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Boj o hrad vyhrál Miloš Zeman. Rozhodli voliči
V historicky první přímé volbě prezidenta České republiky vyslali voliči na hrad 

Miloše Zemana.
O jeho vítězství rozhodlo druhé kolo voleb, které se uskutečnilo ve dnech 

25. a 26. ledna 2013. V něm se nový prezident utkal s protikandidátem Karlem 
Schwarzenbergem.

Příznivců Miloše Zemana bylo zhruba o půl milionu víc než těch, kteří dali 
podporu Karlu Schwarzenbergovi. To je rozdíl téměř deseti procent voličů. Volební 
účast byla o málo nižší než v prvním kole, ale i tak dosáhla téměř šedesáti procent.

Ve Vranovicích rozhodlo 159 hlasů
Ve Vranovicích se k druhému kolu voleb dostavilo asi o 3% méně voličů než 

v prvním kole. K volebním urnám přišlo celkem 56,60 % oprávněných volit. Stejně 
jako v prvním kole preferovali Miloše Zemana. Tomu dalo svůj hlas 559 voličů, 
tedy 58,28 %. Karel Schwarzenberg získal ve Vranovicích rovných 400 hlasů, což se 
rovná 41,71 % z celkového počtu platných hlasů.

-hum- 

Zdroj: volby.cz

Více informací o prvním kole prezidentských voleb najdete uvnitř >>>

ZPRAVODAJ OBCEZPRAVODAJ OBCE



2

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, vánoční svátky 
jsou minulostí a před námi je rok 2013. 
Všem Vám přeji, abyste v  tomto roce 
byli úspěšní, aby se Vám splnila veškerá 
přání, vyhnuly se Vám nemoci a jakékoliv 
nepříjemnosti.

A co nás v letošním roce čeká v naší 
obci?

Nebudu zde prezentovat Plán investic 
a  oprav na  r. 2013, který si každý může 
podrobně prostudovat na našich webových 
stránkách v oddíle: Dokumenty, program 
obnovy venkova.

Zmíním se o dvou hlavních procesech, 
které svým významem ovlivní rozvoj 
obce na  několik desetiletí a  oba budou 
projednávány s veřejností.

Jako první zmíním Územní 
plán obce
V současné době je vypracován návrh 

nového Územního plánu, který již byl 
předán k projednání s dotčenými orgány 
státní správy a  občany na  stavební úřad 
v  Pohořelicích. Veřejné projednávání 
s občany a konečné schválení Územního 
plánu proběhne v letošním roce.

Výchozím prvkem územně plánovací 
dokumentace je Územní plán sídelního 
útvaru, který byl schválen v zastupitelstvu 
obce v roce 1996. V návaznosti na Územní 
plán a  na  potřeby rozvoje obce bylo 
doposud vypracováno a  schváleno šest 
změn. Současný návrh Územního plánu 
by měl již umožnit plynulý rozvoj obce. 
Zpracovatelem Územního plánu je 
Ing. arch. Pavel Klein.

Způsoby projednání návrhu ÚP 
s občany: 

Územní plán sídelního útvaru mohou 
občané aktivně ovlivnit ve třech fázích: 

• občané mohou podávat podněty 
pro změny ÚPN SÚ

• zpracovaný souhrnný návrh 
změny ÚPN SÚ je zveřejněn, zpřístupněn 
případným připomínkám a  následně 
projednáván na veřejném zasedání obce

• projednávání a  následné 
schválení vypracované příslušné změny 
ÚPN SÚ

Požadavky občanů jsou posuzovány 
z  pohledu komplexního začlenění 
do  Územního plánu a  do  jeho 
dlouhodobého vývoje. 

Komplexní pozemkové úpravy

V  těchto dnech rovněž došlo 
k  faktickému zahájení Komplexní 
pozemkové úpravy. Jelikož se jedná 
o  naprosto zásadní nové uspořádání 
pozemků mimo zastavitelné území 
(extravilán), pokusím se na  tomto místě 
uvést nejvýznamnější zásady a  pravidla 
Komplexní pozemkové úpravy.

Komplexní pozemkovou úpravu 
zajišťuje Ministerstvo zemědělství, 
Pozemkový úřad Břeclav a vypracováním 
je pověřena společnost Agroprojekt PSO 
s.r.o., Brno.

Komplexní pozemková úprava je 
plně hrazena ze státního rozpočtu a řídí 
se Zákonem č.  139/2002 Sb., ve  znění 
pozdějších předpisů, o  pozemkových 
úpravách a  pozemkových úřadech 
a  Vyhláškou č. 545/2002 Sb o  postupu 
při provádění pozemkových úprav 
a  náležitostech návrhu pozemkových 
úprav. 

Co Komplexní pozemková úprava 
řeší

Úprava defi nuje pojem „společná 
zařízení“ - opatření sloužící 
ke  zpřístupnění všech pozemků 
(obecní cesty), opatření protierozní 
a  vodohospodářské, opatření k  ochraně 
a  tvorbě životního prostředí a  zvýšení 
ekologické stability (biokoridory, 
větrolamy atd.).

Společná zařízení přecházejí 
po  dokončení pozemkové úpravy 
do vlastnictví obce.  

Návrh plánu Společných zařízení musí 
být projednán a  schválen, kromě jiného, 
i  na  veřejném zasedání zastupitelstva 
obce.

Návrh nového uspořádání pozemků 
musí být s  jednotlivými vlastníky 
projednán a  odsouhlasen. Pozemková 
úprava je schválena, pokud s  návrhem 
nového uspořádání pozemků souhlasí 
vlastníci alespoň 75% výměry půdy 
pozemků, řešených v pozemkové úpravě.

Všechny pozemky musí být 
po pozemkové úpravě zpřístupněny.

Co dále lze pozemkovou úpravou 
řešit

Lze vypořádat spoluvlastnictví 
– to znamená, že více spoluvlastníků, 
kteří mají zájem o  reálné vypořádání 
si vyhotoví „dohodu o  vypořádání 
spoluvlastnických podílů“ a  do  návrhu 
nového uspořádání pozemků budou 

navrženy oddělené pozemky a  následně 
založeny samostatné listy vlastnictví. To 
vše bez jakýchkoliv fi nančních nároků pro 
jednotlivé vlastníky – pro reálné rozdělení 
není třeba zajišťovat vypracování 
geometrického plánu.

Scelování pozemků – několik 
pozemků stejného vlastníka a  stejné 
bonity lze spojit v jeden pozemek.

Zaměření pozemků – pozemková 
úprava je po dokončení v digitální podobě 
a  na  náklady státu může každý vlastník 
pozemku požádat o  bezplatné vytyčení 
a  stabilizaci hranic nově navržených 
pozemků.  

Obecně lze Komplexní pozemkovou 
úpravu charakterizovat následovně:

• Je to základní a  nejdůležitější 
nástroj pro uspořádání extravilánu 
katastrálního území obce

• Je to jednoznačná defi nice 
vlastnických vztahů k pozemkům

• Je to jednoznačná defi nice 
hranic pozemků

Po  ukončení Komplexní pozemkové 
úpravy „zmizí“ termín „náhradní užívání 
půdy“. Každý vlastník bude mít svůj 
pozemek přesně defi nován, vyměřeny 
hranice a  bude tak moci využít svá 
vlastnická práva.  

První úkony na  Komplexních 
pozemkových úpravách již byly fakticky 
zahájeny a v našem katastru se již pohybují 
geometři, kteří zaměřují pozemky 
a  připravují tak podklady. Zaměřování 
pozemků provádí Ing.  Igor Štefka 
a  Radek Toman. Pokud je uvidíte, nebo 
jejich automobil značky SUBARU, SPZ: 
3M8 5798, poblíž vašich zahrad nebo 
polí, tak se nejedná o žádné „vetřelce“, ale 
o  geometry, kteří připravují Komplexní 
pozemkové úpravy v naší obci. 

Věřím, že jak nový Územní plán 
obce, tak i Komplexní pozemkové úpravy 
vytvoří všechny předpoklady pro plynulý 
a vyvážený rozvoj naší obce. 

Váš starosta
Ing. Jan Helikar

Pozvánka na veřejné 

jednání zastupitelstva 

Veřejné jednání Zastupitelstva 
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek 
28. 2. 2013 v  19 hodin v  zasedací 
místnosti Obecního úřadu Vranovice.



3

Z činnosti rady 

a zastupitelstva 

obce

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

Usnesení rady č. 25/2012 

ze dne 10.12.2012

Rada:

1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila Plán zimní údržby 

Obce Vranovice.
1.2.  Rada obce schválila zástavy pro 

prodávající stavební pozemky 
kupujícím Mgr. Mrázikovi a manželům 
Břicháčkovým.

1.3.  Rada obce schválila pokácení 2 ks 
stromů – akátů na pozemku p. č. 
2238/6.

1.4.  Rada obce souhlasí s předloženými 
protipovodňovými retenčními opatření 
na řece Svratce na p. č. 2254/40 
a 2803/22.

1.5.  Rada obce schválila výši vstupného pro 
6. Obecní ples.

1.6.  Rada obce schválila odměny pro členy 
Kulturní komise.

1.7.  Rada obce schválila dodatek č. 2 
k nájemní smlouvě č. 2937100810 
s Českými drahami a. s.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá vyzvat uchazeče 

o provozování kuchyně v DPS 
k upřesnění své nabídky dle výzvy.

 T: ihned O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá zpracovat a předložit 

do ZO rozbor příčin navýšení rozpočtu 
výstavby Domu pro seniory.

 T: ihned O: místostarosta
2.3. Rada obce ukládá předložit způsob 

zapojení a aktivit Obce Vranovice 
do strategie rozvoje DSO Brno – Vídeň 
v období 2013 – 2020.

 T: 31.12.2012 O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o činnosti 

Stavební komise a životního prostředí 
na vědomí.

Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění 
členové Rady obce.

Usnesení rady č. 26/2012 

ze dne 17.12.2012

Rada:

1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila Plán zimní údržby 

Obce Vranovice.
1.2.  Obec Vranovice nebude zajišťovat 

obnovu a údržbu dopravního značení 
na silnicích ve správě třetí osoby.

1.3.  Rada obce zrušila výběrové řízení 

na provozovatele kuchyně v Domě pro 
seniory.

1.4.  Rada obce schválila příspěvek 
na Novoroční koncert žáků ZŠ ve výši 3 
tis. Kč. 

1.5.  Rada obce schválila Mandátní smlouvu 
na výkon technického dozoru na stavbu 
Přestupního terminálu.

1.6.  Rada obce schválila příspěvek pro 
středisko volného času Pohořelice 
ve výši 3 tis. Kč. 

1.7.  Rada obce schválila Plán jednání Rady 
obce na I. pololetí 2013.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá zajistit fi nanční 

zdroje (příspěvek od obcí Ivaň, Přibice, 
získání dotací, sponzorské příspěvky) 
pro výrobu 10 párů historických krojů.

 T: 30.6.2013 O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá vyzvat správce 

krajských silnic ke kontrole a doplnění 
dopravního značení v naší obci.

 T: ihned O: starosta
2.3.  Rada obce ukládá prověřit možnost 

vybudování nového chodníku mezi 
Domem pro seniory a školní budovou 
U Floriánku čp. 57.

 T: 31.1.2013 O: starosta
2.4.  Rada obce ukládá vypsat dvě výběrová 

řízení: na dodavatele technologie 
kuchyně do Domu pro seniory 
a na provozovatele kuchyně.

 T: 31.1.2013 O: starosta

Usnesení rady č. 1/2013 ze dne 

7.1.2013

Rada:

1. schvaluje:
1.1.  Rada obce schválila Volební řád Školské 

rady.
1.2.  Rada obce jmenovala Mgr. Ivu 

Rapcovou členem Školské rady.
1.3.  Rada obce schvaluje smlouvu o výpůjčce 

s JmKu na vybudovanou cyklistickou 
odpočívku ve dvoře OÚ. 

1.4.  Rada obce rozhodla o způsobu 
odstranění závad na protihlukové stěně 
v lokalitě Doliny.

1.5.  Rada obce schválila studii pro 
odpočinkovou zónu Hlinek.

1.6.  Rada obce schvaluje zřízení nové 
prodejny spojovacího materiálu 
a drobné malosériové výroby 
na pozemku p. č. 169/2.

2. Ukládá:
2.1.  Rada obce ukládá předložit 

podnikatelský záměr pro developerský 
projekt prodloužení ul. Sokolská.

 T: 31.3.2013 O: starosta
2.2.  Rada obce ukládá zpracovat studii pro 

opravu chodníků v ul. U Floriánka 
(DPS – budova ZŠ).

 T: 31.3.2013 O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala zprávu o činnosti 

Školské komise na vědomí.

Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění 

členové Rady obce.

Rekapitulace usnesení 

Zastupitelstva Obce Vranovice 

ze dne 13.12.2012

1. ZO schvaluje

• ZO schvaluje program dnešního 

jednání

• ZO schvaluje členy návrhové komise

• ZO schvaluje ověřovatele zápisu

• Zastupitelstvo obce schválilo 

Rozpočtové opatření č. 4/2012 

s celkovými příjmy ve výši 29.913.500,– 

Kč a s celkovými výdaji ve výši 

65.191.000,– Kč. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet 

na rok 2013 s celkovými příjmy ve výši 

60.229.000,– Kč a výdaji ve výši 

43.584.000,– Kč. 

• Zastupitelstvo obce schválilo 

Rozpočtový výhled na r. 2014 – 2015.

• Zastupitelstvo obce schválilo Plán 

investic a oprav na r. 2013 – 2014.

• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu 

č. 014990015995/001 o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu se 

společností E. ON Distribuce a. s.

• Zastupitelstvo obce schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních 

odpadů.

• Zastupitelstvo obce schvaluje jako 

preventivní opatření proti vandalismu 

a kriminalitě pořízení 4 ks zařízení 

pro pořízení obrazových záznamů 

a zpracování takto získaných záznamů 

subjektem, který je k tomu ze zákona 

zmocněn.

• Zastupitelstvo obce schvaluje Rozdílový 

rozpočet výstavby Domu pro seniory 

ve výši 49.956.171,– Kč. 

2. ZO ukládá:

2.1.  Prověřit možnost vybudování chodníku 

od ZŠ U Floriánka k Domu pro 

seniory.

 Z: Rada obce T. 30.3.02013

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.

3.3.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

zprávu o probíhající výstavbě Domu pro 

seniory.

3.4.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

zprávu o prodeji pozemků v lokalitě 

Doliny.
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Vranovičtí voliči 

si Zemana přáli 

už napoprvé... 

Z  prvního kola prezidentských 
voleb, které se uskutečnily ve  dnech 11. 
a  12. ledna 2013, vzešly dva kandidáti 
na prezidenta. Nejvyšší počet hlasů získal 
Miloš Zeman a  to 24,21 % , na druhém 
místě je Karel Schwarzenberg s 23,40 % 
hlasů. Volební účast v  prvním kole byla 
vysoká a to 62,28%.

Vranovičtí voliči se v prvním kole 
dostavili k volbám v celkovém počtu 1016 
lidí z  celkových 1706 lidí oprávněných 
volit. Tedy  necelých 60% voličů.

Nejvíce z nich si přálo vidět na hradě 
Miloše Zemana, celkem 231 lidí tedy 
22,75 %. Na  druhém místě preferovali 
Vranovičtí Jana Fischera s  212 hlasy 
a  20,88 %, třetím nejžádanějším 
prezidentem byl Jiří Dienstbier se 171 
hlasy a 16,84 %. Karlu Schwarzenbergovi 
dalo svůj hlas 151 vranovických voličů 
tedy 14,87 % a  umístili ho na  čtvrtou 
příčku na post prezidenta republiky.

Celkem 71 hlasů dostal Vladimír 
Franc, Zuzana Roithová 53 hlasů, Taťana 
Fischerová  49 hlasů, Přemysl Sobotka 41 
hlasů, Zuzana Bobošíková 36 hlasů.

Nové ceny vodného 

na rok 2013

Představenstvo společnosti Vodo-
vody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo 
s  platností od  1. ledna 2013 jednotné 
ceny vodného a  stočného pro odběra-
tele takto: 

Ceny vodného platné od 1. 1. 2013
31,75 Kč/m3 bez DPH 
36,51 Kč/m3 včetně 15% DPH
Vodné neplatí obyvatelé obci, ale 

přímo společnosti VAK na  základě 
smlouvy o odběru vody.

Za stočné zůstane 

doma každému 

tisícovka

Průměrně početná čtyřčlenná rodina 
z  Vranovic si může v  letošním roce 
připočíst k  dobru víc jak 4 tisíce korun. 
Obec totiž ani po pěti letech nezdražuje 
poplatek za stočné.

Oproti cenám, které pro letošní 
rok stanovila společnost Vodovody 
a  kanalizace Břeclav se jedná o  úsporu 
přesahující tisíc korun na osobu.

Tuto výhodu přineslo rozhodnutí 
obce ponechat si čistírnu odpadních 
vod ve  svém vlastnictví a  provozovat ji 
na  vlastní náklady. Současně stanovené 
poplatky za  stočné její provoz zaplatí 
a ještě zbývá rezerva na opravy. Není třeba 
platit další náklady spojené například 
s  administrativou a  personálním 
aparátem.

Podle starosty obce Jana Helikara 
se také vyplatila nedávná investice 
do  modernizace čistírny. „Nové 
technologické zařízení zpracuje odpadní 
vodu do  takové kvality, že je možné ji 
vypouštět zpět do přírody. Dříve se kaly 
vozily k  dalšímu zpracování do  čističek 
odpadních vod v sousedních obcích. A to 
se značně prodražovalo,“ vysvětlil.

I pro rok 2013 tedy platí, že obyvate-
lé Vranovic zaplatí za stočné měsíčně 77 
korun za osobu. To je 924 koruny za rok. 
Výpočet vychází z průměrné spotřeby 
vody na osobu a rok, tj. 46 m3. Kubík od-
padní vody tedy vyjde na 20 korun. Kdyby 
obyvatelé Vranovic platili stočné Vodovo-
dům a kanalizacím přišel by je krychlový 
metr na 42,81 korun. To je roční úspora 
1049 korun na každého obyvatele.

Platba za  stočné se ve  Vranovicích 
nezvýšila už od roku 2008.

Povinnost platby se vztahuje 
na  každou osobu pobývající v  obci bez 
ohledu na  to, kde je zapsaná k  trvalému 
pobytu.

Způsob platby stočného:
Přes SIPO (inkaso), stačí přijít na OÚ 

a  nahlásit spojovací číslo SIPO a  počet 
osob v domě.

Další informace získáte na podatelně OÚ 
Vranovice nebo na  telefonu 519  433  103 
nebo na podatelna@vranovice.eu 

-hum-

Popelářům 

zaplatíme stejně. 

Jelikož třídíme

Poplatky za  odvoz odpadu se ani 
v  letošním roce pro obyvatele Vranovic 
nemění. Dál zůstávají ve výši 450 korun.  
A to i přesto, že novela zákona o místních 
poplatcích umožňuje obcím od  1. ledna 
2013 požadovat od každého obyvatele až 
1000 korun za rok. 

Vedení obce se k  nové možnosti 
navýšení poplatků nepřiklonilo. 
Navzdory tomu, že na  likvidaci odpadu 
doplácí z  rozpočtu asi 20 tisíc korun 
ročně. Proti tomuto doplatku totiž stojí 
mnohem významnější úspora, o  niž se 
zasloužili sami obyvatelé obce.  Jak? Třídí 
odpad. Plasty, papír, sklo, drobné elektro, 
nebezpečný odpad, či stavební suť. 
Nehází je do  popelnic, ale do  určených 
kontejnerů. Náklady na odvoz a likvidaci 
odpadu se tak značně snižují. A nejen to. 
Snaha se vrací i v podobě peněz.

„Třídění odpadu každoročně 
vyhodnocuje společnost EKO-KOM 
a vranovičtí obyvatelé si v  tomto ohledu 
vedou velmi dobře. Od  ekologické 
společnosti se nám tak každým rokem 
vrací zpět do obecní pokladny kolem 165 
tisíc korun. Díky tomuto bonusu pak stačí 
poplatky obyvatel pokrýt náklady na svoz 
odpadu,“ potvrdil starosta Jan Helikar.

Likvidaci černých skládek 

platíme všichni

Naopak za  dvacetitisícový schodek 
v  účetní kolonce s  odpady mohou pak 
podle starosty především černé skládky.  
Jejich likvidaci totiž zajišťuje obec na své 
náklady. A  záleží na  tom, kolik se jich 
v daném roce v katastru tak zvaně urodí.  
Podle toho se odvíjí výše nákladů na jejich 
odstranění.

Rezervy máme v třídění 

bioodpadu

V zimě stačí, když popeláři projedou 
vesnici s tak zvaným kuka vozem dvakrát 
do  měsíce. V  létě ale musí vyvážet 
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popelnice každý týden. Plní je totiž 
posečená tráva a další bioodpad. A za jeho 
odvoz a uložení na skládce platíme nemalé 
peníze. Ti zodpovědnější se už naučili 
kompostovat, většina zahradníků však 
častěji zvolí rychlejší cestu k  popelnici. 
To se projevuje na celkové částce, kterou 
za svoz a likvidaci odpadu zaplatíme.

S  výhledem do  budoucna můžeme 
předpokládat, že za  uložení odpadu 
na  skládkách budeme platit ještě více 
peněz. „Abychom předešli zvyšování 
poplatků od občanů, je třeba se likvidací 
bioodpadu začít vážně zabývat. Jednotlivci 
i obec,“ zdůraznil starosta.

-hum-

Poplatek za  svoz komunálního 
odpadu pro rok 2013 je možné platit 
na sekretariátě OÚ. 

Částka činí 450,- Kč za každou osobu, 
která má v  obci trvalý pobyt. Stejná 
částka se také platí za neobydlený dům 
či byt.

Osvobození od  poplatku se nově 
vztahuje pouze na osoby, které pobývají 
déle než rok v zahraničí. Tuto skutečnost 
musí doložit. Termín splatnosti je 
do 31.5.2013

Obecně závaznou vyhlášku o  poplatku 
za  svoz a  likvidaci odpadu č. 03/2012 
najdete na www.vranovice.eu v sekci Úřad 
a  samospráva > Dokumenty > Vyhlášky 
a nařízení

Termíny svozu 

komunálního odpadu

únor: 8, 22 / březen: 8, 22

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Plast - únor: 4, 18 / březen: 4, 18

Papír - únor: 1, 14 / březen: 1, 14

Sklo - únor: 28 / duben: 25

Dovolená praktického 

lékaře

MUDr.  Petr Bartl oznamuje 
pacientům, že 11.2. – 15.2. 2013 bude 
ordinace uzavřena z důvodu dovolené. 
V  případě akutních případů zastupuje 
MUDr. Jan Macků, Popice.

Daň z nemovitosti 

- rozšířené úřední 

hodiny FÚ

Všichni, kteří jsou povinni podat 
daňové přiznání k  dani z  nemovitostí 
za  rok 2013 nejpozději do  31. ledna 
letošního roku a rozhodnou se odevzdat 
daňové přiznání osobně na  fi nančním 
úřadě, či na  některém z  jeho územních 
pracovišť, mohou od 21. ledna do 7. února 
využít rozšířené úřední hodiny všech 
ú z e m n í c h 
p r a c o v i š ť 
Fi n a n č n í h o 
úřadu pro 
Jihomoravský 
kraj (dřívější 
f i n a n č n í 
úřady) na  území jihomoravského kraje, 
nad rámec obvyklých úředních hodin 
v pondělí a ve středu.

Pondělí 04.02.2013 8:00 – 17:00

Úterý 05.02.2013 8:00 – 15:00

Středa 06.02.2013 8:00 – 17:00

Čtvrtek 07.02.2013 8:00 – 15:00

Pátek 08.02.2013 ---

Povinnost podat přiznání mají 
všechny osoby, které v  průběhu roku 
2012 nově nabyly nemovitost (např. 
koupí, darem, dědictvím, kolaudací 
apod.). Poplatníci, kteří již podali 
přiznání v  některém z  předchozích 
zdaňovacích období, mají tuto povinnost 
pouze v případě, že se změnily okolnosti 
rozhodné pro vyměření daně, tj. např. 
došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak 
k  nabytí další (dosud nepřiznané) 
nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě 
poplatníka.

FÚ pro JmK
Více informací na  www. Vranovice.eu 

sekce Aktuality z úřadu

Obecní knihovna

Knihovna se 

rozrůstá. Známe 

Čtenáře roku 2012

Za  uplynulý rok 2012 zaznamenala 
Obecní knihovna ve  Vranovicích dal-
ší nárůst registrovaných čtenářů oproti 
předchozímu roku. Nyní jich eviduje přes 
250, což je o 30 víc než vloni a o 100 víc, 
než před  čtyřmi lety. Právě tehdy byla 
totiž pod hlavičkou CVČ nastartována 
nová koncepce poskytovaných knihov-
nických služeb a přístupu k čtenářům.

Potěšující je, že skóre navyšují 
především mladí lidé. Ti kromě půjčování 
knih využívají i  elektronických služeb 
knihovny. Mezi ně patří on-line katalog 
a přístup na internet.

Mezi nejžádanější autory uplynulého 
roku patří Simona Monyová, Vlasta 
Javořická, či Vlastimil Vondruška. Ale 
také například novinka Ladislava Špačka 
s názvem Deset let s Václavem Havlem. 
Mladší čtenáři preferují, kromě povinné 
četby zadané školami, historickou fantasy 
sérii Hraničářův učeň od Johna Flanagana 
a tetralogii Andělé od Lauren Kateové.

Anketa Čtenář roku má své 

vítěze

Kategorie dospělých
Nejpilnějším čtenářům roku 2012 

kraluje Miluše Braunová, která si v  loni 
vypůjčila 335 knih a  obhájila tak titul 
z roku 2010. 

Kategorie 7 – 18 let
V kategorii čtenářské mládeže ve věku 

od  7 do  18 let se čtenářkou roku 2012 
stala čtrnáctiletá Ilona Doležalová se 139 
tituly

Kategorie 0 – 6 let
Nejmladší kategorii do  6 let vede 

pětiletá Markéta Fiemová, která má 
na čtenářském kontě 75 vypůjčených knih

Všem vítězům blahopřejeme a přede-
síláme, že už teď se mohou těšit na čte-
nářskou odměnu.

-hum-

Půjčovní doba 

knihovny

Pondělí ................. 16 – 19 hodin
Úterý ................................ zavřeno
Středa ................... 08 – 11 hodin
Čtvrtek .................. 16 – 19 hodin
Pátek ..................... 16 – 19 hodin

e-mail: knihovna@vranovice.eu
tel.: 519 433 307
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Okna školy dokořán

Víceletá gymnázia. 

Ano či ne?

Poslední dobou si tuhle otázku klade 
stále víc rodičů. Má jejich dítě pokračovat 
v 6. ročníku na ZŠ nebo má jít na víceleté 
gymnázium? Dostane na  víceletém 
gymnáziu lepší vzdělání?

Výzkumy z  posledních let hovoří 
o  tom, že není rozdílu ve  vzdělání 
a  úspěšnosti přijímání na  vysoké školy 
mezi absolventy víceletých gymnázií 
a  absolventy základních škol a  následně 
4letých gymnázií. Navíc poslední dobou 
se hovoří o  rušení víceletých gymnázií, 
a  ta proto, aby naplnila kapacity tříd 
a ukázala, jak velký je o ně zájem, přijímají 
mnohdy i méně nadané žáky 5. ročníků 
základních škol. Musí přizpůsobovat 
nároky těmto studentům, a proto mnohá 
víceletá gymnázia ztrácejí status elitních 
škol.

Řada studentů učivo nezvládá a škola 
je nebaví. V  lepším případě přecházejí 
po  ukončení nižšího stupně na  střední 
odborné školy, v  tom horším případě 
se dopouštějí záškoláctví, nebo úplně 
přestávají studovat.

Není tedy lepší nechat dítě vychodit 
„základku“ a teprve potom se rozhodnout 
kam s ním? V 15 letech už děti mají své 
zájmy, názory, uvědomují si, v  čem jsou 
dobří, na  co mají schopnosti a  dokážou 
se do  rozhodování o  své budoucnosti 
aktivně zapojit.

Naše škola nabízí pro žáky 
rozhodující se o své budoucnosti v rámci 
předmětu Volba povolání řadu aktivit. 
Od  sebepoznání, přes seznamování se 

s různými profesemi, návštěvy odborníků 
na  úřadu práce, až po  besedy a  exkurze 
v podnicích. Naše škola nabízí pro žáky 
řadu zajímavých kroužků, ve  kterých 
mohou děti rozvíjet svůj talent, sportovní, 
umělecký nebo jazykový. 

Také nabízí dva dyslektické kroužky, 
které vedou učitelky s  vystudovaným 
speciálním pedagogickým vzděláním. 
Zde mají žáci možnost napravovat 
poruchy učení. Všichni učitelé mají 
bohaté zkušenosti s  prací se žáky se 
specifi ckými vzdělávacími potřebami 
a k žákům se přistupuje individuálně.

Talentovaní žáci rozvíjejí své 
vědomosti přípravou na  různé naukové 
soutěže a olympiády.

Naše škola je malá, všichni se zde 
navzájem znají, panuje zde přátelská 
atmosféra. Žáci jezdí na  výlety, exkurze, 
chodí se učit do přírody. Účastní se řady 
sportovních a výtvarných soutěží.

Srdečně Vás zveme, přijďte se k nám 
i s Vašimi dětmi podívat. Rádi Vás na naší 
škole přivítáme. 

Zdeňka Říhovská, výchovná poradkyně 
ZŠ Vranovice

Dětské muzeum 

slaví dvacetiny

Byli jsme tam

Moravské zemské muzeum v  Brně 
připravilo u příležitosti 20. výročí založení 
Dětského muzea zajímavou výstavu. Děti 
se na  ní mohly seznámit s  vybranými 
výstavními projekty a  interaktivními 
programy, které byly v muzeu v průběhu 
dvaceti let předvedeny.  Rádi jsme této 

Roční statistika knihovny - srovnání

2009 2010 2011 2012

Registrovaní uživatelé 151 211 222 253

- z toho do 15-ti let 57 88 84 111

Počet výpůjček 7222  7564 10489 10206

- z toho děti 1029 1469 2507 2510

- z toho dospělí 5195 4848 6249 5922

- z toho časopisů 998 1247 1733 1775

Využití on-line katalogu 0 3901 3232 3787

Počet návštěv webových stránek knihovny 0 1310 2156 3385

Návštěvníci využívající internet v knihovně 461 502 563 576

-hum-

možnosti využili a  v  adventním čase si 
do Brna zajeli.

A nelitovali jsme. Výstava byla úžasná. 
Pět místností bylo doslova napěchovaných 
tím nejlepším a  nejzábavnějším, co 
v Dětském muzeu za dvacet let vzniklo. 
Ať už pro pobavení, či poučení dětí. 
Z  historie si děti vyzkoušely středověké 
brnění, stejně tak i oděv a zbraně římského 
vojáka, jak se stálo na pranýři, razili mince, 
jak hrály historické hudební nástroje, 
předení na  kolovrátku, tkaní na  malém 
stavu,  i to jak složitě se drtilo zrní pomocí 
kamene na „zrnotěrce“. V přírodovědném 
sále si zopakovaly své znalosti 
o zvířatech i rostlinách na interaktivních 
tabulích, entomologických krabicích 
i  termoplastických preparátech ptáků 
a  savců. Velký úspěch měla stará školní 
třída i  s  lavicemi, kalamáři s  inkoustem 
a  pery, tabulkami ke  psaní a  pytlíkem 
hrachu v  koutě. Děti si mohly zahrát 
divadlo s  marionetami a  maňásky 
i vyzkoušet si potrubní poštu.

Foto: ZŠ Vranovice
Popiska: Cestou z muzea si děti užily i vánoční 
atmosféru na Zelném rynku

Ani půlden by nestačil na  to, aby si 
mohly vše důkladně „osahat“. My jsme 
měli k  dispozici jen jednu hodinu.  Jen 
lákavá atmosféra předvánočních trhů 
ve městě s krásným betlémem a ovečkami 
mohla dítka odlákat. Obešli jsme si stánky 
na  Zelném trhu, zazvonili na  zvoneček  
přání  a Vánoce mohly začít.

Žáci IV. A, Jana Sedláčková a Jana 
Knápková

Zdravá pětka. 

Lekce výživy

Jíst pravidelně pětkrát denně a myslet 
na dostatek ovoce a zeleniny. To se žákům 
školy snažila v  rámci hodiny Výchovy 
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Páťáci se učili mezi 

hvězdami

Návštěva nového komplexu hvězdárny
Žáci 5.A opustili na  jeden den 

teorii učebnic přírodovědy a  vydali se 
přímo mezi vesmírná tělesa do  nově 
vybudovaného exploratoria brněnské 
hvězdárny a  planetária na  Kraví hoře. 
Výlet uskutečnili 20. prosince 2012.

V  rozsáhlém sále nejmodernějšího 
exploratoria v  Evropě na  ně čekala 
interaktivní expozice s  názvem Příběh 
Sluneční soustavy. Představuje podobu 
nejbližšího vesmírného prostoru 
kolem nás, který je sestaven na  základě 
nejmodernějších vědeckých poznatků.

Ilustrační foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Hlavní předností expozice je aktivní 
zapojení všech žáků do  průzkumu 
neznámého světa.  Shlédnutí výstavy 
vesmírných těles, fyzikálních zákonitostí, 
či fotografi í bylo vhodným doplněním 
učiva přírodovědy o  vesmíru. Děti 
naslouchaly vyčerpávajícímu výkladu 
průvodce a třeba i několikrát vyzkoušely  
mnohé modely. Ověřily si svoje znalosti 
a na závěr kladly přednášejícímu spoustu 
zvídavých otázek. 

Romana Nečasová

Vědomostní 

olympiáda

Ve  třídě 5. A  se  6. 12. 2012 konala 
vědomostní olympiáda, kterou třídní 
učitelka Romana Nečasová přichystala 
na  hodinu matematiky, českého 
jazyka a  přírodovědy. Žáci řešili úkoly 
na  lístečcích, sami si volili, jaký příklad 
chtějí vypracovat, jaké pracovní tempo si 
nasadí. Každý žák se do  soutěže zapojil 
s  chutí a  bojoval o  nejlepší umístění. 
Vítězem se samozřejmě stal ten žák, který 
odevzdal nejvíce správných odpovědí 
a byl za svou práci slavnostně odměněn.

Jak to tedy dopadlo? Nejúspěšnější 
v  matematice byla Lucie Suchánková, 

v  českém jazyce Sabina Klimešová 
a v přírodovědě Ludmila Hovězáková.

Celkovou vítězkou (s  největším 
počtem správně řešených úkolů z M, ČJ 
i PŘÍ) se stala Sabina Klimešová.

Zpestřením celého dne bylo společné 
vytvoření modelu Sluneční soustavy 
na chodbách školy, které nám napovědělo 
více o  velikosti planet a  neuvěřitelných 
vzdálenostech mezi nimi. 

Romana Nečasová

Malí ochotníci

Ve  čtvrtek 10. ledna 2013 jsme se 
vydali do  mateřské školy Barbánek. 
Moc jsme se těšili na to, že zase uvidíme 
nám tak známé prostředí a  bývalé paní 
učitelky. Naše návštěva měla svůj účel, 
chtěli jsme totiž mladším kamarádům 
zahrát pohádku O zatoulaném štěňátku, 
která vypráví o obyčejné rodince a  jejich 
ztraceném mazlíčkovi. Bylo to naše první 
vystoupení ve  školce. Po  počátečních 
obavách, abychom nic nepopletli, jsme se 
ale vžili do svých rolí a na strach zapomněli. 
Nakonec, jak už to v  pohádkách bývá, 
zazvonil zvonec a naší návštěvě byl konec. 
Už teď se však těšíme, až si zase ve školce 
společně popovídáme a zazpíváme, ale to 
už bude jiná pohádka. 

Společnými silami napsali žáci II. A 

Aktivity Sborečku 

na konci roku 2012

Konec prázdnin a  začátek nového 
školního roku znamená pro všechny 
zpěváky a  sbory přípravu na  Vánoce. 
Sboreček začal s  nácvikem vánočního 
repertoáru hned od první říjnové zkoušky, 
kdy měl za  sebou krátké vystoupení 
k  uzavření cyklostezky na  trase Brno 
– Vídeň v  roce 2012. Několik zkoušek 
vánočních koled přerušila zkouška 
ukolébavek, neboť nás jednu dopolední 
sobotu čekalo vítání malých občánků. 
Poté jsme se mohli plně věnovat jen 
koledám.

Čas utekl rychle a  přišlo první 
vystoupení. Naše první vánoční koleda 
zazněla v  předvánočním čase, na  1. 
adventní neděli při akci rozsvěcení 
vánočního stromu u kostela.

V pátek před vánočními prázdninami 
uspořádal Sboreček koncert pro celou 
školu a  školku v  místním kostele 
ve Vranovicích a 6. ledna 2013 Vánoční 
koncert úspěšně zopakoval pro veřejnost. 

ke  zdraví přiblížit lektorka Markéta 
Špundová.  S  projektem Zdravá pětka 
zdravý životní styl zavítala do naší školy 
12. prosince 2012. Cílem bylo správným 
výběrem potravin upravit špatné 
stravovací návyky.

Dnešní doba nutí často rodiče měnit 
zdravou, pro děti často obyčejnou svačinu 
za  kapesné a  děti mají volnou ruku 
ve výběru jídelníčku.  Přeslazené a různé 
iontové nápoje, přesolené a  smažené 
věci tak nahrazují hodnotnou svačinu 
doplněnou ovocem a zeleninou.  Lektorka 
zjistila, že děti ví co je zdravé a co ne, ale 
většina se jich podle toho stejně neřídí. 
Nevhodné stravovací návyky a  málo 
pohybu nemají vliv jen na  fyzickou 
kondici a zdraví dětí, ale ovlivňují i jejich 
pozornost a paměť.

Škola se snaží na děti v tomto ohledu 
působit. Již druhým rokem je zapojena 
do  programu Ovoce do  škol, kdy děti 
zdarma dostávají dvakrát měsíčně ovoce, 
zeleninu či ovocné šťávy. Ale bez pomoci 
rodiny se neobejde.  Správná výchova 
v  rodině je stále to nejdůležitější, čím 
můžeme naše děti vybavit pro zdravý 
a plnohodnotný život.

Takže, maminky, což si takhle s námi 
dát Zdravou 5?

Jana Sedláčková

Vánoční dílnička 

zabavila děti i rodiče 

Také v  tomto školním roce se sešli 
rodiče a žáci 4. A a 5. A třídy, pod vedením 
třídních učitelek Jany Sedláčkové 
a  Romany Nečasové, k malému 
předvánočnímu posezení a vyrábění.

Žáci obou tříd si na  13. prosince 
2012, kdy se akce konala, připravili 
krátký program, po  kterém následovala 
malá dílnička. Děti si za pomoci rodičů, 
a  někdy tomu bylo i  naopak, vyrobily 
vánoční věneček a  andílky z  korálků. 
V  jedné třídě se navlékalo, ve  druhé se 
vily a  zdobily věnce. Na  chodbě bylo 
nejhlučněji, protože se tam do plechových 
hvězdiček vytloukaly různé ornamenty.

Spolu s těmito výrobky si domů všichni 
odnesli i malé receptáře nejoblíbenějších 
rodinných receptů, které žáci předem 
zpracovali v hodinách slohu a informatiky. 
A  samozřejmě došlo i  na  ochutnávání 
jednotlivých druhů cukroví. Společný 
podvečer probudil ve všech zúčastněných 
příjemnou předvánoční náladu.

Romana Nečasová
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Dle pozitivních ohlasů návštěvníků 
koncertu je zřejmé, že tříměsíční práce 
Sborečku se vyplatila.

Pavla Pantáková

ZŠ hledá sponzory 

pro Maškarní ples

Jako každoročně se na jaře uskuteční 
dětský Maškarní ples, který pořádá naše 
škola. Ples bude v neděli 17. března 2013 
od 15 do 17 hodin v prostorách sokolovny.

Děti si na  plese nejen zatančí, ale 
i  zasmějí, pohrají a  zasoutěží. Součástí 
programu bude tradiční tombola.

ZŠ hledá sponzory, kteří by se chtěli 
buď formou ceny do  tomboly nebo 
hotovostně na akci podílet.

Prosíme všechny zájemce, aby 
se hlásili telefonicky nebo e-mailem 
do  konce února ředitelce školy Haně 
Pokorné, tel. 730  151  123, e-mail 
reditelka@skolavranovice.cz

Za  všechny děti i  zaměstnance školy 
děkujeme!

Římskokatolická farnost

Tři králové vysbírali 

druhou největší 

částku v historii

Vybrali přes 45 tisíc korun

Letošní ročník Tříkrálové sbírky 

ve  Vranovicích vynesl celkem 45  610 

korun, což je druhá nejvyšší vybraná 

částka, která zaostala za rekordem z roku 

2010 zhruba o 1300 korun. Dalším velkým 

úspěchem letošní sbírky byl celkový počet 

koledníků. Zúčastnilo se jí celkem 44 

lidí ve 12 skupinkách. Chtěl bych tímto 

poděkovat všem přímo zúčastněným, 

jakož i těm, jejichž práce není až tak vidět, 

tedy panu farářovi za poskytnutí útočiště 

v kostele, paní ředitelce Pokorné a jejímu 

pedagogickému sboru za  pomoc se 

sháněním koledníků a také zaměstnancům 

obecního úřadu. Zapomenout ovšem 

nemohu ani na  rodiče koledníků, kteří 

mnohým z nich připravili opravdu velmi 

pěkné a povedené královské oblečení. 

Mnoho z vás si letos jistě všimlo, že ne 

všichni vedoucí skupinek jsou z Vranovic. 

Bohužel se mi dlouhodobě nedaří zajistit 

dostatek místních starších alespoň 

patnácti let, kteří by měli na  sbírku 

čas a  kterým bych svěřil něco takto 

důležitého. Proto se například letos stalo, 

že pět z dvanácti vedoucích skupinek byli 

přespolní. Na  druhou stranu to ale o  to 

víc ukazuje jejich snahu pomoci ostatním, 

když kvůli tomu neváhají přijet z menší 

či větší dálky. I  díky nim se podařilo 

uspořádat takto úspěšnou sbírku. 

Závěrem bych ještě rád poděkoval 

také vám všem, občanům Vranovic, bez 

jejichž příspěvků na sbírku by samozřejmě 

nebylo možno dosáhnout takto výborného 

výsledku. Podle zásady „co se v  oblasti 

vybere, to tam i  zůstane“, budou peníze 

použity například na provoz Hospicu sv. 

Josefa v  Rajhradě nebo na  rekonstrukci 

domu sv. Agáty v  Břeclavi pro matky 

s  dětmi v  nouzi. Další místa směrování 

peněz jsou uvedena na  stránkách 

breclav.charita.cz

Michal Rapco ml.

První koledy v podání Sborečku zazněly na Rozsvěcení stromu a vánočním jarmarku
Foto: Dagmar Humpolíková

Pozvánky

Vranovický MASOPUST

sobota 9. 2. 2013

Pořádají Vranovické baby

Podrobnosti budou na 

plakátech

Hasičský ples

sobota 16. 2. 2013

od 20 hodin

v sále Sokolovny

hraje Trio Relax

vstupné 80 korun

občerstvení

bohatá tombola

Srdečně zvou 

vranovičtí hasiči
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Společenské dění

Obecní ples měl 

mezinárodní účast

V  pořadí již šestého Obecního 
plesu s  oblíbenou dechovou kapelou 
Mistříňanka se zúčastnilo bezmála 
dvěstěpadesát lidí. Především z  řad 
vranovických obyvatel, ale také z regionu 
a  dokonce i  ze Slovenska. Tam si také 
šťastlivec odvezl hlavní výhru tomboly, 
kterou byla plazmová televize.

Dámy zdobily krásné společenské šaty 
a pánové se vystrojili do svých nejlepších 
obleků. Kdo si chtěl užít ples ve sváteční 
podobě skutečně nelitoval.

Doprovod hostů na  místa zajišťoval 
pár v  rekonstruovaném kroji, na  stolech 
bylo připravené víno s  etiketami plesu 
na  lahvích. Nechyběla kytka, svíčky, 
koláčky a jednohubky, ani plesové noviny.

Zpestřením programu bylo 
temperamentní vystoupení folklórního 
souboru Salajka z  Dambořic. Jeho 
členové se zaměřují na  původní 
tance a  písně z  hanáckého Slovácka 
a  Kyjovska. Zajímavostí je, že vystupují 
v profesionálně rekonstruovaných krojích, 
jež se v mnohém podobají těm, které patří 
i do Vranovic.

Na plese vystoupil temperamentní folklórní 
soubor Salajka z Dambořic
Foto: Pavlína Kurková

Díky vystoupení souboru jsme byli svědky 
skutečně živého užívání původní podoby 
slavnostního lidového kroje. A také zájmu 
mladých lidí o  hledání původních písní 
a  tanců z  regionu hanáckého Slovácka 
a jejich návrat do folklórního života.

Letošní Obecní ples se letos zřejmě 
naposled odehrál v  sokolovně. Na  ten 
příští se už sejdeme ve společenském sále 
nového domu pro seniory.

Více fotografi í, video ukázku i  plesové 
noviny najdete na www.vranovice.eu sekce 
Aktuality

Novoroční koncert 

si poslechl plný 

kostel lidí

Nejlepší atmosféra za  poslední roky, 
kostel plný lidí a  vypilované hlásky 
sborečku Pavly Pantákové. Tak hodnotí 
průběh novoročního koncertu, jeho 
návštěvníci. Koncert se uskutečnil 
v neděli 6. ledna 2013 odpoledne v kostele 
Navštívení Panny Marie ve Vranovicích. 
A přišlo na něj zhruba 150 lidí.

Školní sbor předvedl vánoční 
repertoár, stejně jako hosté z Chrámového 
sboru z  Hustopečí. „Sboreček zpíval 
zahraniční koledy a několik českých, ale 
méně známých koled. Sbor z Hustopečí 
zazpíval koledy z 18. století i ty novodobé. 
Tři písně pak zazpívala obě tělesa 
dohromady,” popsala vedoucí školního 
sboru Pavla Pantáková.

Koncert se podle ohlasů návštěvníků 
velmi vydařil. Pochvalu sklízel především 
dětský sbor.

Po  každé písničce sklízel bouřlivý 
potlesk a  ten závěrečný 
trval nezvykle dlouho. 
„Jsem ráda hlavně za děti, 
Byla to pro nás odměna 
za  několikaletou práci. 
Ohlasy jsou opravdu 
jen pozitivní, a  to dá 
každému dirigentovi 
zase chuť pokračovat 
dál,” vyznala se Pavla 
Pantáková.

Jmenovitě vyjádřila 
poděkování sponzorům, 
Obci Vranovice, 

Nové Moravě, farnímu úřadu a  paní 
Wollingerové, která napekla pár sladkostí. 
Za  zmínku stojí, že většina vybraných 
peněz na  dobrovolném vstupném padne 
za  vytápění kostela. „Pokud jsem chtěla, 
aby bylo v  kostele víc než 2 stupně, 
které tam byly ještě v  pátek, muselo se 
topit. A  to není v  tak velkém prostoru 
zanedbatelná částka. A  jestli se podaří 
naplánovat příští rok další koncert, budu 
opět doufat ve vlivné sponzory,” zakončila 
Pavla Pantáková.

-hum-

Štědrovečerního 

zpívání se zúčastnily 

desítky lidí

Odhadem na  150 obyvatel Vranovic 
se sešlo v  pondělí 24. prosince 2012 
ke Štědrovečernímu zpívání pod vánočním 
stromem u kostela. Pod vedením sborečku 
Pavly Pantákové a za doprovodu kláves si 
společně zazpívali koledy a  zahřívali se 
domácími pálenkami a  svařeným vínem. 
To letos nahradilo tradiční vánoční 
punč. Důvodem byly bezpečnostní 
důvody vzhledem ke  stále aktuální 
metylalkoholové kauze. Děti se bavily 
zapalováním prskavek a  svíček a dospělí 
si navzájem přáli hezké Vánoce. Poetické 
vánoční setkání ofi ciálně skončilo před 
čtvrtou hodinou odpoledne, ale poslední 
účastníci se rozcházeli až kolem páté 
hodiny večer.

Poetické setkání v podvečer Štědrého dne 
přilákalo velké množství lidí.
Foto: Dagmar Humpolíková

Přáním organizátorů je, aby se 
v  příštím roce na  pódiu předvedli 
i  dobrovolníci z  řad vranovických hráčů 
na  různorodé hudební nástroje. Jen tak 
pro potěšení ostatních spoluobyvatel. 
Pokud tento nápad některé z Vás osloví, 
přihlaste se nám prosím. Těšíme se už teď.

Akci pod patronací Obce Vranovice 
uspořádalo CVČ a  členové kulturní 
komise.

-hum-
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Jak jsme prožili uplynulý rok

Výběr nejvýznamnějších událostí 

roku 2012 ve Vranovicích

Leden

  Tříkrálová sbírka – do kasiček 
Tříkálové sbírky věnovali lidé 
42.540,- Kč

  5. Obecní ples s Mistříňankou 
– návštěvníci plesu odcházeli  
s televizorem i srnou

  Rekonstrukce sociálních zařízení 
v MŠ

  Aktualizováno značení ulic 
a objektů v obci

  Vylepšení obecního webu – verze 
pro slabozraké, sdílení informací 
na sociální síti FCB

  Zahájena stavba Domu pro 
seniory – 23. ledna 2012 byla 
zahájena přestavba bývalého 
JZD na nový Dům pro seniory – 
bourání starých budov

Únor

  Ocenění v soutěži Zlatý erb - 
Vranovice získaly 2. místo v soutěži 
Zlatý erb – nejlepší webové stránky 
Jihomoravského kraje

  Masopustní maškary ovládly 
vranovické ulice a pochovaly pivní 
basu

  Úspěch silových trojbojařů - Pavel 
Pláteník, Jiří Furch, Oldřich Halfar 
a Dominik Kurka se nominovali 
na mistrovství Moravy

Březen

  Dům pro seniory  – 8. 3. 2012 
byl symbolicky položen „základní 
kámen“ 

  Výstava vín 43. ročník – 10. 3. 2012 
– na 600 návštěvníků

  Březen měsíc čtenářů - zábavné 
literární kvízy, čtení z nových knih 
pro děti

  Ocenění  Čtenář roku 2011 – 
knihovna – 73letá Eva Petrášková 
přečetla 419 knih

  Mistrem Moravy v silovém 
trojboji se stal Pavel Pláteník 
z Vranovického oddílu T.J. Sokol 
Vranovice

  Maškarní ples vyhráli Flinstoni, 
Shrek a pionýrky

  U Hlinku zasahovali hasiči - 
Čtyři jednotky hasičů zasahovaly 
při likvidaci požáru trávy a keřů 
v lokalitě pod Vinohrádky

  Silový trojboj – 17letý Dominik 
Kurka se stal mistrem ČR 
a vicemistrem na mezinárodním 
poli

Duben

  Vranovické jaro - bavily se stovky 
lidí

  Pláteník bronzovým mistrem 
ČR - Silový trojboj bodoval 
na republikovém mistrovství

Květen

  Základní škola oslavila 100 let – 
byli oceněni bývalí učitelé

  Májová ročníku 1994 – první 
rekrúti - Tomáš Hrdlička a Simona 
Mikulíková

  Vinařům spálil úrodu květnový 
mráz

  Čarodějnický sabat ozvláštnil 
dvoumetrový had

  Recesisté lyžovali na asfaltu přímo 
na Návsi

Červen

  Den dětí měl premiéru 
v Pohádkovém lese Hájku

  Sokolské odpoledne bylo 
předpremiérou sletu

  Pasování prvňáčků na čtenáře. 
Prvňáčci se v knihovně stali rytíři 
Čtenářského řádu

  Fotbalisté oslavili 80. let 
a představili nové logo

Červenec

  Letní kino na Sokoláku představilo 
premiérové novinky

  Cyklostezka a TIC - Koncem 
července 2012 byla otevřena nová 
cyklotrasa vedoucí z Přísnotic 
do Vranovic a Turistické 
informační centrum ve vinotéce

Srpen

  Ve vinotéce hrál Břeclavan, přišlo 
na 200 lidí

  U hřiště tábořili husité
  Tradiční hody navštívilo méně lidí
  Babský fotbal byl vzpomínkou 

na Petra Trojana
  Unikátní posilovna pod širým 

nebem - Vedle fotbalového hřiště 
byla otevřena unikátní venkovní 
posilovna

Září

  Cyklisté zakončili sezonu 
ve Vranovicích burčákem 
i freestylem

  Vranovické dýňování - uskutečnil 
se první ročník domácího tvoření 
z dýní

  Do farnosti nastoupil nový farář 
Grzegorz Zych

Říjen

  Digitalizace kronik obce Vranovice 
a jejich zpřístupnění na webu

  Uskutečnily se volby 
do zastupitelstva Jihomoravského 
kraje a do Senátu

  Šílení vandalové zničili na hřbitově 
na 65 hrobů

  Babské hody – byla mše i akvabely

Listopad

  Byl poprvé vydán stolní kalendář 
Vranovice 2013, s termíny akcí 
a svozu odpadu

  Kriminalisté dopadli hřbitovní 
vandaly

  Novou ředitelkou ZŠ a MŠ 
Vranovice se stala Hana Pokorná

Prosinec

  Vánoční strom rozsvítil rekordní 
počet lidí, viděli i ohňovou show

  Mikuláš naděloval pod vánočním 
stromem

  Štědrovečerního zpívání pod 
vánočním stromem se účastnilo 
na 150 lidí
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Z činnosti spolků

ČZS - Vinaři Vranovice

Vinaři se dočkali 

žehnání vín 

za účasti faráře

Vínům požehnal farář Grzegorz Zych
V  sobotu 29. 12. 2012 se v  sále 

restaurace U Fialů konalo svěcení mladých 
vín vranovických vinařů. A  poprvé se 
uskutečnilo za  účasti místního faráře 
Grzegorze Zycha. Ten se po zahájení ujal 
slova a  po  krátkém úvodu přineseným 
mladým vínům požehnal.

Foto: Drahomír Dofek

K  žehnání a  následné ochutnávce 
se sešlo kolem padesáti vzorků, které 
okoštovala asi osmdesátka návštěvníků. 
Degustaci doprovázela reprodukovaná 
cimbálová hudba a  mnozí příchozí 
debatovali u vín do půlnoci.

-dof-

Moravský rybářský 

svaz MO Vranovice

Termíny výdeje povolenek 

a členských známek na r. 2013

Termín: v neděli 24. 2. 2013 
Čas: od 9.00 do 12.00 hodin
Kde: na rybářské chatě ve Vranovicích
V  březnu až září budou povolenky 

vydávány pouze po  tel. domluvě 
s  jednatelem Lubošem Mrkvicou, 
na  telefonu 519  433  270 nebo 
723 065 667

Ceny členských známek

400 Kč ..... členský příspěvek pro dospělé
350 Kč ..... členský příspěvek pro dospělé 

poloviční
200 Kč ..... členský příspěvek pro mládež

Povolenky

Svazová Místní

Roční 800 Kč 300 Kč

Poloviční 400 Kč 200 Kč

Mládež 250 Kč  100 Kč

Manipulační poplatky

  v termínu výdeje ....................... 20 Kč
   (netýká se mládeže do 15ti let)

  mimo termín výdeje - dospělí .. 50 Kč 
  mimo termín výdeje - mládež .. 20 Kč
  vystavení čl. průkazu ................ 10 Kč
  vystavení místní povol. - nová .. 15 Kč 
  rybářský řád - nový .................. 15 Kč 
  stanovy - nové .......................... 10 Kč

Členský příspěvek je nutné zaplatit 
do konce února

V případě neuhrazení je člen povinen 
zaplatit zápisné ve  výši 1000 Kč pro 
dospělé a mládež od 16 do18 let.

Různé

Každá neodpracovaná brigádnická 
hodina po  70 Kč (člen je povinen 
odpracovat 10 hod./rok ), mládež 16 – 18 
let 35 Kč / 1 hod.

Vyplněné sumáře a  docházky, včetně 
MO povolenky je možné zaslat poštou 
do 15. 1. 2013 na adresu MRS, o.s. MO 
Vranovice 691 25.

Přihlášky nových členů se přijímají 
do 31.1.2013

Výbor MRS, o.s. MO Vranovice

Sbor dobrovolných 

hasičů Vranovice

V dnešním příspěvku bychom Vás rádi 
informovali o dění ve sboru dobrovolných 
hasičů naší obce a to zejména ve druhém 
pololetí uplynulého roku 2012.

Koncem května se na požární stanici 
v  Židlochovicích konal velitelský den. 
Důležitým a  velmi dlouho probíraným 
tématem byl požár v  nedalekých 
Hrušovanech u Brna. Za náš sbor se této 
akce zúčastnil velitel Jan Rohrer.

V  červnu jsme se spolupodíleli 
na  uspořádání oslav dne dětí, který se 

poprvé konal v  lese Hájek. Nádherné 
sobotní odpoledne s  pohádkovými 
bytostmi se určitě líbilo nejen dětem, 
ale i  všem rodičům. Úkolem našeho 
sboru bylo ztvárnit čerty, kteří přímo 
na lesní pasece hráli pekelný mariáš. Akci 
pořádala Obec Vranovice.

V polovině června nás požádal Klub 
přátel lokálek o doplňování vody do parní 
lokomotivy. Této akce se zúčastnili tři 
členové sboru.

Před koncem školního roku jsme 
na naší hasičské zbrojnici uspořádali pro 
žáky 2. a  6. tříd den otevřených dveří. 
Lektor Bc. Miroslav Štěpaník ze stanice 
v  Pohořelicích vedl ve  společenských 
prostorách naší zbrojnice přednášku 
na  téma požární ochrany. Součástí bylo 
promítání krátkého fi lmu a  prohlídka 
našeho zásahového vozidla a  zbrojnice. 
Nápomocni byli tři členové sboru. 

Období letních prázdnin proběhlo 
nezvykle klidně a  naši výjezdovou 
jednotku nezaměstnal žádný výjezd. 
Začátkem září se konala okrsková schůze 
v  Otmarově a  hlavním projednávaným 
bodem bylo vyhodnocení soutěží 
v požárním sportu. V záři jsme provedli 
podzimní sběr starého železa v obci. Této 
akce se zúčastnilo celkem 9 členů sboru. 

V  září opět započal svoji činnost 
zájmový kroužek „mladý hasič“ do něhož 
se přihlásili Tomáš Svoboda, Daniel 
Málek, David a Michal Pávišovi, Kryštof 
Hošpes, Anna a Jakub Richterovi a Jakub 
Köhler. 

7. října 2012 jsme byli jednotkou ze 
Žabčic pozváni k slavnostnímu předávání 
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nového zásahového vozu Tatra CAS 20. 
Náš sbor reprezentoval velitel Jan Rohrer. 

20. října proběhlo v Tvarožné školení 
instruktorů a  vedoucích kolektivů 
mladých hasičů. Tohoto školení se 
zúčastnil vedoucí mládeže Aleš Hanuš. 

Koncem října se konala okrsková 
schůze v  Hrušovanech u  Brna. Na  této 
schůzi se vyhodnocovala požárovost 
v  hasebních obvodech a  také se zde 
projednávaly termíny výročních valných 
hromad u  jednotlivých sborů v  okrsku. 
Počátkem listopadu se na  stanici 
v  Židlochovicích konal velitelský den. 
Na  tomto setkání se hodně diskutovalo 
o  rozsáhlém lesním požáru v  Bzenci, 
který jste určitě zaregistrovali ze zpráv 
v médiích. Za naši jednotku se obou akcí 
zúčastnil velitel Jan Rohrer. 

Foto: Marek Augustin

V  půli listopadu se konalo 
shromáždění představitelů sborů 
na  centrále na  Zubatého ulici v  Brně. 
Zde se hodnotil rok 2012. Zúčastnil se 
náš velitel Jana Rohrer. 

16. prosince 2012 se konala za účasti 
našeho velitele okrsková schůze 
v Přísnoticích.

17. prosince 2012 byla provedena 
obecními zastupiteli inventarizace 
majetku na požární zbrojnici.

Jednotka provedla během celého roku 
mnoho brigád, při nichž se např. provedla 
úprava dvorních prostor naší zbrojnice. 
Byla zde položena nová dlažba. Dále 
byl protihlukově zabezpečen kompresor, 
který doplňuje vzduch do  našeho 
zásahového vozidla CAS 25. 

Během roku jsme též zakoupili nové 
svítilny do  auta, páčidlo, pákové nůžky, 
nová lana, šňůry a vazáky a 5 kusů držáků 

se svítilnami na  přilby. Taktéž jsme 
investovali do  naší mládeže. Kolektivu 
mladých hasičů bylo zakoupeno vybavení 
na soutěže v požárním sportu. 

Na  počátku roku 2013 proběhne 
na  našem zásahovém vozidle CAS 25 
oprava čerpadla, která bude provedena 
ve  fi rmě THT Polička. Tímto velmi 
děkujeme představitelům naší obce, která 
nám vychází vstříc a fi nanční stránku této 
opravy zahrnula do svých výdajů.

Na závěr bych rád zmínil nového člena 
do našeho sboru Ladislava Ševčíka, který 
dříve působil v  jednotce SDH Brno-
Bohunice a  nyní přestoupil k  jednotce 
do Vranovic. 

Zásahová činnost jednotky 

SDH Vranovice ve 2. pol. 2012

Výjezdů k  zásahům bylo ve  druhé 
polovině roku poměrně poskrovnu. 

  Dne 7. 6. 2012 v  9:04 hodin 
byl jednotce vyhlášen výjezd na  požár 
v  jedné z  výrobních a  skladovacích 
hal v  průmyslové zóně v  Pohořelicích. 
Jednalo se o  taktické cvičení. Jednotka 
vyjela na  místo zásahu vozidlem CAS 
25 K  Liaz v  počtu 1+3 ve  složení Aleš 
Hanuš, Marek Augustin, Aleš Ficek a Jan 
Rohrer. Na  místě jsme se řídili pokyny 
VZ dle zpracovaného plánu cvičení. Byla 
prověřena zejména funkčnost hydrantové 
sítě a  koordinace práce zasahujících 
jednotek. Cvičení se zúčastnily také 
jednotky HZS z PS Pohořelice.

  Dne 28. 6. 2012 ve  20:12 
hodin byl jednotce vyhlášen výjezd 
k  podezřelému kouři na  Sadové ulici 
ve Vranovicích. Jednotka vyjela na místo 
zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 
1+2 ve  složení Aleš Hanuš, Radek 
Šiška a  Radim Hochman. Jednalo se 
o nenahlášené pálení.

  Dne 29. 9. 2012, krátce před 
9 h, vyjela jednotka na  žádost starosty 
obce Uherčice prověřit podezřelý kouř 
v  polích za  Uherčicemi. Na  místě bylo 
průzkumem zjištěno, že se jedná o požár 
hnojiště o  rozměrech cca 15x15 m. 
Jednotka vyrozuměla o  zjištěné situaci 
krajské operační středisko, kde bylo 
následně rozhodnuto vyhlásit první 
stupeň požárního poplachu. Na  pomoc 
s  likvidací požáru nám byly poslány 
jednotky HZS Hustopeče a SDH Velké 
Němčice a  Starovice. Hnojiště bylo 
rozhrnuto nakladačem a  k  dohašení byl 
nasazen 1x proud B a 2x proud C. Za naši 
jednotku na  místě zasahovali strojník 

Pavel Verner, velitel jednotky Jan Rohrer 
a hasič Marek Augustin.

  Dne 29. 11. 2012 v 13:55 hodin 
byl jednotce vyhlášen výjezd na  požár 
sazí v  komíně RD v  ulici U  Floriánka. 
Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem 
CAS 25 K  Liaz v  počtu 1+1 ve  složení 
Pavel Verner a  Jan Rohrer. Byli jsme 
prověřeni průzkumem komína a  okolí 
v I. NP a v půdních prostorách. Na místě 
zasahovala též jednotka HZS ze stanice 
Židlochovice.

Aktuální informace o  činnosti 
vranovických dobrovolných hasičů najdete 
na http://hasicivranovice.webnode.cz/

Za SDH Vranovice Marek Augustin 
a Jan Rohrer 

Klub důchodců

Co bylo a bude 

v Klubu důchodců

Bylo: 
4. 12. 2012 byl Mikulášský večírek. 

Byl s  občerstvením i  programem. Dvě 
mažoretky dokázaly, že i důchodkyně se 
mohou v této funkci uplatnit. Zúčastnilo 
se 47 členů. Byla sranda.

Mikulášský večírek si důchodci užili
Foto: Růžena Bauchová

16. 12. 2012 se uskutečnil zájezd 
do  divadla v  Boleradicích. Dávali Noc 
pastýřů. Snad za tu dobu co tam jezdíme, 
jsme lepší představení neviděli. Ovace 
třikrát ve stoje to jen potvrdily.

7. 1. 2013 pondělí - posezení u kávy 
a  výborných zákusků, které přinesly 
některé členky na ochutnání z vánočního 
pečení. Nejen to, paní Dvořáková 
předvedla pečení řezu Kardinál. Vše 
vysvětlila, ukázala, dala ochutnat 
a prozradila recept. 

A co bude? 24. 1. 2013 výroční členská 
schůze, na  níž se bude volit nový výbor 
a  schvalovat plán činnosti na  první 
polovinu roku. Ale o tom až příště. 

Růžena Bauchová
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Z historie obce

Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922) 
seriál - díl XI.

Rok na dědině 

– Zabijačky a plesy

Doma ve  dvoře přistavili naši 
šopku na  uhlí, chlívky a  dřevěnou 
kadibudku. V  jednom chlívku byly dvě 
kozy, ve  druhém prase, které s  oblibou 
navštěvovali potkáni z vedlejšího hnojiště 
a žrali s ním z jednoho koryta. Kozy nás 
po celý rok zásobily mlékem, prase vždy 
kolem Vánoc dostalo ranu, jak říkával náš 
tatínek. Byla zabijačka. 

Zprvu nám zabíjel nějaký Doubek, 
on žil v  chaloupce naproti konzumu 
s Rychinkem Englmajerem, železničářem. 
Tenkrát řezníci vepříky nestříleli jako 
dnes. Na přední nohu uvázali pant, prase 
podvadili, povalili a zapíchli. Podle toho, 
jak dlouho prase kvičelo se poznal řezník. 
Doubkovi kvičel náš čuník ještě v trokách.

U  nás na  zabíjačce byli chlapi z  půl 
Lapačova a všichni měli co dělat. Tatínek 
jen dirigoval a  radil, nalíval štamprdle 
rumu, ale prasete se ani nedotkl. Zato 
mne vždycky navnadil, abych podržel 
čuníka za ocas, beze mne že by si chlapi 
s prasetem neporadili. Bláhově jsem mu 
uvěřil, držel ocas a  tvářil se důležitě. 
Jenže jak prase ucítilo pod krkem nůž, 
začalo kvičet, vypustilo hnědku a posralo 
mne. Párkrát mne taky svým špinavým 
špárkem škráblo do  nohy a  roztrhlo 
punčochu. Bylo zle, pro tu punčochu. Ale 
příští zabijačku jsem se kolem prasete 
motal zas.

Tehdy bývaly opravdové zimy. Voda 
v  kotli chladla, prasátko na  krompolci  
tuhlo, řetězy přimrzaly k trokám, na dvoře 
byla ve chvíli krvavá klouzačka.

Doubek neměl špric a prejt do jelítek 
a  jitrnic cpal dovedně rukou, maso 
na  tlačenku sekal takovými půlkulatými 
sekáčky. U všeho musel být první, i u  té 
slopačky. Byl první ožralý, do míchanice 
na  jitrnice mu z  čela kapal pot, z  nosu 
sopél, z cigáršpicu odpadal popel, to bylo 
pochutnání. 

Později nám zabíjel řezník Chmelík, 
pak Oldřich Poláček, ještě později soused 
přes tři Toník Rorer, to už bylo něco 
jiného, zabíjačka jedna radost. 

Začínalo se svařeným vínem (za 6 Kč 
od Němců z Pouzdřan), k zakousnutí byly 
motané buchty, k  zahřátí čaj s  rumem. 
Za to podržení prasete se chlapi pořádně 
napili a najedli. V poledne už byla ovarová 

polívka a vařené maso s křenem. Až nám 
dětem bylo líto, jak se cpali (mamince 
taky).

Večer jsme roznášeli zabíjačku, 
konvičku krvavé polívky, pár jelítek 
a štráfek laloku. Šli jsme ke kmotříčkům, 
tetičce Hedvice Tománkové, k sousedům 
a  známým, kteří nám pak zabíjačku 
oplatili. Nejraději jsme ale chodili k panu 
Strejcovi do konzumu. Tam jsme od cesty 
dostali pytlík buráčků nebo svatojánského 
chleba, někdy kornout cukroví, piškoty 
nebo pár pendreků, tatínek osmičku 
vermutu. Od  kmotříčků jsme dostali 
po  koruně, od  známých padesátník, 
od sousedů nic, tam nechtěl nikdo chodit. 
Na  ukončení zabíjačky jsme vždycky 
nafoukli prasečí míšek – póček, který až 
do léta visel na střešni za zahrádkou. 

Plesy 
Zimní měsíce, až do  ostatků, byly 

časem plesů a  bálů. U  Fialů pořádávali 
ples železničáři a  dělnické jednoty, 
později sociální demokraté. Hasiči 
a  lidovci tančívali u  Venyšů, později 
u  Valů, orli v  orlovně, sokoli plesávali 
v sokolovně u Poláčků, později u Trojanů. 
Mám v archivu vzácnou pozvánku, která 
oznamuje: Dne 20. ledna 1912 v 8 hod. 
večer pořádá Místní dělnická politická 
organisace ve  Vranovicích v  restauraci 
pana Fialy PLES. Vstupné pár 1.20 
K (korunu dvacet). 

Naši chodívali na ples strany soc. dem. 
A  na  železničářský bál. Jim i  ostatním 
jednotám hrával vranovický štrajch. 
Muziku obstaraly housle, klarinety, 
plechové nástroje, basa a bubny, saxofony 
tehdy neznali, harmoniku měli jen 
ve větších kapelách. Já jsem daleko později 
měl vlastní kapelu (kapelnické zkoušky 
jsem dělal v Praze u populárního Václava 
Vačkáře) a  dovedu si představit, jak se 
tehdy muzikanti nadřeli. Kapelníkem byl 
nějaký Kupský, varhaník z  Ivaně, spolu 
s  ním hrával housle Šeďa , basu Dáňa, 
oba byli z  Hrušovan. Sekund na  violu 
obstarával strýc Faron z  naší ulice, 
klarinety hráli Jan Zajíc a Eda Macháček, 
bubnoval Justin Říčka, později Pavelka. 
Kapela hrávala zprvu jen polky a valčíky, 
moderní skladby šimi šimi nebo šarleston 
prostě nesvedli. Já jsem muzikanty 
obskakoval už od  mládí a  pamatuju se, 
že hrávali valčíky „Nad ouvozem kakačka 
kuká“, V  tej naší áleji…, Zvadla růže 
zvadla sama…, nebo Počkej, ty budeš 
litovat. Polek znali taky jenom pár: 
Za tou naší garáží.., Černá čára na zdi.., 

Majzl polku (pojedem pojedem autem), 
Holka neznámá dej mi na  drama.., Co 
jste hasiči co jste dělali atd. Až později  
si troufl i na  skladby Vackovy, Lesáckou 
polku a Kam jsi svoje oči dal, hošíčku můj, 
anebo tango Nikdy se nevrátí pohádka 
mládí. Cikánka vyšla až později, stejně 
jako Vejvodova Škoda lásky nebo Snubní 
prstýnek. 

Na ples chodívali naši s někým z ulice, 
obyčejně to bývali Pucovi, Kochovi nebo 
Toník a  Mařka Rorerovi. Jít na  ples 
velela stranická příslušnost k  soc. dem., 
či železničářům. Když nebylo na  útratu, 
poslali naši aspoň vstupné. 

Jednou v  sobotním podvečeru seděli 
naši rodičové u stolu a počítali, jak daleko 
je ještě do výplaty. Nebylo to slavné, ale 
na  ples, že půjdou. V  tom přišel Šána 
Kochův a: „Stréčku, naši vás nechávají 
prosit, esi byste jim nepučili pět kaček. 
Oni chcó jít na ples a véplatu mají tatínek 
až v pondělí“. A naši? Půjčili Kochovým 
pětikačku a sami zůstali doma. 

Někdy o  půlnoční plesové přestávce 
uměli s  někým od  stolu přijít k  nám 
domů na  gábl. Vytáhli šrůtku uzeného, 
štryclu chleba a hostili se. My děti jsme 
dělaly, jako že spíme, ale poslouchaly jsme 
všelijaké jejich pivní dvojsmyslné šprochy 
a nasávaly vůni uzeného. Šrůtka padla, oni 
se nabaštili a odešli zase na bál. My jsme 
pak několik svátečních neděl pojídali 
knedle se zelím, uzené pošlo hned. 

Sokolské plesy se vyznačovaly 
nádhernou výzdobou. Někdy byl ples 
maškarní a  říkalo se jim merendy. Jako 
dorostenci jsme na  ples ještě nesměli 
(dorostenky ano), ale mohli jsme 
pomáhat při přípravách. Drhli jsme 
parkety, razítkovali vstupenky a  bločky 
do  tomboly, pomáhali jsme s  výzdobou, 
nebo nás poslali s  oběžníkem. Tehdy 
bylo zvykem, že se „nosilo do  bufetu“. 
Sokolské ženy se předháněly, která víc 
a lepší, i sokolská drobotina z toho měla 
užitek. 

Každý ples měl jiný ráz – Za měsíční 
noci, Z pohádky do pohádky, Na pasece, 
Rozkvetlá zahrada, Na  pláních severu 
atd. Výzdobu organizoval většinou 
učitel Karel Sekený, s  ním někdy Vlasta 
Kružíková. Sekený všechno doma 
namaloval a s naší pomocí v sále instaloval. 
Ještě při odchodu z  domova jsem našel 
jednoho z  malovaných trpaslíků a  mám 
jej, šedesátiletého stařečka dodnes. 

Přepis: Lenka Jančová
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SPORT

SK Vranovice - Fotbal

Fotbalisté se 

připravují na jaro

Až se nás jaro zeptá, co jsme dělali 
v zimě, věřím, že budeme moci odpovědět: 
máme kvalitně připravené hráče, zocelené 
tvrdou zimní přípravou. K  prosincovým 
tréninkovým jednotkám v  hale, totiž 
od  nového roku přibyla hráčům nedělní 
dopolední jednotka venku v  rozsahu 1,5 
hodiny. Tu všichni fotbalisti bezmezně 
„milují“, protože se skládá z  desítek až 
stovek kilometrů spolykaných během. 
Pro větší účinnost opatřené kotníkovými 
zátěžemi. Ten kdo fotbal hrál, velice 
dobře ví o čem je řeč, a zároveň z určitostí 
potvrdí, že tento způsob přípravy má své 
opodstatnění a hráči z ní těží a profi tují 
po  celé jaro. Účast na  prvních třech 

b ě ž e c k ý c h 

trénincích byla 

solidní a  věřím, 

že se bude 

pouze zvyšovat. 

Z  důvodu 

n e ú p l n é 

t e r m í n o v é 

listiny pro jarní část sezony, připravíme 

kompletní rozlosování našich družstev 

s platnými začátky až do příštího vydání 

Zpravodaje. První jarní kolo začíná 31. 3. 

2013. 

Zároveň bych chtěl v  předstihu 

všechny srdečně pozvat na  tradiční 

Maškarní ples, který letos pořádáme 

v sobotu 16. 3. 2013 od 20 hodin. K tanci 

bude hrát hudební seskupení Fantazie. 

Samozřejmostí je bohatá tombola 

a  kvalitně zajištěné občerstvení. Na  vaši 

účast se budeme moc těšit. 

Za fotbalisty Mirek Ježa

Bezplatná občanská 

inzerce

  Prodám velmi pěkný manažerský 
notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, 

Windows XP Professional, jako 

nový, jen 3900 Kč. I na dobírku.

T: 604961269

  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, java, 

hry, s novou nab., stříbrný, jako 

nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. 

I na dobírku. T: 604961269
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Obec Vranovice a Vinaři Vranovice vypisují výzvu 
pro zájemce společného provozování Turistického 
informačního centra a vinotéky

Turistické informační centrum (TIC):
  Základní vybavení: PC s napojením na internet, propagační 

materiály obce, propagační materiály cyklistických stezek 
atd. 

  Základní požadavky: odpovědnost, schopnost komunikace 
s turisty, počítačová gramotnost, vlastní iniciativa vedoucí 
k rozvoji služeb pro turisty

  Sezonní provoz: od 1.5. do 30.10. každého roku
  Provozní doba: duben, květen, červen, září, říjen – sobota 

a neděle 9 – 17 h, červenec, srpen – pátek, sobota, 
neděle 9 – 17 h

  Poskytované služby TIC:
  veřejný přístup na internet
  přehled o ubytování a stravování
  turistické informace a propagační materiály o obci 

a regionu
  prodej turistických map, pohlednic a regionální 

literatury
  předprodej vstupenek na kulturní akce
  informace o fi rmách, institucích a úřadech v obci 

a okolí
  informace o kulturních, společenských a sportovních 

akcích v obci a regionu
  vyhledávání dopravního spojení
  nabídka a prodej vín vranovických vinařů
  dárkové obaly na víno

Vinotéka vranovických vinařů:
  Vybavení: klimatizovaný sklep, výčep s chlazením 

na sudové víno, lednice, mrazící pult
  Základní požadavky: odpovědnost, schopnost komunikace 

s turisty, základní přehled o víně, organizační schopnosti.
  Sezónní provoz: od 1.5. do 30.10. nebo po indiv. dohodě 

jindy
  Provozní doba: víkendově dle dohody
  Poskytované služby vinotéky: nabídka lahvových 

a sudových vín místních vinařů, další sortiment nealko 
nápojů dle vlastního uvážení, jiný sortiment mimo alkohol 
po dohodě, pořádání pravidelných kulturních akcí.

Finanční příspěvek na provoz TIC 3.000,– Kč/měs. + rabat 
z prodeje ve vinotéce.

Bližší podrobnosti ohledně podmínek: 
Ing. Jan Helikar – starosta tel: 602 265 641, nebo Drahomír 

Dofek – místostarosta a předseda vinařů tel: 739 051 137

Prodloužena doba pro podávání nabídek: 

uzávěrka 15. 2. 2013
Nabídky podávejte na obecní úřad Vranovice

Zprávy z TJ SOKOL Vranovice 

Oddíl všestrannosti:

Nácvik na Slet pod Ještědem 

2013

V květnu se zúčastní cvičenky sletové skladby Nebe nad hlavou 
Sletu pod Ještědem. 

V  současnosti probíhá nácvik skladby a  to především 
cvičenkám, které doplnily 8 cvičenek, které již s  touto skladbou 
vystupovaly při XV. Všesokolském sletu v loňském roce v Praze. 
Vedoucí skladby, Janě Hladké, se podařilo dát dohromady 12 
cvičenek a mít tak úplný celek, se kterým je jednodušší skladbu 
nacvičit. Nutno dodat, že si Jana Hladká svoje nové svěřenkyně 
velice chválí, že je radost s  nimi nacvičovat. Tak držte palce, 
ať se jí nácvik podaří a  ať má chuť i  do  další namáhavé práce 
s nacvičováním dalších skladeb. >>>
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Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, od února 2012 vychází nákladem 780 výtisků, distribuce zdarma. 
Č. 01/2013 vychází 1. 2. 2013, uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2013, vychází 5. 4. 2013. Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

 � Životní jubilea
Březen
Pavlíková Božena  .................... 60 let

Tocrová Josefa  ......................... 93 let

Fučíková Zdenka  .................... 75 let

Langsteinová Ludmila  ............ 80 let

Bartošicová Ludmila  ............... 81 let

Faronová Birgit  ....................... 70 let

Hochmanová Ludmila  ............ 65 let

Zekl Josef  ................................ 80 let

Pitková Svatava  ....................... 65 let

Bartošic Jaroslav  ...................... 83 let

Dvořáček Josef  ........................ 65 let

Macháčková Věra  .................... 75 let

Klimeš Jiří  ............................... 60 let

Jatelová Jindřiška  ..................... 82 let

Kocmánek Josef  ...................... 65 let

Duben
Dofková Marie  ........................ 65 let

Karpíšková Marta  ................... 60 let

Dobešová Věra  ........................ 60 let

Dofková Marie  ........................ 87 let

Dvořák Jiří  .............................. 83 let

Hladíková Ludmila  ................. 65 let

Ježková Jiřina  .......................... 70 let

Procházková Anna  .................. 81 let

 � Narození
Komprda Jan

Urbánková Aneta

Střešinková Isabela

 � Úmrtí
Hanušková Marie

 � Počet obyvatel ke dni 17.01.2013
Muži ......................................... 1050

Ženy .......................................... 1055

Celkem...................................... 2105

 z toho dospělí ........................ 1776

 děti .......................................... 329

Demografi cký vývoj 

obyvatel Vranovic 

v roce 2012

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2012

Muži .....................................................1048
Ženy .....................................................1051
Celkem.................................................2099

Z toho dospělí ...................................1770 
 - muži ................................................ 887 
 - ženy ................................................ 883
Děti ......................................................... 329
 - chlapci ............................................ 161
 - dívky ............................................... 168

Průměrný věk obyvatel v obci byl v roce 
2012 – 39,83 let
Průměrný věk mužů ........................38 let 
 žen ............................................41,65 let

Počet přihlášených 
k trvalému pobytu ............... 58 obyvatel
Počet odhlášených 
z trvalého pobytu ................ 39 obyvatel

Narozeno ............................... 15 občánků
Zemřelo .................................... 17 občanů

Uzavřená manželství občanů Vranovic 
v roce 2012
Celkem.......................................... 7 sňatků
z toho civilní obřad: 
4 manželství – OÚ Vranovice
mimo obec: 3 manželství

nejstarší muž ...........93 let (ročník 1919)
nejstarší žena ..........92 let (ročník 1920)

Bylo vydáno 14 nových čísel popisných, 
tedy dokončeno a  zkolaudováno 14 
nových rodinných domů.

Zdroj: matrika OÚ 
připravila Ivana Pospíšilová

Netradiční vánoční 

besídka TJ Sokol

Dne 14. 12. 2012 jsme se v  předsálí 
sokolovny sešli, abychom dětem ukrátili 
čekání na Ježiška. Každý dětský účastník 
musel při vstupu odevzdat sněhovou 
vločku, kterou vyrobil buď sám nebo 

mu pomohli rodiče, či starší sourozenec. 
Těmito vločkami jsme 
si ozdobili vánoční 
stromeček. Divili 
byste se, jak pěkné 
vločky děti vytvořily 
a  přinesly. Porota 
měla těžkou práci, 
než ocenila autory 
tří nejhezčích vloček. 
Nakonec byly oceněny 
Verunka Hochmanová, 
Štěpánka Odvářková 
a Terezka Bubeníková. 
S  řetězem, který 
děti vyrobily musel 
pomáhat jeden tatínek, 

jinak by se 
do  něj děti 
z a m o t a l y, 
tak byl 
dlouhý.

P ř i 
b e s í d c e 
jsme si samozřejmě upekli a  snědli 
perníčky.  Byly moc dobré. Asi to bylo 

tím, že těsto vyvalovali holky 
i  kluci společně a  pomohli 
i rodiče. Pak jsme si zahráli různé 
hry a  rodiče nám pantomimicky 
předvedli pohádky, které 
k vánocům neodmyslitelně patří. 
Pod stromečkem pak na každého 
čekal malý dáreček.

Vánoční besídka se vydařila 
a  příště ji určitě uděláme zase. 
Jako důkaz přikládáme pár fotek.

Text a foto Marta Goliášová

Spol ečens káSpol ečens ká
kr onika kr onika 


