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Kuriózní souboje o míč nebyly ani letos vzácností. Babský fotbal byl v uplynulých dvou 
měsících bezesporu nejatraktivnější společenskou událostí ve Vranovicích. 

Babský fotbal: husa, fernety a vítězství
První dva ročníky neobvyklého fotbalového utkání žen byly pouze vranovickou 

záležitostí. Loni a předloni se na zeleném pažitu střetly ženské týmy ze dvou místních 
hospod. Letošní ročník měl ale poprvé nejen lokální, ale také regionální rozměr. Hozenou 
rukavici přijaly ženy ze sousedních Přibic, které postavily vlastní tým. Kapitánka Blanka 
Brychtová dala dohromady přes dvacet žen, od svobodných dívek až po padesátnice 
s vnoučaty. 

Už dva měsíce předem, každý čtvrtek obouvaly přibické ženy kopačky a chodily 
trénovat. Teoretickou průpravu měly dobrou. V jejich týmu byly totiž většinou maminky 
ale i přítelkyně a manželky od kluků, kteří hrávají okresní soutěž. A jejich drahé polovičky 
je jezdí podporovat na každý zápas jako vášnivé fanynky.

Foto: Václav Šálek

Pokračování na straně 6
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Foto: Dagmar Humpolíková

Chybám v evidenci 
vlastníků pozemků 
odzvonilo
Nejasnosti v majetkových poměrech 

k  pozemkům budou vyřešeny do  dvou 
let. Obec ve  spolupráci  s  vlastníky 
pozemků totiž splnila podmínku, jež 
umožnila zahájení pozemkových úprav. 
K nim bylo třeba předložit takový počet 
žádostí vlastníků, jejichž součet přesáhl 
padesát procent ploch na území našeho 
katastru. Díky spolupráci obyvatel 
předložila už obec potřebné dokumenty 
pozemkovému úřadu.

Takzvané Komplexní pozemkové 
úpravy napraví problémy spojené 
s různorodou evidencí pozemků.  Stává 
se například, že na  pozemku je vedeno 
více vlastníků i když je skutečnost jiná. 
To omezuje i obec v investičních plánech.  

Nejasnosti v  majetkových vztazích 
pramení z  historické evidence 
v  katastrálních mapách ještě z  roku 
1940. K některým úpravám došlo v roce 
1985, ale ve  vlastnictví je stále zmatek. 
Probíhající pozemkové úpravy tento 
chaos napraví.

Čtěte více ve Starostech starosty

Starosti starosty
Vážení spoluobčané, v  jarních 

měsících jste většina z Vás obdržela dopis 
a případnou žádost o zahájení Komplexní 
pozemkové úpravy.  Podmínkou pro 
zahájení Komplexní pozemkové úpravy 
je, že o ni požádají majitelé nadpoloviční 
výměry zemědělské půdy v  dotčeném 
katastrálním území, v  našem případě 
k.ú. Vranovice nad Svratkou.

Této podmínky jsme dosáhli 
a  Ministerstvo zemědělství, Pozemkový 
úřad Břeclav zahájí řízení o pozemkových 
úpravách. Podle posledních informací 
dojde k faktickému zahájení Komplexní 
pozemkové úpravy v  roce 2010 a  bude 
trvat přibližně dva roky.

Přiblížím nejvýznamnější  zásady 
a  pravidla Komplexní pozemkové 
úpravy.

Kdo Komplexní pozemkovou 
úpravu provádí:
Ministerstvo zemědělství, 

Pozemkový úřad Břeclav.

Kdo  Komplexní pozemkovou 
úpravu hradí:
Náklady jsou plně hrazeny ze 

státního rozpočtu.

Čim se Komplexní pozemkové 
úpravy řídí:
Zákonem 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 pozemkové 
úpravy řeší:

 l Nové uspořádání pozemků mimo 
zastavitelné území (extravilán)

 l Definuje takzvaná „společná zaříze-
ní“, tj. opatření sloužící ke zpřístup-
nění všech pozemků (obecní cesty), 
opatření protierozní a  vodohospo-
dářské, opatření k  ochraně a  tvorbě 
životního prostředí a zvýšení ekolo-
gické stability (biokoridory, větrola-
my atd.).

 l Společná zařízení přecházejí po  do-
končení pozemkové úpravy do vlast-
nictví obce.  

 l Návrh plánu Společných zařízení 
musí být projednán a schválen, kro-
mě jiného i na veřejném zasedání za-
stupitelstva obce.

 l Plán Společných zařízení tvoří kost-
ru, do níž je následně navrženo nové 
uspořádání pozemků.

 l Pozemky se oceňují podle bonity 
půdy.

 l Návrh nového uspořádání pozem-
ků musí být s  jednotlivými vlast-
níky projednán a  odsouhlasen. 
Pozemková úprava je schválena po-
kud s  návrhem nového uspořádání 
pozemků souhlasí vlastníci alespoň 
75% výměry půdy pozemků, řeše-
ných v pozemkové úpravě.

 l Po  pozemkové úpravě mají mít po-
zemky pokud možno obdélníkový, 
případně jinak vhodný tvar z hledis-
ka následného oddělování. Všechny 
pozemky musí být po  pozemkové 
úpravě zpřístupněny.

Co lze pozemkovou úpravou 
získat:
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 finančních 
nároků pro jednotlivé vlastníky a  pro 
reálné rozdělení není třeba zajišťovat 
vypracování geometrického plánu.

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

Zaměření pozemků – pozemková 
úprava je po  dokončení k  dispozici 
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:

1. základní a  nejdůležitější nástroj pro 
uspořádání extravilánu katastrálního 
území

2. jednoznačná definice vlastnických 
vztahů k pozemkům

3. jednoznačná definice hranic 
pozemků

Komplexní pozemková úprava je pro 
naší obec nezbytná a je jenom škoda, že 
k ní dochází až nyní.

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

zl Očkovánízprotizchřipcez

zahájeno

MUDr.  Petr Bartl oznamuje, 

že zahájil očkování proti chřipce. 

Zájemci ať se dostaví co nejdříve. 

Ochranná látka působí celou 

sezónu. Platí se 100,- Kč aplikační 

poplatek a  180,- Kč v  lékárně, 

celkem tedy 280,- Kč. Občané nad 

65 let a  s  vážným chronickým 

onemocněním platí pouze poplatek 

v lékárně 48,- Kč.
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva 

obce
Usnesení rady obce jsou před 

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

 Usnesení rady č. 15/2009 
 ze dne 27. 7. 2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schvaluje podání žádosti 

na JmKu o dotaci pro hasiče.
1.2. Rada obce schválila vícenáklady 

na opravu chodníku na ul. Úzká č. p. 110 
a na opravu cesty okolo Atraxu. 

1.3. Rada obce schválila rozšíření rekon-
strukce hřbitovní zdi o  přední pravou 
část až po Kostnici – vícenáklady ve výši 
184.153,-Kč. Dále byly schváleny ví-
cenáklady na  rekonstrukci chodníku 
a na opravu fasády na budovu skladu.

1.4. Rada obce schválila Smlouvu o  sdruže-
ných službách dodávky elektrické ener-
gie pro produkty řady Small business.

1.5. Rada obce schválila opravu chodníku 
před č. p. 281 a 282 za sjednaných pod-
mínek.

1.6. Rada obce schválila výkazy hospodaření 
ZŠ za I. pololetí 2009.

1.7. Rada obce schválila smlouvu se společ-
ností ALPINE.

1.8. Rada obce v  pověření usnesení ZO 
schválila Smlouvu o  připojení k  distri-
buční síti ( ul. Nad Dolinami) č. smlou-
vy: 700104797000010

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit vypracování 

zastavovací studie na pozemky - Doliny.
 T: 30. 9. 2009, O: starosta
2.2. Rada obce uložila připravit návrh 

Rozpočtového opatření č.3/2009
 T: 15. 8. 2009, O: starosta, předseda FV
2.3. Rada obce ukládá vypracovat „právní rá-

mec“ pro Realizační studii na Sportovně 
– společenský areál Sokolovna.

 T: 31. 8. 2009, O: JUDr. Mach
2.4. Rada obce ukládá prověřit možnost in-

stalaci sloupků na začátek ul. Ulička (ze 
strany Masarykovy ulice)

 T: 10. 8. 2009, O: D. Dofek 
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o  čerpání roz-

počtu obce za I. pololetí 2009 na vědomí.
3.2. Rada obce vzala zprávu o činnosti spole-

čenských a zájmových organizací na vě-
domí.

 Usnesení rady č. 16/2009 
 ze dne 10.8.2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila instalaci retardéru 

na ul. Ulička.
1.2. Rada obce schválila program jednání ZO 

konané dne 27.8.2009. 
1.3. Rada schválila podání žádosti o  dotaci 

na výstavbu Domu pro seniory.
1.4. Rada obce schválila podání žádosti o do-

taci na zateplení OÚ.
2.  Ukládá:
2.1. Rada obce uložila prověřit majetkopráv-

ní vztah k pozemku p. č. ZE 1430 v kata-
strálním území obce Pasohlávky.

 T: 31.8.2009, O: JUDr. Mach 
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o  zajišťování 

úklidu v obci na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí rozpracovaný 

systém evakuace ze ZHP JE Dukovany.
3.3. Rada obce vzala na  vědomí průběžnou 

zprávu o projektové připravenosti Domu 
pro seniory.

3.4. Rada obce vzala na  vědomí průběžnou 
zprávu o  developerském projektu Nad 
Dolinami.

3.5. Rada obce vzala na vědomí podanou in-
formaci o stavu soudního sporu o budo-
vu školní jídelny – U Florinka č. p. 57. 

 Usnesení rady č. 17/2009 
 ze dne 24.8.2009
 
 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila povolení výjimky 

z počtu dětí, dle § 23 odstavce 3 a § 177 
odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb v plat-
ném znění, ze stanoveného počtu 24 dětí 
na třídu na 25 dětí na třídu, výjimka je 
schválena na období od 1. 9. 2009 do 30. 
6. 2010.

1.2. Rada obce schválila Smlouvu o  při-
pojení k  distribuční soustavě č. 
700121493000010 se společností E.ON 
Distribuce, a. s.

1.3. Rada obce schválila a  doporučila ZO 
ke  schválení Rozpočtové opatření č. 
3/2009

1.4. Rada obce schválila zadání výběrového 
řízení na realizaci developerského zámě-
ru na ul. Nad Dolinami.

1.5. Rada obce schválila zadání výběrového 
řízení na  opravu chodníku mezi koste-
lem a ZŠ.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o hostová-
ní podniku lidové technické zábavy.

1.7. Rada obce dodatečně schválila rozšíření 
programu jednání ZO dne 27. 8. 2009 
o  projednání nové Zřizovací listiny pro 
ZŠ a výzvy k odstranění nesouladu v ka-

tastru nemovitostí.
1.8. Rada obce rozhodla s platností od 1. 9. 

2009 účtovat k  platným cenám za  eko-
nomické činnosti (kopírování, hlášení 
v MR, kopírování faxování atd.) přísluš-
nou sazbu DPH.

1.9. Rada obce schválila Dohodu o ustanove-
ní společného školského obvodu s Obcí 
Popice.

1.10. Rada obce schválila vícepráce 
na ul. Náves v důsledku výměny podloží 
pod zámkovou dlažbou ve výši 290.000,- 
Kč včetně DPH.

1.11. Rada obce rozhodla o zákazu vjez-
du aut nad 3t na ul. Náves.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypsání výběrového 

řízení na realizaci developerského zámě-
ru na ul. Nad Dolinami.

 T: 31. 8. 2009, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá vypsání výběrového 

řízení na  opravu chodníku mezi koste-
lem a ZŠ.

 T: 31. 8. 2009, O: starosta
2.3. Rada obce uložila osobně projednat exe-

kuční příkaz vydaný na  ............. s  exe-
kutorem, případně s  dalšími právními 
institucemi.

 T: 15. 9. 2009, O: JUDr. Mach
2.4. Rada obce uložila uzavřít dodatky k ná-

jemním smlouvám o úpravě platné ceny 
zvýšené o příslušnou sazbu DPH.

 T: 31. 8. 2009, O: starosta
2.5. Rada obce uložila připravit Směrnici 

k povinnosti plátce DPH.
 T: 15. 9. 2009, O: starosta
2.6. Rada obce uložila zpracovat podklady 

a návrh na úpravu ceny stočného v dů-
sledku povinnosti úhrady DPH.

 T: 30. 9. 2009, O: starosta
2.7. Rada obce ukládá řešit s  Úřadem pro za-

stupování státu ve  věcech majetkových 
požadavek na úhradu bezesmluvního 
užívání pozemku p.  č. st. 333/2 (poze-
mek pod MŠ) ve výši 49.837,- Kč.  

 T: ihned, O: starosta, JUDr. Mach
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere zprávu o  vyhodnocení 

investic ul. Mrštíkova a  hřbitovní zdi 
na vědomí. 

3.2. Rada obce vzala na  vědomí žádost ob-
čanů ul. Ivaňská a Pouzdřanská adreso-
vanou společnosti E.ON o  odstranění 
stožárů a vedení vysokého napětí.

 Usnesení rady č. 18/2009 
 ze dne 7.9.2009

 Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila členy výběrové ko-

mise pro stavby IS a  komunikace Nad 
Dolinami a chodník mezi budovami ZŠ 
a kostelem. 

1.2. Rada obce schválila opravu chodníku 
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před č. p. 490  za sjednaných podmínek.
2.  Ukládá:
2.1. Písemně vyzvat Raiffeisen Agro Morava 

s.r.o. k předložení dokumentace dle vy-
daného stavebního povolení.

 T: ihned, O: starosta 
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o  hodnocení 

provozu ČOV na vědomí

 Usnesení z jednání ZO č. 4/2009 
 ze dne 27.8.2009

1.  ZO schvaluje:
1.1. Předložený rozpočet s celkovými příjmy 

34.079.716,- Kč a výdaji 40.786.000,- Kč
1.2. Navýšení investičního úvěru KA 

0901991 ze dne 29. 4. 2009od Volksbank 
CZ, a.s. na 7 mil. Kč

1.3. Prodej stavebních pozemků na  ul. Nad 
Dolinami, definovaný přiloženou zasta-
vovací studií a seznamem kupujících

1.4. Smlouvu o  zřízení věcného břemene se 
společností Raiffeisen Morava, spol. s.r.o. 
na uložení vysokého napětí na pozemky 
p.  č. 793/2 – ostatní plocha, 2542/1 – 
ostatní plocha, 2545/2 – ostatní plocha, 
2565/41 – ostatní plocha, 2565/44 – 
ostatní plocha, 2843 – ostatní plocha a to 
za cenu 20.000,- Kč

1.5. Prodej pozemku p.  č. 2240/7 o  výmě-
ře 458 m2 za  cenu 8,- Kč/m2 panu 
Jaroslavovi Pokornému, Hybešova 142, 
Tetčice

1.6. Prodej pozemku p.  č. 71/8 o  výměře 
37 m2 za  cenu 40,- Kč/m2 panu Josefu 
Měřínskému, ulice Nová, Vranovice

1.7. záměr prodat pozemek p.  č. 71/7 o  vý-
měře 37 m2

1.8. Zřizovací listinu příspěvkové organi-
zace Základní škola a  Mateřská ško-
la Vranovice, příspěvková organizace 
s účinností od 1. 9. 2009 

1.9. Závazek obce, že po dobu 10 let od na-
bytí pozemku p. č. 333/2 zachová školu 
– tento požadavek je pro Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 

2. ZO ukládá:
2.1. Rozepsat schválený rozpočet do jednot-

livých položek
 T: ihned, O: starosta
2.2. Dodržení schváleného rozpočtu na  rok 

2009
 T: 31. 12. 2009, O: rada
2.3. Pověřuje Radu obce  v  jednání o koupi 

pozemků v Dolinách p.  č. 2565/1 o vý-
měře 15077 m2, p. č. 2565/17 o výměře 
7550 m2, p.  č. 2565/16 o  výměře 3438 
m2 za  účelem výstavby RD a  vinných 
sklepů

2.4. Vypracování zastavovací studie pozem-
ků v Dolinách, včetně ekonomické roz-
vahy využitelnosti pozemků s  vazbou 
na užívání objektu Atraxu

 T: 30. 9. 2009, O: starosta

2.5. Kontrolnímu výboru prověřit majetkové 
vypořádání pozemků parcelní číslo st. 
278, st. 769, st. 770, st. 771, st. 773 a st. 
951/3

 T: 30. 9. 2009, O. předseda KV
3.  ZO bere na vědomí:
3.1. Zprávu o kontrole usnesení 
3.2. Zprávu o činnosti Rady obce
3.3. Předloženou zprávu o  vývoji rozpočtu 

za I. pololetí 2009
3.4. Zprávu o  plnění investic a  oprav na  r. 

2009

zl Svozznebezpečnéhozodpadu

se bude konat v naší obci v sobotu 
21. 11. 2009. Rozpis jednotlivých 
zastávek a druhy sbíraných odpadů 
jsou uvedeny v následující tabulce. 
Odpad je nutné zanést k autu na 
uvedené zastávky. 

zl Vývozzpopelnic

V pátek 25. 9. 2009 skončil 
týdenní svoz popelnic. Další svoz 
bude 9. 10. 2009 a potom vždy po 
14-ti dnech, každý lichý týden. 

zl Capartizsezbudouzscházetzvez
školnímzklubu

Klub maminek bude otevřen ve 
středu a v pátek od 9:30 do 11:30 
hodin v prostorách Školního klubu. 
Začíná se ve středu 7. 10. 2009.  
Vezměte s sebou dobrou náladu, 
přezůvky a 10,- Kč.

Klub je určen pro maminky 
s dětmi do tří let. Více na  
http://klubmaminek.webpark.cz/
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Okna školy dokořán
Novinky nového školního roku

Mateřská škola:
pracuje s  73 dětmi ve  třech třídách. Kapacita MŠ je tak 

naplněna na 97% s tím, že zbývající dvě místa jsou vyhrazena 
pro mimořádné situace. Do  školního roku 2009/2010 bylo 
nově zapsáno 18 dětí. Posilou učitelského sboru je paní učitelka 
Drahomíra Říhová z Ivaně.

Během prázdnin došlo k částečnému vymalování a obnově 
sedacího nábytku jedné třídy. Dále pokračuje úprava školního 
dvora a zahrady.

Základní škola:
1. A  třída byla otevřena s  počtem 18 dětí, pod vedením 

paní učitelky Mgr. Jany Sedláčkové. Velkou novinkou je zřízení 
asistenta pedagoga, který se věnuje žákům se specifickými 
poruchami učení, na doporučení pedagogicko-psychologické 
poradny.

Na  prvním stupni máme 5 tříd, z  toho 1. – 3.  třída je 
vyučována v budově U Floriánka, ostatní na ulici Masarykova.

Po  dvou letech byla otevřena opět pouze jedna 6. třída 
s počtem 28 žáků s třídní učitelkou Mgr. Janou Masaříkovou. 

Od nového školního roku máme uzavřený školský obvod 
s obcí Popice, nicméně z této obce k nám do 6. třídy nepřišel 
ani jeden žák. Uvidíme v příštích letech.

Další novinkou a  pro některé i  překvapením je nová 
výmalba jedné poloviny základní školy na  ulici Masarykova 
a výzdoba školního klubu (podrobněji na internetu).

Ve  školní jídelně si od  září můžete pochutnat na  jídlech 
vyráběných za  pomoci nejmodernější techniky – tzv. 
konvektomatu, který zvládá několik příprav pokrmů na jednou 
a  byl do  školní kuchyně vítaným pomocníkem. Ceny obědů 
zůstávají alespoň do konce roku 2009 stejné.

Celkové počty žáků na škole:
• stupeň – 99 žáků (děti převážně z Vranovic)
• stupeň - 147 žáků (žáci i  z  okolních obcí – Ivaně, 

Přibic, Pouzdřan, Žabčic, Hrušovan a Popic)
Celkem: 246 žáků

Na základní škole došlo vlivem odchodu silného ročníku 
k poklesu žáků asi o 35; což má za následek snížení početního 
stavu personálu i následné nižší prostředky poskytované JmK.

Aktuality o  dění v  Mateřské i  základní škole naleznete 
na internetových stránkách: www.skolavranovice.cz

Oldřich Vybíral, ředitel školy

Školní klub rozveselily 
pohádkové postavičky

Prázdniny skončily a společně se začátkem školního roku 
byla zahájena činnost školního klubu, které předcházelo 
vymalování klubové chodby kresbami pohádkových 
postaviček. Snahou bylo vytvořit dětem k  odreagování 
od školních povinností útulné prostředí. 

Oslovila jsem paní Soňu Doležalovou, maminku dětí, které 
školní klub navštěvují, jestli by mi s tím pomohla. 

Chtěla bych jí touto cestou velice poděkovat za nezištnou 
a obětavou práci, které věnovala celý volný víkend.

Zuzana Zedníčková, vychovatelka školního klubu

zl S psychickýmizpotížemiznovězdo Pohořelic

MUDr.  Lucie Pulkrábková zahájila 1. 9. 2009 provoz 
psychiatrické ordinace v  Pohořelicích, Brněnská 120. 
Rozsah poskytované péče - diagnostika a léčba duševních 
poruch (deprese, úzkostné poruchy, onemocnění 
schizofrenního okruhu, poruchy ve  stáří - paměť, 
demence, deprese), problematika alkoholu a  jiných 
závislostí. Komplexní psychofarmakologický přístup, 
krizová intervence.

Ordinační hodiny: pondělí 8 -18 h, úterý 8 – 14 h, 
středa 8 - 16h, čtvrtek 12 - 18 h. 

Telefon do  ordinace: 725  865  114, e-mail: 
Pulkrabkova10@seznam.cz
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Vidina utkání mezi vesnicemi a  nečekaná příprava 
přibických soupeřek vybičovala i  ženy z Vranovic, které také 
začaly s pravidelným tréninkem. Ale i tady šla vážnost stranou. 
Z tréninkového hřiště se ozýval především smích a srandičky. 
A na posilněnou nechyběly ani domácí buchty.

Přesně týden po  vranovických hodech 22. srpna 2009, 
ožil pak místní fotbalový stadion neobvyklým rozruchem 
a  mimořádným počtem fandících diváků. Na  neobvyklou 
událost se jich přišlo podívat odhadem na čtyři sta. Nechyběly 
atrakce pro děti, roztomilí maskoti, čepované pivo, kofola 
a grilované maso.

První historické klání mezi vesnicemi si nenechali ujít ani 
starostové. A své ženy přišli podpořit.

„Jako jedna rodina fandí celá dědina,“ zahlaholil 
na  povzbuzení starosta Přibic František Stankovič. Jeho 
protipartner Jan Helikar nezapomněl navíc popřát nasazeným 
hráčkám aby svůj zápas přežily ve zdraví. „Přeji hodně zdaru,“ 
poslal vzkaz „svému“ týmu a na kuráž vystřelil při slavnostním 
výkopu fotbalový míč do výšek. 

To co je v  běžných zápasech skandálem nesmí naopak 
na babském fotbale chybět. Úplatky pro rozhodčího. Zatímco 
loni uplatily vranovické ženy sudího živým seletem letos 
je předběhly přibické soupeřky. Neváhaly s  sebou přivézt 
vykrmenou husu. Domácí hráčky jim to oplatily už během 
zápasu. Dopingem v podobě fernetu nepohrdaly a k posilnění 
přizvaly i sudího. A ten, aby obstál v neobvyklé roli, podporoval 
svou nerozhodnost navíc pivem.

Tím zůstávali zpočátku zaskočeni přibičtí fanoušci, ale 
především trenér hostů Petr Lang. Jeho nervozita a pokřikování 
na  rozhodčího vygradovaly k  infarktovému nebezpečí a  tak 
nakonec i  on svolal alkoholovou poradu a  nechal vážnost 
stranou.

Poločas přinesl vranovickým krutou ránu. Skóre v  tu 
chvíli činilo 2:0. To se hráčkám podařilo vyrovnat dvěma 
následujícími penaltami. O  vítězi se tedy rozhodovalo až 
v  konečných penaltách. Brankářky jich musely pochytat 
celkem dvaapadesát. Štěstí se nakonec obrátilo k  místnímu 
týmu. Zvítězil těsně 9:8. Vítězství však nezískaly vranovické 
hráčky snadno. „Přibice byly hodně silné. Určitě trénovaly 
o sto šest. Na rozdíl od nás. My jsme si vždycky odkopaly to 
nejnutnější a pak jsme probíraly teorii v restauraci,“ přiznala 
Gábina Vinická.

„Prohrály jsme, ale nic si z toho neděláme. Šlo především 
o  srandu. Příští rok pozveme Vranovice na  přibické hřiště 
a tam je porazíme,“ nepochybuje kapitánka hostujícího týmu 
Blanka Brychtová. 

Na hráčky i jejich fanoušky čekalo po zápase ještě grilování, 
točené pivo a společná zábava s živou muzikou. 

Dagmar Humpolíková

Společenské dění
Babský fotbal: husa, fernety a vítězství ...pokračování ze strany 1

Foto: Václav Šálek a Dagmar Humpolíková
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Hody navštívilo přes 1300 
lidí
V první polovině srpna uspořádal Sportovní klub tradiční 

hody. Počasí vyšlo a  dalo tak základní předpoklad k  dobré 
návštěvnosti a  zábavě. V  sobotu nás provázela již naposledy 
kapela Karla Pešla, v  neděli zahráli Ištvánci, někteří si je 
neustále pletli s  Blučiňáky, a  v  pondělí Fantazie. Všichni 
hráli velmi pěkně a  ve  spojení s  dobrým počasím a  solidně 
zajištěným občerstvením byla zábava všechny tři dny na velmi 
dobré úrovni. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této 

akce a následném úklidu areálu sokolského hřiště, nebudu je 
jmenovat, ale jedno jméno přece jen zmínit musím. Manželka 
jednatele SK paní Martina Ježová se podílela velmi obětavě 
a  aktivně nejen na  přípravách a  úklidu akce. Ale především 
všechny tři hodové večery pracovala u  okénka s  lihovinami, 
kde pomohla zajistit rekordní tržby. Kdo toto okénko navštívil 
alespoň jednou za  život ze strany obsluhy ví o  jak extrémně 
náročné pracoviště se jedná. A to vše musela spojit se starostí 
o rodinu a malého čtyřletého chlapce. Klobouk dolů.

Koho zajímá návštěvnost jednotlivých dní, tak tady je: 
sobota 804 lidí, neděle 88 lidí a  pondělí 458 návštěvníků. 
V  neděli stárci při zvaní prodali lístky za  15.250,- Kč. To 
je bohužel jediné za  co jim děkuji, jinak…. ne, nebudu se 
vyjadřovat.

Rosťa Trojan

K věci
Hody mají v každé vesnici nezastupitelné místo. Na největší 

událost roku se sjíždí rodáci aby se setkali se svými příbuznými 
a  pobavili se s  lidmi, které znají od  dětství. Hodovou parádu 
dělá krojovaná chasa. A velmi záleží na tom, jak se svého úkolu 
zhostí. Stárci mohou svému okolí dávat trpně najevo že to „nutné 
zlo“ nějak přežijí. Jenže tak ošidí o zážitek, na který mohou léta 
vzpomínat, nejen sebe, ale i ostatní hodovníky.

Mohou se ale také nést ve svých krojích dědinou a tanečním 
parketem s hrdostí a nadšením. A  jejich juchání a hlaholivý zpěv 
bude rozdávat nakažlivou radost do širokého okolí. Být stárkem 
je totiž výsada. Často jen jednou za život.

Dagmar Humpolíková

Ve Sportbaru vybrali Kvašák 
roku 2009
Začátkem srpna se ve  Sportbaru konal již třetí ročník 

soutěže o vranovický kvašák roku. 
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem čtrnáct soutěžních 

vzorků, ze kterých přítomní návštěvníci vyhodnotili jako 
nejlepší kvašák od  paní Zemanové. Jako druhý se umístil 
kvašák Jirky Rause a  třetí místo obsadil se svým produktem 
Petr Fröhlich. I ostatní soutěžní vzorky nepostrádaly vysokou 
kvalitu a  všichni přítomní měli možnost porovnat skutečně 
rozmanité kombinace chutí.

Výše zmiňovaní nejlépe umístění obdrželi od  pořadatele 
slíbené ceny a i všichni ostatní zaslouží poděkování a uznání.

Za rok v srpnu pořádáme další ročník a těšíme se, že bude 
opět co ochutnávat.

Rosťa Trojan

Foto 3x: Eva Dofková

Smíšený pěvecký sbor Vranovice a Hustopeče hledá 
nové lidi se zájmem zpívat. Pokud si rádi zazpíváte, 
doma, při práci, na  oslavách neváhejte a  dejte o  sobě 
vědět. Zkoušíme v  obřadní síni OÚ Vranovice vždy 
v pondělí od 18 do 20 hodin. Těšíme se na vás.

Josef Dofek
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Skauti
Tábor 2. oddílu Jaguáři Vranovice

Ztroskotali jako Robinson 
a dojili kozy jako Pátek
Také letos se náš oddíl vypravil na  dva týdny 

za dobrodružstvím a zážitky na stanový tábor. Naším dočasným 
domovem se stala louka nedaleko obce Smrk v okrese Třebíč. 
Tábora se zúčastnilo na  čtyřicet vedoucích a  dětí, z  nichž 
většina je na  prvním stupni základní školy. Kromě dětí 
a vedoucích z Vranovic s námi jela i část hustopečského oddílu, 
který vlastní tábor letos neměl. 

Letos poprvé jsme s  tak malými dětmi vyrazili na  celých 
14 dní (v předchozích letech pouze na deset). O co statečnější 
pak byli Dan s Lukáškem, kteří se teprve v září vydali do první 
třídy. Počasí nám až na pár dní přálo a my jsme si mohli užívat 
prosluněných letních dní.

Pomyslnou červenou nití náš pobyt letos protkávaly 
příhody Robinsona Crusoa, námořníka z  Yorku. Naši malí 
táborníci zažili s Robinsonem ztroskotání na pustém ostrově, 
hledali si obživu, lovili a  následně i  dojili divoké kozy. 
Nechyběla záchrana Pátka, učení se novým dovednostem 
domorodců či boj s piráty. Na konci tábora se všem podařilo 
překonat nástrahy „pokladovky“ a  úspěšně „doplout“ zpátky 
do  Robinsonova rodného Yorku. Tam na  ně (a  samozřejmě 
i na Robinsona) čekala hostina hodna králů.

Během tábora, a  to jak v  rámci celotáborové hry, tak 
i mimo ni, si děti vyzkoušely mnohé dovednosti a netradiční 
činnosti. Například při etapě nazvané Cesta k  vraku, měli 
za úkol na Pálavách (dvoumístné nafukovací kánoe) přeplavat 
rybník a přivézt z protějšího břehu zásoby v podobě svačiny 
pro celou družinku. Pro spoustu dětí bylo zážitkem také zdolat 
lanový žebřík sahající do  výšky dvanácti metrů s  následným 
slaněním zpět na zem. Samozřejmě nechyběly tradiční skautské 
a tábornické dovednosti – ať už to byla velmi populární práce 
s pilou a sekyrou (jinak řečeno řezání a štípání dřeva), příprava 
a  rozdělání ohně, či výroba a  pečení hadů z  vlastnoručně 
vyrobeného těsta.

Tradicí našich táborů jsou i  jednodenní a  dvoudenní 
výpravy. Letos jsme na  jednodenních výpravách navštívili 
zámek v  Náměšti nad Oslavou a  depozitář Moravského 
zemského muzea na  zámku v  Budišově, kde MZM ukládá 
preparované exponáty zvířat z  celého světa. Dvoudenní 
výpravy se zúčastnili zejména starší účastníci tábora. Letos 
výjimečně neputovali pěšky, ale zdolávali na lodích Dalešickou 
přehradu.

O táboře by se toho dalo napsat tolik, že by již nezbyl prostor 
na další články. Nastínil jsem jen střípky z programu. Zájemci 
o podrobnější seznámení s průběhem tábora mohou navštívit 
naše webové stránky na adrese http://jaguari.junakvranovice.
cz. Zde vycházely již v  průběhu tábora krátké zápisky, které  
měly sloužit zejména rodičům našich táborníků, aby měli 
přehled o dění na táboře.

Na  webu se také dozvíte termíny pravidelných schůzek 
v tomto skautském (školním) roce a novinky z činnosti oddílu.

Vít Rusňák – Virus, vůdce 2. oddílu Jaguáři Vranovice

Roverská družina Vranovice

„Vysloužilí“ skauti založili o  prázdninách novou družinu, 
říkají si roveři. Se svými zážitky proto budou čtenáře 
Vranovického zpravodaje seznamovat pod novou hlavičkou, 
Roverská družina Vranovice.

Výstupu na Velkou Deštnou 
předcházela noc pod 
hvězdami
Výpravy do  Orlických hor se účastnili pouze roveři 

z Vranovic, nakonec nás jelo celkem pět. Odjížděli jsme v pátek  
11. září z Vranovic vlakem do Brna. Tam jsme přesedli na vlak 
směr Choceň a Opočno, kde jsme vystupovali. Z Opočna jsme 
pokračovali autobusem přes Dobrušku do Deštné.

První den na výpravě, tedy v pátek jsme šli pár kilometrů 
v noci abychom došli aspoň přibližně na místo, kde jsme chtěli 
spát. Tam jsme stejně nedošli a  zastavili jsme se u  kostela 

Z činnosti spolků

Foto: Vít Rusňák

Foto: Simona Mikulíková
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sv. Matouše, na  louce, kde jsme nakonec přespali pod 
hvězdami. Druhý den ráno jsme šli na Velkou Deštnou která 
je v nadmořské výšce 1115 metrů. Tohoto bodu jsme dosáhli 
zhruba kolem poledne, byl to náš nejvyšší výstup. Poté jsme 
zase klesali dolů.

Další naše zastávka byla na  místě zvané Meziříčí. Uvařili 
jsme si na  plynových vařičích oběd a  potom to šlo z  kopce 
do  kopce, a  pořád dokola. Celá naše cesta vedla po  hřebenu 
Orlických hor, kde jsme  viděli zbytky hraničního opevnění. 

Měli jsme se vrátit sice až v  neděli, ale kvůli špatnému 
počasí jsme se rozhodli cestu o kousek zkrátit a jet domů. Tak 
jsme se vydali na cestu do Rokytnice odkud nám jel vlak přes 
Hradec Králové, Pardubice a Brno až do Vranovic, kam jsme 
dorazili v neděli v jednu hodinu ráno.

Simona Mikulíková

Rybáři 

Nejzdatnější rybář si odnesl 
notebook, nejmenší ryba 
vysoutěžila „zelenou“
V  červnu se o  víkendu  na  Stříbrňáku konaly rybářské 

závody. V sobotu pro dospělé a v neděli pro mládež. Na sobotu 
byly vstupenky prodány již v  předprodeji. Celkem 110 míst 
se obsadilo na tomto malém rybníčku. K původní obsádce se 
vysadilo ještě 500 kg kapra o velikosti 45 - 55 cm, bohužel kapr 
o větší velikosti přislíbený Rybářstvím Pohořelice se nepodařilo 
odlovit.

Stanovením horní míry kapra od letošního roku na 70 cm 
na  místních vodách, dává šanci pro příští ročníky závodů 
k  ulovení větší ryby. Propozice se proti minulým závodům 
nezměnily, to znamená, že se lovilo na  plavanou s  jedním  
prutem. Vnadění před i po celou dobu závodů bylo zakázáno. 
Někteří se divili proč, ale vodní plocha je tak malá, že pokud 
by  každý závodící vnadil mohlo by dojít k silnému znečištění 
vody, to je jeden důvod a druhý je, že následující den loví děti 
a při intenzivním vnadění se rybí obsádka zasytí a  druhý den 
by byli malí závodníci bez úlovku.

Zahájeno bylo dle propozic přesně v 6 hodin. První ryba 
na sebe nechala dlouho čekat, to nenasvědčovalo nic dobrého. 
První se ulovil kapr 47 cm, pak za několik minut další kolem 
padesáti, ale nebylo to ono, rybám moc nechutnalo. Počasí 
bylo jak na objednávku, ale den před závody se v noci strhla 
bouře doprovázená silným větrem a  oblohou plnou blesků. 
Mohl by to být důvod proč rybám nechutná. Nakonec se 
ulovilo 28 kaprů z nich největší měřil 53 cm, 9 karasů, 5 cejnů, 
2 plotice a po jednom amur a lín. Na 110 závodících opravdu 
málo. Bohužel a  možná bohudík, že člověk v  tomto přírodu 
ještě neovládá.

Spokojení určitě byli ale vítězové, kteří si odnesli 
hodnotné ceny, notebook, fotoaparát,  rybářský set a k  tomu 
na  vzpomínku pohár. Tradičně nejmenší ulovená ryba, tedy 
rybář, byl odměněn flaškou zelené. První cenu si odnesl člen 
naší organizace Martin Reim ze Židlochovic, druhou Vašek 
Klíma z  Vranovic a  třetí cena putovala s  Janem Sellnerem 
do Pohořelic . Před vyhlášením cen byla ještě losována tombola 
o třiceti cenách, kde hlavní cenou byla opět uzená kýta. Kdo 
zůstal bez úlovku, mohl si zakoupit pstruha nebo makrelu 
na rožni a pro příznivce nerybího jídelníčku byla připravena 
uzená cigára od místního řezníka. Po  loňské zkušenosti, kde 
nezbyla uzená cigára ani ryba, připravilo se jich více, aby 
ochutnali i nerybáři, kteří se přišli jen tak kouknout. 

Na dětské závody přišly 
i malé rybářky
Nedělní závody se už těšily velkému zájmu dětí z Vranovic 

a  širokého okolí. Svítání nás přivítalo modrou oblohou 
a nehybnou hladinou Stříbrňáku. Již před čtvrtou hodinou se 
začali závodníci scházet a obsazovat místa. I přesto, že začátek 
byl stanoven na 6 hodin, poslední se zapsal až v osm hodin. 
Prostě to vstávání! Přes sto atraktivních cen bylo přichystáno 
v čele s fotoaparátem Samsung.

Rovných 80 dětí čekalo na  zahajovací pokyn. 
Po  odstartování to vypadalo, že dnešní den bude podobný 
tomu sobotnímu, splávky stály bez  pohybu na  hladině. Ale 
po pár minutách se přece jenom začaly potápět. První rybou byl 
pstruh duhový, těmi se podařilo díky sponzorům na poslední 
chvíli nedělní závody zarybnit. Potom jako na povel šla jedna 
ryba za  druhou. Nejvíce se na  břehu objevovali pstruzi, ale 
i  nějaký ten kapřík a  karas. V  průběhu závodů si závodníci 

Foto: Luboš Mrkvica
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mohli zdarma odebrat občerstvení a prohlédnout si vystavené 
ceny. Největším překvapením byla vysoká účast holek co by 
závodnic, z celkového počtu 80 jich bojovalo o ceny 25.

Ukončení závodů bylo v 10 hodin, poté nastalo sčítání, které 
není nijak jednoduché. Sčítají se všechny ryby v centimetrech 
a převádí se na body, někdy to trvá i půl hodiny. Co se vlastně 
všechno chytlo? 65 pstruhů, 20 kaprů, 7 karasů, 4 cejni, 4 líni, 
3 jeseni a po jednom plotice a štika.

Nejvyšší titul si odvezl jediný zástupce  z Velkých Němčic 
Tomáš Vintrlík se 155 body, druhé místo obsadil Jan Cigánek 
z Brna a o bronzovou příčku se podělili zástupci z Vranovic, Jiří 
Plíšek a Mirek Veselský. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli 
na  organizaci a  samozřejmě sponzorům: Obec Vranovice, 
Obec Velké Němčice, Obec Křepice, Eurookna Ludvík 
Vranovice, Vinařství Reim Židlochovice, Kurka Jaroslav 
Vranovice, Kopřiva Antonín-příslušník 63 PTP Přísnotice, 
Furch František-hudební nástroje Velké Němčice, Dřevomonta 
Židlochovice, Vrátný Karel Vranovice, Klempex Vranovice, 
Koudy bar Velké Němčice, Mrkvica Jaroslav Křepice, Klimus 
Ladislav Velké Němčice, Pila Vacek Vranovice, Kilinger 
rybářské potřeby Vranovice, Ing.  Nechvátal-autodoprava, 
Čaloud Josef Vranovice, Kovovýroba Olejník Přísnotice, 
Sklenářství Svoboda Pohořelice, Havrila řeznictví Vranovice, 
Czechmeister Zdeněk Přísnotice, Vinařství Dofek Vranovice, 
Vinařství Celnar Vranovice, Korčák Ivo Vranovice. 

A ještě jedna informace: 24. 9. 2009 začal na rybářské chatě 
ve  Vranovicích rybářský kurz pro mládež do  15 let. Bližší 
informace na tel. 723 065 667.

Luboš Mrkvica

Sbor dobrovolných hasičů

Sedm minut stačí 
Vranovickým k výjezdu
Jednotka se od jara zúčastnila několika výjezdů k požárům 

a samozřejmě i několika námětových cvičení. 
Dne 21. 5., krátce po  deváté hodině, byl naší jednotce 

vyhlášen výjezd k  požáru technických prostor ve  škole 
na Šumické ulici v Pohořelicích. Po příjezdu na místo zásahu 

jsme byli velitelem zásahu vyrozuměni, že se jedná o námětové 
cvičení. Naše jednotka dostala za úkol s pomocí čerpadla PPS-
12 zřídit stanoviště pro doplňování vody z  místní požární 
nádrže. Cvičení se účastnily také jednotky HZS Pohořelice, 
Židlochovice a SDH Pohořelice.

Dne 20. 6. prováděla naše jednotka pročištění kanalizace 
na ulici Nová. 

Dne 30. 6. byl jednotce nahlášen požár učebny v základní 
škole v  Pohořelicích, opět se jednalo o  námětové cvičení. 
Po  příjezdu na  místo zásahu byla naše jednotka určena 
k  přímé spolupráci se zásahovou plošinou povolanou z  PS 
Brno-Lidická. Onou „zachráněnou“ osobou nebyl nikdo jiný, 
než sám vedoucí cvičení a velitel PS Pohořelice npor. Roman 
Bittner. 

Dne 31. 7. byl v odpoledních hodinách nahlášen jednotce 
požár strniště ve směru na Velké Němčice. Jednotka v počtu tří 
členů vyjížděla do šesti minut od vyhlášení poplachu. Na místě 
zásahu pak prováděla hašení strniště a  zbytků slámy pomocí 
otočné proudnice. 

Dne 1. 8. byl jednotce ve  večerních hodinách vyhlášen 
výjezd k  požáru dopravních prostředků opět ve  směru 
na Velké Němčice. Naše jednotka vyjížděla v počtu čtyř členů 
do sedmi minut. Na místě zásahu jsme zjistili, že šlo o nehodu 
jízdního kola a malého motocyklu, který následně zachvátily 
plameny a došlo k jeho úplnému shoření. Na místě se v době 
našeho příjezdu nacházela ZZS, která ošetřovala dva popálené 
účastníky dopravní nehody. Provedli jsme očistu vozovky 
a zasypání uniklých provozních kapalin sorbetem.     

Dne 20. 8. byl krátce po desáté hodině vyhlášen jednotce 
výjezd k  požáru rodinného domu ve  Velkých Němčicích 
na  Brodačské ulici. Jednotka vyjížděla v  počtu tří členů 
do sedmi minut. Na místě zásahu byla naše jednotka pověřena 
vynášením materiálu do dvorního traktu a jeho dohašováním 
pomocí jednoho vedení typu C. 

Dne 25. 8. byl jednotce vyhlášen výjezd k  požáru stohu 
slámy u obce Uherčice. Jednotka vyjížděla v počtu čtyř členů 
do  sedmi minut. Po  příjezdu na  místo zásahu dostala naše 
jednotka pokyn k provádění ochlazovacích prací na nehořící 
části stohu. Dále jsme provedli doplnění hasební látky 
a  prováděli dohlídání požářiště až do  zhruba jedné hodiny 
noční, kdy jsme byli vystřídáni pracovníkem firmy ZVOS.  

Dne 12. 9., krátce po půlnoci, byl jednotce vyhlášen výjezd 
k  požáru osobního automobilu ve  směru na  Ivaň. Na  místě 

Foto: Luboš Mrkvica

Účastníci cvičení v budově školy na Šumické ulici 
v Pohořelicích. Foto: archív SDH Vranovice



Vranovický	zpravodaj	 11

také zasahovaly HZS Pohořelice a  SDH Přísnotice. Jednalo 
se o požár osobního automobilu, který zde byl již delší dobu 
odstaven a byl zřejmě zapálen úmyslně.

Dne 18. 9. byl jednotce vyhlášen výjezd k úniku neznámých 
kapalin do  mlýnského náhonu ve  Velkém Dvoře. Na  místě 
zásahu jsme byli velitelem vyrozuměni, že se jedná o námětové 
cvičení s  cílem okamžitě sestavit nornou stěnu a  nacvičovat 
jímání uniklých látek z vodní hladiny. Velitelem jednotky PS 
Pohořelice npor. Romanem Bittnerem jsme byli pochváleni 
za aktivní přístup. 

Naše jednotka se takovýchto námětových a prověřovacích 
cvičení účastní vždy šestkrát do roka. Mezi nejčastější scénáře 
patří právě simulované požáry budov jako jsou školy a školky, 
různé výrobní a skladovací prostory nebo požáry automobilů 
po  dopravní nehodě. Cílem je vždy prověřit výjezdové časy 

jednotek, jejich dojezdové doby na místo zásahu a samozřejmě 
i  jejich vzájemnou součinnost a  připravenost splnit svěřené 
úkoly. Vzhledem k  tomu, že naše jednotka je v  oblasti 
Pohořelicka jedinou jednotkou SDH, která spadá do skupiny 
JPO III (výjezd do 10-ti minut) je její připravenost a vybavenost 
velmi důležitá. Vždyť jen v prvním stupni poplachu musí naše 
jednotka vyjíždět do dvanácti nejbližších okolních vesnic.  

„Nebojová“ činnost jednotky
Velitel naší jednotky se pravidelně účastnil okrskových 

schůzí Brna-venkov, které proběhly v letním období v Telnici 
a  Těšanech. Na  podzim se jedna z  těchto schůzí uskuteční 
i u nás ve Vranovicích ve společenské místnosti naší požární 
zbrojnice. 

Naše jednotka v tomto roce zakoupila nejrůznější vybavení 
pro naše družstvo požárního sportu. Namátkou můžeme 
jmenovat hadice typu B a C, proudnice typu C a  sedm kusů 
odlehčených přileb určených pro požární sport. Vzhledem 
k  množství odebraného sortimentu dostala jednotka navíc 
zdarma jednu útočnou proudnici typu C značky Viper, kterou 
bezpochyby plně využijí naše výjezdová družstva. 

Na  zbrojnici též proběhlo několik brigád při nichž se 
uklízela požární zbrojnice a naši strojníci se věnovali pravidelné 
údržbě vozidel. 

V  měsíci červnu jsme se zúčastnili oslav dne dětí a  měli 
jsme, tak jako každý rok, připraveno několik soutěžních 
stanovišť.

Rádi bychom poděkovali našim dvěma novým členům 
Martinu Vaníčkovi a Aleši Fickovi za jejich aktivní přístup jak 
ve výjezdové jednotce, tak i při nejrůznějších brigádách. 

Za SDH Vranovice Marek Augustin a Jan Rohrer

Na dalším cvičení opět ve škole v Pohořelicích asistovali hasiči 
při záchraně osoby. Foto: archív SDH Vranovice

1. září oslavila 90. narozeniny rodačka a někdejší 
obyvatelka naší obce paní Marie Kodýtková, rozená 
Trojanová.

Na oslavě se sešlo kromě mnoha příbuzných též pět 
generací žen. Protože taková situace nastane v málokteré 
rodině a mnozí spoluobčané některou z pěti žen znají, stojí 
fotografie za zveřejnění v našem zpravodaji.

Marie Duroňová

Z redakční pošty

Zde může být příště 
umístěno blahopřání pro 
Vaše blízké. Cena 50 Kč. 
Informace v redakci.
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Oprava fasády kostela 
v datech a číslech

 � Říjen 2005  Farář P. Josef Malík rozhodl o opravě fasády 
kostela.

 � 11. 11. 2005  Žádost Farního úřadu Obecnímu úřadu 
Vranovice o dotaci na opravu fasády

 � 13. 2. 2008  První dar na fasádu 5.000,-Kč
 � 4. 9. 2008 JUDr. Radek Mach: „Já bych možná 

o nějakém finančním zdroji věděl…“
 � 7. 9. 2008 JUDr. Radek Mach sepsal žádost 

o poskytnutí dotace na opravu fasády 
kostela, adresovanou rozpočtovému výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 � 8. 9. 2008 P. Josef Malík jménem Farního úřadu 
Vranovice žádost orazítkoval, podepsal 
a odeslal

 � 9. 10. 2008 Starosta Ing. Jan Helikar přislíbil: „Až 
v roce, kdy budete fasádu opravovat, 
dostanete od obce 300.000,-Kč na fasádu.“

 � 31. 12. 2008 Na běžném účtu Farního úřadu Vranovice 
našetřeno 215.637,82 Kč, zaplaceno 36.490,-
Kč (el. energie, poplatky, desátek), zůstatek 
179.147,82 Kč

 � 1. 1. 2009 Zůstatek z roku 2008: 179.147,82 Kč
 � 3. 2. 2009 Farní úřad žádá Děkanský úřad 

v Pohořelicích o schválení opravy fasády 
kostela. Děkanský úřad opravu schválil. 
Farní úřad ohlašuje udržovací práce 
Městskému úřadu v Pohořelicích

 � 12. 2. 2009 Ministerstvo kultury oznamuje Farnímu 
úřadu Vranovice státní dotaci ve výši 
1.400.000,-Kč.

 � 13. 2. 2009 Biskupství brněnské schvaluje opravu fasády 
kostela

 � 6. 4. 2009 Farní úřad sděluje stavební firmě HaSt, spol. 
s.r.o., že byla vybrána ve výběrovém řízení 
jako dodavatel díla. Kontaktní osobou pro 
přípravu Smlouvy o dílo je JUDr. Radek 
Mach.

 � 4.6.2009 Podepsána Smlouva o dílo „Oprava fasády 
kostela ve Vranovicích.“ Objednatel: 
Římskokatolická farnost Vranovice, 
statutární zástupce P. Josef Malík. 
Zhotovitel: HaSt, spol. s.r.o., zástupce 
p. Roman Stehlík

 � 9. 6. 2009 Začalo se stavět lešení
 � 16.7.2009  Jménem Římskokatolické farnosti 

ve Vranovicích zmocňuje farář P. Josef 
Malík JUDr. Radka Macha k zastupování 
ve věci vyřízení veškerých formálních 
náležitostí pro poskytnutí dotace 

Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím 
UniCredit Bank, jako i ke všem úkonům 
a jednáním s citovanou bankou. 
JUDr. Radek Mach zmocnění přijal. 

 � 27.7.2009  Firmě HaSt z částky 1.400.000,-Kč 
zaplaceno 366.384,-Kč, zůstatek 1.033.616,- 
Kč

 � 10.8.2009 Firmě HaSt z částky 1.033.616,-Kč 
zaplaceno 649.828,-Kč, zůstatek 383.788,- 
Kč

 � 4.9.2009 Firma HaSt, spol. s.r.o. oznamuje přibližné 
navýšení finanční částky za opravu kostela 
o 500.000,-Kč

 � 8.9.2008 Farní úřad podává žádost na OÚ Vranovice 
o přislíbenou dotaci 300.000,- Kč 

 � 17.9.2009 Našetřeno na účtu Farního úřadu 
409.613,72 Kč, zaplaceno 20.207,- Kč za el.
energii a poplatky, zůstatek 389.406,72 Kč.

Právní „zastřešení“ opravy fasády, zajištění různých prací, 
spojených s  opravou, a  dohled nad správným vykonáním 
prací: JUDr.  Radek Mach. Investor: Římskokatolická 
farnost Vranovice. Opravu kostela provádí: HaSt, spol.s.r.o., 
Havlíčkova 28, Hustopeče. Technický dozor: Ing. Leona Tupá. 
Finanční zdroje na  opravu fasády: Ministerstvo kultury ČR, 
věřící a  občané z  Vranovic a  Pouzdřan. Budoucí finanční 
zdroj: Obec Vranovice. Výtvarné zpracování kostela: P.  Josef 
Malík (po poradě s odborníky). Malířské a natěračské práce: 
František Stejskal ml., František Stejskal st., Klempířské prvky: 
KLEMPEX P+K, s.r.o., Nová okna: Eurookna Ludvík, Nové 
ciferníky: Alois Kvasnička, Zlatnické a  restaurátorské práce: 
Ladislav Moravec, Ostatní práce: farníci.

Děkuji všem dárcům, kteří se podílejí a  budou podílet 
jakoukoliv finanční částkou na  opravě kostela Navštívení 
Panny Marie ve Vranovicích. S pomocí Matky Boží a štědrými 
dárci jistě opravu kostela zdárně dokončíme. 

Děkuje a  žehná všem dárcům, spolupracovníkům 
a pomáhajícím

P. Josef Malík, farář

Římskokatolická farnost
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Z regionu
Kynologický kroužek pro děti

KK Taran Pohořelice
Nebaví Vaše děti fotbal ani malování, mají kladný vztah 

k  přírodě, zvířátkům a  především k  pejskům nebo dokonce 
mají vlastního pejska doma? Přihlaste je do kroužku kynologie.

Kroužek pod vedením pedagoga a zkušených instruktorů 
sportovní kynologie bude zaměřen na základy etologie (nauka 
o chování psů a psovitých šelem), péče o psa, jak krmit, jak si 
s ním hrát, učit se řeč těla, základní hygienické návyky v péči 
o  psa. Základy kynologie (nauka o  psech, chovu, šlechtění), 
děti se naučí rozlišovat různá plemena psů i účel za jakým byli 
vyšlechtěni, naučí se jakou kynologii rozlišujeme (sportovní, 
služební, canisterapie apod.), poznají různé druhy psích sportů 
(agility, dog dancing apod.). Pro děti s vlastním pejskem jsou 
připraveny i  praktické úkoly a  společně se naučí i  praktické 
péči o pejska.

Kroužek se bude konat  především venku a bude doplněn 
o ukázky sportovní i  služební kynologie, canisterapie, agility, 
dog dancing a další. V zimních měsících nebo při nepříznivém 
počasí se schováme do vytápěné klubovny a zaměříme se více 
na teorii, kterou doplníme videoprojekcí. 

Kroužek kynologie má za úkol naučit děti zodpovědnosti 
za  někoho, samostatnosti, lásce k  přírodě a  zvířatům, což 

si myslíme, že v  dnešní uspěchané elektronické době v  naší 
společnosti docela chybí. Zároveň je však má naučit jak se 
chovat k cizím psům a jak se případně bránit napadení psem.

Vlastnit pejska není podmínkou, uvítáme i  jakéhokoli 
jiného domácího mazlíčka (bohaté zkušenosti i  s  chovem 
koček, morčat, zakrslých králíčků, křečků apod.), ale i děti, které 
žádné zvířátko nevlastní a rády by se o nich něco dozvěděly. 

V  případě zájmu kontaktujte sl.  Horkou na  tel. čísle 
721 486 794 nebo nás navštivte přímo na našem cvičišti, které 
se nachází v areálu bývalého vojenského hřiště (za městským 
parkem směrem na obec Cvrčovice), jsme zde každou neděli 
od 9 do 12 hodin.

Zuzana Horká, hlavní výcvikářka
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Sportovní klub
V  neděli 9. srpna 2009 odstartovala další sezona pro náš 

fotbal. Je ještě brzy k nějakému hodnocení. Podstatné pro nás 
je, že všechna družstva pracují pod vedením svých trenérů 
podle plánu a snaží se dosáhnout naplnění svých sportovních 
cílů.

Základnu vedou Miloš Köhller a Honza Stankovič, trénují 
v úterý a ve čtvrtek a prozatím se jim výsledkově daří znamenitě.

Mladší žáci vedeni Zdeňkem Měřínským a  Milanem 
Halfarem, spojeni se žáky Sokola Pohořelice pracují výborně, 
drží se v  popředí tabulky okresního přeboru. Trénují také 
v  úterý a  v  pátek, stejně jako starší žáci, které vede Zdeněk 
Halámka a  Mirek Ježa. I jejich práce a výsledky nás prozatím 
více než uspokojují.

Dorost pod vedení Rosti Trojana, Libora Rohrera a  Jana 
Stankoviče trénuje také dvakrát týdně, v  úterý a  v  pátek. 
Výsledkově se zatím vůbec nedaří, ale tréninkové a zápasové 
úsilí kluků je uspokojivé a své výsledky jistě časem přinese.

B muži také trénují dvakrát týdně a pod taktovkou Karla 
Hochmana hrají prozatím střed tabulky. Tréninková účast 
je velmi dobrá, což se nedá říci o  hráčích A  mužstva. Pouze 
u  tohoto družstva nemohu napsat, že trénují dvakrát týdně, 
ale píšu jen, že tréninky se dvakrát týdně konají. Některé hráče 
jsme na tréninku neviděli více než rok. Jiné ale nemáme a tak 
i  takto „nabušení“ borci za  náš klub nastupují k  utkáním. Je 
možné, že nyní, kdy držíte Vranovický zpravodaj v ruce je již 
situace lepší. A mužstvo vedla dvojice František Dokulil a Karel 
Hochman. Prvního jmenovaného v  těchto dnech nahradil ze 
zdravotních důvodů Rosťa Trojan. 

Týden po  hodech se na  fotbalovém hřišti uskutečnil již 
třetí ročník super akce, a sice babský fotbal. Tentokrát se hrálo 
proti ženám z  Přibic, trošičku se to posunulo z  „pohodova“ 
do  „prestižna“, ale akce to byla opět bezkonkurenční, hojně 
navštívená, skvěle zorganizovaná. Nevím kdo všechno se 
na organizaci podílel, ale dělají to skvěle. Rádi jsme děvčatům 
bezplatně poskytli areál a příště to uděláme zase.

Stejný tým organizátorů pořádá prý i v říjnu babské hody, 
takže kvalita akce je zaručena. Zvu Vás i jejich jménem

Za fotbalisty Rosťa Trojan

Zprávy z TJ Sokol Vranovice 

Oddíl všestrannosti
O víkendu 18. - 20. 9. 2009  byli členové oddílu všestrannosti 

v Budislavi u Litomyšle v  táboře PS M. Sedláčkové. Hlavním 
programem tohoto víkendového soustředění byly „lanové 
(adrenalinové) aktivity“, které pro nás nachystali proškolení 
instruktoři a  také pěší túra do  Toulovcových maštalí. 
Toulovcovy maštale bych přirovnala k Adršpachu, ale v mini 
provedení.

Účastníci postupně zdolávali lanové překážky. Ne všichni 
však dokázali zdolat všechny. Těmi metr nad zemí prošli 

Sport
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MASÁŽE KOSMETIKA

DIAGNOSTIKA 
PLETI

KOSMETICKÉ 
MASÁŽE

EPILACE

MASÁŽE  
SPORTOVNÍ

HAVAJSKÁ 
MASÁŽ

LYMFATICKÁ 
MASÁŽ

REKONDIČNÍ 
MASÁŽE

REFLEXOLOGIE 
PLOSKY 
NOHY

MASÁŽE 
LÁVOVÝMI 
KAMENY

OŠETŘENÍ 
PLETI

BARVENÍ 
ŘAS, 

OBOČÍ

Hrabcová Zdeňka
Tel.: 775 115 595

691 26 Pouzdřany, 
Zadní 323

Hrabcová Lucie
Tel.: 608 416 873

691 26 Pouzdřany, 
Zadní 323

všichni, ale zkuste vylézt 10 
metrů vysoko a  zdolat po  sedmi 
zavěšených lanech asi pěti 
metrovou vzdálenost. Z  dětí to 
dokázali jen tři odvážlivci. Markéta 
Holečková, Natálka Stankovičová 
a Martin Coufal.

Čas pro oddych byl naplněn 
spoustou soutěží a  zábavných 
her. Například podepsat se pěti 
metrovou tužkou, vážící asi 20 kg, 
závod s pneumatikou od  traktoru, 
prohazovat míč houpající se  
pneumatikou od  auta, předvést 
svému družstvu pantomimicky 
název pohádky, nějakou věc či  
činnost. V  sobotu v  noci jsme si 
museli jít pro svoje věci, bez kterých 
bychom se neobešli k  vodníkovi, 
který nám je „ukradl“. Některá 
děvčata se přiznala, že se i  trošku 
bála. On tábor v noci vypadá úplně 
jinak a strašidelněji.

V  den odjezdu jsme si prošli 
zámecký park a náměstí v Litomyšli. 
Dokonce jsme si v zámeckém parku 
zahráli i v přírodním amfiteátru. 

Prostě to stálo za to.

Přijďte si s námi 
zacvičit
Všechny, kteří mají chuť udělat 

něco pro svoje zdraví a  nevadí jim, 
že se mohou i  „zapotit“ zveme k  nám 
do sokolovny.

Pro informaci uvádím cvičební 
a  tréninkové hodiny oddílů a  družstev, 
které mají dle rozvrhu vyhrazeny.

 l rodiče s dětmi - v pondělí od 16 
do 17 hodin

 l žáci - v pondělí od 17 do 18 hodin
 l žákyně - v pátek od 17 do 18 hodin
 l nohejbal - v pondělí od 18 hodin
 l ženy - ve čtvrtek od 19 hodin
 l volejbal - v pondělí od 19:30 hodin
 l badminton - ve středu a v sobotu 

od 17 hodin
 l stolní tenis - v úterý a pátek od 18:30 

hod
 l silový trojboj - pondělí, středa 

a pátek od 17 hodin v posilovně

Marta Goliášová
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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

zl Životnízjubilea:
Listopad    
Karpíšek František  ..................70 let
Ryšavá Anna .............................60 let
Krejčiřík Jaroslav  .....................70 let
Lounek Jaroslav ........................60 let
Kadlecová Marie  ......................80 let
Faměrová Marie  ......................85 let
Prosinec
Látalová Jitka  ...........................65 let
Vitásek Josef  .............................83 let
Soukalová Marie  ......................81 let
Krejčiříková Libuše  .................70 let
Furch Josef  ...............................82 let
Kocmánek Jan  ..........................70 let
Kubíková Marie  .......................84 let
Pražáková Božena   ..................65 let
Mikulová Anna  ........................70 let
Němec Jan  ................................81 let
Trávníček Karel  .......................65 let
Trojanová Anna  .......................83 let
Kozlová Vlasta  .........................83 let
Čapounová Blažena  ................65 let

zl Narození
Lukáš Hruda
Jakub Srnec
Nicol Esterková
Kateřina Ottichová
Taťána Teturová
Jan Rosa
Jiří Hrstka
Linda Hanušová

zl Úmrtí
Stanislav Puc
Antonín Kejda

zl Sňatekz
Antonín Vymazal a Petra Goliášová
Filip Doné a Lada Doležalová

zl Početzobyvatelzkezdnizz
z 21.09.2009

Muži…………………….1000
Ženy…………………….1031
Celkem……………….…2031
z toho dospělí…………...1732
děti………………............. 299
Zdroj: matrika OÚ: připravila Zuzana Škamradová

TJ Sokol Vranovice, oddíl silového trojboje pořádá Mistrovství 
Moravy čtyřčlenných družstev v silovém trojboji II. liga, 

dne 10.října 2009. 
Začátek je v 10 hodin v místní sokolovně.

Srdečně zvou pořadatelé.

Program: dopolední zvaní hostů 
14.00 hod. - průvod stárek z ul. Dlouhá k hlavní stárce  

na ul. Růžová, průvod pokračuje směrem zpět ke knihovně 
15.00 hod. zpívání pod májou, pohoštění – svařák, čaj, 

koláčky - vše zdarma
20.00 hod. oficiální zahájení a žádost o stárkovské právo, 

taneční zábava, k poslechu i tanci hraje skupina Horizont 
tombola, občerstvení, kulturní vstupy stárek, hosté - taneční 
skupina KNUCKLE UP
Vstupné - 69,90 Kč

Babské Hody 2009 – 17. 10. 2009


