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Stavba Domu pro seniory začala
Staré budovy jsou zbourány a na jejich místě už roste nový Dům pro seniory. Stavbu 

ofi ciálně zahájil ve čtvrtek 8. 3. 2012 dopoledne starosta obce Ing. Jan Helikar, když 
symbolicky poklepal první položené cihly zednickým kladívkem. Podívat se přišli obyvatelé 
Vranovic a přítomni byli i hlavní představitelé fi rem jež se na stavbě podílí. Dodavatel 
stavby Ing. Petr Vašíček ze společnosti Vašstav Brno, projektantka Ing. Arch. Leona Tupá 
a budoucí provozovatel Domu pro seniory Ing. Ivo Kocián. 

Termín dokončení stavby je plánován na březen roku 2013, ale smělé odhady 
dodavatele předpokládají i dřívější dokončení, a to již koncem tohoto roku.

Budoucí provozovatel domu Ivo Kocián odhaduje, že o bydlení v Domě pro seniory 
budou mít zájem i lidé z širšího regionu. „Předpokládám zájem lidí z okruhu kolem 
pětatřiceti kilometrů od Vranovic, včetně zájemců z Brna,“ potvrdil. Přednost však budou 
mít vždy domácí zájemci. „Máme smluvně zajištěno, že v případě nabídky volných bytů 
budou na prvním místě osloveni zájemci z Vranovic,” potvrdil starosta Jan Helikar.

Stavbu Domu pro seniory připravovalo vedení obce pět let. Po mnoha jednáních se 
nakonec podařila dohoda se soukromým investorem, který po ukončení stavebních prací 
obytné prostory odkoupí. Sociální služby, které zde bude poskytovat, budou na profesionální 
úrovni. A obec zůstane bez zásadních dluhů, které by brzdily její další rozvoj.

-hum-
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce

Z činnosti rady a zastupitelstva obce
Usnesení rady obce jsou před zveřejněním upraveny ve smyslu zákona 

o ochraně osobních údajů.

Usnesení rady č. 2/2012 ze dne 23. 1. 2012
Rada:
1. Schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program Centra volného času na rok 2012.
1.2. Rada obce schválila podmínky prodeje ubytovací kapacity 

Domu pro seniory. 
1.3. Rada obce schválila seznam majetku určeného k vyřazení evi-

dence majetku Obce Vranovice.
1.4.  Rada obce schvaluje Smlouvu o dotačním poradenství na vypra-

cování žádosti o dotaci se společností EUROVISION a.s.
1.5.  Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí poradenských služeb 

v oblasti bezpečnosti práce při stavbě Domu pro seniory.
1.6.  Rada obce schválila s platností od 1. 1. 2012 nový platový výměr 

pro ředitele Základní školy a Mateřské školy Vranovice.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila vypsat výběrové řízení na  zhotovitele pro-

tihlukové stěny do lokality Doliny.
 T: ihned, O: starosta

Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
ve  většině případů využívám tohoto místa k  tomu, 

abych Vás informoval o  dění v  obci, o  tom co nás čeká 
v následujícím období. V tomto čísle Vranovického zpravodaje 
si dovolím udělat výjimku a zmíním největší nešvary, na které 
upozorňujete, uvedu co nás trápí a co se nám moc nedaří.

Na co nejvíce upozorňujete?
Toulaví psi
Nejčastěji poukazujete na  pohyb toulavých psů. Jenom 

za loňský rok bylo odchyceno 11 zatoulaných psů, u některých 
se podařilo najít majitele, 6 jich však bylo umístěno do útulku. 
Útulek účtuje obci měsíční náklady dle velikosti psa. A není 
výjimkou, že částka přesáhne i tři tisíc korun.

Černé skládky
Druhým nešvarem, na  který často upozorňujete jsou 

černé skládky. Naší snahou je skládku uklidit hned, jakmile 
je nahlášena. Ať už ji objevíte vy, občané, nebo zaměstnanci 
úřadu. Tak, aby neměla čas „nabobtnat“. Existuje totiž železné 
pravidlo, které říká, že „každá černá skládka roste geometrickou 
řadou v řádech několika dnů“.  

Poruchy veřejného osvětlení aj.
Třetím nejčastějším upozorněním bývá nahlášení 

nefungujícího veřejného osvětlení, rozbitých odpadkových 
košů ap. Tento typ „poruch“ řešíme operativně v co nejkratších 
termínech.

Na opravu veřejného osvětlení však musíme zvát odbornou 
fi rmu a proto jsou opravy objednávány teprve tehdy, až se jich 
vyskytuje větší počet. Z  tohoto důvodu se stává, že blikající 
veřejné osvětlení není opraveno ihned, ale třeba až po čtrnácti 
dnech. Je to z  toho důvodu, že se snažíme šetřit obecní 
pokladnu, která není bezedná. Stejně jako soukromá pokladna 
každého z nás. Proto některé opravy veřejného osvětlení trvají 
delší čas.

Co nás na obecním úřadě trápí nejvíce?
Na obci „bydlí” stále víc lidí
Mimo jiné nás trápí problém s  narůstajícím počtem lidí, 

kteří si zřizují adresu trvalého pobytu na  obecním úřadě. 
Občané, kteří nemají kam zapsat své trvalé bydliště, žádají 
o změnu a následně, pokud splní podmínky, je jim správním 
řízením adresa trvalého pobytu změněna zapsáním do  sídla 
obecního úřadu na ul. Školní 1.

Počet místních „bezdomovců“ za  poslední roky 
několikanásobně vzrostl. V r. 2001 se jednalo o 2 případy, v r. 
2006 to bylo již 34 případů a v loňském roce to bylo rekordních 
75 případů. Našemu úřadu to přináší mnoho problémů, 
například s  doručováním  korespondence, podáváním zpráv 
o těchto občanech a další.

Zvyšující se administrativa, nižší příjmy
Trápí nás stále narůstající administrativa. Stát přiděluje 

stále více pravomocí a úkolů na obce. 
Administrativa delegovaná státem na  obce narůstá, 

rozpočtové určení daní však klesá. V  roce 2011 byly naše 
daňové příjmy v  přepočtu na  jednoho občana nižší než v  r. 
2008. Výpadek v daňových příjmech se nám daří nahrazovat 
získanými dotacemi. Jedná se však o  naprosto nesystémová 
řešení ze strany státu. Vedou k  vytvoření naprosté závislosti 

vedení všech obcí a  měst na  milodarech „vyvolených“, kteří 
s  okázalou spravedlností posuzují žádosti prosících starostů 
a schvalují peníze, které byly vybrány z jednotlivých typů daní. 
A je jedno, jestli to jsou dotace ze státního rozpočtu, z JmKu 
nebo z Evropské Unie. Vždy totiž byly nejprve vybrány z daní. 
Možná by stačilo spočítat, jaké náklady stojí  cesta peněz 
od  poplatníka daně do  státního rozpočtu a  kolik stojí cesta 
zpět formou dotací. Kdo by však chtěl přijít o vliv a o rozkoš 
v podobě schvalování dotací?

Neustálé změny v zákonech
Trápí nás stálé změny v jednotlivých zákonech. Obce naší 

velikosti nemají žádný právní odbor, který by jednotlivé změny 
zpracovával a analyzoval jejich dopady do jejich hospodaření.

Co se nedaří?
Nedaří se vyřešit právní nejistotu k majetku školní jídelny, 

budovy U Floriánka 57. Právní stav byl popsán ve Vranovickém 
zpravodaji č. 6/2011. Od té doby nedošlo k zásadnímu posunu. 
V současné době je uzavřena nájemní smlouva a obec tak platí 
za užívání této budovy 20.000,- Kč měsíčně. 

Jedná se o dlouhodobý právní problém, který se nedaří 
vyřešit a ukončit tak trvající nejistotu.

To vše jsou věci, o kterých se často nemluví, se kterými se 
zdárně, někdy i s vypětím všech sil, každý den potýkáme. 

Pokud jste si uvedených nešvarů a  neúspěchů dosud 
nevšimli, tak je to snad znamení toho, že se nám je daří řešit. 
Za což je třeba poděkovat všem zaměstnancům obce.

Naopak pokud víte o dlouhotrvajících nedostatcích, a jejich 
odstranění je v kompetenci obce, tak  je nutné na ně upozornit.      

Závěrem trochu optimismu: užívejte s  radostí krásných 
jarních dnů.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar
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2.2.  Rada obce ukládá zpracovat podmínky výsadby Ořešáků krá-
lovských na ul. Nosislavská.

  T: 28. 2. 2012, O: místostarosta, předsedkyně stavební komise 
a životního prostředí

2.3.  Rada obce ukládá připravit zadání pro vypsání výběrového říze-
ní na zajištění odborné údržby veškerých stromů a keřů umístě-
ných na obecních pozemcích.

  T: 15.2.2012, O: předsedkyně stavební komise a životního pro-
středí 

Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala na vědomí zprávu o činnosti Centra volného 

času.
3.2.  Rada obce vzala na vědomí zprávu o připravenosti Plánu inves-

tic a oprav na r. 2012.
3.3.  Rada obce vzala na  vědomí zprávu starosty obce o  jednání 

s JUDr. Burešovou ve věci budovy školní jídelny.

Usnesení rady č. 3/2012 ze dne 6. 2. 2012
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila program jednání Zastupitelstva obce na den 

23. 2. 2012.
1.2.  Rada obce schválila nové podmínky pro nabídku prodeje po-

zemků v lokalitě Doliny.
1.3.  Rada obce schválila záměr prodat ubytovací kapacitu Domu pro 

seniory za již schválených podmínek.
1.4.  Rada obce schválila Dohodu o partnerství k výstavbě přestupní-

ho terminálu se společností KORDIS JMK. 
2. Ukládá:
2.1.  Rada obce uložila vymáhat soudní cestou pohledávku za kon-

kurzní podstatou úpadce Agrodružstvo Vranovice – v likvidaci 
ve výši 3.307.958,- Kč.

  T: 28. 2. 2012, O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá podat na KS v Brně vylučovací žalobu na sta-

vební investici do budovy  U Floriánka č.p. 57.
  T: 28.2.2012, O: starosta
2.2.  Rada obce uložila organizačně připravit a zajistit oslavy 100 let 

měšťanské školy ve Vranovicích.
  T: duben, O: Ing. Pezlar, Mgr. Vybíral, D. Humpolíková 
2.3.  Rada obce ukládá prověřit funkčnost odstraňování shrabků 

v ČOV při vysokých celodenních mrazech a možnost případné 
reklamace u dodavatele.

  T: ihned, O: starosta, Ing. Pezlar
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala informaci o  inventarizaci majetku k  31. 12. 

2011 na vědomí.

Usnesení rady č. 4/2012 ze dne 20. 2. 2012
Rada:
1. schvaluje: 
1.1.  Rada obce schválila hospodaření obce za r. 2011.
1.2.  Rada obce schválila smlouvu o  zajištění péče o  toulavé psy 

a kočky s Domovem pro zvířata MINARET, 691 89 Bulhary 215, 
zastoupeným Zbyňkem Nunvářem.

1.3.  Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke  smlouvě o  zajištění sta-
vebního dozoru na výstavbu Domu pro seniory se společností 
Moravan Develop s.r.o.

1.4.  Rada obce schválila dodatek č. 6 ke smlouvě na svoz odpadu se 
společností A.S.A.

1.5.  Rada obce schválila členy výběrové komise pro výběrové řízení 
na protihlukovou stěnu.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá zkonzultovat možnost smluvních sankcí 

a praktického provozu v Domě pro seniory s Ing. Kociánem.
  T: ihned, O: starosta

2.2. Rada obce ukládá projednat podmínky žádosti Raiff eisen Agro 
Morava k povolení provozování mobilní sušičky a stavbu třetí 
haly.

  T: 31. 3. 2012, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ a MŠ za I. pololetí 

školního roku 2011/2012.
3.2.  Rada obce vzala na  vědomí informace Jihomoravského kraje 

o  ukončení provozu informačního systému krizového řízení 
(EMOFF).

Usnesení rady č. 5/2012 ze dne 5. 3. 2012
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada schválila vypsání výběrového řízení na zajištění odborné 

údržby veškerých stromů a  keřů umístěných na  obecních po-
zemcích.

1.2.  Rada obce schválila vypsání výběrového řízení na zpracovatele 
Územního plánu Obce Vranovice.

1.3.  Rada obce schválila vypsání výběrového řízení na  dodavatele 
zámkové dlažby pro rok 2012.

1.4.  Rada obce schválila opravený platový výměr pro ředitele ZŠ.
1.5.  Rada obce schválila hospodářské výsledky Základní školy 

a Mateřské školy Vranovice. 
1.6.  Rada obce schválila snížení poplatku za stočné Pekařství KESI.
2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá prověřit dopis Pozemkového fondu ČR ve věci 

výzvy k vrácení pozemků, případně k uhrazení fi nanční náhra-
dy.

  T: ihned, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala na vědomí Zprávu auditora o hospodaření obce 

za rok 2011.

Usnesení ZO ze dne 23. 2. 2012
ZO schvaluje:
1.1.  ZO schvaluje program jednání ZO
1.2.  ZO schvaluje členy návrhové komise
1.3.  ZO schvaluje ověřovatele zápisu
1.4.  ZO schvaluje výsledky inventarizace k 31. 12. 2011 dle předne-

sené zprávy HIK.
1.5.  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2012 

s celkovými příjmy ve výši 34.022.500,- Kč a s celkovými výdaji 
ve výši 63.616.000,- Kč

1.6.  ZO schvaluje prodej budoucích bytových jednotek nachá-
zejících se ve  2. a  3. nadzemním podlaží Domu pro seniory 
za cenu 33.060.000,- Kč, včetně DPH za podmínek stanovených 
Smlouvou o budoucí smlouvě kupní s Ing. Ivo Kociánem, bytem 
Talichova 58, 623 00 Brno.

1.7.  ZO schvaluje Smlouvu o  budoucí smlouvě kupní s  Ing.  Ivo 
Kociánem, bytem Talichova 58, 623 00 Brno.

1.8.  ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 2565/140 za cenu 1.057,- Kč/
m2.

1.9.  ZO schvaluje plán jednání zastupitelstva obce pro rok 2012.
2. ZO ukládá:
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.
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Pozvánka na veřejné jednání 
zastupitelstva 

Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve 
čtvrtek 19. 4. 2012 v 19 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Vranovice

Vranovice mají 2. nejlepší 
web v kraji
Vranovice mají druhé nejlepší webové stránky obcí 

Jihomoravského kraje. Rozhodla o  tom odborná porota 
složená z  informatiků a  pracovníků státní správy v  rámci 
celostátní soutěže Zlatý erb 2012. Ocenění z rukou hejtmana 
Jihomoravského kraje Michala Haška převzali v  pondělí 20. 
3. 2012 v  budově krajského úřadu starosta obce Jan Helikar 
a administrátorka webu Dagmar Humpolíková.

Prvenství v soutěži Zlatý erb 2012 patří obci Ostrovačice, 
které získaly náskok desetiny bodu za  přidanou fotografi i 
skutečné úřední desky k  elektronické verzi. Bronz získaly 
Ketkovice.

V  loňském roce získaly Vranovice ve  stejné soutěži první 
místo za  nejlepší elektronickou službu, zasílání novinek 
e-mailem.

-hum-

Vydávají se za rodinu, 
chtějí peníze
Prostřednictvím telefonu se vydávají 

za  rodinné příslušníky a  říkají, že nutně 
potřebují peníze. Tato metoda podvodníků 
k  vylákání peněz od  důvěřivých lidí se 
v  poslední době objevuje čím dál častěji. 
Jihomoravská policie proto vyzývá 
k  obezřetnosti především starší občany. 
„Podvodníci  telefonicky kontaktují seniory, kdy se při hovoru 
vydávají za  rodinné příslušníky a  snaží se od  nich vylákat 
peníze. Nejčastěji uvádí, že potřebují peníze např. na  koupi 
vozidla nebo, že se stali účastníky dopravní nehody a potřebují 
peníze na  odtah a  opravu vozidla. Dále uvedou, že hotovost 

si nemohou vyzvednou, proto pro peníze posílají známého, 
kterému mohou plně důvěřovat,” varuje před podvodníky 
Petra Hrazdírová z Krajského policejního ředitelství JmK.

Lidé, kteří se s takovým jednáním setkají, mají ihned volat 
na  bezplatnou tísňovou linku policie 158 nebo své rodinné 
příslušníky.

PČR

Problémy s bankou? 
Pomůže fi nanční arbitr
Málokdo ho zná, přesto jeho pomoc může najít cestu 

z problémů. Finanční arbitr je organizační složkou státu a nabízí 
svou pomoc například ve sporech při špatně zaúčtované platbě 
v bance, problémech z oblasti spotřebitelských úvěrů ap. Služba 
je zdarma a celá záležitost bude vyřízena podstatně rychleji než 
v případě soudního řízení.

Platby za popelnice končí 
v květnu
Poplatek za  popelnice na  rok 2012 se vybírá v  hotovosti 

na sekretariátě OÚ Vranovice v úředních dnech a to:  v pondělí 
od 7,30 do 19 h a ve středu od 7,30 do 17 h.

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

-hum-

Děti mohou do zahraničí 
jen s vlastním pasem
Od 26. června 2012 musí mít všechny děti svůj vlastní pas, 

nestačí zápis v pasu rodičů.
V  souvislosti s  novelou zákona č. 329/1999 Sb., zákona 

o  cestovních dokladech, která byla provedena zákonem 
č. 197/2010 Sb., došlo k  tomu, že od  1. 7. 2011 se nemohou 
zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů a musí mít svůj 
cestovní doklad.

V této novele je také ustanovení, které zcela ruší § 7 zákona 
č. 329/1999, které zní : „Pokud byl zápis občana v cestovním 
dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. července 2011, 
smí i  po  uvedeném datu tento občan překročit hranice bez 
vlastního cestovního dokladu s  rodičem, v  jehož cestovním 
dokladu je zapsán, nejpozději do  26. června 2012. Zápis 
občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden 
přede dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti dnem 
26. června 2012“.



Vranovický zpravodaj 5

Z ustanovení této novely vyplývá to, že od 26. června 2012 
musí mít všechny děti, i ty, které byly dříve zapsány v pasech 
rodičů, svůj cestovní doklad (e-pas), který jim umožní 
cestovat po celém světě. Nebo mohou mít od 1.1. 2012 vydán 
elektronický občanský průkaz (e-OP), který jim bude sloužit 
stejně jako dospělým občanům k  cestování po  EU. Platnost 
e-OP je u občanů mladších 15 let stejná jako e-pasu tzn. 5 let.

K  vydání e-pasu, nebo e-OP je nutno vždy předložit 
rodný list dítěte, občanský průkaz a  rodný list rodiče, který 
o  vydání dokladu žádá. Pokud již dítě vlastnilo cestovní 
doklad, předkládá se i  tento doklad. V  případě nutnosti 
vydání osvědčení o státním občanství, což posoudí pracovníci 
na městském úřadě přijímající žádosti o OP a CD, bude nutno 
předložit ještě další doklady a  zažádat o  vydání „Osvědčení 
o státním občanství ČR“, platí se správní poplatek 100,- Kč.

Oba výše uvedené doklady se vydávají ve lhůtě do 30 dnů, 
správní poplatek u e-OP je 50,- Kč , e-pasu 100,- Kč, k žádosti 
není nutné předkládat fotografi i.

Nečekejte s  pořízením cestovního dokladu na  poslední 
chvíli před cestou do zahraničí, abyste nemuseli žádat o vydání 
pasu typu „BLESK“, který se ze zákona vydává ve lhůtě do 15 
dnů od podání žádosti, doba platnosti je jen 6 měsíců a dítě 
platí správní poplatek ve  výši 1.000,- Kč. K  žádosti o  vydání 
tohoto cestovního dokladu je nutno předložit dvě fotografi e.

MěÚ Pohořelice

Změny v předpisech kontroly 
komínů
Zemské společenstvo mistrů kominických na  Moravě se 

sídlem v Brně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 
Jihomoravského kraje a  Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje 
majitele spotřebičů paliv napojených na  komíny (spalinovou 
cestu) o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly 
a revize komínů.

Komíny s kotlem na tuhá paliva s celoročním provozem se 
musí nechat vyčistit 3x ročně, se sezonním provozem 2x ročně, 
s kapalným zdrojem 3x ročně a s připojením na plyn 1x ročně.

Odborná kontrola musí být provedena 1 - 2x ročně podle 
druhu topiva, více ve vývěsce OÚ na webových stránkách obce 
nebo na http://krizport.fi rebrno.cz/fi le/324/.

U Hlinku zasahovali hasiči
24. 3. 2012 - Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v  sobotu 

podvečer při likvidaci požáru trávy a  keřů v  lokalitě pod 
Vinohrádky. Podle hasičů a  svědků se oheň pravděpodobně 
rozhořel od převrženého barelu v němž někdo spaloval klestí. 
Během krátké doby oheň vypálil na  500 metrů čtverečních 
porostu. Incident se obešel bez zranění.

Oheň první zpozorovali obyvatelé ulice U Hlinku a zavolali 
hasiče. Rychle se šířil směrem k obydlené ulici a také k blízkému 
lesu. Díky rychlému zásahu hasičů se jej podařilo asi po  tři 
čtvrtě hodině uhasit.

Velitel zásahu nprap. Roman Kňourek upozornil na přísný 
zákaz rozdělávání ohně, který už ve  čtvrtek vydal hejtman 
Jihomoravského kraje. „Nesmí se provádět vypalování 
porostů a  zakládat otevřené ohně na  volných prostranstvích 

a v blízkosti lesa. Zákaz platí z důvodu zvýšeného nebezpečí 
požárů důsledkem dlouhodobého sucha,” uvedl. Zákaz byl 
zveřejněn hned ve čtvrtek na informačních kanálech obce.

Za  porušení zákazu hrozí u  fyzických osob pokuty 
za přestupek podle zákona o požární ochraně i dalších předpisů 
(včetně zákona o přestupcích), u právnických a podnikajících 
fyzických osob pak také postih za správní delikt. Pokuta může 
činit až 25 tisíc korun.

Zásahu u  Hlinku se účastnily požární sbory z  Pohořelic 
a  Židlochovic a  dobrovolné sbory z  Vranovic a  Přísnotic. 
K požáru vyjely v 16:54 h a zlikvidovaly ho v 17:34 h.

Během inkriminovaného víkendu vyjížděli jihomoravští 
hasiči k  více než 60 požárům způsobeným pálením trávy 
a klestí. Navzdory zákazu.

V  případě zjištění požáru volejte neprodleně na  tísňové 
linky 112 nebo 150

-hum-

Foto: Martin Hajda
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Obecní knihovna
Březen byl měsícem čtenářů
Registrace nových čtenářů 

zdarma, amnestie poplatků 
nebo například ocenění 
nejpilnějších čtenářů roku 
2011. To je jen malý výčet 
z programu, který se uskutečnil 
v  obecní knihovně během 
celostátní akce Březen měsíc čtenářů.

Knihovnice Blanka Papežová navštívila Klub důchodců 
a  představila seniorům novou knihu Ireny Obermannové 
Nějvětší Čech. Nechyběla ani čtená ukázka z knihy.

Z návštěvy prvňáčků 

Nejpilnější čtenářky roku 2011.
Zleva: Veronika Hochmanová, Tereza Bubeníková, 
chybí Eva Petrášková z kategorie dospělých.

Knihou byli oceněni nejpilnější čtenáři roku, a  zájemci 
se sešli také k  podvečernímu posezení s  názvem  „Babičko, 
dědečku, pojďte se mnou do knihovny”. Tématem bylo 100 leté 
výročí narození ilustrátora Jiřího Trnky a 150. výročí od úmrtí 
Boženy Němcové. Setkání příjemně sklouzlo k  vzájemnému 
čtení pohádek při šálku kávy a pohodovou atmosféru si užívali 
i dospělí účastníci.

Knihovnu návštívily tři třídy žáků základní školy a všechny 
tři třídy capartů z mateřinky.

Internetové ankety na  téma co byste změnili v  knihovně 
se zúčastnilo 12 hlasujících. Nejvíce lidé hlasovali pro nákup 
nových knih pro dospělé, s  převahou 58 procent hlasů. 33 
procent by dalo přednost modernizaci knihovny a 8 procent 
by si přálo rozšířit výpůjční dobu.

Internetové ankety jsou stále aktivní, připravené jsou 
i otázky pro nečtenáře.

Na přelomu března a dubna se čtenáři dočkají nové zásilky 
knih zapůjčených z výměnného fondu v Břeclavi.

-hum-

Nabídkou knihovny můžete listovat 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

Babičko dědečku, pojďte se mnou do knihovny

Děti z mateřské školy před knihovnou
Foto: Dagmar Humpolíková, Anna Kropáčová
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Okna školy dokořán
100 let školy
Poslední květnový 

víkend se uskuteční 
oslava  stoletého výročí 
trvání měšťanské školy 
ve Vranovicích.

Nabízíme krátký pohled do  příprav a  to zveřejněním 
rámcového programu. Další informace očekávejte na webových 
stránkách školy: http://skolavranovice.cz , webových stránkách 
obce http://vranovice.eu a v místním rozhlase.

Program připravují žáci a  vyučující školy ve  spolupráci 
s Obcí Vranovice.

Součástí oslav bude možnost zakoupit výroční almanach, 
který chystají žáci a učitelé školy a další upomínkové předměty.

Rámcový program oslav 100 let měšťanské 
školy ve Vranovicích
Pátek 25. května 2012

  18:00 hod - budova Masarykova - beseda s pamětníky
  20:00 hod - sál u Fialů - Dívčí válka - divadelní představení 

žáků školy
  22:00 hod - noční prohlídka školy (omezený počet 

vstupenek)
Sobota 26. května 2012

  10:00 hod - slavnostní zahájení, křest almanachu
  10:30 – 17:00 hod – prohlídky školy, volné, komentované 

prohlídky po hodině
- začnou dílny a různé aktivity školy

  12:00 hod - slavnostní shromáždění na OÚ
  17:00 hod - uzavření školy

Chtěli bychom opět poprosit občany o zapůjčení materiálů, 
které budou ihned po  okopírování či naskenování vráceny. 
Zájem máme o jakékoliv fotografi e, i školních tříd, fotografi e 
budovy školy, stará vysvědčení či jiné doklady k existenci školy. 
Dopředu děkujeme.

Zveme tímto všechny občany i bývalé zaměstnance a žáky 
školy ze širokého okolí k návštěvě oslav.

Mgr. Oldřich Vybíral, ředitel školy

Úspěch našich malých 
recitátorů
Opět po roce se sešli žáci 1.stupně ZŠ na recitační soutěži. 

Nejprve proběhla třídní kola a  tři nejlepší recitátoři z  každé 
třídy soutěžili ve  školním kole, které se uskutečnilo 1.února 
2012. Osmnáct nejlepších recitátorů přednášelo básničky 
různých autorů. Všichni se připravili velmi poctivě a  porota 
měla těžký úkol, koho zvolit za vítěze.

V  1. kategorii (1. třídy) zvítězila Aneta Zugarová, druhé 
místo obsadila Štěpánka Horká, třetí byla Nicol Osiková.

Ve  2. kategorii (2., 3. třída) se stala vítězkou Lucie 
Soukopová, druhé místo obsadil Ondřej Sedláček a na třetím 
místě skončila Anna Pezlarová.

3. kategorii (4., 5. třída) vyhrál Lukáš Toncr, druhé místo 

obsadila Veronika Hochmanová a  třetí místo patřilo Anně 
Richterové.

Nejlepší recitátoři jeli bojovat 29. února 2012 o co nejlepší 
umístění na 8. ročník regionální recitační soutěže do Pohořelic.

Zleva: Aneta Zugarová, Nicol Osiková, Štěpánka Horká, Lucie 
Soukopová, Anna Pezlarová, Ondřej Sedláček, Lukáš Toncr, 
Veronika Hochmanová, Anna Richterová 
Foto: Eva Hnízdová

A letošní ročník byl pro nás obzvlášť úspěšný. Přivezli jsme 
dvě první místa a jedno druhé. To vše v konkurenci pěti škol (25 
recitátorů). Ondřej Sedláček (3. A) se stal vítězem 2. kategorie, 
Lukáš Toncr (4. A) vyhrál 3. kategorii a Aneta Zugarová (1. A) 
vybojovala 2. místo v 1. kategorii.

Všem účastníkům recitační soutěže náleží pochvala 
za  pěkné výkony v  oblasti poezie a  taktéž poděkování 
za reprezentaci své třídy a školy.

Eva Hnízdová

Digital Learning Day
1. března se naše škola zúčastnila Digital Learning Day. 

Na  tento den měly přihlášené školy pomocí digitálních 
technologií připravit prezentaci na  téma jídlo. Náš projekt 
zpracovává recept na  boloňské špagety. Děti namalovaly 
obrázky a anglicky k nim namluvily pokyny k přípravě jídla. 

Projektu se zúčastnilo celkem 10 žáků ze sedmých tříd, 
od  samotného rozplánování projektu, překladu jednotlivých 
ingrediencí, kreslení obrázků, nahrávání zvuku až po celkovou 
realizaci a úpravu ve Windows Movie Maker.

Celý popis projektového dne najdete ve  Wiki na  portálu 
pro učitele (www. RVP.cz) a naše video na You-Tube. (http://
www.youtube.com/watch?v=jyzilu0MHFI)

Ludmila Kovaříková

Dětský maškarní bál
V  neděli 18. 3. 2012 se opět po  roce konal dětský 

maškarní bál. Sešlo se mnoho dětí v  rozličných, krásných 
a zajímavých maskách. Kromě tradičních princezen, zvířátek, 
či komiksových hrdinů jsme se mohli nechat okouzlit také 
Hary Potterem nebo vylekat kostlivcem.

Skupina Fantazie, která se starala o  hudební produkci, 
byla jak jinak než fantastická a také neopomněla předat dětem 
tradici v  podobě tance „kačátka”. Zajezdila si také mašinka. 
Po sále i pod mostem z rukou rodičů. Oživením byly i dospělé 
maškary, především klaunice v  podání samotných učitelek. 
Soutěžilo se, tančilo, bavilo a  zpívalo. Tombola byla bohatá 
a vymyšlená tak, že si nějakou výhru odneslo každé dítě. 

Velké poděkování patří organizátorkám. Učitelky z  MŠ 
a ZŠ připravily dětem moc krásné odpoledne. Letošní dětský 
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maškarní bál se opravdu vydařil, všechno šlo hladce a bylo to 
příjemné odpoledne. Bavili se děti i rodiče. Společně strávené 
chvíle jsme si myslím všichni pěkně užili. 

-pez-
Více fotografi í naleznete na  nových a  velice povedených 

webových stránkách naší Mateřské školy na adrese http://www.
msbarbanek.cz/

Mateřská škola má nové internetové stránky 
http://www.msbarbanek.cz

Foto: Eva Holíková

Společenské dění
Maškarní bál vyhráli 
Flinstoni
Ofi ciální titul mistři převleků mají od  soboty Pavel 

Pláteník a Marek Obdržálek z Vranovic. Právě jejich stylizaci 
do animovaných Flinstonů dali totiž návštěvníci Maškarního 
plesu nejvíce hlasů. A přiřadili jim tak první místo v soutěži 
masek. 

Chvíle před vyhlášením vítěze. Pionýrka stratuje Flinstony
Na  druhé pozici se umístil zelený Shrek s  Fionou 

a  rozpustilým pionýrkám z  oddílu socialistického svazu 
mládeže vranovických žen připadlo třetí místo.

Shrek s Fionou – 2. místo
Foto: Dagmar Humpolíková

Maškarního plesu ve Vranovicích, který se konal v sobotu 
17. března 2012 ve sportovní hale, se zúčastnilo přes dvě stovky 
lidí. Dobrá polovina z  nich přišla v  roztodivných maskách. 
Pořadatelem akce byl Sportovní klub Vranovice.

-hum-
Více fotografi í s  odkazem na  rajce.net najdete na  www.

vranovice.eu
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Masopustní maškary dováděly 
v ulicích i v hospodě
Tóny linoucí se z tahací harmoniky, lidové písničky a koňský 

povoz  za  nímž se táhla rozdováděná parta masopustních 
maškar. Tak v sobotu 18. 2. 2012 vypadalo rejdění rozpustilých 
stvoření v  ulicích Vranovic. Pestrobarevná plejáda masek 
v  čele s  medvědem mířila napříč vesnicí k  hostinci Na  hale, 
kde k večeru vypukla masopustní merenda. Tam také sešlost 
uskutečnila rituální obřad pochovávání basy.

Pochovávání basy v hospodě Na hale

Plačka s medvědem
Foto: Dagmar Humpolíková

K překvapení obecenstva, které se k tomuto rituálu sešlo, se 
však po otevření masopustní rakve v jejích útrobách neobjevil 
onen hudební nástroj, nýbrž basa s pivem. O to žalostněji se 
s  ní masopustní sešlost loučila. Podle liturgického kalendáře 
by totiž holdování alkoholu a  jiným zábavám mělo ustat 
na čtyřicet dlouhých dní. Až do Velikonoc.

-hum-
Více fotografi í s  odkazem na  rajce.net najdete na  www.

vranovice.eu

Z redakční pošty
Redakce na článek v Břeclavském Deníku
Zdravím všechny čtenáře. Jmenuji se Michal Hochman 

a  dlouho jsem přemýšlel, jak a  jestli vůbec mám začít psát 
tyto řádky. Ale kvůli článku, který vyšel v  břeclavském deníku 
5. března 2012 a díky následným spekulacím a šířením různých 
fám, které se k naší rodině donesly, mě to zkrátka nedalo a pustil 
jsem se do psaní. Tímto článkem bych chtěl udělat tlustou čáru 
za všemi spekulacemi.

Bylo pro nás dost těžké, když jsme byli informováni o ztrátě 
mého bratra Martina. Obzvlášt´, když jsme dva a půl dne čekali, 
až se nám někdo od  policie ozve a  řekne co se vlastně stalo. 
Abychom mohli zařídit pohřeb a  poslední rozloučení. Jaký šok 
pro nás pak byl, když jsme se ještě dřív, než jsme s policií mluvili, 
dočetli, že bratrova smrt byla sebevražda. Netušíte, co jsme si 
v té chvíli prožívali. Jak je možné, že tisk už měl v této věci jasno 
a uvedl si podrobnosti podle svého, co se té neštastné noci stalo. 
V  době, kdy tento článek píši není ještě vyšetřování uzavřeno 
a když jsem naposledy mluvil s policií, možnost sebevraždy, či 
cizího zavinění vyloučili a pracovali se dvěma verzemi nešťastné 
náhody. Ti nejbližší a  nejdražší, co ho znali vědí, že by tohle 
nikdy neudělal.

Tyto řádky nezmění nic na tom co se stalo. Myslete si dále, 
co chcete, mám jen jedno přání. Kdybyste byli tak laskaví a už 
to zbytečně nerozebírali. Moc by nám to pomohlo. Snažíme se 
žít dál a není to lehké a nepříjemné řeči nám v tom nepomáhají. 
Za celou rodinu vám moc děkuji za pochopení.

Při této příležitosti bych chtěl ještě jednou poděkovat všem 
za projevenou soustrast. Moc děkuji.

S úctou Michal Hochman s rodinou. 

Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)

seriál - díl VI.

Vranovice, aneb zlatá svobodo našeho mládí
Počké, te hampalířo...
Lapačovem tekl potůček, jeho vodu čerpali ve stanici ČSD 

do  lokomotiv. Já jsem jednou po  škole v  potoku před naším 
drhl bečičku, ve které naši sekali sekáčkem ve tvaru „S” vařené 
brambory do nápoje kozám a praseti. Jenda Hochman, soused 
přes jedno, si pustil hubu na  špacír a  začal se mi posmívat: 
„Drhneš, drhneš?“ To neměl dělat. Praštil jsem ho kořínkovým 
kartáčem a rozbil mu hlavu. To bylo křiku! Nejvíc vyváděl starý 
Hanes: „Počké, te hampalířo, až přinde váš tata, to dostaneš 
po té čuni ušklebené…“ Tak se taky stalo. Jenže mne výprask 
do rána přebolel, ale Jenda měl grču na hlavě ještě čtrnáct dní. 
Měl mě nenasírat!

Muzikanti
Přes jedno od  nás bydleli Faronovi. Tetka měla pěkné 

jméno Adéla, strýc Francek byl železničář a  muzikant. Hrál 
ve  štrajchu sekund na  violu, v  dechovce Es trubku – es ta. 
U nich pod návratím, my jsme říkali „pod kulňó“, se muzikusi 
občas scházeli ke zkouškám. Pamatuju jednu takovou „próbu“ 
v pěkný jarní podvečer.

Josefové Koudela a  Novotný hráli tenory, Polda Kučera 
křídlovku, klarinety Jan Zajíc a  Eda Macháček, doprovod už 
řečený strýc Faron a  malý Jan Němec, bas Šťastný – mlíčák, 
bubnoval Justin Říčka, později Jan Pavelka. Zkoušeli bez 
not písničku „Co je po  studánce, když v  ní voda není, co je 
po panence, když poctivá není…“ Učitelka Zweigenthalová šla 
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zrovna kolem na procházku do Hájku a uviděla mne tam. Druhý 
den mne postavila na stupínek a abych ostatním zazpíval, co 
jsem včera slyšel. Byl jsem dobrý zpěvák, hudební paměť jsem 
taky měl, tak proč bych nezazpíval. Jenže jsem si popletl text 
a místo „Co je po studánce…“ jsem spustil: „Stála u studánky, 
chcala do voděnky, napi se Pepíčku, je to od panenky…cára, 
carijacára…“ atd. Učitelka mne měla celkem ráda, přála mým 
muzikantským vlohám, ale přesto jsem dostal pár po  hubě. 
A to ona uměla.

Slovo autora
Já už přes 45 let žiju v Lednici. Po celý ten čas jsem pracoval 

na sociálním odboru ONV v Břeclavi. Moje spolupracovnice 
byly z  Podluží – Poštorné, Starej Břeclavi a  Moravské Nové 
Vsi. A protože i většina abonentů byla z okolí Břeclavi, mluvilo 
se na úřadě po slovácku. Přes 20 roků jsem hrával v cimbálce 
Břeclavanu, tam se rovněž točilo všechno kolem Podluží. 
Jaký tedy div, že i  já jsem ten slovácký gríf pochytil a přenesl 
i do rodiny. Takže naše děti se chodívaly kúpat, učily se malú 
násobilku, snídaly teplé mléko a bálešky, kluci si o Velikonocích 
vyšlahali malované vajca. 

Teď už užívám důchodu, děti se rozprchly, styky se 
Slováckem ustaly a já jsem se zase pokorně vrátil mezi své. 

A  když jednou za  čas přijedu do  rodných Vranovic, 
přehodím jakoby veksl a hlásím se: “Tak su zase tady! Máňu 
odvezl retunk do špitálu, o kluky se starají v družině a sósedi, 
tak mám pár dní fraj. Zažeň čokla do  bódy, zařízni kohóta 
a postav na kafé. Pak si skočím přes štreku k Fialům. Dám si ze 
dva ruse, pár solcštanglí a černý bahno. To bude haboš!“

Rodná řeč je holt rodná řeč.
Ahoj – a šáteček!

Červen 1996

Příště pokračujeme pamětmi Josefa Pavlů s názvem:
Rok na dědině 
malá ukázka:

I.
JARO

Příchod jara předznamenávala u nás ve Vranovicích velká 
voda. Tehdy bývaly opravdové zimy. Mrazy, fujavice, závěje, 
ledování, rolničky na  postrojích koní zapřažených do  saní, 
havrani, chocholouši. V  únoru bývalo ještě chladno, začátek 
března byl už ale ve  znamení jara, o  svatém Josefu jsme už 
chodívali bosky. 

Sníh roztál, rozvodnily se řeky, vylily se vody z břehů, byly 
tu každoroční jarní povodně. Svratka se vylila nejdříve u mlýna 
v  Pouzdřanech. Voda zatopila Mexiko – Malé Pouzdřany 
pod mlýnem, silnici z  Pouzdřan do  Vranovic, Virholec, lesy 
u  Červeného mostku. Korytem podél trati naplnila Říčku, 
zaplavila celé Podzahrady až k  Ivaňské silnici. My Lapačáci 
pamatujeme velkou vodu i  pod mostem u  Helešicových. 
Na  druhé straně dědiny zatopila voda celé Šatavy, Brůdek, 
Tónku, Síčky, voda dosahovala až k  Hochmanovým u  vody 
– jak se tehdy říkalo. Z  Pastviska se stala velká louže, voda 
podmáčela Saxlovu, Láníkovu a Stejskalovu zahradu. Všechny 
silnice byly pod vodou, do  Pouzdřan se chodilo po  štrece, 
do Uherčic se muselo oklikou na Židlochovice. Nic ale netrvá 
věčně, ani velká voda. Vysvitlo sluníčko, sněhy a ledy roztály, 
vody opadly a vrátily se do svých koryt – a to už bylo jaro. 

Přepis: Lenka Jančová

Z činnosti spolků
ČZS – vinaři Vranovice
Košt vín měl čtyři šampiony
Téměř šest stovek lidí se účastnilo letošního již 43. ročníku 

oblastní výstavy vín v režii vranovických vinařů. Uskutečnila 
se v  sobotu 10. března 2012 od  dvou hodin odpoledne 
ve sportovní hale.

Mezi čtyři šampiony výstavy se zařadil domácí vinař Jiří 
Košíček, jehož Sauvignon z  roku 2010 byl nejlepším bílým 
vínem mezi staršími ročníky. Za toto víno obdržel také Pohár 
starosty obce Vranovice. Titul šampiona za mladá bílá vína si 
odnesl Rudolf Žídek z  Popic za  Chardonay 2011, nejlepším 
červeným mladým vínem se stal Cabernet Moravia Ivana 
Nožičky z  Přibic. Mezi staršími červenými víny kralovalo 
Zweigeltrebe Otty Gratcla ze Žabčic.
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Cenu za  kolekci nejlepších pěti mladých vín získal Jiří 
Šilinek z Pavlova a domácí Lubomír Celnar za starší vína.

V  soutěži Cabernet Moravia 2011 byl nejúspěšnějším 
vinařem Jaroslav Rejtek z  Vranovic. V  soutěži mladých vín 
základní organizace Vranovice zvítězili Vladimír Procházka se 
Sauvignonem a Jan Vybíral s Cabernet sauvignonem.

Za nejlepší přírodně sladké víno bylo vybráno ledové 
víno odrůdy André ročníku 2011. Pohár senátora za něho 
z rukou Jana Hajdy převzal starosta Jan Helikar. Pan Mikulík 
byl oceněn za dlouholetou činnost pro vinaře.

Na letošní ročník výstavy přispěli vinaři celkem 672 vzorky 
vín, které zastoupilo 40 odrůd. Převažovala bílá vína. 

Foto: Dagmar Humpolíková

Sbor dobrovolných hasičů
Hasičský ples, poděkování
Dne 25. února 2012 pořádal náš sbor dobrovolných hasičů 

každoroční hasičský ples. K  tanci a  poslechu tentokrát hrála 
skupina Stone. 

Děkujeme všem příznivcům z řad podnikatelů a živnostníků 
i  všem ostatním, kteří přispěli do  tomboly věcnými cenami. 
Velmi si Vaší přízně vážíme a  doufáme, že nám ji i  nadále 
zachováte. 

Výjezdová jednotka sboru 
dobrovolných hasičů
Od posledního vydání Vranovického zpravodaje byla naše 

jednotka povolána ke  dvěma zásahům, a  to na  požáry suché 
trávy. Přinášíme Vám stručný přehled těchto událostí. 

Dne 25. 2. 2012 v 11:39 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd 
na  požár trávy v  Pohořelicích na  ulici Polní. Jednotka vyjela 
na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+6 ve složení 
Aleš Hanuš, Marek Augustin, Pavel Verner, Jan Rohrer, Jakub 
Hanuška, Martin Vaníček a Miroslav Veselský. Na místě jsme 
nezasahovali, jednotka byla spolu s JSDH Žabčice ponechána 
v záloze.

Dne 26. 2. 2012 v 15:51 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd 
na  požár trávy u  obce Pouzdřany. Jednotka vyjela na  místo 
zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+5 ve složení Pavel 
Verner, Marek Augustin, Aleš Hanuš, Jakub Hanuška, Aleš 
Ficek, Miroslav Veselský. K prolití požářiště vodou byl nasazen 
vysokotlaký proud. Místo zásahu bylo následně předáno 
jednotce z PS Hustopeče.

Fotografi e ze zásahů jsou na http://hasicivranovice.webnode.
cz/udalosti/zasahy/ 

Do  naší jednotky přistoupili dva noví členové, Tomáš 
Drábík a Martin Juříček. V brzké době budou začlenění mezi 
tzv. „mokré“ neboli výjezdové hasiče. Sbor dobrovolných 
hasičů dále posílil Lukáš Soukup. 

Těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti
Ve  dnech 16. a  17. března se uskutečnila pravidelná 

každoroční odborná příprava velitelů jednotek, velitelů 
družstev a  strojníků. Tentokrát ve  Školícím a  výcvikovém 
středisku HZS v Brně-Líšni. Za naší jednotku se této přípravy 
účastnil velitel jednotky Jan Rohrer, velitelé družstva Marek 
Augustin a Pavel Kukleta a strojníci Aleš Hanuš, Vilém Kelbl, 
Karel Maršák, Jiří Rusňák a Pavel Verner.

Vlevo: strojník a nositel dýchací techniky Aleš Hanuš

Pěnování, to je hraní...

Strojníci jednotky na školení.
Zprava: Vilém Kelbl, Jiří Rusňák, Karel Maršák, Pavel Verner
Foto: SDH Vranovice
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Tentokrát na  nás mimo teorie čekalo také několik 
praktických cvičení a to zejména výcvik ve slaňování, taktika 
hašení požárů v uzavřených prostorách – fl ashover kontejner, 
stavby protipovodňových hrází, poskytování první pomoci, 
dálková doprava vody a  další. Mimo naší jednotky se této 
přípravy zúčastnilo také velké množství dalších jednotek 
z širokého okolí.  

Fotografi e najdete na  http://hasicivranovice.webnode.cz/
udalosti/odborna-priprava-2012/ 

-au g-

O kroužek mladých hasičů je zájem. Navštěvuje ho více dětí, 
než je vidět na  fotografi i, v  době jejího pořízení však chyběly 
z  důvodu nemoci. Zanedlouho začnou mladí adepti hasičů 
trénovat na závody. 

MRS MO Vranovice – Rybáři
Malí rybáři pojedou chytat 
do Lanškrouna
Moravský rybářský svaz, o.s. Místní organizace Vranovice 

pořádá  27. 4. - 29. 4. 2012  rybářský výlet do  Lanškrouna. 
Hlavní náplní bude rybolov na  revírech tamní rybářské 
organizace a nedělní závod. Přihlásit se mohou děti do 15 let, 
které jsou členy organizace Vranovice. Ubytování, stravování, 
doprava a pojištění jsou zajištěny.

Cena zájezdu je 300 Kč. Účast nečlenů bude možná 
v  případě volných míst v  autobuse. Závazné přihlášky 
přijímá do 15. 4. 2012 Luboš Mrkvica, Dlouhá 28, Vranovice 
na  e-mailu: mrsmovranovice@seznam.cz, informace 
na T: 723 065 667 nebo 519 433 270

-mrk-

Rybáři přišli o hliníkovou loď
Členové rybářského spolku pátrají po partě zlodějů, která 

jim odcizila hliníkovou loďku. Ztratila se během víkendu (ze 
4. na 5. 2. 2012), z nádrže u koupaliště. Podle sdělení rybářů 
byla loď natolik objemná a  těžká, že ji musela odnést parta 
minimálně čtyř mužů. „Byla dlouhá šest metrů a vážila zhruba 

dva a  půl metráku,“ upřesnil Luboš Mrkvica z  rybářského 
spolku.

Je pravděpodobné, že ji zloději odvezli do sběru, kde za ni 
mohli zinkasovat odhadem 6 tisíc korun. Je ale možné, že se loď 
nachází i na jiné vodní nádrži. Rybářům vznikla škoda kolem 
20 tisíc korun. Zhruba s  takovou částkou musí totiž počítat 
v  případě koupě nové loďky. Potřebují ji k  obhospodařování 
vodní plochy.

Členové spolku prosí obyvatele, kteří mají nějaké poznatky 
k  uvedené krádeži, aby kontaktovali pana Luboše Mrkvicu 
na  T: 723  065  667 nebo přímo obvodní oddělení PČR 
v Pohořelicích na T: 519 424 158.

-hum-

Klub důchodců
Co se dělo v Klubu důchodců
Zájezd do  boleradického divadla na  hru „Obchodník 

s  deštěm”, který pořádal KD se vydařil. I  když hra nebyla 
tak známá jako třeba „Maryša“, na které jsme byli, byl skoro 
plný autobus. Do  brněnských divadel je to pro důchodce 
příliš nákladné a tak jsme rádi, že alespoň občas můžeme jet 
do  Boleradic. Únorový pondělek se odvíjel tradičně u  kávy, 
ovšem úplně v novém pojetí. Na programu byly zábavné hry 
a soutěže a těch 15 členů, co přišlo, se velice pobavilo. Posezení 
5. 3. 2012 zahájila knihovnice paní Papežová. Četla úryvky 
z  nově vydaných knih, čímž nám připomněla, že březen je 
měsíc knihy a že naše knihovna je dobře zásobena i čtením pro 
důchodce. Škoda, že na její povídání bylo málo času. Byl totiž 
bohatý program, ochutnávání domácích pomazánek, které 
přinesly některé členky. Sešlo se 18 druhů různých chutí a bylo 
těžké vybrat tu nejlepší. Nakonec 26 přítomných rozhodlo, 
že všechny byly dobré. Nejen pomazánky, ale i boží milosti byly 
výborné. Přinesla je paní Anežka Valáškova, která je nejstarší 
členkou KD, oslavila 88 let. Všichni jsme jí popřáli hodně 
zdraví. Rovněž jsme přáli i paní Ryšavé a Pourové, které také 
mají o  rok víc. Přibývá to všem stejně, rok za  rokem. Jediná 
spravedlivost.

Foto: Růžena Bauchová
A  co bude v  dubnu? Druhého, žádný april, ale beseda 

o  medu. Od  18. 4. do  21. 4. 2012 bude sbírka pro Diakonii 
Broumov, tentokrát v  garáži vedle hasičské zbrojnice. 
Podrobnosti budou na  letáčcích, které předají členky KD 
do každého domu.

-bau-
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SPORT
SK Vranovice

Zprávy z T.J. SOKOL 
Vranovice 
Oddíl všestrannosti

XV. všesokolský slet v Praze
Nácvik všech tří sletových skladeb je v plném proudu. 
Rodiče s dětmi
Při nácviku skladby Ať žijí duchové, je nutno zvládnout 

cvičence velkého věkového  rozpětí, většího než při 
standardních cvičebních hodinách, což zvyšuje náročnost 
na bezpečnost a především na  udržení zájmu těch nejmenších. 
S malými dětmi „trpaslíky“ nacvičují i „žluťásci“ - tedy starší 
děti z družstva RD a navíc se k nim připojily i děti ze základní 
školy.

Aby se dětem samotné nacvičování neomrzelo, pro pestrost 
je tedy cvičební hodina vždy doplněna hrami, soutěžemi 
a cvičením s nářadím či náčiním. 

Staršímu žactvu zbývá dopilovat třetí oddíl skladby 
a  naučit se poslední – čtvrtý oddíl. Doufám, že nácvik 
posledního oddílu zvládneme lehce a na secvičnou v Nových 
Bránicích 7.4.2012 budeme dobře připraveni. Poslední ze čtyř 
oddílů se bude  podle mého úsudku velmi líbit, neboť se bude 
nacvičovat na skladbu Sagvana Tofi ho – Dávej, ber. Podle této 
písničky autoři skladbu i pojmenovali. Myslím, že závěrečnou 
část budou moji svěřenci umět nejlépe, i  když „krokovka“ 
v tomto oddílu není zrovna nejjednodušší.

Jediné, co mě kazí radost z nácviku a pocitu dobře vykonané 
práce je vědomí, že se mě nepodařilo  získat pro nácvik této 
skladby  čtyři chlapce od šesté do deváté třídy.  Sice na samém 
počátku jsem měla úplný celek, dokonce s  dvěma děvčaty 
bylo počítáno na  doplnění celku z  Neslovic. K  dnešnímu 
dni je situace jiná.Chybí nám jeden chlapec. Bohužel s  tímto 
problémem se nepotýkám jenom já, ale i jiné jednoty v různých 
skladbách. Je jen škoda, že peníze za navíc  objednané trikoty 
mohly být použity na něco jiného (pochybuji totiž, že přihlášení 
cvičenci mě objednané trikoty přijdou zaplatit).

Skladba Nebe nad hlavou není při nácviku žádná 
procházka. Už jsme se tak nějak sžili se švihadly, zvládli 
techniku přeskoků a krokovek.. Některé cvičenky zvládají vše 
perfektně, jiné si  našly  „zlepšovák“, jak ošidit nepřeskočitelný 
přeskok tak, aby vypadal, jako podle popisů provedený. 

Cvičení je opravdu náročné. Od  začátku března jsme 
prodloužili nácvik o půl hodiny týdně déle, abychom zvládli 
vše na  jedničku. Pak nás čeká další úskalí , a  to skladbu 
natrénovat  na  travnatém povrchu, poněvadž na  stadionech  
v Brně a v Praze, kde budou sletové skladby předvedeny mají 
travnatý povrch, a ten ovlivní rychlost rotace švihadel. Parkety 
v  Sokolovně mají prostě jiný skluz. Fyzika je fyzika. Máme 
z toho obavy, ale určitě je to proveditelné.

Přestože se jednotlivé vedoucí potýkají s výpadkem počtu 
cvičenců, což samotný nácvik značně komplikuje, věřím, že 

v květnu, kdy plánujeme sportovní odpoledne, uvidíte skladby 
pro rodiče s dětmi Ať žijí duchové, skladbu pro starší žactvo 
Dávej, ber a skladbu pro dorostenky a ženy Nebe nad hlavou 
v perfektním provedení.

Marta Goliášová

Oddíl silového trojboje

Kurka je mistrem republiky
Sedmnáctiletý Dominik Kurka z Vranovic je mistrem České 

republiky a  vicemistrem na  mezinárodním poli. Na  tituly 
dosáhl zástupce vranovického oddílu silového trojboje 
v sobotu 24. 3. 2012 v Krnově, kde se konalo Mistrovství ČR 
juniorů a dorostu s mezinárodní účastí.

Foto: Pavlína Kurková
„Dorostenec Dominik Kurka soutěžil v  kategorii do  83 

kilogramů a  obsadil celkově druhé místo za  výkon 447,5 kg 
a zároveň se tak stal mistrem České republiky v této hmotnostní 
kategorii,” upřesnil trenér Ivan Karpíšek. Jednotlivé výkony 
Dominika Kurky byly dřep 140 kg , tlak 117,5 kg, mrtvý tah 
190 kg.

-hum-

Pláteník uspěl v kraji, 
čeká ho republika
Krnov, Vranovice – Pavel Pláteník z  Vranovic od  března 

kraluje v  čele tabulek jihomoravských silových trojbojařů. 
Na  mistrovství Moravy, které se uskutečnilo v  Krnově byl 
nejlepším borcem ve váhové kategorii do 83 kilogramů a získal 
titul mistr Moravy.

V  disciplínách bench-press, dřep a  mrtvý tah postupně 
naložil na  svá bedra 646 kilogramů a  získal tak potřebné 
body na  republikové mistrovství. To se uskuteční 7. dubna 
2012 v Kuřimi. Tam už Pláteník očekává tvrdou konkurenci. 
„Republikového mistrovství se účastní i borci z reprezentace, 
budu rád, když se dostanu na bednu,” říká.

Další zástupci Břeclavska se v  krajské soutěži umístili 
na  nižších příčkách. Libor Vizent z  Pohořelic  má ve  stejné 
váhové kategorii čtvrté místo a  Jiří Furch z  Vranovic šesté. 
V těžší váhové kategorii do 93 kilogramů měl úspěch rovněž 
vranovický borec Oldřich Halfar, který stanul na třetí pozici. 
Za ženy se závodů zúčastnila Jitka Mašková z Lanžhota, která 
byla ve své kategorii do 72 kilogramů jedinou závodnicí.
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Mistrovství Moravy pod hlavičkou Českého svazu silového 
trojboje se konalo letos jubilejně už podvacáté. Pořadatelem 
soutěže byl oddíl TJ Lokomotiva Krnov. Soutěže se zúčastnilo 
dvaatřicet závodníků. 

-hum-

Vranovice viděly budoucí 
mistry i rekord
Pavel Pláteník, Jiří Furch, Oldřich Halfar a Dominik Kurka, 

to jsou čtyři nejúspěšnější borci oddílu silového trojboje 
ve Vranovicích. V únorovém klání jihomoravského mistrovství 
jednotlivců, které se odehrálo na domácí půdě, totiž nasbírali 
potřebný počet bodů a nominovali se na mistrovství Moravy. 
Dorostenec Dominik Kurka postoupil do republikového kola.

Nejvýkonnějším borcem klání se stal Václav Patočka ze 
Sokola Rosice s  nazvedanými 680 kilogramy, v  přepočtu 
s 437,37 body. Domácí trojbojař Pavel Pláteník na něj ztratil 
těsných 8,32 bodů. Pláteník se do  tabulek zapsal celkovým 
nákladem 640 kilogramů a splnil tak limit první výkonnostní 
třídy, který jej opravňuje k účasti na republikovém mistrovství. 
Navzdory tomu musí svůj výkon zopakovat ještě na březnovém 
mistrovství Moravy v Krnově. „Vloni se totiž závodů neúčastnil 
a  tak musí letos postupovat přes všechny soutěže,“ potvrdil 
trenér Ivan Karpíšek. V celkovém hodnocení soutěže obsadil 
Pláteník druhou příčku, ve své kategorii do 83 kilogramů však 
tabulku suverénně vede.

Jiří Furch se ve  stejné váhové kategorii umístil na  sedmé 
pozici. Postup na  moravské mistrovstvé mu zajistil náklad 
o hmotnosti rovných 500 kilogramů. 

Oldřich Halfar bodoval celkovými 522,5 kilogramy 
v kategorii mužů do 93 kilogramů. Patří mu čtvrtá příčka.

Dominik Kurka byl úspěšný mezi dorostenci. Zásluhou 
432,5 kilogramů obsadil druhou pozici v  tabulce. O vítězství 
ho připravil stošesti kilogramový soupeř z  KST Kuřim Pavel 
Uher. Ten také předvedl nový český dorostenecký rekord když 
v mrtvém tahu uzvedl 275 kilogramů. Dosavadní rekord tak 
překonal o pět kilogramů.

V  jednotlivých disciplínách si prvenství vybojoval Pavel 
Pláteník za  dřep v  přepočtu se 174 body, Khaled Ghazal ze 
Sokola Pohořelice za tlak se 124 body a Ivo Brázda ze Sokola 
Rosice za mrtvý tah s počtem 168 bodů. 

Jubilejního 20. ročníku mistrovství jižní Moravy 
ve  Vranovicích se zúčastnilo celkem 29 soutěžících, ženy 
reprezentovala pouze jedna závodnice, a  to Jitka Mašková 
z Lanžhota.

„Úroveň celého závodu byla velmi solidní, přišlo i hodně 
diváků. Sokolovna byla plná,“ je spokojený trenér a organizátor 
závodu Ivan Karpíšek.

-hum-

Vranovické jaro
Sobota 21. 4. 2012 

od 10 hodin

Sokolské hřiště

Jarmark, ochutnávky, soutěže, zábava

O Guláš roku letos soutěží ULICE

Týmy registrujte se na OÚ 

nebo na kultura@vranovice.eu

Pořádá: Obec Vranovice

Pálení čarodějnic
Sobota 28. 4. 2012

17:00 průvod od obecního úřadu

Fotbalové hřiště

Vatra, opékání špekáčků

Pořádají: Vranovické ženy

Májová ročníku 1994
Sobota 5. 5. 2012

Stavění máje
pátek 4. 5. 2012
v 17:00 hodin

Den matek
pro rodiče a veřejnost

Čtvrtek 10. 5. 2012 
od 17 hodin

obřadní sín obecního úřadu

Pořadatel: ZŠ a MŠ Vranovice

100 let Měšťanské školy
Pátek 25. 5. 2012

Od 10 hodin

budova Masarykova

Pořadatel: ZŠ a MŠ Vranovice, Obec Vranovice

2. zábava Vranovické chasy
hřiště za Sokolovnou

Sobota 1. 6. 2012
 od 20 hodin

Pořadatel: Vranovická chasa
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Termíny svozu komunálního odpadu 2012
duben - 6., 20. / květen - 4., 11., 18., 25.

Termíny svozu separovaného odpadu
Plast - duben - 2., 16., 30. / květen - 14., 28.
Papír - duben - 12., 27. / květen - 10., 26.
Sklo - duben - 26. / červen - 21.

Bezplatná 
občanská inzerce
Koupím:

  Naléhavě hledáme ke koupi RD 2+1 
nebo 3+1 možno i k rekonstrukci, ve 
Vranovicích a okolí. Tel: 775 560 503

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

  NOKIA 6070, barevný displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, 
organizér, hry, s nabíječkou, jako nový, 
ve 100 % stavu, jen 800 Kč. 
I na dobírku. T: 604961269

Den dětí
sobota 2. 6. 2012

od 14 hodin

POZOR ZMĚNA!

Poznáváme les a pohádkové bytosti
Kde? V parčíku u Hlinku a v Hájku

Na závěr táborák, zpívání s kytarou 

a opékání špekáčků

Pořádá: Obec Vranovice

Rybářské závody
dospělí 2. 6. 2012 

děti 3. 6. 2012
brzy ráno

rybník Stříbnák

Pořadatel: MRS MO Vranovice

Zahájení sezony ve vinotéce
a zahájení cyklistické sezony 

na trase Brno – Vídeň
Vinotéka za OÚ

Sobota 5. 5. 2012
program bude upřesněn

Pořadatel: ČZS – vinaři Vranovice

Agentura domácí pé e 

 
 
      

 
 
 

Nabízíme služby v domácnosti a doprovod: 
 

• 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 
 
 
 

Pro bližší informace volejte a ptejte se 

  724744637 
Kája Šopíková, Pin ulky 344, Vranovice 

 



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. 02/2012 vychází 2. 4. 2012, uzávěrka příštího čísla je 20. 5. 2012, vychází 1.6. 2012. Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Společenská 
rubrika

Program kina Velké Němčice

COOP
Aktualizace členské základny Jednoty Mikulov

Jednota Mikulov provádí 

od 1.3. - 30.4.2012

aktualizaci členské základny. Občané, kteří jsou členy družstva a nevlastní

kartu věrnostního programu, se mohou informovat na prodejně 

ve Vranovicích, případně na stránkách www.jednota.cz. 

  Životní jubilea:
Květen
Hanuš Rudolf ............................85 let         
Bombela Miroslav ....................85 let
Hrdina Stanislav .......................92 let
Mahovská Božena ....................84 let
Duroňová Marie .......................75 let
Pláteník Viktor .........................65 let
Rejtková Ludmila .....................70 let
Furchová Vlasta ........................65 let
Kotačková Jitka .........................60 let
Procházka Otto .........................80 let
Losa Ladislav ............................65 let

Červen
Karpíšek Stanislav ....................60 let
Kaplanová Emilie .....................87 let
Janík Tomáš ...............................60 let
Odehnal Bohuslav ....................60 let
Pešinová Stanislava ..................60 let
Černý Jaroslav ...........................65 let
Drápalová Ludmila ..................80 let
Krchňavá Anna.........................84 let
Král Zdeněk ..............................60 let
Václavíková Anna ....................81 let
Faronová Jana ...........................60 let
Bednářová Jiřina .......................70 let
Karpíšková Anna ......................65 let
Šromová Oldřiška ....................90 let
Dřímalová Jiřina .......................86 let

  Narození
Hrubý David
Rychlý Šimon

  Úmrtí
Rausová Helena
Hochman Martin
Režný Jan

  Počet obyvatel ke dni 
 20. 3. 2 012

muži ............................................1034
ženy .............................................1041
celkem .........................................2075
 z toho dospělí ..........................1752
 děti ..............................................323

Zdroj: matrika OÚ,
připravila Ivana Pospíšilová

13.04. 2012 ......Čtyři slunce  ................................................................... 19:30
25.05. 2012 ......Probudím se včera ....................................................... 19:30
31.05. 2012 ......Královna koloběžka ..................................................... 17:00


