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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi, 

abych využil tohoto místa a podělil se 

s Vámi o současné největší „Starosti 

starosty“, ale nejen jeho, ale hlavně  

celého realizačního týmu v čele 

s místostarostou a předsedou  kulturní 

a sportovní komise, který organizačně 

připravuje hlavní oslavu výročí 750 let 

obce od první písemné zmínky.

Program oslav bude probíhat již 

od neděle 12.8. a bude ukončen dne 

25.8.2007. Rozhodující část oslav 

proběhne ve dnech 18 – 19.8.2007. 

Program oslav je uveden na jiném místě 

Vranovického občasníku.

Součástí oslav je také vydání 

publikace, která bude prvním uceleným 

sborníkem o dosavadní velice bohaté 

historii obce. Kniha je koncipována 

tak, aby mohla být i v budoucnu 

pramenem pro zájemce o historii obce 

i pro profesionální historiky. Informace 

v knize uvedené jistě mohou být 

v mnohém poučné našim potomkům, 

některá uvedená fakta a informace 

mohou mnoho čtenářů překvapit, 

popřípadě přimět k zamyšlení. 

Při čtení této knihy jistě mnoho 

čtenářů napadne, co zde mohlo být ještě 

zmíněno, co bylo opomenuto, naopak co 

tam nepatří, možná se objeví i drobné 

historické nesrovnalosti. Při takovém 

to hodnocení, prosím, o zohlednění 

dosažitelnosti použitých zdrojů a kvalitu 

zachování dokumentace jednotlivých 

spolků atd.

Shromažďování veškerých historic-

kých podkladů a celková příprava této 

knihy trvala více než dva roky a na vydání 

se nejvíce zasloužili zejména PhDr. Emil 

Kordiovský, dlouholetý ředitel Státního 

archivu Břeclav, předcházející starosta 

Oldřich Vybíral a kronikář ing. Bohumil 

Pražák.

Co zbývá k publikaci dodat:

Rozsah: 400 stran textů a fotografi í

Náklad: 1.500 ks

Termín vydání: konec měsíce června  

(o přesným termínu budete vhodným 

způsobem včas informováni).

Cena: 350,- Kč

Obec připravila pro každou rodinu 

s trvalým pobytem v naší obci jedno 

vydání knihy zdarma. Kniha bude 

k předání na OÚ. O možnosti vyzvednutí 

budete včas informováni.  

Dále si Vás dovolím touto 

cestou informovat o nové podobě 

internetových stránek naší obce. Jednou 

z priorit tohoto volebního období 

je zvýšit informovanost veřejnosti, 

zajistit otevřenost obce k veřejnosti 

a v neposlední řadě umožnit iniciativu 

a prezentaci občanským sdružením, 

jednotlivcům, ale i podnikatelským 

subjektům.

Tomuto účelu budou, mimo jiné, 

sloužit nově upravené webové stránky 

obce www.vranovice.org, které budou 

pravidelně aktualizovány a budou 

zajišťovat maximální informovanost 

v následujících oblastech:

– základní údaje o obci a OÚ

– úřední deska

– aktuality

– kalendář veškerých společenských, 

kulturních a sportovních organizací

– možnost prezentací společenských 

a podnikatelských organizací 

– odkazy na významné internetové 

adresy

Cílem je zajistit maximální 

informovanost veřejnosti o činnosti OÚ 

a dát maximální možnost k prezentaci 

všem spolkům a sdružením.

Jelikož je toto vydání Vranovického 

občasníku poslední před prázdninami, 

dovolím si toho využít a popřát Vám 

všem prožití klidné dovolené. Věřím, že 

s mnohými z Vás se setkáme na oslavách 

výročí 750 let obce od první písemné 

zmínky. 

Vám všem přeji pěkné počasí, 

rodinnou pohodu a klidné prožití letních 

měsíců.

Ing. Jan Helikar 

starosta obce

Zasedání 
zastupitelstva 
a rady obce
Usnesení z jednání ZO 2/07 
19.4.2007

1.  ZO bere na vědomí:

1.1. Zprávu o činnosti rady

1.2. Zprávu o hospodaření za 1. čtvrtletí 

2007

2.  ZO schvaluje:

2.1. Rozpočtové opatření č. 1/2007 – 

 celkové příjmy 17.640.000,- Kč

 výdaje 18.777.100,-Kč

 splátka úvěru 1.148.000,-Kč

 Financování: zůstatek k 31.12.07 –

            838.312,-Kč

 Financování ve výši 2.284.500,-Kč.

2.2. Předložený Plán obnovy a Plán rozvoje 

na r. 2007 – 2010

2.3. Financování Plánu obnovy na r. 2007 

– 2010

2.4. Prodej pozemku 1919/33 o výměře 928 

m2 Karlovi a Jitce Gambasovým za cenu 

500,-Kč za 1m2. Jako druhého v pořa-

dí ZO schvaluje prodej Ing. Miroslavu 

Novotnému za cenu 500,-Kč za 1m2. 
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3.  ZO ukládá:

3.1. Rozepsat schválené rozpočtové opatření 

č. 1 do jednotlivých účtů

 T. ihned, Z. účetní

3.2. Dodržet rozpočt. opatření č. 1 

k 31.12.2007

 T. 31.12.07, Z. starosta

3.3. Prověřit situaci v lokalitě Jordán a to ze-

jména s ohledem na těžbu zeminy a za-

vážení vodního díla sutí.

 T. ihned, Z. rada

4.  ZO neschvaluje:

4.1. Žádat o statut Městys

Činnost rady obce
Rada obce se na svých jednáních, 

od minulého vydání Vranovického 

občasníku, sešla celkem 5 x.

Na svých jednáních se zabývala 

zejména následujícími úkoly:
– Směrnicemi obce a jednacími řády Rady 

obce a Zastupitelstva obce

– provozem Základní školy a Mateřské 

školy

– výstavbou rodinných domů v obci

– činností odborných komisí Rady obce

– pořádkem a úklidem v obci

Usnesení Rady obce:
Usnesení rady č. 8/2007 
ze dne 10.4.2007
Rada:

1. schvaluje:

1.1. Rada doporučuje ZO ponechat v součas-

né době statut obce (ne Městys).

1.2. Rada schválila a doporučuje ke schválení 

ZO předložený plán Obnovy (rozvoje) 

obce Vranovic na r. 2007 – 2010.

1.3. Rada schválila program jednání ZO dne 

19.4.2007

1.4. Rada po upřesnění splátek úvěru schva-

luje předložený Rozpočtový výhled na r. 

2007 - 2010 a doporučuje ZO ke schvále-

ní.

1.5. rada schválila prominutí poplatku za 

svoz odpadu. 

1.6. rada schválila tvorbu nových web. strá-

nek obce a jako zpracovatele vybrala spo-

lečnost Time tree.  

1.7. rada schválila opravu krovů střechy u do-

mu č.p. 183 do výše opravy 34.000,-Kč  

1.8. rada schválila rámcovou Smlouvu o dílo 

se společností EUROVISION, s.r.o na 

spolupráci vypracovávání podání žádostí 

o dotace.

1.9. rada schválila Smlouvu o právu pořizovat 

a užívat reprodukce sbírkových předmě-

tů č. III-  32/07 s Muzeem města Brna.

1.10. rada schválila pronájem zahrádky 

na p.č. 2239/22 a 2239/23 o výměře 326 

m2.

1.11. Rada schválila pronajmout od ČD 

pozemek p.č. 2565/66 – 370m2 za cenu 

1.100,-Kč/rok, s platností od 1.4.2008.

2.  Ukládá:

2.1. Rada obce, za předpokladu včasného 

předložení podkladů od místní organi-

zace rybářů, projedná a předloží ZO na 

červnové jednání stanovisko k případné-

mu prodeji požadovaných pozemků.

 T: 30.5.2007, O: starosta

2.2. Ukládá starostovi obce vypracovat žádost 

na dotaci z Poslanecké sněmovny ve výši 

4-5 mil Kč na opravy místních komuni-

kací.

      T:  15.5.2007, O: starosta  

2.3. Rada ukládá zajištění opravy a vyčištění 

památníku – založení obce.

      T: 30.6.2007, O: místostarosta

2.4. Rada ukládá vybudování chodníku k pa-

mátníku a vyrovnání okolní zeminy.

     T: 31.5.2007, O: starosta

2.5. rada uložila starostovi vyzvat ředitele 

ZŠ k vysvětlení a případné nápravě opě-

tovného porušení platných norem při 

překračování povoleného počtu žáků ve 

školní družině a klubu.

     T: ihned, O: starosta

2.6. Rada ukládá Rozhodnutím jediného 

vlastníka vytvořit v nem. Náves 89 dvě 

bytové jednotky.

    T: 30.4.2007, O: JUDr. Mach, starosta

Usnesení rady č. 9/2007 
ze dne 23.4.2007
Rada:

1. schvaluje:

1.1. Rada vybrala  na vypracování projektové 

dokumentace na Ozelenění obce nabíd-

ku ing. Renáta Žižlavské.

1.2. Rada schválila předloženou bilanci hos-

podaření ZŠ a MŠ za I Q/2007

1.3. Rada schvaluje částku 5.000,-Kč na ná-

kup minivěže na zajištění obřadů, kul-

turních a společenských akcí.

1.4. Objednávka na projekt VO a MR – ul. 

Příční nebude vystavována, projekt ob-

sahuje vyjádření s daty říjen 2006.

1.5. Rada souhlasí s předloženou změnou 

umístění stavby na pozemku č. 1919/31. 

1.6. Rada schválila navýšení kapacity jedno-

ho oddělení  školní družiny do 30 dětí. 

2.  Ukládá:

2.1. Rada ukládá  dohodnout s KV možnos-

ti nakládání se Zápisy z jednání z Rady 

obce v návaznosti na Zákon č. 152/1994 

Sb., § 101, odst. 3.

      T: 7.5.2007, O: JUDr. Radek Mach   

2.2. Rada uložila zmapovat výši dotací u srov-

natelných obcí ZŠ v přepočtu na 1 žáka.

       T: 7.5.2007, O: JUDr. Mach, D. Dofek 

2.3. Rada ukládá neodkladně řešit koncové 

zařízení na ČOV – prověřit nabízenou 

možnost pronájmu – veškeré náklady 

a současně řešit prodej současného kon-

cového zařízení.

      T: příští jednání rady, O: starosta  

2.4. Rada ukládá vyžádání předložení kon-

kurenčních nabídek na vybudování VO 

a MR na ul Příční.

      T: ihned, O: starosta

2.5. Rada ukládá předložit ZO návrh na opat-

ření: provést kontrolu výběrových řízení 

na „akce“, které přecházejí plněním, či 

platbou do nového volebního období 

(listopad 2006) a objednány byly před 

tímto termínem.

       T: příští ZO, O: starosta  

Usnesení rady č. 10/2007 
ze dne 14.5.2007
Rada:

1. schvaluje:

1.1. Rada obce povoluje výjimku z počtu 

dětí ve třídě, který stanovuje vyhláška č. 

43/2006 (24 dětí) na 27 dětí zapsaných 

na třídu v MŠ.

1.2. Rada souhlasí se zajištěním provozu 

v MŠ Vranovice po dobu celého měsíce 

července 2007.

1.3. Rada schvaluje a doporučuje ZO ke 

schválení navýšení dotace pro ZŠ ve výši 

47.600,-Kč na pokrytí snížených kraj-

ských dotací na fi nancování úvazku vy-

chovatelky  ve Školním klubu.

1.4. Rada schválila pokračovat v jednáních 

o vykupování p.č. 438 až 448/1,2,

1.5. Rada souhlasí s předloženou změnou 

umístění stavby na pozemku č. 1919/31. 

1.6. Rada schválila navýšení kapacity jedno-

ho oddělení  školní družiny do 30 dětí. 

1.7. Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na 

zhotovení bronzové pamětní desky. 

1.8. Rada schvaluje dodatek č. 1. ke Smlouvě 

o dílo uzavřené dne 27.3.2007 s Malova-

ným krajem.

1.9. Prodejní cena publikace k 750 letům obce 

byla stanovena na částku 350,-Kč á 1 ks, 

při nákladové ceně 406,-Kč. Pro každé 

č.p. s trvalým pobytem v obci Vranovice 

bude kniha věnována zdarma – o mož-

ném vyzvednutí na obci budou občané 

informováni.

1.10. Rada souhlasí s oplocením po-

zemků p.č. 2239/24 a 15, za předpokladu 

splnění všech zákonných podmínek (ze-

jména stavební zákon)

1.11. Rada obce schvaluje vyřazení ne-

potřebného majetku, dle předloženého 

soupisu. Rada rovněž schvaluje prodej 

nepotřebného majetku za ceny uvedené 

v předloženém soupisu.

1.12. Rada schvaluje zřízení revolvingo-

vého měsíčního termínovaného vkladu 

na částku 1.600.000,-Kč u České spoři-

telny.

2.  Ukládá:

2.1. Projednat s představiteli Sokola uvažo-

vaný prodej dětských krojů s cílem po-

nechat kroje v obci – i nadále v majetku 

Sokola, případně do majetku obce.

      T: 30.5.2007, O: starosta 

2.2. Rada ukládá řediteli ZŠ a MŠ, případné 

odmítnutí přijetí dětí do MŠ z důvodu 

překročení limitu žáků na 1 třídu před-

ložit předsedovi školské komise.

      T: průběžně, O: ředitel  ZŠ a MŠ
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Okna školy dokořán
2.3. Vyvolat jednání se zástupci Sušárny 

Pohořelice a Agro Klimus. Současně ře-

šit i nedovolenou těžbu písku z lokality 

Jordánu. 

     T: 30.5.2007, O: starosta, ing. Hladík

2.4. Rada ukládá zadat vypracování zastavo-

vací studie lokalitu „Ivaňská II“

      T: 30.6.2007, O: starosta

2.8. rada ukládá vypracovat interní metodiku  

pro postup pro zadávání veřejných za-

kázek malého rozsahu, dle metodického 

návrhu MMR. 

      T: 15.6.2007, O: starosta

3. Bere na vědomí:

3.1. Rada obce bere na vědomí vyhlášení ře-

ditelského volna na dny 18 a 21.5.2007.

3.2. Rada obce bere na vědomí předložený 

návrh programu a organizaci oslav 750 

let obce.

Usnesení rady č. 11/2007 
ze dne 28.5.2007

1. Rada schvaluje:

1.1. Rada rozhodla o doplnění Kulturní 

a sportovní komise o paní Humpolíkovou 

a Hladkou.

1.2. Rada schválila fi nanční příspěvek na vý-

daje spojené s Dnem dětí do výše 5.000,-

Kč.

1.3. Rada doporučuje Závěrečný účet zastu-

pitelstvu obce ke schválení.

1.4. Vyjádřila souhlas s podnikatelským zá-

měrem předloženým místním sdruže-

ním Rybářského svazu.

1.5. Rada vybrala pro dodávku 200 m2 zám-

kové dlažby „parketa tl. 6 cm“ dodavate-

le.

1.6. Rada schválila smlouvu s ing. Žižlavskou 

dle původního zadání výběrového řízení 

na projekt zazelenění obce. Případné na-

výšení objemu prací oproti zadání bude 

řešeno dodatkem ke smlouvě.

1.7. Rada schvaluje fi nanční příspěvek ve výši 

8.500,-Kč na zapůjčení krojů pro malé 

stárky na Májovou zábavu.

1.8. rada schvaluje fi nanční příspěvek ve výši 

1.575,- Kč na kopírování fotodokumen-

tace církevní historie

1.9. Rada nepovolila oplocení části prona-

jatého pozemku p.č. 2837/2 o výměře 

286,2 m2.

2. Ukládá:

2.1. Rada ukládá prověřit možnost a případ-

ně neodkladně zaregistrovat doménu 

Vranovic s koncovkou EU.

     T: 15.6.2007, O: starosta

2.2. Rada ukládá opětovně vyzvat občany 

k napojení na obecní kanalizaci. Po  ne-

napojení do 30.9.2007 vymáhat právní 

cestou.

      T: 30.6.2007, O: starosta 

2.3. Rada ukládá projednat s místním sdru-

žením Rybářského svazu formu vlastnic-

tví pozemků v lokalitě koupaliště a sou-

sedního rybníku.

    T:  11.6.2007, O: starosta

Vesnice, kde jsem 
doma
Naše obec Vranovice slaví letos 

důležité výročí – 750 let od svého 

založení. Také s dětmi ve školce jsme 

si povídali o tom, že má naše vesnice 

narozeniny. Začali jsme prohlížením 

fotografi í obce s názvem „Kde jsem 

doma“. Na vycházkách jsme pozorovali 

důležité objekty, které jsme výtvarně 

zobrazili a ze stavebnice postavili ve 

třídě do koutku objevů. Povídali jsme 

si o chystaných oslavách a spontánně 

vznikl nápad: vytvořit vlastníma rukama 

za pomoci rodičů kousek naší krásné 

vesnice. Našim cílem bylo vtáhnout 

rodiče do práce netradiční formou, která 

byla přínosem jak pro ně, tak především 

pro jejich děti a veřejnost. Projekt jsme 

nazvali „Pomozte nám stavět Vranovice“. 

Zapojili se všichni rodiče i děti. Oslavy 

jsme začali světovým Dnem Země 

v pátek 20. dubna, kdy děti vysadily 

před MŠ stromek. V pondělí 23. dubna 

dopoledne jsme postavili před budovu 

MŠ krásné domky z lepenky a vytvořili 

vesnici Vranovice. Toto dílo obdivovali 

nejen občané Vranovic, ale i cizí lidé, 

kteří kolem projížděli. Odpoledne 

v 16.00 hodin se do MŠ scházeli hosté, též 

rodiče na prohlídku nově vybudovaných 

Vranovic a na kulturní vystoupení 

dětí. Při vstupu je vítaly krojované děti 

s paní učitelkou a předaly každému jako 

symbol znak Vranovic. V jídelně přivítal 

všechny přítomné pan ředitel, vyzvedl 

aktivitu rodičů při výrobě domků 

a předal slovo panu starostovi, který byl 

potěšen tím, že i děti z MŠ se připojily 

k těmto významným oslavám. Slavnostní 

den jsme ukončili pohoštěním, které 

připravily paní kuchařky. Jsme rádi, že se 

oslavy, které pořádala naše škola velmi 

povedly a děkujeme všem, kdo nám 

s touto záslužnou akcí pomohl i těm, 

kdo se zúčastnili.

učitelky MŠ

Mladí divadelníci 
měli derniéru
Celkem osmým představením 

se mladí divadelníci z dramatického 

kroužku při ZŠ Vranovice rozloučili 

s komedií Limonádový Joe, když ji 

ve čtvrtek 17.5. zahráli divákům ve 

Starovičkách. 

Podle ohlasu místních diváků se hra 

líbila a herci tak obstáli i před jiným 

než domácím publikem. Sami herci si 

představení také náležitě užili. 

Vedle celkem pěti představení 

ve Vranovicích hru předvedli také 

v Přibicích a dále v Hustopečích na 

přehlídce divadel pro děti.

Přestože otázka další činnosti 

souboru zůstává otevřená, pozitivní 

je, že se v mladých podařilo probudit 

zájem o divadlo a o činnost v okolních 

divadelních souborech. 

PK
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Základní umělecká 
škola Pohořelice
 

Vážení rodiče a děti!

Možná víte, možná ale také mohlo 

uniknout vaší pozornosti, že blízko 

vás funguje Základní umělecká škola, 

ve které se žáci učí hrát na hudební 

nástroje, zpívat, malovat a tancovat. 

Žáci - muzikanti této školy vystupují na  

různých vystoupeních v Pohořelicích 

a okolních obcích, hrají a zpívají 

v souborech a orchestrech školy. 

Možná jste slyšeli o našem koncertním 

zájezdu do sousedního Rakouska nebo 

o vítězství naší kapely v soutěži celého 

Jihomoravského kraje, mohli jste vidět 

na internetu foto a články o tom, jak naše 

kapela hrála v programu orchestru Felixe 

Slováčka. Možná jste viděli a slyšeli hrát 

naši mladou cimbálovou muziku, nebo 

jste také mohli slyšet hrát muzikanty 

– sólisty na koncertech naší školy. Na 

veřejných vystoupeních můžete také 

vidět a slyšet malý keyboardový orchestr 

a kytarový soubor.

Malovat se můžete učit v naší škole 

tužkou, barvami, můžete se také naučit 

zpracovávat počítačovou grafi ku, naučit 

se základům keramických prací. Také 

v této oblasti má naše škola úspěchy 

v různých významných soutěžích a práce  

žáků jsou vystavovány na výstavních 

akcích školy nejen v Pohořelicích, ale 

také v rámci celého Jihomoravského 

kraje. Hodně žáků se u nás úspěšně 

připravovalo k přijímacím zkouškám na 

střední školy.

Taneční oddělení připravuje pro své 

žáky širokou škálu uplatnění v tanečních 

souborech naší školy. Chceme žáky 

naučit tancovat moderní tanec, ale také 

lidový tanec (tančit s naší cimbálkou 

nebo s naším malým  harmonikovým  

orchestrem), standardní tance (polka, 

valčík, televizní soutěž v tanci) nebo 

tanec historický (tance na zámcích).

Vážení rodiče, pokud vybíráte 

vhodnou náplň volnočasových aktivit 

pro Vaše dítě, přijďte se podívat do naší 

školy v Pohořelicích nebo do poboček 

ve Vranovicích, Velkých Němčicích 

a Uherčicích. Jsme dobrá škola a při 

vzájemné spolupráci s Vámi můžeme 

dát Vašim dětem  nejen řádné odborné 

vzdělání v daném hudebním, výtvarném 

nebo tanečním oboru, ale naše škola 

působí i na celkovou kulturní kultivaci 

vývoje dětí a mládeže.

V květnu a červnu přijímáme nové 

žáky. Můžete hrát na trubku, pozoun, 

saxofon, keyboard, baskytaru, kytaru, 

housle, kontrabas, cimbál, akordeon, bicí, 

můžete se učit zpívat, malovat a tancovat.

Po několika měsících výuky můžete 

hrát a zpívat a tančit v našich školních 

kapelách a souborech. 

Přijímáme děti od 5 let.
Malé upozornění: Naše škola je řádnou 

státní školou v síti škol České republiky 

podléhající Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy. Proto si nás nezaměňujte 

s jinými kurzy a soukromými aktivitami 

v Pohořelicích.

Přijďte do školy nebo zavolejte

519 42 42 57    nebo   774 888 945

Vranovičtí zažili 
kulisu osvobození 
armádou
Jako při osvobození obce před šedesáti 

dvěma lety to ve Vranovicích vypadalo 

v pátek 20. dubna. Na sedmdesát vojáků 

v dobových uniformách projíždělo 

historickými vojenskými auty ulicemi 

s patřičným rachotem. Společně se 

starostou obce Janem Helikarem položili 

kytice květů u památníku padlých hrdinů 

a čestnou salvou uctili jejich památku. Na 

místním náměstíčku pak umožnili aktéři 

z Občanského sdružení při vojenském 

muzeu v Ořechově, aby si zájemci 

prohlédli všech patnáct motorových 

veteránů s plnou výzbrojí zblízka. Zájem 

byl veliký. „Těší mě, že přišlo hodně lidí, 

k památníku i na obhlídku techniky. 

Pamětníci zavzpomínali a líbilo se to 

i dětem,“ zhodnotil akci starosta. 

hum

foto: B. Pezlarová

Den dětí zpestřili 
policisté a hasiči
Na dvě stě padesát spokojených 

a rozesmátých dětských tváří bylo tou 

nejlepší vizitkou oslav svátku dětí na 

fotbalovém hřišti. Pestrou paletu aktivní 

zábavy i řadu atrakcí připravili tentokrát 

členové školské komise při obecním 

úřadě a fi nančně pomohla řada místních 

sponzorů. Devatenáct soutěžních 

stanovišť, na kterých děti sbíraly bodíky 

za splněné úkoly, zřídily snad všechny 

místní spolky a organizace. A tak se 

například lovily kapři v kádi, běhalo 

v gumácích, či střílelo ze vzduchovek, 

sportovalo, nechyběly vědomostní 

úkoly, či pěvecká soutěž. Hojně využitá 

byla obří nafukovací skluzavka, dětský 

Kultura v obci

Májová
I v letošním roce dostál ročník 1989 

tradici a zorganizoval za velkého zájmu 

veřejnosti 5. května Májovou zábavu 

se vším, co k tomu patří. Zprvu deštivé 

počasí málokoho odradilo. Krojovaná 

mládež i děti se nejprve zúčastnili  

dopolední  bohoslužby.   Odpoledne 

pak  prošli průvodem celou obcí. Do 

kroku, k tanci i poslechu hrála dechová 

kapela Lácaranka z Kobylí. Při zastavení 

u obecního úřadu dokonce z čekajícího 

autobusu vystoupili zvědaví zahraniční 

turisté a fotili si tančící stárky. Večerní 

taneční zábava se také vydařila. Kapacita 

Sokolovny byla zcela zaplněna. Stárci 

předvedli Moravskou besedu a krojované 

děti svůj pochod. V této souvislosti je 

nutné ocenit úsilí Mgr. Stejskalové, která 

jej s nimi nacvičila. Poděkování patří 

také M. Duroňové za vedení nácviku 

Moravské besedy.  

J. Hladká 



kolotoč i poníci a k vidění byly také 

funkční modely letadel. Páni kluci 

okupovali v jednom kuse dva policejní 

automobily a využívali dobrosrdečnosti 

příslušníků policie z Pohořelic a Břeclavi, 

kteří jim umožnili vyzkoušet si výstroj 

zásahových jednotek a předvedli výcvik 

služebního psa. O občerstvení pro 

všechny nebyla rozhodně nouze a děti 

dostaly limonádu, párek a zmrzlinu 

zdarma. Horké letní odpoledne plné 

zábavy mělo osvěžující tečku, o kterou 

se postarali místní dobrovolní hasiči. 

S první kapkou vody, která vytryskla 

z hasičských stříkaček při ukázce jejich 

zásahu, se travnaté hřiště v mžiku 

zaplnilo davem rozdováděných dětí, 

které nedbaly oblečení a vodní sprchu 

využily k osvěžení a radovánkám.

hum

foto: Dagmar Humpolíková

Jednotlivá stanoviště zajišťovali 

a s organizací oslav dne dětí pomáhali:

TJ Sokol Vranovice

MO Moravského rybářského svazu

Svaz dobrovolných hasičů

Junáci Vranovice

Oddíl stolního tenisu

Myslivecké sdružení Vranovice

Sdružení Nová Morava

Klub důchodců

Oddíl kopané

Obecní úřad Vranovice

Řada dalších dobrovolníků

Školská komise Všem děkuje za 

spolupráci

Z vranovických spolků

Den matek v KD
Senioři se sešli druhou květnovou 

neděli ve svém klubu, aby oslavili Svátek 

matek. Všechny přítomné pozdravil 

předseda KD pan Ivan Bednář. Přišel 

se podívat i kronikář naší obce pan 

Ing. Pražák.

Ve svém programu vystoupili žáci 

zdejší školy, za své pozdravy přítomným 

37 ženám dostali sladkou odměnu.

Všichni si připili na zdraví a poseděli 

při malém občerstvení. Vybrali si kávu 

nebo čaj, zákusky připravovala paní 

Wolingerová. Při písničkách si všichni 

zavzpomínali na svá mladá léta. Na 

harmoniku doprovázel pan  Valášek. 

Ženy byly spokojené, prožily 

příjemné odpoledne. Odnášely si domů 

malou kytičku jako připomínku svého 

svátku.

LD

Táboráku plápolej, 
táboráku…
Tak nějak si zpívalo 29 členů Klubu 

důchodců, když si opékali u táboráku 

špekáčky, prý na oslavu 10. výročí 

založení KD ve Vranovicích, i když 

značně opožděně.

Náladu jim nepokazilo ani počasí, 

které bylo opravdu na spadnutí. Ale když 

sv. Petr viděl, jak někteří důchodci vláčí 

v kabeli kromě párků i dřevo na oheň, 

tak jim tu radost nechtěl pokazit a poslal 

déšť dál.

Snad ti naši dva zpěváci, kteří se 

doprovázeli na kytary, nezapomenou ty 

staré hezké písničky a přijdou mezi nás 

i příště. 

Už se těšíme. 

A že členky KD se dovedou  vrátit 

i do dětských let, bylo vidět i na Dětském 

dni, kde byly ne jako závodnice, ale 

jako rozhodčí u disciplín, kde každý 

za splněný úkol dostal na svoji kartu 

razítko, za které si potom vybral výhru.

Bylo to hezké odpoledne pro 

děti i dospělé, proto velký dík všem 

organizátorům.    

RB

Malí rybáři si 
přivstali, ryby si 
naopak přispaly
Na devadesát malých rybářů si 

v sobotu 9. června ráno přivstalo, aby 
nezmeškalo závody v lovu jedním prutem 
na plavanou na Stříbrňáku. Čekalo na 
ně totiž sto padesát atraktivních cen 
a čerstvá násada ryb. „K původní obsádce 
v rybníce jsme na závody vysadili ještě 
dalších tři sta kilogramů kapra a osmdesát 
kilogramů pstruha duhového,“ potvrdil 
jednatel pořádající místní organizace 
Moravského rybářského svazu Luboš 
Mrkvica. Přestože někteří nedočkavci 
si přišli zajistit nejlepší místo prý už 
v půl čtvrté ráno, ryby si zřejmě trochu 
přispaly. V rybníce se začaly mrskat 
a chytat na háčky až kolem osmé hodiny. 
V podběrácích se začali objevovat nejen 
kapři a pstruzi, ale také cejni, perlíni, 
okoun, amur i štika. Úderem desáté 
hodiny, kdy byla soutěž ukončena se 
úlovkem mohlo pochlubit celkem 
šedesát dva mladých rybářů. 

V bodovém hodnocení byl nejúspěš-
nější Milan Bílek ze Žatčan, kterému dva 
kapři, devět pstruhů a jeden amur zajisti-
li cenu pro vítěze v podobě nafukovacího 
člunu. Druhou atraktivní cenou byl stan, 
který si do Křepic odvezl Ivo Bednárik 
a rybářský prut za třetí místo získal rov-
něž křepický Milan Vintrdlík. Největšími 
úlovky dne byly dva kapři s mírou rov-
ných šedesáti centimetrů, jeden z nich 
patřil stříbrnému Ivu Bednárikovi 
a druhý Ondřeji Soukalovi. S prázdnou 
ale neodešel ani lovec s nejmenší ulove-
nou rybou, pro kterého pořadatelé měli 
připravenu cenu útěchy v podobě věnce 
z buřtů. Neúspěšní malí rybáři a rybářky 
si spravili chuť u stánku s občerstvením, 
které připravili organizátoři pro všechny 
děti zdarma.

hum
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Kulturní kalendář na období červenec-srpen 2007.

Vážení občané.

Uvádíme přehled zajímavých akcí, které by se měly uskutečnit v období měsíce července a srpna 2007. Pro informaci uvádíme 

i některé akce v sousedních obcích. 

V období vranovických hodů proběhnou oslavy 750 výročí obce. Průběh oslav je popsán v samostatném článku.

SK  

18.- 20.8. Tradiční krojované hody  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V prostorách školy proběhne výstava k příležitosti 

oslav 750 let vzniku Vranovic.

SPOLEK PŘÁTEL TURISTIKY VRANOVICE

21.- 26. 7.  Šesté prázdninové putování po 

 Jihlavsku

VINAŘI

28.7.  Beseda u cimbálu s ochutnávkou 

 vranovických vín. Hraje Katrán.

SKAUTI

1. 8.  Táborák pro širokou veřejnost 

 u příležitosti oslav 750. výročí obce 

 Vranovice a jako připomínka 100 let od 

 založení skautingu. 

 Začátek 19:00 hod u skautské klubovny. 

třetí srpnový týden – promítání fotografi í z cest 

 – bude upřesněno (v rámci oslav 750 

 let obce)

1. 9.  Den her – soutěžení nejen ve 

 skautských disciplínách pro malé 

 i velké

OBEC PŘIBICE  

30.6. – 1.7. - Tradiční hody 

OBEC IVAŇ 

25. – 26.8. - Tradiční hody

MĚSTO POHOŘELICE   

14.7.  - Mužácký festival – před halou od 

   16.00 hod.

14.7.  - Jakubská noc.

Oslavy 750. výročí první zmínky o obci 
Nástin hodového programu

Blíží se fi nále oslav 750 výročí založení 

Vranovice. Jde samozřejmě o období 

hodových dnů, do kterých je připravováno 

mnoho slavnostních událostí. 

Předpokládáme, že vše začne 

v prostorách školy. Jde přece jenom 

o objekt, ke kterému se vztahuje 

pozornost nás všech a zejména rodáci, kteří přijedou z jiných míst 

republiky, především na tato místa zamíří. Prezentovat se budou všechny 

organizace, jako hasiči, vinaři, klub důchodců, myslivci, rybáři, škola, 

umělecká tvořivost atd. Kromě toho zde budou  probíhat některé další 

akce, jako kreslení, promítání historických fi lmů o Vranovicích, loutková 

představení atd. To vše začne již v neděli 12.8. a škola bude pro veřejnost 

otevřena po celý týden v odpoledních hodinách.

Rozhodující oslavy však začnou v sobotu 18.8. Dopoledne budou 

kreslit děti na vozovku za školou. Odpoledne předpokládáme odhalování 

pomníku 750 výročí a pomníku významného občana, který žil ve 

Vranovicích. V hale budou oceněni významní občané Vranovic a proběhne 

křest knihy o historii Vranovic. Celým odpolednem nás bude provázet 

vojenská dechová hudba. Večer bude samozřejmě první hodová zábava.

Druhý den, tj. v neděli, uspořádáme v hale hodové odpoledne 

s programem, který jsme „nacvičovali“ v loňském roce. Tak budeme opět 

koštovat sladké výrobky našich kuchařek a koštovat vína vranovických 

vinařů. Hrát bude cimbálová kapela Ondráš a vystoupí Břeclavánek. 

Závěr odpoledne se pokusíme skloubit s příchodem stárků, které bude 

po Vranovicích provázet hasičská kapela ze Skutče. Zvláštní představení 

organizují hasiči, kteří budou vystavovat historickou hasičskou techniku.

Večer bude nedělní hodová zábava.

V pondělí připravuje SK Vranovice turnaj na fotbalovém hřišti a večer 

opět tradiční (a bývá nejveselejší) hodová zábava.

Pamětníci říkají, že prý bývávaly ještě tzv. „hodové dozvuky“. Tak tedy 

jestli se vše povede, sejdeme se v sobotu 25. srpna na poslední hodové 

zábavě, která bude asi v restauraci u Fialů.

Celý hodový program bude propagován v ČRo Brno, v tisku a na 

plakátech. Pozvěte své známé, zejména vranovické rodáky, ať se s námi 

přijdou poveselit a důstojně oslavit toto jubileum.

JR
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Vranovičtí 
dobrovolní hasiči 
v roce 2007 (část I.)

Na začátek několik málo slov z historie 

místní jednotky sboru dobrovolných 

hasičů. Rozsáhlé požáry, které sužovaly 

obec v letech 1840, 1859 a 1860 vedly 

k rozhodnutí starosty a radních založit 

roku 1881 místní spolek dobrovolných 

hasičů. Bylo postaveno malé stavení pro 

hasičské nářadí a od fi rmy Smékal Praha - 

Smíchov byla zakoupena nožní stříkačka 

za 705 zlatých. Dne 1. května 1908 byl 

založen jubilejní sbor českých hasičů 

císaře Františka Josefa I. Sbor koupil do 

výbavy dvouproudní stříkačku opět od 

fi rmy Smékal Praha. Svěcení stříkačky 

vykonal páter Tomas Šilinger a kmotrou 

byla Anna Lónková, choť tehdejšího 

náčelníka. Roku 1937 měl sbor 41 členů 

činných a 175 přispívajících. 

V roce 1942 byla ve škole instalována 

siréna požární ochrany. V letech 1944 

a 45 měly všechny hasičské sbory v okolí 

Brna rozkaz, aby v době hlášených náletů 

bombardovacích a bitevních letadel 

držely pohotovost. V tomto období má 

SDH Vranovice 41 členů činných a přes 

300 přispívajících.  

Okolo roku 1978 je zbrojnice vybavena 

jednou stříkačkou PS-8 a automobilem T-

805, roku výroby 1952. V současné době 

má sbor 39 členů. V zásahové jednotce 

působí 18 členů, kteří pro svoji činnost 

využívají speciální oblečení, přilby 

a dalšími výstrojní doplňky. V garáži 

naší jednotky se nachází cisterna CAS 

25 a dopravní automobil Avia DA 31 

vybavená čerpadlem PS-12. Obě vozidla 

jsou vybavena radiostanicí pro spojení 

s operačním střediskem v Břeclavi. 

Mužstvo během zásahu využívá ke 

komunikaci mobilní vysílačky značky 

Alinco. Naše jednotka je zařazena do 

třídy JPO III s výjezdovou povinností 

do deseti minut. Poplach je vyhlašován 

sirénou a členům zásahové jednotky 

přicházejí SMS zprávy se stručným 

popisem události. 

Rádi bychom Vám představili 

alespoň část z činnosti našeho sboru 

v roce 2007. 

7. 1. 2007

Uskutečnila se výroční schůze 

SDH Vranovice za účasti velké většiny 

členů naší jednotky. Mezi námi jsme 

velmi rádi přivítali starostu obce pana 

ing. Helikara a místostarostu, pana 

ing. Pezlara. Byla přednesena zpráva 

o veškeré činnosti jednotky během roku 

2006 a byly odsouhlaseny vytčené cíle 

pro nadcházející rok 2007.

11. 1. 2007

Konala se brigáda jejíž hlavní 

náplní byl úklid nové šatny po dostavbě 

a příprava na pokládku linolea. 

3. 2. 2007

Uskutečnila se brigáda při níž se 

kompletovaly šatní regály a šatna tímto 

byla defi nitivně připravena k užívání.

7. 2. 2007

Krátce před třetí hodinou odpolední 

byl nahlášen požár nízké budovy ve 

Vlasaticích. Jednalo se o objekt bývalého 

zemědělského družstva, který je 

v současné době v demolici. Poplach byl 

vyhlašován dvakrát z důvodu dočasné 

nedostupnosti našich řidičů. Zásahu 

se zúčastnili dva členové naší jednotky. 

Na místě zásahu jsme byli pověřeni 

doplňováním vody. Vzhledem k rozsahu 

požáru šlo o časové náročný úkol a tak 

byl jednotce povolen návrat na základnu 

až v 19 hodin.

13. 2. 2007

Ve 3:48 byl naší jednotce vyhlášen 

výjezd k požáru dopravních prostředků. 

Jednalo se o nehodu osobního 

a nákladního vozu na dvanáctém 

kilometru dálnice D2 u Blučiny, 

doprovázenou rozsáhlým požárem obou 

vozidel. Bohužel, došlo zde i k obětem 

na životech. I přes velmi pozdní noční 

hodinu se na stanici dostavilo pět 

členů naší zásahové jednotky. Na místě 

zásahu byla naše jednotka pověřena 

doplňováním vody. Krátce po páté 

hodině ranní se vrátila na základnu. 

23. a 24. 2. 2007

V těchto dnech se konal ples 

pořádaný naší jednotkou v prostorách 

místní sportovní haly. Díky přispění 

podnikatelů z Vranovic a blízkého 

okolí a díky štědrosti Vážených občanů 

naší obce jsme mohli vytvořit opravdu 

bohatou tombolu která čítala téměř 140 

cen. Na plese nám hrála taneční skupina 

Fantazie a podle ohlasu návštěvníků byla 

hodnocena velmi kladně.

10. a 11. 3. 2007

Proběhlo školení velitelů družstev 

a řidičů/strojníků na požární stanici 

v Židlochovicích a v pohostinství Darolík 

v Syrovicích. Školení se zúčastnili 

Rohrer Jan, Augustin Marek, Kelbl 

Vilém, Rusňák Jiří, Hanuš Jan a Maršák 

Karel. Všichni výše uvedení následně po 

složení zkoušek obdrželi osvědčení.   

24. 3. 2007

Uskutečnila se brigáda při níž se 

kompletovali nové přilby zásahové 

jednotky a opatřovali se samolepkami se 

jmény členů.

30. 3. 2007

V 15:22 byl naší jednotce 

vyhlášen výjezd k požáru suché trávy 

a křovinatých porostů u železniční trati 

ve směru Vranovice - Žabičce. Zásahu se 

zúčastnilo pět členů jednotky Na místě 

již zasahovala jednotka HZS Pohořelice. 

Hašení bylo prováděno pomocí lopat 

a byl natažen a zavodněn jeden „C“ 

proud. Krátce po šestnácté hodině se 

jednotka vrátila na základnu. 

31. 3. 2007

Byl uskutečněn sběr železného šrotu. 

Velmi nás potěšila vstřícnost a ochota 

občanů. Sběr se vydařil i když tentokrát 

byl mimořádně fyzicky náročný a protáhl 

se až do pozdních odpoledních hodin. 

Na závěr bychom rádi poděkovali 

všem občanům za jejich přízeň, ochotu 

a často i pomocnou ruku. 

Za SDH Vranovice 

členové výboru RJ a AM

Cykloturistika 
a kultura bydlení
Je to zajímavé téma. Jakou to má asi 

spojitost, sport a třeba úprava vlastního 

domu a předzahrádky? Něco jako nebe 

a dudy. A přece se dá spojitost najít, 

zejména, když člověk jezdí s otevřenýma 

očima.

Začnu možná trochu ze široka. 

Funguje ve Vranovicích (a to velmi 

dobře) cykloturistický kroužek. Vede jej 

dr. Jindřich Hnízdo, místní učitel. „Tahá“ 

nás cestou – necestou po vlastech českých 

a poslední dobou i nečeských. Tak vám 

musím říct, že se mi splnil dětský sen 

a já jsem konečně viděl Moravské pole 

(ono je v Rakousku) a místo, kde v boji 

zahynul Přemyslovec Otakar II. Místo 

zdobí pěkný pomník ze žuly a já jsem 

si podvědomě představoval, jaké to asi 

muselo být, kde stály vojenské šiky, jak 

zlé to je, když umírají mladí lidé. Každý 

z nich měl mámu, mnozí ženu a děti. 

To místo na mě udělalo velký dojem. 

Kam až sahala Velkomoravská říše. 

Jaký kus Evropy ovládali Přemyslovci, 

jak velikým jsme byli národem. Trochu 
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Reakce občanů

Víte, že?
V poslední době se sdělovací 

prostředky věnují životnímu prostředí, 

vlivu člověka na změnu klimatu atd. 

Dovoluji si upozornit na několik bodů, 

které se tohoto tématu dotýkají.

Víte že:

největším znečišťovatelem ovzduší 

co se týká CO2 je letecká doprava 

(42 %) – pak automobily (39 %), 

železnice a MHD (17 %), lodě (2 %). 

Obdobná situace je i u těžkých kovů

jeden automobil spotřebuje na 

100 km tolik kyslíku co Vy za jeden 

rok

90 % automobilů jezdí jen s jednou 

osobou – pro dopravu této jedné 

osoby je nutno uvést do pohybu 1 až 2 

tuny hmoty o ploše 6-10 m2  a dále je 

potřeba 70-100 m vozovky (bezpečná 

vzdálenost před a za vozidlem)

za posledních 17 let došlo ke zvýšení 

počtu aut o více jak 100 % (o tom se 

můžeme přesvědčit i pohledem do 

našich ulic) a spotřeby pohonných 

hmot o 150 %

v důsledku zplodin z dopravy došlo 

k nárůstu alergických osob o 40 % 

(dnes již trpí nějakou alergií 6 osob 

z 10, v další generaci to bude již 8 

osob z 10...)

léčení nejen alergiků, ale i úrazů 

z dopravních nehod stojí miliardy 

korun ročně

než se dostane na pult obchodu např. 

jogurt projede trasu v délce 2300 km

zboží, které doveze do hypermarketu 

jeden kamion rozveze pak 1600 

osobních aut

dopravci na železnici již platí od roku 

2005 - za použití kolejí 4-15 Kč/km 

dle tonáže

došlo ke zvýšení hladiny oceánů 

o 17 cm vlivem tání sněhu na pólech 

a velehorách

nás čekají stále častěji hurikány, 

tornáda či tajfuny i v Evropě

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? 

Těmito a dalšími otazníky by bylo 

možno pokračovat dále. I Vy si určitě 

kladete různé otázky s touto proble-

matikou. Pokud bude odpovědí: My 

na to máme! Pak nás (lidstvo) nečeká 

nic dobrého. Jen se tak stane dříve než 

by bylo nutné. I v samotné přírodě do-

chází ke změnám. Člověk je jen svou 

činností urychluje. V současné době 

asi na dvojnásobek. Můžeme toto nějak 

ovlivnit? Ano! Příkladem nám může být 

Švýcarsko, kde se více jak 300 subjektů 

(železniční a autobusové společnosti, 

plavební společnosti a společnosti pro-

vozující městskou a hromadnou dopra-

vu) dohodlo na společném dopravním 

systému. Jedná se nejen o návaznost 

spojů, ale i jednotné jízdenky.

Přispějeme i my ke zlepšení životního 

prostředí?

O. Vybíral st.

Biřmovanci Vranovice
pracovně - herní víkend 
8.-10.6.2007

8. června 2007 jsme v Osové Bítýšce 

odstartovali pracovně herní víkend 

a víkend biřmovanců z Vranovic. Po 

dlouhé cestě jsme byli všichni vyhladovělí 

a tak jsme hned po příjezdu zasedli 

k večeři. Protože po nás zbylo spoustu 

špinavého nádobí, odběhli jsme do 

kuchyně a všechno umyli. Martin si pro 

nás na večer připravil bezva seznamovací 

hru s toaletním papírem. Zazpívali 

jsme si, poznali jsme se a pobavili. Před 

spaním jsme se pomodlili za zpěvu 

ptáčků v kapli a utíkali spát. Brzo ráno 

se celou farou rozlehla písnička. Když 

nás přišli vzbudit zjistili jsme, že je pár 

minut po půl čtvrté! Ospalé nás vytáhli 

ze spacáků a zavedli na louku daleko od 

fary. Tam jsme seděli v trávě a pozorovali 

východ slunce. Po zazpívání písniček 

a ranní modlitbě jsme usedli zpátky do 

trávy a posnídali. Po návratu na faru 

jsme šli na mši svatou a ze mše rovnou 

na farní dvůr,kde jsme čistili hřiště od 

trsů trávy. Pracovali jsme až do oběda. 

Pepa mezitím výborně uvařil špagety. Po 

obědě jsme byli tak unavení, že většina 

z nás usnula. Ovšem někteří byli aktivní 

a hráli fotbal. Po odpoledním klidu jsme 

strávili čas s otcem Romanem. No a po 

chvilce zamyšlení a her jsme šli opět 

pracovat. Za odměnu jsme si k večeru 

opekli špekáčky a zazpívali u táboráku. 

V sobotu večer nás čekala poslední hra. 

Se zavázanýma očima jsme se vydali 

na nebezpečnou cestu. Nakonec jsme 

se ocitli v „klášteře“, kde na nás čekali 

mniši. Za úkol jsme měli vyzdobit 

kapli... nakreslit nebe, pozemský život 

a peklo. Na faru jsme se vrátili za tmy 

a tak jsme rovnou ulehli ke spánku. 

Ráno jsme šli na mši svatou. Po návratu 

na faru jsme si rozdělili úklid. Potom 

jsme poobědvali, naposledy se společně 

pomodlili, rozloučili jsme se a vydali se 

na cestu domů.

Biřmovanci z Vranovic 

a účastníci pracovně–herního víkendu

(Článek byl převzat z internetových 

stránek http://www.osovabityska.cz/

?class=54&fi le=998818451788.txt)

jsem se nechal unést dojmy, ale vraťme 

se  k původnímu tématu.

Až doma jsem domýšlel některé další 

detaily této cesty na kole. 

Jenom co jsme přejeli přes hranice do 

Rakouska, dýchlo na mě něco zvláštního. 

Po průjezdu několika vesnicemi mě 

to došlo. Byla to úprava domů a obcí. 

Mnozí jste v těchto místech byli. Všimli 

jste si toho?  Tady doma „bečíme“ jaký 

mají Rakušané pořádek a všimli jste si, 

jaký máme „pořádek“ před svým domem 

zde ve Vranovicích? Všímáte si, jakou 

máme „fasádu“, jaké býlí nám roste před 

domem? Jak je snadné odhodit papír, 

nebo PET láhev na kterémkoliv místě 

a jedním dechem hovořit o nepořádku 

v obci.

Nevím, jak na to. Doporučoval bych 

třeba nechat na obci namalovat nějaké 

symbolické kolo,  mnoho kol (tedy 

bicyklů) a pěkně velikých. Pak bychom 

měli chodit po obci a ty bicykly rozdávat. 

Všem těm, za jejichž venkovní úpravu 

se stydíme, doporučit, aby se do toho 

Rakouska rozjeli. Neboje se tohoto gesta. 

Většina obyvatel nás podpoří. Musíme 

přece nějak odlišit dobré a špatné 

a začít formovat veřejné mínění! (Jenom 

nevím, jak ta kola budeme rozdávat na 

vranovických „sídlištích“).

Jestli někdo chápe toto psaní jako 

propagaci cykloturistického sportu, pak 

si to lze i takto představit.

JR
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Zprávy z TJ 
SOKOL Vranovice 
Z činnosti oddílů:

Oddíl všestrannosti

Vzdělavatelka TJ Sokol Vranovice 

Marie Duroňová  nacvičila se stárky 

ročníku 1989 1., 2. a 3. oddíl Moravské 

besedy. Ze zdravotních důvodů bohužel 

nemohla nácvik besedy dokončit. 

Moravskou besedu nacvičují také 

mladší žactvo, dorost a  starší členové  

pod vedením Marty Goliášové. Moravská 

beseda se bude tančit při příležitosti 

oslav 750 let založení obce v sobotu 

18.8.2007.

Dne 26.5.2007 se oddíl žactva 

zúčastnil v rámci akce Brno – zdravé 

město „Výletu z Bystrce kolem přehrady 

a hradu Veveří. Celkem deseti členná 

výprava si zvolila 6 km trasu od hradu 

Veveří s cílem Sokolské hřiště u přehrady. 

Na Sokolském hřišti byly pro účastníky 

výletu připraveny různé hry a soutěže 

a opékání špekáčků. Největším zážitkem 

pro všechny byla plavba výletním 

parníkem po přehradě na hrad Veveří.

 

Oddíl nohejbalu

Nohejbalové družstvo, ve složení 

Martin Hochman, Zdeněk Hochman 

a Jaroslav Korčák, se zúčastnili dne 

28.4.2007 nohejbalového turnaje ZV 

OSŽ UŽST Znojmo, ve kterém obsadili 

IV. místo.

Oddíl silového trojboje

V Českých Budějovicích proběhlo 

15. mistrovství České republiky juniorů 

a dorostenců pro rok 2007. Toto 

mistrovství se uskutečnilo 5. května 2007  

ve sportovní hale Centrum zdravotně 

postižených Jihočeského kraje. Tohoto 

mistrovství se zúčastnili i nominovaní 

závodníci silového trojboje TJ Sokol 

Vranovice.

Na toto mistrovství bylo nominováno 

40 juniorů a 20 dorostenců, kteří splnili 

výkonnostní třídy pro jednotlivé váhové 

kategorie.

Velmi úspěšně si vedli naši závodníci 

v kategorii dorostenců, kteří získali dvě 

první místa. Jmenovitě Radek Buček, 

v kategorii do 67,5 kg a Petr Synek, 

v kategorii do 82,5 kg. Dále  jedno druhé 

místo, které získal v kategorii do 100 kg 

Karel Šišovský.

V kategorii juniorů, kde skutečně byla 

velmi silná konkurence, se naši junioři 

neztratili. Vybojovali jedno druhé místo 

– jmenovitě Tomáš Trávník v kategorii 

do 82,5 kg. Čtvrté místo v kategorii do 

110 kg vybojoval Petr Biedermann.

V kategorii juniorů šlo o hodně, neboť 

to byl nominační závod na nadcházející 

mistrovství Evropy. Velmi záslužnou 

práci odvedl  Jiří Furch, který se staral 

o všechny naše závodníky a práce 

to nebývá lehká. Podle dosažených 

umístění  a výsledků může být TJ 

Sokol Vranovice víc než spokojena. 

Výkony, které předvedli tito závodníci 

jsou velkým příslibem pro budoucnost. 

Věřím, že o těchto nadějných silových 

závodnících ještě uslyšíme v dalších 

sportovních soutěžích a jejich výkony 

nadále porostou.

Výsledky vranovických závodníků:

Dorostenci:

kategorie do 67,5 kg

dřep / benč / mrtvý tah / celkem

1. místo Buček Radek

155 / 85 / 172,5 / 412,5 kg

kategorie do 82,5 kg

1. místo Synek Petr

167,5 / 110 / 185 / 462,5 kg

Junioři:

kategorie do 82,5 kg

2. místo Trávník Tomáš

215 / 145 / 210 / 570 kg

kategorie do 110 kg

4. místo Biedermann Petr

220 / 130 / 250 / 600 kg

Oddíl Badmintonu

V minulém občasníku jsme Vás 

informovali o možnosti postupu oddílu 

do vyšší soutěže. Po napínavých zápasech 

se nakonec podařilo ve Vranovicích 

vyhrát rozhodující zápas a oddílu se tak 

podařilo postoupit do vyšší soutěže.

Oddíl stolního tenisu

Družstvo „A“ oddílu stolního tenisu 

se stalo přeborníkem okresu Břeclav. 

Zvítězilo v základní dvoukolové části 

sezony 2006/2007. Následně pak obhájilo 

své prvenství v play-off , kde postupně 

vyřadilo družstva Sokol Lanžhot B 

a Sokol Němčičky. Družstvo stolního 

tenisu Vranovice A si tak vybojovalo 

postup do krajských soutěží pro příští 

rok. 

MG

Vranovický sport

Šachová sezóna 
právě skončila...
pokud tedy máme na mysli mistrovské 

soutěže družstev – šachové turnaje 

se pochopitelně pořádají v průběhu 

celého roku. Ten, kdo občas sledoval 

nástěnku šachového oddílu TJ Sokol 

Vranovice u nádraží, mohl šachistům 

fandit v bojích na dvou frontách. 

V boji o záchranu v krajském přeboru 

II. třídy a v boji o vítězství v okresním 

přeboru společnému družstvu Vranovic 

a Šakvic. Po mnohých peripetiích 

a „naschválech“ soupeřů, kteří bohužel 

neměli přílišné pochopení pro tyto naše 

záměry a sledovali pochopitelně raději 

svoje cíle, ostatně jako v každém jiném 

sportovním odvětví, se nakonec „koza 

nažrala a vlk zůstal celý“. Družstvo 

„B“ v okresním přeboru vyhrálo a má 

právo v příští sezóně nahradit smolně 

sestoupivší družstvo „A“. Obě družstva 

hrála v podstatě ve velmi obdobném 

složení, což je v šachových soutěžích 

díky ustanovení o hostování normálním 

jevem. Opírala se zejména o výkon 

našich dvou nejlepších hráčů na prvních 

dvou šachovnicích: Josefa Dirgase 

(16 bodů z 20 možných) a Radka 

Šťastného (14/18). Dirgas, který pochází 

z nedalekých Šakvic hrál za naše družstvo 

již třetí sezónu a hlavně tento faktor je 

důvodem našich přátelských vztahů 

Opory družstva (zleva) 

R. Šťastný, J. Dirgas
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Společenská
kronika

Životní jubilea:
Červenec

Rausová Helena .............................83

Dofk ová Drahomíra......................60

Klimeš Jaroslav ..............................81

Damborská Anna ..........................81

Hanušková Marie ..........................83

Mazal Břetislav ..............................65

Pavlíček Zdeněk ............................70

Tománková Jaroslava ....................65

Dřímal František ...........................60

Wollinger Karel .............................70

Veselá Marie ...................................60

Srpen

Preyová Hildegarda .......................89

Kadlec Josef ....................................82

Pešinová Květa ...............................82

Richter Petr ....................................60

Režný Jan ........................................81

Vajbarová Ludmila ........................60

Zouharová Albína .........................87

Wenisch Zdeněk ............................60

Václavík Josef .................................82

Veselá Růžena ................................75

Dvořáček Josef ...............................88

Vajbar Oldřich ...............................60

Vybíralová Eliška ...........................83

Veselý Jan .......................................81

Kellner Vladimír ...........................60

Dvořáčková Božena ......................88

Pezlar Rudolf..................................83

Benešová Marie .............................86

Úmrtí
Palasová Marie

Inzerce ve 
Vranovickém 
občasníku

Předkládáme Vám ceník inzerce 

ve Vranovickém Občasníku platný od 

10. 6. 2007.

Vzpomínky a blahopřání 

– 1 řádek (6 cm) .......................5,- Kč

Inzeráty:

do 10 cm2 ................................40,- Kč

do 20 cm2 ................................80,- Kč

do 50 cm2 ..............................200,- Kč

¼ stránky A4 .........................300,- Kč

½ stránky A4 .........................500,- Kč

celá stránka A4 ..................1 000,- Kč

Materiál ke zveřejnění je třeba dodat 

včas před uzávěrkou, aby bylo možno 

rezervovat místo. Termín uzávěrky 

je uveden v každém čísle Občasníku. 

Uzávěrka příštího čísla je 22. 8. 2007.

Změna JŘ 
K 10. červnu 2007 dochází ke změně 

jízdního řádu Českých drah a autobuso-

vých dopravců. V Jihomoravském kra-

ji ke změnám téměř nedošlo. ČD také 

rozšiřují nabídku krajských síťových 

jízdenek. Na tuto službu navazují i nové 

jízdenky na přepravu kol aj. Podrobnosti 

na www.cd.cz, popř. www.kordis.cz. 

Výzva:
zájemci o revizi a vyčištění komínů 

se mohou nahlásit na OÚ. O termínu 

možného čištění budete informováni.

OÚ

Různé

Kone ná tabulka KPII. sk.C 
1 "Pod V ží" Strážnice  11 8 2 1 26  47 57,5     7 ŠK Veselí nad Mor. B  11 5 1 5 16  26 43,0 
2 TJ Podlužan Prušánky  11 7 1 3 22  41 54,5     8 Baník Šardice         11 4 2 5 14  27 40,0 
3 Horá ek Sudom ice    11 7 1 3 22  40 52,0     9 TJ Bu ovice           11 4 1 6 13  28 40,0 
4 Š.K.1923 Sokol Kyjov  11 6 1 4 19  34 47,0    10 ŠK Dub any            11 3 2 6 11  25 37,0
5 TJ Tatran Poštorná C  11 5 2 4 17  34 45,0 11 Sokol Vranovice       11 3 1 7  10  27 39,5
6 TJ Tatran Poštorná B  11 5 2 4 17  31 45,5    12 Šach Pavlov           11 1 0 10 3  17 27,0 

Kone ná tabulka OPI 

   1 Sokol Šakvice/Vranovice         9 8 1 0  25   43  51,0 
   2 Slavoj Velké Pavlovice          9 8 1 0 25   42  50,0
   3 Tatran Poštorná D               9 7 0 2 21   42  47,0
   4 Sokol Lanžhot                   9 5 0 4 15   34  39,5
   5 Prostor B eclav                 9 4 1 4 13   27  36,0
   6 ŠK Hustope e B                  9 3 1 5 10   25  31,0
   7 MF Energy Mikulov               9 3 0 6 9   26  32,0
   8 Sokol Brumovice                 9 1 3 5 6   19  26,0
   9 Tatran Poštorná E               9 1 1 7 4   16  24,0
  10 Penzion Mlýn Velké Bílovice     9 1 0 8 3   14  21,5

s tamním oddílem a i určitého propojení 

hráčského kádru v družstvu „B“. Kromě 

již zmíněných Šakvic, však hráli za 

náš oddíl i hráči z Velkých Němčic, 

Pouzdřan, Přibic, Újezda, Rajhradu 

a Židlochovic – tedy silná cizinecká 

kolonie. Z vranovických hráčů se do 

mistrovských bojů zapojili ještě Tomáš 

Furch, Tomáš Sochor, Jiřina Hladká, 

Bohumil Dvořák, Pavel Jarkovský, Pavel 

Straka a Tomáš Straka.

Druhou tradiční kapitolou činnosti 

bývá v oddíle činnost s mládeží. 

Celorepublikové úspěchy dosažené na 

tomto poli již nenávratně odvál čas 

a dostavila se generační krize. Nábor 

dětí na začátku školního roku se 

nesetkal s ohlasem – zájemci se prostě 

nedostavili. Zato nábor v sousedních 

Žabčicích, kde šachy zřejmě nepůsobí tak 

všedním zjevem skončil nad očekávání 

dobře a po půl roce činnosti a rychlém 

výkonnostním vzestupu se dostavily 

už i určité první úspěchy v podobě 

vítězství v okresním přeboru škol (i když 

pohříchu nutno konstatovat, že úroveň 

mládežnického šachu na okrese Brno-

venkov oproti okresu Břeclav, kde jsme 

působili v minulosti, je nesrovnatelně 

nižší). Několik tamních talentů se také 

již stalo členy naší TJ Sokol...

Z celkového hlediska lze snad 

konstatovat, že vranovičtí šachisté se 

v letošní sezóně odrazili od pomyslného 

dna, kam zapadli loni a mohou 

s příslovečných optimismem hledět 

vstříc „skvělým zítřkům“…

Pavel Šťastný, předseda ŠO 

TJ Sokol Vranovice


