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14. 1. 2012 - Televizor, domácí vinotéku, manažerské křeslo, srnu nebo i pytel cibule. 

S takovými výhrami odcházeli hosté z Obecního plesu s Mistříňankou. Ten letošní byl už 

pátým v pořadí. A bylo vyprodáno. Snažíme se vždy o vysokou úroveň plesu a zdá se, že 

lidé to vítají. Na parketu to vřelo až do dvou do rána a hosté se bavili. 

Nezbytným doplňkem prostřeného stolu byly i tentokrát plesové noviny. V nich se 

lidé dočetli nejen program večera, ale také menu na baru. Nechyběl výčet cen v tombole 

a na zpestření byla vložena i snůška nevážných výroků, historek a vtipů.

Ples zahájila vranovická chasa v krojích, přičemž ústřední pár se honosil nově 

rekonstruovaným krojem. Letošní novinkou bylo také korunování královny a krále plesu. 

Šerpu si odnesli manželé Korábovi z Ivaně.  Pokračování...
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Starosti starosty

Vážení spoluobčané, 
máme za  sebou dobu vánočních svátků a  s  nimi spojené 

tradice a  zvyky. Věřím, že každý z  Vás tento čas využil 
především k odpočinku a k rodinnému klidu. Všem přeji, aby 
se Vám v roce 2012 splnila veškerá přání a abyste naplnili svá 
předsevzetí. 

A  jaký bude rok 2012? Ve  všech médiích pouze slyšíme 
slovo krize, zvyšování cen a jiné negativní informace. Člověk, 
aby se bál otevřít noviny, pustit televizi nebo rádio.

Co čeká v nastávajícím roce naší obec?
V  prosinci loňského roku zastupitelé schválili rozpočet 

na letošní rok, z kterého vyplývá několik zásadních informací 
pro každého z nás.

Nezvyšujeme žádné poplatky, také díky úsporám.
Ve  stejné výši jako v  loňském roce zůstává poplatek 

za popelnice, rovněž se nezvyšuje stočné a zůstává tak ve stejné 
výši již pátým rokem. Naše obec se tak stává jednou z mála, 
kde nedochází ke  zvyšování žádných poplatků. Náklady, 
které se obci zvyšují díky zvýšenému DPH, kompenzujeme 
dlouhodobými úsporami.

Významné úspory nám také vytváří důsledná organizace 
veřejných výběrových řízení na  všechny větší objednávky 
a  zakázky. Všechna výběrová řízení jsou zveřejněna 
na  obecních webových stránkách od  vypsání poptávky, přes 
podané nabídky až po  předání zakázky, včetně kompletních 
nákladů. 

V rozpočtu rovněž počítáme s dalším rozvojem obce. Jedná 
se zejména o následující aktivity:

Dům pro seniory. Hodně se již o celém projektu napsalo 
a mluvilo. Před několika dny již začala realizace a bude trvat cca 
12 měsíců. Rozpočtem i významem se jedná o největší investici 
obce posledních desetiletí. Přínos stavby je nezpochybnitelný 
a  nejvíc jej jistě ocení senioři, ale nejen oni. Součástí Domu 

pro seniory bude i důstojný Klub pro důchodce, kteří budou 
využívat i  senioři, kteří nebudou v  Domu pro seniory 
ubytovaní. Svoje zázemí zde najde i Klub maminek, případně 
i další spolkové činnosti.

Přestupní terminál. Projekčně je připravena stavba 
přestupního terminálu před budovou železniční stanice. 
Projektem je řešeno zajištění bezproblémového přestupu 
cestujících z  autobusů na  vlak a  naopak. Projekt rovněž řeší 
vybudování nových parkovacích míst pro ty cestující, kteří 
do  naší obce přijedou svým motorovým vozidlem a  dále 
pokračují vlakem. Realizace bude záležet na tom, jestli budeme 
úspěšní s žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu 
určeného na dopravu. Žádost o dotaci je připravena k podání, 
výsledek bude znám v letních měsících. 

Doliny a ulice Polní. Práce již začala v Dolinách, kde bude 
vybudována kompletní infrastruktura pro rodinnou výstavbu. 
Součástí projektu je kompletní oprava a  rozšíření silnice 
na Polní ulici, včetně opravy chodníku.

Dětské hřiště. V letošním roce dojde k vybudování dalšího 
dětského hřiště, tentokrát u  fotbalového stadionu. Dětské 
hřiště bude určeno jednak pro předškoláky, ale podstatná část 
bude zaměřena na pohyb a cvičení také pro dospělé. Vznikne 
tak „hřiště pro všechny generace“.

Oprava chodníků. I  v  letošním roce nezapomeneme 
na opravu chodníků. Projekčně je připravena oprava chodníků 
na  ulici Hlavní (levá část ve  směru ke  knihovně), ulici 
Obchodní a Úzké.

Projekčně začneme připravovat celou lokalitu 
na Kopečkách, která bude obsahovat obslužnou komunikaci, 
chodníky a nová parkovací místa.

Dotace pro spolky jsou menší, více se investuje do školy.
Rozpočet obce na rok 2012 samozřejmě řeší i fi nancování 

společenských organizací a spolků a v neposlední řadě i provoz 
Základní školy a Mateřské školy Vranovice. Z důvodu snížení 
příjmů obce ze státního rozpočtu v posledních třech letech byly 
dotace všem společenským organizacím a  spolkům sníženy 
o 10%.

Výjimkou je provozní dotace pro Základní školu 
a Mateřskou školu Vranovice, kde dochází k navýšení provozní 
dotace z 1.790.000,- Kč na 1.850.000,- Kč. Mimo tuto provozní 
dotaci došlo již v lednu k opravě sociálního zařízení v budově 
MŠ.

Přestože došlo k navýšení provozní dotace pro školu, nebyl 
plně pokryt požadavek ZŠ, který předpokládal roční navýšení 
provozních výdajů na  částku 2.100.000,- Kč, tj. navýšení 
o 17,3% oproti předcházejícímu roku.

Schválený rozpočet je úsporný, ale i přesto dává předpoklad 
pro stále pokračující postupné opravy komunikací, chodníků, 
pro každodenní úklid a  údržbu veřejných ploch, pro další 
rozvoj naší obce.

Tolik uvedený plán pro letošní rok. Věřím, že pro letošní 
rok sestaveným rozpočtem a  na  něj navazujícími aktivitami 
obce se nezařazujeme mezi posly špatných zpráv, ale naopak 
jde vesměs o zprávy pozitivní. 

Váš starosta
Ing. Jan Helikar

„Výborná zábava, hezká dekorace stolů, dobře upravený 
taneční parket, ples byl na úrovni”, takovými a dalšími podobnými 
slovy hodnotili průběh plesu jeho návštěvníci. To je dobrá známka 
pro všechny, kteří se na přípravě podíleli. 

Ráda bych všem touto cestou poděkovala. Jsou to především: 
členové kulturní komise Renata Měřínská, Marek Obdržálek, Pavel 
Pláteník, Bohumila Vetrová, Irena Benadová, asistentka starosty 
Lenka Jančová. S výzdobou sálu a úklidem pomáhali  členové 
Vranovické chasy, někteří členové Sokola v čele s Petrem a Martou 
Goliášovými, dále Radek Soukop, Martin Hochman, Jan Němec. 
Služby v šatně se ujali Jarda a Hanka Celnarovi, náročnou šichtu 
za barem i v kuchyni si odpracovali zaměstnanci Sportbaru. 
Koláčky napekla paní Wollingerová. Předtančení  na úvod plesu se 
zhostila chasa ve složení: Jiří Plíšek a Iveta Blechová, Michal Rapco 
a Eliška Kleinová, Bára Zlámalová a Luboš Bílek, Zdeňka Zlámalová 
a Dominik Kurka, Jan Vybíral a Kristýna Vybíralová.

Díky sponzorům z řad fi rem, zájmových spolků i živnostníků 
čítala tombola na šedesát výherních cen.

Všem výše uvedeným děkuji za skvělou spolupráci i za dary. 
Právě jejich ochota a vstřícnost byly základem pro zdařilou 
společenskou událost.

-hum-
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce

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

Usnesení rady č. 24/2011 ze dne 28. 11. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce souhlasí s  fi nancování výstavby cyklostezky úsek 

Přísnotice – Vranovice (podél tratě) v maximální výši 400.000,- 
Kč.

1.2. Rada obce schválila Plán investic na r. 2012 a 2013 a doporučuje 
ho ke schválení v Zastupitelstvu obce. 

1.3. Rada obce schválila program jednání ZO dne 15. 12. 2011.
1.4. Rada obce schválila úpravy v návrhu Rozpočtu na r. 2012 a do-

poručuje Rozpočet schválit v ZO.
1.5. Rada obce schválila návrh Rozpočtového výhledu na  2012 

a 2013 a doporučuje jej ke schválení v ZO. 
1.6. Rada obce rozhodla ve vyhodnocení výběrového řízení na sta-

vební dozor pro stavbu Domu pro seniory o vyloučení nabídky 
společnosti FAKO s.r.o. - nabídka obsahovala kopie, které neby-
ly ověřeny dle §5, odst, 2b, Vyhlášky 36 z roku 2006 Sb. 

1.7. Rada obce ve vyhodnocení výběrového řízení na stavební dozor 
pro stavbu Domu pro seniory vybrala za vítěze nabídku společ-
nosti MORAVAN DEVELOP s.r.o. s cenou 360.000,- Kč včetně 
DPH.

1.8. Rada obce schválila dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo s  M – 
SILNICE a.s. na  opravu chodníků a  parkovacích míst na  ul. 
Přísnotická a Lipová.

1.9. Rada obce schválila dotaci od JmK na zabezpečení akceschop-
nosti jednotky SDH ve výši 13.077,- Kč. 

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zahrnout polní cestu Přísnotice – Vranovice 

(podél tratě) jako místní účelovou komunikaci do pasportu ko-
munikací, jako dodatek č. 1.

 T: 28.2.2012, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zapracovat schválené připomínky do návrhu 

Rozpočtu na r. 2012.
 T: ihned, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala informaci o  termínu plánované kontroly ze 

SFŽP na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 25/2011 ze dne 12. 12. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila návrh Rozpočtového opatření č. 4/2011 

a předloží ho k projednání v ZO. 
1.2. Rada obce vybrala za  vítěze veřejné soutěže na  úpravu hygie-

nického zařízení v  MŠ nabídku uchazeče BRINGSTAV s.r.o. 
za cenu 220.236,- Kč včetně DPH. 

1.3. Rada obce rozhodla, že do nově zpracovaného Územního plánu 
bude zahrnut návrh na rozšíření bytové výstavby - „zokruhování 
ul. Sokolská a Květná“.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu s Archeologickým ústavem na ar-
cheologický průzkum lokality Doliny.

1.5. Rada obce schválila dodatek č. 3 ke smlouvě č. 982606-0017/2009 
s Českou poštou a.s.

1.6. Rada obce schválila poskytnutí příspěvku ve  výši 1.000,- Kč 

na činnost Střediska volného času Pohořelice.
1.7. Rada obce schválila roční odměnu pro ředitele ZŠ.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá iniciovat vyjasnění vlastnického práva k po-

zemku p.č. 1548/226.
 T: ihned, O: starosta, místostarosta
2.2. Rada obce ukládá pokračovat v  jednání o  podmínkách koupě 

a pronájmu pozemků od SŽDC.
 T: 31.1.2011, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí informace o řešení počtu dětí v MŠ 

a naplnění stanovené kapacity.
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu o kontrole SFŽP na realizaci 

projektu Regenerace veřejných ploch.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 26/2011 ze dne 27. 12. 2011
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schvaluje podmínky prodeje pozemků pro rodinnou 

výstavbu v  lokalitě Doliny: minimální prodejní cena 900,- Kč/
m2, kolaudace stavby do 10 let od nabytí pozemku, předkupní 
právo na pozemek po dobu deseti let za prodejní cenu pozemku. 

1.2. Rada obce schválila náhradní výsadbu na ul. Nosislavská (mezi 
ul. Novou a ul. Dlouhou) výsadbou ořešáků královských. 

1.3. Rada obce schválila Plán jednání Rady obce na I. pololetí 2012.
1.4. Rada obce schválila Smlouvu o právu provést stavbu – přeložka 

NN na ul. Polní – se společností E.ON Distribuce, a.s.
1.5. Rada obce schválila poskytnutí bezplatného užívání obecních 

prostor pro Klub maminek.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá v návaznosti na usnesení 2.1. z Usnesení Rady 

č. 16/2011 ze dne 8. 8. 2011 připravit stanovisko k žádosti o pro-
dloužení nájemní smlouvy na pozemky s fi rmou SUIGAL CZ.

 T: 31.1.2011, O: místostarosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere na vědomí zprávu o jednání s JUDr. Burešovou, 

správcem konkurzní podstaty ZD Vranovice v likvidaci.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 1/2012 ze dne 9. 1. 2012
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Smlouvu o  dílo č. 1/2012 s  dodavatelem 

stavby Domu pro seniory společností VAŠSTAV s.r.o.
1.2. Rada obce schválila Mandátní smlouvu s Moravan Develop s.r.o. 

na zajištění činnosti technického dozoru na stavbu Domu pro 
seniory.

1.3. Rada obce schválila nájemní smlouvu na budovu školní jídelny 
U Floriánka, č.p. 57.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu s Úřadem práce o organizaci a vý-
konu veřejné služby. 

1.5. Rada obce schválila příspěvek 2.500,- Kč na  dopravu 
na Novoroční koncert.

1.6. Rada obce schválila maximální odměnu pro zpracování žádos-
ti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování in-
frastruktury pro novou bytovou výstavbu ve výši 15.000,-Kč + 
DPH. 

1.7. Rada obce schvaluje Nevýhradní licenční smlouvu o  užití 
Základní báze geografi ckých dat se Zeměměřičským úřadem.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zpracovat harmonogram na odstranění závad 

v dopravním značení v obci.
 T: 31.1.2012, O: starosta
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2.2. Rada obce ukládá připravit Smlouvu o smlouvě budoucí k pro-
deji ubytovacích kapacit v Domě pro seniory.

 T: 15.2.2012, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá jednat o  možnostech získání budovy škol-

ní jídelny U  Floriánka, č.p 57 do  opětovného majetku Obce 
Vranovice s JUDr. Burešovou.

 T: ihned, O: starosta
2.4. Rada obce uložila podat dovolání dovolacímu soudu ve  věci 

Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 12 Cm 50/2007-95.
 T: 15.2.2012, O: starosta
2.5. Rada obce uložila zajistit časově omezenou výjimku pro MŠ 

Vranovice na  současný nejvyšší stanovený počet žáků (tj. dle 
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 
109102/2011 ze dne 29.8.2011) 90 žáků tak, aby nedošlo ke sní-
žení takto stanoveného nejvyššího počtu žáků v MŠ.

 T: ihned, O: starosta
Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí informace o přípravě zahájení stavby 

Domu pro seniory.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Rekapitulace usnesení ZO č. 7 ze dne 15.12.2011
ZO schvaluje:

  Program dnešního jednání ZO
  Ověřovatele zápisu Dagmar Humpolíkovou a Mgr. Vybírala
  Členy Návrhové komise: ing.  Hladíka, Ing.Arch.  Kodýtkovou, 

L. Mrkvicu
  ZO schvaluje za člena KV Mgr. Pavla Kukletu
  ZO schvaluje Směrnice: Směrnice o zpracování účetnictví, Účtový 

rozvrh, Směrnice o oběhu účetních dokladů + podpisové vzory, 
Směrnice k  podrozvahovým účtům, Směrnice o  účtování 
a oceňování a odepisování majetku a nakládání s ním, Směrnice 
pro evidenci, sledování a vymáhání pohledávek obce, Směrnice 
o  provedení inventarizace, Směrnice o  zabezpečení zákona 
o  fi nanční kontrole, Směrnice k  DPH + přílohy, Směrnice – 
harmonogram účetní závěrky, Směrnice o  úschově účetních 
záznamů, Směrnice o tvorbě opravných položek k pohledávkám, 
Směrnice pro časové rozlišení, Směrnice k  ochraně osobních 
údajů, Směrnice – odpisový plán, Směrnice o  poskytování 
OOPP.

  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2011 
s celkovými příjmy 39.472.400,- Kč a celkovými výdaji ve výši 
26.565.100,- Kč.

  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o  zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON: 
4209-063/001/2011-HO-AD.

  Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 
798/10 do majetku Obce Vranovice.

  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 295/22 za cenu 
60,- Kč/m2 s podmínkou zachování přístupu ke sloupu el. vedení, 
manželům Erice a  Petrovi Suchánkovým, ul. Pouzdřanská, 
Vranovice.

  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 2565/5 
za  cenu 250,- Kč/m2 + náklady na  geometrické zaměření 
Ing. Janě Kapounové , Rybářská 20, Brno.

  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr a podmínky prodeje pozemků 
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Doliny. Podmínky určí 
Rada obce. 

  Zastupitelstvo obce schválilo vítěznou nabídku na  poskytnutí 
úvěru na  výstavbu Domu pro seniory - nabídku uchazeče 
Volksbank CZ a.s.

  Zastupitelstvo obce schválilo vítěznou nabídku na  dodavatele 
stavby Domu pro seniory uchazeče VAŠSTAV, s.r.o. s  cenou 
41.823.413,- Kč bez DPH.

  Zastupitelstvo schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na  výstavbu 
Domu pro seniory s bankou Volksbank CZ a.s.

  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s  dodavatelem stavby 
Domu pro seniory společností VAŠSTAV s.r.o. za  cenu: 
41.823.413,- Kč bez DPH.

  Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení výstavby Domu pro 
seniory.

  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2012 s celkovými 
příjmy ve výši 30.618.000,- Kč a výdaji ve výši 30.237.000,-Kč.

  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled pro r. 2013 – 
2014.

  Zastupitelstvo obce schvaluje Plán investic a oprav na r. 2012.
ZO ukládá:
- Zastupitelstvo obce ukládá KV prověřit veškeré náležitosti kou-

pě budovy U Floriánka č.p. 57.
 T: 31.1.2012,-O: předseda KV
- Zastupitelstvo obce ukládá zajistit veškeré podklady pro stano-

vení výše vzniklé škody v souvislosti s rozhodnutím Vrchního 
soudu v Olomouci ve věci č.j. 12 Cm 50/2007 o vlastnictví budo-
vy U Floriánka čp. 57.

 T: 31.1.2012, O: předseda FV
ZO bere na vědomí
• ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí.
• ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí.
• Zastupitelstvo obce bere na  vědomí zprávu o  rozhodnutí 

Vrchního soudu v Olomouci ve věci č.j. 12 Cm 50/2007 o vlast-
nictví budovy U Floriánka čp. 57.

Pozvánka na veřejné jednání 
zastupitelstva 

Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve 

čtvrtek 23. 2. 2012 v 19 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Vranovice

Cena za vodu v roce 2012 
zvýšila

Stočné obec nezdražuje
Cena za  pitnou vodu je od  nového roku vyšší o  jednu 

korunu a 25 haléřů za kubík. 
Cenu stanovila společnost Vodovody a kanalizace Břeclav 

a.s. Od 1. ledna 2012 tedy platíme za vodné 35, 91 Kč/m3. Cena 
je včetně 14% DPH.

Vranovičtí si přilepší na stočném
Vranovické obyvatele může potěšit zpráva, že cena za stočné  

zůstává ve stejné výši jako v předchozích letech. I pro rok 2012 
platí výše roční sazby 924,- Kč na osobu. Výpočet vychází ze 
zákonem stanovené spotřeby vody na 1 osobu a  rok, tj. 46 m3.

Platba za stočné se v naší obci nezvýšila už od roku 2008. 
Za  tuto výhodu vděčíme skutečnosti, že čistírnu odpadních 
vod si obec ponechala ve  svém vlastnictví a  nemá ambice 
provozovat ji komerčně. Stačí, když poplatky od  obyvatel 
pokryjí náklady na provoz.

Způsob platby stočného 
Přes SIPO (inkaso), stačí přijít na OÚ a nahlásit spojovací 

číslo SIPO a počet osob v domě.
Pro srovnání: Společnost VAK Břeclav, a. s. uplatňuje pro rok 
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Termíny svozu komunálního odpadu 2012

únor - 10, 24 / březen - 9, 23

Termíny svozu separovaného odpadu

Plast - únor - 6, 20 / březen - 5, 19 / duben - 2
Papír - únor - 3, 16 / březen - 2, 15, 30
Sklo - únor - 2 / březen - 29

2011 sazbu za stočné ve výši 40,81 kč za m3, to by pro vranovické 
obyvatele znamenalo roční platbu ve výši 1877,26 - Kč ročně. 

Obecní systém platby ušetří tedy každému obyvateli 
Vranovic 953,26,- Kč ročně.

-hum-

Poplatky za popelnice
Poplatek za  popelnice na  rok 2012 se vybírá v  hotovosti 

na  sekretariátě OÚ Vranovice, vždy v  úředních dnech:  
v pondělí od 7.30 - 19 hodin a ve středu od 7.30 - 17 hodin.

Poplatek ve  výši 450,- Kč platí každá osoba s  trvalým 
pobytem nebo za  neobydlenou nemovitost. Termín 
na zaplacení je do 31. 5. 2012. 

-jan-

Přerušení dodávky 
elektrické energie
Sledujte hlášení, vývěsku a web
Upozorňujeme obyvatele ulic Přibická, Polní a  Nad 

Dolinami a  Pila Vacek, že v  průběhu následujícího období 
bude docházet k opakovanému přerušení dodávky elektrické 
energie. Důvodem je rekonstrukce zařízení distribuční 
soustavy. Doporučujeme pozorně sledovat zprávy na  webu, 
hlášení rozhlasem i vývěsku na budově obecního úřadu. Tam 
budou s  předstihem zveřejňovány přesné termíny vypnutí 
elektřiny. Pravděpodobně se bude jednat o  úterky a  čtvrtky 
v časech od 7:30 do 15:30 hodin.

-hum-

Opravy ve školce si vynutily 
dočasné uzavření
Ing. Jan Helikar, starosta
Obci se podařilo v loňském roce vybudovat čtvrtou třídu MŠ 

s kapacitou 15 dětí a celková kapacita MŠ tak vzrostla na celkový 
počet 90 dětí. Hygiena však trvá na snížení kapacity na 70 dětí.

Nedostatečný počet umyvadel, která jsou navíc o sedmnáct 
centimetrů výš než předepisuje současný zákon, a  malé 
učebny. To jsou závěry kontroly Krajské hygienické stanice, 
která se v budově  mateřské školy na ul. Školní 323 uskutečnila 
v loňském roce.

Komplikace s uzavřením byly tím menším zlem
Závěr kontroly nás překvapil, žádná z  těch předchozích 

na  takové nedostatky totiž neupozorňovala. Umístění 
umyvadel a  velikost tříd jsou stejné od  rekonstrukce školky, 
která se uskutečnila v 80. letech minulého století. Vedení obce 
plánovalo obnovu umývárny na letošní srpen, tedy na období 
prázdnin. Bylo však třeba jednat rychle. V  zájmu zachování 
kapacity dětí, které zařízení navštěvují.

Jsme si vědomi komplikací, které jsme mimořádným 
uzavřením školky rodičům způsobili. Kdybychom však čekali 
na srpen, muselo by mateřskou školu opustit jedenadvacet dětí, 
a tím bychom způsobili daleko větší a hlavně trvalé komplikace 
pro řadu rodičů.

Vánoční svátky na opravy nestačily
Stavební úpravy byly časově náročné a trvaly celkem čtyři 

týdny. Abychom co nejméně narušili chod mateřské školy, 

zahájili jsme opravy už 20. prosince 2011, tak aby probíhaly 
po  dobu vánočních svátků. Bohužel to nestačilo a  školka 
musela být uzavřena ještě na další dva týdny.

O zachování současné kapacity intenzivně jednáme
Krajská hygienická stanice požaduje snížení počtu dětí 

s odůvodněním, že učebny jsou pro daný počet dětí malé. Už 
v  září loňského roku se nám podařilo otevřít novou čtvrtou 
třídu mateřské školy, abychom mohli přijmout dalších dvacet 
dětí. Kapacitu školky jsme tak navýšili z  pětasedmdesáti 
na  devadesát dětí. O  tento počet nechceme přijít. Hygiena 
si však podmínila zachování kapacity tím, že odstraníme 
nedostatky s  umyvadly. Proto jsme museli stavební úpravy 
zrealizovat co nejdříve.

Děkujeme za  pochopení a  omlouváme se všem rodičům 
pokud se k nim informace o důvodech mimořádného uzavření 
školky nedostaly včas a v plné míře.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012
Do  kasiček Tříkrálové sbírky letos vranovičtí obyvatelé 

věnovali celkem 42.540,- Kč. Všem patří poděkování. Sbírku 
každoročně pořádá Charita ČR ve  spolupráci se skauty. Pro 
srovnání, v loňském roce bylo v naší obci vybráno 42.279,- Kč 
a v roce 2010 rekordních 47.090,- Kč.

Peníze z Tříkrálové sbírky zůstanou v regionu
Tři králové se ve  vranovických ulicích objevili v  sobotu 

7. ledna 2012. Koledovali a  prosili o  peníze do  kasičky 
na  dobročinnou sbírku, kterou už dvanáctým rokem pořádá 
Charita ČR, humanitární a  církevní organizace pro pomoc 
lidem v nouzi.

Podle pravidel Charity zůstávají peníze v regionu, v kterém 
se vybraly. V  případě Brněnska je to například podpora 
rekonstrukce nízkoprahového denního centra pro lidi bez 
domova, odborné sociální poradenství pro klientu Hospicu 
v  Rajhradě nebo také příspěvek na  průpravu dobrovolníků 
centra v Břeclavi.

Jménem Charity vychází každý leden do  ulic na  40 tisíc 
dobrovolníků, mezi nimi i  ti nejmenší. Skupinku však vždy 
musí doprovázet někdo starší 15 let a  na  vyžádání se musí 
prokázat potvrzením Charity.

Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, 
nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává 
je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o  fi nanční 
příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky opatřené charitním 
logem.

Nápad zorganizovat na  Tři krále dobročinnou sbírku 
spojenou s  tradičním koledováním vznikl v  roce 2000 
v  olomoucké arcidiecézi. Na  základě zkušeností s  podporou, 
jaké se akci dostalo od dobrovolníků i dárců, se o rok později 
Tříkrálová sbírka rozšířila na území celé České republiky.

-hum-
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Na obecním webu si teď 
počtou i slabozrací

Funguje i spojení s facebookem
Velká písmena pro slabozraké a  možnost sdílení článků 

na  sociálních sítích, to jsou dvě horké novinky pro uživatele 
obecního webu. Pohodlné čtení pro ty, jimž oči příliš neslouží 
nabízí nové grafi cké ikony v  pravém horním rohu stránky. 
Mají podobu písmene „A“, a  jsou tři. „Jedna slouží pro 
libovolné zvětšení textu, další pro jeho zmenšení a  poslední 
pro návrat k  normální velikosti,” Tento bezbariérový přístup 
pro slabozraké mohou však využívat i zapomnětlivci brýlí, či 
čtenáři s unavenýma očima po dlouhé práci u počítače.

Sdílení na facebooku je snadnější
Uživatelé sociálních sítí mohou zase jedním kliknutím 

nasdílet svým přátelům informace a aktuality, které je zaujaly. 
„Aktivní ikonu facebook, twitter a  další najdou čtenáři vždy 
pod konkrétním článkem nebo na  hlavní stránce vpravo 
nahoře. V  rámci této nabídky lze využít i  službu e-mail, kdy 
vybranému příjemci přijde odkaz na uvedený článek.

Svůj status na  sociální internetové síti facebook má obec 
Vranovice už téměř jeden rok. A  virtuální skupina přátel 
Vranovic dnes čítá na 320 uživatelů. I díky nim opět vzrostla 
sledovanost ofi ciálního webu obce. Celkem se na  něj během 
loňského roku podívalo na  55 tisíc lidí. Zhruba před dvěma 
lety, před spuštěním nového systému, to bylo asi 15 tisíc lidí.

-hum-

Zúčastněte se nových anket na webových stránkách obce. 
Připraveno je přes dvacet témat na něž můžete odpovídat 
v sekci Ankety.

Zatoulaní psi se prodraží

Pomůže psí známka
Za  minulý rok bylo v  naší obci odchyceno 11 toulavých 

psů, z toho 6 jich muselo být umístěno do útulku. U ostatních 
psů se podařilo složitě dohledat jejich pravé majitele a předat 
tak psy zpátky do jejich domovů. Vracení psů k majitelům by 
bylo snadnější a rychlejší, kdyby jim majitelé opatřili evidenční 
známku. Ta je k  dostání na  obecním úřadě a  stojí pouhou 
desetikorunu. 

Tato zanedbatelná částka ušetří do  budoucna majiteli 
spoustu času a  dalších peněz v  případě, že se pes zatoulá. 
Veškeré náhrady spojené s ubytováním, ošetřením a krmením 
psa jdou totiž v konečném vyúčtování na konto majitele.

-sou-

Psi exkrementují, 
děti s tím experimentují
Psí exkrementy v ulicích a na veřejných trávnících nejsou 

příjemným zážitkem pro nikoho z  nás. Zvláště pak, když si 
nevoňavé překvapení přineseme na  podrážce bot až domů. 
Nebo na návštěvu, do školy, k zubaři...fuj.

O náhlých stavech nepříčetnosti by mohli vyprávět rodiče 
batolat. Pro lepší pochopení si představme, jak bychom 
reagovali kdyby nám dítě ukázalo zapatlané hnědé ruce 
a my bychom pochopili, že je to …?! Hnědá hmota podobná 
modelině totiž caparty neodolatelně přitahuje. Nezanechává 
stopy jen na jejich botičkách a oblečcích. Malí zvědavci ji přece 
musí prozkoumat a to všemi použitelnými smysly.

Mysleme na  zdraví dětí i  čistotu prostředí v  obci. Jsou 
majitelé, kteří po  svých psech uklidí, je však stále hodně 
těch, kteří tak nečiní. Přitom stačí nosit pro tento případ 
sáček, kterého je možné se i  s  obsahem zbavit u  nejbližšího 
odpadkového koše.

-sou-hum-

O bezohlednosti některých 
lidí svědčí i  tento poslední 
případ nalezeného psa. Byl 
nejméně dva dny uvázaný 
u  stromu v  lesíku na  okraji 
obce. Byl vyhládlý a vyděšený. 
Zaměstnanci obce ho předali 
do  útulku. Ten stojí obec 
zhruba stokorunu denně. 

-hum-

Klíšťata jsou stále aktivnější

Jak na ně, radí MUDr. Petr Bartl
Aktivita klíšťat v posledních letech prudce narůstá a oblasti 

v  okolí Brna patří k  místům s  vysokým výskytem chorob 
přenášených klíšťaty. Proto považuji za  rozumné se proti 
klíšťatům bránit, a to všemi dostupnými prostředky.

Základem je mechanická ochrana. To jest oblečení, které 
ztíží klíšťatům možnost přisát se na kůži (vysoké boty, dlouhé 
kalhoty, dlouhé rukávy). Další možností je použití repelentů.

Když už objevíme klíště přisáté, je důležité odstranit ho co 
nejrychleji. Většina nemocí se přenese na člověka až po několika 
hodinách od  přisátí. Nejlepší způsob odstranění je uchopení 
tenkou pinzetou co nejblíže ke kůži a odtrhnutí. Pokud v ráně 
zůstane kousek sosáku, většinou to nevadí, protože bakterie či 
viry přenášené klíšťaty sídlí v  jejich zažívacím traktu, nikoli 
v sosáku.

Důležitou součástí obrany proti klíšťatům je očkování. 
Klíšťata přenášejí 3 druhy nemocí:

• Klíšťovou encefalitidu
• Boreliózu
• Meningitidu 
Proti klíšťové encefalitidě se dá očkovat, přičemž nejlepší 

doba je právě nyní, v předjaří. Očkuje se třemi dávkami (druhá 
dávka měsíc po první, za dalších 9 měsíců třetí dávka), přičemž 
ochrana nastupuje 14 dní po 2.dávce. 

Proti meningitidě se také dá očkovat, očkování je 
jednorázové.

Proti borelióze očkování neexistuje, ale průběh nemoci bývá 
pozvolný a léčba antibiotiky je účinná. Jediným problémem je 
borelióza neléčená, nebo léčená v pozdních stádiích. Proto se 
při podezření na boreliózu neváhejte obrátit na naši ambulanci.

MUDr. Petr Bartl

Foto: Radek Soukop
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První výsledky sčítání lidu
Český statistický úřad zveřejnil první předběžné výsledky 

sčítání lidí, domů a bytů, které se uskutečnilo na jaře loňského 
roku. Přinášíme tabulkový přehled zveřejněných údajů. 
K  dispozici je také na  www.scitani.cz. Odkaz je umístěn 
na webových stránkách obce.

-hum-
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Obecní knihovna
Roční zhodnocení knihovny
Jakoby čtenáři přelouskali všechny tituly uložené v regálech 

knihovny. A  to víc než jedenkrát. Tak by se daly s  malou 
nadsázkou vyjádřit výsledky statistiky knihovny za  uplynulý 
rok. Lidé chodí do knihovny stále častěji a půjčují si o poznání 
více knih než v minulosti.

Čísla prozradila, že do knihovny nyní zavítá téměř dvakrát 
víc návštěvníků než před dvěmi lety, a  ti si vypůjčí zhruba 
třikrát více knih. Potěší i skutečnost, že do četby se teď častěji 
ponoří děti a mládež. 

Zatímco se knihovny v regionu potýkají s úbytkem čtenářů 
ve  Vranovicích je tomu přesně naopak. A  to je nepochybně 
dobrá vizitka pro všechny.

Fanfáry pro nejpilnější čtenáře
Už druhým rokem vyhodnocujeme nejčilejší čtenáře 

a  čtenářky roku. Jednoduchým vodítkem k  vyhodnocení je 
počet výpůjček za uplynulý rok.

V  kategorii dospělých za  rok 2011 zvítězila paní Eva 
Petrášková, která přečetla neuvěřitelných 419 titulů. Mezi 
mládeží si nejlépe vedla Veronika Hochmanová se 160 
přečtenými knihami a mezi caparty, kteří ještě nechodí do školy 
a knihy jim předčítají rodiče vyhrála Terezka Bubeníková s 70 
vypůjčenými dětskými tituly. Výherci dostanou za  odměnu 
novou knihu, přesně podle jejich gusta.

Věrní čtenáři se mohou těšit na novou březnovou zásilku 
knih z  výpůjčního knihovního fondu a  dveře jsou otevřené 
i pro ty zájemce, kteří ještě cestu do knihovny nenalezli. Těšíme 
se na Vás.

Blanka Papežová
Dagmar Humpolíková

Roční statistika knihovny – srovnání 2009 2010 2011

Registrovaní uživatelé 151 211 222
 - z toho do 15-ti let 57 88 84
Počet návštěvníků 3755 4840 7121
Počet výpůjček 7222 7564 10489
 - z toho děti 1029 1469 2507
 - z toho dospělí 5195 4848 6249
 - z toho časopisů 998 1247 1733
Využití on-line katalogu 0 3901 3232
Výměnný fond (půjčené tituly) 524 697 738
Počet návštěv webových stránek 0 1310 2156
Návštěvníci využívající internet v knih. 461 502 563

Nabídkou knihovny můžete listovat také v  internetovém 
on-line katalogu/ www.vranovice.eu sekce knihovna.

Otevírací doba knihovny
Pondělí 16 – 19 hodin
Úterý   zavřeno
Středa 08 – 11 hodin
Čtvrtek 16 – 19 hodin
Pátek 16 – 19 hodin

Foto: Dagmar Humpolíková

Na  přelomu roku se v  knihovně uskutečnila výstava 
historických fotografi í Vranovic a  okolních obcí. Zapůjčil 
je Muzejní spolek z  Pohořelic, byly použity i  fotografi e 
vranovických občanů. Stálou výstavu Muzejního spolku 
v  Pohořelicích můžete shlédnout v  prostorách staré radnice 
na Brněnské ulici.

-hum-
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

úklid, mytí oken, žehlení, praní, opravy prádla atd. 
donáška malých i velkých nákup , lék  atd. 
ostatní odborné práce dle dohody, p ípadn  zajišt ní emeslníka 
doprovod na ú ady, k léka i atd. 
vycházky 
poskytnutí informací ohledn  p ísp vku na pé i dle zákona  

. 108/2006 Sb. O sociálních službách 

 
 
 
      Našich 5 hlavních p edností (5P): 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nabízíme služby v domácnosti a doprovod: 

Agentura domácí pé e 

Hledáte-li pomoc v oblasti pé e o rodinu a 
domácnost, jste na správné adrese. 

Nez stávejte sami na ešení všech problém , 
jsme tu pro Vás. 

„Zajímáme se o 
kvalitu života senior  

ve Vranovicích a 
okolí a jsme tu pro 

Vás!  
 

Vždy se pokoušíme 
splnit všechna vaše 

p ání.“  

Preciznost, jsme flexibilní a za kvalitu 
ru íme 
Pe livá realizace  
P íznivé ceny 
První kontaktní informa ní návšt va 
zdarma 
Pé e o celou rodinu

 
Pot ebujete doma uklidit,  
donést nákupy nebo léky? 
 
Pomohla by vám pravidelná 
procházka s doprovodem? 
 
Rádi byste m li umytá okna?  
 

Kontaktní osoba: Kája Šopíková   email: sopikovak@seznam.cz

Pro bližší informace volejte a ptejte se 

  724744637 
 

Vždy najdeme ešení. 
T šíme se na Vás

Dovolená na gynekologické 
ambulanci
Gynekologická ambulance MUDr Krchňavá oznamuje, 

že z důvodu dovolené nebude ordinovat ve dnech 27. 2. - 
2. 3. 2012. Zastupovat bude MUDr. Straka v Hustopečích, 
Nám. TGM, tel. 519 413 292.
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Okna školy dokořán
Mateřská škola
Den otevřených dveří v MŠ
18. 1. 2012

„Maminko, tatínku, babičko či dědečku, pojď si se mnou 
hrát“. Tato věta zněla z úst našich dětí každou chvíli.

Ve  středu si každý přinesl do  školky svoji milou hračku 
od  Ježíška a  pochlubil se svým kamarádům. Největší radost 
však děti měly, když do  hry zapojily maminku, nebo tatínka 
a  seznámily je s  novými hračkami z  MŠ. Pozvání rodičů 
na  společnou akci s  dětmi k  nám do  ,,Barbánkové školky“ 
není nic neobvyklého. Přesto byl tento den pro děti poněkud 
výjimečným. Rodiče si s  nimi mohli hrát dopoledne 
i  odpoledne. Veliký ohlas měly tedy jejich společné chvíle. 
A děti si je přejí co nejdříve zopakovat.

Touto akcí jsme zároveň chtěly podtrhnout důležitost volné 
hry, která je nejpřirozenější činností, přispívající k  rozvoji 
dítěte.

Učitelky MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy
Ředitel Základní školy a  Mateřské školy Vranovice, 

příspěvkové organizace; po  dohodě se zřizovatelem – obcí 
Vranovice a  v  souladu s  § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb, o  předškolním, středním, vyšším odborném a  jiném 
vzdělávání v platném znění, stanoví následující pro podávání 
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2011/2012

podávání žádostí k  přijetí do  předškolního vzdělávání 
(zápis do MŠ) v Mateřské škole Vranovice

Přihlášky je nutné vyzvednout v  budově Mateřské školy 
pouze dne 20. února 2012 v  době od  8:00 do  16:00 hod. 
Současně je možné si Mateřskou školu prohlédnout. Kritéria 
přijetí jsou zveřejněna v MŠ a internetových stránkách školy. 
K zápisu se mohou dostavit rodiče dětí, které dovrší věku tří 
let k 31. 3. 2012.

Místo podávání žádostí:
Mateřská škola Vranovice, Školní 323
Termíny podání:
27. – 29. února 2012
Časy podání:
v termínech podání vždy 
od 6:30 do 8:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod

Kritéria přijetí dítěte do MŠ – školní rok 2011/2012 – zápis I
1.  Trvalý pobyt dítěte v obci Vranovice ....................... 20 bodů
2.  Vzdělávání dítěte v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky nebo děti s odkladem .... 20 bodů
3.  Doložená zaměstnanost obou zákonných zástupců dítěte 

nebo matky samoživitelky. ........................................ 30 bodů
4.  Děti, které dovršily věk 3 let do 31. 3. 2012 ............ 20 bodů
5.  Zdravotní způsobilost dítěte, včetně absolvování 

stanovených očkování 
- doloženo potvrzením lékaře ..................................... 5 bodů

6.  Děti, které ovládají základní návyky sebeobsluhy 
a základní hygienické návyky ..................................... 5 bodů

Foto: Monika Galbavá
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Pokud nestačí kapacita k  vyhovění všech žádostí 
přednostně jsou přijímány děti:
- v posledním roce před zahájením školní docházky
-  zaměstnaných rodičů s  předností dětí starších před 

mladšími
-  s  celodenní docházkou s  předností dětí starších před 

mladšími

Doplňující kritéria:   max. 5 bodů
-  opakované žádosti, tj.děti neumístěné v minulém školním 

roce,
-  děti z početných rodin, z neúplných a sociálně slabých,
-  děti, které mají v MŠ sourozence.

Přednostní přijímání dětí
K  předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti 

v  posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 
Pokud nelze dítě v  posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, 
v  níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do  jiné 
mateřské školy.

Mgr. Oldřich Vybíral
ředitel školy

Základní škola a Mate ská škola 
Vranovice,
p ísp vková organizace  
Masarykova 178    
VRANOVICE 

vyhlašuje 

 ZÁPIS DO 1. T ÍDY
Zápis se uskute ní dne

1144.. úúnnoorraa 22001122 oodd 1155::0000 hhoodd ddoo 1177::3300 hhoodd
v budov  Základní školy, U Floriánka 57 

K zápisu se dostaví rodi e s d tmi narozenými do 31. srpna 2006. S sebou 
vezm te rodný list dít te. 

Vánoční koncert
Dne 7. 1. 2012 nám v  kostele Navštívení Panny Marie 

ve  Vranovicích připomněl atmosféru odcházejících Vánoc 
koncert vedený taktovkou paní učitelky Pavly. Toncrové. Malí 
zpěváci tak mohli ukázat, kolik času a  úsilí věnují každou 
středu nácviku písní ve školním sboru.

Jako vzácné hosty přizvala Mgr.  Toncrová dirigenta 
a  varhaníka Lukáše Kunsta a  jeho Kantilénu, komorní sbor 

z  Brna. Posluchači naslouchali výběru ze známějších i  méně 
známých vánočních koled, houslím J. Mazucha, fl étně V. 
Benešové i odvážným hlasům sólistů. Závěrem podle tradice 
zaznělo zdmi kostela společné Narodil se Kristus Pán.

Díky paní Varmužkové, která nahrála záznam koncertu, 
se z opětovného poslechu jednotlivých skladeb můžeme těšit 
i v nadcházejícím novém roce. 

Mgr. L. Kovaříková

Zakladní umělecká škola 
Pohořelice – pobočka 
Vranovice
Z činnosti školy
Adventní čas je na  naší škole každoročně spojen 

s pořádáním třídních besídek a koncertů. Jak lépe se naladit 
na příchod Vánoc, než se zklidnit a zaposlouchat do kouzelné 
hudby? A  hudební zážitek naši žáci se svými učiteli předali 
rodičům i účastníkům na akcích naší školy.

V  listopadu proběhl koncert violistky Evy Tučkové, 
studentky 5. ročníku Konzervatoře Brno, v průběhu prosince 
žáci na  třídních besídkách v  Pohořelicích a  na  pobočkách 
ve  Vranovicích, Velkých Němčicích a  Uherčicích ukázali své 
malé muzikantské mistrovství. 

Vrcholem tohoto období je pohořelický vánoční koncert, 
na  kterém vystoupil pěvecký sbor, složený z  žáků pěveckého 
oddělení a  nauk z  Pohořelic a  Vranovic, sólisté na  housle, 
klarinet, pozoun, saxofon, klavír, akordeon, ve  zpěvu 
a samozřejmě též soubory.

Před vánočními svátky proběhl malý koncert 
i ve Vranovicích v příjemném prostředí obřadní síně obecního 
úřadu. Na  žádost rodičů letos neproběhl koncert v  sále 
„U Fialů“ z důvodu špatného vytápění.

Za podporu všem děkujeme, zvláště panu starostovi, paní 
Jančové a Pospíšilové za výbornou spolupráci.

A co nás čeká v novém roce?
Nejlepší žáci se připravují se svými učiteli na  okresní 

a krajské kolo hudební soutěže ZUŠ České republiky v oborech 
smyčcových (kvartet, cimbálová hudba), dechových (hra 
na  saxofon, klarinet, příčnou a  zobcovou fl étnu, trubku, 
trombón), bicích nástrojů a zpěvu.

Školní kolo proběhne 23. ledna v Pohořelicích a je do něj 
přihlášeno 28 žáků ze všech poboček včetně Vranovic.

A co všem popřát na závěr do roku 2012?
Žákům hodně píle a výborné výsledky, učitelům jejich elán 

a zápal pro výuku, rodičům poděkování za dobrou spolupráci.

Mgr. Zdeňka Poulová, učitelka ZUŠ

Dovolená praktického lékaře

MUDr. Petr Bartl oznamuje pacientům termíny dovolené:
6. února – 10. února 2012
29. února – 2. března 2012
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Společenské dění
Vranovický kroj 
uspěl i za humny
Vranovice mají zatím ušitý jen jeden pár původního kroje, 

a  ten byl až doposud „držen“ jen ve Vranovicích a dá se říci, 
že nikde jinde vidět nebyl. To se ale letos Vranovická chasa 
rozhodla změnit a  tak náš krojovaný pár, Iveta Blechová 
a Jirka Plíšek, vyrazili 21. ledna na svůj debut na 1. krojovaný 
ples do  Šakvic. Tuto premiérovou akci pořádali tamní stárci 
a stárky, kteří ji zahájili Moravskou besedou.

A jak byl tedy náš kroj přijat? Iveta Blechová, Jirka Plíšek: 
„Na plese se sešel velký počet krojovaných hostů. Mohli jsme tak 
například vidět kroje slovácké, hanácko-slovácké, podlužácké, 
a  samozřejmě všem velmi dobře známý kroj kyjovský. Co 
mohlo být trošku překvapením, byl věk krojovaných, byly 
zde totiž zastoupeny všechny generace od  těch nejmladších 
po  nejstarší. My dva jsme svým krojem působili trošku jako 
zjevení. Všichni si nás prohlíželi a  zastavovali během tance, 
ptali se, odkud jsme a co to vlastně máme na sobě. Někteří se 
dokonce domnívali, že jsme z  Čech (konkrétně nás zařadili 
do Krkonoš).

Většinu lidí takováto podoba kroje, zvlášť v  tak blízkém 
okolí Šakvic, zarazila a mile překvapila. Ještě více se ale divili při 
zjištění, že jsme zatím jediný krojovaný pár. A co bylo největší 
peckou večera? Jedna dvojice s  pokřikem: „Vranovicééé, oni 
byli v Novým životě na titulní straně!” Myslíme, že náš kroj si 
tak už svoje jméno mezi ostatními v okolí získal. 

Michal Rapco ml, Iveta Blechová, Jirka Plíšek

Koledy si společně zazpívaly 
desítky lidí
Odhadem na sto padesát lidí se na Štědrý den odpoledne 

sešlo pod vánočním stromem u  kostela, aby si společně 
zazpívali koledy. Přišli se podělit o sváteční náladu a popřát si 
navzájem hezké Vánoce.

O  zpěvníky s  koledami a  předzpívání se postarala Pavla 
Toncrová se Šárkou Skácelovou a později se k nim přidaly i děti 
ze školy.

Vzduch voněl skořicí z vánočního punče, který příchozím 
nalévala děvčata z  kulturní komise, chlapi porovnávali 

chutě přinesených 
pálenek a  děcka se 
bavila zapalováním 
prskavek.

Domů se pak 
všichni rozcházeli 
s pocitem příjemně 
stráveného 
odpoledne před 
očekávaným 
příchodem Ježíška.

-hum-

U kostela se rojili čerti, 
jistil to Mikuláš
5. 12. 2011 - Do Vranovic dorazil Mikuláš ve světélkujícím 

kočáře taženém koňmi. A  dokonce jim svítily mezi ušima 
čertovské rohy. Jakoby přijeli rovnou z  pekel stejně jako 
dva neposední čerti. Před nimi a  jejich podezřelým pytlem 
na nehodné děti si nebyli jistí ani jindy ostřílení kluci. Naštěstí 
Mikuláš s  andělem měli dobrotivosti na  rozdávání, a  tak 
pekelníky udrželi na  uzdě, takže si ani tentokrát do  pekla 
neodnesli žádné zlobivé dítko. Naopak, všechny děti odvážně 
odříkaly koledu za níž odměnou dostaly balíčky plné sladkostí.

Foto: Dagmar Humpolíková

Mikulášská nadílka ve  Vranovicích se letos poprvé konala 
v  prostoru kolem kostela. Právě před ním jsme letos poprvé 
rozsvítili vzrostlý vánoční strom a sváteční atmosféru umocnily 
i nasvícené jesličky z přírodních materiálů.

Vranovický masopust 
pozvánka
Vranovické ženy pořádají tradiční masopustní veselí, které 

se uskuteční v  sobotu 18. února 2012. Rej masek po  dědině 
začíná ve 13 h, v plánu je pět zastávek v obci. Asi v 19 hodin 
se masky přesunou do  restaurace Na  hale kde se odehraje 
masopustní merenda.

Pochovávání basy vypukne ve  22:30 hodin za  jekotu 
profesionálních plaček, konec zábavy se plánuje na půlnoc.

Avšak vzhledem k tomu, že pravý půst začíná až na popeleční 
středu (22.2.2012), není třeba s ukončením zábavy spěchat.

-hum-

Foto: Dagmar Humpolíková

Vranovický masopust
Sobota 18. února 2012

od 13 h. rej masek po vesnici
od 19 h. merenda na hale

22:30 pochování basy
Pořádají Vranovické ženy
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Z redakční pošty
Jak jsme přispívali na dobročinnost
Rok se s rokem opět sešel a ve Vranovicích se uskutečnil již 

11. ročník (celorepublikově 12.) Tříkrálové sbírky. Sbírky, kterou 
pořádá Charita ČR na pomoc potřebným a která je největší akcí 
pořádanou v České republice.

Letos přispěli do  kasiček koledníků obyvatelé Vranovic 
částkou v celkové výši 42540 Kč, což je zhruba o 300 Kč více než 
v  loňském roce. Pokud bychom přepočetli výtěžek na  jednoho 
obyvatele, dostaneme průměrný příspěvěk zhruba 21kč.

Nejpřispívanějším platidlem se letos staly padesátikoruny 
(163x), dvacetikoruny (152x) a  stokoruny (143x). Co se týče 
nejštědřejší části obce, tedy kde se vybralo nejvíce, „vyhrály“ těsně 
ulice Školní, Růžová, K Trati, Lipová, Sokolská a Květná. 

Jak jsem si již za  10 let, co se sbírky účastním, mohl 
všimnout, obyvatelé Vranovic si na  ni zvykli a  mají podporu 
tohoto charitního díla velmi v  oblibě. Počet domácností, které 
koledníkům neotevírají, rok od  roku klesá. Samozřejmě nechci 
tímto naznačovat, že snad existuje nějaká povinnost každého 
do sbírky přispět, ovšem pokud již dveře otevřete, ale do sbírky 
přispět nechcete, vždy se to dá vyjádřit „společensky korektně“.

Chtěl bych tímto poděkovat všem koledníkům za  účast při 
sbírce, panu farářovi za  poskytnutí zázemí v  kostele a  všem 
obyvatelům Vranovic za poskytnuté příspěvky na dobrou věc. 

Michal Rapco ml.

Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)

seriál - díl V.

Vranovice, aneb zlatá svobodo našeho mládí
Žila byla ve Vranovicích jedna dívčina, už letitá, ale 

pohledná. Pracovala v cigórce jen když se jí chtělo, ale žila si 
dobře. V dědině byla spousta šikovných chlapců neznalých 
tajů lásky a milování a Rézka, že už měla něco za sebou, je 
zaučovala. Nebylo to zadarmo – jeden přinesl měch otrub, jiný 
šrůtku uzeného, jiný slepici, zabíjačku, kabelu kadlátek, fl ašku 
samohonky. A tak v družném společenství jedli, pili a milovali, 
všichni byli spokojeni.

Přišel jednou nějaký Vojta a že by Rézce dal 20 korun, ale 
musela by mu dát, jak on bude chtět.  Rézka vytušila čertovinu 
a Vojtu odmítla. Druhý den jí nabízel 50 korun, ale za stejných 
podmínek – jak on to bude chtít. Ani tuto nabídku Rézka 
nepřijala. Když ale Vojta nabídl celou stovku, zaváhala a radila 
se s děvčaty ve fabrice, co ony na to. Odpověď byla jasná: „ Za 
stovku to vem, dyť Vojta je ještě blbé, ešče neví, nač ho má, co 
by si tak mohl vymyslet?“ Druhý den ráno čekaly holky u vrat 
Franckovky: „Rézko , jak to ten Vojta chtěl?“ A Rézka: „ Jak? 
Na dluh!“

Rodiny u nás na Lapačově měly svá rodinná tajemství, o 
němž ale všichni ostatní v ulici věděli: 

U Venyšů měli první rádio. Na dvoře pod oknem jsme 
poslouchávali Balšánkův salonní orchestr, který později 
přejmenovali na Jiskru a ještě později na orchestr F.A. Tichého. 
Písničky tehdy vysílali živě ze studia. Některé z nich si ještě 

pamatuju: Černá čára na zdi, Koupím já ti pejska, má milá, 
Šel jsem za noci álejí, U lesa malá chaloupka, v ní přebývala 
Boženka, Zvadla růže zvadla sama, Malý hošík černovlasý atd. 
Zprvu zpívali Josef Pulec a Josef Severýn, ale né ten zpěvák 
z Podluží, později Oldřich Kovář (operní pěvec) a skladatel 
Karel Vacek. 

Děda Toncr, náš soused, sedával v „žundru“ a kouříval 
z dlouhé gypsovky. Když jsme u nich poslouchali rádio, 
otáčela tetička knofl íkem dynamiky a říkala: „Musíme to dat 
potichóčko, žere to moc elektrike.“

Hochmanovi byli v ulici hned dva sousedi – Matýz a Hanes. 
Hanesova střecha nám sloužila k jarním hrám  na vyvolávanou, 
protože jediná v ulici neměla rýnu.

Anička Vybíralová zemřela v dívčím věku na tbc, u Rorerů 
žila „malá tetička“ a panímáma prodávala v konzumě. Vedle 
bydleli Tománkovi, jejich Tonda dělával stojky hore na 
cukrovarském komíně. 

Stréc Zekl František byl trubačem u hasičů, pan Svoboda 
strojvůdce na lokálce, jejich Rudyk se z nešťastné studentské 
lásky zastřelil.

Polda Kučera topil v piliňákách v Sokole, strýc Křivánek 
pokřikoval na Hitlera a skončil v koncentráku. Jeho soused děda 
Furch ida z hospody salutoval a pocestným sděloval, že „Unser 
Hauptman steigt zum Pferde“ – jako že vyskočil na koně. 

Krutinovi byli bedáři, tetička Pucova chodila v létě po 
peroně, volávala „čerstvá voda“ a za šesťák občerstvovala 
cestující. Paní Muricová se věčně usmívala, tetička Pávova 
žila u dcery Marie Zajícové v posledním domě v ulici. Její zeť 
Jan byl výborný venkovský klarinetista a hrával v kostele na 
dřevěnou fl autu.

Dál k Hlínku byli už jen Vackovi, kteří si za štěrk, těžený 
na jejich zahradě, přišli na pěkné peníze, a Jedlanovi. On byl 
náčelníkem Sokola a na můj pozdrav vždycky pěkně odpovídal: 
„Nazdar, bratříčku Pepíčku“.

Přepis: Lenka Jančová

Hasičský ples
sobota 25. 2. 2012

Sokolovna Vranovice
Začátek ve 20 hodin  Pořádá SDH Vranovice

Maškarní bál
Sobota 17. 3. 2012

Sokolovna  Začátek ve 20 hodin
Hraje kapela Fantazie
občerstvení, tombola

vstupné 100,- Kč
Pořádá SK Vranovice

Dětský maškarní bál
Neděle 18. 3. 2012

Sokolovna  Začátek v 15 hodin
Hry, soutěže, vyhlášení nejlepších masek

předpokládaný konec v 17:30h
Pořádá ZŠ a MŠ Vranovice
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Z činnosti spolků
Sbor dobrovolných hasičů
Plameny v Pohořelicích
Vranovice, Pohořelice – 22. 1. 2012
Hustý černý dým nad Pohořelicemi 

a  mimořádný provoz hasičských aut. 
Tak zaznamenala řada lidí velký požár, 
který v  nedělním odpoledni zachvátil 
výrobní halu v  Pohořelicích. Jednotka 
vranovického sboru dobrovolných 
hasičů byla na  místě neštěstí mezi 
prvními. V  době vyhlášení poplachu 
byli totiž její členové přímo ve své hasičské zbrojnici.

„Byla to pro nás nečekaná událost. Právě jsme jednali 
na  výroční schůzi sboru dobrovolných hasičů, když byl 
vyhlášený poplach. K zásahu jsme proto vyjeli velmi rychle,” 
popisuje výjezd velitel družstva Marek Augustin. 

To, že na  hasiče čeká náročná práce prozrazoval hustý 
sloupec černého kouře, který viděli z  auta i  na  sedmi 
kilometrovou vzdálenost. „Již během jízdy k  zásahu jsme 
se ustrojili do  dýchací techniky a  rozdělili jsme si úkoly. To 
abychom mohli začít s  likvidací požáru hned po  příjezdu 
na místo,” přiblížil Augustin.

Hlášení o požáru obdrželi hasiči na centrální tísňové lince 
ve třičtvrtě na čtyři odpoledne. Podle mluvčího jihomoravských 
hasičů Jaroslava Haida byly první jednotky na místě do šesti 
minut. 

„Protože plameny šlehaly z  plochy zhruba 30 krát 40 
metrů a hustý černý dým byl viditelný z širokého okolí, krajské 
operační a  informační středisko HZS JmK vyhlásilo druhý 

stupeň požárního poplachu,” uvedl Haid v tiskové zprávě.
K  zásahu přijely profesionální jednotky z  Pohořelic, 

Židlochovic a ze stanice v Lidické ulici v Brně, a dobrovolné 
jednotky z Vranovic, Přísnotic, Židlochovic, Hrušovan u Brna, 
Olbramovic a Žabčic.

„Proti plamenům nasadili hasiči vodní proudy s  pěnou 
a  zasahovali ve  třech úsecích. Pomocí výškové techniky 
a nastavovacích žebříků hasili na střeše, dále před halou a uvnitř 
objektu. V  hale, kam se propadaly části prohořelé střechy se 
hasiči soustředili zejména na  ochranu výrobní technologie,” 
uvedl dále Jaroslav Haid.

Vzhledem k hustému dýmu s toxickými zplodinami hasiči 
také monitorovali směr větru. Naštěstí byl jeho směr příznivý 
a tak kouř unášel mimo obytnou zástavbu města.

Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu ve  čtvrt 
na  šest odpoledne. Dohašování lokálních ohnisek pak 
trvalo ještě zhruba do  půl sedmé. Hasiči také odvětrali silně 
zakouřenou halu.

Požár vznikl ve  fi rmě S.N.O.P při dostavbě haly určené 
k  lisování a  svařování ocelových dílů pro automobilový 
průmysl. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Příčinou požáru byla 
nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm. „Hořet začalo 
při svařování izolační lepenky na střeše nové části haly. Oheň 
se rozšířil z lepenky na další části izolace a konstrukce střechy. 
Způsobená škoda převyšuje milion korun. Její přesnou výši 
bude možné určit až po  podrobné prohlídce stavu objektu 
a technologie,” upřesnil Jaroslav Haid.

Za  jednotku SDH Vranovice se na  hašení požáru 
v Pohořelicích podíleli:

Pavel Verner, Marek Augustin, Ladislav Pokorný, Jakub 
Hanuška, Radim Hochman, Vilém Kelbl, Karel Maršák a Aleš 
Hanuš.

-hum-aug-

Foto: JSDH Žabčice
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Další střecha hořela 
o týden později
Vranovice, Pasohlávky – 27. 1. 2012
Místo poklidného pátečního odpočinku strávili hasiči 

polovinu noci opět při hašení požáru, tentokrát v Pasohlávkách. 
Před jedenáctou hodinou v noci vyjížděli k hořící střeše tamní 
vinárny. Střešní konstrukce se zřítila, naštěstí se v  budově 
nenacházeli žádní lidé. Po rozebrání konstrukce a dohašování 
ohnisek s  následným průzkumem termokamerou, skončili 
hasiči s likvidací ohně ve třičtvrtě na jednu v noci.

Zasahovaly tyto jednotky: PS Lidická, PS Židlochovice, PS 
Pohořelice, SDH Přísnotice, SDH Vranovice, PS Mikulov, SDH 
Březí, SDH Drnholec, PS Hrušovany nad Jevišovkou, SDH 
Jiřice u Miroslavi. 

-hum-aug-

Klub důchodců
Klub důchodců zahájil nový rok 2012 hned 2. ledna 

posezením u  kávy a  hodnocením vánočního pečiva, které 
přinesly některé členky. Výsledek? Všechno bylo výborné 
a chutnalo znamenitě. Škoda jen, že nás přišlo jen patnáct.

Foto: Růžena Bauchová
První pondělky v  měsíci jsou již vžité a  proto se bude 

pokračovat i v tomto pololetí, vždy se zajímavým programem. 
Rovněž dále zůstává pedikura i masáže. Informace podá paní 
Vlasta Novotná.

Na  19. února zajistil KD zájezd do  Boleradic na  divadlo 
Obchodník s deštěm. Výbor KD navrhl ještě jiné akce, které 
musí schválit členská schůze, která bude 26. 1. 2012. Věříme,že 
přijdou všichni, aby se dověděli, kdy a kde si mohou zpříjemnit 
i všední dny. Pro každou akci budou vydány plakáty. Peníze teď 
bude vybírat paní v trafi ce naproti pekárny. 

Růžena Bauchová

Klub maminek
Nové zázemí 
vzniklo v budově úřadu
Za celý klub maminek bych chtěla poděkovat obci, že nám 

umožnila setkávat se v prostorách OÚ. Scházíme se tedy vždy 
v úterý od 9:30 – 11:30 hod. v 1.patře budovy OÚ.

Tímto děkujeme za organizaci a účast v klubu i mamince 
Iloně Kukletové, která již letos s námi končí. Díky ní a spolupráci 
s ostatními maminkami klub funguje už 3 roky. Obohatila ho 
svou tvořivostí a  zajímavými nápady a  vnesla do  něj kousek 
světýlka v tom našem všedním životě na rodičovské dovolené. 
Tak doufáme, že toto světýlko nezhasne a  klub zůstane stále 
oblíbený. A  tak jí přejeme teď hlavně hodně pracovních 
i osobních úspěchů a radostí z dětí. 

Také zveme do  klubu všechny nové i  stávající maminky 
s dětmi. V tomto roce na nás čeká spousta tvoření, dekorací, 
povídání i zajímavé přednášky.

Náměty a nápady, kterými byste nám chtěli přispět, prosím 
posílejte na zdenka.siskova@centrum.cz.

Na co se můžete těšit v únoru: 
7.2. ...... Razítkování na trička
14.2. .... Valentýn – zdobení rámečku na fotky
21.2. .... Říkanky a básničky pro děti a rodiče
28.2. .... ORIGAMI – papírové skládanky

Zdenka Šišková

SPORT
SK Vranovice
Hledá se nové logo
Sportovní klub Vranovice vyhlašuje při příležitosti 80. 

výročí založení soutěž o návrh znaku klubu. Návrhy zasílejte 
v elektronické formě na janek.stankovic@email.cz. Kreslené 
návrhy odevzdejte Rostislavu Trojanovi do Sportbaru. 
Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2012. Autor vítězného návrhu bude 
odměněn. Těšíme se na vaše nápady.

Rostislav Trojan

Zprávy z TJ SOKOL Vranovice 
Z činnosti oddílů:
Oddíl všestrannosti

Nácvik na XV. všesokolský 
slet v Praze
V současnosti probíhá příprava na XV. všesokolský slet, 

který se uskuteční ve dnech 1. – 6. července 2012 v Praze.
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Zapojili jsme se do nácviku celkem tří hromadných 
skladeb: rodiče a děti „Ať žijí duchové“, starší žactvo „Dávej, 
ber“ a ženy s dorostenkami ve skladbě s názvem „Nebe nad 
hlavou“. Cvičenci z těchto dvou skladeb pojedou 1. července 
2012 do Prahy. Všechny skladby můžete vidět na Sokolském 
Brnu dne  17. června 2012 v Brně a taktéž u nás ve Vranovicích 
v sokolovně v měsíci květnu.

Netradiční vánoční besídka
Dne 21. 12. 2011 jsme se v předsálí sokolovny sešli, 

abychom dětem ukrátili čekání na „Ježiška“. Při netradiční 
vánoční besídce jsme si napekli perníčky a tradiční linecké 
cukroví. Oboje se nám moc povedlo. Jen pár krajních kousků 
jsme spálili, ale to k vánocům patří.

Starší děti a i rodiče soutěžili, skládali vánoční puzzle, 
luštili rébusy a pak jsme si všichni zazpívali koledy. Byla jsem 
překvapena, kolik jich děti znají. Myslím, že se nám besídka 
vydařila a příště ji určitě uděláme zase.

Marta Goliášová

V  těchto dnech slaví významné 
životní jubileum Ivan Karpíšek. 
Osobnost silového trojboje 
nejen ve  Vranovicích, ale také 
na mezinárodní úrovni. V roce 2007 
převzal z  rukou starosty ocenění 
Významná osobnost obce Vranovice 
za dlouholetou činnost na sportovním 
poli. Přinášíme blahopřání od  jeho 
svěřenců:

Trenére, je to už nějaký ten pátek co nám dáváš pěkně 
do  těla. A  spousta kluků i  děvčat, které jsi po  sportovní 
stránce vychoval, je ti vděčna. Pod Tvým vedením jsme dosáhli 
na mimořádné i menší úspěchy a určitě si přejeme abys nám 
byl i nadále oporou a vzorem. 

Ačkoliv se v Tvém případě dá jen stěží uvěřit datu narození, 
nemůžeme Tvé kulatiny opomenout. 

Touto cestou Ti proto přejeme spoustu zdravíčka a štěstíčka 
k Tvým krásným 70. narozeninám.

Tvoji svěřenci, někdy i lenoši, z oddílu silového trojboje.

Za oddíl Pavel Pláteník

Trenérovi k narozeninám

Na svět koukej vesele,
ať se co chce semele.
Moje přání shrne věta:
štěstí, zdraví, dlouhá léta
 
Byť jsi dneska 70-ník,
štramák jsi jak 50-ník.
Jiskra v očích, hustý vlasy,
oholený dohladka,
ať vše slouží jako doteď,
to Ti přeje Renatka :)
 
Já Ti přeju Karpíšku,
hodně síly z kalíšku!
 
Příjmi naše blahopřání,
ať Tě štěstí doprovází.
Zdraví ať máš náruč plnou,
radosti nechť se jen hrnou,
humor ať se neztrácí,
to vše přejí siláci.

Cvičenci se připravují na všesokolský slet. Foto: Marta Goliášová

Foto: Marie Goliášová

70

70



Nordic walking 
pronikl 
i do Vranovic
Kondiční chůze s  holemi, podobná 

lyžařskému běžkování, našla už své 
příznivce i  ve Vranovicích. Den co den 
vychází od  kostela čtyřčlenná skupinka 
žen, aby si dala své oblíbené kolečko 
kolem Vranovic.

Skupina vznikla kolem Hany 
Celnarové, která si tento sport poprvé 
vyzkoušela na  dovolené v  Chorvatsku 
a hned si ho oblíbila.“ Za týden dovolené 
jsem si vylepšila kondici a  také jsem 
zhubla. Po  příjezdu domů jsem si 
pořídila hole a  začala jsem chodit. 
Nejdřív jsem na to byla sama. Ale když 
jsem o tom řekla kamarádkám přidaly se 
ke mně,“ přiblížila Hana Celnarová.

Nordic walking znamená v překladu 
Severská chůze. Je to v  podstatě běžná 
chůze se speciálními hůlkami. Kolébkou 
tohoto nového sportovního odvětví je 
Finsko. Chůzi lze provozovat po  celý 
rok, a  to kdekoliv a  ve  všech věkových 
a výkonnostních skupinách, protože jeho 
sportovní úroveň lze lehce přizpůsobit 
vlastní kondici. Z  klasické chůze se 
tak stává vysoce účinný trénink celého 
těla a  to bez extra námahy a  nároků 
na vybavení.

Tato chůze je zdravá pro celý 
organismus. „Posiluje srdce, plíce, 
svaly, pomáhá od  bolestí zad, kloubů. 
Prostě je to hotový zázrak. Sama jsem 
se přesvědčila, že to funguje,“ podělila 
se o  zkušenost Celnarová. Tento 
procházkově kondiční sport s nadšením 
doporučuje i  ostatním. Zájemci se 
mohou ke  stávající skupince přidat 
kdykoliv. „Kdo by měl zájem, může to 
zkusit s námi. Vyrážíme v půl šesté každý 
večer od  kostela. Máme prošlápnutou 

trasu, která je dlouhá asi 4,5 kilometru, 
je to zhruba hodinka chůze,“ nabádá 
Hana Celnarová. Bližší informace 
mohou zájemci získat v  pekařství Kesi 
nebo v květinářství u paní Plaché.

-hum-

Vranovický zpravodaj vydává Obec Vranovice, Školní 1, 691 25, IČO: 00283720. Redakční rada: Dagmar Humpolíková – odpovědná redaktorka, Marta Goliášová, Rostislav Trojan.
Korektor: Josef Varmužka. Vychází od června 1993. Registrováno ref. reg. Rozvoje Ok.ú. Břeclav. Reg.č. 370010197. Od č. 01/2007 vychází 6x do roka, každý sudý měsíc. 

Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, od února 2012 vychází nákladem 780 výtisků, distribuce zdarma. 
Č. 01/2012 vychází 3. 2. 2012, uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2012, vychází 3. 4. 2012. Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Společenská 
rubrika

Program kina Velké Němčice

  Životní jubilea:
Březen
Toncrová Josefa ........................92 let
Toncrová Marie ........................80 let
Fröhlichová Helena ..................60 let
Formanová Ludmila ................70 let
Bartošicová Ludmila ................80 let
Bartošic Jaroslav .......................82 let
Pešina Milan .............................60 let
Mikulíková Marie  ....................65 let
Rosová Věra ..............................70 let
Jatelová Jindřiška ......................81 let
Duben
Hasieberová Marcela ...............70 let
Pospíšil František .....................65 let
Karpíšek Vítězslav  ...................65 let
Dofk ová  Marie .........................86 let
Dvořák Jiří .................................82 let
Hanušová Miluše ......................75 let
Rujzlová Juliana ........................75 let
Procházková Anna ...................80 let
Kohoutová Marie .....................65 let
Mlčák Petr .................................60 let

  Narození
Galia Vít
Hanušová Nela
Helikarová Natalie

  Sňatky
Plevač Jiří
 - Peterková Jitka

  Úmrtí
Ondráčková Jindřiška
Petr Jindřich
Staňková Helena

  Počet obyvatel ke dni
 20.01.2012.

muži ............................................1036
ženy .............................................1047
celkem .........................................2083
 z toho dospělí ..........................1755
 děti ..............................................328

Zdroj: matrika OÚ, 
připravila Ivana Pospíšilová

Únor
03.02. 2012 ......Moje krásná učitelka .......................................................................................19:30
10.02. 2012 ......Alois Nebel ........................................................................................................19:30
17.02. 2012 ......Perfect Days – I ženy mají své dny...............................................................19:30
21.02. 2012 ......Tintinova dobrodružství ................................................................................17:00
22.02. 2012 ......Velká vánoční jízda ..........................................................................................17:00
24.02. 2012 ......Twilight Sága – Rozbřesk 1. část ..................................................................19:30

Březen
02.03. 2012 ......Poupata ..............................................................................................................19:30
09.03.2012 .......Kocour v botách ...............................................................................................18:00

Bezplatná 
občanská inzerce

Prodám:
  Hvězdářský dalekohled - 

teleskop pro začínající astronomy, 
kompletní souprava včetně hledáčku, 
kompasu, stativu, nový v orig. balení, 
cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat 
i na dobírku. T:  604961269

  Mobil Nokia 6070, fotoaparát/
kamera, MP3, FM rádio aj. funkce, 
s nabíječkou, výborný stav, jen 800 Kč. 
I na dobírku. T: 604961269

  Dětské housle ½ cena 500,- Kč 
T: 776345343

  Darujeme 6 ks pařeništních oken. 
T.: 721 303 253 nebo 530 502 423, 
volat večer

Oblastní mistrovství Moravy 
v silovém trojboji jednotlivců

Sobota 4. 2. 2012
Sokolovna Vranovice

Začátek v 10 h
Pořádá TJ Sokol Vranovice

Oddíl silového trojboje

43. Výstava vín
Sobota 10. 3. 2012

Sportovní hala

Začátek 14 hodin

Pořadatel ČZS MS - vinaři Vranovice


