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Jarní inspirace
Toulky rozkvétající přírodou v okolí Vranovic v tohle roční období nezklamou. Jarní 

pohled do krajiny po dlouhé zimě povzbudí. Avšak květnaté období netrvá dlouho, a tak 
není radno s vycházkou dlouho otálet.

Starosti starosty
Letošní zima je již minulostí 

a  s  přicházejícím jarem je samozřejmě 
spojován jarní úklid obce.

Úklid místních komunikací se nyní 
provádí, veřejná prostranství se již uklízí 
průběžně. Divoké skládky se snažíme 
odklízet ihned po zjištění.

Vandalismus
Co nám však úklid stále stěžuje je 

vandalismus. Stále častěji se objevuje 

„pubertální“ vysypávání odpadkových 
košů, ničení laviček atd. Nejčastěji se 
jedná o prostor před nádražím, směrem 
k ulici Úzká a před Sokolovnou. Často se 
dá podle míry nepořádku určit přesná 
noční trasa výrostků, kteří za  sebou 
nechají, nejen nepořádek, ale kolikrát 
i  zničený majetek. V  mnoha případech 
se dá říci, že dle intenzity nepořádku se 
dá usoudit množství požitého alkoholu, 
či jiných omamných látek.

Způsobený nepořádek však 
není ještě to nejhorší. V  posledních 
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měsících se intenzita řádění stále 
zvyšuje a  bohužel dochází i  ke  škodám 
na majetku třetích osob. Jednou to jsou 
ukradené odpadkové koše, podruhé to 
jsou zdemolované odpadkové koše či 
lavičky, jindy posprejovaná nově natřená 
fasáda hasičky, posprejovaná vrata 
a příkladů je jistě více. Zde však již nejde 
o „pubertální“ chování, které by se dalo 
omluvit dospíváním oněch výtržníků, 
ale jedná se o  škodu, kterou způsobí 
svým spoluobčanům. 

Víme o tom, ale jak sjednat 
nápravu? 
Vedení obce se tímto narůstajícím 

nešvarem opakovaně zabývá. Průběžně 
konzultuje jednotlivé případy s vedením 
základní školy, v  případě zjištění 
konkretních viníků je přestupek řešen 
s rodiči.

Od podzimu loňského roku dochází 
rovněž k  intenzivnější spolupráci 
s Policií ČR s oddělením v Pohořelicích. 
Mnozí z  Vás již jistě zaznamenali 
častější přítomnost Policie v  naší obci. 
Tato intenzita se bude dále zvyšovat 
a  bude se i  častěji objevovat kontrola 
podávání alkoholických nápojů osobám 
mladších 18 let. S oddělením Policie ČR 
v  Pohořelicích připravujeme smlouvu, 
která bude řešit priority jednotlivých 
obcí na  Pohořelicku. A  každá obec 
bude mít svého „policistu“, který bude 
mít danou obec na  starosti. Jméno 
a  telefonní spojení bude zveřejněno 
jednak ve  Vranovickém zpravodaji, 
na webových stránkách obce a na úřední 
desce OÚ.

Obec bude postupovat důsledně, 
není však všemocná a  je nezbytné 
připomenout, že vše začíná výchovou 
v  rodině, falešnou solidaritou a  krytím 
i zdánlivých maličkostí. 

Hospodářská krize ovlivňuje 
rozpočet obce
Snad nejčastěji opakovaným slovem 

ve  všech zprávách je slovo krize a  její 
možné následky. Jak se může dotknout 
hospodářská krize rozpočtu obce? 
Příjmy rozpočtu obce jsou, mimo jiné, 
tvořeny i  příjmy ze státního rozpočtu 
a to zejména z vybraných daní z příjmu 
a  daně z  přidané hodnoty. Již při 
schvalování rozpočtu na  rok 2009 jsme 
počítali s  daňovými příjmy ve  výši cca 
99% úrovně dosažené v  roce 2008. 
Celkový výpadek v  rozpočtových 
příjmech (ve  srovnání s  přijatým 

Pokračování z 1. strany

Z činnosti rady 
a zastupitelstva 

obce

Foto: Dagmar Humpolíková

Usnesení rady obce jsou před 
zveřejněním upraveny ve smyslu zákona 
o ochraně osobních údajů, citlivé osobní 
údaje jsou vynechány.

 Usnesení rady č. 3 / 2009 
 ze dne 2. 2. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila Dodatek č. 2 

ke  smlouvě o  provozování vodovodu 
s VaK Břeclav a. s.

1.2. Rada obce schválila věcné břemeno 
pro uložení NN pro E-On v  lokalitě ul. 
U Hřiště a předloží jej ke schválení ZO

1.3. Rada obce schválila výsledky hospodaře-
ní Základní školy za r. 2008.

1.4. Rada obce schválila nájemní smlouvu 
na pronájem lékárny, dle výběrového ří-
zení, s účinností od 1. 2. 2009. 

rozpočtem pro rok 2009) lze v současné 
době pouze odhadovat a  to ve  výši cca 
3%, což představuje cca 500.000 korun.

Je to velká částka. Nutno však zmínit, 
že přijatými organizačními opatřeními 
v roce 2007 a 2008 dokázalo nové vedení 
obce ušetřit na  provozních nákladech 
roční částku přesahující cca 400.000 
korun. Jednalo se zejména o každoroční 
úsporu v  provozu čističky odpadních 
vod ve  výši cca 240.000 korun a  dále 
prodejem bývalého zdravotního 
střediska, kde se vykazovala roční 
finanční ztráta ve výši cca 160.000 korun.

Lze konstatovat, že vedení obce se 
na  hospodářskou krizi připravovalo 
s dvouletým předstihem. 

Na  případné snížení příjmů obce 
z  daňových výnosů státu je obec 
připravena a dokáže jej nahradit z jiných 
zdrojů.

Jako příklad je možné uvést příjmy 
obce z  roku 2008, kdy se podařilo 
plánované příjmy téměř zdvojnásobit. 
Výsledkem byly investice a  opravy 
ve  výši přesahující 20 milionů korun 
(oprava ZŠ – cca 7 mil Kč, komunikace 
a inženýrské sítě na ul. U Hlinku – cca 6 
mil. Kč, bytovky Přibická – cca 4,5 mil 
Kč, obecní dvůr – 0,5 mil. Kč, chodník 
na ul. Ivaňská atd.).

1.5. Rada obce rozhodla již dále neobnovo-
vat smlouva na zveřejňování výběrových 
řízení na veřejném portálu e- poptávka.

1.6. Rada obce nesouhlasí s objížďkovou tra-
sou přes Vranovice v době uzavření ko-
munikace v Židlochovicích. 

1.7. Rada obce souhlasí s  vybudováním fo-
tovoltaické elektrárny v areálu bývalého 
JZD 1. Máj Vranovice (ul. Přísnotická) 
za  předpokladu dodržení platného 
Územního plánu obce. 

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá konzultovat výstavbu 

místních datových sítí s  odbornou fir-
mou a  předložit konkretizovaný návrh 
řešení.

 T:  31.3.2009, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí přednesenou 

zprávu o průběhu inventarizace.
3.2. Rada obce vzala na vědomí přednesenou 

zprávu o  předběžných výsledcích za  r. 
2008.

 Usnesení rady č. 4 / 2009 
 ze dne 16. 2. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila program jednání ZO 

dne 26. 2. 2009
1.2. Rada obce rozhodla o zrušení výběrové-

ho řízení na prodej nemovitosti „Domu 
služeb“, ul. Hlavní č. p.  190, pozemek 
p. č. 140/2.

1.3. Rada obce rozhodla o účetním odepsá-
ní majetkových rozdílů inventury ke dni 
31. 12. 2008  

1.4. Rada obce neschválila Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytování služeb se  spo-
lečností  A..S.A. spol. s r. o.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu o  bezú-
platném převodu pozemku p.  č. 1919 
z  Pozemkového fondu ČR na  Obec 
Vranovice.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá písemně požadovat 

u  dopravce BORS dodržování zastavo-
vaní na  tomu určených zastávkách, ne 
mimo. 

      T: 15.3.2009, O: za obec starosta, za ZŠ 
ředitel ZŠ a MŠ

2.2. Rada obce uložila připravit prodej a ná-
sledně rozhodnout o  způsobu prodeje 
„Domu služeb“, ul. Hlavní 190.

     T: 30.6.2009, O: starosta 
2.3. Rada obce uložila připravit návrh 

na změnu nájemních smluv v návaznosti 
na povinnost platit DPH.

     T: 31.3.2009, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.  Rada obce vzala přednesenou zprávu ře-

ditele školy za  I. pololetí školního roku 
2008/2009 na vědomí.
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 Usnesení rady č. 5 / 2009 
 ze dne 2. 3. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila rozsah jarního úkli-

du v obci. 
1.2. Rada obce schválila dodatek č. 3 

Smlouvy o poskytování služeb se společ-
ností A.S.A., spol. s r. o.

1.3. Rada obce schválila vypsání výběro-
vého řízení na  realizaci projektu na  ul. 
Mrštíkova.

1.4. Rada obce neodsouhlasila výši pří-
spěvku (8.300,- Kč) za provoz ZŠ TGM 
Rajhrad na jednoho žáka.

1.5. Rada obce rozhodla o pořízení vybavení 
pracoviště Czech Point (tiskárna Bizhub 
C 2000 Economy, čtečka čipových karet, 
monitor LG, grafická karta, v  rozsahu 
nabídky dodavatele Minolta v  celkové 
ceně 96.781,- Kč, včetně DPH.

1.6. Rada obce rozhodla, že Obec Vranovice 
chce být účastníkem řízení o komplexní 
pozemkové úpravě k. ú. Přibice.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést kontrolu dodr-

žování rámcové dohody mezi Sušárnou 
Pohořelice a Obcí Vranovice.

      T: 30.3.2009, O: starosta, Ing. Hladík
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zápis Kontrolního výbo-

ru na vědomí.

 Usnesení rady č. 6 / 2009 
 ze dne 16. 3. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila Mandátní smlouvu 

s Ing. Vladimírem Macháněm za účelem 
zajištění a zpracování podkladů pro za-
hájení KPÚ v k. ú. Vranovice.

1.2. Rada obce předloží na jednání ZO sníže-
ní stočného pro ZŠ ze 30,- Kč na 20,- Kč 
za 1m3. 

1.3. Rada obce schválila ZŠ převedení do-
saženého hospodářského výsledku za  r. 
2008 ve výši 35.084,44,- Kč do rezervní-
ho fondu školy.

1.4. Rada obce schvaluje Smlouvu č.  
07000233 o  poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR.

1.5. Rada obce rozhodla o  úhradě dluž-
ného zdravotního pojištění Zuzany 
Hochmanové ve  výši ....,- Kč a  dále 
na  možnosti splátkového kalendáře 
v  částce ....,- Kč měsíčně – do  úplného 
splacení celkového dlužného zdravotní-
ho pojištění.

1.6. Rada obce schvaluje žádost o  dotaci 
z  Jihomoravského kraje na  vypracování 
projektové dokumentace Přestupního 
terminálu Vranovice. 

1.7. Rada obce schválila pořízení SW spisová 
služba.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zveřejnit na interneto-

vé stránky obce důležité kontaktní místa 
pro poskytování jednotlivých sociálních 
služeb.

       T: 30.3.2009, O: starosta, D. Humpolíková 
2.2. Rada obce ukládá organizačně zajistit 

plynulý přechod účetní agendy na  po-
vinnou evidenci DPH.  

      T: 30.4.2009, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá projednat s VZP čás-

tečnou úhradu dlužného pojistného 
Zuzany Hochmanové ve  výši ...,- Kč 
a splátkového kalendáře.

     T: 15.4.2009, O: JUDr. Mach  
2.4. Rada obce ukládá předložit ATRAXu  

(JUDr.  Cigánkové) návrh smlouvy 
na koupi pozemků 2565/6  a 2565/5.

       T: ihned, O: JUDr. Mach 
2.5. Rada obce ukládá zajistit požadované 

podklady a  účast smluvního partnera 
RNDr.  Rusníka na  dozoru MŽP dne 
7.4.2009.

      T: 7.4.2009, O: starosta, místostarosta 
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na  vědomí zprávu 

o probíhající kontrole závěrečného účtu 
obce.

3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu mís-
tostarosty o zajištění sociální péče v obci.

 Usnesení Zastupitelstva obce č. 1 
 ze dne 26. 2. 2009

 ZO schvaluje:
1.1 Program dnešního jednání ZO
1.2 ZO schvaluje členy Návrhové komise: 

Drahomír Dofek, Hana Krejčiříková, 
Jaromír  Řehoř a  ověřovatele zápisu: 
Ing. Bc. Neveselý a Mgr. Karpíšková.

1.3 ZO Vranovice schvaluje přistoupení 
obce k budování E-Governmentu v rám-
ci budování  komunikační struktury 
E-Governmentu.

1.4 ZO Vranovice schvaluje „Podmínky 
rozhodnutí o  poskytování dotace“, kte-
ré jsou nedílnou součástí Rozhodnutí 
o  poskytnutí dotace na  základě výzvy: 
E-Government v obcích – Czech POINT.

1.5 ZO schvaluje  předloženou zprávu o in-
ventarizaci majetku.

1.6 ZO schvaluje prodat část pozemků  
2238/1, 2238/2 a  2238/5 na  ul. Nová ( 
mezi plánovaným chodníkem a  výstav-
bou RD) manželům Norkovým (před 
jejich domem) za  cenu 60,- Kč á 1 m2.

1.7 ZO schvaluje prodej pozemků parc. č. 
2238/16 o výměře 85 m2 a 2558/14 o vý-
měře 153  m2 manželům Machovým 
za cenu 60,- Kč /m2.

1.8 ZO schvaluje záměr prodat pozemek 
parc. č. 71/8 o výměře 37 m2

1.9 ZO schvaluje Smlouvu č. 4207-

293/001/08 uzavřenou se společností 
E.ON Distribuce, a.s. o zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemenu.

1.10 ZO schvaluje s  platnosti od  1. 3. 2009 
předložený návrh odměn neuvolněným 
členům  ZO.

 ZO ukládá:
 ZO ukládá radě obce provést kontro-

lu dodržování rámcové dohody mezi 
Sušárnou Pohořelice a Obcí Vranovice.

     T: ihned, O: rada

 ZO bere na vědomí:
3.1 ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

Rady obce na vědomí.

Změna 
v zastupitelstvu 
obce
K  31.3.2009 z  osobních důvodů 

odstoupil z  funkce zastupitele obce 
a  předsedy Kulturní komise pan 
Petr Škamrada. Je mojí povinností 
poděkovat na  tomto místě za  jeho 
aktivitu a  činnost. Nejen, že dokázal 
navázat na  velice kvalitní práci svého 
předchůdce ve funkci předsedy Kulturní 
komise – pana Jana Rause – ale dokázal 
kulturní vyžití v naší obci dále obohatit. 
O  to více mě osobně odstoupení pana 
Škamrady mrzí. Nezbývá však, než najít 
adekvátní náhradu a  vysokou laťku, 
kterou představuje bohatý kulturní život 
v naší obci, udržet.

Starosta Jan Helikar

Stočné platí 
všichni obyvatelé 
bytu
„Občané už vědí, že popelnice se 

platí za  občana s  trvalým pobytem, 
ale stále si pletou, že u  stočného je to 
podle skutečnosti. To znamená, že 
když v  domě bydlí pět osob, ale pouze 
jedna má trvalý pobyt, musí platit 
stočné za  všech pět lidí, popelnici jen 
jednu,“ vysvětlila platbu za stočné Lenka 
Jančová z  obecního úřadu. Upozornila 
také, že psledního března už měli mít 
všichni občané a  majitelé nemovitostí 
zaplacenou platbu - alespoň poloviční 



4 Vranovický zpravodaj

částku, za  popelnice. Ti, kterým se to 
dosud nepodařilo by měli co nejdříve 
přijít zaplatit na obecní úřad.

-hum-

Každý zastupitel 
má na starosti 
jednu část obce

1. Drahomír Dofek 
Pinďulky + Ulička

2. Petr Goliáš 
Školní od OÚ (čp. 3 a 4) + K Trati + 
Růžová

3. Ing. Jan Helikar 
Přibická levá strana + Polní

4. Ing. Jiří Hladík 
Úzká + Mrštíkova

5. Jana Hladká 
Obchodní + Náves

6. Dagmar Humpolíková 
Kopečky + Přísnotická + Lipová 
(směr Velké Němčice)

7. Hana Krejčiříková 
Přibická pravá strana + bytovky

8. Mgr. Renata Karpíšková 
Hlavní + Nádražní

9. JUDr. Radek Mach 
Dlouhá + Školní (až po paní 
Šopfovou)

10. Ing. Jaroslav Pezlar 
Nová

11. Ing. Emil Neveselý 
U Hájku + Sadová + Ivaňská

12. Jaromír Řehoř 
Zahradní + Příční + Nosislavská

13. Petr Škamrada - odstoupil 
U Floriánka + U Koupaliště + 
Náměstíčko

14. Rostislav Trojan 
Masarykova + Pouzdřanská

15. Oldřich Vybíral 
Lipová (od křižovatky směr Přibice) 
+ Sokolská + Květná

Kraj slíbil pomoc 
s IDS
7.  března  2009  - Bez příprav a  času 

na  promyšlenou vpadl integrovaný 
dopravní systém na  jih Moravy. Obce 
i  cestující si na  něj zvykají od  konce 

loňského roku. „Rozjezd je bolestný,“ 
shodují se. Už déle než tři měsíce.

Cestující si zvykají na  jinak 
sestavené spoje, nelíbí se jim přestupy 
a komplikovaná doprava. V Hustopečích 
například přišli o přímé spoje do Brna. 
Ty ale nejsou jediným problémem. 
Z  některých obcí se rázem staly 
přestupní terminály. Jako například 
v Židlochovicích a ve Vranovicích.

Na nádraží panuje chaos
Hromadí se tu množství autobusů 

a  nových cestujících. Chybí zázemí 
a navíc dochází k nebezpečným situacím 
i pro chodce, kteří přebíhají mezi rušnou 
dopravou.

„Je tu naprostý chaos. Autobusy 
nemají kde parkovat, když čekají 
na odjezd, brání tak v průjezdu dalším. 
Přibývá i  osobních aut, kterými se 
cestující dopravují na  vlakové nádraží, 
jenže nemáme vůbec žádný prostor, 
na  kterém bychom mohli vybudovat 
parkoviště,“ řeší problémy s  pozemky 
starosta  Jan Helikar.

Obrátil se proto na  jihomoravský 
kraj a  pomoc mu nabídl krajský 
radní pro dopravu Jaroslav Pospíšil. 
Společně s  vedoucím odboru dopravy 
Rostislavem Snovickým si dohodli 
jednání na obecním úřadě.

Hledalo se řešení, kde získat pozemky 
i  peníze na  výstavbu přestupního 
terminálu, tak aby byl bezpečný pro 
cestující. Starosta už představu má.

Lesníci pozemek uvolnit 
nechtějí
„Jednali jsme o koupi části pozemku, 

který je v  majetku Správy železniční 
dopravní cesty, ta nám prodej nezávazně 
přislíbila. Tím by se ale vyřešila jen část 
potíží,“ uvedl starosta.

Další pozemky, které se nacházejí 
v blízkosti nádraží, jsou v majetku Lesů 
České republiky, ty ale o prodeji nechtějí 
slyšet. „Máme tam dřevosklad a prostor 
pro nakládání, pozemek potřebujeme,“ 
namítá vedoucí provozního oddělení 
Lesů ČR Zdeněk Vícha. Připustil však 
variantu, že by Lesy pozemek vyměnily 
za  jiný. K  variantě, zřídit nakládku 
dřeva v  prostorách Atraxu ale lesníci 
nepřistoupili. „Není tam přístupová 
cesta,“ namítali.

Kraj zaplatí projektové práce
Přesto bylo jednání přínosem. 

Během několika dní bylo jen třeba 
vypracovat předběžný projekt na řešení 

a podat žádost o dotaci. Do dubnového 
zasedání rady jihomoravského kraje, 
aby dotaci projednala. „I  za  současné 
složité hospodářské situace může krajské 
zastupitelstvo uvolnit peníze z rozpočtu 
na  úhradu projektu. Pak bychom řešili, 
z  kterého operačního programu by 
obec mohla čerpat peníze na realizaci,“ 
nabídl pomoc Jaroslav Pospíšil. Podle 
posledních informací byla žádost 
o  dotaci projednána, teď obec čeká 
na oficiální vyjádření kraje.

Brzy by se tak cestující mohli dočkat 
alespoň částečného zklidnění chaosu 
u  vlakového nádraží. „Pohyb autobusů 
i cestujících by měl svůj řád, upravila by 
se i parkovací plocha,“ plánuje starosta. 

V  prvním plánu by se využila část 
prostoru železničářů kde je také sklad 
minerálních vod. Pomohly by i stavební 
úpravy naproti restaurace u Fialů. Úpravy 
by se mohlo dočkat i  parkoviště před 
zídkou Lesů ČR. Ty přislíbily možnost 
převodu pozemku do  vlastnictví obce. 
Auta, která totiž v těchto místech parkují 
už stojí na  jejich území. Aby tu mohla 
obec vybudovat parkoviště, musí mít 
pozemek ve svém vlastnictví.

Dagmar Humpolíková

Do 26. dubna 
zkontrolujte, zda jste 
v seznamu voličů!

Bude se volit 
do evropského 
parlamentu
Na  začátku června se v  členských 

státech Evropské unie budou konat 
volby do  Evropského parlamentu, 
přičemž v  jednotlivých státech budou 
probíhat v  konkrétních dnech podle 
místních zvyklostí. V České republice se 
proto volby uskuteční v pátek 5. června 
a  v  sobotu 6. června 2009. Veškeré 
informace k  volbám jsou zveřejněny 
na  webových stránkách JMK www.
kr-jihomoravsky.cz pod odkazem 
Volby do  Evropského parlamentu 2009 
a ikonou vlajky EU. 

Podle zákona o  volbách 
do  Evropského parlamentu má právo 
na  území ČR volit do  Evropského 
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parlamentu občan ČR, který nejpozději 
druhý den voleb dosáhne věku 18 
let. Dále mohou volit občané jiného 
členského státu EU, kteří kromě věku 
musejí splňovat další podmínky: mají 
na  území České republiky trvalý pobyt 
a  jsou na  základě své žádosti zapsáni 
v  dodatku stálého seznamu voličů pro 
účely voleb do  zastupitelstev obcí nebo 
požádali o zápis do seznamu voličů pro 
volby do  Evropského parlamentu již 
v souvislosti s volbami do EP v roce 2004, 
případně jde o občana jiného členského 
státu EU, který je po  dobu nejméně 45 
dnů veden v evidenci obyvatel v ČR.

Podmínkou výkonu volebního práva 
ve  volbách do  Evropského parlamentu 
je zápis občana do  seznamu voličů pro 
tyto volby. Státní občan ČR je do tohoto 
seznamu zařazen obecním úřadem 
na  základě svého zápisu do  stálého 
seznamu voličů, který vede obecní úřad 
k  ostatním volbám. Automaticky jsou 
rovněž do  seznamu voličů pro volby 
do  Evropského parlamentu zapsáni 
občané jiných členských států EU, kteří 
o to již požádali v souvislosti s volbami 
do EP v roce 2004. Ostatní občané jiného 
členského státu Evropské unie nejsou 
do  seznamu zařazeni automaticky, ale 
pouze pokud o  to u  obecního úřadu, 
v  jehož správním obvodu jsou vedeni 
v  evidenci obyvatel, požádají, případně 
projeví vůli v  těchto volbách hlasovat. 
Termínem, do kdy tak musí učinit, je 26. 
duben 2009 do 16:00.

V  této souvislosti je nutné 
upozornit na  zásadní odlišnost voleb 
do Evropského parlamentu od ostatních 
typů voleb: zákon o  volbách do  EP 
neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze 
seznamu voličů po 26. dubnu 2009 a to 
ani ve  dny voleb ve  volební místnosti 
i  když by občan prokázal oprávněnost 
volit v příslušném volebním okrsku, tak 
jak tomu je např. u voleb do zastupitelstev 
obcí. Aby se předešlo nesrovnalostem 
či případným stížnostem, je vhodné, 
aby si voliči v  případě pochybností 
ověřili svůj zápis ve  stálém seznamu 
voličů u  příslušného obecního úřadu 
nejpozději do  26. dubna 2009. Vhodné 
je to například tehdy, pokud se v  době 
od posledních voleb přestěhovali.

Zdroj: JmK

Okna školy dokořán
Základní škola

Recitační soutěž
Ve  středu 11. 3. 2009 uspořádaly 

učitelky prvního stupně recitační 
soutěž pro děti prvních až pátých tříd. 
O  přízeň diváků a  prvenství usilovali 
vždy tři zástupci z  každé třídy. Děti 
byly rozděleny do tří kategorií. V první 
kategorii byli hodnoceni žáci prvních 
tříd. První místo obsadila Veronika 
Charvátová, na  druhém a  třetím místě 
se umístili Radek Bedřich a  Anna 
Richterová. Děti druhých a  třetích 
tříd byly zařazeny do  druhé kategorie. 
Nejlepšími recitátory byli Eliška 
Rapcová, Veronika Hochmanová a  Jan 
Kodýtek. V  poslední třetí kategorii se 
na prvním místě umístil Marek Mazuch 
ze čtvrté třídy, na druhém místě Markéta 
Holečková a  na  třetím místě Denisa 
Vybíralová z páté třídy. 

Dne 18.3.2009 se konala Regionální 
recitační soutěž v Pohořelicích, kde naši 
školu reprezentoval vždy nejlepší recitátor 
z každé třídy. Na této soutěži jsme získali 
dvě první místa. Zasloužili se o to Marek 
Mazuch a  Veronika Hochmanová. 
Těmto dětem blahopřejeme k  vítězství. 
Ceníme si samozřejmě také snahy všech 
ostatních zúčastněných žáků, kteří dobře 
reprezentovali své třídy a naši školu. 

Mgr. Yveta Lásková

Jak to bylo 
s Karkulkou
Žáci 1. A  pokračují ve  školním 

projektu „Čteme s radostí“. V hodinách 
výtvarné výchovy namalovali velké 
leporelo O  Červené Karkulce, kterým 
vyzdobili chodbu ZŠ U  Floriánka. 
Zároveň si donesli knížky s  touto 
pohádkou a společně s učitelkou sledovali 

různé verze pohádky. Tak například 
Karkulka nesla babičce hned šťávu, hned 
víno, buchty, bábovku. Babička byla 
nemocná nebo měla narozeniny, svátek. 
Zajímavý byl závěr pohádky. Nejčastěji 
končí pohádka tím, že myslivec vlkovi 
rozpáral břicho, společně mu do  něj 
dali kamení, zašili a  vlk po  probuzení 
měl velikou žízeň. Šel tedy k  potoku, 
rybníku nebo studni, a když se naklonil 
spadl do  vody a  utopil se. Jinde však 
byl vlk zastřelen nebo ho zavalila tíha 
kamení, jakmile vstal z  postele. Vlk 
také zůstal s rozřezaným břichem a ještě 
dlouho ho to bolelo. V  jedné verzi 
dokonce byl  přivázán ke stropu za nohy 
a babička s Karkulkou byly osvobozeny 
přirozenou cestou přes pusu. Vždy nám 
v  pohádce zvítězilo dobro nad zlem 
a děti se nad pohádkami upřímně bavily.

Mgr. Romana Nečasová

Jak válčili husité
Ve  středu 18. 3. 2009 se žáci 4. - 7. 

tříd díky historickému spolku Pernštejni 
na  chvíli ocitli v  15. století. Ti, kteří 
čekali, že program „Jak válčili husité“ 
bude další nudnou přednáškou, byli jistě 
mile překvapeni, jak zábavnou formou 
se můžeme dozvídat o naší historii.

Po úvodní 
m ó d n í 
p ř e h l í d c e , 
kdy na 
přehlídkové 
molo naší 
t ě l o c v i č n y 

nakráčel těžkooděný rytíř v plátkové 
zbroji, lehký husitský jezdec i pěší 
bojovník se svými zbraněmi, jsme se 
dozvěděli o způsobu obrany a boje 
pomocí vozových hradeb i spoustu 
dalších informací ze života husitů.

Žáci byli neustále zapojováni do 
celé akce nejen dotazy, ale mohli si také 
vyzkoušet výzbroj a způsob válčení 
božích bojovníků a před křikem našich 
malých křižáků by jistě nejeden husita 
vzal do zaječích.  Dětem se takový 
způsob výuky moc líbil a ani učitelé jistě 
nelitovali, že jim jejich hodiny nahradil 
dějepis.

Kamila Jordánová
Zdroj: ZŠ
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Vyhodnocení soutěže „Co mi 
vrána povídala“

Výherci v I. kategorii (4. a 5. třída)
1. místo: Šárka Skácelová
2. místo: Pavel Goliáš
3. místo: Jitka Leščuková

Výherci v II. kategorii (6. třídy)
Pořadí oceněných: 
místo – Marie Měřínská, 6.B
místo – Pavlína Veselá, 6.A
místo – Marco Aulisa, 6.B

Zvláštní ocenění:
Daniel Měřínský, 6.B
Vendula Schalová, 6.A

Tito žáci se účastnili slavnostního předání cen ve  středu  
11. března v budově školy u Floriánka v 13:00 hodin.

Na ukázku přikládáme vítěznou práci II. kategorie, příště 
budeme pokračovat kategorií I.

Marie Měřínská, 6.B

Tři barevné klíče

V jednom lese na druhé větvi seděl havran a povídal pohádku, 
kterou vám teď povyprávím. Za sedmero horami a šesti kopečky 
bylo jedno malinkaté království, kde žila princezna Borovička 
a  pan král, řečený Dobrotivý. Jednoho krásného dne měla 
princezna své osmnácté narozeniny a pan král prohlásil, že už je 
dost velká, aby mohla převzít tři barevné klíče, které udržovaly 
království v pořádku. Když si ale jednoho dne princezna hrála 
s  klíčky, přiletěl oknem krkavec a  chňap a  první klíč byl pryč. 
Ten krkavec byl čaroděj z  Hradu stínů, ale království ztrátou 
jednoho klíče pobledlo, jak barvami tak i  náladou. Nejhorší 
na tom bylo, že čaroděj řekl, že chce princeznu za ženu jinak prý 

klíče nevydá. A  tak v  království zavládl smutek. Inu zrovínka 
tou dobou šli tímhle královstvím tři potulní muzikanti. Stavili 
se v místní hospodě a ptali se, proč jsou tu všichni tak smutní. 
Ale, naše princezna měla tři barevné klíče, který ji ukradl zlý 
čaroděj. A ty klíče udržovali naše království v pořádku. Ale teď 
jsou pryč a proto jsou všichni tak smutní. Nejhorší na tom je, že 
čaroděj chce princeznu za ženu, jinak prý klíče nevrátí. A tak se 
tři muzikanti vydali k čaroději. Tam se seběhla mela, ale nakonec 
klíče zpátky dostali; šli hned na hrad, kde klíče princezně. Pan 
král řekl: „Nabídl bych vám princeznu a  půl království, ale 
nevím, jak byste se o  ni podělili.“ „Pane králi, my bychom ji 
stejně nechtěli. Ale ve vedlejším království mají jednoho prince, 
je hrozně smutný.“ Dali pro něho poslat a  nakonec se svatba 
přece jen konala. Princezna s princem měla plno dětí, žili šťastně 
až dokud neumřeli.

Vyhlašuje se fotosoutěž
Školská komise  vyhlašuje pro děti školou povinné, mající 

bydliště ve Vranovicích fotosoutěž na téma: „Nepořádek kolem 
obce“

Úkolem je vyfotit v katastru obce to, co do přírody nepatří. 
Například černé skládky u polních cest, povalující  se odpadky 
v příkopech, remízcích, v lese atd.  V příslušné úpravě odevzdat 
na obecním úřadě nebo v ředitelně školy v termínu 10.3.2009 
– 30.4.2009.

Úprava:  Foto 10 x 15 cm umístit na  arch formátu  A4. 
Nalepit, nebo přímo zpracovat v PC z digitálního fotoaparátu 
a  vytisknout. Doplnit popis – jméno a  adresa, věk, určení 
lokality, kde bylo foceno, vlastní krátký komentář  (viz vzor).

Děti, nebojte se zapojit do soutěže, zahrát si na fotoreportéry 
a touto formou vyjádřit vlastní názor na své okolí.

Nejzajímavější postřehy budou vyhodnoceny a odměněny.

Za školskou komisi: Jana Hladká

Zdroj: ZŠ

VZOR
Zde umístit foto

Lokalita:  ................................................................................................

Stručný komentář:  .............................................................................

.................................................................................................................

Jméno Příjmení:  .................................................................................

Adresa:  ..................................................................................................

Věk:  ............................................................ Datum:  .............................
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Děvín už vysílá digitálně
Celkem devětkrát přiletěl koncem března k vysílači Děvín 

na  Pálavě vrtulník s  těžkým nákladem. Dopravil sem novou 
techniku, která od  31. března už zajišťuje digitální příjem 
do domácností v regionu. Přispívá také k vyššímu pokrytí jižní 
Moravy digitálním signálem.

Děvín se tak stal jedenáctým vysílačem multiplexu 2. 
Pokryje tak už větší polovinu České republiky.

Montáž zajišťovaly dvě skupiny pracovníků. Jedna měla 
stanoviště mezi Pernou a  takzvanou Spálenou hospodou. 
Odtud bude rtulník startovat s nákladem. Další skupina byla 
na vrcholu Děvína u vysílače. Vrtulníkovou dopravu digitální 
technologie na Děvín neprovázela žádná zvláštní bezpečnostní 
opatření. Vysílač se totiž nachází mimo obytnou zónu.

Na  práce v  Chráněné krajinné oblasti Pálava dohlíželi 
i  ochránci přírody. „Plánování jednotlivých kroků 
probíhalo v  úzké spolupráci s  ekology. Naší snahou je 
předejít jakémukoliv poškození nebo negativním dopadům 
na  unikátní faunu a  floru Pálavy,“ potvrdil Jiří Vykydal, 
vedoucí útvaru rozvoje a  investic Českých Radiokomunikací.  
Polovina března je podle zúčastněných stran nejšetrnějším 
obdobím. „Příroda ještě spí a  bezkontaktní způsob dopravy 
vrtulníkem se jí téměř nedotkne,“ uvedla Marie Fionová 
z  koordinační společnosti Ogilvy Public Relations Praha. 
Souhlasí i  ochránci přírody. „Je to rozhodně šetrnější než 
složitý pozemní transport, příroda by při něm trpěla mnohem 
víc,“ uvedl Jiří Matuška ze Správy chráněné krajinné oblasti 
Pálava v Mikulově.

Kromě vysílače byl na Děvín umístěn i provizorní anténní 
systém, který bude prozatím zajišťovat digitální vysílání. Nové 
antény dostane Děvín na podzim letošního roku. „Z Děvína je 
od 31. března šířen digitální signál multiplexu 2 na čtyřicátém 
kanálu. K úplnému vypnutí analogového vysílání by mělo dojít 
až v červnu 2011,“ připomněla Fianová. 

Od  konce dubna tak mohou lidé z  Břeclavska na  svých 
televizích sledovat digitální televizní vysílání s  programy 
soukromých stanic Nova, Prima, Nova Cinema, Cool TV 
a  TV Barrandov. V  listopadu 2009 se k  digitálnímu signálu 
komerčních televizí přidá z Děvína také signál multiplexu 1, 
který nabízí programy České televize a Českého rozhlasu.

Analogové vysílání zůstane zatím částečně zachováno. 
„Z  Děvína vysílá analogově program ČT1. V  provozu zatím 
zůstanou také malé analogové vysílače ČT2 v  Němčičkách 
a  Boleradicích,“ uvedl tiskový mluvčí České televize Štěpán 
Janda.  Analogová „tma“ nastane až v červnu 2011, kdy se staré 
vysílání vypne docela.

Co lidé potřebují pro kvalitní příjem?
 
K digitálnímu příjmu potřebují uživatelé vybavení. Pokud 

nemají nový digitální televizor s  takzvaným DVB-T tunerem 
musí si pořídit set-top-box. Jeho cena se pohybuje od  šesti 
set korun do  několika tisíc, záleží na  očekávané kvalitě. 
Koupit si ale jen „kouzelnou“ krabičku nestačí, v optimálním 

nastavení se vyzná jen odborník. Podomní prodejci uspějí 
často s nižší cenou, tím ale jejich služby končí. Lidé si set-top-
boxy neumí nastavit a žehrají na čtverečkovaný obraz. „Není 
důležitá síla signálu ale jeho kvalita nastavení. Montážní firmy 
jsou vybaveny měřícími přístroji a  její pracovníci se vyznají 
v technice. Kvalitní digitální příjem ušijí uživatelům na míru, 
včetně správného nastavení všech programů,“ doporučuje 
odborníky František Beneš ze společnosti Beon Pohořelice, 
která montuje televizní systémy a antény.

Problém jen tak nevyřeší ani „pouhá“ investice do  nové 
televize s  vysokým rozlišením obrazu. Zdaleka ne všechny 
televizní frekvence posílají do  domácností takzvanou HD 
kvalitu. I tady záleží na nastavení a set-top-boxu. „V obchodech 
se jeví každý obraz pěkný, jedná se o  marketingový tah,“ 
upozornil Beneš. Prodejny mají totiž většinou na  televizích 
nastavený příjem signálu s vysokým rozlišením nebo kvalitní 
DVD obraz. Doma pak mohou být kupci zklamaní. „Lidé 
by měli posuzovat kvalitu obrazu podle studiových záběrů, 
například, když mluví hlasatel. Dobrý obchodník jim tohle 
umožní,“ dodal Beneš.

Podle něj se lidé na příjem digitálního televizního signálu 
na  jižní Moravě zatím příliš nevybavují. Nákup techniky 
odkládají. Hrozí však, že až zrušením analogového vysílání 
o  své oblíbené programy přijdou, nebudou montážní firmy 
schopny kvůli náporu vyhovět všem najednou. 

„Může nastat stejná situace jako před časem v Praze. Tamní 
montážní společnosti nestačily uspokojit poptávku a  žádaly 
o pomoc i tak vzdálené firmy jako nás,“ potvrdil Beneš.

První digitální vysílání zahájil vysílač z Děvína na Pálavě 
1. dubna, posledního listopadu se přidá i  Česká televize. 
Ve  stejnou dobu bude spuštěn i  významný vysílač Brno – 
Kojál a  budou přeladěny již fungující vysílače sítě 1 Brno – 
Hády a Brno - město – Barvičova. Pětadvacátý kanál nahradí 
definitivní devětadvacátý. Přestože analogové vysílání bude 
ještě částečně zachováno, výběr programů bude značně 
omezený

Zdroj: MF DNES - jižní Morava
Dagmar Humpolíková

Zajímavosti
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Skauti
2 foto na šířku a popiska: skauti 1 – Muž s bublinou Foto: 

Mical Rapco ml.
Skauti 2: Účastníci výpravy – Foto: Vít Rusňák

Výprava do Lelekovic
Poblíž jedné obce v  blízkosti Brna se pod kopcem 

Strážná nachází skautská základna. Ta se pro nás, skauty z 2. 
vranovického oddílu Jaguáři, stala 13. - 15. března dočasným 
domovem při výpravě do  končin kolem Lelekovic. V  pátek 
jsme se sice kvůli nepřízni počasí museli stáhnout do objektu 
základny, ovšem její prostorové dispozice byly zcela dostačující, 
abychom se mohli postarat o  zábavu našich pětadvaceti 
svěřenců.

Druhý den, tedy v  sobotu, byl v  plánu výšlap na  blízkou 
rozhlednu Babí lom. I když by se to možná nezdálo, nejvíce se 
líbila - hlavně menším účastníkům, část cesty z rozhledny, která 
vedla přes samé balvany a skály, že někdy byli ve „skálolezení“ 

mnohem stabilnější malí než velcí. Ještě na  rozhledně jsme 
potkali další skautskou výpravu, ale hlavně, a  to se také moc 
líbilo, jednoho staršího člověka, který uměl dělat neuvěřitelné 
věci s bublinami z bublifuku. 

Jeho nejlepším číslem bylo žonglování se třemi bublinami 
ve  vzduchu, přičemž si každou musel po  jedné vyfoukat 
a hlavně udržet blízko sebe. Během cesty z rozhledny jsme se 
zastavili v pasti na lelky. Citace z tabulky u této pasti: „Člověk 
většinu života věnuje chytání lelků…“, a  tak aby jich člověk 
neměl moc, postavili občasné Lelekovic tuto past. Stačí se 
do ní jen postavit a už jsou vaši lelci chyceni v pasti. Po cestě 
od lelkovadla jsme si ještě zahráli hru Nálety (vybraná osoba 
počítá do  10, během tohoto času se musí všichni ostatní 
schovat, koho uvidí, je trefen leteckou pumou). Na základnu 
jsme dorazili utahaní a blátiví a už jsme se chystali na večerní 
program. Poslední den, tj. v neděli, už stačilo se jen „vykopat“ 
ze základny a dojít si za deště na zastávku vlaku do Lelekovic. 
Domů jsme dorazili přesně v poledne.

Michal Rapco ml.

Klub Důchodců

Zájezd
Klub důchodců pořádá 18.4.2009 pro své členy a také pro 

ostatní zájemce zájezd do  Moravského Krumlova a  Kralic. 
Zajezd bude jistě zajímavý, jako ostatně každý, který vede 
Dr.  Hloušek. Přihlásit se můžete v  cukrárně u  Kilingerů. 
Odjezd je v 8 hodin.

Růžena Bauchová

Rybáři pořádají výlet
Moravský rybářský svaz místní organizace Vranovice 

pořádá ve  dnech 24. až 26 dubna rybářský výlet do  města 
Lanškroun. Hlavní 
náplní bude rybolov 
v  revírech tamní 
rybářské organizace. 
Přihlásit se mohou 
děti, které jsoz členy 
MO Vranovice 
a  jsou školou 
povinné. Ubytování, 
doprava i  pojištění 
je zajištěno. Cena 
zájezdu je 300 korun.

Bližší informace 
podá Luboš Mrkvica, 
Vranovice, Dlouhá 3- E-mail: mrsmovranovice@seznam.
cz, telefon: 723  065  667, 519  433  270. Závazné přihlášky  
do 15. 4. 2009.

Z činnosti spolků

Muž s bublinou. Foto: Mical Rapco ml.

Účastníci výpravy. Foto: Vít Rusňák
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Historie
V  minulém čísle zpravodaje jsme zapomněli na  loučení 

s lokálkou. Zavzpomínáme tedy tentokrát.

Provoz na trati ukončila 
Šlechtična
Naposled. Lokálka na  trati Vranovice - Pohořelice 

skončila. Cestující vozila dlouhých sto třináct let. V  pátek 
12. prosince v 19 hodin 52 minut zahoukala na rozloučenou 
posledním pasažérům. Českým drahám se její provoz už 
nevyplatil. ,,Sloužila spolehlivě po  mnoho let. Neodradil ji 
sníh, mráz, náledí ani velká voda. Přežila obě světové války 

a  teď podlehla finanční krizi,” nebránil se dojetí železničář 
Oldřich Vybíral z Vranovic. Stejně jako on prožívala odstavení 
lokálky s  povzdechem většina lidí na  Pohořelicku. Patřila 
ke koloritu zdejšího života. Teď ji nahrazují autobusy. Přestože 
přináší cestujícím častější spoje a  větší množství zastávek je 
po ní obyvatelům čtyř obcí, Vranovic, Přibic, Velkého Dvora 
a Pohořelic smutno. 

O  důstojné rozloučení s  osobní přepravou se postarala 
vyšňořená parní lokomotiva Šlechtična s  personálem 
v historických kostýmech. Vyjela v neděli 14. prosince z Brna 
a odpoledne pak naposledy povozila místní zájemce z Vranovic 
do Pohořelic a zpět. ,,Byla to nostalgická jízda, žádná veselka,” 
nechtěl rozloučení nazývat oslavami starosta Pohořelic Josef 

Svoboda. Akci uspořádalo občanské sdružení svazku obcí 
Čistá Jihlava a finanční podporu zajistil Jihomoravský kraj.

Prokazatelnou jízdenkou byla pamětní pohlednice 
v  hodnotě dvaceti korun. Ti, kteří přišli v  historických 
kostýmech, ale i  děti a  studenti se mohli povozit zdarma. 
Připravený byl i bohatý kulturní program. O dobovou kulisu 
na  pohořelickém nádraží se postaral Divadelní ansámbl 
Pohoda i  muzejní spolek Pohořelice. Zazpívali také tamní 
mužáci. Podával se horký čaj a  grog a  pořídily se poslední 
pamětní fotografie.

Nedávná minulost
Vzpomínky Oldřicha Vybírala, strojvedoucího, jenž jezdil 

na trati v letech 1976-1998

V  60 letech, kdy parní stroje nahradily motorové, byla 
doprava stále smíšená. Vlaky vozily cestující a nákladní vozy. 
Byla tomu uzpůsobena i  jízdní doba, která se pohybovala 
v rozmezí 25 až 35 min v návaznosti na obsluhu vlečky ve V. 
Dvoře. Z  té doby se traduje historka, že když strojvedoucí 
nabídl svezení babičce čekající u  přejezdu odpověděla mu:“ 
Dnes ne panáčko, spíchám.“ Tomu odpovídala i  manipulace 
v koncových stanicích tj. ve Vranovicích a Pohořelicích. Jednalo 
se o jednu až tři hodiny. Počet spojů za den se pohyboval mezi 
sedmi až devíti dle zátěže a zda se jednalo o pracovní či volný 
den. Provoz začínal před třetí hodinou ráno a  končil před 

Foto: Dagmar Humpolíková



10 Vranovický zpravodaj

půlnocí. Železničáři měli „svůj“ stůl jak v  restauraci U  Fialů 
(ve  Vranovicích), tak U  Koníčků (v  Pohořelicích). První 
ústupek železnice silnici bylo uzavření vlečky v  Pohořelicích 
do  cukrovaru, která křížila dvě komunikace – do  Znojma 
a  do  Mikulova. Po  vybudování krajského skladu Domácích 
potřeb v  Pohořelicích se vše muselo převážet auty. Jednalo 
se i o 30 vagonů s různým zbožím denně. Auta musela trasu, 
nádraží – sklad, absolvovat až 100 x. Asi to bylo menší zátěží 
pro město než přejezd vlaku 2 x denně až do skladu k rampě. 
Dalšími významnými dopravci byly : Uhelné sklady, Zelenina, 
Rybáři, železniční vojsko (uvažovalo se i o vlečce do kasáren), 
Kafilérie Medlov, Nábytek a Stavebniny Jednoty, Státní statek, 
Výzkumný ústav výživy zvířat aj. Ani v  současnosti nemá 
jediný závod v průmyslové zóně železniční vlečku. V době kdy 
o všem rozhodují peníze a zisky a není tlak či podpora ze strany 
státu, se asi není co divit? Z dalšího „boje“ se silnicí vyšla trať 
vítězně. Při budování R 52 z Brna do Mikulova se uvažovalo 
o zrušení tratě. Nakonec na pokyn tehdejšího ministra dopravy 
p.  Stráského byla vybudována estakáda přejíždějící silnici 
na Znojmo za několik desítek miliónů. Tato trať byla jedna ze tří 
v republice, kde se zkoušel provoz vlaků jen se strojvedoucím. 
Od  roku 1995 zde byl pak zaveden trvale. Dnes se nazývá 
specifický způsob odbavování. V 80 letech pracovalo na  trati 
v  jedné směně šest lidí (strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí, 
dvě pokladní (Přibice a  Pohořelice) a  staniční dělník. Dnes 
zde jezdí pouze sám strojvedoucí, předávku případných vozů 
provádí pracovník žst. Vranovice. Po roce 1991 nastal masivní 
přesun jak nákladu tak i cestujících na silnici. Velký vliv na to 

měl i  zánik velkých podniků 
v  Brně (Zbrojovka, Zetor, 
1.brněnská, Šmeralky, atd), 
kde pracovalo mnoho občanů 
z  této oblasti. První ranní 
vlak vozil i  vůz a obsazenost 
se pohybovalo kolem 130 
cestujících. Během celého 
dne bylo přepraveno až 1000 
lidí. Co se týká lokomotiv, 
byl po  velice dlouhou dobu 
provoz zajišťován v  parní 
trakci – od  otevření až 
do  60 let minulého století. 
Při přechodu na  trakci 
motorovou byly nasazeny 
motorové vozy M 240 (dnes 

820). Pro nedostatek náhradních dílů na  tuto řadu a protože 
nebyla odpovídající náhrada, došlo k  rozdělení na  osobní 
a  nákladní vlaky. Osobní vozbu provádí motorové vozy M 
152 (dnes 810 nebo rekonstruované na  provoz 0/0 S   809) 
a nahradily všechny tehdy provozované autobusové souběžné 
spoje do  Pohořelic – 8 x za  den. Nákladní vozbu zajišťovaly 
stroje T 444, pak T 466 a později i T 466.2 několikrát denně. 
Dnes pouze podle potřeby v nočních hodinách pomocí stroje 
704. S  rozšířením osobní dopravy na  hlavní trati do  Brna 
a Břeclavi došlo k navýšení počtu spojů až na 14 za den - v době 
od 4:00 do 20:00 hod Pro stále klesající frekvenci cestujících 
byl provoz postupně omezován. Od  90 let jen na  pracovní 
dny. Byl zaveden zhruba hodinový takt k  půl hodinovému 
taktu ve Vranovicích, který ne všem vyhovuje a proto ho část 
cestujících přestala využívat (přešli na auta či kola). V loňském 

roce byl provoz vyhodnocen jako nákladnější než provoz 
autobusu. Železniční osobní doprava byla zastavena od  14. 
resp. 12. prosince 2008!?

Oldřich Vybíral

Ad maiorem Vranovicei gloriam! 

Vranovický příkop
Několik tisíc (103) let popisuje historie podle písemných 

podkladů a  archeologie z  vykopávek dějiny lidstva. Miliony 
(106) let je časové měřítko geologie, když pomocí vrtů 
mineralogie a paleontologie a z odrazů impulsů sledují aktuální 
složení zemské kůry. Vesmír vznikl před 10.109 až 20.109 lety. 
Náboženství vysvětluje vznik hmoty, ze které se skládá vesmír, 
fyzikálních a chemických zákonů, principu stochasticky a velký 
třesk Božskou vůlí.

Každých 500 miliónů let se superkontinent rozpadá. Pohyb 
světadílů způsobuje odstředivá síla, vzniklá zemskou rotací. 
Před 540 miliony let existoval superkontinent Pangea, před 
miliardou let existoval kontinent Rodinja, za 250 miliónů let 
se opět současné kontinenty spojí v Novomangeu nebo Afasii 
nebo Pangeu proximu. Na  spojení kontinentů se uvažuje 
z  měření aparatur, sledujících pohyby zemské kůry z  paluby 
družic na oběžné dráze. Ty zjistily pohyb litosférických desek, 
který ukazuje, že se Atlantský oceán rozšiřuje za  rok zhruba 
o čtyři centimetry, Tichý oceán o 15 cm ročně. Pevninská deska 
s indickým subkontinentem se údajně před několika desítkami 
miliónů let pohybovala proti euroasijské desce rychlostí až 
20 cm ročně, dnes se stále natlačuje rychlostí pět cm ročně. 
Obecně se styčné linie dvou horninových bloků buďto oddalují 
nebo srážejí, a povrch Země se vyvyšuje nebo snižuje, vznikají 
pohoří nebo prolákliny, sopky, zemětřesení, tsunami, mění se 
poloha pólů a rovníku. 

Vranovický příkop je poklesem bloku zemské kůry podél 
dvou rovnoběžných zlomů. Pokles začal v paleocénu (před 65-
53 mil. lety). Pokles pokračoval až do  oligocénu (před 36,5-
23 mil. let). Je dlouhý 41 km, široký 4,1 až 7 km, hluboký asi 
1000 m. Geologickou historii Brněnska psaly dávné mořské 
záplavy a  horotvorné pochody, které spolu s  atmosférickými 
činiteli a  povrchovými vodami daly vznik reliéfu krajiny. 
Poklesy byly provázeny postupem moře na  souš v  důsledku 
zvýšení úrovně hladiny moře a  tak vznikem mořských 
sedimentů, které příkop vyplňovaly nánosy z paleogénu (před 
65-23 mil. lety), zejména oligocénu (před 36,5-23 mil. let). 
Geografické podmínky se podobaly situaci v dnešní Indonézii, 
charakterizované střídáním dílčích sedimentárních pánví 
s  ostrovními pásy. Moře byla šelfová. Rozsah mořské vody 
na našem území byl veliký. Teplé, rovníkové klima v  té době 
bylo způsobeno precesí zemské osy. 

Existence paleogenu, vzniklého ve  Vranovickém příkopu 
(před 65-23 mil. lety) byla prokázána vrtem Nosislav 
I (HOMOLA a kol. 1961). Vrtným a geofyzikálním výzkumem 
bylo zjištěno, že vyplňuje protáhlý příkop ve  směru SZ-JZ, 
který byl označen jako vranovický příkop.

Josef Lazar
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Ze sportu 
Zprávy z TJ Sokol Vranovice
Dne 8. března se Marta Goliášová a Jana Hladká zúčastnily 

Oblastního srazu cvičitelek rytmické gymnastiky, dorostenek 
a mladších žen v Brně.

Dne 14. března se Marie Goliášová zúčastnila Oblastního 
srazu cvičitelek mladších žákyň, který se konal taktéž v Brně.

Tentýž den se v  Kobylí na  Moravě konal Okresní přebor 
dorostu družstev regionu Břeclav ve stolním tenise, ve kterém 
naši hráči – Aleš Mrkvica, Marek Tetur a  Michal Hanuš 
obsadili 4. místo. 

20. března se v  sokolovně uskutečnila valná hromada TJ 
Sokol Vranovice, která zhodnotila činnost za rok 2008. Tento 
rok byl v  duchu oslav 90. výročí založení tělocvičné jednoty 
ve Vranovicích a 90. výročí vzniku ČR..

Otazníky kolem sokolského 
hřiště
Sokolovnu (chcete-li halu), se nám v  rámci možností 

a  především financí daří udržovat v  celkem dobrém stavu. 
V  loňském roce se výboru TJ Sokol Vranovice podařilo 
zrekonstruovat bývalou uhelnu, kam se přestěhovaly židle 
a stoly ze sálu, dále potom  renovovat podlahu tělocvičny, jak 
se o tom  každý z Vás mohl přesvědčit při návštěvě kulturních 
akcí, které se v sokolovně pořádaly. Neříkám, že vše, co se týká 
sokolovny, bylo již uděláno, výbor TJ stále čeká v letošním roce 
spousta práce. Ale sokolovna není jediným majetkem. Patří 
nám i sokolské hřiště. Všichni dobře víme, v jak žalostném stavu 
je. Výbor TJ sice jedná o otázce odkoupení či dlouhodobého 
pronájmu s obcí, ale než bude tato otázka vyřešena, musíme 
se o  hřiště starat sami. A  tady máme opravdu velké rezervy. 
S obdivem se dívám na hřiště SK Vranovice (a tiše závidím).

Od  doby, kdy se na  hřišti položily betonové panely jako 
taneční parket a  zaasfaltovala se zbývající plocha, se podle 
dostupných materiálů neprováděly žádné jiné udržovací práce 
(alespoň jsem v  materiálech nic nenalezla). V  loňském roce 
pořadatelé tradičních hodů SK Vranovice byli nuceni dorovnat  
plochu hřiště, aby na  ni mohli klást taneční parket. Před 
samotným dorovnáním betonem vymetli pěknou hromadu 
suti. Protože jsme chtěli v  krátké době po  hodech provést 
opravu komínu a  předpokládali jsme, že budeme mít ještě 
nějaký stavební odpad, tuto suť jsme nenechali odvést. Teď už 
vím, že jsme udělali chybu a že jsme vůbec neušetřili, jak jsme 
se domnívali. Bohužel, komín se opravil až v listopadu a do té 
doby hromada suti narostla o stavební (i jiný) odpad, který se 
asi nevešel jak do našich, tak i vašich popelnic. Popelnice jsou  
umístěny na hřišti hned  u vstupu, aby všichni, kdo na hřiště 
chodí, (nám) odpadky neházeli po ploše. Zbytečně!

Možná si řeknete: „Tak ať si to zamknou a  budou mít 
po problému.“ To je pravda, ale jedno zamknuté hřiště tu už je. 
Koneckonců, my jsme ho dříve také zamykali. Přes plot nám 
sice nikdo do popelnic nic nepřidal a  ani se žádná hromada 
nezvětšila, ale za to jsme neustále opravovali plot a vyhrabávali 
smetí z  keřů za  plotem (to už je snad lepší ta zvětšující se 

hromada, ne?).
Přála bych si, aby hřiště sloužilo všem. Ať se tam lidé 

scházejí,  ať ho využívají. Některé z nich jsem viděla, jak hrají 
vybíjenou, jsou na  U-rampě, jezdí na  kolech a  hrají fotbal. 
Viděla jsem je ale  také jen tak sedět, kouřit i popíjet. Nevadí 
mi to. 

Vždyť potřebují někde být, někde se sejít a  bavit se, 
a přestože jsme na vesnici, míst pro volný čas se nám nedostává. 

Proto nechci, aby bylo hřiště zamčené! Ať je využíváno, ale 
neničeno!

Když si chtějí udělat ohníček, nemám nic proti tomu, ale 
jen na ohništi a ne na pódiu vedle dřevěných laviček. Chcete 
si zakouřit, prosím, ničíte si svoje zdraví, ale nedopalek 
patří do  popelnice, od  toho tam je. A  vůbec, odpadky patří 
do popelnice a ne na zem! 

Marta Goliášová

Silový trojboj

Krnov
Dva závodníci oddílu silového trojboje ze Sokola 

Vranovice startovali na  17.Mistrovství Moravy mužů a  žen.
Mezi 30 závodníky se v Krnově neztratili. V kategorii do 82, 
5 kg zvítězil Pavel Pláteník celkovým výkonem 645 kga získal 
první výkonnostní třídu a  má jistý postup na  Mistrovství 
České republiky. Jiří Furch byl v této kategorii druhý celkovým 
výkonem 517, 5kg.

Ivan Karpíšek
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Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

Společenská
rubrika

CENÍK INZERCE 
Občanská řádková inzerce
Typu prodám – koupím ............. Zdarma

Blahopřání a vzpomínky
Rámeček – jednoduchá grafika, 

příp. foto .............................. 50,- Kč

Komerční inzerce
Celá strana  ........................2000,- Kč
1/2  strany  .........................1000,- Kč

1/4  strany  .......................... 500,- Kč

1/8  strany  .......................... 300,- Kč

Banner

logo, grafický obrázek ............ 500,- Kč

Určeno pro sponzory Vranovického 

občasníku, místní firmy, podmíněno 6-ti 

vydáními, tj. 1 rok, tj. 3000,- Kč/rok, 

OMEZENÝ POČET - 10 inzerentů

 l Životní jubilea:

Květen
Danečková Květoslava  ............70 let
Hanuš Rudolf  ...........................82 let
Kurková Květoslava  .................60 let
Kurka Jaroslav  ..........................60 let
Bednář Oldřich  ........................86 let
Bombela Miroslav  ...................82 let
Hrdina Stanislav  ......................89 let
Mahovská Božena  ...................81 let
Posoldová Milada  ....................75 let
Málková Vlastimila  .................81 let
Páralová Alena  .........................65 let
Procházková Žofie ...................75 let
Komprdová Libuše  ..................65 let
Bednář Ivan  ..............................70 let
Lurská Marie  ............................65 let
Valíková Růžena  ......................65 let
Dvořáková Františka  ..............75 let
Novotná Vlastimila  ................ 65 let
Zekl Josef  ..................................70 let

Červen
Kaplanová Emilie  ....................84 let
Chmelíková Jana  .....................75 let
Matýšek Jan  ..............................80 let
Krchňavá Anna ........................81 let
Mikulíková Květoslava  ...........60 let
Chalupová Marie  .....................65 let
Faron Josef  ...............................60 let
Šromová Oldřiška  ...................87 let
Dřímalová Jiřina  ......................83 let
Bílková Božena  ........................65 let

 l Narození
Střelcová Adéla
Svoboda Zdenek
Flekačová Silvie
Kunzová Valerie
Mikloš Patrik
Miklošová Tereza
Nohelová Julie

 l Úmrtí
Pešinová Nina
Wolinger Jan
Číhal František
Soukal Josef

 l Počet obyvatel  
 k 24. 3. 2009

Muži ..............................................993
Ženy ............................................1018
Celkem........................................2011
z toho dospělí .............................1723
děti ................................................288

Zdroj: matrika OÚ

Pasy budou 
vybaveny otisky 
prstů
Cestovní pasy vydané od dubna budou 

už vybaveny otisky prstů majitele. Kvůli 
tomu byl ke konci března omezený provoz 
na  všech úřadech, kde pasy vydávají. 
Ministerstvo vnitra na pasových odděleních 
instalovalo technologie na  snímání otisků 
prstů. 

Nové takzvané e-pasy začali úředníci 
vydávat od  1. dubna. K  biometrické 
fotografii tak přibude i  otisk prstu. „Je to 
reakce na  předpisy Evropské unie, která 
si od  tohoto kroku  slibuje především 
spolehlivější identifikaci cestujících 
a  zamezení zneužití dokladů,“ vysvětlil 
změnu tiskový mluvčí ministerstva vnitra 
Vladimír Řepka.

Lhůty k  vyřízení i  správní poplatky 
za vydávání nových cestovních dokladů při 
tom zůstávají beze změn. Dospělí zaplatí 
za  doklad šest set korun, za  děti rodiče 
uhradí pouze stokorunu. „S  tímto pasem 
bude možné cestovat po  celém světě bez 
omezení,“ informoval Řepka. Majitelé 
stávajících pasů se ale nemusí obávat. Platí 
do data ukončení platnosti. Ten kdo hodlá 
vyjet mimo země Evropské unie by si měl ale 
pro jistotu vše ověřit předem. „Doporučuji 
každému aby si na  velvyslanectví daného 
státu zjistil, zda a  jaká minimální doba 
platnosti cestovního pasu se požaduje 
ke  vstupu a  pobytu na  jeho území a  jestli 
daný stát nepožaduje  strojově čitelný 
cestovní pas,“ upozornil Řepka. Podle něj 
tento pas požaduje například Kanada.

Na úřadě pobudou lidé déle
Podle úředníků by měli lidé také počítat 

s  delší dobou na  vyřízení žádosti o  pas. 
Kromě snímání otisků prstů z  levé i  pravé 
ruky stráví i  nějaký čas fotografováním 
a  vyplňováním elektronického formuláře. 
S tím mu pomohou pracovníci za přepážkou. 

Celý proces totiž probíhá na  počítači 
a odesílá se do centrály v Praze. 

Úředníci odhadují, že v  ideálním 
případě celý proces potrvá kolem dvaceti 
minut. V  turistické sezoně se tak mohou 
na  pasových odděleních tvořit fronty. 
„Ve  špičce odbavujeme i  kolem devadesáti 
lidí denně,“ očekává nápor vedoucí 
správního oddělení městského úřadu 
v Hustopečích Miroslav Svoboda. Problémy 
mohou nastat se staršími lidmi nebo dětmi. 
Počítač totiž sám vyhodnocuje kvalitu 
záznamu a  pokud není spokojen může se 
proces snímání otisků i několikrát opakovat. 
„Děti ještě většinou nemají vytvořené čitelné 
znaky a starší lidé mívají často i poškozenou 
strukturu kůže,“ vysvětlil Svoboda.

Otisky se snímají z  ukazováčků pravé 
i  levé ruky, pak se proces opakuje ještě 
jednou - pro kontrolu. Když se snímek 
nepodaří musí na  snímač i  další prsty. 
V takové situaci se žadatel v kanceláři zdrží 
i  půl hodiny. Otisky prstů nejsou podle 
Svobody na  pasu vidět. „Jsou uložené 
v elektronickém čipu,“ vysvětlil.

Lidé se podle něj nemusí bát ani 
zneužití. „Systém prý zajišťuje dokonalý 
přehled o  tom, kdo s  daty pracuje. Navíc 
se údaje po  dvou měsících automaticky 
vymažou,“ ujistil.

O  pasy mohou lidé žádat na  všech 
obcích a  městech s  pověřenou působností, 
podle místa bydliště. Tam si je musí také 
osobně vyzvednout.

Zdroj: MF DNES jižní Morava
Dagmar Humpolíková


