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Předtančení v krojích, verbuňk i ukázka společenského tance ve fracích, cylindrech 
a večerních róbách. To byly hlavní novinky letošního Obecního plesu s Mistříňankou. 
Připravila je nově vznikající vranovická chasa, parta nadšenců, která za svá vystoupení 
sklidila vřelý aplaus plesových hostů. Ti se letos opět dostavili v hojném počtu.

V pořadí již čtvrtý obecní ples se stal již tradicí a každoročně zahajuje plesovou sezonu 
ve Vranovicích. Ani tentokrát nechyběla pečlivá výzdoba sálu, květiny a občerstvení na 
stolech, včetně vína místních vinařů a čerstvých koláčků od paní Vollingerové.

Příjemnou novinkou, kterou hosté zaznamenali na svém pohodlí, byly nové polstrované 
židle, které zakoupila Obec Vranovice. Zůstanou k dispozici i na další společenské akce 
pořádané v místní sokolovně.

Poprvé v akci byl k vidění také rekonstruovaný slavnostní lidový kroj, který byl 
ústředním motivem folklorního vystoupení chasy. Nechyběly atraktivní ceny, které do 
plesové tomboly věnovala obec i řada především místních fi rem a spolků. Jejich jména 
i ceny se návštěvníci plesu mohli dočíst v plesových novinách. Všem sponzorům patří 
poděkování za vstřícnost, stejně jako těm, kteří pomohli ke zdárnému průběhu plesu. 
Nejen členům kulturní komise ale také dobrovolným pomocníkům. Budiž jim přičteno ke 
cti, že průběh plesu chválili i členové Mistříňanky. „Lidé se bavili až do konce, mělo to spád 
a skvělou organizaci,” vyjádřili se shodně kapelník i jednotliví muzikanti. 

-hum-

Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Uvnitř zpravodaje : Na ples se chasa připravovala s nadšením

Obecní ples ozvláštnila vranovická chasa
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
dostává se Vám do  rukou první vydání Vranovického 

zpravodaje v letošním roce.
Dovolím si této symboliky využít a  seznámit Vás 

s  představami rozvoje obce nejen v  letošním roce, ale 
v následujících čtyřech letech.

Společný cíl je zřejmý a je na něm společná shoda celé Rady 
obce: navázat na ucelený rozvoj naší obce v minulých čtyřech 
letech, který byl v  loňském roce oceněn v  celostátní soutěži 
Vesnice roku 2010 Čestným uznáním za  koncepční vedení 
obce. 

Prvořadým úkolem je zajištění rozvoje obce, jako 
celku, což představuje neustálou rovnováhu mezi rodinnou 
výstavbou, občanskou vybaveností (ZŠ, MŠ, pošta, zdravotní 
zařízení, obchody, atd.,), sociálními službami, dopravní 
dostupností a podobně. Zapomínat se nesmí ani na pořádek 
v  obci, péči o  veřejná prostranství a  o  krajinu, v  neposlední 
řadě na společenský život v obci, spolkovou činnost a aktivitu 
občanů. Nelze proto opomíjet rodiny s dětmi, ale ani seniory. 
Nelze ani jednostranně podpořit železniční dopravu a přitom 
zapomenout na potřebná parkoviště pro osobní automobily. 

Nelze investovat do  rodinné výstavby a  při tom nemít 
odpovídající občanskou vybavenost, zejména MŠ, ZŠ, 
knihovnu, obvodní lékaře, případně lékárnu. Není možné 
prezentovat podporu rodin s  malými dětmi a  při tom mít 
nedostatek míst v mateřské školce a nedostatek dětských hřišť.

Každé podněty Vás občanů, zájmových organizací atd. 
je proto nutné posuzovat z pohledu dlouhodobých cílů obce. 
I z těchto důvodů není vždy možné vyhovět všem podnětům 
a  připomínkám. Žádné připomínky a  nápady, jak zkvalitnit 
život v  naší obci však nezapadnou. Některé je možno však 
realizovat ihned, jiné později. 

Každé rozhodování vedení obce je nutno posuzovat 
z dlouhodobého pohledu. Ne každému požadavku jednotlivce 
nebo organizace lze vyhovět. Ne každému se vedení obce může 
zavděčit.

Každé nesystémové rozhodnutí, i když je přijímáno v dobré 
víře, může způsobit v budoucnu značnou nehospodárnost.

Každá dlouhodobá nevyváženost v  rozvoji obce je 
krátkozraká a  zbytečně nákladná, ve  svém důsledku snižuje 
efektivní vynaložení fi nančních prostředků. 

Posuzujme důsledně jednotlivosti z  pohledu 
dlouhodobého rozvoje obce a  ne z  pohledu výhodnosti pro 
jednotlivce nebo zájmových skupin.

Při tom všem však nesmíme zapomínat na „detaily“, které 
nám mnohdy otravují život a jsou přehlíženy. Jedná se zejména 
o permanentní úklid veřejných ploch (zejména před nádražní 
budovou), likvidace stále se opakujících černých skládek, 
ničení a  následná oprava dopravních a  směrových značek, 
špatné parkování osobních automobilů atd.

Pro zajištění lepšího vzhledu každé ulice, trvalého 
pořádku v  obci a  připomínek Vás občanů, je naše obec, tak 
jako v  minulosti, rozdělena na  15 částí (rozdělení obce je 
uvedeno na  jiném místě tohoto vydání zpravodaje). Každou 
část bude mít na  starosti jeden zastupitel, který bude dbát 
zejména na to, aby se nezapomínalo na ty naprosto běžné, ale 
o to potřebnější věci. Úklid před domy, odhrnutí sněhu, posyp 

chodníků, nesvítící veřejné osvětlení atd. Věřím, že i  tímto 
všichni společně přispějeme k  tomu, abychom se v naší obci 
cítili dobře. Bez pomocí Vás všech to nejde.

Zkusme tu společnou „káru“ v podobě rozvoje naší obce 
posunout zase kousek do předu.

Ing. Jan Helikar, starosta obce

Rozdělení obce na 15 částí
- pro jednotlivé zastupitele

  Oldřich Vybíral st. - Lipová od mostu po křižovatku, 
Květná, Sokolská

  Dagmar Humpolíková - Lipová od křižovatky 
po Nábytek Mikulík, Přísnotická, Kopečky

  Mgr. Oldřich Vybíral ml. - Školní od křižovatky 
po Pinďulky, K Trati, Růžová

  Jaromír Řehoř - Nosislavská, Příční, Zahradní
  Ing. Jaroslav Pezlar - Nová, U Hřiště
  Josef Varmužka - Masarykova, Pinďulky, Ulička
  Luboš Mrkvica – Dlouhá, Školní od Pinďulek 

po křižovatku u kostela
  Ing. Jan Helikar - Přibická
  Ing. Jiří Hladík - Nádražní, Úzká, Mrštíkova
  Drahomír Dofek - Náves, Hlavní
  MUDr. Alžběta Kodýtková - Obchodní, Náměstíčko, 

Pouzdřanská
  Mgr. Iva Rapcová - U Floriánka, U Koupaliště
  Martin Hochman - Polní, Nad Dolinami, Doliny
  Ing. Arch. Simona Kodýtková - U Hájku, Sadová
  Hana Krejčiříková - Ivaňská, U Hlinku

Usnesení rady obce jsou před zveřejněním upraveny ve smyslu 
zákona o ochraně osobních údajů.

Usnesení rady č. 27/2010 ze dne 13. 12. 2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1.  Rada obce vybrala za vítěze soutěže na projekční práce na inže-

nýrské sítě a komunikace v lokalitě Doliny společnost T-PRO. 
ING s.r.o. za cenu 450.000,- Kč včetně DPH.

1.2.  Rada obce vybrala za vítěze veřejné soutěže na projekční práce 
na bytový dům a řadovou zástavbu v lokalitě Doliny společnost 
Moravia Building s.r.o. za cenu 900.000,- Kč včetně DPH. 

1.3.  Rada obce schválila dotaci ve výši 1.000,- Kč pro Středisko vol-
ného času Pohořelice.

1.4.  Rada obce schválila Smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje na činnost jednotky SDH v r. 2010 ve výši 
8.022,- Kč.

1.5.  Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Roznášce infor-
mačních/propagačních materiálů č. 982606-0017/2009.

1.6.  Rada obce schválila maximální snížení sankce za prodej pozem-
ku 453/9 (stavební pozemek U Hlinku) na 80.000,- Kč.

1.7.  Rada obce schválila Smlouvu o  přeložce zařízení distribuční 
soustavy č. Z  101034014 - přeložení kabelů NN na  ul. Polní 

Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce
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(na základě projektu na úpravu komunikace na ul. Polní.)
1.8.  Rada obce schválila Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování 

plynárenského zařízení  č. 3304.
2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá prověřit možnost opravy ul. Stará Pouzdřanská 

– před druhou řadou garáží.
 T: 30. 1. 2011 O: místostarosta
2.2.  Rada obce ukládá připravit návrh na řešení doplnění VO na ul. 

Nádražní.
 T: 30. 1. 2011 O: místostarosta, Ing. Hladík
2.3.  Rada obce ukládá zajistit ve Vranovickém zpravodaji a na obec-

ních web. stránkách osvětu o možnostech třídění odpadu.
 T: 28. 2. 2011 O: starosta
2.4.  Rada obce uložila zajistit podmínky a  nabídku na  zpracování 

žádosti o dotaci z Operačního programu 2.1.3. - Snížení imisní 
zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.

 T: ihned O: starosta
2.5.  Rada obce uložila zajistit možnosti pořízení techniky v  sou-

vislosti s vypsanou výzvou z dotačního Operačního programu 
2.1.3. - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z  plošných 
zdrojů.

 T: ihned O: starosta
2.6.  Rada obce ukládá aktualizovat rozdělení obce pro jednotlivé za-

stupitele dle jednotlivých částí obce. 
 T: ihned O: Ing. Hladík
2.7. Rada obce uložila zajištění vypracování podkladů pro případ-

nou pamětní desku vranovských občanů Karla Pezlara, Františka 
Šopfa faráře Aloise Vrány.

 T: 30. 1. 2011 O: místostarosta 
2.4.  Rada obce ukládá zpracovat harmonogram projektu na realizaci 

sportovně společenského areálu Sokolovna.
 T: 31. 1. 2011 O: starosta

Usnesení rady č. 1/2011 ze dne 10. 1. 2011
Rada:
1. schvaluje: 
1.1.  Rada obce schválila celkové náklady a smlouvu na vypracování 

žádosti, včetně veškerých podkladů, o dotaci z Operačního pro-
gramu 2.1.3. - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z ploš-
ných zdrojů.

1.2.  Rada obce schvaluje plán jednaní Rady obce na I. pololetí 2011.
1.3.  Rada obce schválila smlouvu se společností Eurovision 

Engineering s.r.o. na zajištění výběrového řízení na dodavatele 
projektu Regenerace veřejných ploch („zelená část“).

1.4.  Rada obce schválila smlouvu o spolupráci na zajištění dotačního 
monitoringu pro realizaci projektu Regenerace veřejných ploch 
(„zelená část“) se společností Eurovision, s.r.o.. 

1.5.  Rada obce schválila zřízení Komise pro projednávání přestupků 
obce Vranovice dle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

1.6.  Rada obce schválila za  členy Komise pro projednávání pře-
stupků: Mgr. Peter Mrázik (předseda), Lenka Jančová, Ing. Jan 
Helikar

1.7.  Rada obce schvaluje Smlouvu o přeložce č. 101034051 se společ-
ností E-ON.

1.8.  Rada obce schválila roční odměnu za  r. 2010 pro ředitele ZŠ 
ve výši ............,- Kč.

1.9.  Rada obce schválila s platností od 1. 1. 2011 nový platový výměr 
pro ředitele ZŠ. 

1.10.  Rada obce schválila zpracování žádosti o dotaci z MMR na vy-
budování dětských hřišť (dle projektu „Regenerace veřejných 
ploch“).

1.11.  Rada obce schvaluje Smlouvu o  převzetí a  odstranění odpa-
du na zařízení zhotovitele č. S103520030 se společností A.S.A. 
Žabčice, spol. s r.o. 

1.12.  Rada obce schvaluje Smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje č. 006007/10/0ŽP ne rekonstrukci ČOV 

ve výši 593.100,- Kč.
1.13.  Rada obce schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 2212/10/OKH/1.
1.14.  Rada obce schválila provedení deratizace kanalizace v  ceně 

20.000,- Kč.
1.15.  Rada obce schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě o dodávce vody 

z veřejného vodovodu číslo 113.
1.16.  Rada obce schvaluje Smlouvu o užívání nemovitosti s Růženou 

Hyclovou, Strejcův sbor 253, Židlochovice a  Danou Hroznou, 
Kotlářská 5, Brno. 

1.17.  Rada obce schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břemene 
ve prospěch společnosti ATRAX ENERGY MORAVA s.r.o. ne 
pozemek p.č. 2565/17.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá dále jednat s p. Petrem ve věci povolení vý-

stavby parkovacího místa částečně umístěného na p.č. st. 361.
 T: 24. 1. 2011 O: Ing. Pezlar 
2.2. Rada obce ukládá zpracovat stanovisko obce k  „ Územní stu-

dii aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí“ vypracované 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

 T: 20. 1. 2011 O: místostarosta
2.3.  Rada obce ukládá ve  spolupráci s  Policií ČR řešit nedovolené 

parkování před křižovatkou ulicLipová x Školní.
 T: ihned O: starosta
2.4.  Rada obce uložila obnovit příkopu na celé ul. Přibická.
 T: 30. 4. 2011 O: starosta
2.5.  Rada obce uložila předat seznam nedoplatků za stočné k 31. 12. 

2010 právní kanceláři k soudnímu vymáhání. 
 T: ihned O: starosta
2.6.  Rada obce ukládá připravit motivační úkoly pro ředitele ZŠ 

na rok 2011.
 T: ihned O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala na vědomí zprávu o přípravě fi nanční zajiště-

nosti výstavby Domu pro seniory.
3.2.  Rada obce bere na vědomí vyjádření společnosti KORDIS JMK 

k žádosti o změnu jízdního řádu.

1. ZO ze dne 9. 12. 2010 schvaluje:
1.1. ZO schválilo program dnešního jednání ZO
1.2  ZO schválilo členy návrhové komise
1.3.  ZO schválilo ověřovatele zápisu
1.4.  ZO schvaluje prodej částí pozemků p.č. 2564/1 paní Květoslavě 

Šmídové, Masarykova 228, Vranovice za cenu 12,-Kč/m2, nákla-
dy na zaměření a vypracování GP budou účtovány k tíži kupují-
cího.

1.5.  ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4/2010 s celko-
vými příjmy ve výši 39.106.100,- Kč, a celkovými výdaji ve výši 
42.491.900,- Kč.

1.6.  ZO schvaluje předložený (viz. Příloha) Rozpočet na r. 2011 s cel-
kovými příjmy 23.735.000,- Kč a výdaji 21.376.000,- Kč 

1.7.  ZO schvaluje pro rok 2011 členský příspěvek ve výši 4,-Kč na 1 
obyvatele obce na DSO Cyklostezka Brno – Vídeň.

1.8.  ZO schvaluje pro rok 2011 členský příspěvek ve výši 25,- Kč na 1 
obyvatele na DSO Čistá Jihlava.

1.9.  Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje na r. 2011 – 2014.
1.10. ZO schvaluje Plán investic a oprav na r. 2011. 
1.11. ZO schvaluje za  členy Kontrolního výboru : Ing.  Drahomíra 

Drába, Pavla Šťastného, Petra Goliáše a Františka Soukala.
1.12. ZO schvaluje za  členy Finančního výboru: Mgr.Oldřicha 

Vybírala, Mgr.Renatu Karpíškovou, Josefa Kříže a  Ing.  Jiřího 
Hladíka.

1.13. ZO schvaluje plán termínů jednání ZO na r. 2011
1.14.  ZO schvaluje Vyhlášku č. 1/2010 o  místním poplatku za  pro-

voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.
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2. ZO ukládá:
2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 

4/2010 do jednotlivých účtů.
 T: ihned O: starosta
2.2.  ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31. 

12. 2010.
 T: 31.12.2010 O: starosta 
2.3.  ZO ukládá rozepsat schválený rozpočet na r. 2011 do jednotli-

vých položek.
 T: 31.1.2011 O: starosta
3. ZO bere na vědomí: 
3.1.  ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí.
3.2. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí.

Plány jednání zastupitelstva na rok 2011
Zastupitelstvo obce Vranovice bude v  roce 2011 zasedat 

pravidelně každý sudý měsíc, třetí čtvrtek v měsíci. Vždy v 19 
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

  1. ZO dne 24. 2. 2011 - výsledky inventarizace k 31. 12. 2010
  2. ZO dne 21. 4. 2011 - výsledky hospodaření za 1Q/2011, 

zpráva auditora za r. 2010
  3. ZO dne 23. 6. 2011 - výroční zpráva za r. 2010
  4. ZO dne 25. 8. 2011 - výsledky hospodaření za  I. Pol. 

2011, vyhodnocení plánu investic a oprav
  5. ZO dne 20.10.2011 - výsledky hospodaření a rozpočtové 

opatření, inventarizace majetku
  6. ZO dne 15.12.2011 - Rozpočtové opatření, rozpočet na r. 

2012, Plán investic a oprav na r. 2012
Pravidelné body jednání Zastupitelstva obce:
- kontrola usnesení
- volba komisí, ověřovatelů a určení zapisovatelky
- zpráva o činnosti Rady obce
- body jednání dle aktuální potřeby
- usnesení

Daňové příjmy jsou nižší
Obecní pokladna je letos hubenější o jeden milion sto tisíc 

korun. Na vině jsou nižší příjmy z daní v důsledku stagnující 
hospodářské krize. V dlouhodobém srovnání se jedná o snížení 
zhruba kolem dvaceti procent z daňových příjmů. Chod obce 
a  plánované investice toto snížení přísunu peněz prozatím 
nijak významně neohrozí. Podle ministerstva fi nancí je ale 
třeba s tímto defi citem počítat i v příštím roce.

-hum-

Vranovice na TV Prima
V pátečním vysílání 21. 1. 2010 regionální televize RTA Jižní 

Morava (Tv Prima) v pořadu Minuty regionu vysílali reportáž 
o záměru vybudovat ve Vranovicích domov pro seniory. 

Reportáž můžete dodatečně shlédnout na  internetové 
televizi na adrese www.rta.cz.

-hum-

Poplatky za odpad zůstávají 
ve stejné výši
Poplatky za  odvoz odpadu se ani pro rok 2011 němění. 

Zůstavají ve výši 450 korun na osobu a rok. Rozhodlo o tom 
zastupitelstvo obce 9. prosince 2010 na svém zasedání.

Termín k zaplacení poplatku končí 31. 5. 2011, do tohoto 
data musí být zaplacena celá částka. Možnost rozložení 
do několika splátek však zůstává.

Poplatky za  odvoz odpadu 
se vztahují na  osoby s  trvalým 
pobytem v  obci a  na  fyzické 
osoby, které mají v obci ve svém 
vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k  individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba. 
Podrobnosti upravuje vyhláška 
obce o odpadech pro rok 2011.

Výše poplatku za likvidaci odpadu se v obci nezvyšuje již 
několik let navzdory tomu, že platby od obyvatel pokryjí pouze 
náklady za odvoz odpadu z popelnic a kontejnerů na tříděný 
odpad. Náklady na odvoz nebezpečného odpadu a kontejnerů 
na  objemný odpad ve  dvoře obecního úřadu dotuje obec 
z rozpočtu.

-hum-

Místní poplatek za stočné
Výše roční sazby pro rok 2011 činí 924,- Kč na osobu
Výpočet vychází ze zákonem stanovené spotřeby vody na 1 

osobu / rok, 46 m3
Tato výše stočného se v naší obci nezvýšila od roku 2008.
Způsob platby stočného: přes SIPO (inkaso), stačí přijít 

na OÚ a nahlásit spojovací číslo SIPO a počet osob v domě.

Srovnání: 
Společnost VAK Břeclav, a. s. uplatňuje pro rok 2011 sazbu 

za stočné ve výši 35,20 kč za m3 to by pro vranovické obyvatele 
znamenalo roční platbu ve výši 1620,- Kč ročně. Obecní systém 
platby ušetří tedy každému občanu Vranovic cca 700,- Kč ročně.

Ceny vodného v roce 2011
Společnost Vodovody a  kanalizace Břeclav, a.s. oznamuje 

všem svým odběratelům, že s  platností od  1. 1. 2011 je 
uplatněna nová cena vodného a  to 34,65 Kč za  m3. Cena je 
uvedena včetně 10% DPH.

Ztráty a nálezy
  dámská kožená rukavice 
  stavební kolečko 
  25 l hliniková konev 
  pánské kolo Velamos 

Majitelé nalezených věcí se o  ně mohou přihlásit 
na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách 
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Hnědý poklad všude kam se 
podíváš
V naší vesnici se objevil zásadní problém, kterému jsme se 

dosud nevěnovali. Jsou jím psí exkrementy. 
Tento doslova „hnědý poklad“, znepříjemňuje život mnoha 

lidem, nemluvě o  nevinných dětech, které jsou neustále 
napomínány rodiči, aby se vyhýbaly travnatým porostům, 
sloužícím vyloženě jako veřejný psí záchodek. Což už je 
jakákoliv travnatá plocha přístupná psím mazlíčkům?

Každý z  nás snad ví, co pro dítě tento hnědý produkt 
znamená a jaké je nebezpečí nákazy z něj hrozí. 

Nemusíme ani mluvit o  tom, jak v  tomto období, kdy se 
otepluje, vydávají nepříjemný zápach, který dokáže zkazit 
i jarní náladu z právě zelenající se přírody. 

A proto děkujeme všem těm zodpovědným lidem, kterým 
není lhostejné naše okolí a tento poklad po svých mazlíčcích 
rádi uklidí.

A co se týká některých hříšníků, apelujeme na jejich zdravý 
rozum a smysl pro pořádek, vždyť to děláme i pro sebe!

Radek Soukop

Termíny svozu komunálního odpadu 2011
únor - 11., 25. / březen - 11., 25.

Termíny svozu separovaného odpadu
Papír - únor - 4., 17. / březen - 4., 17.
Plast - únor - 7., 14., 21., 28. / březen - 7., 14., 21., 28.
Sklo - únor - 3. / březen - 31.

Jak třídit odpad? 

Návod, co do kontejnerů patří a co ne.
Sklo, papír, plasty, suroviny na které jsou určeny kontejnery 

na tříděný odpad. Co přesně si máme pod těmito pojmy vybavit 
a  jak rozlišovat, které obaly do kontejnerů vhodit a které ne? 
Napoví návod poskytnutý společností ASA a.s. 

SKLO - zelené kontejnery
SLOUŽÍ PRO:

  lahve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
  sklo bílé i barevné
  velké skleněné střepy, tabulové sklo
  skleněné předměty všeho druhu
  zavařovací sklenice - prázdné bez zbytků potravin

NIKDY NEDÁVÁME:
  zrcadla
  drátěné sklo
  keramiku, kameninu, porcelán
  žárovky, zářivky, výbojky
  televizní obrazovky
  automobilová skla

PAPÍR – modré kontejnery
SLOUŽÍ PRO:

  noviny
  časopisy
  knihy, sešity, brožury
  rozložené papírové krabice
  karton a vlnitou lepenku
  čisté papírové obaly a sáčky
  reklamní letáky, kancelářský papír

NIKDY NEDÁVÁME:
  papírové kapesníky, ručníky
  papírové pleny
  uhlový papír (kopírovací)
  voskový papír
  mastný a jinak znečištěný papír
  pauzovací papír
  dehtový papír
  vícevrstevné obaly (Tetra Pack) od mléka a nápojů

PLAST – žluté kontejnery
SLOUŽÍ PRO:

  plastové obaly
  plastové tašky a sáčky
  PET lahve – stlačené bez uzávěrů
  čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin
  plastové lahve od šamponů, mýdel a mycích prostředků
  vícevrstevné obaly (Tetra Pack) od  mléka a  nápojů. Je 

nutné, aby byly odkládány pouze vypláchnuté.

NIKDY NEDÁVÁME:
  guma, molitan, kabely
  podlahové krytiny, lina, PVC
  textil z umělých vláken
  nádoby od léčiv
  plastové nádoby znečištěné nebezpečnými látkami (oleji, 

chemikáliemi) či potravinami
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Výsledky Tříkrálové sbírky
Celkem 42.279 korun vybrali koledníci Tříkrálové sbírky 

ve  Vranovicích. Je to zhruba o  pět tisíc korun méně než 
v  loňském roce. Přesto jsou fi nanční dary, které lidé letos 
na  charitu věnovali druhé nejvyšší v  historii. Ve  statistickém 
průměru vychází, že jeden obyvatel Vranovic věnoval 
na dobročinnost necelých 22 korun.

Lidé nejčastěji vhazovali do  kasiček koledníků 
dvacetikoruny (145x), kovové padesátikoruny (144x) 
a stokoruny (139x). Našli se ovšem i jednotlivci, kteří neváhali 
přispět tisícikorunou.

Nejštědřejší byli obyvatelé ulic Pouzdřanská, Ivaňská, 
U Hlinku, U Hájku a Sadová. Všem patří poděkování.

Deset zapečetěných kasiček rozpečetila ve středu 12. ledna 
2011 v podvečer sčítací komise na obecním úřadě, ve složení 
Lenka Jančová, Michal Rapco a Veronika Bezvodová.

Finanční dary budou využity například na  dokončení 
stavebních úprav na  Domově sv. Agáty Břeclav pro matky 
s dětmi v tísni a podporu Krizového dobrovolnického centra při 
Oblastní charitě Břeclav, které pomáhá obětem neočekávaných 
živelných katastrof, krizových situací a hromadných neštěstí.

-hum- -rap-

Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Obecní knihovna

Rok 2010: knihovna si našla cestu k lidem
Vyšší počet čtenářů, kteří si vypůjčili více knih a zkvalitnění 

služeb pro návštěvníky, tak by se dal zhodnotit uplynulý rok 
2010 v obecní knihovně.

Větší otevřenost veřejnosti byla hlavním záměrem Centra 
volného času, pod jehož vedení přešla knihovna v říjnu 2009. 
O tom, že se tento záměr daří plnit hovoří čísla ze srovnávací 
statistiky za uplynulý a předchozí rok.

Přitom náklady na modernizaci knihovny byly minimální, 
v  řádu jednotek tisíc korun: aktualizace hardwaru veřejných 
počítačů, zakoupení on-line katalogu pro internetové 
vyhledávání knih, drobný nábytek. S  kladným ohlasem 
návštěvníků se ale setkalo i  například vytvoření dětského 

koutku, nové uspořádání knih pro jejich snadnější vyhledávání 
i  přemístění regálů tak aby nebránily dennímu světlu 
v  prosvětlení prostoru. Také v  tomto roce chtějí knihovnice 
pořádat výstavy výtvarných děl a  prací žáků školy, besedy, 
školní exkurze aj.

Roční statistika knihovny – srovnání

2009 2010

Registrovaní uživatelé 151 211

z toho do 15-ti let 57 88

Počet návštěvníků 3755 4840

Počet výpůjček 7222 8564

z toho časopisů 998 1247

Využití on-line katalogu 0 3901

Výměnný fond 524 697

Počet návštěv webových stránek 0 1310

-hum- -pap-

Nejpilnější čtenářka přečte jednu knihu denně
Zdá se to nemožné ale čísla v  roční statistice hovoří 

jednoznačně. Nejpilnější čtenářka obecní knihovny skutečně 
přečte v průměru až jednu knihu denně. V neofi ciální soutěži 
„knihomol” roku 2010 se stala Miluše Braunová z Vranovic. 
Za  uplynulý rok si vypůjčila na  tři stovky titulů. Stala se tak 
absolutně nejváženějším čtenářem knihovny a  současně tak 
vede prim v kategorii dospělých čtenářů.

Nejpilnější čtenářkou v  kategorii mládeže se stala Tereza 
Norková s počtem sto čtyřicet tři vypůjčených knih. Nejčtivější 
z  dětských čtenářů je Veronika Spilková, která si během 
loňského roku vypůjčila v knihovně dvaasedmdesát titulů.

Všechny tři nejpilnější čtenářky dostaly za odměnu novou 
knihu s věnováním knihovny. 

Foto: Pavel Kukleta

V knihovně se cítí dobře i čtenářská prťata. Míří přímo 
do dětského koutku. 
Foto: Dagmar Humpolíková
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Zápis do 1. třídy
Dne 11. ledna 2011 se na  ZŠ U  Floriánka konal zápis 

dětí do  1. třídy. Dostavilo se celkem 29 dětí narozených 
v  roce 2004 a  2005. Další 3 se zúčastní zápisu v  náhradním 
termínu. Letošním námětem byla pohádka O  Červené 
Karkulce. Paní učitelky prověřily připravenost budoucích 
školáků v  oblasti sociální, pracovní a  hlavně jejich řečové 
dovednosti. Na památku si děti odnesly pracovní listy a malý 
dárek se sladkostmi od Karkulky. Věříme, že se všem posezení 
s Červenou Karkulkou líbilo, a že se děti budou těšit na 1. třídu.

Romana Nečasová a Jana Sedláčková

Poděkování
Jménem Základní školy a  Mateřské školy Vranovice 

bych chtěl poděkovat pánům V. Vackovi, K. Vrátnému, R. 
Soukopovi a J. Němcovi za pomoc při odstraňování přístřešku 
nad přístupem k  budově školy U  Floriánka. Prvním dvěma 
patří dík především, protože práci vykonali ve  svém volném 
čase, za použití vlastní techniky a bezplatně.

Již od  loňska hrozila stříška zřícením pod přívaly sněhu. 
Proto bylo přijato opatření stříšku odstranit a  předejít tak 
neštěstí i dalším stížnostem z řad rodičů i obyvatel Vranovic. 
Nová stříška jako ochrana před povětrnostními vlivy bude 
vybudována po vyřešení soudního sporu o budovu.

Mgr. Oldřich Vybíral, ředitel školy

Vánoční dílnička
Přestože jsou Vánoce roku 2010 již minulostí, ráda bych 

se k  nim touto krátkou zprávou vrátila. Vždyť jsou pro děti 
těmi nejkrásnějšími svátky v  roce. Pro dospělé jsou Vánoce 
a  čas adventu obdobím vhodným k  zamyšlení nad sebou 
samými, nad životem. Je to čas obdarovávání se, čas radosti ze 
společnosti lidí, které máme rádi.

A  právě takové příjemné setkání jsme zažily 7. prosince 
2010, když jsme pro děti a  jejich rodiče uspořádaly vánoční 
dílničku. Ve  školní jídelně jsme vytvořily čtyři pracoviště. 
U  každého si mohly děti za  pomoci maminky, tatínka či 

babičky vyrobit například svícen z jablka, z ořechové skořápky, 
ozdoby na  stromeček nebo „kouzelný“ domeček. Při práci 
si mohly děti odpočinout a  posilnit se perníčky nebo zahřát 
čajem. Ale to nejdůležitější, na  co určitě nezapomenou, jsou 
chvíle, které zde spolu se svými blízkými prožily.

Protože jak řekl Karel Čapek: „To nejkrásnější na  světě 
nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“

Děkujeme všem dospělým, kteří se svými ratolestmi přišli, 
inspirovali je svými nápady a  podpořili je nejen radou, ale 
i praktickou pomocí.

Přejeme Vám všem do  nového roku zdraví, štěstí, lásku, 
optimismus, dobré přátele a co nejvíce krásných zážitků.

za tř. učitelky 1. stupně   Mgr. Yveta Lásková 

Okna školy dokořán

Foto: Yveta Lásková
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Vánoční besídka 
v Mateřské škole
V  našich zeměpisných šířkách bývá zvykem zdobit 

vánoční stromeček až na  Štědrý den. Děti z  mateřské školy 
ve Vranovcích si loni ozdobily stromeček před budovou samy 
vlastnoručně vyrobenými ozdobami. V  úterý 14. prosince 
2010, v  době, kdy už v  jiných dnech poslední žáci odcházejí 
domů, se všechny třídy Barbánkovy školky zaplnily rodiči, 
prarodiči a dětmi.

Vánoční besídka začala společnou recitací vánočně 
laděných básniček, které žáci pilně nacvičovali pod vedením 
paní učitelek. Ve  třídě kočiček děti nacvičily i  rýmovanou 
pohádku o Karkulce, která k překvapení přítomných maminek, 
tatínků a  babiček skončila úplně jinak, než si ji z  dětství 
pamatovali oni. Samozřejmě dobrým koncem, jinak přece 
pohádka skončit nemůže. Po  vystoupení dětí následoval 
dlouhý potlesk, který patřil nejen žákům, ale i paní učitelkám 
za pečlivou přípravu. 

Pak se malí šikulové 
pustili společně s dospělými 
do  výroby ozdob 
na  stromeček. V  šikovných 
dětských rukou a za pomoci 
maminek, tatínků a babiček 
vznikaly nejrůznější 
předměty, hvězdičky, řetězy 
a  jiné tvary z  koudele, 
barevného papíru, stříbrné 
či barevné fólie, ale 
i  z  netradičních surovin, 
které děti přinesly z  domu 
společně s nápady, jak udělat 
stromeček co nejhezčí. 
Při pohledu na stoly plnící se 

ozdobami mě napadlo, že všechny ty zajímavé věci, které děti 
vyrobily, se na  jeden vánoční stromeček snad ani nemohou 
vejít. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Děti za  pomoci 
dospělých navěsily na  borovičku před okny mateřské školy 
vyrobené ozdoby. Domů všichni odcházeli s pocitem příjemně 
stráveného odpoledne. Někteří rodiče se při předvánočních 
přípravách možná inspirovali nápady kamarádů svých dětí. 
Netradičně a  bohatě ozdobený a  v  noci osvětlený stromeček 
jistě zaujal mnoho kolemjdoucích či projíždějících. Paní 
učitelkám patří dík nejen za  zajímavý nápad, ale zejména 
za organizaci tohoto příjemného setkání.

Martin Bubeník

Mikuláš, anděl a čert v MŠ

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady s tebou straší…
České tradice jsou bohaté a krásné, přenášejí se z generace 

na  generaci. Ani my nezapomínáme děti z  naší MŠ s  nimi 
seznamovat.

V  pátek 3. 12. 2010 od  rána děti netrpělivě očekávaly 
příchod Mikuláše, anděla a  čerta. Každý z  nich měl pro ně 
připravenou básničku nebo písničku. I  když dostaly sladkou 
nadílku, stále po očku sledovaly zda je pytel prázdný.

Ani tentokrát u  nás čert neuspěl, protože máme samé 
šikovné a prima děti.

Učitelky MŠ

Foto: Martin Bubeník

Foto: archív MŠ
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Známé operetní árie rozezní 
sokolovnu
Nestárnoucí operetní melodie rozezní vranovickou 

sokolovnu v sobotu 5. února 2011. Od šesti hodin večer bude 
lehká múza vévodit pořadu, ve  kterém se představí sólisté 
operety Moravskoslezského národního divadla v  Ostravě 
a Slezského divadla v Opavě v pořadu nazvaném Láska brány 
otevírá.

Zazní známé duety z operety France Lehára Veselá vdova 
a  Emmericha Kálmána Hraběnka Marica. Operetní koktejl 
doplní baletní intermezzo z  operety Julia Kalaše Mlynářka 
z Granady.

Poté přijde na  řadu směs melodií z  operety Bratránek 
z Batávie a Judita. V pořadu vynikajících pěveckých i tanečních 
výkonů se objeví známé árie i  od  českých autorů Oskara 
Nedbala a Rudolfa Frimla, Blondýnky něžné a písně z operety 
Rose – Marie.

Program doplní i  známé české písničky z  meziválečného 
období. Nebudou chybět skladby z  operety Ostrov milování 
i z fi lmového plátna. Závěr bude patřit muzikálům. 

Zazní písně z Bernsteinovy West Side Story, Divotvorného 
hrnce, My Fair Lady či české hudební komedie Sto dukátů 
za  Juana. Celým programem budou slovem provázet Alena 
Bastlová a František Štěpán.

Datum konání: 5. 2. 2011
Čas: 18:00 hod
Cena vstupenky: 90,- Kč

-hum-

Na ples se chasa 
připravovala s nadšením
Letošní Obecní ples byl obohacen o předtančení v podání 

právě vznikající Vranovické chasy. Konkrétně šlo o  tři 
vystoupení – úvodní předtančení na Zpěv skřivana, verbuňk 
a  večerní waltz. Třem hlavním aktérům (Zdeňce Zlámalové, 
Veronice Bezvodové a  Jaroslavu Krčmářovi), kteří stáli 
za  secvičením choreografi e, jsem položil pár otázek, abych 
vám trošku přiblížil pohled do  zákulisí, jak vlastně všechno 
vznikalo.

Jak vás napadlo udělat předtančení v krojích?
Jaroslav Krčmář: Když se řekne předtančení na  plese, tak 

prvně člověku vyvstane na  mysli buď předtančení v  klasických 
oblecích, nebo v kostýmech korespondujících s tematikou plesu. 
My jsme už v  zadání dostali za  úkol, aby předtančení bylo 
v krojích, aby byl pěkně vidět nově zrekonstruovaný vranovický 
kroj. Ale protože tento styl předtančení patří spíše na krojované 
plesy, rozhodli jsme se také secvičit waltzovou choreografi i, aby 
lidé nebyli ochuzeni i o toto „klasičtější“ předtančení. 

Nebyl nějaký problém s  nacvičováním waltzu? Není to 
mezi všemi zrovna moc známý tanec.

Veronika Bezvodová: Chvíli nám to opravdu zabralo, ale 
protože většina z nás má již za sebou středoškolské taneční, nebyl 

zas až tak velký problém tu zbývající část pár těch kroků a fi gur 
doučit. 

Kde jste se nejčastěji scházeli a nacvičovali?
Zdeňka Zlámalová: Nejčastěji nám za  útočiště sloužila 

místní hala, ale také jsme například nacvičovali na sále U Fialů 
a také ve školní tělocvičně. Vlastně všude, kde se dalo nacvičovat 
a kam nás pustili.

Kdo byl hlavním autorem choreografi e?
Zdeňka Zlámalová: Skřivana jsem vymýšlela já.
Veronika Bezvodová: Já zase měla na starost pochod a waltz.
Zdeňka Zlámalová: Ten jsme vymýšleli nějak společně, 

kolektivně. 
Jaroslav Krčmář: Já vymýšlel verbuňk.

Foto: Pavlína Kurková

Jak dlouho trval celý nácvik?
Veronika Bezvodová: Začali jsme nacvičovat někdy v půlce 

prosince, ale to nebylo ještě to pravé. Nejintenzivnější nácvik 
probíhal o vánočních prázdninách, kdy jsme v hale byli od rána 
do večera. 

Jaroslav Krčmář: Sice to tak nevypadá, ale secvičit těch pár 
vystoupení bylo časově náročné. Ne úplně vždy jsme se sešli 
všichni a tak se potom musel čas věnovat i chybějícím členům. 
Taky to nebylo jednoduchý jak nácvik na Májovou nebo hody, 
protože to muselo vypadat propracovaněji a  reprezentativněji. 
Přece jenom šlo o Obecní ples. 

Chystáte už i nějakou další akci?
Veronika Bezvodová: Připravujeme ples na březen, kde by se 

tančily klasické společenské tance, jako třeba waltz, cha cha nebo 
tango. Takovýto typ zábavy tu totiž chybí. A  protože víme, že 
moc lidí tyto tance neovládá, máme už i domluveného lektora, 
který na  místě všechny naučí alespoň základní kroky, aby si 
zatančili opravdu všichni. Termín bude buď pátek 4. března nebo 
sobota 5. března. 

Michal Rapco ml.
Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Společenské dění

Foto: Iva Rapcová
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Moravance tleskali lidi 
ve stoje
Silný hudební zážitek si odnesli domů účastníci vánočního 

koncertu kapely Moravanka, který se v sobotu 11. prosince 2010 
v  podvečer konal v  místní sokolovně. Zakladatel a  kapelník 
Jan Slabák nenechal nikoho na  pochybách, že jeho proslulá 
hudební sestava má i po desetiletích kvality fi lharmonického 
orchestru.

Foto: Dagmar Humpolíková

Koncert s podtitulem Nejkrásnější svátky v roce umocnily 
excelentní hlasy pěveckého tria v  podání Ivany Slabákové, 
Daniely Magálové a Břetislava Osičky.

Vánoční atmosféru navodily nejznámější koledy, které 
publikum zpívalo společně s muzikanty.

Svou spokojenost dali diváci najevo především při 
závěrečném aplausu, když k potlesku všichni povstali.

-hum-

Z dopisů čtenářů
Smutný příběh z února roku 2010

Je ráno. „Ježkovy oči, kde to jsem? A  ta hlava. Je vůbec 
moje?” Víčka ne a ne se otevřít. Opatrně se obracím. „Proč mám 
ponožky?” Hlava, jako bych v ní měl kouli. To sucho v ústech je 
hrozné. Měl bych se napít. Nedaří se mi však vstát. Raději si zase 
lehnu, je to trochu lepší. 

To bylo včera hrozné. Deprese a výčitky se dávají dohromady. 
„Proč jsem to včera všechno pil? Jak jsem se dostal domů? Proč 
jsem se tak tulil k té holce? Snad si toho nikdo nevšiml. Zaplatil 
jsem všechno? To zase byly „Ostatky“.

Ale ta žízeň, ta mi nedá ani spát, ani ležet. Měl bych se rychle 
napít, než se vzbudí žena. Ta voda je protivná, raději bych si dal 
okurek. No, ale kde ty okurky jsou, včera tady byly. Kdyby aspoň 
okurková voda. Snad trochu piva, to by možná pomohlo. Také 
by možná pomohlo vyčistit si zuby. Zouvám si ponožky a lehám 
zpět do postele. Chvíle lepšího pocitu a dřímoty. 

Najednou sen. Přichází Pán Bůh a  povídá. „No tys včera 
vypadal. Proč tolik piješ? Co si o  tobě řeknou lidi? Ani ses 
nekoupal, smrdíš jak cap”. To se již mění Pán Bůh na  ženu. 
Nevím, jestli se mi to zdá, nebo je to skutečnost. Začínám se 
potit, nedovedu odpovědět. Pak se dostavují výčitky svědomí 
a prohlásím: „Mámo, na rok v únoru nikam nejdu!“ S částečným 
uspokojením Pán Bůh odchází a já usínám.

Jó, lhát se nemá! Na to si dávám pozor. Pane Bože, Ty to víš. 
A  proto vám všem radostně oznamuji, že letos bude 

ostatkový průvod 5.března 2011!
Průběh bude zveřejněn obecním rozhlasem. Večer bude 

jako vždy masopustní merenda s pohřbíváním basy. Plačky jsou 
vítány. Už se těším! 

Jan Raus 

Na ostatkovou zábavu zve organizační výbor těch nejlepších žen 
ve Vranovicích. 

Stromy v obci 
Na  jaře loňského roku jsme se stali svědky akce, kterou 

zdravý rozum asi nikdy nepochopí. V  největším jarním 
rozpuku byla pokácena část ořechů v  dolní části Nové ulice; 
zbytek stromů díky inspekci životního prostředí přežil léto, aby 
na podzim (opět nepochopitelně) asi 14 dní před sklizní, byl 
nemilosrdně zlikvidován. Nevím jak se to mohlo stát v  naší 
obci, která se může pochlubit cenou za koncepční rozvoj (nikdo 
asi netušil v  zimě, kdy se obvykle kácí, že bude investováno 
do  chodníků na  této ulici). Překvapivě toto vše přežily dva 
stromy v  dolní části ulice, které nejvíc prosychají a  jsou nad 
hlavní silnicí.

V letošním roce se opět chystá něco podobného. Tentokrát 
na dvou místech. Prvním je okolí kostela, kde se trnem v oku 
se staly lípy. O jejich osudu je již rozhodnuto. Chtěl bych jenom 
poznamenat, že tyto stromy byly vysázeny 24. března 1919 
na  památku československé samostatnosti. Takovéto stromy 
bývají chráněny státem jako památné stromy, lidé si jich 
váží a  snaží se je chránit před zničením, většinou odborným 
prořezáním. Ne tak u  nás; zde jde koncepce úplně jiným 
směrem.

Dalším místem je obecní vřed, který leží v žaludku koncepci 
zeleně i rozvoji obce. Jedná se o prostor mezi železniční stanicí 
a plotem bývalé Vitany. Zde bych chtěl jen poukázat na to, že 
v  této lokalitě provedl skautský oddíl Jaguáři v  období před 
10 -15 lety výsadbu stromořadí lip a  kaštanů, z  kterých jsou 
už pěkné stromy. Z  dnešního pohledu by tento počin byl 
jistě nazván nekoncepčním, ale i  přesto prosím, aby k  této 
skutečnosti bylo přihlédnuto při regeneraci této plochy. Nejlépe 
ponecháním těchto stromů. Jistě ničemu neuškodí, ušetří se 
za výsadbu a nebude zmařeno několikaleté úsilí skautů.

Nakonec bych jen chtěl varovat před zbytečným kácením 
stromů, které se s oblibou odvolává na tragédii ve Zlíně. Pokud 
bychom k  věcem přistupovali takhle, tak musíme zakázat 
například autodopravu, protože pod koly aut zahyne mnohem 
víc lidí než pod padlými stromy.

Jan Vybíral
Příční ulice
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Myslivecké sdružení 
Vranovice - Přibice
Zhodnocení roku 2010
Myslivecké sdružení má v současné době celkem 28 členů, 

převážně z  Vranovic, Přibic, Ivaně a  jednotlivě i  z  dalších 
okolních obcí. Těch aktivních členů, schopných zapojit se 
do naší pracovní činnost je 19, ostatní jsou vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nebo vysokému věku od  této povinnosti 
osvobozeni.

Odchov bažantů
Hlavní činností sdružení je odchov bažantů a  jejich 

následné vypouštění do přírody a samozřejmě péče o ostatní 
zvěř v  honitbě. V  uplynulém roce 2010 jsme zakoupili 1800 
jednodenních bažantích kuřátek, z  nichž bylo 1250 ve  věku 
šesti týdnů přemístěno do  honitby do  vypouštěcích voliér. 
Určené skupiny členů se o  ně dále staraly až do  jejich úplné 
dospělosti. V  době honů na  drobnou zvěř jsme jich odlovili 
asi 700 kusů, ostatní, doufáme, zůstanou v přírodě pro udržení 
kmenových stavů. 

Srnčí zvěř
Dalším hlavním druhem zvěře u  nás je srnčí zvěř. Jarní 

normovaný stav máme stanoven na  64 kusů, ve  skutečnosti 
je jich asi o třetinu více.V minulém roce jsme ulovili 45 kusů 
této zvěře, což je v podstatě výše ročního přírůstku. Snažíme 
se především o  odstřel slabých a  nemocných kusů abychom 
v honitbě zanechali co nejkvalitnější populaci.

Zajíci
Stavy zaječí zvěře jsou stále velmi nízké. Jarní kmenový 

stav v naší honitbě byl státním orgánem stanoven na 288 kusů. 
Abychom ho udrželi na  této výši musíme mít nastaven plán 
lovu dosti nízko. Ulovili jsme jich celkem 133 kusů.

Z činnosti spolků

Hlavní činností členů mysliveckého spolku je starost o zvěř. 
Foto: Vladimír Kellner

Černá zvěř
Černá zvěř se v honitbě nevyskytuje a tak nebyl střelen ani 

jeden kus.

Myslivecké sdružení hospodaří asi na  5 ha pronajatých 
pozemků, na nichž jsou pěstovány produkty určené k zimnímu 
přikrmování zvěře v honitbě a pro vytváření přirozeného krytu 
a klidových pásem pro veškeré živočichy. Během uplynulého 
krmného období bylo zkrmeno asi 30q pšenice, 10q ječmene, 
10q kukuřice, 40q vojtěškového sena a 70q cukrové řepy. Další 
odpadové krmivo jsme získali z  Agroproduktu Ivaň. Většinu 
jadrného krmiva jsme museli zakoupit za fi nanční prostředky 
získané prodejem zvěřiny. V  poslední době nám velice 
pomáhají dotace obecního úřadu na  podporu naší činnosti, 
které většinou investujeme do uhrazení polních prací, nákupu 
krmiv a léčiv pro zvěř.

I myslivci bojují s vandalismem
Ostatní naše činnost byla zaměřena na  opravy a  údržbu 

mysliveckých zařízení. Krmelců, zásypů, a posedů. Škoda jen, 
že radost z naší práce nám kazí vandalismus některých občanů. 
V  loňském roce nám skupinka, pravděpodobně mladých lidí 
totálně zlikvidovala dva posedy a  na  jednom vytloukla skla 
z oken.

Dalším negativním jevem je opětovné odkládání odpadů 
z  domácností do  přírody. Zase se objevují staré pneumatiky, 
stavební suť, torza televizorů, počítačů a podobně. V  jarních 
měsících se chceme opět zaměřit na  úklid přírody a  veškerý 
sebraný odpad odvézt na  skládku do  Žabčic. Při veškeré 
brigádnické činnosti odpracovali naši členové během minulého 
roku asi 2000 hodin.

Naše myslivecká chata je využívána také občany Vranovic 
za účelem rodinných oslav. V  roce 2010 byla využita celkem 
ve dvanácti případech.

Věříme, že občané nebudou myslivce hodnotit negativně 
a  pochopením naší činnosti přispějí ke  zlepšení vzájemných 
vztahů.

Vladimír Kellner - hospodář MS Vranovice-Přibice

Klub důchodců
Důchodci zahájili nový rok 
posezením u kávy
Klub důchodců začal rok 2011  7. ledna pondělním 

posezením u  kávy s  výborným vánočním cukrovím, které 
přinesly některé ženy na ochutnání. A mezi tím bylo povídání 
a povídání.

Výbor pak při své pravidelné schůzce připravil program 
výroční členské schůze, která proběhla 20. 1. 2011.

Sešlo se pětadvacet členů. Škoda, že tak málo. Hodnotila 
se činnost za minulý rok a zároveň se naplánoval plán práce 
na  první pololetí, který každý člen dostane. Pro zajímavost: 
na  mikulášském večírku, který byl 4. prosince bylo 46 



12 Vranovický zpravodaj

přítomných. Zatím je největší zájem o  pondělky (20 – 25), 
na které až do dubna naplánován zajímavý program. Také je 
zájem o poznávací zájezdy, jsou také v plánu.

Pedikůra je pravidelně jedenkrát za měsíc. Jsou akce, které 
se dopředu nedají plánovat, ale když přijdou, důchodci, hlavně 
ženy, protože je jich v KD většina, se vždy zúčastní.

Důležitým bodem jednání byly volby nového výboru. Jak 
to dopadlo? Nikdo se nepřihlásil, že by se zapojil do  práce. 
Tak paní Novotná řekla. „Kdo souhlasí se starým výborem?” 
Všechny ruce byly hned nahoře a  bylo to. Bylo třeba aspoň 
jednu členku do  kulturní komise, tak donucovací metodou 
byla zvolena paní M. Dvořáková, která má bohaté zkušenosti.

I diskuse byla bohatá, hlavně o hřbitovu. Udělalo se už dost, 
ale například, kus hlavní cesty je vydlážděný a další po každém 
dešti je samá kaluž a bláto. Tak zazněl návrh. Teď se opravují 
chodníky. Proč by se vytrhané dlaždice nemohly dát na hlavní 
cestu na hřbitov? Nestálo by to moc – jen za práci. Chodníky 
jsou obecní hřbitov taky.

Řečí bylo, jak když se sejde tolik žen. Ale tak je to jistě 
na každé schůzi.

Výbor KD:
Bednář I., Drápalová L., Novotná Vl., Suchánková M., 

Faronová J., Divišová M., Bauchová R., Dvořáková M.

Růžena Bauchová

Vinaři světili mladá vína
Ve  středu 29. 12. 2010 v  podvečer se v  sále restaurace 

U  Fialů konalo tradiční svěcení mladých vín. K  ochutnávce 
se sešlo na šedesát vzorků mladých vín ročníku 2010, kterými 
se pochlubili vranovičtí vinaři. Účast nebyla veliká, přišlo 
asi třicet návštěvníků a  patnáct členů vinařského spolku. 

Atmosféra byla komorní, návštěvníci si zazpívali za doprovodu 
cimbálové muziky Lália z  Velkých Bílovic. Ochutnávka se 
protáhla do půlnoci a cimbálová muzika musela přidávat další 
a další písničky.

-dof-

Foto: D. Dofek

Rybáři - výdej povolenek 2011
Místní organizace Moravského rybářského svazu 

Vranovice oznamuje, že výdej povolenek a  členských 
známek na rok 2011 se uskuteční v neděli 27. 2. od 9 do 12 
hodin na rybářské chatě ve Vranovicích.

Klub maminek
Program Klubu maminek

01.02.  Tvoříme s dětmi – Krmítko pro ptáčky z květináče
08.02.  Svět ženského těla –přednáší Pavlína Kallusová 

z CENAP
15.02.  Tvoříme s dětmi – Vyrábíme loutky a hrajeme divadlo
22.02.  Alergeny v potravinách aneb na co si dát pozor při 

zavádění příkrmů a o výživě dětí vůbec
01.03.  Tvoříme s dětmi – magnetky ze samotvrdnoucí hmoty 
04.03.  Maškarní rej
08.03.  Tresty a výchovné prostředky
15.03.  Jarní prázdniny – klub uzavřen
22.03.  Charta práv dětí v nemocnici a Vaše zkušenosti – 

diskuse
25.03.  První pomoc u dětí
29.03.  Tvoříme s dětmi – Jarní zápichy
05.04.  Pět jazyků lásky a bezpodmínečná láska ve výchově - 

seminář, vede Petra Škrdlíková z CRSP
12.04. Jak podporovat správný vývoj dítěte – vede 

fyzioterapeutka Jana Hanušová

Program je předběžný, může se pozměnit. Děkujeme 
za  pochopení. Aktuální program na  měsíc i  podrobnosti 
najdete vždy na  http://klubmaminek.webpark.cz a  na  okně 
Školního klubu.

Klub maminek srdečně zve do svých řad všechny maminky 
s  dětmi do  tří let i  další zájemce o  náš program. Přijďte si 
za námi zahrát, popovídat si, něco vyrobit a dozvědět se nové 
věci. 

Ilona Kukletová

Soutěžíme o Zlatý erb
Vážení spoluobčané, uživatelé internetu, naše webové stránky 

se účastní soutěže Zlatý erb. Jedná se o soutěž webových stránek 
měst a obcí. Hodnotitelem je odborná porota. Hlasovat ale 
můžete i vy a sice v kategorii s názvem Cena veřejnosti. Budeme 
velmi rádi, když zašlete svůj hlas právě stránkám naší obce.

Hlasovat můžete formulářem na stránkách www.mesta.
obce.cz do 24. 2. 2011 do 16.00 hod. Aktivní odkaz najdete na 
www.vranovice.eu

Po vyplnění a odeslání formuláře je nutné potvrdit odkaz, 
který dorazí na Váš e-mail. Za každý hlas děkujeme.

Děkujeme také 
za Vaši přízeň, která 
se projevuje neustále 
stoupajícím počtem 
sledovanosti obecních 
stránek. V lednu 2011 
již překročila hranici 
čtyř tisíc návštěv za 
měsíc.

-hum-

za
se
s
s
s
j
č
m
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TJ Sokol Vranovice
Z činnosti oddílů:

Oddíl všestrannosti

XV. všesokolský slet v Praze
Dne 12. prosince 2010 jsme shlédli připravované skladby 

pro XV. Všesokolský slet, který bude v roce 2012. 
Na  základě této přehlídky jsme vybrali skladby, které 

bychom chtěli a  i  mohli ve  Vranovcích nacvičit. Zcela určitě 
bychom chtěli nacvičit skladbu „Dávej a ber“ pro starší žáky 
a žákyně, která nám připomněla skladbu z roku 2000 ABBA. 
Hoši mají létající talíř, dívky pak cvičí se stuhou. 

Vybraná skladba „Nebe nad hlavou“ pro dorostenky, se 
zdá daleko náročnější, než „stepy“ v  roce 2006. Cvičební 
pomůckou je sice jen švihadlo s korálky, ale zvládnout skladbu 
nebude nikterak jednoduché. Proto zájemkyně (budou-li chtít 
i  zájemci) prosím, zda by nekontaktovali Marii Goliášovou 
(vždy v pátek od 17:00 do 18:00 v tělocvičně sokolovny nebo 
tel.: 728 228 131), aby se mohla švihadlová technika co nejdříve 
trénovat.

Pro ženy bohužel postrádáme skladbu, která by se alespoň 
trochu rovnala skladbě „Léto“ v  roce 2006. Vybrali jsme 
nakonec skladbu „Česká suita“, která není nikterak náročná, 
snadno se ji naučí i seniorky (budou-li chtít nacvičovat). Tato 
taneční skladba je zcela založena na choreografi i a bude obtížné 
ji na tak velké ploše stadionu zvládnout. 

Podle počtu cvičenců od září tohoto roku pak zvážíme, zda 
se pustíme do nácviku skladby pro rodiče s dětmi a předškolní 
mládež. 

Zumba – od února 
v sokolovně 

Oznamujeme všem 
příznivcům fi tness programu 
Zumba, že se z  tělocvičny ZŠ 
ve Vranovicích (neděle 17:00hod) 
přesouvá do tělocvičny sokolovny 
(zde v 19:00 hod).

Výbor T.J. Sokol Vranovice 
oznamuje svým členům a  člen-
kám, kteří mají zaplaceny členské 
příspěvky za rok 2009 a 2010, že 
na  základě vydaného platného 
členského průkazu ČOS budou 
mít vstup zdarma.

Členský průkaz i  s  vylepený-
mi známkami si můžete po předložení fotografi e, vyzvednout 
u Marty Goliášové, Vranovice 608.

-MG-

Sportovní klub - kopaná
Zima v SK
Všechny naše věrné 

čtenáře zdravím v  novém 
roce. Doufám, že čas vá-
noční byl časem odpočin-
ku, rodinné a  jiné pohody 
a že start do dalšího deseti-
letí je šťastný a úspěšný.

S  novým rokem pro 
většinu z  nás opět začal 
každodenní běžný život 
a  to platí i  pro fotbalisty. 
Pravda je, že některá 
družstva pracovala takřka nepřetržitě, což určitě zúročí 
v letošních utkáních.

Základna trénuje celý podzim v úterý a ve čtvrtek v místní 
sokolovně. Pouze v lednu 2011 měli hráči volno. 

Mladší a  starší žáci pod vedením svých trenérů trénují 
od  ledna každé pondělí v  hale v  Pohořelicích. Od  13.února 
2011 tam budou hrát turnaj. Rozpis je níže. Realizační tým 
opustil Milan Halfar.

Dorostenci zahájili přípravu v  lednu ve  vranovické 
sokolovně. Trénují v  úterý a  ve  čtvrtek. Od  února budou 
v přípravě pokračovat na hřišti SK.

Muži trénují nepřetržitě. Podzim trávili každou středu 
v  hale v  Pohořelicích, v  tom budou pokračovat po  celou 
zimu. Od  ledna přibyly tréninky v  pátek a  v  neděli venku. 
V  realizačním týmu mužů došlo ke  změnám. Hlavním 
trenérem se stal do 30. 6. 2011 Vilém Dofek, další jeho působení 
u nás bude projednáno v létě, asistentem a vedoucím mužstva 
je Karel Hochman. Dosavadní trenér Rosťa Trojan se věnuje 
jiné práci pro klub a jeho asistent Robin Celnar svoji činnost 
u mužstva na vlastní žádost ukončil. Za jeho práci na podzim 
2010 mu děkuji, moc mě při práci u mužstva pomohl. Doufám, 
že se v budoucnu ke spolupráci zase vrátíme. 

Muži budou hrát zimní turnaj v  Žabčicích, rozlosování 
je opět přiloženo níže. Přikládám i rozlosování mistrovských 
utkání jarní části sezony. Rozlosování žáků a  základny není 
zveřejněno, protože dosud není známo.

V měsíci únoru proběhne pravidelná valná hromada klubu. 
Termín a místo konání bude včas zveřejněno.

Za všechny fotbalisty Rosťa Trojan 

Sport

Dne 20. ledna 
jsme vzpomněli 100. výročí narození 

pana Josefa Kelbla. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu 
s námi tichou vzpomínku.

Za vzpomínku jménem široké rodiny 
děkuje manželka Božena.
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       T E R M Í N O V Á   L I S T I N A    
   žákovského halového turnaje 2011    
         
 13. února 2011 – ned le  1.hrací den      

as   1.den   as       
800 - 835 Poho elice „A“ -  Bystrc 1055 – 1130 Olbramovice - Pouzd any  
835 - 910 Miroslav -  Hrušovany n. J. 1130 – 1205 Mikulov - Rajhrad  
 910 - 945 Poho elice A -  Rajhrad 1205 - 1240 Poho elice „B“ - Olbramovice  

  945 -1020 Bystrc  -  Miroslav 1240 – 1315 Pouzd any - Mikulov  
1020 – 1055 Novosedly - Hrušovany 1315 – 1350 Novosedly - Poho elice „B“  

 
 
20. února 2011 – ned le  2.hrací den      

as   2.den   as       
800 - 835 Poho elice „A“ - Miroslav 1055 – 1130 Bystr - Hrušovany  
835 - 910 Hrušovany n. J. - Rajhrad 1130 – 1205 Poho elice“B“ - Mikulov  
 910 - 945 Novosedly - Miroslav 1205 - 1240 Novosedly - Olbramovice  

  945 -1020 Pouzd any - Poho elice „A“ 1240 – 1315 Pouzd any - Poho elice „B“  
1020 – 1055 Olbramovice - Rajhrad 1315 – 1350 Bystrc - Mikulov  

 
 
27. února 2011 – ned le  3.hrací den      

as   3.den   as     
800 - 835 Hrušovany n. J. - Poho elice „A“ 1055 – 1130 Rajhrad - Novosedly  
835 - 910 Bystrc - Novosedly 1130 – 1205 Olbramovice -- Mikulov  
 910 - 945 Poho elice „B“ - Poho elice „A“ 1205 - 1240 Miroslav - Pouzd any   

  945 -1020 Pouzd any - Hrušovany 1240 – 1315 Rajhrad - Poho elice“B“  
1020 – 1055 Bystr - Olbramovice 1315 – 1350 Miroslav - Mikulov  

 
 
6. b ezna 2011 – ned le  4.hrací den      

as   4.den   as       
800 - 835 Poho elice „A“ - Novosedly 1055 – 1130 Olbramovice - Hrušovany  
835 - 910 Bystrc - Poho elice „B“ 1130 – 1205 Poho elice“A“ - Mikulov  
 910 - 945 Miroslav - Olbramovice 1205 - 1240 Miroslav - Poho elice „B“  

  945 -1020 Novosedly -- Pouzd any 1240 – 1315 Rajhrad - Pouzd any  
1020 – 1055 Bystrc - Rajhrad 1315 – 1350 Hrušovany - Mikulov  

 
 
13. b ezna 2011 -  ned le  5.hrací den      

as   5.den        
800 - 835 Novosedly  - Mikulov      
835 - 910 Bystrc - Pouzd any      
 910 - 945 Miroslav - Rajhrad      

  945 -1020 Hrušovany n. J. - Poho elice „B“      
1020 – 1055 Poho elice A - Olbramovice          

         
2 X 15 min + 5 minut pauza = 35 minut na zápas 
 
Pozn. 
V p ípad  , že n který z tým  nebude moci odehrát utkání ve stanoveném termínu z d vodu nap . 
odjezdu na soust ed ní, je tento tým po porad  s vedením a s ostatními týmy, povinen sehrát utkání 
v jiný as než je ur eno. Pokud ale tento nový navrhnutý termín nebude vyhovovat jakémukoliv 
družstvu p ihlášenému do turnaje, kterému nový termín m že narušit jeho p edem stanovený 
harmonogram utkání, bude výsledek p ípadného nesehraného utkání kontumován ve prosp ch týmu, 
který se p vodního termínu m že ú astnit a bude v hale  v tento termín p ítomen. 

Sčítání lidu se blíží
Ve  dnech 25. a  26. března 2011 se 

uskuteční rozsáhlé sčítání lidu. Garantem 

je Český statistický úřad. Formuláře 

k  vyplnění dostanou obyvatelé s  předstihem 

prostřednictvím sčítacích komisařů.

Jak se budeme sčítat?
Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost 

a  předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás 

o  potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň 

Vám předá vysvětlivky k  vyplnění formulářů 

a  poskytne další potřebné informace. Sčítací 

komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, 

kterým se na  požádání prokáže. Do  vašeho 

bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.

Formuláře, které nemohly být domácnosti 

doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího 

komisaře, budou k  dispozici na  poště, jejíž ad-

resa a  provozní doba jsou uvedeny na  letáčku, 

vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky.

Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě 

si prosím přečtěte vysvětlivky. K  vyplnění 

použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. 

Formuláře prosím nepřekládejte.

Druhy sčítacích formulářů:
Sčítací list osoby - vyplňuje se za každou 

osobu.

Bytový list - vyplňuje faktický uživatel 

bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu 

a délku pobytu v bytě) za každý byt - za jeden 

byt jeden formulář.

Domovní list - vyplňuje vlastník nebo 

správce domu za  každý dům - za  jeden dům 

jeden formulář.

Sčítací formuláře můžete vyplnit 

i elektronicky na www.scitani.cz

Vyplněné formuláře můžete odevzdat 
následujícími způsoby:

- předáte je sčítacímu komisaři při jeho 

druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené 

obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá

- zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce 

s předtištěnou adresou P.O. Boxu

- nebo je vyplníte elektronicky

- osobně odevzdáte na poště

Koho se sčítání týká
Účast obyvatel na  Sčítání lidu, domů 

a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., 

o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká 

se všech osob, které se v  rozhodný okamžik 

nacházejí na území České republiky nebo mají 

na území České republiky trvalý nebo povolený 

přechodný pobyt.

Kdo sčítání provádí
Přípravu, organizaci, samotné provedení 

sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků 

zajišťuje na  základě zákona č. 296/2009 Sb., 

o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český 

statistický úřad.

Smluvním partnerem pro provedení 

terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.

Český statistický úřad
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Láska brány otevírá
Hudebně zábavný pořad -

nejznámější operetní árie

5. 2. 2011 v 18 hodin sál Sokolovny

vstupné 90,- Kč

vstupenky na místě

MUŽI jaro 2011

Datum Hodina Utkání

10.4. 15.30 Sokol KOBYLÍ - SK Vranovice

17.4. 16.00 SK Vranovice - Sokol VELKÉ NĚMČICE

24.4. 16.00 Sokol ŠITBOŘICE - SK Vranovice

1.5. 16.30 SK Vranovice - Sokol IVAŇ

8.5. 16.30 FK 1959 VRBICE - SK Vranovice

15.5. 16.30 SK Vranovice - Sokol BOLERADICE

22.5. 16.30 Sokol KLOBOUKY - SK Vranovice

29.5. 16.30 SK Vranovice - Družstevník NIKOLČICE

5.6. 16.30 Sokol UHERČICE - SK Vranovice

12.6. 16.30 Slavoj VEL. PAVLOVICE B - SK Vranovice

19.6. 16.30 SK Vranovice - Sokol NOSISLAV

DOROST jaro 2011

Datum Hodina Utkání

10.4. 13.15 Sokol BRUMOVICE - SK Vranovice

17.4. 13.45 SK Vranovice - Sokol KOBYLÍ

24.4. 13.45 FK VALTICE - SK Vranovice

1.5. 14.15 SK Vranovice - Sokol BŘEZÍ

8.5. 14.15 FK 1959 VRBICE - SK Vranovice

15.5. volno

22.5. 14.15 PŘIBICE/IVAŇ - SK Vranovice

29.5. 14.15 SK Vranovice - Sokol KLOBOUKY

5.6. 14.15 DUNAJOVICE/PERNÁ - SK Vranovice

12.6. 14.15 Dynamo DRNHOLEC - SK Vranovice

19.6. 14.15 SK Vranovice - TJ MORAVSKÝ ŽIŽKOV

9.00 11.30 14.00 16.30
Modřice - Želešice Vranovice - Moutnice Jezeřany - Kupařovice Rajhrad - Žabčice

9.00 11.30 14.00 16.30
Kupařovice - Rajhrad Moutnice - Jezeřany Modřice - Vranovice Želešice - Žabčice

9.00 11.30 14.00 16.30
Rajhrad - Moutnice Žabčice - Kupařovice Vranovice - Želešice Jezeřany - Modřice

9.00 11.30 14.00 16.30
Vranovice - Jezeřany Želešice - Kupařovice Moutnice - Žabčice Modřice - Rajhrad

9.00 11.30 14.00 16.30
Jezeřany - Želešice Rajhrad - Vranovice Žabčice - Modřice Kupařovice - Moutnice

9.00 11.30 14.00 16.30
Vranovice - Žabčice Modřice - Kupařovice Jezeřany - Rajhrad Želešice - Moutnice

9.00 11.30 14.00 16.30
Kupařovice - Vranovice Žabčice - Jezeřany Řajhrad - Želešice Moutnice - Modřice

20.3.2011

20.2.2011

27.2.2011

6.2.2011

13.2.2011

ROZLOSOVÁNÍ ZIMNÍHO TURNAJE

6.3.2011

13.3.2011
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Společenská 
rubrika

Program kina Velké Němčice

P Ř I P R A V U J E M E

Vranovické jaro
sobota 23. 4. 2011

Sokolské hřiště
jarmark, zábava, soutěže...

  Životní jubilea
Březen
Korábová Marta .......................70 let
Toncrová Josefa ........................91 let
Šlancar Jiří .................................60 let
Sedláčková Zdenka ..................60 let
Svoboda Josef ............................60 let
Zouhar Rudolf ..........................60 let
Oblezar Josef .............................60 let
Kolíšek Miroslav .......................60 let
Pitka Josef ..................................65 let
Bartošic Jaroslav .......................81 let
Jatel Jiří ......................................60 let
Nevěděl Bohumil......................70 let
Suchánková Jiřina ....................75 let
Halamka Lubomír ....................60 let
Konvičková Božena ..................65 let
Jatelová Jindřiška ......................80 let
Koníčková Matylda ..................70 let
Duben
Leščuková Marcela ...................65 let
Mičánek Josef ...........................60 let
Pešina Josef ...............................65 let
Včelouch František ...................70 let
Jílek Vladimír ...........................70 let
Dofk ová Marie ..........................85 let
Dofk ová Anna ..........................70 let
Dvořák Jiří .................................81 let
Halfarová Anna ........................60 let
Kováčová Aloisie ......................84 let
Vybíral Rudolf ..........................85 let
Zajíc Jiří .....................................75 let
Tomanová Miluše .....................60 let
Petrášová Svatava .....................75 let
Šišovský Zdeněk .......................60 let

  Narození
Viktorie Třináctá
Tetur Lukáš

  Úmrtí
Matýšek Jan
Lounková Marie
Bednář Oldřich

  Počet obyvatel ke dni 
 20.01.2011

muži ............................................1021
ženy .............................................1037
celkem .........................................2058
z toho dospělí .............................1744
děti ................................................314

Zdroj: matrika OÚ
připravila Ivana Pospíšilová

11. 2. 2011 .......Hlava – ruce - srdce .......................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
12. 2. 2011 .......Perníková chaloupka ....................................................... 16:00, vstupné 40,- Kč
18. 2. 2011 .......Tacho ................................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
20. 2. 2011 .......Kamarádi z večerníčků .................................................... 16:00, vstupné 40,- Kč
25. 2. 2011 .......Fotři jsou lotři .................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
1. 3. 2011 ..........Já padouch ......................................................................... 16:30, vstupné 50,- Kč
2. 3. 2011 ..........Poslední vládce větru ...................................................... 16:30, vstupné 50,- Kč
3. 3. 2011 ..........Kouzelná chůva .............................................................. 16:30? , vstupné 50,- Kč
4. 3. 2011 ..........Tři dny ke svobodě ........................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
6. 3. 2011 ..........Do kina za krtkem............................................................. 16:00, vstupné 40,- Kč
11. 3. 2011 .......Bastardi ............................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
25. 3. 2011 .......Paranormal activity 2 ....................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
1. 4. 2011 ..........Hon na čarodějnice .......................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
8. 4. 2011 ..........Rodinka ............................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
15. 4. 2011 .......Fimfárum do třetice všeho dobrého ............................ 18:00, vstupné 75,- Kč

Hasičský ples
sobota 26. 2. 2011

Sokolovna 20 hodin
vstupné 80,- Kč

Hraje kapela Fantastic Band
Tombola

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Vranovice

Masopust
5. 3. 2011

Průvod obcí

Pochovávání basy

Upřesnění na plakátech

Pořadatel: Vranovické ženy

Maškarní bál
19. 3. 2011 20 hodin

Sokolovna

Hraje kapela Fantazie

Vstupné 80,- Kč 

masky 20,- Kč

Pořadatel: SK Vranovice

Dětský maškarní bál
20. 3. 2011 v 15 hodin

Sokolovna
Pořadatel: ZŠ a MŠ Vranovice


