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UsneseníStarosti starosty
Vážení spoluobčané, v měsíci 

listopadu uplynul přesně rok od zvolení 

Rady obce a starosty.

Pro mne osobně, ale domnívám se, že 

i pro celé zastupitelstvo obce a Radu obce 

to je vhodná příležitost k poohlédnutí 

se za prvním rokem volebního období 

a pokusit se o bilancování – skládání 

účtu. 

Současnou „starostí starosty“ je 

provést objektivní bilanci prvního 

volebního roku. Samozřejmě si jsem 

vědom, že skutečná objektivita při 

hodnocení práce vedení obce nemůže 

zaznít z úst starosty, ale jen a pouze 

z hodnocení Vašeho – obyvatel naší 

obce. Proto se pokusím vyhnout se 

hodnocení kvality práce, ale omezím se 

pouze na fakta.

Rok 2007 byl pro mne rokem  

poznání, oslav 750 let obce a přípravy 

projektů a jejich fi nancování.  

Proč rok poznání? Jaké bylo 

poznání z prvního volebního roku pro 

starostu? Samozřejmě kladné i záporné, 

nic není černobílé, každopádně však 

obohacující.

Celý rok 2007 byl ve znamení oslav 

750 let obce od první písemné zmínky. 

Oslavy jsme si všichni užili a k jejich 

hodnocení došlo v minulých číslech 

občasníku.

Příprava projektů a jejich fi nancování. 

K tomu abychom mohli připravovat 

projekty a jejich fi nancování, bylo nutné 

vytvořit, prodiskutovat a následně 

přijmout Plán obnovy (rozvoje) obce na 

r. 2007 - 2010 a následně i plán investic 

a oprav. Co se podařilo a co se naopak 

nepodařilo:

V současné době se dokončují 

komunikace U hřiště, ul. Nosislavská 

a U Hájku. Jedná se o celkovou 

investici cca 5,2 mil Kč a fi nancování 

probíhá z vlastních zdrojů obce. Dále 

byl dokončen vodovod na ul. U hřiště 

a prodloužen plynovod na ul. Nová 

v celkové hodnotě cce 400 tis Kč.

Naopak co bylo plánováno a dosud 

se nepodařilo zrealizovat. Zejména se 

jedná o položení nízkého napětí v ul. 

U hřiště. Společnost E-ON má dodací 

termíny 12 měsíců od uzavření smlouvy. 

I přes přísliby zaměstnanců E-ONu 

termín dodání nebyl zkrácen a realizace 

v letošním roce pravděpodobně již 

nebude. Dalším naším dluhem je 

prodloužení chodníku na ul. Ivaňská. 

S pracemi se zde začne ještě letos, ale 

dokončení bude záležet na přízni počasí. 

Zde je zpoždění zaviněno pozdním 

vydáním stavebního povolení, které 

nabylo právní moci až 16.11.2007.

Projekčně jsou připraveny následující 

investice:

regenerace veřejných ploch - jedná se  

komplexní rekonstrukci lokalit: Náves (až 

po knihovnu), u fotbalového stadionu, 

u cukrárny, Náměstíčko, U Floriánka, 

U nádraží, a ul. Školní. Projekt včetně 

studie je připraven, jedná se o investici 

v rozsahu více než 17 mil. Kč. Financování 

je plánováno z dotačních titulů EU 

v rámci Regionálního operačního 

programu a z vlastních zdrojů. Realizace 

je odvislá od získání dotace.

Zateplení a výměna oken v ZŠ – jedná  

se o kompletní zateplení a nové fasády 

budovy na ul. Masarykova  a výměna 

oken. Investice je plánována ve výši 

 Usnesení rady č. 21/2007 
 ze dne 22.10.2007
 Rada:

1.    schvaluje:    

1.1.  Rada nesouhlasí s podmínkou ČD ke 

stavebnímu povolení na odvodnění ul. 

Přibická. Bude řešeno při kolaudaci.

1.2. Rada určila za vítěze výběrového řízení 

na komunikaci U Hájku + Nosislavská 

dodavatele HaSt, sr.o. za cenu 4.017.740,-

Kč, včetně DPH.

1.3. Rada určila za vítěze výběrového řízení 

na projektovou dokumentaci na IS a ko-

munikaci v lokalitě Ivaňská x Hlinek ing. 

Vladimíra Tauchmana za cenu 296.310,-

Kč.

1.4. Rada schválila uzavřít Smlouvy o smlou-

vách budoucích na vykoupení pozemků 

U Hájku (cca 260 m2 ) za cenu 50,-Kč á 

1 m2 a předložit ke schválení ZO.

1.5. Rada obce schválila závěrku ZŠ k 

30.9.2007.

1.6. Rada obce schvaluje pronájem zahrádky 

na p.č. 2240/20 o výměře 406 m2.  

1.7.  Rada obce schvaluje Smlouvu o poskyt-

nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje č. 1-617/2007-14 ve výši 100.000,-

Kč

1.8. Rada obce schvaluje zadání vytvoře-

ní návrhu nových Vranovických krojů. 

Zajistí D. Humpolíková. 
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Usnesení - pokračování z 1. strany

cca 7 mil Kč. Projekčně je připravena 

a v současné době je již podána žádost 

o dotaci z SFŽP. Plánované fi nancování 

je 1,6 mil Kč z vlastních zdrojů a 5,4 mil 

Kč z dotačního titulu.

Odvodnění a vybudování obslužné  

komunikace mezi bytovkami na ul. 

Přibická. Projekčně je celá investice 

připravena v hodnotě cca 4,5 mil Kč 

a v současné době již probíhá Územní 

a stavební řízení k povolení stavby. 

Financování se zajišťuje částečně 

z vlastních zdrojů a z parlamentní 

dotace.

Rekonstrukce obecního dvora –  

jedná se o kompletní rekonstrukci 

obecního dvora s cílem vybudovat 

parkování a místa pro stánkový prodej, 

který v současné době probíhá před 

knihovnou. Projekčně je investice 

kompletně připravena a již je požádáno 

o stavební povolení.

Výstavba RD v lokalitě Ivaňská –  

Hlinek. V současné době se podařilo 

vykoupit potřebné pozemky a již se 

zpracovává projektová dokumentace na 

vybudování kompletních inženýrských 

sítí a komunikace. Jedná se o investici 

v rozsahu cca 7 - 8  mil Kč. Financování 

je zajištěno krátkodobým bankovním 

úvěrem. Realizace se plánuje na r. 2008.

Dům pro seniory. V minulém  

Vranovickém občasníku jsem se zmínil 

o rozhodnutí  ZO o „ výměně „ bývalého 

zdravotního střediska za bývalé JZD“. 

V současné době se již připravuje projekt 

na vybudování Domu pro seniory. Zde 

jsme na začátku dlouhé cesty, která vede 

přes projekční práce, přípravě studie 

proveditelností až po žádost o dotace.   

Zvýšená pozornost byla v r. 2007 

věnována údržbě a úklidu veřejných 

ploch. Zde jistě došlo k výraznému 

zlepšení, ale ke spokojenosti je stále 

daleko. Tato oblast se však neobejde bez 

pomoci každého z Vás.

Poslední oblast, o které se krátce 

zmíním, je komunikace s veřejností. 

Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti 

o dění v obci. K tomuto účelu slouží 

právě Vranovický občasník  a webové 

stránky obce, případně  veřejná jednání 

zastupitelstva obce, veřejné projednávání 

Územního plánu atd..

Po dlouhé stagnaci se podařilo 

zajistit vcelku kvalitní informovanost 

prostřednictvím webových stránek obce 

(www.vranovice.eu). Webové stránky 

přináší široké možnosti využití nejen 

pro obec, ale i pro činnost společenských 

a zájmových organizací, případně 

i podnikatelských subjektů. V této 

oblasti jsou téměř neomezené možnosti 

a mi jsme teprve na začátku.

Závěrem mi dovolte poděkovat touto 

cestou všem těm, kteří nikde nejsou 

jmenovaní, nikde se o nich nemluví, ale 

přitom se nezištně podílejí na kulturním, 

sportovním a společenském životě naší 

obce.

Vám všem přeji klidné prožití 

vánočních svátků a do r. 2008 hodně 

zdraví a mnoho osobních a pracovních 

úspěchů.

Ing. Jan Helikar

starosta obce

2.  Ukládá:

2.1. provést poptávku (výběrové řízení) na 

vykácení stromů na hřbitově.

 T : 15.11.2007, O: starosta

2.2. Zadat „osazovací plán“ dřevin na hřbitov 

a mezi ZŠ a kostelem.

        T:  15.11.2007, O: starosta                           

2.3. Rada ukládá zadat vypracování nabídky 

na realizaci značení ulic směrovými ta-

bulemi a dvou reklamních ploch.

     T: 30.11.2007, O: starosta 

3. Bere na vědomí:

3.1. Rada obce vzala na vědomí předložené 

zásady pro tvorbu rozpočtu na r. 2008.

 Usnesení rady č. 22/2007 
 ze dne 5.11.2007
 Rada:

1.  schvaluje:   

1.1. Rada obce schválila již projednanou  

Smlouvu o užívání nemovitosti zapsané 

do konkurzní podstaty – jídelna ZŠ, ze 

dne 7.9.2007. 

1.3. Rada obce podporuje myšlenku navázat 

na tradici v pořádání motocyklových zá-

vodech v obci.

1.4. Rada obce schvaluje Smlouvu s HaSt, 

s.r.o. na vybudování komunikace ul. 

Nosislavská, ul. U Hájku a chodníku ul. 

Ivaňská, dle nabídkové dokumentace.

2.  Ukládá:

2.1. Rada obce ukládá kapacitně dořešit kon-

cové zařízení na ČOV.

      T: 31.12.2007, O: starosta

2.2. Rada obce ukládá předložit propočet 

výše stočného pro r. 2008 s cílem zajistit 

vyrovnané hospodaření ČOV.

       T: 30.11.2007, O: starosta                     

2.3. Rada ukládá projednat s paní Janou 

Hladkou jmenování na předsedu školské 

komise

        T:  ihned, O: místostarosta

2.4. Rada obce ukládá zpracování pevných 

pravidelně kontrolovatelných kriterií 

pro stanovení výše dotací pro jednotlivé 

společenské organizace.

       T:  15.11.2007, O: místostarosta

2.5. Prověřit proč nebyla naplněna Smlouva 

o věcném břemeni s OSKAR MOBIL, 

a.s. ze dne 4.2.2005. 

      T:  ihned, O: starosta

2.6. Rada obce ukládá prověřit možnosti k 

zajištění větších nároků na autobusovou 

a automobilovou dopravu a parkování v 

blízkosti nádraží ČD.

      T: 31.12.2007, O: starosta

2.7. Rada ukládá zpracovat jednoduchou 

studii pro ul. Nová – šikmé parkování.

      T: 31.12.2007, O: starosta

2.8. Rada obce rozhodla o vypsání výběrové-

ho řízení na zpracování projektové do-

kumentace pro pension pro seniory.  

       T: ihned, O: starosta

2.9. Rada obce ukládá zpracovat podmínky 

pro prodej stavebních pozemků v loka-

litě Ivaňská x Hlinek.

       T: 15.12.2007, O: starosta

2.10. Rada obce ukládá připravit stanovisko 

k projektové dokumentaci cyklostezky 

Brno – Vídeň.

       T: 15.11.2007, O: D. Dofek, ing. Hladík

3. Bere na vědomí:

3.1. Rada vzala přednesenou zprávu o hod-

nocení práce komisí Rady obce na vědo-

mí.

3.2. Rada obce vzala na vědomí přednesené 

zprávy o činnosti společenských a zá-

jmových organizací.

3. Rada obce vzala na vědomí informa-

ce o developerském projektu Ivaňská x 

Hlinek.

 Usnesení rady č. 23/2007 
 ze dne 19.11.2007
 Rada:

1. schvaluje:   

1.1. Rada schvaluje předložené zásady roz-

počtu na r. 2008.

1.2. Rada obce schvaluje Dohodu o zaplacení 

úhrady za užívání nemovitosti č. 384-N-

07/59 předloženou pozemkovým fon-

dem ČR za užívání pozemku p.č. 1874/4 

od 1.1.1992 do 30.11.2007. 

1.3. Rada obce určuje plat a jeho složky 

panu Mgr. Oldřichu Vybíralovi řediteli 

příspěvkové organizace Základní školy 

a Mateřské školy Vranovice v souladu 

se zákonem č. 143/1992 Sb., v platném 

znění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., 

v platném znění a nařízením vlády č. 

469/2002 Sb., v platném znění, platovým 

dekretem, který tvoří přílohu č. 1 Zápisu 

z jednání Rady obce.

1.4. Rada obce vybrala za vítěznou nabídku 

na zhotovení „projektové dokumentace 

Dům pro seniory“ společnost Moravia 

Building s.r.o. za cenu 1.800.000,-Kč bez 

DPH, jedná se o konečnou cenu, společ-

nost není plátce DPH.
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1.5. Rada obce jmenovala od 1.1.2008 do 

funkce šéfredaktora Vranovického ob-

časníku Dagmar Humpolíkovou.

2.  Ukládá:

2.1. Rada předloží seznam nenapojených 

nemovitostí na veřejnou kanalizaci 

Zastupitelstvu obce s návrhem, aby za-

stupitelé, dle svých lokalit, projednali s 

nepřipojenými občany připojení jejich 

nemovitosti na veřejnou kanalizaci v co 

nejkratším termínu.

       T: ihned, O: starosta   

2.2. Provést aktualizaci plánu investic a oprav 

na r. 2008    

       T: 3.12.2007, O: starosta

2.3. Plánované investice a opravy zahrnout 

do Návrhu rozpočtu na r. 2008, 

       T: 3.12.2007, O: starosta 

2.4. Rada ukládá zjistit přibližné ceny za 1m2 

dle bonity půdy v závislosti na možný 

odkup od společnosti ATRAX . Prozatím 

nedělat odhad nemovitosti ( pozemků).  

       T: 30.11.2007, O: D.Dofek

2.5. Rada obce ukládá do předložené 

Smlouvy o dílo zahrnout, že fi rma 

Moravia Building není plátce DPH a že 

cena 1.800.000,-Kč je konečná, a vyšší 

sankce za nedodržení termínu plnění.

       T: ihned, O: starosta

 Usnesení rady č. 24/2007 
 ze dne 3.12.2007
 Rada:

1. schvaluje:   

1.1. Rada obce schválila od 1.1.2008 poplat-

ky za uložení sutě do kontejnerů na OU. 

1.2. Rada obce zvolila za předsedu Školské 

komise Janu Hladkou.

1.3. Rada obce schválila za účelem jednání o 

odkoupení pozemků od ATRAXU násle-

dující ceny k jednání: 2565/6 – 70,-Kč/ 

m2, po komunikací 90,-Kč/m2, ostatní 

plocha 6,-Kč/m2. 

1.4. Rada obce předložený Návrh rozpočtu 

na r. 2008 schválila a uložila starostovi 

předložit Návrh rozpočtu k projednání 

na ZO.

1.5. Rada obce schválila Program jednání 

ZO na den 20.12.2007

1.6. Rada obce neakceptuje požadovanou 

prodejní cenu na pozemek 52 m2 U 

Hájku. 

 2. Ukládá:

2.1. Aktualizované Rozpočtové opatření č. 4 

předložit ke schválení ZO.

      T: 12.12.2007, O: starosta

2.2. Projednat s fi rmou HaSt vybudování 

chodníku ještě v r. 2007 (dle počasí)

      T: ihned, O: starosta

2.3. Rada uložila připravit prodejní a kupní 

smlouvy na pozemky: Koupě 2552/15 – 

206 m2, 2552/13 – 57 m2, 2552/12 – 56 

m2, 2552/11 57 m2, 2552/10 – 54m2, 

2552/9 – 49 m2, vše dle g. plánu 747 – 

16/2007. Vše za 115,-Kč á 1 m2 – silnice 

u Sila

Výměna předsedů 
komisí
V komisích obecního úřadu došlo 

ke dvěma změnám. Po panu Janu 

Rausovi převzal předsedování kulturní 

komise Petr Škamrada, který dříve 

působil v komisi školské. Na jeho místo 

nastoupila Jana Hladká.

-hum-

Pracovní doba na Obecním úřadu 

Vranovice o vánočních svátcích

Čtvrtek  27.12.2007 7.00 - 15.30

Pátek  28.12.2007  7.00 - 14.00

V těchto dvou dnech si mohou občané 

vyřídit veškeré záležitosti jako v úřední 

dny.

Pondělí  31.12.2007  zavřeno

 Prodej p.č. 1093/1 dle g. plánu 747-

16/2007 – 3.074 m2 . Vše za 115,-Kč á 1 

m2

       T: 10.12.2007, O: JUDr. Mach

3. Bere na vědomí:

3.1.  Předložené rozpočtové opatření č. 4 vza-

la Rada obce na vědomí.

3.2. Rada obce bere  na vědomí výše stočné-

ho ( 30,52,-Kč) a vodného (29,43,-Kč ) 

od VaKu Břeclav.

 Usnesení mimořádné rady 
 ze dne 12.11.2007
 Rada:

1. schvaluje:    

1.1. Rada obce na svém mimořádném jedná-

ní v souladu s usnesením § 102 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb o obcích, 

v platném znění a v souladu s ustano-

vením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším a odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění jmenu-

je pana Mgr. Oldřicha Vybírala do funk-

ce ředitele Základní školy a Mateřské 

školy Vranovice, příspěvkové organizace 

s účinností od 1.12.2007.

Pozvánka

Veřejné zasedání 

Zastupitelstva obce Vranovice 

se koná 

ve čtvrtek 20.12.2007
v 19.00 hodin 

v zasedací místnosti 

obecního úřadu.

Kanalizační hříšníci
Čistírna odpadních vod jede naplno 

a v současné době se na ni mohou 

již napojit všechny domácnosti ve 

Vranovicích. Bohužel zbývá stále asi 

stovka těch, kteří se ani po písemné 

výzvě, která jim byla zaslána na jaře, 

nepřipojili. Nastává tak situace, kdy na 

provoz čističky za ně doplácí ostatní 

občané. „Obecní úřad má možnost řešit 

situaci s občany, kteří se dosud nenapojili, 

právní cestou, ale prozatím sázíme na 

domluvu,“ sdělil starosta Jan Helikar. 

Na obecním úřadě je k dispozici seznam 

těch, kteří s napojením stále otálejí 

a na veřejném zasedání zastupitelstva 

bude seznam předán jednotlivým 

zastupitelům, podle působnosti v obci. 

Občané a domácnosti, kterých se to týká 

by měli v zájmu všech tuto situaci řešit 

z vlastní iniciativy. 

-hum- 

Filmový dokument 
z hodů a oslav je na 
světě
Chcete si připomenout sled událostí 

kolem srpnových hodů a oslav 750. 

výročí obce? Filmové zpracování na 

DVD je v současné době k prodeji na 

obecním úřadě a v místní knihovně. 

Dokument zachytil mnoho známých 

tváří z obce a možná, že jste tam i vy, 

či vaši blízcí. Ale bezpochyby je to 

jedinečná památka na dění v obci 

a možná se na ni budou naši potomci 

dívat za padesát let se stejnou nostalgií 

jako jsme se dívali my na historický fi lm. 

Dvojalbum, které obsahuje DVD s 90-ti 

minutovým fi lmovým záznamem a CD 

s 640-ti fotografi emi, které byly pořízeny 

nejen na oslavách, ale i na jiných akcích 

během roku 2007, by nemělo chybět 

v žádné domácí knihovně, či fi lmotéce. 

Jeho cena je 150,-korun.

-hum-
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Okna školy dokořán

Učte se, pojedete 
za dinosaury
Odměna v podobě výletu do 

Jurského parku čeká na všechny žáky, 

kteří se budou dobře učit. Tuto motivační 

novinku připravila komise obecního 

úřadu ve spolupráci se školou a těšit se 

mohou i žáci, kteří nejsou od přírody 

zrovna jedničkáři, ale zapracují na sobě. 

„Výlet je určen pro žáky s vyznamenáním 

a pro žáky, jejichž prospěch se během 

druhého pololetí výrazně zlepšil. 

Není ovšem určen těm žákům, kteří 

měli během školního roku kázeňské 

problémy,“ sdělil pravidla pro účastníky 

zájezdu do Dinoparku ve Vyškově, 

zástupce ředitele školy, Jindřich Hnízdo. 

Už je naplánované i datum, vyjíždí se 

v pátek 5. září 2008. „Nápad s výletem 

za odměnu se zrodil už dříve, když 

jsme pracovali ještě jako školská komise 

a dotáhneme ho do konce i nyní, když 

jsme převzali kulturní dění v obci. Líbila 

se nám myšlenka motivovat děti k co 

nejlepším známkám ve škole a odměnit 

je za dobrou práci. Uvidíme jak se to 

ujme,“ uvedl za kulturní, dříve školskou 

komisi, její předseda Petr Škamrada.

-hum-

Jurský park 
se nachází se 
v nedalekém 
Vyškově
Řekne-li se zoologická zahrada, 

vybaví se nám snad všechna exotická 

zvířata. Jiné je to ale v ZOO ve Vyškově. 

Tady slona ani hrocha nepotkáte. Svou 

fi lozofi í se liší od těch ostatních. Zabývá 

se totiž chovem primitivních domácích 

zvířat, z celého světa. „Dříve v každém 

baráku na vesnici chrochtalo prasátko 

a mečela koza, ovšem dnešní, i vesnické 

děti tyhle zvířata téměř neznají. U nás 

si je mohou nejen prohlédnout, ale také 

mezi ně vejít, pohladit si je, případně 

nakrmit“, říká ředitel zahrady Josef 

Kachlík A skutečně. Ve Vyškovské ZOO si 

připadáte jako na velkostatku u babičky. 

Ale nejen té české, domácí zvířata jsou 

tu zastoupena snad z celého světa. To 

co vypadá na první pohled obyčejně se 

nakonec jeví velmi lákavě a podle velké 

návštěvnosti se tu dětem líbí. Exotika 

a tajemství je ale nemine. Právě odtud 

se totiž vyjíždí do světa dinosaurů, 

kam vás odveze speciální dinoexpres. 

Park byl otevřen teprve loni v květnua 

skutečně stojí za shlédnutí. Na rozloze 

čtyř hektarů, které pokrývá z velké 

části les, je skryto na třicet ozývajících 

se dinosaurů, z toho tři jsou pohyblivé. 

„Nejtěžší bylo překonat pochybnosti 

o tom, zda se taková expozice udrží v tak 

malém městě jakým je Vyškov. Dnes 

vím, že se to vyplatilo. Návštěvnost totiž 

láme historické rekordy,“  říká spokojený 

ředitel. 

Zážitkem pro návštěvníky je také 

3D kino s desetiminutovým fi lmem 

o vzniku Země, kde se na vás prostorem 

valí balvany, či zaútočí prehistorická obří 

moucha. Děti v okamžiku zaujme také 

paleontologické hřiště. Pomocí lopatky 

a smetáčku tu postupně odhalují kostru 

prehistorického tvora, zatímco rodiče 

si dopřávají odpočinku v sousedící 

občerstvovací zahrádce. „Myslím, že 

jsem odhalil Tyranosaurus Rex“, podělil 

se o úspěch asi pětiletý badatel a netajil 

se s tím, že by chtěl někdy najít kostru 

toho opravdického.

Chloubou Dinoparku je také 

skutečně živý unikát. Je jím Wollemi 

Nobilis, druhohorní borovice, která byla 

objevena teprve v roce 1994 v australské 

divočině, v počtu pouhých třiceti devíti 

kusů. „Pro botanika je setkání s touto 

rostlinou totéž, co pro biologa setkání 

s živým dinosaurem“, přiblížil význam 

rostlinného unikátu Josef Kachlík. Podle 

jeho informací žila rostlina na Zemi už 

před 175 miliony lety.

Díky informačním tabulím může 

procházka dinoparkem sloužit jako 

naučná stezka pro školáky. Ředitel 

Josef Kachlík nepochybuje o tom, že 

stezka může být zajímavým studijním 

materiálem i pro vysokoškoláky.

Ředitelství zahrady hodlá park 

každoročně doplňovat o nové modely 

a přitažlivou akci chystá na září. „Už 

teď se těšíme na noční prohlídky. Bude 

to tajemné a strašidelné, nasvícení totiž 

obstarají hořící louče rozmístěné po celé 

ploše parku“, podělil se o připravovanou 

novinku Josef Kachlík.

Dagmar Humpolíková

Oblíbený je mezi dětmi především 

praještěr zvaný Fotosaurus. 

Foto: D. Humpolíková

Stávka ve škole...
Proč?!
Na setkání stávkových výborů 

Českomoravského odborového 

svazu pracovníků ve školství v Praze 

17.11.2007 byly formulovány tyto 

požadavky: navýšení státního rozpočtu, 

kapitoly školství na rok 2008 o 3 

miliardy Kč, z toho 0,5 miliardy Kč na 

učebnice, učební pomůcky, vzdělávání 

pedagogických pracovníků a  2,5 

miliardy Kč na platy všech zaměstnanců 

regionálního školství.  

Jelikož při projednávání rozpočtu 

nebyl na tyto požadavky brán zřetel, 

byla na 4.12.2007 vyhlášena jednodenní 

protestní stávka. Na Břeclavsku se jí 

zúčastnilo kolem 90% mateřských, 

základních a středních škol. (Zdroj: 

Oblastní rada odborových svazů 

Břeclav)

Den po stávce schválila Poslanecká 

sněmovna posílení rozpočtu o téměř 1 

mld Kč určenou na platy pedagogických 

pracovníků. Tím ale nebyly splněny 

požadavky stávkujících.

Tento týden by měla proběhnout 

první jednání odborového vedení 

s ministrem školství i s představiteli 

MF. Pokud nebudou úspěšná a naše 

požadavky nebudou do konce února 

splněny, v březnu se Česká republika 

dočká dalších a razantnějších protestů 

školské veřejnosti.
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Máme nového 
ředitele školy
Oldřich Vybíral junior, všichni ho 

známe, jako učitele a zapáleného skauta. 

Teď je novým ředitelem základní školy. 

Curiculum:

věk ......................27let

bydliště ..............Vranovice

stav .....................svobodný

vzdělání .............PedF MU Brno, obor 

 ............................učitelství pro 2. stupeň 

 ............................ZŠ, obor dějepis -zeměpis

praxe ..................5,25 roku na ZŠ Pohořelice

zájmy, koníčky ..skauting, železnice, 

 ............................turistika, hudba

S jakými plány nastupuješ do funkce  

ředitele školy, jaká je tvá vize?

Na to je těžké odpovídat, protože 

jsem v novém zaměstnání teprve druhý 

den :-) Základní plán je co nejrychleji 

se vše naučit a vydržet :-) Udělat vše 

pro to, aby byla škola, a zejména ta ve 

Vranovicích, základem života pro děti 

z Vranovic a okolí, tzn. přizpůsobovat 

podmínky aktuálním potřebám školy 

21. století.

Co si pod tím můžeme představit? 

Zastávám názor, že pokud mají 

něco děti dělat v budoucnu dokonale, 

měly by poznat základy klidně už na 

základní škole, především v technické 

a komunikační dovednosti (moderně 

řečeno ICT) a v sociální oblasti. To první 

znamená obrovské množství fi nančních 

prostředků a investice do vybavení 

školy, eventuelně vylepšení stávajícího 

a to druhé, to je otázka vztahů, u nichž 

pozoruji v současné době jistou 

deformaci. Asi jsou to jen obecné řeči, 

ale popravdě nechci být v této situaci 

konkrétní.

Co je podle tebe třeba změnit a co je  

dobré zachovat?

Nedokážu přesně odpovědět, protože 

jsem ještě neměl možnost školu poznat 

dokonale. Pár věcí už jsem našel, ale je 

předčasné o nich zatím hovořit.

Vzhledem k mladému věku a praxi,  

nemáš obavy z tak velké zodpovědnosti 

a řízení kolektivu?

Pokud bych řekl, že ne, tak bych 

lhal. Z toho co mohu soudit, nemusí 

být mladý věk na překážku. Co se týče 

praxe, je malá, ale pět let strávených 

v Pohořelicích mně naučilo hodně 

a mám tam všem za co poděkovat. Jak 

z hlediska pedagogického, tak z hlediska 

řízení či vedení malého kolektivu :-) 

Přímo bych nepoužil slovo řízení, ale 

spíše vedení, protože si myslím, že je 

potřebné naznačit směr a cíl a jít první...  

-hum-

Školáci poznávali 
Paříž
Ve středu 24. října odpoledne 

se vydala dvacítka žáků základní 

školy na poznávací zájezd do Paříže. 

Francouzská metropole je známá svou 

neopakovatelnou atmosférou, a proto se 

všichni účastníci těšili, co uvidí. Večer 

jsme překročili hranice s Německem 

a v noci s Francií.

Ráno, po osmnácti hodinách jízdy, 

jsme začali poznávat Paříž. První 

významnou zastávkou byla katedrála 

Notre Dame. Všichni využili možnost 

prohlédnout si tento skvost nejen 

zvenku, ale i zevnitř. Zajímavá byla 

i radnice a královský palác. Odpoledne 

jsme došli k Malému Vítěznému 

oblouku a do zahrady Tuileries. Šli 

jsme také kolem vyhlášeného obchodu 

Dior na náměstí Vendôm. Poté jsme už 

přicházeli k hlavnímu cíli – k Eiff elovce. 

Návštěva tohoto symbolu Paříže určitě 

všechny nadchla.

Druhý den v hlavním městě Francie 

jsme začali v moderní čtvrti La Défense, 

která nás překvapila nejenom množstvím 

mrakodrapů, ale i stavbou Grande Arche, 

která je nejnovější pamětihodností 

Paříže, dokončenou v roce 1989. 

Odpoledne jsme se přemístili do 

Versailles. Zdejší zámek nechal postavit 

Ludvík XIV. v 17.století jako symbol své 

vlády a absolutistické moci. V zámeckém 

parku, který je velmi rozlehlý a zajímavý, 

jsme si prohlédli Velký Trianon, kde byl 

podepsán Trianonský mír. Večer jsme se 

podívali k Velkému Vítěznému oblouku 

a na bulvár Champs Elysées. Na závěr 

dne následovala dobrodružná projížďka 

lodí po Seině.

Poslední den v Paříži jsme 

vyzkoušeli metro, a to hned několikrát. 

Byl to určitě nevšední zážitek. Během 

dopoledne jsme viděli Lucemburský 

palác, Pantheon a slavnou univerzitu 

Sorbonnu. V odpoledních hodinách 

jsme se šli podívat na Monu Lisu do 

muzea Louvre. Nakonec nás čekala čtvrť 

Montmartre s nádhernou bazilikou 

Sacré-Cœur. Z Paříže odjížděla celá 

výprava plná příjemných dojmů, a také 

s mnoha suvenýry. Většina žáků byla 

v Paříži poprvé, a jistě byl zájezd pro ně 

zážitkem.

Dr. Jindřich Hnízdo

(text i foto)

Katedrála Nottre Dame

Eiff elova věž

Louvre
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Čert odešel 
s prázdnou, děti 
nezlobily
Jako každý rok, tak i letos přišli mezi 

děti do mateřské školy Mikuláš, čertík 

a andělé. Děti s napětím očekávaly 

zvonění zvonečku, který oznámí příchod 

návštěvy. Zvonění! Mikuláš s pomocníky 

přichází. Nastává tichoučko. „Kdopak 

zlobil?“- ptá se čertík, ale Mikuláš 

s andělíčky jej mezi děti ani nepustil. 

Všechny děti byly celý rok hodné. Na 

důkaz předvedly jaké umí písničky 

a básničky. Andělíčci pak děti odměnili 

balíčky plných dobrot.

Čertík strašil, očichával, ale žádného 

zlobivce nenašel. Mikuláš děti pochválil, 

že má radost, když jsou hodné, 

poslouchají dospělé, uklízejí hračky.

Všichni byli šťastní a veselí. Jen 

čertík se možná trošku zlobil, že má 

prázdný pytel a raději přece jen nechal 

v mateřské školce telefonní číslo, kdyby 

se přece jen nějaký ,,zlobiveček“ našel. 

Rozloučili jsme se společnou písničkou, 

poděkováním a již teď se těšíme na příští 

rok.

Učitelky MŠ

Obstát před Mikulášskou partou není pro 

děti vůbec jednoduché, ale odvaha je vždy 

oceněna balíčkem dobrot.

Foto: Hana Hladíková

Hajný a jeho 

pes byli pro 

děti ve školce 

neobvyklým 

zážitkem.

Foto: Hana 

Hladíková

Na Mikulášské 
besídce měly děti 
i živou kapelu
Mikulášský mumraj zažila v neděli 

9. prosince odpoledne vranovická 

sportovní hala. Bezmála stovka dětí sem 

přišla v doprovodu rodičů, aby si vyzvedla 

nadílku od anděla, či vyzkoušela odvahu 

tváří v tvář rozverným čertům. Některým 

capartům to dalo větší práci, vždyť 

tato pohádková stvoření viděli poprvé 

v životě, ale nakonec obstáli všichni. 

Odměnou jim byl nejen balíček sladkostí, 

ale i tanec a hry, které pro ně připravili 

členové kulturní komise při obecním 

úřadě společně s kapelou Fantazie. 

Tančilo se například s nafukovacími 

balónky a úspěch slavil i had, jen bylo 

třeba dávat si pozor na čerty, kteří se 

neustále pletli tanečníkům do cesty. 

Bezpečněji bylo v blízkosti Mikuláše 

a anděla, kteří za koledu rozdávali dětem 

další dárky. Příjemným zpestřením pro 

všechny bylo taneční vystoupení dívčího 

country souboru s názvem Čtyřlístek 

z místní základní školy.

-hum-

Foto: Dagmar Humpolíková

Do školky přišel na 
návštěvu hajný
Kreslení, malování, prohlížení 

obrázků zvířátek, dlouhé povídání 

o nich a hlavně  starost dětí o zvířátka 

v zimě nás přiměla k pozvání myslivecké 

návštěvy. Mezi děti přišel hajný Martin 

Sedláček. Na uvítanou mu děti předaly 

obrázky zvířátek z lesa, které nakreslily 

a zazpívaly písničku. Potom už jen 

naslouchaly pěknému vyprávění pana 

hajného. Poznaly, které parohy patří 

daňkovi, srnečkovi a zkusily si, jak 

těžké parohy nosí na hlavě jelen. Na 

obrázcích si prohlédly jak roste bažant, 

jaká zvířátka má pan hajný ve svém 

lese, co mají zvířátka ráda a poslechly 

si, jak se o ně pan hajný stará. Vyprávění 

bylo obohaceno zpěvem a recitací dětí 

o lesních zvířátkách. Na závěr čekalo děti 

veliké překvapení. Pan hajný vysvětlil, 

že sám by všechnu starost o zvířátka 

nezvládl a proto má u sebe nejvěrnějšího 

kamaráda, loveckého psa. To bylo něco! 

Pejsek Dyna v mateřské škole! Ukázal, 

jak umí poslouchat svého pána, jak plní 

jeho příkazy a dokonce přinesl dětem 

obrázky.  Zamáváním se děti s pejskem 

rozloučily a panu hajnému předaly 

dáreček pro zvířátka 

v lese (kaštany, 

mrkev ). Společnou 

vycházkou na školní 

zahradu a nasypáním 

zrníček ptáčkům do 

krmítka byla návštěva 

pana hajného 

u konce. Ještě dlouho 

jsme si o návštěvě 

povídali a vzpomínali 

jestlipak si už zvířátka 

pochutnávají na 

našem dárečku.
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Bolavá místa 

Hřbitov:  Chátrající zeď, místy už 

podepřená, aby nespadla, přestárlé 

stromy, jejichž kořeny narušují pomníky 

a obrubníky hrobů, volají po zásahu.

Odpovídá člen rady Jiří Hladík

Na základě mnohých podnětů občanů, 

se rada obce začala tímto problémem 

zabývat a navrhuje řešení:

Většinu přestárlých stromů vykácet 

odbornou fi rmou do konce vegetačního 

klidu a na jaře 2008 osadit celý hřbitov 

novými stromy. V tomto smyslu byly 

osloveny fi rmy k podání nabídek na  studii 

osázení a realizaci výsadby. Tato akce 

nebude příliš fi nančně náročná a bude se 

jednat řádově o stovky tisíc korun a proto 

bude fi nancována z běžného rozpočtu 

obce.

Větší problém nastane ve fi nancování 

opravy zdi. Musí se v podstatě celá zbourat 

a postavit nová, a v tomto případě musíme 

uvažovat o částce kolem milionu korun. 

Proto bude nutné zpracovat projekt 

a pokusit se získat dotaci, v případě 

nezískání dotace bude oprava provedena 

po částech z vlastního rozpočtu obce.

Ing. Jiří Hladík

Chodníky:  Chodníky v obci nejsou 

všude v ideálním stavu, špatné nájezdy, 

kanálky, schodky, činí problémy 

především maminkám s kočárky.

Odpovídá starosta Jan Helikar

Chodníky v obci se postupně dočkají 

rekonstrukce. V současné době je před 

realizací vybudování nového chodníku na 

ulici Ivaňská, kde doposud nebyla žádná 

pěší komunikace k obytným domům. 

Obec uvolnila na její vybudování částku 

400.000,-Kč. Rozsáhlá rekonstrukce 

chodníků v obci je zakomponována do 

projektu Regenerace veřejných ploch, který 

je v plánu investic na příští rok. Realizace 

je odvislá od získání dotací. Kromě oprav 

chodníků vzniknou v obci například nové 

odpočinkové zóny i dětská hřiště, což 

maminky s dětmi jistě potěší.

Ing. Jan Helikar

Výpadky elektřiny:  Na webových 

stránkách obce se v diskusi objevil dotaz 

občana na časté výpadky elektřiny. Jak 

to tedy je? Za provoz elektrické sítě 

odpovídá EON a obec její fungování 

nemůže nijak ovlivnit. 

Odpovídá Štefan Poljak, technik 

EON

V poslední době probíhaly opravy 

a přeložky venkovního vedení trafostanice 

střed, za účelem zkvalitnění dodávky 

elektrické energie v obci. Občané jsou 

o případném výpadku elektrické energie 

informováni vždy předem, v zákonné lhůtě 

patnácti dní před vypnutím. V nejbližší 

době nejsou žádné opravy plánovány.

Štefan Poljak EON

Dagmar Humpolíková, zastupitelka obce

Skauti
Od září se opět rozběhla činnost 

našich družin. Proběhlo několik změn 

ve vedení a přibylo dětí. Družiny vlčat 

(mladší skauti od 1. do 4. třídy) vede 

nyní Virus. Družina vzkvétá, má osm 

členů, z nichž dva dojíždí ze sousedních 

Přibic. U světlušek (mladší skautky 

ve stejném věku) došlo po táboře 

k odchodu dvou nejstarších děvčat ke 

skautkám k „omlazení“ a také přibylo 

několik nových tváří. Vede je Papoušek 

a pomáhá jí Klára. V Uherčicích i nadále 

fungují družiny vlčat a světlušek, kde také 

došlo ke „generační“ výměně, ovšem zde 

i na pozicích vedoucích družin. A vůdce 

oddílu Švejk se i nadále věnuje dětem 

v Ivani.

Ač máme schůzky zvlášť, snažíme 

se každý měsíc uspořádat menší či větší 

výpravu pro celý oddíl, a občas nejen 

pro něj. V září jsme vyrazili na, již 

tradiční, výpravu na Pálavu. Za cíl jsme 

si stanovili velmi „profl áknutý“ Sirotčí 

hrad, či spíše jeho zřícenina. Počasí nám 

přálo a první výprava nového skautského 

roku (nepočítám-li Zahajovací táborák) 

se opravdu vydařila.

Dále probíhaly pravidelné týdenní 

schůzky a už měsíc nato byla v plánu 

další akce. Tentokrát to byla víkendovka 

v období Podzimních prázdnin. 

Podzimky, jak jsme výpravu nazvali, 

byly však naprosto odlišné od všech 

předchozích. Akce byla určena pouze 

pro kluky a spolu s námi se jí zúčastnili 

i vlčata z 28. smečky střediska Milana 

Genserka z Brna. V pátek jsme si vyšlápli 

na Kolby, v sobotu jsme pak zdolávali 

další část Pálavy, tentokrát okolí Dolních 

Věstonic a Děvičky. Nedělní deštivé 

počasí nás však zahnalo do klubovny, ale 

i přesto si všichni užili spoustu zábavy.

V polovině listopadu jsme pak za 

úplného bezvětří, zato však s mírným 

nánosem sněhu pouštěli draky. I přes 

sychravé počasí a téměř úplné bezvětří 

jsme Drakiádu přežili ve zdraví.

Blíží se Vánoce a s nimi další tradiční 

akce oddílu – Vánoční besídka. Ta letošní 

bude v pátek před Štědrým dnem opět ve 

Vranovicích a ti odvážnější budou moci 

v klubovně i přespat.
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Pestrá činnost SDH
9. 6. 2007  

Pořádala naše jednotka na sokolském 

hřišti za halou letní noc. Počasí nám přálo 

a účast návštěvníků byla hojná. K tanci 

a poslechu nám zahrála skupina Olympus.

10. 6. 2007 

Naše jednotka se zúčastnila dětského dne 

na fotbalovém hřišti, akce se s vozidly CAS 

25 a DA 31 zúčastnilo deset členů. Pro děti 

jsme měli připraveny tři soutěžní disciplíny 

a to házení míčky na šaška, skákání v pytlích 

a běžecké soutěžení s hasičskou výstrojí. 

Na závěr jsme divákům předvedli ukázku 

rozvinutí požárního útoku. 

11. 6. 2007 

V 1.48 byl naší jednotce vyhlášen výjezd 

k požáru budovy v Nové Vsi. Jednotka HZS 

Pohořelice provedla na místě průzkum 

a událost vyhodnotila jako planý poplach. 

V měsíci červnu a červenci provedla  

fi rma Koubek a Hanzlík z Přibic dlouho 

plánovanou opravu fasády na hasičské 

zbrojnici.

Od 22. do 24. června se uskutečnil  

zájezd do autokempu Komorník 

u Strmilova. Navštívili jsme celou řadu 

blízkých kulturních a historických památek 

a z návštěvy 15-tého poledníku v Jindřichově 

Hradci jsme si odvezli pamětní účastnický 

certifi kát.  

11. 8. 2007 

V 14.20 byl naší jednotce vyhlášen 

poplach, jednalo se o požár mysliveckého 

seníku a suché trávy u Přibic. Na místě již 

zasahovaly jednotky HZS Pohořelice a HZS 

Židlochovice. Naše jednotka byla pověřena 

dohašováním požářiště pomocí otočné 

lafety a jednoho C proudu a  následně byla 

velitelem zásahu ponechána na místě jako 

dozor. 

V měsíci srpnu byla dokončena generální  

oprava přívěsných vozíků na kterých už od 

zimy pracovali naši strojníci. 

18. – 19. 8. 2007 

V těchto dnech se pod osobní záštitou 

hejtmana jihomoravského kraje pana 

ing. Stanislava Juránka uskutečnila hlavní 

část oslav 750. výročí prvních písemných 

zmínek o obci Vranovice. 

SDH zajistil výstavu historické i současné 

hasičské techniky. Výstavy se zúčastnilo 

několik profesionálních i dobrovolných 

hasičských sborů se svoji technikou. 

Výstava vyvrcholila ukázkami vyprošťování 

z havarovaného automobilu a hašení požáru 

koněspřežnou stříkačkou.  

12. 9. 2007 

V 16.00 byla naše jednotka povolána 

na námětové cvičení, které se uskutečnilo 

ve Velkém Dvoře na Mlýnském náhonu. 

Úkolem byl nácvik pokládání norných stěn 

a následné jímání uniklých látek. 

20. 9. 2007 

Krátce po 14 hodině byl jednotce 

vyhlášen poplach, jednalo se o námětové 

cvičení, které se uskutečnilo ve výrobních 

prostorách nábytkářské fi rmy Mikulík. 

Cvičení se účastnily také jednotky HZS 

Pohořelice, HZS Židlochovice a SDH 

Přísnotice. Naše jednotka byla pověřena 

řízením příjezdu ostatních jednotek na 

místo zásahu, prověřením funkčnosti 

hydrantové sítě a přípravou na doplňování 

vody pro ostatní zasahující jednotky.

14. 10. 2007 

V 21.06 byl jednotce vyhlášen výjezd 

k nehodě nákladního automobilu v areálu 

bývalého JZD. 

Na místě zásahu spolupracovala naše 

jednotka s HZS Pohořelice na likvidaci 

provozních náplní. Zraněný řidič byl 

v péči ZZS. Následně dorazila jednotka 

HZS Židlochovice a byla povolána také 

speciální jednotka určená k likvidaci 

ropných havárií, která následně provedla 

přečerpání pohonných hmot. Po zhruba 

dvou hodinách byl naší jednotce povolen 

návrat na základnu.   

4. 11. 2007 

V 0.26 hodin byl jednotce nahlášen 

požár v sušičce v Bavorech u Mikulova. 

Na místě zasahovala HZS Mikulov a do 

zálohy bylo povoláno několik dobrovolných 

sborů z okolí. Naše jednotka dostala za úkol 

ochlazovat materiál a následně doplňovala 

vodu další jednotce profesionálních hasičů. 

Jednotka se vrátila na základnu v 3.30 ráno. 

Na závěr bychom rádi uvedli několik 

statistických čísel o naší jednotce. Od počátku 

roku až do počátku prosince byla jednotka 

povolána k patnácti zásahům. Z toho v pěti 

případech šlo o námětové nebo prověřovací 

cvičení. Průměrně se jednoho zásahu 

účastnilo 4,6 člena jednotky. Na výjezd, tedy 

čas, který uplyne od vyhlášení poplachu 

sirénou do opuštění zbrojnice se zásahovým 

vozidlem a ohlášení této skutečnosti na 

operační středisko, potřebovala jednotka 

v průměru 6,5 minuty. Nejrychlejšího času 

3 minuty dosáhla jednotka při výjezdu 

k požáru trávy na pouzdřanské stepi.

Jednotka se zúčastnila, nebo 

i sama zorganizovala několik kulturně 

společenských akcí.

Celkově můžeme uplynulý rok zhodnotit 

jako úspěšný a nezbývá si než přát, aby 

i v příštím roce jednotka pracovala tak 

jako doposud. Jediné, kde ještě stále cítíme 

rezervy je zintenzivnění a prohlubování 

práce s naší mládeží, aby i do budoucna 

jednotka zachovala svou plnou funkčnost. 

Za SDH Vranovice 

členové výboru RJ a AM

Činnost mysliveckého 
sdružení
Zpráva k 30.11.2007

Myslivecké sdružení má v současné 

době 28 členů a hospodaří na 1200 ha 

pronajaté honitby v katastru obcí Vranovice 

a Přibice.Normované kmenové stavy na této 

ploše jsou: 72 ks srnčí zvěře, 288 zajíců a 364 

bažantů.

Přes 600 ha této plochy tvoří uznaná 

bažantnice.

V letošním roce myslivci odchovali 

a do přírody vypustili celkem 1500 bažantů. 

Byly vybudovány dvě nepřenosná napajedla 

pro zvěř, dva krmelce na objemové krmivo 

a čtyři přenosné zásypy pro koroptve.

V lednu byl uspořádán  pro veřejnost 

myslivecký ples a v dubnu akce “úklid 

přírody“, při které byly nasbírány tři 

traktorové vleky různého odpadu.

Pro udržení stanovených normovaných 

stavů je nutná řádná péče o zvěř. V zimě 

byla zvěř přikrmována sušenou vojtěškou 

a jadrným krmivem a v letních měsících 

byl prováděn rozvoz vody do napajedel. 

Za tímto účelem připravili členové MS 30q 

jadrného a 50q objemového krmiva a 2q 

medicinálního lizu. Škoda, že z neznámé 

příčiny shořel v honitbě seník, ve kterém 

bylo uskladněno asi 20q sušené vojtěšky.

MS hospodaří asi na 5 ha pronajatých 

pozemků, kde pěstuje plodiny pro zimní 

přikrmování a zabezpečuje i přirozený kryt 

pro zvěř.

Na všech těchto akcích odpracovali 

myslivci celkem 2860 hodin,což je průměr 

102 hodin na člena.

Do konce listopadu byly uspořádány tři 

hony, na kterých bylo uloveno celkem 562 

bažantů a 91 zajíců. Od května do konce 

listopadu bylo střeleno 46 ks srnčí zvěře.

Většina zvěřiny byla odprodána výkupním 

podnikům a získané fi nanční prostředky se 

vrací zpět do myslivosti.

Je jenom škoda, že vandalové ničí 

myslivecká zařízení v honitbě, čímž škodí 

nejen myslivcům, ale především zvěři.

Vladimír Kellner, 

myslivecký hospodář

Ilustrační foto Dagmar Humpolíková
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Vranovické hody
Nedá mě, abych se ještě jednou 

několika řádky nevrátila k vranovickým 

hodům.

Při hodnocení v minulém Občasníku 

bylo napsáno hodně chvály, což si 

organizace plně zaslouží.

Ale zapomnělo se na jednu maličkost. 

Že 32 vranovických hospodyněk 

věnovalo své výrobky na ochutnání na 

nedělní odpoledne v Sokolovně. A byly 

to skutečně zákusky, až se srdce smálo. 

Je třeba uznat, že i ženy z domácností 

přispěly k hezkým hodům. Za to patří dík 

i panu Rausovi, který i toto organizoval.                                              

Bauchová

A tento kolektiv z Klubu důchodců 

napekl 2000 koláčů! Pod dozorem mistra 

pekaře. 

Loučení a vítání
Tak by se dala nazvat akce v KD. Dne 

5.11.2007 u posezení u kávy (přítomno 

27 členů) jsme se loučili s naší milou 

a útulnou klubovnou a 4.12.07 jsme vítali 

naše členy na Mikulášském večírku ve 

Školním klubu, kam jsme se přestěhovali. 

Všech 54 zúčastněných si kromě dárečků 

od Mikuláše při harmonice zazpívalo ty 

naše staré písničky a domů si po dobrém 

občerstvení odnesli dobrou náladu.

2.12.07 při rozsvícení vánočního 

stromu opět připravily ženy občerstvení 

- čaj a svařené víno. Bylo to obtížnější, 

protože se muselo vše převážet. Ale co 

by členky KD pro dobrou věc neudělaly 

- hlavně, že všem chutnalo!

Proto připomínám všem členům KD: 

až půjdete v lednu na výroční schůzi, 

tak už do nového prostředí ve Školním 

klubu (naproti fary). Tam je teď i Klub 

důchodců. 

Bauchová

Vinaři bilancují
Rok 2007 můžeme považovat za 

úspěšný. V podstatě jsme si splnili 

všechna naše předsevzetí pro právě 

končící rok, kdy jsme společně oslavili 

750 let první zmínky obce. Výbor 

organizace se pravidelně scházel a to 

dalo předpoklad úspěšnému průběhu 

všech akcí, které byly na toto období 

naplánovány. V měsících lednu a únoru 

proběhly dvě školení bodérů vín. Byla 

to vlastně příprava na naši největší akci 

- košt vína spojený s tanečním večerem. 

Bodování vzorků vín, kterých se sešlo 

z 28. obcí 727, proběhlo 3. března. 

Vlastní košt se pak konal o týden 

později. Pohár starosty obce za nejlepší 

víno vranovického vinaře získal pan Jiří 

Ježek za víno Rulandské Bílé ročníku 

2002. V rámci vyhodnocení koštu byli 

oceněni také dva naši zasloužilí členové 

za dlouholetou práci pro spolek. Košt 

byl hodnocen návštěvníky velice kladně 

a tak už nyní začínáme připravovat rok 

2008. 

O prázdninách proběhl již čtvrtý 

ročník posezení u cimbálu, spojený 

s ochutnávkou vín vranovických vinařů. 

Aktivně se naši členové zapojili do 

oslav 750 – ti let Vranovic. Podíleli jsme 

se taky na přípravě knihy o historii 

dění v obci. Nejvíce nás trápil, a to 

nejen letos, ale i v minulých letech 

nedostatek skladovacích a schůzovních 

prostor. Rozhodli jsme se proto požádat 

představitele obce o pomoc. Řešení se 

našlo v podobě dlouhodobého pronájmu 

skladových prostor, za což děkujeme. 

Jejich úprava bude pilotní činností pro 

příští rok. 

Závěr roku patří práci okolo vína, 

ale přesto jsme stihly tradiční výlet do 

Salonu vín ve Valticích dne 24.11. Naše 

mladá vína si zhodnotíme při jejich 

svěcení a ochutnávce dne 28.12.2007 

v 18,30 v sále restaurace „U Fialů“ kam 

touto cestou zveme i širokou veřejnost 

přátel vín. Výroční členská schůze 

proběhne společně s prvním školením 

bodérů v lednu příštího roku. 

Na závěr přejeme našim mladým 

vínům ročníku 2007 ať se stanou stejně 

kvalitními jako ta loňská.

Ing. Jan Šich - předseda ZO

Vinaři byli 
v Salónu, ale 
prezidenta neviděli
V sobotu 24.listopadu 2007 

uspořádali vinaři tradiční zájezd do 

Valtic, kde v Národním salónu vín mohli 

ochutnat sto nejlepších vystavovaných 

vzorků vín z celé České republiky. Na 

výstavu společně s námi odjeli i vinaři 

z Přibic. Příjemnou atmosféru jak 

v autobuse, tak v salonu jsme si zpestřili 

zpěvem lidových písní. Degustace 

vín proběhla v příjemném prostředí 

rozsáhlého sklepa Valtického zámku, kde 

si každý návštěvník  individuálně prošel 

vystavovaná vína. V ten den navštívil 

Salón vín i prezident Václav Klaus. 

My jsme ho sice neviděli, ale opatření 

s jeho bezpečností nás provázela na 

každém kroku a trochu nás to svazovalo 

v ochutnávce vín. 

Na závěr degustace jsme se všichni 

shodli na tom, že vysoce kvalitní 

vína dokážeme vyprodukovat i u nás 

na Moravě. Svou kvalitou, převážně 

u bílých vín, převyšují vína dovážená ze 

zahraničí. O tomto tvrzení svědčí čím 

dál vyšší úroveň kvality vystavovaných 

vín i na místních výstavách.

Vinaři Vranovice

Očkování proti 
klíšťatům je 
aktuální v zimě
Vzhledem k narůstajícímu počtu 

onemocnění klíšťovým zánětem mozku 

doporučují rodičům

zvážit možnost očkovat své děti proti 

tomuto onemocnění. Podzimní a zimní 

měsíce jsou nejvhodnější k zahájení 

očkování. Ochrana nastupuje asi dva 

týdny po aplikaci druhé dávky očkovací 

látky. Očkuje se třemi dávkami a každé 

tři roky je nutno dítě přeočkovat. 

Cena jedné dávky se pohybuje kolem 

500 Kč. Očkovací látka je částečně 

hrazena zdravotními pojišťovnami. Toto 

očkování je důležité nejen pro děti ale 

i pro dospělé.

MuDr. Božena Glierová
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Ze sportu 

Badmintonu se 
daří
Oddíl badmintonu Vranovice sehrál 

ve dnech 3.11. a 8.11. zápasy s BC 

RSC Brno a Hamry nad Sázavou. Naše 

družstvo, už bez Kamila Sedláčka, který 

odešel z týmu po prohře v Podivíně, 

vyhrálo oba tyto zápasy, a to 7:1 nad 

Brnem a 6:2 nad družstvem z Vysočiny.

Domácí ve složení R. Hochman, T. 

Nečas, J. Zajíc, Z. Rybář, R Nečasová, I. 

Slaná a D. Kotačková podali fantastické 

výkony a oba, velmi silné soupeře 

taktickou hrou smetli z hřiště. 

Tímto chci všem hráčům poděkovat 

za nádherný sportovní zážitek a případné 

zájemce o tuto zajímavou hru pozvat na 

naše tréninky a domácí zápasy.

Bedřich Slaný

Oddílu badmintonu se daří 

a v současné době hraje oblastní přebor 

smíšených družstev dospělých B, do 

kterého tým postoupil v loni z městského 

přeboru. 

Příznivci tohoto sportu mohou hráče 

podpořit na nejbližším utkání, které se 

doma, ve sportovní hale hraje 26. ledna 

2008 s Hamry nad Sázavou.

-hum- (Foto: Dagmar Humpolíková)

Z činnosti oddílů:
Oddíl všestrannosti 

28.10.2007 se naši žáci a žákyně 

vypravili do Moravských Bránic na 

seminář airtracku. Pokud by Vás zajímalo 

cože to je, tak si „děcka“ mohla zaskákat 

na veliké nafouklé žíněnce - něco jak 

skákací hrad.

11.11.2007 se vedoucí aerobiku Jitka 

Veselá a Jitka Klimešová zúčastnily 

semináře Aerobik pro děti předškolního 

a mladšího věku, mládež a Dance aerobik 

v Praze v Tyršově domě.

Oddíl stolního tenisu 

Žáci oddílu stolního tenisu uspěli na 

okresním přeboru v Lanžhotě v sobotu 8. 

prosince. V kategorii starších žáků se stal 

okresním přeborníkem Michal Hanuš 

a druhý byl Aleš Mrkvica. V kategorii 

dorostu skončil na 2.místě Aleš Mrkvica 

a na třetím m místě se umístil  Marek 

Tetur. V turnaji čtyř her zvítězila 

vranovická dvojice Michal Hanuš, Aleš 

Mrkvica.

PF 2008
Konec roku je před námi a jak bývá 

zvykem hodnotíme uplynulý rok i my. 

Rok 2007 byl pro TJ Sokol oproti roku 

2006 „tak trochu oddechový“. 

V tomto roce dokázalo družstvo 

A oddílu stolního tenisu postoupit do 

krajské soutěže a taktéž  postoupili hráči 

oddílu badmintonu. O úspěších našich 

siláků jsme Vás průběžně informovali. 

Za zmínku stojí i to, že jsme začali 

nácvik na Slet pod Ještědem. Na tento 

slet pojedeme se třemi skladbami – 

skladbou pro ženy, dorostenky a žákyně. 

A navíc i se ho při doprovodných akcích 

zúčastní i 7 členů oddílu volejbalu. 

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. 

MG

Vranovický fotbal 
v polovině sezony.
Vranovický fotbalový klub SK 

Vranovice vstoupil v létě letošního roku 

do nové sezony 2007/2008 s několika 

novinkami. Přihlásili jsme do okresního 

přeboru nově sestavená družstva 

mladších a starších žáků, družstvo 

dorostu znovuobnovilo činnost ve třetí 

třídě, a také znovu začalo fungovat B 

mužstvo ve třetí třídě.

Pokud se podíváme na výsledky 

a práci družstev SK v polovině sezony 

myslím, že můžeme být spokojeni.

Základna pod vedením Miloše 

Köhlera a Dobeše Petra je na 6.místě 

z osmi, mladší žáci na 7.místě z osmi, 

starší žáci jsou z osmi čtvrtí. Mladší 

a starší žáky vedou pan Michajlov Michal 

a Chmelík Oleg. U těchto kategorií 

preferujeme především snahu chlapců 

poctivě pracovat, získávat správné, nejen 

fotbalové  návyky. Výsledky nejsou 

prioritou. Snažíme se jim vytvářet 

maximálně kvalitní podmínky pro jejich 

práci, protože v nich vidíme budoucnost 

fotbalu ve Vranovicích.

Družstvo dorostu – budoucí kostra 

prvního mužstva - pod vedením 

Třináctého Martina, Trojana Petra 

a Klimeše Radka je v přímém boji 

o postup do okresního přeboru. Naši 

dorostenci obsadili na podzim druhé 

místo s minimální ztrátou na vedoucí 

sokol Rakvice.

B mužstvo je pod vedením Hochmana 

Karla a Krejčiříka Petra sice zatím 

poslední, ale s radostí konstatujeme, že 

toto mužstvo tvoří takřka výhradně hoši 

do pětadvaceti let. I tímto směrem se 

s nadějí díváme.

Vlajková loď klubu, A mužstvo, je 

stejně jako dorostenci v přímém boji 

o postupové místo do okresního přeboru. 

Obsadili třetí místo se ztrátou tří bodů 

na vedoucí Družstevník Nikolčice, ale 

se zápasem k dobru v Němčicích. Naše 

áčko vedli na podzim trenér Létal Martin 

z Podivína a Vetr Jiří.

Co se týče mimosoutěžních aktivit, 

myslím, že se můžeme pochlubit 

pořádáním, či spolupořádáním řady 

akcí, které proběhly v právě se končícím 

roce.

Uspořádali jsme Maškarní ples, 

Tomáš Nečas a Zdeněk Rybář v zápase 

s Podivínem

Bedřich Slaný a Jan Zajíc o přestávce
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Vranovice hostily 
mistrovství 
Moravy
Domácí siláci byli čtvrtí

TJ Sokol Vranovice oddíl silového 

trojboje se úspěšně zhostil soutěže druhé 

ligy čtyřčlenných družstev pro rok 2007, 

které se konalo v sobotu 10.listopadu 

v místní sokolovně. Závodů se 

zúčastnilo sedm družstev z celé Moravy. 

Pro pořadatele bylo velkým zklamáním, 

že se omluvily oddíly Pohořelice, 

Krnov, Kopřivnice, Jihlava, Modřice 

i Lanžhot. Samotné závody proběhly ve 

velmi bojovém, ale sportovním duchu. 

Nejúspěšnějším družstvem byl Sportovní 

klub Kuřim, který zvítězil výkonem 

1637,16 bodů.

Druhá příčka patřila družstvu Sokola 

Rosic “A“ výkonem 1551,10 bodů

Na třetím místě skončilo družstvo 

Viktorie Bohumín výkonem 1476,04 

bodů

Na čtvrtém místě se umístilo družstvo 

Sokola Vranovice celkovým 

výkonem 1367,0045 bodů

Družstvo Vranovic 

reprezentovali jmenovitě 

Tomáš Trávník, Jiří Furch, Karel Šišovský 

a Petr Biedermann,

(dřep/tlak/mrtvý tah/celkem/bodů)

Tomáš Trávník: 220,-/145,-/205,- 

/570,-/382,4130

Petr Biederman: 200,-/120,-/230,- 

/550,-/339,7350

Jiří Furch: 165,-/140,-/180,- 

/485,-/322,7100

Karel Šišovský: 170,-/115,-/207,5 

/492,5/312,1465

Celkem bodů: 1367,0045 

Na dalších místech se umístily 

oddíly: Silový trojboj Zbýšov, Silový 

trojboj Třebíč, Sokol Rosice „B“

Nejlepším juniorem byl vranovický 

Tomáš Trávník a nejlepším dorostencem 

byl Lukáš Krejčí z Třebíče.

Poháry byly zajištěny TJ Sokolem 

Vranovice, sportovní výživu pro nejlepší 

závodníky každého družstva dodal 

Český svaz silového trojboje přes fi rmu 

VITALMAX.

Ivan Karpíšek

Tomáš Trávník vybojoval 

pro vranovický oddíl cenné 

body.

Foto: Petr Nepomucký

Rozsvítili jsme 
vánoční strom
Zpívání koled, svařené víno 

i ohňostroj, provázelo slavnostní 

rozsvěcení vánočního stromu ve Na 

Návsi. První adventní neděli v podvečer 

se tu sešlo odhadem na tři stovky 

lidí, aby si společně užilo sváteční 

náladu. Ozdoby na strom vyrobily děti 

z mateřské a základní školy a koledy 

zazpívaly zpěváci rovněž ze školního 

pěveckého sboru. Pomáhali jim dospělí 

kolegové ze smíšeného pěveckého 

sboru Vranovic, Přísnotic a Hustopečí. 

Rozdávaly se i dárečky, tradičně 

pro nejpočetnější příchozí rodinu, 

nejstaršího a nejmladšího účastníka. 

Kazetu s vínem si domů odnesla 

jedenáctičlenná rodina Oldřicha Halfara, 

půl litru rumu dostala, ostatně jako 

každoročně, třiaosmdesátiletá Anežka 

Valášková a hračku si domů v kočárku 

odvezl dvouměsíční Petr Lorenz, který 

vzhledem k svému věku slávu prospal 

a nevzbudil ho ani závěrečný ohňostroj. 

Příjemným zakončením večera byla 

veřejná projekce fi lmového dokumentu 

ze srpnových oslav 750. výročí obce 

a hodů ve sportovní hale.

-hum-

mezinárodní fotbalový den za účasti OK 

Klačany , fotbalový den na hřišti, mimo 

jiné za účasti ligových žáků 1.FC Brno, 

tradiční hody, hodový fotbal „svobodní 

– ženatí“, podíleli jsme se na pořádání 

dne dětí a prvního pohodového utkání 

vranovických žen.

Díky mravenčí práci ing.Pezlara se 

i letos podařilo zajistit státní dotaci na 

další etapu rekonstrukce našeho areálu, 

která v současnosti probíhá.

I v následujícím roce 2008  se budeme 

snažit maximálně podporovat mládež, 

a na ostatních frontách vybojovat co 

nejlepší výsledky, zrovna tak budeme 

tradičně aktivní v kulturní oblasti.

Závěrem bych rád využil příležitosti 

a poděkoval za podporu sponzorům, 

organizacím a osobám, bez kterých by 

naše činnost nebyla možná. Děkuji tedy 

fi rmě Japez, Obecnímu úřadu Vranovice, 

fi rmám Izolace Matoušek, Brestt, 

Autodoprava Dofek Petr, Klempex, 

pánům Maškovi Pavlovi, Nevědělovi 

Radkovi, Vybíralovi Zdeňkovi, Valíkovi 

Milanovi, Procházkovi Vladimírovi 

a řadě dalších obětavých kamarádů.

Děkuji taktéž všem trenérům za 

obětavost, hráčům za předvedené výkony 

a fanouškům za podporu.

Všem nám pak přeji krásné a klidné 

vánoce a mnoho zdraví a štěstí v novém 

roce 2008

Za SK Vranovice

Trojan Rosťa

Své první rozsvěcení vánočního stromu 

dvouměsíční Petr Lorenz prospal, 

nevzbudil ho ani ohňostroj.

Foto: Dagmar Humpolíková

Pro zahřátí se podával horký čaj „s“ nebo 

„bez“
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PROSINEC 2007

28.12.2007 Svěcení vín ............................................... 18.30 hod   

 sál restaurace u Fialů  

LEDEN 2008

05.01.2008 Tříkrálová sbírka

11.01.2008 zájezd -Vinařství Mádl ........................... 17.00 hod 

 odjezd od nádraží - pro členy

12.01.2008 Setkání turistů

 restaurace u Köhllerů

16.01.2008 Vranovický slavík ZŠ

 Zasedací místnost OÚ

19.01.2008 1. škol. bodérů + Výr. schůze ................ 18.00 hod.

 restaurace U Fialů - pro členy

26.01.2008 1. Obecní ples

 Sportovní hala – Mistříňanka

leden 2008 Promítání – foto Kalifornie

 Skautská klubovna

ÚNOR 2008

02.02.2008 Masopustní rej masek po dědině

02.02.2008 Myslivecký ples

 Sportovní hala 

09.02.2008 2. školení bodérů - vinaři ...................... 18.00 hod.

 restaurace U Fialů - pro členy

23.02.2008 Hasičský ples

 Sportovní hala - hraje skupina „Na dvě fáze“

Poděkování
Rok 2007 pomalu končí a nastal čas zhodnotit a poděkovat aktérům, 

kteří se významně podíleli na organizaci jednotlivých kulturních, 

společenských a sportovních akcí. Letošní rok se nesl v duchu oslav 

750 let a s tím bylo spojeno spousta práce a úsilí. 

Především bych chtěl poděkovat, za dlouholetou a nesmírně 

cennou práci panu Janu Rausovi, který kulturní dění ve Vranovicích 

pozvedl na dnešní úroveň. 

Dále bych chtěl poděkovat starostovi obce ing. Janu Helikarovi, 

místostarostovi ing. Jaroslavu Pezlarovi a radním obce, za maximální 

vstřícnost a pomoc při konání jednotlivých akcí. 

Dík za organizaci akcí také patří, Rosťovi Trojanovi, Martě 

Goliášové, Dagmar Humpolíkové, Olkovi Chmelíkovi, Petru Trojanovi, 

Laďovi Procházkovi, zaměstnancům OÚ, členům kulturní, školské, 

sportovní komise, Klubu důchodců, SK Vranovice, Sokolu, Vinařům, 

Rybářům, Junákům, Hasičům, Myslivcům a mnoha dalším občanům 

Vranovic. Bez jejich práce, kterou dělají ve svém volném čase, by se 

v obci dalo těžko něco konat. 

Ttěším se na další spolupráci v roce 2008. 

Za kulturní komisi Petr Škamrada 

Sborový zpěv opět zazněl
17. listopad je jistě lehce zapamatovatelné datum. V letošním roce 

by tento den oslavil svoje šedesáté narozeniny pan Antonín Šmarda 

mladší, bývalý učitel hudby na místní „lidušce“ a sbormistr místního 

smíšeného pěveckého sboru. Bohužel, jak už to často v životě bývá, 

zrovna jemu osud nedopřál  dokončit svoje životní plány – před 

necelým půl rokem, necelé tři roky po smrti svého otce A. Šmardy 

staršího, čestného občana města Hustopečí, těžká choroba tlustou 

čarou přeškrtla všechny jeho četné, často tak neuspořádané, životní 

hudební partitury...

Na počest těchto dvou osobností, které v oboru hudby působily 

v našem nejbližším okolí, se 17. listopadu v chrámu sv. Václava 

v Hustopečích uskutečnil společný vzpomínkový koncert hustopečské 

a vranovické části „jeho“ smíšeného sboru. Nácviku se s nadšením 

ujala vždy usměvavá  Pavla Toncrová za vydatné organizační podpory 

Josefa Dofk a. Výsledkem pak bylo, což jistě někteří místní občané, 

kteří na koncert přijeli, potvrdí, velmi zdařilé pásmo složené ze skladeb 

lidových autorů, klasiků, ale i z pera A. Šmardy. st. Závěrečný potlesk 

obecenstva, který se nám, řadovým členům sboru zdál poněkud 

hlasitější a delší, než jsme původně očekávali, bude pak asi hlavním 

důvodem k dalšímu nácviku...

Pavel Šťastný

PPoolliicciiee  eesskkéé  rreeppuubblliikkyy  
OOkkrreessnníí  eeddiitteellssttvvíí  BB eeccllaavv  

OObbvvooddnníí  oodddd lleenníí  PPoohhoo eelliiccee  
uull..  LLoodd nniicckkáá  775544  ,,    PP  oo  hh  oo    ee  ll  ii  cc  ee          669911  2233  

  

 

tel.  519 424 158 
fax: 519 424 575 

e-mail: bvooppohor@mvcr.cz 
 
 

sl. tel. 974 632 791 
sl. e-mail: orbv.oop.pohorelice@pcr.cz 

 
 
 

vedoucí odd lení: 
 
 komisa  npor. Bc. Miloš Rouzek         sl. mobil 724 348 055 
                      sl. e-mail: orbv.oop.pohorelice.ved@pcr.cz 
 
 
 
 

zástupce vedoucího odd lení: 
 
komisa  npor. Václav Sedlák               sl. e-mail: orbv.oop.pohorelice.zast.ved@pcr.cz 
 
 
 
 

územn  odpov dný policista pro obec P ibice, Vranovice: 
 

vrchní asistent pprap. Tomáš Morav ík 
 
 

 policista pro trestní ízení v obci P ibice, Vranovice: 
 

inspektor prap. Petr Maniš 
 

První Obecní ples
Společenská událost hned ze začátku nového roku
Dámy chystejte večerní róby, prošlápněte nové lodičky, pánové 

oprašte smokingy. Plesová sezóna začíná a letos na nás čeká jedna 

společenská lahůdka. Bude se konat historicky První Obecní ples. 

K tanci a poslechu bude hrát dokonce slovutná Mistříňanka. „Chtěli 

jsme uspořádat další společenskou akci, na které se sejdou lidé z celé 

vesnice a budou se společně dobře bavit,“ uvedl důvod k pořádání plesu 

starosta Jan Helikar. „Rozhodně se nejedná o žádnou výdělečnou akci, 

vstupné bude na minimální úrovni, vysoké jen tak, aby pokrylo náklady. 

Už teď můžeme slíbit, že navíc bude na každém stole připravena pro 

hosty pozornost v podobě láhve vína a koláčků,“ láká k návštěvě plesu 

předseda kulturní komise Pert Škamrada. 

První obecní ples se koná 26. ledna 2008 a odstartuje domácí 

plesovou sezónu. Následovat bude ještě myslivecký a hasičský ples.

-hum-
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Činnost ochránců 
přírody 
V letošním roce působilo v organizaci 

10 členů z toho 7 z Vranovic. Hlavní 

náplní činnosti byla obnova starého 

koryta říčky Šatavy a v době vegetačního 

klidu seřezávání Vrb hlavatých. Obnova 

spočívala v prohloubení stávajícího 

koryta místy na hloubku 2 metry. Před 

prohloubením toto rameno v letních 

měsících vysychalo, ale letos i při 

extrémních vedrech zůstalo v rameni 

1,5 metru vody. Koryto bylo osazeno 

puškvorcem obecným a stulíkem žlutým. 

Po usazení kalu byly do vody vysazeny 

i ryby, které jsou pro toto prostředí 

typické, lín obecný 150 ks, karas obecný 

( ne střibřitý) 100 ks, piskoř pruhovaný 

85 ks, 10 plotic a 5 hrouzků obecných. 

V přilehlých tůních se vyskytuje 

i ohrožený druh žáby Kuňka obecná, 

skokan zelený a hnědý, Ropucha obecná 

i zelená.

Díky Obci Vranovice, která nám 

pozemky bezplatně pronajímá a přispěla 

i dotací, která pomohla k tomu, aby tento 

kousek přírody mohl znovu plnit poslání 

tak jak tomu bylo i v minulosti.

Ještě bych se chtěl obrátit na občany, 

kteří by měli zájem rozšířit naše řady, 

aby se přihlásili u pana Luboše Mrkvici 

osobně, nebo na telefonních číslech: MT 

723065667, pevná 519433270

S pozdravem za přírodu krásnější

Luboš Mrkvica (text i foto)

Koryto Šatavy před úpravou

Koryto Šatavy po úpravě

Piskoř pruhovaný
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Turisté si vyšlápli 
za Vladimírem 
Menšíkem
V neděli 21.října jsme uspořádali 

výlet k rozhlednám Vladimíra Menšíka. 

Ráno jsme vyjeli vlakem směrem na Brno 

a v Horních Heršpicích jsme přibrali 

dalšího účastníka. Vystoupili jsme 

v Silůvkách a za chladného počasí jsme 

lesem vystoupali do vesnice se zajímavým 

názvem Hlína. Na horním okraji této 

obce stojí nová, velmi pěkná rozhledna, 

která nese jméno významného herce 

Vladimíra Menšíka. Místo, ve kterém se 

nachází, má nadmořskou výšku 447,5 

metru. Výška samotné rozhledny je 22,5 

metru. Na vyhlídkový ochoz vede skoro 

sto schodů, kdo by chtěl vědět kolik 

přesně, tak doporučujeme dojet si je 

spočítat. Opravdu, stojí to za to. Rozhled 

nebyl při naší návštěvě nejlepší, ale za 

výborné viditelnosti lze vidět i Alpy.

Po odpočinku jsme pokračovali dál 

do Ivančic. Šli jsme po turistické značce 

kolem kostela svatého Jakuba, ke kterému 

vede z Ivančic křížová cesta. V tomto 

městě se narodil už zmíněný herec 

Vladimír Menšík, který vždy s láskou na 

své rodiště vzpomínal. Má zde také hojně 

navštěvované muzeum a v Rybářské ulici 

najdete jeho rodný dům.

V Ivančicích jsme se navíc potkali 

s jednou naší účastnicí, která ovšem 

nedala jinak a trasu projela na kole. 

Rozhlednu na Réně jsme tentokrát 

vynechali, ale určitě ji plánujeme někdy 

v budoucnu navštívit.

Jindřich Hnízdo

Foto: Vladimír Jungr

Rekonstrukce 
vranovického kroje
Bylo by to pěkné mít v obci vlastní 

kroje. Ne ty kyjovské, které jsme převzali 

v padesátých letech, jako většina obcí, 

kde nebyl folklór tak silně zakořeněný, 

ale ty které k nám skutečně patří. 

V současné době k tomuto rozhodnutí 

dospěla již řada obcí a Vranovice patří 

mezi několik posledních, které se pro 

tuto variantu doposud nerozhodly. 

Rada obce proto schválila záměr 

nechat vypracovat odbornou studii 

etnografi ckými odborníky, kteří se 

historickými rekonstrukcemi krojů 

zabývají. Ta vychází z historických 

podkladů, znalosti demografi ckého 

složení obyvatel obce, územní náležitosti 

a řady jiných faktorů. Vranovice se 

předpokládají k jihobrněnské oblasti, ale 

je předčasné hovořit o tom, jak kroj bude 

vypadat. Výsledky, včetně podrobného 

rozpracování k výrobě budou známy 

nejpozději v polovině příštího roku. 

Už teď ale víme, že původní kroje 

byly mnohem skromnější než ty co se 

prezentují v současné době. 

Co pro obnovu můžeme udělat my? 

Otevřít šuplíky se starými fotografi emi na 

kterých je dobové oblečení a poskytnout 

je k nahlédnutí, či zkopírování pro 

odborníky v muzeu v Hustopečích. 

Kromě jim dostupných materiálů 

v archívech jsou autentické fotografi e 

cenným materiálem. Vítány jsou také 

zachovalé součásti krojů a dobového 

oblečení, které leckomu leží doma 

nevyužité. Teď by napomohli dobré věci. 

Můžete je muzeu, či obci darovat, ale 

nemusíte, vítaná je jakákoliv možnost 

zdokumentování. První fotografi e je již 

k dispozici a mnozí pamětníci určitě 

objeví další cenné materiály. Můžete je 

předat na obecním úřadě nebo zanechat 

kontakt na sebe, případně kontaktovat 

moji osobu. 

Dagmar Humpolíková

Napsali o nás
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Na starých fotkách byl kroj bez cetek. 

Ten ušijí ve Vranovicích

Vranovice - Lidé z Vranovic na 

Břeclavsku zvedají víka zaprášených 

krabic, ve kterých leží víc než sto let staré 

obrázky a fotografi e. 

Dlouho se na ně nikdo nepodíval. 

Teď je však Vranovičtí nutně potřebují. 

Právě podle nich totiž budou muzejníci 

rekonstruovat původní vranovický kroj, 

který se v devatenáctém století nosíval. 

„Původní kroj zcela zanikl. A tak 

jsme si museli až dosud půjčovat 

kroj kyjovský. Ten však k Vranovicím 

etnografi cky nepřísluší,“ vysvětlila 

Dagmar Humpolíková, zastupitelka, 

která s návrhem na obnovu původních 

krojů přišla. „Chceme se tak trochu vrátit 

ke kořenům,“ podotkla. 

Odborníci v muzea v Hustopečích 

teď prochází depozitáře a historické 

dokumenty, aby získali přesnou představu, 

jak kroj vypadal. „Vycházíme například 

i z fi lmu z počátku minulého století, na 

kterém krojovaní napodobovali lidovou 

svatbu,“ naznačila ředitelka muzea Soňa 

Nezhodová. Muzejníci chtějí vytvořit 

studii kroje, jaký se nosil před rokem 

1850. V době feudalismu měl ještě čistou 

venkovskou podobu, nepoznamenanou 

městským pozlátkem. „Jakmile na 

venkov pronikla městská kultura, kroje se 

začaly velmi rychle měnit. Dnes vypadá 

řada z nich takřka umělohmotně. Jsou 

předimenzované, zkrácené a plné cetek,“ 

konstatuje Nezhodová. Někde, stejně 

jako ve Vranovicích, původní kroje zcela 

vymizely. Jakmile muzejníci sestaví 

konečnou podobu starého vranovického 

kroje, uvolní radnice peníze na jejich ušití. 

Starosta Vranovic Jan Helikar by chtěl do 

několika let kroji vybavit všech asi patnáct 

párů vranovické chasy. 

Regionální mutace| Mladá fronta DNES 

- jižní Morava

Využijte možnosti inzerovat ve 
Vranovickém Občasníku
Vzpomínky a blahopřání - 1 řádek (6 cm) .. 5,- Kč

Plošná inzerce  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 strana A4 ..............1000,- Kč
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Společenská
kronika

Životní jubilea: 
Leden 2008

Pešinová Nina ................................83

Celnar Jaroslav ...............................81

Faron František ..............................75

Kőhler Miloslav .............................60

Jurčeková Dagmar .........................70

Únor 

Jandásková Růžena .......................84

Krupicová Marie ...........................83

Sochorová Marie ...........................75

Suchánková Marie .........................80

Hejnová Růžena ............................60

Berková Julie ..................................82

Klimešová Milada .........................82

Faronová Dana ..............................65

Gloc Josef .......................................60

Hrubá Julie .....................................75

Valášková Anežka .........................84

Šujan Alois .....................................60

Úmrtí: 
Trojan Miroslav

Trávník Petr

Narození: 
Kubíková Veronika

Fojtík David

Fiemová Markéta

Lorenz Petr

Mach Lukáš

Penková Tereza

Uzavřená manželství v r. 2007: 
OÚ

Miroslav Strouhal a Iveta Poulíčková

Zdeněk Klimeš a Libuše Jahodová

Jaroslav Elis a Monika Černá

Martin Fědor a Zdeňka Soukopová

Zdeněk Černý a Eva Lettlová

Igor Penka a Lenka Fridrichová

Zdeněk Páviš a Iva Doležalová

V kostele

Luboš Střelec a Petra Procházková

Počet obyvatel k 30.10.2007 .....1999

z toho dospělí .............................1704

děti do 15-ti let ............................295

průměrný věk obyvatel ............38,77

V minulém čísle došle k chybnému uvedení 

jména jubilanta Josef Pezlar. Tímto se panu 

Jaroslavu Pezlarovi, Zahradní 555 za celou redakci 

omlouváme za vzniklé nedopatření.

manželský tandem

Vlasta a Josef Novot ní 
spolu jedou ces tou nec es tou 

už rovných pades át let , 

a to je 

zlatá svatba

Blahopřejeme

50
Svítící dýně
Dne 18.10.2007 se v podvečerních 

hodinách uskutečnila soutěž 

„O nejkrásnější dýni“. Již dlouho před 

dnem soutěže se vybíraly vhodné dýně, 

což nebylo letos zrovna jednoduché 

a velký zájem nás mile překvapil. Před 

školou U Floriánka se sešlo mnoho rodičů, 

dětí a celkem 53 originálně vyřezaných 

dýní. Mezi nejhezčí a oceněné patřili 

dýňoví strašáci od Hrstků, Hochmanů, 

Furchů, Goliášů, Macháčků a Vinických, 

o kterých rozhodla porota složená z dětí 

naší školy. Během celého večera si děti 

mohly  zahrát zajímavé hry.

Pohledem na pěkné dýně, vystavené 

před školou, jsme se mohli těšit ještě 

několik následujících dnů.

paní učitelky z 1. stupně ZŠ

Foto: ZŠ Vranovice

POHOTOVOST 
veterinárních lékařů 
v prosinci 2007 
14.12. - 20.12. 

MVDr. Blažek ................ 728 424 922

21.12. - 24.12. 

MVDr. Sobotka ............. 606 368 558

25.12. - 27.12. 

MVDr. Sobotka ............. 606 368 558

28.12. - 31.12. 

MVDr. Čambala ............ 723 089 923

INSPEKTORÁTY: 

všední dny: ................................................15.30 - 20.00, 

dny pracovního volna: .................................7.00 - 20.00

pevná linka + záznamník + fax : ............... 519 369 101

Psi bez vodítka 
ohrožují občany
Již několik stížností se na obecním 

úřadě objevilo v souvislosti s volně 

pobíhajícími psy. Obavy mají především 

maminky s dětmi. Zvláště pak v případě 

větších plemen psů, kteří i v doprovodu 

majitelů, pobíhají nekontrolovatelně 

po ulici a ohrožují malé děti. Ze 

zákona je majitel povinen na veřejných 

prostranstvích držet psa na vodítku 

a opatřit mu náhubek. V případě 

napadení, či pokousání dítěte nebo 

kohokoliv jiného, nese majitel plnou 

zodpovědnost za ublížení na zdraví 

a náklady s tím spojené. 

-hum-
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