika 

Hochmanová a vůbec si nevedla špatně, 

když se jí podařilo „předjet“ jednoho ze 

starších soupeřů....

Celkový dojem z celé akce, jak 

u pořadatelů, tak i u závodníků byl určitě 

velmi dobrý.

Jistě už se všichni těšíme na 6. ročník 

v příštím roce.

PŠ

Šišovský exceloval 
na mezinárodním 
poli
Sedmnáctiletý dorostenec Karel 

Šišovský z oddílu silového trojboje 

Vranovice vybojoval cenný bronz 

v mezinárodní konkurenci. V sobotu 

6. října se účastnil Velké ceny silového 

trojboje dorostu, která se konala na 

Slovensku v Časté. Mezi závodníky 

z Rakouska, Maďarska, Slovenska a České 

republiky si třetí příčku v kategorii do 

110 kg zasloužil výkonem 485 bodů 

(167,5 dřep, 110 tlak, 207,5 mrtvý tah). 

„Vydržel dva roky poctivě trénovat 

a výsledek se dostavil,“ ocenil vytrvalost 

nadějného člena oddílu jeho předseda 

a mezinárodní rozhodčí Ivan Karpíšek. 

„Zásluha patří také Jiřímu Furchovi, 

který přípravu Karla Šišovského vedl,“ 

dodal Ivan Karpíšek.

-hum- 

Běh Terryho Foxe
Společné foto účastníků Běhu Terryho 

Foxe dne 6. 10. 2007 v brněnských 

Lužánkách, který se konal v rámci akce 

Brno zdravé město.

Skauti 2007/2008
Je to sice již delší dobu, přesto si 

dovolím připomenout akci, kterou se 

vranovičtí skauti uvedli veřejnosti hned 

na začátku září, přesněji v sobotu 1. 

září 2007 odpoledne. Ještě v rámci oslav 

750. výročí první zmínky o obci a 100. 

výročí založení skautingu se uskutečnila 

akce 1000 podob dobrodružství. Něco 

jako podzimní dětský den, konaný na 

prostranství u skautské klubovny. Na 

celkem 12 stanovištích si děti mohly 

vyzkoušet skautské disciplíny např. 

lukostřelbu, uzlování, nízká lana, 

hlavolamy a další. Za nasbírané body 

potom dostávaly věcné i chutné odměny, 

pro které si chodily do indiánského tee 

– pee, jež ve Vranovcích nestává často. 

Celkem se přišlo pobavit k padesátce 

dětí, nejen z Vranovic, a asi stejný počet 

rodičů.

Na organizaci se podíleli skauti 

a skautky celého střediska Vranovice.

Další informace o dění ve 

vranovických skautských oddílech 

naleznete na internetových adresách 

Hledáme další 
fi lmy
Vážení spoluobčané, 

Chtěli bychom navázat na první 

historický fi lmový dokument ze 

života lidí ve Vranovicích. Další cenný 

nevyužitý fi lmový materiál leží třeba 

u vás doma nebo u vašich známých. 

Jeho zapůjčením přispějete k archivaci 

a podělíte se o radost z památky 

s ostatními. Víte-li o dalším zajímavém 

fi lmovém materiálu z historie obce, 

ozvěte se prosím. Děkujeme.

Kontakt: 

Škamrada Petr, tel. 602 845 779.

uvedených níže.

Skautské středisko Vranovice: 

www.junakvranovice.cz

1. oddíl Sklípkani Vranovice: 

sklipkani.junakvranovice.cz

2. oddíl Jaguáři Vranovice: 

jaguari.junkavranovice.cz

Kontakt na skautské středisko 

a potažmo i oddíly lze nalézt i na 

internetových stránkách obce 

Vranovice.

Protože ne každý má i v dnešní době 

přístup k internetu uvádím seznam 

družin, i s termíny schůzek.

1. oddíl Sklípkani
 světlušky   

čtvrtek 17:00 – 18:30 hod

vlčata

pátek 15:00 – 17:00 hod

2. oddíl Jaguáři 
 družina Vlků (skauti)   

pondělí 17:00 – 19:00 hod

družina Veverek (skautky)

pátek 17:00 – 19:00 hod

roveři – Kláda 

sobota – nepravidelně 

-ř
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Společenská
kronika

Životní jubilea

Listopad

Bauchová Růžena ..........................75

Halfar Oldřich ...............................60

Smetana Josef .................................65

Pezlar Josef .....................................60

Buchmajerová Marie.....................65

Faměrová Marie ............................83

Šín Petr ...........................................60

Prosinec

Dvořáková Marie ..........................60

Soukal Josef ....................................83

Nevědělová Jitka ............................65

Vitásek Josef ...................................81

Furch Josef .....................................80

Kubíková Marie .............................82

Furch Josef .....................................75

Šrámek Jiří ......................................60

Francová Marie ..............................70

Trojanová Anna .............................81

Zajícová Růžena ............................80

Kozlová Vlasta ...............................81

Úmrtí
Kaplan Stanislav

Kadlec Josef

Tománek František

Pezlar Rudolf

Toncrová Františka

Štefulík Emil

Pitková Marie

Mikulášská 
besídka
Obec Vranovice pořádá Mikulášskou 

besídku pro děti. Kdo si chce zasoutěžit, 

zatancovat a pěkně se vyřádit, ať se 

dostaví v neděli 9. 12. 2007 v 15.00 

hodin „na halu“. Vstupenky v hodnotě 

Kč 50,- je nutno zakoupit předem na OÚ 

(do pondělí 3. prosince 2007). V ceně 

vstupenky je mikulášský balíček. K tanci 

hraje FANTAZIE.

Rozsvěcení 
vánočního stromu
Obec Vranovice Vás srdečně zve  

na tradiční rozsvěcení vánočního 
stromu, které se uskuteční v neděli 
2. 12. 2007 v 17 hodin na Návsi před 

lékárnou. Chybět nebudou dárečky 
pro nejpočetnější příchozí rodinu, 
nejstaršího a nejmladšího návštěvníka, 

zpívání koled a ohňostroj.

Výzva
Prosíme ty ročníky, které se letos 

setkaly, aby poslaly pár řádků o setkání 
a předaly je kronikáři obce panu 
Pražákovi. Děkujeme.

Reakce občanů

Dlouholetí 
pracovníci 
s mládeží
Před nedávnem jsem se s mnoha 

dalšími občany Vranovic, současnými 

i bývalými, zúčastnil několika akcí 

k 750. Výročí první zmínky o obci. 

Všechny akce a setkání se nesly ve 

slavnostní náladě a přátelském duchu. 

Lehce a v pohodě, od výstavy, přes 

promítání fi lmu o historii Vranovic, 

až po různá slavnostní setkání. Oč 

klidnější a příjemnější průběh, o to více 

jistě bylo práce těch, kteří vše připravili. 

O mnohých ani nevíme, že za tou 

náročnou přípravou stáli. Všem bych 

chtěl moc poděkovat.

Rád bych ovšem vzpomenul na dvě 

výrazné osobnosti, které několik desetiletí 

obětavě věnovaly svůj volný čas tam, kde 

se to zpravidla jaksi přehlédne. Přitom 

je to činnost jedna z nejzáslužnějších 

– práce s dětmi a mladými lidmi. Jsou to 

Jan Drápal a pan Otto Procházka.

Pan Drápal vedl několik desetiletí 

turistický oddíl Jana Bezruče. Stovky 

chlapců a děvčat nejen z Vranovic, ale 

i okolních obcí, se za tu dobu zúčastnilo 

mnoha akcí – od vítání jara, přes 

fi lmové hodinky, výlety za poznáním 

historie a kultury naší vlasti, až po různé 

soutěže a hry. To vše po pravidelné 

přípravě na každotýdenních schůzkách 

v přírodě i vlastní klubovně, kterou si 

za pomoci místních občanů postavili. 

Na nezapomenutelné letní tábory, 

nebo zimní lyžování v různých koutech 

republiky vzpomínají s příjemným 

pocitem dodnes určitě mnozí bývalí 

členové.

Pan Procházka byl dlouhá léta 

trenérem úspěšných fotbalových 

dorostenců z Vranovic, ale také vedl 

malé gymnasty ve školním kroužku. Dvě 

desetiletí se pravidelně jeho svěřenci 

představovali na veřejných cvičeních 

a dětských karnevalech, v té době velmi 

populárních. Nejvíce času a úsilí věnoval 

mladým rybářům, jejich přípravě 

nejen na chytání ryb, ale i v rybolovné 

technice, kde patřili dlouhodobě 

k nejúspěšnějším na celé Moravě. 

A k tomu i řada soustředění a letních 

táborů s gymnasty i rybáři. Jistě si mnozí 

s vás, kteří jste u toho byli, vzpomenete 

i na další zážitky.

Chtěl jsem tímto příspěvkem 

připomenout dva občany Vranovic, 

kteří dlouhá desetiletí každodenně 

věnovali svůj čas těm nejmladším. To, že 

v obou případech šlo o činnost známou 

a uznávanou i mimo obec a kraj, je jaksi 

navíc. Domnívám se, že si zaslouží víc 

než jen připomínku jednou dvěma 

větami v rámci oslav. Jsem přesvědčen, 

že nejsem sám, kdo si to myslí. Jen někdy 

pozapomeneme. I na lidi, kteří nám 

hodně dali, a v mnohém byli a stále jsou 

vzorem.

Dr. Jaroslav Hloušek

Pozvánky 


