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Vánoční strom rozsvítila celá dědina
30. 11. 2008 - Andílky s čertovskými rohy se to hemžilo v neděli odpoledne na 

vranovické Návsi. Na první adventní neděli se tu sešlo na pět set lidí, aby společně rozsvítili 
vánoční strom. Ozdoby na něho vyrobily děti z místní školy. Na řemeslném jarmarku, který 
provázel slavnostní rozsvěcení stromu, se prodávalo nejen vánoční cukroví, ale i dekorace 
z kukuřičného šustí, teplé ponožky, košíky i zmíněné svítící čertí rohy. Pro zahřátí se 
zdarma podávalo svařené víno, grog i čaj. To vše v režii obce a kulturní komise. Koledy 
zpíval nejen Malý školní sbor a velký Smíšený pěvecký sbor Vranovice-Hustopeče, ale i lidé 
na návsi společně s výřečným moderátorem Martinem Třináctým. Těsně před rozsvícením 
stromu, k němuž dal povel starosta obce, vzlétlo k nebi sto osmdesát balónků. Byla na nich 
napsána přáníčka Ježíškovi. Dárečky se však rozdávaly i na Návsi. Kazetu s vínem dostala 
nejstarší účastnice slavnosti osmaosmdesátiletá Josefa Toncrová, hračku si domů v kočárku 
odvezla třítýdenní Klára Pospíšilová, co by nejmladší návštěvnice. A nejpočetnější příchozí 
rodinu zastupovali Blechovi a Bdínkovi. S darovanou láhví rumu nebudou mít určitě potíže. 
Vždyť je jich na ni jedenáct. 

Sváteční odpoledne, zpívání i sousedské klábosení ukončil až večerní ohňostroj.

-hum-
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Starosti starosty
Dvouletá bilance
Nové Zastupitelstvo obce má za sebou 

polovinu volebního období. Komunální 
volby se uskutečnily v říjnu před dvěma 
roky a 2. 11. 2006 proběhla ustavující 
schůze nově zvoleného Zastupitelstva. 

Všechna předsevzetí a plány, pokud 
se nemají stát pouhými proklamacemi, 
se musí průběžně vyhodnocovat 
a každá činnost musí mít pravidelnou 
sebereflexi. Domnívám se, že polovina 
volebního období je ten pravý čas pro 
pohled do „zpětného zrcátka“ a pro 
rekapitulaci všeho co se za dva uplynulé 
roky podařilo a co se nedaří.

Všechna předsevzetí a plány nově 
zvolené Rady obce byly zpracovány do 
tří základních dokumentů obce (Cíle 
obce Vranovice na r. 2007 – 2010, Plán 
rozvoje na r. 2007 – 2010 a Rozpočtový 
výhled na r. 2007 – 2010) a byly 
předloženy k projednání Zastupitelstvu. 
To je schválilo v dubnu 2007. Dokumenty 
jsou veřejné a jsou „jízdním řádem“ pro 
Radu obce pro celé volební období. Jsou 
podkladem pro jednotlivé roční plány 
investic a oprav.

Na posledním říjnovém jednání 
Zastupitelstva obce bylo vyhodnoceno 
plnění jednotlivých dokumentů, 
hodnocení bylo konkretní, dle 
jednotlivých oblastí a investic. I toto 
hodnocení proběhlo veřejně a je 
kdykoliv k nahlédnutí na webových 
stránkách obce (Zápis z jednání ZO ze 
dne 23.10.2008).

Proto nebudu na tomto místě 
hodnotit jednotlivé cíle a investiční 
akce, ale zmíním heslovitě jenom ty 
nejdůležitější:

Obecní úřad - pro veřejnost
Dva hlavní cíle již byly naplněny: 

cílem bylo zpřístupnit OÚ i pro občany, 
kteří pracují mimo naší obec a z práce 
se vrací pozdě odpoledne. Prodloužila 
se otevírací doba pro veřejnost, každé 
pondělí úřad otevřen až do 19 hodin. 
Dalším cílem bylo zajistit aktuálnost 
webových stránek. Ty jsou průběžně 
aktualizovány a jsou zdrojem všech 
praktických informací. Z Vranovického 
občasníku se stal pravidelně vycházející 
zdroj informací o dění v obci, který 
je distribuován bezplatně do všech 
domácností.

Nedaří se zvýšit přítomnost veřejnosti 
na veřejných jednáních Zastupitelstva obce.

Oblast celkového pořádku 
v obci – úklidový řád 
Byl vypracován a schválen Úklidový 

řád obce. Součástí je, mimo jiné, 
i úklid a údržba veřejných komunikací 
a chodníků. Úklid a pořádek v obci je 
nikdy nekončící úkol. Mnoho se podařilo 
a ještě více nás čeká. I přes přetrvávající 
nedostatky je již dnes samozřejmostí 
rozmístění a pravidelné vynášení 
odpadních košů, pravidelné sečení trávy, 
pravidelné jarní mechanické čištění 
komunikací.

Jedná se o zdánlivé banality, ale 
zavzpomínejme, bylo tomu tak vždy? Je 
jenom dobře, že obyčejný „všední“ úklid 
se postupně stává samozřejmostí. 

Bezpečnost v obci 
Zlepšení bezpečnosti v obci je 

pravděpodobně nejnáročnější úkol. Tento 
úkol si Rada obce rozdělila na dvě oblasti: 
Bezpečnost dopravní – byl instalován 
radar na měření rychlosti. V současné 
době se realizuje doplnění dopravního 
značení dle schváleného pasportu. 
Zřídil se přechod před budovou MŠ. 
Další zkvalitnění dopravního značení 
je připravováno. Otázkou zůstává, zda 
to stačí. Odpověď je jednoznačná, NE. 
Přetrvávajícím problémem je křižovatka 
Lipová – Školní – Přísnotická, řešení 
však není v kompetenci obce, ale kraje.

Druhou bezpečnostní oblastí je 
bezpečnost osobní a majetková. V této 
oblasti jsme odkázáni pouze na Policii 
ČR a na všímavost nás všech. Jistě se 
nabízí možnost zřízení Obecní policie. 
Zkusme však počítat. Aby šlo o efektivní 
službu musela by být obsazena 2 – 3 
respektovanými osobami, muselo by 
se zřídit technické vybavení atd. Roční 
náklady by se jistě vyšplhaly ke dvěma 
milionům korun. O tyto finanční 
prostředky by se však musely snížitt jiné 
výdaje ( investice a opravy).

Rodinná výstavba v obci
Podařilo se vybudovat kompletní 

novou ulici U Hlinku - inženýrské sítě 
a komunikaci. Celkem zde vzniklo 
23 stavebních parcel. Dalších cca 24 
stavebních míst vznikne v připravované 
lokalitě Nad Dolinami v příštím roce. 

Chodníky ke všem RD
Rada obce si dala za cíl vybudovat 

prioritně chodníky ke všem rodinným 
domům a bytovkám v obci. Již byla 
realizována ul. Ivaňská a u bytovek na ul. 
Přibická. Pro rok 2009 je připravována 
ul. Mrštíkova a pro r. 2010 ul. Přibická 

(chodníky chybí od bytovek směrem ke 
hřbitovu). Problematická je část mezi 
bytovkami na Kopečkách – bohužel zde 
nejsou majetkově vypořádány veškeré 
pozemky. 

Dům pro seniory
Jedná se o dlouhodobý projekt, který 

se bude realizovat v místě bývalého 
JZD. Nyní se již realizuje částečná 
rekonstrukce pro přestěhování lékárny. 
Celková rekonstrukce je připravena 
projekčně a v příštím roce nás čeká další 
krok – finanční a organizační zajištění.

Rekonstrukce hřbitovní zdi
V současné době se dokončuje 

projektová dokumentace a rekonstrukce 
je plánována na příští rok.

Současný stav je naprosto 
nevyhovující a zasluhuje si rychlé 
řešení.

Cílem tohoto příspěvku není přesný 
a konečný výčet veškerých aktivit obce.

Cílem je, aby si každý z nás 
našel čas a udělal si inventuru ve 
svých předsevzetích. Soukromých, u 
zastupitelů, členů Rady obce a u starosty 
zejména předsevzetí veřejných. 

Jelikož se jedná o poslední vydání 
Vranovického občasníku v letošním roce, 
využiji této příležitosti k tomu, abych 
poděkoval zaměstnancům OÚ, radním, 
zastupitelům, ale zejména potom všem 
členům jednotlivých spolků a organizací 
za trpělivou a nepřehlédnutelnou práci 
při zajišťování nespočetných akcí pro děti, 
mládež a celou veřejnost. Poděkování 
patří všem, kteří svou anonymní prací 
přispívají ke zkvalitnění veřejného života 
v naší obci.

Vám všem přeji klidné prožití 
vánočních svátků a do roku 2009 hodně 
zdraví, mnoho osobních a profesních 
úspěchů. 

Ing. Jan Helikar
starosta

Veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce 
se koná ve čtvrtek 

18.12.2008 v 19.00 hodin 
v zasedací místnosti  

OÚ Vranovice

Foto: Dagmar Humpolíková
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Z činnosti 
rady obce

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

 Usnesení rady č. 19 / 2008 
 ze dne 22. 9. 2008

 Rada:
1.  schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila vyasfaltování výmo-

lů v komunikacích v obci (požadavky 
předají všichni členové Rady obce)

1.2. Rada obce schválila nabídku na ozeleně-
ní dvora OÚ ve výši 41.718,50,- Kč bez 
DPH. 

1.3. Rada obce schválila nabídku Ing. 
Tauchmana na vypracování PD na 
opravu a prodloužení ul. Květná ve výši 
86.500,- Kč bez DPH. 

1.4. Rada obce schválila úhradu platebního 
výměru FÚ Brno venkov č. 16 / 2008 ve 
výši 5.484,- Kč.

1.5. Rada obce schválila dotaci 1.000,- Kč ve 
prospěch Diakonie Broumov.

1.6. Rada obce schválila pronájem zahrádky 
p. č. 2240/38 Petru Vrobelovi.

1.7. Rada obce schválila a doporučila ZO ke 
schválení dotaci SK Vranovice ve výši 
25.628,- Kč na úhradu zapůjčení krojů 
na tradiční hody.

1.8. Rada obce schvaluje Základní škole a 
mateřské škole Vranovice dočasné čer-
pání částky ve výši 7.227,- Kč měsíčně 
(včetně odvodů) ze stávající provozní 
dotace na plat pomocné kuchařky. 

1.9. Rada obce souhlasí s vyúčtováním pro-
vedení studie na Sokolské hřiště (3 vari-
anty) ve výši 68.400,- Kč. 

1.10. Rada obce schválila změnu nájemní 
smlouvy s MUDr. Pokorným – změna 
místa pronájmu –  č. p. 89

1.11. Rada obce rozhodla o zrušení oddílu 
„diskuse“ na webových stránkách obce.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá požádat o snížení vy-

měřené povinnosti úhrady soc. zabezpe-
čení slečny......

 T: 30.9.2008 O: JUDr. Mach
2.2. Rada obce ukládá realizovat prodej sta-

vebních pozemků na ul. U Hlinku, dle již 
uzavřených smluv o smlouvách budou-
cích.

 T: říjen 2008 O: starosta, JUDr. Mach
2.3. Rada obce uložila starostovi písemně 

požádat Policii ČR o prošetření zda na-
lezený osobní automobil, nebyl předmě-
tem trestné činnosti. Případně až po té 
zajistit odvoz.

 T: ihned O: starosta

2.4. Rada obce uložila vypracování projekto-
vé dokumentace na opravu stropů v ZŠ 
(2 třídy).

 T: 31.12.2008 O: starosta
2.5. Rada obce ukládá iniciovat jednání mezi 

zástupci TJ SOKOL, obcí a právníkem 
ČOS.

 T: 15.10.2008 O: starosta 
2.6. Rada obce uložila zřídit zástavní právo 

ve prospěch SFŽP na objekt č. p. 53 (bý-
valé JZD) a následně vymazat zástavní 
právo na č. p. 647 (bývalé ZS).

 T: 31.12.2008 O: JUDr. Mach 

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

kontrole investic na vědomí.

 Usnesení rady č. 20 / 2008 
 ze dne 6. 10. 2008

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

dne 23. 10. 2008.
1.2. Rada obce souhlasí s uzavřením smlou-

vy s Miloslavem Všetičkou o poskytová-
ní ekonomických služeb za měsíční cenu 
16 tis. Kč + DPH.

1.3. Rada obce doporučuje ZO navýšit dotaci 
pro SK o 100.000,- Kč (náklady na kroje 
při hodech + částečná finanční pomoc 
na koupi nové sekačky.

1.4. Rada obce schválila znění výběrových ří-
zení na pronájem lékárny (od 1.1.2008) a 
na rekonstrukci lékárny.

1.5. Rada obce schválila hodnotící komisi na 
výběr dodavatele na rekonstrukci lékár-
ny: Ing. Jebavý, N. Rejtková a D. Dofek.

1.5. Rada obce schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě č. 102/LBHD/2008, uzavřenou 
se společností STRABAG, a. s.

1.6. Rada obce souhlasí s poskytnutím daru 
Sušárnou Pohořelice obci Vranovice ve 
výši 100.000,- Kč a ZO doporučuje tento 
dar přijmout a uzavřít Darovací smlou-
vu.

1.7. Rada obce schválila objednání motorové 
soupravy za cenu 33.320,-Kč na ukonče-
ní osobní vlakové dopravy Vranovice – 
Pohořelice.

1.8. Rada obce souhlasí s PD na položení pří-
pojky VN ke skladu obilí.

1.9. Rada obce schválila smlouvu se společ-
ností ASIO, s. r o. na odborný servis nad 
provozováním odvodňovacího zařízení 
na ČOV.

1.10. Rada obce schválila cenu 2,- Kč á 1 ks 
za prodej staré chodníkové dlažby.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce uložila dopracovat materiál 

„Vyhodnocení činnosti za polovinu vo-
lebního období“ a předložit jej k projed-
nání v ZO.

 T: jednání ZO O: starosta 
2.2. Rada obce ukládá vyhlásit výběrové říze-

ní na obsazení funkce účetní.
 T: 15.10.2008 O: starosta 
2.3. Rada obce uložila požádat město 

Pohořelice a obec Přibice o finanční 
spoluúčast na projížďce historické mo-
torové soupravy u příležitosti ukončení 
osobní vlakové dopravy Vranovice – 
Pohořelice.

 T: ihned O: starosta

 Usnesení rady č. 21/2008 
 ze dne 20. 10. 2008

 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce projednala harmonogram in-

ventarizace majetku k 31. 12. 2008, včet-
ně příloh č. 1 a 2 ke Směrnici o inventari-
zaci a doporučuje jej je schválení v ZO.

1.2. Rada obce vybrala vítěznou nabídku na 
akci „Rekonstrukce lékárny“ - HaSt, s.r.o. 
za cenu 1.867.466,- Kč, včetně DPH a 
akci „Prodloužení chodníku ul. Ivaňská“ 
- HaSt, s.r.o. za cenu 247.709,- Kč, včetně 
DPH.

1.3. Rada obce schválila hospodaře-
ní Základní školy a Mateřské školy 
Vranovice příspěvkové organizace k datu 
30.9.2008.

1.4. Rada obce jako vlastník nemovitosti 
dává souhlas s dostavbou Junácké klu-
bovny dle původního projektu.

1.5. Rada obce souhlasí se Smlouvou o bu-
doucí smlouvě na provozování vodovodu 
– prodloužení na ul. K Trati, předlože-
nou společností Vodovody a kanalizace 
Břeclav, a. s.

2.  Ukládá:
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere přednesenou zprávu o 

hospodaření obce za I.- III. čtvrtletí 2008 
na vědomí.

 Usnesení rady č. 22 / 2008 
 ze dne 3. 11. 2008

 Rada:
1. schvaluje: 
1.1 Rada obce schválila Návrh plánu investic 

a oprav na r. 2009 – 2010 a současně jej 
předloží k projednání všem členům ZO a 
členům FV.

1.2. Rada obce schválila Návrh rozpočtu na r. 
2009 a současně jej předloží k projedná-
ní všem členům ZO a členům FV.

1.3. Rada obce schválila okamžité zakoupe-
ní a instalaci (provedou vlastní zaměst-
nanci) chybějících dopravních značek 
dle schváleného dopravního pasportu za 
90.541,- Kč bez DPH.

1.4. Rada obce schválila úhradu 820,- Kč – 
platební výměr za nedodržení dotačního 
titulu na odkup pozemků p. Remundy 
(obec vykoupila za účelem bytové vý-
stavby – ul. U Hlinku)

1.5. Rada obce schválila dotaci ve výši 3.931,- 
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Kč od Jihomoravského kraje na výdaje 
jednotky dobrovolných hasičů.

1.6. Rada obce schválila nové umístění znač-
ky Obec Vranovice ve směru od Ivaně – 
značka bude umístěna za ul. U Hlinku. 

1.7. Rada obce vybrala vítěze na veřejnou 
zakázku: vedení účetnictví – p. Miloslav 
Všetička, Syrovice 214 za cenu 16.000,- 
Kč bez DPH / měsíc.

1.8. Rada obce schválila konečné vyúčtování 
investice „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Vranovice“.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce uložila prověřit návaznost 

dodatku č. 1 na uzavřenou smlouvu z r. 
2006 JmKu na provozování IDS.

  T: 15.11.2008 O: JUDr. Mach
2.2. Rada obce ukládá zapracovat připomín-

ky MV do všech v budoucnu připravova-
ných vyhláškách obce.

  T: trvale O: starosta 
2.3. Rada obce vybrala budoucího provozo-

vatele lékárny v prostorách Náměstíčko 
53, Vranovice: Mgr. Iva Rapcová za cenu 
nájmu 5.500,- Kč měsíčně. 

 Usnesení rady č. 23/2008 
 ze dne 19. 11. 2008

 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce rozhodla o změně návrhu 

rozpočtu na r. 2009 u paragrafů: 3429: 
+ 5.000,- Kč, 3421: -5.000,-Kč, 3419: + 
50.000,- Kč a 5512: - 110.000,- Kč. 

1.2. Rada obce souhlasí se záměrem prodat 
pozemky p.č. 2238/1, 2258/5 a 2238/2 
- mezi novou výstavbou na ul. Nová a 
plánovaným chodníkem a doporučí toto 
rozhodnutí Zastupitelstvu obce.

1.3. Rada obce schválila výměnu zbývajících 
oken v budově OÚ v hodnotě 84.526,- 
Kč + DPH s realizací v r. 2008.

1.4. Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě č. 1 / 2007 o provozování díla 
pro veřejnou potřebu – vodovodu na ul. 
U Hájku a Lipové.

1.5. Rada obce schválila dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o poskytování právních služeb 
s JUDr. Machem.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o dílo č. 24 
/ 2008 uzavřenou s Ing. Martínkovičem 
na vypracování PD na ul. Mrštíkova. 
Cena 50.000,- Kč, zhotovitel není plátce 
DPH. 

1.7. Rada obce schválila koupi pozemku p.č. 
810/2 a 810/3 o celkové rozloze 2.285 m2 
za cenu: 914.000,- Kč. 

1.8. Rada obce rozhodla o postoupení žá-
dosti obyvatel domu č.p. 183 o prošet-
ření stavebních úprav v přízemním bytě 
Stavebnímu úřadu Městského úřadu v 
Pohořelicích. 

1.9. Rada obce schválila vícepráce na re-
konstrukci lékárny v celkové hodnotě 
274.306,- Kč, včetně DPH.

1.10. Rada obce v souladu s čl. 29, Obecně 
závazné vyhlášky obce Vranovice č. 
1/2008 o místních poplatcích prominu-
lo poplatek ze vstupného z „Babských 
hodů“ konaných dne 8. 11. 2008.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila připravit návrh kupní 

smlouvy na pozemek p.č. 810/2 a 810/3.
  T: 30.11.2008 O: JUDr. Mach 
2.2. Rada obce uložila realizovat instalaci 

zpomalovacích retardérů na ul. Kopečky 
a současně instalovat fluorescenční do-
pravní značky u nejužívanějších přecho-
dů v obci. 

  T: 31.3.2009 O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o zajištění zimní 

údržby v obci na vědomí.
3.2. 

 Zastupitelstvo obce 
 ze dne 23. 10. 2008

1. ZO schvaluje 
1.1. Program jednání ZO
1.2. Za členy návrhové komise: Ing. Jiří 

Hladík, Renata Karpíšková, Hana 
Krejčiříková

1.3. Ověřovatele zápisu: Drahomír Dofek, 
Jana Hladká

1.4. ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o připojení k distribuční soustavě č. 
700037175000010 uzavřenou se společ-
ností E.ON Distribuce, a. s. 

1.5. ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavře-
nou se společností Sušárna Pohořelice, s. 
r. o. 

1.6. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 na 
r. 2008 s celkovými příjmy 47.010800,- 
Kč a s celkovými výdaji 44.911.600,- Kč. 

1.7. ZO schvaluje příspěvek na financová-
ní systému IDS JMK na r. 2009 ve výši 
50.250,- Kč.

1.8. ZO schvaluje záměr uzavřít směnnou 
smlouvu na část pozemku p. č. 2554/1 
za podmínek koupě části pozemků p. č. 
1858/3, 1861/2,1862/2, 1858/2, 1861/1 a 
1862/1 a za úhradu nákladů s prodejem 
spojených. 

1.9. ZO schvaluje předložený developerský 
projekt v lokalitě Nad Dolinami.

1.10. ZO pověřuje Radu obce k jednání a 
případnému uzavření smluv o odkoupe-
ní (směně) pozemků p. č. 810/2, 810/3 a 
749/2 za předpokladu zachování finanč-
ní vyrovnanosti developerského projek-
tu „Nad Dolinami“. 

1.11. ZO pověřuje starostu obce k úpravám 
jednotlivých položek rozpočtu při za-
chování schválených celkových hodnot 
jednotlivých paragrafů.

1.12. ZO schvaluje provedenou analýzu 
dlouhodobých cílů na r. 2007 – 2010

1.13. ZO schvaluje harmonogram inventari-
zace majetku obce k 31. 12. 2008, včetně 

příloh č. 1 a 2 ke Směrnici o inventari-
zaci.

2. ZO ukládá
2.1. ZO ukládá dodržet Rozpočtové opatření 

č. 3 na r. 2008
  T: 31.12.2008 O: starosta
2.2. ZO Ukládá rozepsat schválení 

Rozpočtové opatření č. 3 na r. 2008 do 
jednotlivých účtů.

  T: ihned O: účetní
2.3. ZO ukládá provést analýzu potřeby zpo-

malovacích prvků v obci.
  T: 31.12.2008 O: předseda komise vý-

stavby a životního prostředí
2.4. Rada obce ukládá provést inventuru 

chybějících chodníků k RD.
  T: 31.12.2008 O: Ing. Hladík, D. Dofek
2.5. Rada obce ukládá zapracovat nerealizo-

vané cíle obce do plánu investic a oprav 
na r. 2009 – 10.

  T: 31.12.2008 O: Starosta 

3.  ZO bere na vědomí
3.1. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti 

Rady obce na vědomí.
3.2. ZO bere na vědomí zprávu o hospodaře-

ní obce za 1-9 / 2008.

Připravte si 
nebezpečný 
odpad
Mobilní sběr nebezpečného odpadu 

se bude konat v sobotu 6. 12. 2008. Sbírat 
se budou chemikálie, kyseliny, baterie, 
akumulátory, zářivky, ledničky, televize, 
pneumatiky a další předměty obsahující 
nebezpečné látky.

Rozpis zastávek:

07:30 – 08:20 hodin  ulice Kopečky

08:40 – 09:30 hodin ulice Přibická

09:50 – 10:40 hodin roh ulice Nové

  a Nosislavské

11:00 – 11:50 hodin Náměstíčko

13:00 – 13:50 hodin obecní dvůr
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Jak jsme volili 
do krajských 
samospráv
Ve dnech 17. - 18. října 2008 

se uskutečnily volby do krajských 
zastupitelstev. 

Volební účast vranovických obyvatel 
zůstala na 34,18 % tj. 554 zúčastněných 
z 1624 možných voličů.

Hlasy:
1. ČSSD - 154 hlasů tj. 28,05%
2. KDU ČSL - 132 hlasů tj. 24,04 %
3. ODS - 108 hlasů tj. 19,67 %
4. KSČM - 98 hlasů tj. 17,85%
5. Nezávislí - 22
6. Strana Zelených - 11
7. Moravané - 8
8. SNK-Evropští demokraté - 6
9. Alternativa - 4
10. Dělnická strana - 2

Po 1 hlasu - ČSNS, Strana zdravého 
rozumu, Pravý blok, Dohoda pro Jižní 
Moravu

Žádný hlas - Republikáni, Strana 
důstojného života, Konzervativní 
koalice

Nejvíce přednostních hlasů nasbíral 
dnes už bývalý hejtman JMK Stanislav 
Juránek v počtu 48. Body od domácích 
dostával i Martin Hochman z KSČM, 
celkem 29, v krajském měřítku mu to ale 
nepomohlo.

Výsledky v Jihomoravském kraji
Volební účast - 41,05 % voličů
1. ČSSD - 34,84 %
2. KDU ČSL - 23,90%
3. ODS - 15,87 %
4. KSČM - 14,41 %

Novým hejtmanem Jihomoravského 
kraje se stal lídr vítězné sociální 
demokracie Michal Hašek. Většinovou 
koalici utvořil se občanskými 
demokraty.

-hum-

IDS Jmk
Zkratka, která se dostala do povědomí 

všech, kteří cestují vlakem do Brna a při 
každém hlášení staničního rozhlasu 
je jí možno slyšet. Systém zaručuje 
návaznost jednotlivých dopravců do 
něho zapojených, včetně MHD v Brně. 

Naše obec k tomuto systému 
přistoupila v roce 2006 a občané tak mají 
možnost využívat jedné z výhod a tou je 
cena za dopravu do Brna. Další slibovaná 
výhoda měla být v rychlosti (v cestovní 
době). Toto je pouze v ranních hodinách 
ve směru na Brno. Na zpáteční cestě 
nikoliv i když jezdí nová linka R5 (Brno 
– Břeclav – Hodonín). 

Po rozšíření systému dále na jih 
(Břeclavsko, Hustopečsko, atd) došlo 
ke zvýšení počtu vlaků v úseku mezi 
Brnem hlavním a Horními Heršpicemi 
a bylo nutno „obětovat“ některá 
zastavení tj. projíždět stanicí Horní 
Heršpice. Pracujete-li v jižní části Brna 
a využíváte tuto stanici, je nutno se 
připravit od platnosti nového jízdního 
řádu na komplikovanou cestu do Brna 
hl. nádraží a nebo zvolit jiný způsob 
dopravy. Ve směru do Brna zde staví 
v pracovní dny 35 vlaků z 38. Při cestě 
zpět ve směru Vranovice či Břeclav jen 
12 z 37 vlaků. Staví zde první dva ranní 
vlaky (4:24 a 5:20 ) pak další až v 8:26 od 
této doby pak vždy po dvou hodinách 
až od 21:20. Pak již opět další dva vlaky 
zastavují. Končíte-li např. v pekárně 
Delvita v 6:00, kdy se dostanete domů 
přes Brno hlavní? (Odpověď na konci 
článku.) Nebo pracujete do 14:30 či 
15:00 – počkáte si jen do 16:24.

Železnice byla stanovena jako 
páteřní síť systému IDS JmK. Přesto byl 
nahrazen vlak do Pohořelic autobusem. 
Nedošlo ke zkrácení jízdní doby ani 
zkrácení vzdálenosti, pouze se zmenšila 
docházková vzdálenost na zastávky a kraj 
„ušetřil“ finance za hrazení prokázané 
ztráty dopravcem. 

Zde se hodí připomenout, že dopravci 
nemají stejné podmínky. Na železnici 
odvádí dopravce značnou částku za 
použití dopravní cesty (kolejí) státu. 
Proč nebyl nahrazen vlak autobusem 
i na trati Šakvice – Hustopeče? Zde by 
došlo ke zkrácení vzdálenosti i cestovní 
doby na polovinu. Důvodů bylo asi 
několik. Město Hustopeče si bylo 
vědomo toho, že by došlo ke zhoršení 
kultury cestování, přibyl by další autobus 

ve městě a dopravci by se asi nevyplatilo 
jezdit deset minut během hodiny (5 min 
tam a 5 min zpět.) 

Dále je dobré mít k dispozici 
dva druhy spojení. Autobus v zimě 
při zhoršených podmínkách kopec 
nepřejede. Do Pohořelic a nazpět to 
vyjde přesně na obrat k vlaku jednou za 
hodinu. Nestálo by za úvahu vybudovat 
kratší výhybny (se samovratnými 
vyhýbkami) v Přibicích a V. Dvoře 
a jezdit v půl hodinovém taktu až do 
Pohořelic i od R5 vlakem z Brna za 30 
minut? Nebo doplnit vlak autobusem?

Odpověď na otázku :
Pokud se dostanete na hlavní nádraží 

do 30 min pak odjedete již v 6:38 nebo 
v 7:00 hod. Z Heršpic jede až v 8:24 
hodin.

Oldřich Vybíral

Internetová 
anketa 
Co je pro Vás hlavním 

zdrojem informací z dění 
v obci?

Výsledky:

1. internet – 92 hlasů 
2. úřední deska - vývěska – 28 hlasů
3. hlášení rozhlasem – 16 hlasů
4. obecní zpravodaj – 25 hlasů

www.vranovice.eu

Mikulášská besídka

Hodný Mikuláš s andělem 
i zlobiví čerti se už teď chystají 
na mikulášskou nadílku.

Uskuteční se 7. 12. 2008 ve 
sportovní hale a opět se budou 
hodným dětem rozdávat 
sladké balíčky. Připraveny 
jsou soutěže, vystoupení dětí 
ze školy i hudební skupina 
Fantazie. Začátek je v 15 hodin 
a vstup je volný. Srdečně zve 
obec Vranovice a kulturní 
komise.
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Výběr z ročníkové práce Mgr. Oldřicha Vybírala

Nejen stát budoval po vyjití zákona o místních drahách 
nové regionální trati. O vybudování většiny z nich se postaraly 
velké železniční společnosti, které vlastnily stovky kilometrů 
hlavních tratí. K těmto společnostem náležela i nejstarší 
soukromá společnost v Rakousku : Severní dráha císaře 
Ferdinanda.

Po celé síti 
SDCF se uskutečnily 
desítky projektů 
místních drah. 
Jednalo se zejména 
o krátké odbočky do 
sídel s významnějším 
přepravcem, tedy 
do míst, kde se 
železniční spojení 
muselo železnici 
vyplatit. 

V úseku Severní 
dráhy z Břeclavi 
do Brna vznikly 
celkem čtyři místní 
dráhy v průběhu 
čtyř let. Dvě z nich 
budoval jiný (menší) 
soukromý investor, 
ale společnost 
Severní dráhy na nich 
prováděla vlastními 
vozidly a personálem 
dopravní obsluhu. 

Byly to tratě 
Hustopeče město 
- Hustopeče (dnes 
Šakvice) o délce 7 
kilometrů a dráha ze 
Zaječí do Hodonína. 
Zde byl zájem 
Severní dráhy velmi 
podstatný, neboť 
tato trať spojovala 
dvě větve Severní 
dráhy - severní 
a severozápadní.

Zbylé dvě tratě 
stavěla Severní dráha 
císaře Ferdinanda ve 
vlastní režii. Jednalo 
se o jednu z nejkratších lokálních drah u nás  a to Hrušovany 
(u Brna) - Židlochovice o délce pouhých 2,5 kilometru. Zde 
se přepravovala především cukrová řepa a výsledné produkty 
místního cukrovaru. Osobní doprava zde nikdy nebyla nijak 

silná a často byla přerušována.  Od konce 70. let 20. století 
zanikla nadobro. Nákladní doprava po zrušení cukrovaru (pol. 
90. let) skomírá. Další tratí byla trať Vranovice - Pohořelice 
o které dále podrobněji.

Vlastní trať Vranovice - Pohořelice byla vybudována, 
jako mnohé jiné v okolí pro přepravu cukrové řepy a cukru 
do respektive z cukrovaru v Pohořelicích. Žádost o koncesi 

a schválení projektu k c. 
a k. ministerstvu železnic 
podala společnost 
v září 1892 a koncese 
pro stavbu byla tímtéž 
úřadem udělena 18. 
listopadu 1893, současně 
s dráhou Hrušovany - 
Židlochovice. 

Ještě před započetím 
stavby se museli dopravci 
zaručit stavitelské 
společnosti (tj. Severní 
dráze), že roční objem 
přepravy bude nejméně 
2000 vozů, za nesplnění 
bylo vyměřeno určité 
penále. Takto měla být 
silná doprava prvních 
deset let provozu.

Komise pro politickou 
prohlídku budoucí trati 
vyšla na obchůzku 11. září 
1894, krátce předtím 17. 
srpna 1894 povolilo stavbu 
dráhy říšské ministerstvo 
války, aby dráha mohla 
sloužit v případě potřeby 
armádním účelům.

Celkově měla dráha 
atributy státních místních 
drah. Maximální rychlost 
do 25 kilometrů za 
hodinu, oblouky malého 
poloměru a lehké podloží 
i svršek. Dodnes zůstává 
na této trati přechodnost 
pouze do 16 tun na 
jednotlivou vlakovou 
nápravu.

Oldřich Vybíral

Další díl seriálu z historie lokálky najdete v příštím vydání 
zpravodaje.
Celé znění článku si můžete přečíst na webových stránkách obce 
www.vranovice.eu.

Historie lokálky Vranovice – Pohořelice 
(17. IX. 1895 – 14. XII. 2008)
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Okna školy dokořán
Základní škola
Drakiáda
Středeční odpoledne 12. listopadu 2008 proměnilo oblohu 

nad Vranovicemi v pohádkovou zemi dračích příšer. I když 
slabý vítr nedovolil některým drakům vzlétnout, úsměv 
a radost z dětských tváří nezmizela.

Soutěžilo se o nejoriginálnějšího draka. Přednost byla dána 
dráčkům doma vyrobeným, na nichž se projevila fantazie těch 
nejmenších. Připravených deset cen vlilo dětem dostatečně 
bojovou krev do žil. Všichni vyhrát samozřejmě nemohli a tak 
se bohužel sem tam objevila nějaká ta slzička.

Chvílemi nebylo znát zda drakiáda pohltila rodiče či 
ratolesti. Vždyť i v každém z nás stále dřímá dítě, chtějící si 
hrát. A ti, kteří se neumístili, mají šanci příští rok. To se obloha 
opět rozzáří barvami a oči našich dětí radostí.

Zuzana Zedníčková, vychovatelka ŠK

Lampionový průvod broučků
Před zimou, která se již kvapem blíží, se broučci a berušky 

z Vranovic spolu se svými rodiči sešli 23. 10. 2008 u Floriánka, 
aby se vydali na svou již druhou lampionovou cestu obcí. A tak 
hřejivé světlo svíček v lampionech dětí prozářilo jeden obyčejný 
čtvrteční večer a navodilo příjemnou atmosféru společného 
setkání.

Všem rodičům za účast a dohled na bezpečnost dětí 
děkujeme.

Yveta Lásková 

Květuška

Sedí, sedí beruška,
jmenuje se Květuška. 
S lampionkem svítí
a trhá si kvítí.

     Dominika Wächterová, III.A

Kultura 

Babské hody 
8. 11. 2008 - Na čtyřicet odrostlých stárek se obléklo do krojů 

a uspořádalo v historii první Babské hody. Počasí nepřálo, ale 
nic nevzalo z nadšení a veselí, kterým stárky nakazily všechny, 
kdo se na ně přišel podívat. Zpěv a juchání bylo slyšet především 
při sobotním odpoledním průvodu obcí. Povoz s koňmi vezl 
nejen soudek s vínem, ale také harmonikáře Františka Valáška, 
který vyhrával děvčatům do kroku. Veselo bylo především na 
Návsi před knihovnou. Tančilo se a podával se horký svařák 
i hodové koláčky. Stárky se také postaraly o rozruch v sále 
restaurace U Fialů, kde místní i přespolní vinaři koštovali 
archívní vína. Nezapomněly ani na hospůdku U Šeráků ani na 
místní Sportbar. Hostinský Trojan nešetřil štamprličkami pro 
zahřátí a děvčata se neostýchala. Tančilo se i na stole. 

V sobotní odpoledne je na dědině rozhodně nikdo 
nepřehlédl, a tak na večerní zábavu do místní Sokolovny 

přišly davy lidí. Stěží se hledala místa k sezení. O předtančení 
se postaraly dívky ze školního souboru Crazy Girls a efektní 
byl i nástup samotných stárek. O speciálně složenou písničku 
a dort právoplatný starosta tentokrát přišel, omluvil se pod 
tíhou koštování archívních vín. Program, který měly stárky 
připravený to ale nenarušilo, sehnaly si fiktivního starostu 
a ten jim babské právo k hodování udělil. 

Taneční parket nezůstal ani chvíli prázdný, vyhrávala 
kapela Relax, losovala se bohatá tombola a hlad tanečníků 
zahnal navařený guláš.  Nic nezůstalo náhodě, zábava ani 
občerstvení. Tempo udávaly nejstarší stárky Jana Faronová 
a Ludmila Škamradová a pod organizačním vedením Gábiny 
Vinické a Martiny Malé děvčata dokázala připravit spontánní 
zábavu pro všechny, kteří na první Babské hody přišli.

-hum-

Více fotografií naleznete na www.vranovice.eu sekce aktuality.

Foto 2x: Dagmar Humpolíková
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Stárky děkují za pomoc při přípravě těmto 
organizacím a subjektům:
České poště pobočce Vranovice za roznos pozvánek, TJ 

Sokol Vranovice za zapůjčení sálu, Michalu Hochmanovi za 
transparenty, Rostislav Trojanovi za pohoštění, Vinařům za 
pěkné přivítání, Michaele Moudré z Hodějovic za zapůjčení 
krojů, Petru Škamradovi a Luboši Mrkvicovi za prodej 
vína, Dagmar Humpolíkové a Tomáši Humpolíkovi za 
zdokumentování celého průběhu akce, Taneční skupině Crazy 
Girls a Pavlu Plchovi za zpestření večera, Markétě Šťastné za 
zapůjčení výčepního zařízení, panu Varmužkovi za plakáty, 
Janě Macháčkové za prapor, Obecnímu úřadu a paní Jančové 
za pomoc při kopírování, a především všem manželům  
a rodinným příslušníkům za trpělivost a spolupráci při 
úklidu. Děkují také všem ostatním občanům, kteří je přišli 
v průkopnické činnosti podpořit.

Nultý ročník koštu archivních 
vín se vydařil
8. 11. 2008 - Pro zpestření naší činnosti jsme zařadily do 

programu novou akci. Nultý ročník koštu archivních vín.  
Vzhledem k termínu konání jsme měli obavy z úspěchu. Většina 
vinařů dokončovala svá vinobraní a práce byla zaměřena spíše 
na formování mladých vín. Výsledek ale předčil naše očekávání. 
Akce se zdařila po všech stránkách a příjemné zpestření  
zajistila také návštěva průvodu stárek z babských hodů.

Podařilo se shromáždit 213 vzorků, z toho bylo 57 vzorků 
červených vín. Nejstarší vzorek v bílých odrůdách dodali 
Hynek Holánek a Jaromír Měřínský, v červených vínech pak 
Jan Šich. Vzorky pocházely ze čtrnácti obcí a téměř polovinu 
z nich tvořily vzorky vranovických vinařů. Zastoupeno bylo 
28 odrůd. Vítězné vzorky byly odměněny pěknými cenami 
z kovářské dílny. Ceny putovali do širokého okolí. Čest 
vranovických vín zachránil Luboš Celnar s Rulandským 
bílým 2000 pozdní sběr. Dalšími vítězi byli Miloslav Soukal 
z Ořechova se Zweigeltrebe 2003, Josef Duda z Přibic se 
Sauvignonem 2005 výběr z hroznů a Radek Nečas z Velkých 
Němčic s Zweigeltrebe 2005. Hodnocení proběhlo v předvečer 
výstavy pod dohledem subkomisaře Františka Flódra. Akce byla 
velmi dobře organizována, a tak jsme stihli v tak krátkém čase 
vína obodovat, připravit katalog a zajistit příjemné odpoledne 

při ochutnávce vína a poslechu cimbálové muziky Katrán. 
Velice nás potěšilo kladné hodnocení z řad návštěvníků. Za 
toto bych chtěl hlavně poděkovat Drahoši Dofkovi, který akci 
organizoval. Košt se vydařil, takže ať žije 1. ročník ve stejném 
čase, v roce 2009.

Jan Šich

Klub maminek

Zveme Vás tímto do klubu maminek, který zahájil činnost 
5. 11. 2008. Scházet se budeme vždy ve středu a pátek od 9.30 – 
11.30 hodin v prostorách ZŠ Vranovice – Školní klub. 

Našim cílem je vytvořit centrum, do kterého budou chodit 
děti do tří let, seznámí se, pohrají si, získají první kamarády. 
Mohou si zacvičit, zazpívat, získají nové dovednosti. Maminky 
si aspoň na chvíli vydechnou od každodenního kolotoče 
povinností, vymění si zkušenosti, poradí se, jak nejlépe na ta 
naše zlatíčka. Klub je neziskový, tzn. díky vstřícnosti ředitele 
školy Mgr. Oldřicha Vybírala je pro všechny zdarma. Nutné 
jsou pouze přezůvky a dobrá nálada. 

A co pro nás můžete udělat? Uvítáme, pokud nám můžete 
věnovat nějaké hračky.

Iva Fiemová s Markétkou a Ilona Kukletová s Vašíkem

Foto: Dagmar Humpolíková Novoroční koncerty
K vánoční době patří kromě zářícího stromečku, 

štědrovečerního kapra, plných stolů cukroví a mnoha dárků 
také setkávání lidí. Liturgicky doba vánoční končí až Zjevením 
Páně 6. 1. 2009. Již tradičně v tomto období Vás chceme pozvat 
na novoroční koncerty. Budou dva ve stejný den. V sobotu  3. 
1. 2008, a to v 16.00 hodin v kostele Navštívení Panny Marie 
ve Vranovicích, a poté v 18.30 hodin v kostele sv. Václava 
v Hustopečích.

Závěrem dovolte, abychom vám popřáli požehnané, 
radostné Vánoce a mnoho zdraví, úspěchů a všeho dobrého 
v novém roce.

Za Smíšený sbor Vranovice – Hustopeče Josef Dofek

Foto: Vladislav Jungr
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Římskokatolická farnost
Vánoční dárek
Žijeme na prahu 21. století kdy většina lidí o sobě prohlašuje, 

že jsou nevěřící. Jestliže mají pravdu, proč tedy ještě vlastně 
slaví Vánoce? Snad proto, že se jedná o tradici? Vánoce jsou  
zvláštní svátky, při kterých si lidé vzájemně snaží udělat radost 

formou předání vánočních dárků 
a tím, že se snaží být pozorní k sobě 
i k druhým a štědří k potřebným 
lidem. Vánoce jsou také svátky, 
kdy se sejde v klidu celá rodina 
u společného stolu. A vánoce jsou 
také jediným obdobím v roce, kdy 
lidé více navštěvují kostely, prohlíží 
si betlémy, jdou na půlnoční 
mši. Myslím si, že o Vánocích se 
právě takto projevuje přirozená 
touha lidí po poznání nejvyšší 

Pravdy a Lásky, křesťany nazývané Bůh. Nevím totiž jak vy, 
ale já chci většinou udělat svým dárkem druhým co největší 
radost. A pokaždé tajně doufám, že ta radost vydrží co možná 
nejdéle. Největším problémem pro mně vždy je tento dárek 
vybrat. Nechci, ostatně jako málokdo z nás, aby po Vánocích 
můj skončil někde v koutě nebo v lepším případě v rubrice 
inzertního časopisu pod značkou nevhodný dárek.

Asi sami víte, že finanční hodnota dárku vůbec nerozhoduje 
o této jeho nejpodstatnější vlastnosti. Druhou vlastností pro 
dobrý dárek je podle mně moment překvapení obdarovaného. 
Musím říct, že si proto vážím několika lidí, včetně mé ženy,  
kteří dokáží velmi často dát dárky, splňující obě výše uvedené 
vlastnosti.

V poslední době stále více při výběru dárků zápasím 
s časem a kupuji je na poslední chvíli. Popravdě, sám často 
raději volím něco jako náhradní dárek, který postrádá jednu 
nebo obě z výše popsaných vlastností dobrého dárku. Zpětně 
si to pak vyčítám, když vidím, že mi druzí dali krásné dárky. 
Jak z toho ven? Zajít včas do supermarketu? Osobně nejsem 
úplně proti, ale možná jste slyšeli tento krátký příběh, který se 
prý stal v jedné zemi: Při sbírce darů pro chudé si malé dítě 
sedlo do košíku s dary se slovy: „Nic nemám a tak dám sebe.“ 
Z křesťanského pohledu dal Bůh svého jediného syna lidem 
úplně stejným způsobem jako dítě v našem příběhu. A každý, 
kdo skutečně slaví Vánoce, chce to nejdražší a nejkrásnější 
co má také dát těm, které má rád. Uvědomujeme si však ještě 
v dnešní době, že nejen hmotné dárky dokáží druhým udělat 
velikou radost? Z tohoto příběhu vyplývá podstata poselství 
Vánoc nejen pro křesťany, ale pro každého - darovat to nejlepší 
co máme druhým. Přeji sobě i Vám co nejlepší výběr při volbě 
dárků.

Pavel Kukleta

Pouť do Rajhradu
V sobotu 11. října 2008 se naše farnost vydala zajištěným 

autobusem na pouť mikulovského a hustopečského děkanátu 

do Rajhradu u Brna. Konala se 
v prostorách benediktinského 
kláštera. Při mši svaté 
ministrovali ministranti 
z Vranovic, Ivaně i Pouzdřan 
a hudebně doprovázela schola 
z Vranovic, která zpívala i při 
následné adoraci. Během dne 
jsme měli možnost občerstvení 
a příjemného popovídání si se 
známými přímo v prostorách 
kláštera. Na závěr jsme přijali 
slavnostní požehnání a rozjeli 
se zpátky do svých domovů.

         Kristýna Kučerová

Prosincové kalendárium 
farního úřadu
Sobota 06. 12. 2008 �  Památka sv. Mikuláše, biskupa. 
Za zvuku slavnostních fanfár žesťového kvintetu Musica 
Animae vstoupí do kostela Navštívení Pany Marie ve 
Vranovicích v 16 hodin, s veškerou asistencí nebeskou 
i pozemskou, na svou vizitační a pastorační návštěvu sv. 
Mikuláš, biskup mirský. Těší se na všechny děti, které chce 
poučit moudrým slovem a také obdarovat malým dárkem. 
Děti přijďte, zve vás sám sv. Mikuláš, biskup.
Pondělí  08. 12. 2008 �  Solemnitas Panny Marie, počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu. Missa 18 hodin, zpívá 
schola Vranovice. Ordin. Olejník.
Neděle  14. 12. 2008 �  Třetí Advent Dominica Gaudete. 
Missa 9 hodin
Středa  24. 12. 2008 �  Vigilie Narození Páně, Missa 
22 hodin, zpívá schola Vranovice – výběr z vánočních mší. 
Ordin. Pololáník.
Čtvrtek  25. 12. 2008 �  Solemitas Narození Páně, Missa 
9 hodin. Zpívá schola Vranovice – výběr z vánočních mší.
Pátek  26. 12. 2008 �  Protomartyr sv. Štěpán, Missa  
9 hodin. Zpívá schola Vranovice – koledy. Ordin. Bříza
Sobota  27. 12. 2008 �  Festum sv. Jana, apod., Missa  
9 hodin. Zpívá schola Vranovice – koledy. Žehnání vína sv. 
Jana. Ordin. Eben.
Neděle  28. 12. 2008 �  Festum Svaté Rodiny, Missa 
9 hodin. Zpívá schola Vranovice – koledy. Obnova 
manželských slibů. Ordin. Pololáník.
Středa  31. 12. 2008 �  Memoria s. Silvestra I., papeže. 
Missa 16 hodin. Zpívá schola Vranovice – ad libitum. 
Děkovná bohoslužba a Te Deum. Ordin. Olejník.

Příjemné prožití doby adventní a vánoční přeje 
P. Josef Malík, farář.

Foto: Pavel Kukleta

Foto: Kristýna Kučerová
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Z činnosti spolků
Skauti

Chřiby
24. - 27. 10. 2008 - Tak jak už to bývá zvykem, vydali jsme se 

na pravidelnou výpravu do tohoto krásného koutu naší vlasti. 
Aby nám však tato výprava nezevšedněla, bylo přijato jedno 
opatření, a to že se pojede jen jednou za 2 roky, což nám dává 
možnost všímat si, jak se za ty roky změnila okolní krajina. 

I když se Chřiby rozkládají skoro za rohem, museli jsme 
cestovat více než dvě hodiny. Naše cesta vedlo přes Brno, Kyjov 
až autobusem do malé vesničky Vřesovice, kde se v chatové 
oblasti nacházela skautská základna, jenž nám poskytla na tyto 
čtyři dny tolik potřebné útočiště. 

Jelikož došlo v tomto roce k rozdělení 2. vranovického 
oddílu na tři samostatné oddíly (Vranovice, Pohořelice, 
Uherčice), konala se tato výprava pod vedením oddílu 
z Pohořelic. Vranovická účast ovšem byla menšinová, proto 
jsme se rozhodli připojit se alespoň na tyto dny k celoroční hře 
pohořelických skautů. Vše se točilo kolem Květoslava „Květáka“ 
Květoně, světoznámého boháče, kterému byly odcizeny velmi 
hodnotné akcie. Úkolem skautů bylo zjistit, kdo za tím vším 
stojí. 

Nápovědy k této hře byly rozmístěny po celé délce našich 
celodenních výletů, které vzhledem k brzkému stmívání končily 
vždy až za tmy. Podařilo se nám navštívit například hrad 
Buchlov. Bohužel pouze navštívit, jelikož absolvovat prohlídku 
by znamenalo přijít na základnu opravdu velmi pozdě. Ovšem 
ani toto nám nezkazilo náladu, tak jsme si alespoň doplnili 
zásoby vody, pokochali se nádvořím a otočili se zpět domů.

Nazítří byla v plánu návštěva zříceniny hradu Cimburku. 
Jsou to sice opravdu jenom zříceniny, ovšem nejedná se 
o pálavský typ,  nýbrž o opravovanou památku, kde je opravdu 
poznat výsledek dalších dvou let práce, co jsme ji viděli 
naposled. Závěr tohoto dne vyplnil boj skautů s lupiči akcií, 
zajmutí pachatelů a jejich předání „spravedlnosti“ a také 
minutka symboliky na poutním místě svatého Klimenta 
u Vřesovic. Už se těším na další návštěvu za dva roky.

Michal Rapco ml. 

Sbor dobrovolných hasičů
Poděkování za šrot
Na úvod krátkého příspěvku ze života místních dobrovolných 

hasičů bychom rádi poděkovali všem spoluobčanům, kteří 
nám darovali k odvozu železný šrot. Počasí tentokrát sice 
nepřálo a hustý déšť nás vytrvale skrápěl po celé dopoledne, 
ale nic naplat, práci bylo potřeba odvést. Zároveň bychom rádi 
poděkovali firmě Agro Klimus Vranovice za půjčení vlečky. 

Malířské práce
Kdo si občas najde cestu okolo naší hasičské zbrojnice 

určitě si všiml, že fasáda naší budovy dostala nový nátěr. Za 
dodavatelské práce děkujeme firmě pana Odvářky. 

Požární sport
Chlapci, kteří dříve tvořili družstvo soutěžící v požárním 

sportu se po dlouhých osmi letech dali opět dohromady. 
Po několika tvrdých trénincích se 25. října 2008 zúčastnili 
v Brně-Bohunicích soutěže s názvem „Bohunický Ovar“, 
kde v kategorii MUŽI obsadili velmi pěkné 6. místo. Stěnu 
společenské místnosti na hasičské zbrojnici tak bude zdobit 
další krásný diplom.

Foto: Michal Rapco ml.

Foto 3x: Marek Augustin
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Výjezdy hasičů
A nyní něco málo k výjezdům členů zásahové jednotky. 

Jednotka byla během měsíce října a listopadu ve večerních 
hodinách povolána ke dvěma dopravním nehodám. V prvním 
případě šlo o nehodu nákladního automobilu převážejícího 
řepu v obci Přibice. Za čtrnáct dní na to vyjížděla jednotka 
k dopravní nehodě osobního automobilu mezi obcemi 
Vranovice – Přísnotice. No a protože je potřeba i neustále cvičit, 
vyjížděli jsme také na prověřovací cvičení, které se uskutečnilo 
ve firmě Kurimai v Pohořelicích. 

Pozvání na ples
Závěrem snad už jen říci, že nás velmi těší přízeň, kterou 

nám projevujete a které si velmi vážíme a budeme rádi, když 
nás přijdete navštívit třeba právě na hasičských ples, který po 
Novém roce uspořádáme.

-AM a RJ-

Klub důchodců
Konečně se sešlo tolik zájemců, že se mohl uskutečnit 

dlouho plánovaný zájezd, tentokrát do kraje kolem Ivančic. Že 
se výlet vydařil bylo jednak zásluhou hezkého počasí ale hlavně 
výborným průvodcem, jakým je doktor Houšek. Jeho povídání 
bylo poutavé a v Ivančicích jsme prošli všechna zajímavá 
místa.

Máme už také hezkou a útulnou klubovnu, však to dalo 
práce. Nejdřív pan Kocmánek rozboural všechno co se 
dalo, elektřinu, vodu i kuchyňskou linku, bylo to nutné. Pak 
si nadával, že se do toho dal, ale nakonec to všechno horko 
těžko dal dohromady. Teď má radost, že nám zbudoval pěkné 
prostředí. Paní Jitka Nevědělová to zase celé vymalovala 
a několik obětavých členek to všechno uklidilo. Výsledek se 
nedá slovy popsat, to se musí vidět. 

3. 11. bylo první pondělí v měsíci a to znamená posezení 
u kávy. Tentokrát nám paní Gottwaldová přinesla krásně 
nazdobené perníky, které se nejen líbily ale i chutnaly. 
Předvedla i nám i způsob zdobení i přípravu polevy a všem, 
kdo měl zájem rozdala i recepty. 

Zúčastnily jsme se také rozžíhání vánočního stromu na 
Návsi. O čaj a svařené víno byl velký zájem. Teď nás čeká 
zakončení roku. S Mikulášem, čertem, hezkými písničkami 
a dobrou náladou. K posezení zveme všechny členy. Přihlásit 
se můžete v cukrárně u Kilingerů. 

Nakonec připomínám, že informace k pedikúře podává 
paní Vlasta Novotná.

Růžena Bauchová

Foto: Jan Raus

Ze sportu 
Sportovní klub

Skončil fotbalový rok
Závěr roku bývá obvykle tím pravým časem pro bilancování 

a hodnocení. Ani my fotbalisté neuděláme výjimku a využijeme 
příležitosti ke krátkému zhodnocení naší činnosti. 

Naši nejmenší, družstvo základny, se pod vedením Miloše 
Köhlera a Jana Stankoviče, umístili v polovině sezony na 5. 
místě z osmi, s bilancí dvě výhry a pět porážek se skórem 19:34 
a šesti body. Počet startů v sezoně: Kamil Bobrek l 7x, Tomáš 
Svoboda 7x, Libor Kozel 7x, Marek Vetr 7x, Pavel Goliáš 6x, 
David Helešic 5x, Jakub Köhler 5x, Jakub Růžička 5x, Marek 

Suchánek 5x, Filip Zedníček 4x,  Jiří Bezvoda 4x, Lukáš Tomšík 
3x, Lukáš Soukop 2x, Marián Kučera 2x, Kryštof Hošpes 1x, 
Tereza Trojanová 1x. Vstřelené branky: 6x Jakub Růžička,  6x 
Marek Vetr , 3x Kamil Bobrek , 3x Pavel Goliáš , 1x David 
Helešic .

Mladší pod vedením Zdeňka Měřínského  skončili na 8 
místě z jedenácti, se skórem 23:45, se čtyřmi výhrami a šesti 
porážkami. Počet startů v sezoně: 10x Jaroslav Hladík, 9x 
Radek Furch, 9x Daniel Celnar, 9x Daniel Měřínský, 8x Jaroslav 
Prokeš, 8x Tomáš Kučera, 8x Jakub Růžička, 7x Jakub Liška, 7x 
Tomáš Suchánek, 7x Marek Vetr, 7x Lukáš Matura, 7x Kamil 
Bobrek, 6x Pavel Goliáš, 5x Lukáš Valnoha, 4x  Jiří Bezvoda, 
3x Lukáš Soukup, 3x  Jakub Řezáč, 2x Marián Kučera, 1x  Svaťa 
Helešic, 1x Jakub Köhler, 1x Libor Kozel. Vstřelené branky: 6x 
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Jaroslav Hladík, 6x  Jakub Růžička, 3x  Jakub Liška, 2x Daniel 
Měřínský, 2x Lukáš Valnoha,  2x Pavel Goliáš, 1x Daniel Celnar, 
2x Kamil Bobrek.

Starší žáci vedení Olegem Chmelíkem a Janem Novákem 
obsadili šesté místo z jedenácti se skorem 47:19 a bilancí 
čtyři výhry, dvě remízy a čtyři prohry. Počet startů v sezoně: 
10x Miroslav Ježa, 10x Petr Chmelík, 10x Petr Lang,  10x 
Jakub Svoboda, 10x Martin Cekl, 9x Ondřej Rosa, 8x Marek 
Tetur, 8x Radim Blaha, 8x Karel Vrátný, 8x Katarína Čadová, 
7x  Oleg Chmelík, 7x Nikola Říhová, 5x  Lukáš Dvořáček, 4x  
Nikolas Křížek, 4x  Jakub Růžička, 3x  Stanislav Škňouřil, 1x  
Jiří Suchánek, 1x Dan Nguyen. Vstřelené branky: 15x Martin 
Cekl, 8x Marek Tetur, 6x Radim Blaha, 5x Petr Chmelík,  2x 
Oleg Chmelík, 4x Miroslav Ježa, 4x Ondřej Rosa, 1x Lukáš 
Dvořáček, 1x Katarína Čadová, 1x Jakub Růžička.

Dorost, který vedou Martin Třináctý a  Petr Trojan obsadil 
10.místo ze čtrnácti, s bilancí čtyři výhry, tři remízy a sedm 
porážek při skóre 29:33. Údaje o počtu startů a vstřelených 
brankách jednotlivých hráčů nejsou k dispozici. Trenéry nebyly 
dodány potřebné údaje.

B mužstvo pod vedením Karla Hochmana obsadilo 
10.místo z dvanácti se skórem 20:36, třemi výhrami a devíti 
porážkami. Tak jako v případě dorostu nebyly dodávány 
pravidelně potřebné údaje k vyhotovení kompletního přehledu 
startů a vstřelených brankách jednotlivými hráči.

A mužstvo pracovalo za pomoci Milana Halfara, Martina 
Třináctého, Rostislava Trojana a Pavla Trojana. Umístilo se na 
6.místě ze čtrnácti, s bilancí šest výher, jedna remíza a sedm 
porážek a skórem 28:29. Počet startů v sezoně: 14x Martin 
Třináctý, 14x Pavel Fiala, 14x Tomáš Unger, 14x Antonín Blecha, 
14x  Jan Jelínek, 14x Josef Sečkář,  12x Jan Novák, 12x Marek 
Šural, 12x Pavel Benada  12x Václav Vybíral, 10x Petr Zetel, 10x 
Zdeněk Vybíral , 7x Vladimír Kotačka , 6x Petr Pavláček , 5x 
Pave lKoubek , 3x Tomáš Měřínský, 3x Petr  Hochman  3x Aleš 
Ficek,  2x Radek Klaiba,  2x Jiří Novák , 1x Jakub Krchňavý, 
1xRadek Šťastný . Dále se utkání zúčastnili, ale do hry nezasáhli 
4x Filip Wächter  a 2x Jiří Pražák. Vstřelené branky: 9xPetr 
Zetel , 6x Marek  Šural,  4x Pavel Fiala,  4x Antonín Blecha, 3x 
Jan Jelínek, 1x Pavel Benada, 1x Josef Sečkář. 

Všechna naše družstva si nyní užívají zaslouženého 
odpočinku. Nejdříve začínají s přípravou na jarní část sezony 
družstva žáků a základny. Budou trénovat pravidelně v místní 
Sokolovně dle rozpisu, který je tam k dispozici na vývěsce 
a na internetových stránkách obce v sekci SK Vranovice. Se 
začátkem roku zahájí zimní přípravu družstvo dorostu a první 
mužstvo, B mužstvo tréninky nepřerušilo a dojíždí trénovat 
do sportovní haly v Žabčicích. Během zimní přípravy sehrají 
všechna družstva řadu přípravných utkání, jejichž termíny 
budou včas zveřejněny na výše uvedených místech. Již nyní 
je dohodnuta účast našeho A mužstva na zimním turnaji 
v Žabčicích, jehož rozlosování bude provedeno a zveřejněno 
začátkem ledna příštího roku.

Závěrem se jistě sluší poděkovat všem našim sponzorům, 
a sice Obecnímu úřadu ve Vranovicích, stavební firmě Japez, 
firmám Klempex P+K, Stappa mix, Autodoprava Matějka, 
Brains, Izolace Matoušek, Oknoservis, Stamiko, Kovo-plazma, 
Brestt, SPORTbar Vranovice, Rudolfu Ungerovi  který zajistil 
a uhradil pořízení nové zděné udírny a všem dalším, kteří byli 
klubu finančně nápomocni při sponzorování cen do tomboly na 
maškarním plese, či mnoha dalšími příspěvky, které pomohli 

při pořádání nejrůznějších akcí pod křídly SK Vranovice. 
Speciální poděkování fotbalistů směřuje ještě jedenkrát na 
Obecní úřad, který svým vstřícným přístupem a pochopením, 
pomohl zajistit potřebné finanční prostředky pro nákup 
nové sekačky na trávu, kterou nám zatím neznámí „dobráci“ 
ukradli. Děkujeme také všem členům výboru, členům klubu, 
trenérům, hráčům, a všem dalším, kteří se obětavě podílí na 
činnosti klubu, děkujeme fanouškům za podporu a zároveň si 
dovolujeme popřát hodně zdraví a štěstí v novém roce 2009.

V článku jsou použiti statistické údaje z kroniky našeho 
klubu, vedené panem Miroslavem Bombelou.

Za fotbalisty Rosťa Trojan

Tělovýchovná jednota Sokol
Z činnosti oddílů:

Oddíl všestrannosti
V sobotu 4. října 2008 se členky družstva mladších žákyň 

zúčastnily tří na sebe navazujících akcí v Brně. Ráno to byla 
secvičná hromadné skladby Bosa nova pro župní akademii 

v sále na Kounicově ulici. Odtud přešly do parku Lužánky, 
kde se konal Běh duhové naděje. Zde si každý účastník mohl 
dle vlastních sil vybrat trať o délce tisíc nebo šest set metrů. 
Po jejím absolvování se děti bavily v doprovodném programu 
drobnými hrami a také jízdou na kolech či koloběžkách 
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na dopravním hřišti. Ve dvanáct hodin byly pro účastníky 
přistaveny zvláštní autobusy, které je dovezly do přístavu 
Brněnské přehrady. Následovala dvouhodinová vyhlídková  
plavba lodí po přehradě, která se všem velice líbila. 

V tomto samém termínu se Marie a Marta Goliášovy 
zúčastnily semináře pro župní vedoucí dorostenek a mladších 
žen v Tyršově domě v Praze.

Ve čtvrtek 9. října odpoledne se konala v hale na Kounicově 
ulici již zmíněná župní akademie. V bohatém programu se 
představilo 370 cvičenců, a to v hromadných skladbách, v jedné 
z nich i naše cvičenky, v pódiových skladbách, ukázkách 
z vrcholové gymnastiky, krasojízdy, šermu, historického šermu 
aj. Touto akademií si Sokolové připomněli 90.výročí založení 
ČSR. Při této příležitosti obdrželi někteří členové medaile 
za aktivní práci v organizaci. Z naší jednoty to byly Marta 
Goliášová a Jana Hladká.

Marta Goliášová

Silový trojboj

Vítězství na Grand Prix Slovakia
4. 10. 2008 - Velmi pěkných úspěchů dosáhli dorostenci 

oddílu silového trojboje Vranovice,kteří byli nominováni na 
GRAND PRIX SLOVAKIA dorostu, které proběhlo v Časté na 
Slovensku. Ve váhové kategorii do 60,-kg obsadil Michal Coufal 

druhé místo celkovým výkonem 315,-kg a splnil požadovaný 
výkonnostní limit. Karel Šišovský ve váhové kategorii do 110,-
kg zvítězil celkovým výkonem 540,-kg. Jen technická chyba při 
mrtvém tahu ho připravila o I. výkonnostní třídu. Tato soutěž 
proběhla podle pravidel IPF. Hosty byli i dorostenci z Rakouska 
a Maďarska.

Pořádající hostitelská země připravila pro všechny soutěžící 
pěkné prostředí i ceny, se závěrečným přátelským rautem.

Mistrovství Moravy bylo bramborové
20.10. 2008 - TJ Baník Zbýšov byl pořadatelem mistrovství 

Moravy v silovém trojboji čtyřčlenných družstev pro rok 2008 
II.LIGA.

Závodů II. ligy se zúčastnilo celkem 10 družstev z celé 
Moravy a soutěžilo se podle Pravidel IPF. Nejúspěšnějším 
družstvem této soutěže se stalo družstvo KST Jihlava, které 
mělo již zkušenosti  z extraligy. Toto družstvo získalo 1605,3 
bodů, a zajistilo si právem postup do I. ligy. Vranovičtí siloví 
trojbojaři se umístili takto: Družstvo „A“ ve složení Pavel 
Pláteník, Tomáš Trávník, Jiří Furch a Petr Biedermann stanuli 
na nepopulárním čtvrtém místě ziskem 1447,6 bodů. Družstvo 
„B“ Sokola Vranovice ve složení Oldřich Halfar, Pavel Gregr, 
Michal Coufal a Radek Malý se umístili na devátém místě. 
Nutno dodat,že dva poslední jmenovaní jsou dorostenci, 
kteří pokud vydrží budou příslibem pro další soutěže silového 
trojboje.

Ivan Karpíšek 

PF 2009
Konec roku je před námi a jak bývá zvykem hodnotíme 

uplynulý rok i my. Rok 2008 byl pro výbor TJ Sokol opravdu 
náročný. Během tohoto roku jsme udělali velký kus práce. 
Podařilo se nám zrekonstruovat bývalou uhelnu, která nyní 
slouží pro uskladnění židlí, které byly dříve byly umístěny na 
pódiu v tělocvičně a při míčových hrách byly značně ničeny. 
Mezi větší opravy patřil také nátěr střechy nad předsálím, 
restaurací a posilovnou. 

Nejnákladnější investicí byla  oprava podlahy v tělocvičně 
sokolovny, která byla původní a od roku 1972 byla udržována 
pouze drátkováním a pastováním. Parketové dílce byly 
na některých místech uvolněné a hrozilo znehodnocení 
podlahy. Proto výbor TJ Sokol schválil celkovou rekonstrukci 
probroušení na dřevo a nátěr speciálním lakem.  Byla to velká 
investice, kterou hradila z vlastních zdrojů, příspěvek nám 
přislíbila i obec Vranovice. Děkujeme. 

Výbor TJ by při této příležitosti chtěl poděkovat i ostatním 
sponzorům za jejich dary, a to firmě JAPEZ, Sdružení Nová 
Morava a Stavebnímu sdružení DOKA.

Výbor TJ Sokol Vranovice přeje všem svým členům 
a nejenom jim, vše nejlepší do nového roku,  hodně zdraví 
a štěstí. Život bez stresu, plný  pohody a zdravého pohybu 
a dovoluje si Vás pozvat do naší tělocvičny, kde pod vedením 
proškolených cvičitelů můžete udělat něco pro svoje zdraví. 

Marta Goliášová

Foto 4x: Marta Goliášová
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Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 
 

nabízíme zdravotní pojištění u jedné 
z největších zaměstnaneckých  

zdravotních pojišťoven 
Získejte příspěvky v hodnotě minimálně  2.800,- Kč na péči o zdraví, plavání, 
solnou jeskyni, očkování a sportovní aktivity! 

 A k tomu AUTOLÉKÁRNIČKU!  

Je to jednoduché! Přihlašte se k Vojenské zdravotní pojišťovně ČR, která již 15 let 
zabezpečuje svým pojištěncům komplexní a kvalitní zdravotní péči!  
K tomu nabízíme další nadstandardní příspěvky (blíže na www.vozp.cz). 

Např. čtyřčlenná rodina získá příspěvky v hodnotě 11.200,- Kč a ještě další výhody 
z naší nabídky nadstandardní péče. Speciální balíček výhod pro studenty. Přispěvky 
na nejrůznější očkování, plavání matek s batolaty, organizované cvičení pro těhotné 
ženy, příspěvky na fixní zubní rovnátka a další.  
Bližší informace o pojištění u VoZP ČR poskytneme na tel. 541 429 811, nebo na 
www.vozp.cz včetně tiskopisů, přihlášky a evidenčního listu.  
Nyní možnost přehlášení k 1.1.2009!  
Kontaktní adresa:  
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Banskobystrická 40, 621 00 Brno  
tel.: 541 429 811, e-mail: pob-brn@vozp.cz 

Hledáme smluvní pracovníky – vhodné i pro studenty a ženy v domácnosti. 
Více informací na tel.: 541 429 803, p. Kvasnovská 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Veselá 199/5 (2. patro, kancelá  . 207, 218, 219), 602 00  Brno 
(vchod mezi kavárnou u Menšíka a hernou Brodway) 

!!! PLN  BEZBARIÉROVÝ P ÍSTUP A VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA !!! 
Tel.: 542 214 110, 542 214 111 

brno-venkov@poradnaprouzivatele.cz 
 brno.venkov@seznam.cz     

www.poradnaprouzivatele.cz 

ICQ 411058605           SKYPE: poradnabrno 

Otev eno v pond lí a st edu od 8:30 do 17:00 hod. (další dny dle domluvy) 
 

Z ízeno Národní radou osob se zdravotním postižením 
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Společenská
rubrika

Aktuální informace o dění v obci najdete na www.vranovice.eu
Kalendář akcí

Prosinec 2008
7. 12. 2008 Mikulášská besídka  Sokolovna OÚ
23. - 24. 12 2008 Betlémské světlo Vranovice Skauti
28. 12. 2008 Svěcení vín Sál restaurace U Fialů  Vinaři
 Vánoční turnaj Stolní tenis TJ Sokol
 Vánoční turnaj Badminton TJ Sokol

Životní jubilea: l

Leden
Hanáček Jan ..............................65 let
Celnarová Anna .......................80 let
Šťastná Hana .............................60 let
Pešinová Nina ...........................84 let
Neveselá Jaroslava ....................70 let
Celnar Jaroslav ..........................82 let
Minařík Milan ..........................70 let
Novotná Antonie ......................80 let
Pourová Jaroslava .....................60 let
Hanáčková Blažena ..................65 let
Divišová Marie .........................60 let

Únor
Jandásková Růžena ..................85 let
Krupicová Marie ......................84 let
Rausová Marie ..........................75 let
Suchánková Marie ....................81 let
Miklošová Ludmila ..................65 let
Papežová Blanka .......................60 let
Bezvodová Ludmila .................60 let
Kneblová Marie ........................70 let
Komprdová Hermína ..............60 let
Berková Julie .............................83 let
Klimešová Milada ....................83 let
Ondroušek Jaromír ..................80 let
Kellnerová Marta......................60 let
Valášková Anežka ....................85 let

Narození: l
Augustin Vítek
Bartošová Aneta
Halfarová Barbora
Doné André
Holešínský Radim

Úmrtí l
Furchová Květoslava
Faronová Jarmila
Minaříková Anna

Zdroj: matrika OÚ

V minulém vydání občasníku bylo 
nedopatřením chybně uvedeno jméno 
narozeného občánka Davida Ňorka. 
Omlouváme se. Redakce

Počet obyvatel   l
 k 24. 11. 2008

Muži ..............................................997 
Ženy ............................................1016
Celkem .......................................2013
z toho dospělí .............................1717
děti ................................................296 

Průměrný věk obyvatel v obci  
je 39 let.

Další statistika od 1. 1. 2008 do 
24. 11. 2008 zaznamenaná 
v evidenci obyvatel:

Do naší obce 
se přihlásilo .................... 31 obyvatel
odhlásilo se .................... 21 obyvatel
narodilo se ......................22 občánků
zemřelo ..............................  9 občanů

Uzavřená manželství vranovických 
občanů mimo obec .......................10
Vranovice kostel  ............................  1
OÚ Vranovice .................................  1 

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

Od 1.6.2008 vychází Vranovický občasník 
nákladem 750 ks, je distribuován do 
každé poštovní schránky v obci zdarma. 
Vychází pravidelně každý sudý měsíc 6x 
do roka. 

Uzávěrky jednotlivých čísel jsou vždy 20. 
v lichém měsíci.

PF 2009

Obecní úřad 
Vranovice přeje 

všem občanům krásné 
Vánoce a mnoho 

úspěchů v roce 2009



 
 
 
 

 

Veselá 199/5 (2. patro, kancelá  . 207, 218, 219), 602 00 Brno 
PLN  BEZBARIÉROVÝ P ÍSTUP 

Tel.: 542 214 110, 542 214 111 
brno-venkov@poradnaprouzivatele.cz 

 brno.venkov@seznam.cz     
www.poradnaprouzivatele.cz 

ICQ 411058605           SKYPE: poradnabrno 

Otev eno v pond lí a st edu od 8:30 do 17:00 hod. (další dny dle domluvy) 
 
 

V EM VÁM PORADÍME 
 
 

Naši poradci Vám pomohou ve všech otázkách, které se týkají zákona o sociálních službách, 
sociálních dávkách, výhodách pro zdravotn  postižené, seniory a ob any, zejména: 

 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

(výb r vhodné sociální služby v regionu;  jednání s poskytovatelem sociální služby; text smlouvy o 
poskytování sociální služby, úskalí vyplývající z uzavírané smlouvy; sledování pln ní podmínek smlouvy 
a ešení p ípadných neshod a konflikt  vzniklé mezi Vámi a poskytovatelem služby; spo ítání výše plateb 
za sociální službu a p ípadné vrácení ástek p ísp vku na pé i a plateb za ubytování a stravování) 
 

P ÍSP VEK NA PÉ I 

(žádost o p ísp vek; zda na n j bude pravd podobn  nárok; jak žádat o p ísp vek na pé i; vypln ním 
žádosti; ustanovení zákona a vyhlášky o posuzování stupn  závislosti na pé i; pravidla vyplácení 
p ísp vku na pé i; formulace oznámení obecnímu ú adu o využití p ísp vku; postup p evád ní p ísp vku 
p ípadnému poskytovateli sociálních služeb; odvolání proti nep iznání p íslušného stupn  závislosti)  
 

SOCIÁLNÍ DÁVKY 

(dávky státní sociální podpory nebo sociální pomoci a pé e; pr kaz mimo ádných výhod; jednorázové a 
opakující se p ísp vky pro zdravotn  postižené)  
 

V p ípad  pot eby zodpovíme všechny další otázky týkající se sociálních služeb, sociálních dávek,  
postavení uživatele sociálních služeb a poradíme, jak jednat s ú ady. 

!!! PORADNA JE BEZPLATNÁ!!! 

 

 

Poradna navazuje na innost Centra pro zdravotn  postižené JM kraje (d íve sídlo Lidická 81; Palackého t . 12) 

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

Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, distribuce zdarma. Č. 06 / 2008 vychází 4. 12. 2008, uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2009, vychází 1. 2. 2009. 
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.


