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Maškary rejdily v ulicích a pochovaly basu
13. 2. 2010 - „To je krásný průvod, a krásné masky“, komentovala přihlížející paní 

rozverné dovádění masopustních maškar ve Vranovicích. Letos se jich sešla dobrá dvacítka 
a dohromady je dalo dobrovolné uskupení vranovických žen. Medvěd, indián, cigánky, 
pirát, klaun, školačky se silnými dioptrickými brýlemi a taškou na zádech. Děcka či medvěd 
ve starodávném kočárku, to je jen malý výčet nápaditých převleků do nichž se vranovičtí 
maskovali. Potřebné svršky, které maškary nenašly ve starých skříních bez potíží dokoupily. 
„Co chybělo našli jsme v sekáču,“ prozradila jedna z hlavních organizátorek Gabriela Vinická.

Dva harmonikáři a doprovod s vozembouchem vedli zpívající průvod vesnicí od jedenácti 
hodin dopoledne až do večera. Rejdící masky musely totiž absolvovat řadu zastávek, kde 
na ně čekalo pohoštění od obyvatel vesnice. Za odměnu malovaly kolemjdoucím srdce 
a sluníčka na tváře. A zvaly na večerní masopustní merendu. Ta se uskutečnila v sále 
restaurace U Fialů a největším zážitkem pro všechny zúčastněné byl půlnoční masopustní 
rituál, kterým je pochovávání basy. Během něho předčítal fi ktivní farář prosby za odpuštění 
všem, kteří se za uplynulý rok nějakým způsobem „provinili“. Sklízel za to potlesk a smích 
všech zúčastněných.

Pochovávání basy skončilo přesně o půlnoci. Od té doby by měl totiž panovat 
čtyřicetidenní půst a střídmost v jídle i zábavě.

-hum-
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané, skončila 

dlouhá, nepříjemná a  pro obec velice 
drahá zima. Tím také skončilo období 
nejen odklízení sněhu, ale i  příprav 
investičních akcí a  oprav plánovaných 
pro letošní rok.

V  roce 2010 nás čeká hned několik 
investic a oprav. 

Prioritně uvedu investice, které byly 
započaty již v  r. 2009 a  v  r. 2010 dojde 
k jejich dokončení: 

  ul. Nad Dolinami
Již nyní dochází k  postupnému 

dokončení vybudování kompletních 
inženýrských sítí a  komunikace v  nové 
ulici Nad Dolinami.

Celková investice v  hodnotě cca 10 
mil Kč (vykoupení pozemků a následné 
stavební práce) přinese vybudování 
23 stavebních pozemků, které jsou již 
prodány.

  Prodloužení kanalizace na  ul. 
Přibická 
Všem, kteří chodí na hřbitov se uleví. 

Během několika dnů dojde k dokončení 
celé investice a k ukončení prací.

Celkové náklady se vyšplhají 
na částku ve výši cca 1,9 mil Kč.

Dále jsou pro rok 2010 plánovány 
následující investice:

  ul. Nová: parkovací místa, chodník 
a parková úprava
Jako první se začne se stavebními 

pracemi na ul. Nová, kde vzniknou nová 
parkovací místa, nový chodník a parková 
úprava, která zahrnuje i výsadbu nových 
stromů.

Celkové náklady se předpokládají 
v hodnotě cca 1,7 mil. Kč.

  Oprava a prodloužení ul. Květná
Jedná se o  komplexní řešení 

komunikace – oprava současného stavu 
a prodloužení k celé zástavbě + obratiště. 
Projektová dokumentace je připravena 
již z předešlého roku. Realizace je odvislá 
od  vyřešení majetkových práv malého 
pozemku pod komunikací, který nepatří 
obci.

  Oprava ul. Sokolská
Jedná se o kompletní opravu povrchu 

komunikace ( zbroušení komunikace 
a položení nového asfaltového povrchu). 

  Zateplení budovy obecního úřadu
V  rámci projektu úspor energie se 

podařilo obci získat dotaci z  Evropské 
unie na zateplení budovy OÚ. Dojde tak 

k  celkové opravě budovy, včetně nové 
fasády. 

  Chodníky na ul. Přibická
V  rámci této akce dojde k  opravě 

současného chodníku a  následnému 
prodloužení k  posledním rodinným 
domům na  ul. Přibická. Současně 
bude vybudováno veřejné osvětlení 
až ke  hřbitovu. V  současné době je 
žádáno o stavební povolení a realizace je 
plánována na letní měsíce.

  Základní škola
Projekčně je připravena oprava 

statiky dvou tříd. Obec požádala 
o  fi nanční dotaci Jihomoravský krajský 
úřad. Jestliže bude obci poskytnuta 
dotace, dojde k  realizaci ještě v  roce 
2010.

  Regenerace veřejných ploch
Všichni kteří pozorně sledují 

informace obecního úřadu, tak se jistě 
ptají kde skončil projekt na  Regeneraci 
veřejných ploch. Bohužel se nám 
nepodařilo zajistit fi nancování z  dotací 
Evropské unie ( dvě neúspěšné žádosti). 
Z tohoto důvodu se celý projekt realizuje 
po jednotlivých etapách a je fi nancován 
z vlastního rozpočtu. V r. 2009 tak došlo 
k  opravě komunikace a  parkovacích 
míst na Návsi a před knihovnou a dále 
k  vybudování parkovacích míst před 
F-clubem.

V  letošním roce dojde k  realizaci 
projektu v  lokalitě před cukrárnou, kde 
dojde k  vybudování odpočinkové zóny 
a ke kompletní opravě zpevněné plochy.

Zmíněné investice a opravy budou 
realizovány ještě v letošním roce. Jedná 
se o  rok, ve  kterém budou komunální 
volby, to znamená, že to budou 
poslední investice a opravy, které budou 
realizovány současným zastupitelstvem.

To však neznamená, že se 
nepřipravují další investice a  opravy. 
Realizace však již bude záležet na novém 
zastupitelstvu obce a zejména na novém, 
nebo staronovém, starostovi a  na  tom 
jak se bude dařit zajišťovat kontinuita 
fi nančních zdrojů.

Nově jsou připravovány tyto 
projekty: 

  Ul. Přísnotická 
V  současné době je připravován 

projekt na  úpravu celé ul. Přísnotické 
– oprava chodníků, vybudování 
parkovacích míst a  celková úprava 
zeleně.

Realizace bude odvislá od  rychlosti 

vyprojektování a  následného získání 
stavebního povolení.

V  případě, že se získá stavební 
povolení ještě v letošním roce, tak dojde 
k okamžité realizaci.

  ul. Dlouhá (část ul Dlouhé – od ul. 
Nová po křižovatku k Floriánku)
Rovněž zde je připravován projekt 

na  dobudování chodníku. V  případě 
získání stavebního povolení v  r. 2010, 
bude realizace zahájena ještě v letošním 
roce.

  Rekonstrukce ul. Polní
V  návaznosti na  novu ul. Nad 

Dolinami a na současný stav komunikace 
na  ul. Polní se v  r 2010 připravuje 
projekt na  kompletní rekonstrukci této 
ulice. Dojde k rozšíření komunikace a k  
celkové opravě. Realizace je plánována 
na r. 2011.

  Koupě pozemků v Dolinách
Jedná se o  cca 25000 m2, které 

jsou ve  vlastnictví společnosti ATRAX 
METAL. Obci se podařilo uzavřít 
dohodu s  majiteli pozemků, že 
za  podmínky zrušení kovošrotu obec 
uvedené pozemky vykoupí a  následně 
vybuduje inženýrské sítě a  připraví pro 
vybudování vinných sklepů a stavebních 
parcel pro rodinnou zástavbu 
a občanskou vybavenost. 

Zahájení realizace je podmíněno, 
již zmíněným, zrušením kovošrotu 
a změnou územního plánu.

  Přestupní terminál
Jedná se o  řešení bezpečnosti 

v bezprostřední blízkosti nádraží ČD. Již 
je zpracována projektová dokumentace 
zahrnující vybudování přestupního 
terminálu, který zajistí zvýšení kvality 
hromadné dopravy, nejen vranovických 
spoluobčanů, ale i  občanů z  okolních 
obcí.

Za  pozornost stojí i  již několikrát 
zmiňovaný a  současně největší projekt 
– Dům pro seniory. Zde jsou ukončeny 
veškeré přípravné práce – projektová 
dokumentace, územní souhlas a vydané 
stavební povolení. Stavebně je celý 
projekt připraven k zahájení.

K realizaci je nutné zajistit kompletní 
fi nancování, a  zde se projevuje 
celospolečenská hospodářská krize, 
která omezuje celorepublikové dotační 
fi nanční zdroje. Jednáme se zástupci 
státních i soukromých institucí o získání 
dostatečného fi nančního zajištění. 

Mimo uvedené investice se dále 
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zkvalitňuje údržba a  úklid veřejných 
pozemků. 

Každý si jistě položí otázku : je toho 
moc nebo málo? Vždy se dá konstatovat, 
že v plánu investic chybí to či ono.

Plán investic je nutné sestavovat 
a  také hodnotit ze dvou zásadních 
pohledů:
1. suma celkově proinvestovaných 

fi nančních prostředků. Jedná 
se o  zcela objektivní hledisko. 
Z  tohoto pohledu jsou investice, 
nejenom v letošním roce, ale v celých 
posledních čtyřech letech značně 
nadprůměrné. Za  celé čtyři roky se 
podařilo příjmy obecního rozpočtu 
zdvojnásobit (to je zvýšit o  cca 
100%).

2. účelovost investic. Zde se jedná 
o pohled subjektivní a nikdy nedojde 
k  uspokojení všech požadavků. 
Investice po  celé volební období 
byly prováděny vyváženě ve  všech 
oblastech s  prioritami na  budování 
nových a  opravu nejvíce zničených 
chodníků, opravu nejvíce zničených 
komunikací, vybudování podmínek 
pro rodinnou výstavbu, zateplení 
budovy základní školy, rekonstrukce 
hřbitovní zdi a  v  neposlední řadě 
údržbu zeleně. 

Mimořádná zima 
stála mimořádné 
peníze
Další padnou za jarní úklid
Letošní zima spolykala nehorázný 

díl peněz z obecní pokladny. S oteplení 
a příchodem jara to ale nekončí. Roztátý 
sníh totiž odkryl kvanta písku a  štěrku 
při okrajích silnic. Jejich úklid bude 
podle odhadů stát obec pravděpodobně 
stejné peníze jako odklízení sněhu.

„Do  této chvíle nás stála zima 
zhruba 200 tisíc korun. Museli jsme 
platit brigádníky na  odklízení sněhu 
i  fi rmy s  mechanizací. Nemálo peněz 
nás stál i posypový materiál. Nechci ani 
vědět na  kolik korun nás příjde jarní 
úklid,” potvrdil starosta Jan Helikar. 
S nadsázkou dodal, že by nebylo špatné 
kdyby si nějaký zájemce vykoupil 
povalující se písek při okrajích silnic 
jako zásoby na příští sezonu.

-hum-

Květnové 
parlamentní volby 
se blíží
Strany zveřejnily programy, rozjely 

kampaně a odevzdaly kandidátky. 
Budou bojovat o křesla v Poslanecké 
sněmovně. Podívejte se na přehledný 
seznam kandidátek Jihomoravského 
kraje.

Češi měli původně k urnám vyrazit už v říjnu. Přípravy voleb ale zkomplikovala 
stížnost poslance Miloše Melčáka, který napadl způsob jejich vyhlášení. Ústavní soud 
mu pak dal za pravdu a říjnové volby zrušil.

Nekonal se ani listopadový termín. ČSSD totiž odmítla podpořit návrh na 
rozpuštění Sněmovny, které by umožnilo předčasné volby. Šéf ODS Mirek Topolánek 
se kvůli tomu vzdal poslaneckého mandátu.

Češi se tak před volební komise vypraví až v řádném květnovém termínu, přesně 
v sobotu 28. a 29. května 2010. Vyberou 200 nových poslanců a rozhodnou o tom, 
která strana sestaví vládu a povede zemi další čtyři roky.

Podívejte se na přehled kandidátů hlavních stran. Vybrali jsme všechny 
parlamentní strany a strany TOP 09 a Věci veřejné, které mají podle několika 
průzkumů velkou šanci na vstup do Poslanecké sněmovny. Z každé strany je uveden 
lídr a další čtyři místa na kandidátce.

V letošním roce půjdeme k volebním urnám celkem dvakrát. Na podzim nás 
čekají ještě komunální volby. V nich budeme dávat hlasy těm kandidátům, o nichž si 
myslíme, že povedou naši obec v dalších čtyřech letech nejlépe. 

-hum-

  ODS

Václav Mencl (nahradil Mirka Topolánka)
další místa: Pavel Suchánek, Walter Bartoš, David Šeich, Dana Filipi

  ČSSD

Bohuslav Sobotka
další místa: Jeroným Tejc, Ivan Ohlídal, Ladislav Skopal, Roman Sklenák 

  KSČM

Zuzka Bebarová-Rujbrová
další místa: Miroslav Grebeníček, Vojtěch Adam, Augustin Forman, Ivo Pojezný

  KDU-ČSL

Stanislav Juránek
další místa: Jiří Koliba, František Adamec, David Macek, Jiří Němec

  SZ

Jana Drápalová
další místa: Mojmír Vlašín, Zuzana Benešová, Michal Staněk, Jiří Matuška

  TOP 09

Anna Putnová
další místa: Jan Husák, Jaroslava Schejbalová, Jana Krutáková, Rom Kostřica

  Věci veřejné

Josef Dobeš
další místa: Michal Babák, Otto Chaloupka, Martin Jan Stránský, Petra Quittová
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  Lhůta pro zaplacení 

popelnic končí v květnu

Poplatek za odvoz komunálního 
odpadu pro rok 2010 činí 450,- Kč 
za osobu s trvalým pobytem a také 
za neobydlenou nemovitost. Částka 
musí být zaplacena jednorázově, 
nejpozději do  31. 5. 2010. Platí 
se v  hotovosti na  sekretariátě OÚ 
v úřední dny, tj. v pondělí od 7 - 19 
hodin a ve středu od 7 - 17 hodin.

Volně pobíhající 
psi opět napadají 
obyvatele
Majitelům hrozí trestní řízení 

i náhrada škody
Dvakrát během posledních dní 

napadli obyvatele Vranovic volně 
pobíhající psi v  ulicích. Přestože obec 
už opakovaně řešila konkrétní případy 
s majiteli psů, kteří je nechávají pobíhat 
bez vodítka a  bez náhubku, situace se 
opakuje. Někteří majitelé zůstávají vůči 
svému okolí bezohlední. A neuvědomují 
si možné následky.

Povinnosti majitelů psů upravuje 
zákon, který říká, že každý je za  své 
zvíře zodpovědný. Pokud pes někoho 
pokouše nebo napadne nebo způsobí 
dopravní nehodu, hrozí majiteli trestní 
řízení. Dostane pokutu a  bude muset 
hradit náklady poškozeného – od léčení 
až třeba po hrubou mzdu. Mohou to být 
desítky tisíc korun.

Opět se množí obavy obyvatel, 
zvláště těch s malými dětmi, že je volně 
pobíhající pes napadne. Tvrzení, že pes 
neublíží není na místě. Pudové jednání 
zvířete nedokáže nikdo předvídat, jsou 
známé případy, kdy dítě napadl i  pes, 
který byl léta bezproblémový. A bohužel 
jsou stále v paměti případy z naší obce, 
kdy pes ublížil dítěti. Nedovolme aby se 
tyto případy opakovaly.

Co dělat v případě když pes někoho 
napadne a zraní? Okamžitě zajít se psem 
na  veterinu, zjistit zda nemá vzteklinu. 
Za tři dny znovu.

Majitel je také povinen jednou ročně 
nechat psa očkovat proti vzteklině. 
Pokud tak neučiní porušuje veterinární 
zákon.

-hum-

Sběr nebezpečného odpadu
Společnost ASA bude 22. května 2010 sbírat nebezpečný odpad v naší obci. Druhy 

odpadů a harmonogram zastávek najdete v uvedené tabulce.

Internetová anketa: 
Co byste chtěli v obci zlepšit?
1. Dětská hřiště – 94 hlasů
2. Chodníky a komunikace – 93 hlasů
3. Kulturní zařízení – 61 hlasů
4. Zeleň – 45 hlasů
5. Sportoviště – 44

Trvající anketa na  we-
bových stránkách obce mír-
ně zamíchala předchozím 
pořadím. Na  první pozici 
se dostalo přání interneto-
vých čtenářů, vybudovat 
v  obci dětská hřiště. Zlep-
šení chodníků a  komuni-
kací se dostalo na  druhou 
pozici s  rozdílem jednoho 
hlasu. Mezi prioritami se 
na  třetím místě drží potře-
ba vybudovat v  obci kul-
turní zařízení. Více zeleně 
postrádá 45 internetových 
návštěvníků, tato katego-
rie se přehoupla na čtvrtou 
pozici. Na posledním pátém 
místě s  rozdílem jednoho 
hlasu se umístil požadavek 
na sportoviště.

-hum-
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva 

obce

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

 Usnesení rady č. 3/2010
 ze dne 1. 2. 2010
 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila zadání pro vypraco-

vání zastavovací studie pro lokalitu ná-
draží ČD – ul. Pouzdřanská.

1.2. Rada obce schválila likvidaci inventura-
mi vyřazeného majetku. 

1.3. Rada obce schválila hospodaření obce za 
r. 2009. 

1.4. Rada obce schválila dotaci ve výši 
1.000,-Kč pro Středisko volného času 
Pohořelice.

1.5. Rada obce schválila náklady na prezen-
tace Obce Vranovice v knižním průvodci 
Čistá Jihlava.

1.6. Rada obce schválila dodatek č. 5 ke 
Smlouvě o poskytování služeb se společ-
ností ASA s.r.o.

2.  Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit technické 

možnosti na nová stanoviště kontejnerů 
na odpad.

 T: 31.3.2010, O: starosta, D. Dofek 
2.2. Rada obce uložila zahájit jednání s Lesy 

ČR ve věci fi nancování komunikace na – 
stará Pouzdřanská. 

 T: 31.3.2010, O: starosta
2.3. Rada obce uložila zajistit výmaz zástav-

ního práva k pozemku p.č. 808 na LV č. 
1628.

 T: 31.3.2010, O: starosta, JUDr. Mach
2.4. Rada obce uložila opětovně prověřit 

možnost řešení neuspokojivého okolí 
RD č.p. 294 ve spolupráci s Krajskou hy-
gienickou stanicí, případně veterinou.

 T: 31.3.2010, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o provedení in-

ventarizace na vědomí.

 Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění 
členové Rady obce

 Usnesení rady č. 4/2010
 ze dne 15. 2. 2010
 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila program jednání ZO 

dne 25.2.2010.
1.2. Rada obce rozhodla o pokračování v 

uzavírání smluv na prodej pozemků v 
lokalitě Nad Dolinami. 

1.3. Rada obce souhlasí ze změnou kupních 
smluv na koupi a prodej pozemků a 
předloží je k projednání v ZO.

1.4. Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu se společností E-ON 
a doporučuje ke schválení v ZO.

1.5. Rada obce schválila Licenční smlou-
vu o provozování VP -2010-7598 s 
Ochranným svazem autorským pro prá-
va k dílům hudebním,o.s.

1.6. Rada obce schválila studii pro projekto-
vou dokumentaci na prodloužení chod-
níku na ul. Přibická.

1.7. Rada obce schválila majetkovou rozvahu 
ZŠ a MŠ Vranovice k 31.12.2009.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila zpracovat předpoklá-

daný vývoj počtu žáků do MŠ na r. 2011 
– 2013

 T: 31.3.2010, O: ředitel ZŠ a MŠ
2.2. Rada obce uložila projednat možné 

umístění dětí do MŠ v sousedních ob-
cích (Přibice, Ivaň)

 T: průběžně, O: ředitel ZŠ a MŠ
2.3. Rada obce ukládá zapracovat připo-

mínky TJ SOKOL Vranovice do ná-
vrhu Smlouvy o sdružení a obchodní 
spolupráce ve věci plánované výstavby 
Sportovně kulturního střediska.

 T: 31.3.2010, O: JUDr. Mach
2.4. Rada obce uložila plnění harmonogra-

mu úkolů a lhůt pro volby do PS parla-
mentu ČR.

 T: 29.5.2010, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu ředitele ZŠ a MŠ 

za I. pol. Školního roku 2009/2010 na vě-
domí.

 Pro usnesení hlasovali všichni zúčastně-
ní členové Rady obce

Usnesení rady č. 5/2010
ze dne 1. 3. 2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Smlouvu o hosto-

vání podniku lidové technické zábavy s 
Libuší Novou, Břeclav, pro konání tra-
dičních hodů. 

1.2. Rada obce schválila pro Město Pohořelice 
příspěvek na neinvestiční náklady ZŠ 
Pohořelice pro rok 2010 pro jednoho 
žáka ve výši 4.500,-Kč.

1.3. Rada obce schválila snížení poplatku za 
stočné společnosti KESI. 

1.4. Rada obce schválila studii pro projekto-
vou dokumentaci pro chodník a parko-
vací místa na ul. Přísnotická.

1.5. Rada obce schválila zpracování a podání 

přihlášky do soutěže Vesnice roku 2010.
1.6. Rada obce schválila podmínky pro 

možnou prezentaci podnikatelských 
subjektů na web. stránkách obce a ve 
Vranovickém zpravodaji.

1.7. Rada obce schválila projekt na sadové 
úpravy na ul. Nová

1.8. Rada obce schválila pronájem zahrádky 
na parcele č. 2240 o rozloze 360 m2.

1.9. Rada obce schválila Zastavovací studii 
pro prodloužení ul. Přibická , zpracova-
nou Ing. Arch. Kodytkovou.

1.10. Rada obce určila matrikářku obce za 
kontaktní osobu s ČSÚ na sčítání lidu, 
domů a bytů 2011.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila vypsat výběrové řízení 

na realizaci investic na parkoviště na ul. 
Nová a pro zateplení OÚ.

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

du v obci na vědomí.

 Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění 
členové Rady obce

 Usnesení rady č. 6/2010
 ze dne 15 .3 .2010
 Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila podmínky pro uza-

vření smlouvy na organizaci zadávacího 
řízení a realizační management projektu 
Zateplení obecního úřadu Vranovice se 
společností Eurovision, a.s.. 

1.2. Rada obce rozhodla, že nebude povolo-
vat žádosti na zvýšený počet hracích au-
tomatů

1.3. Rada obce schválila k 1.3.2010 změ-
nu registrační poplatků čtenářů místní 
knihovny.

1.4. Rada obce rozhodla, že Územní studie 
pro lokalitu Doliny bude respektovat do-
poručení hygienické stanice v závislosti 
na měření hluku od pily umístěné na 
parcele č. 403/12. 

1.5. Rada obce schválila Smlouvu o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby pro uložení 
plynovodu na ul. Nad Dolinami s JMP 
Net, s.r.o.

1.6. Rada obce podporuje bezúplatný pře-
vod pozemků (pod komunikacemi ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje) na 
Jihomoravský kraj za schválených pod-
mínek.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit uzavřené po-

jistné smlouvy na pojištění podnikatel-
ských rizik.

 T: ihned, O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zadat vypracování 

projektu na zvýšení světlosti garáži ha-
sičky.
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 T: ihned, O: starosta 
2.3. Rada obce ukládá prověřit nevyužité 

pozemky ve vlastnictví Jihomoravského 
kraje na katastru Obce Vranovice.

 T: 31.3.2010, O: JUDr. Mach 
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o sociálních 

službách v obci na vědomí.
3.2. Rada obce vzala zprávu o bezpečnostní 

situaci na teritoriu OOP Pohořelice za r. 
2009 na vědomí.

3.3. Rada obce vzala na vědomí sdělení 
Ministerstva fi nancí o přerušení závě-
rečného vyhodnocení akce „Odstranění 
havarijní situace místních komunikací“.

 Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění 
členové Rady obce

 Usnesení ZO ze dne 25. 2. 2010
 Rekapitulace usnesení 

1. ZO schvaluje:
1.1 Program dnešního jednání
1.2 ZO schvaluje výsledky inventarizace k 

31.12. 2009 dle přednesené zprávy HIK.
1.3 ZO schvaluje kupní smlouvu na poze-

mek parc. č. 751 o výměře 2.550 m2.
1.4 ZO schvaluje prodej pozemků pozemek 

parc. č. 749/3 o výměře 791 m2 a poze-
mek parc. č. 751 o výměře 599 m2.

1.5 ZO schvaluje Smlouvu o právu k prove-
dení stavby (přestupní terminál) uzavře-
nou s České dráhy a.s.

- ZO schvaluje Nájemní smlouvu č. 
2937100810 na pronájem parc. č. 
2565/66 uzavřenou s České dráhy a.s. na 
dobu výstavby přestupního terminálu.

- ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu č. 6209044/2 se společností 
E.ON Distribuce, a.s.

- ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu č. 4209384/1 se společností 
E.ON Distribuce, a.s.

- ZO schvaluje úvěrovou smlouvu s ban-
kou Volksbank CZ a.s. na poskytnutí 
úvěru ve výši 7,8 mil Kč za předložených 
podmínek.

1.10 Zprávu o projednání návrhu zadání 
změny č. 6 územního plánu sídelního 
útvaru Vranovice

1.11 Zadání změny č. 6 územního plánu sí-
delního útvaru Vranovice v předlože-
ném znění

2. ZO ukládá:
2.1 Starostovi obce zadat zpracování návrhu 

změny č. 6 územního plánu sídelního 
útvaru Vranovice autorizovaným archi-
tektem

 T: ihned, O: starosta
3. ZO bere na vědomí:
3.1 ZO bere zprávu o kontrole usnesení na 

vědomí.

3.2 ZO bere Zprávu o činnosti Rady obce na 
vědomí.

3.3 Informace o výsledku projednávání ná-
vrhu zadání změny č. 6 územního plánu 
sídelního útvaru Vranovice uvedených 
ve zprávě o projednání návrhu zadání

Každý sám 
za sebe
Zastupitelé hodnotí svoji činnost
Čtyřleté volební období se chýlí 

ke  svému závěru. Na podzim tohoto 
roku budeme opět volit vedení obce. 
Od  tohoto čísla proto přinášíme 
přehled činnosti současných 
zastupitelů.

Každý z  nich odpovídá na  dvě 
stejné otázky:
1. Co se mě za  čtyři roky podařilo 

udělat pro obec
2. Co se mě nepodařilo

Vyjádření všech patnácti 
zastupitelů zveřejníme postupně 
v dubnovém, červnovém a srpnovém 
vydání Vranovického zpravodaje. 
Takhle se vyjádřilo prvních pět 
oslovených:

Ing. Jaroslav Pezlar 
(„Sdružení nestraníků”)
Není vždy jednoduché psát 

o  sobě, co se mi podařilo a  co ne. 
V tomto případě je to dvakrát složité 
a  náročné, protože se jedná o  věci 
veřejné a práci pro společnost.

Já sám s  menšími přestávkami 
pracuji pro obec již dvacet let a za tu 
dobu se podařilo mnohé, ale také ne 
vždy vše vyšlo jak jsem si přál.

 Mně samozřejmě ale více 
zajímá hodnocení druhých, které 
bývá ne vždy lichotivé, ale mnohdy 
nepříjemně pravdivé. 

Hodnocení naší práce je však 
vždy výsledek kolektivního snažení, 
kdy směr navrhují jednotlivci.

V tomto období dochází po letech 
zásadního zvládnutí kanalizace 
a plynu, ke zkrášlování obce, případně 
činnosti dalšího rozvoje, především 
v individuální výstavbě.

Současná dotační politika státu 
je tomu jednoznačně přizpůsobena 
podstatně lépe než dříve.

1. Podařily se nám úvodem 

období důstojné oslavy 750 let vzniku 
obce, velké výstavbě rodinných 
domků předcházely mnohdy citlivá 
ale úspěšná jednání s  majiteli 
pozemků, jsem rád, že se začíná 
naplňovat záměr řešit „ Doliny“ dle 
dřívějších návrhů, jsme velmi blízko 
získání dotace na  intenzifi kaci ČOV 
a  také hasiči v  nejbližší době obdrží 
nové auto. 

2. Trošku mě u nás mrzí váhání 
nad tvorbou kroniky v poslední době, 
situace v  oblasti pohostinství, rozvoj 
sportu, ale to vůbec nechci říct, že je 
to tragedie – pouze vidím prostor pro 
zlepšení, ale to bude vždy a všude.

Závěr: ... není člověk ten, co by se 
zavděčil lidem všem !

Petr Goliáš 
(„Sdružení nestraníků”)
1. Podařilo se mě spolupodílet 

se na  prohloubení spolupráce OÚ 
a  TJ Sokol Vranovice. Nastavením 
průhledné dodační politiky 
a podporou rady obce a pana starosty 
byly vytvořeny předpoklady pro 
rozvoj sportovních oddílů a  pro 
podporu sportu mládeže v  místní 
Sokolovně. Díky tomu mohli být dále 
realizovány nutné opravy střechy, 
podlahy a interiéru Sokolovny. 

2. Nepodařilo se: Dále se jedná 
o  efektivním využítí Sokolského 
hřiště.

Oldřich Vybíral 
(KDU-ČSL)
Je velice těžké hodnotit činnost 

jednotlivých zastupitelů a zvláště sám 
sebe, když k  prosazení a  schválení 
každého rozhodnutí je třeba 8 hlasů 
„pro“. Jedním z kritérií by mohla být 
účast na jednáních jak ZO, tak výborů 
či komisí.

1. Z  mého pohledu považuji 
za  klad pravidelnou činnost 
kontrolního výboru po  celé volební 
období.

2. Za  mínus, že se nepodařilo 
prosadit zkvalitnění hromadné 
dopravy v rámci IDS Jmk do Brna pro 
vranovické občany.

Ing. Bc. Emil Neveselý 
(„Sdružení nestraníků”)
Členem zastupitelstva obce 

Vranovice jsem se stal až rok 
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po  volbách, kdy ze svého místa 
zastupitele odstoupil pan Jan Raus. 
Při rozhovoru se starostou obce 
Ing.  Helikarem mě byla nabídnuta 
funkce předsedy Finančního výboru, 
protože v  tu dobu ze zastupitelstva 
odcházel i Dr. Kropáč, který předsedal 
Finančnímu výboru do  té doby. 
Po seznámení s úkoly a povinnostmi 
spojenými s  touto funkci jsem se 
domluvil se starostou obce, že když 
mě podpoří i ostatní zastupitelé obce 
tak, že tuto funkci přijmu.

Předseda Finančního výboru 
spolupracuje se starostou obce, 
s účetní a ostatními členy fi nančního 
výboru, kdy společně dohlížejí 
na  čerpání rozpočtu, připravuji, 
v  souladu s  naplánovanými akcemi 
a  zajištěnými fi nančními prostředky, 
rozpočtová opatření, ve  kterých 
reagují v  průběhu roku na  změny 
v  toku peněz a  jejich zapracování 
do  skladby rozpočtu obce a  také 
připravují rozpočet na další období. 

Rovněž tak je fi nančním výborem 
jednou ročně prováděna fi nanční 
kontrola u  organizací, kterým byla 
poskytnuta určitá fi nanční dotace 
z rozpočtu obce.

1. Myslím si, že svojí prací 
v  zastupitelstvu obce a  hlavně prací 
ve  fi nančním výboru jsem přispěl 
k  tomu, že naše obec není nějak 
významně zadlužena, že se daří naši 
obec dále rozvíjet a  vylepšovat, tak 
aby se nám zde žilo čím dál lépe.

2. Bez komentáře

Rostislav Trojan 
(„Sdružení nestraníků”)
1. Povedlo se mi nahlédnout 

do  tajů obecní politiky a  zjistit, 
že se prakticky neliší od  politiky 
republikové. Přišel jsem o  iluze 
a  udělal tak věci, které bych dříve 
nikdy neudělal.

2. Tím myslím, že do dnešního 
dne jsem ještě v  pořádku nepředal 
obecní kroniku a  že jsem s  jejím 
psaním skončil ani ne po  roce. A  že 
mám největší absence na  veřejných 
zasedáních zastupitelstva, tzn. 
nedělám řádně to k  čemu jsem byl 
delegován. Ale to souvisí s  těmi 
iluzemi. Snad jindy. V jiném týmu.

Zchátralé JZD má 
sloužit seniorům
Chybí už „jen” 80 milionů. 
Pomůže kraj s dotací?
Sny a  realita. O  tom, jak by měl 

dům pro seniory vyoadat už má obec 
jasno. Dnešní realita je ale zcela jiná. 
Foto: Dagmar Humpolíková, repro: obec 
Vranovice

Strašákem uprostřed vesnice je 
pro vranovické obyvatele bývalý areál 
zemědělského družstva. Opuštěné území 
s rozpadajícími se obytnými budovami je léta 
nevyužité. Vedení obce má jasnou představu. 
Do  dvou let by mohl takzvaný brownfi eld 
nahradit moderní dům pro seniory.

K  jeho výstavbě je ale potřeba zhruba 
osmdesát milionů korun. Taková částka se ale 
v obecní pokladně nenajde, proto se v těchto 
dnech vedení obce obrací k Jihomoravskému 
kraji. Ten pro letošní rok disponuje zhruba 
osmi sty miliony korun, prostřednicvím 
Evropské investiční banky, na  výstavbu 
podobných zařízení v  kraji. Může však 
uspokojit jen devět žadatelů. Vranovice jsou 
desáté v  pořadí a  usilují o  místo prvního 
náhradníka. Tím by se mohly stát v případě, 
že by některý zájemce od záměru odstoupil 
nebo nesplnil podmínky žádosti o  dotaci. 
„Připraveným štěstí přeje, mohli bychom 
hned začít stavět. Projektová dokumentace je 
vypracovaná ve stadiu pro stavební povolení. 
Stála nás dva a  půl milionu korun, ty jsme 
zaplatili z  obecního rozpočtu. Byl vydán 
územní souhlas se stavbou a  požádali jsme 
o  stavební povolení. To bylo stavebním 
odborem v Pohořelicích schváleno v prvním 
březnovém týdnu,” je připravený starosta Jan 
Helikar.

Prostory by sloužily i  některým 
společenským akcím

V  moderní třípatrové budově by našlo 
nový domov asi sedmdesát penzistů, kteří 
nepotřebují soustavnou péči a  dohled. 
Projekt počítá s  šestapadesáti bytovými 
jednotkami pro jednotlivce a  pro dvojice. 
V přízemí budovy by obec provozovala také 
kuchyni a jídelnu, nejen pro obyvatele domu 
ale i pro žáky školy a zájemce z řad obyvatel 
obce. „Plánujeme, že by prostory jídelny 
sloužily i pro některé společenské a kulturní 
akce. Takové zázemí totiž ve  Vranovicích 
zcela chybí,” doplnil Helikar. Podle něj by 

v  budově našel své zázemí i  rozvětvený 
klub důchodců, jenž v  obci aktivně působí. 
V provozu už je nová lékárna v přízemí.

Zájemci o bydlení se hlásí už dlouho
„Chodíme se ptát na  obec, kdy už se 

začne penzion stavět. Rádi bychom se tam 
nastěhovali,” shodují se manželé Danečkovi. 
Jsou oba v penzi a bydlí v družstevním bytě. 
Do společného zařízení pro seniory chtějí ze 
zdravotních důvodů. „Projevují se neduhy 
a nemoci stáří a bude to jen horší. Jsme sami 
a  nemá se o  nás kdo postarat. V  penzionu 
bychom měli k  dispozici pečovatelskou 
službu,” říkají shodně manželé.

Kolik peněz by Danečkovi museli platit 
za  bydlení v  domě pro seniory se podle 
starosty Helikara nedá zatím odhadnout. 
Pokud obec totiž nezíská podporu kraje bude 
se muset obrátit na soukromé investory, kteří 
by projekt zrealizovali na  vlastní náklady. 
To by ale mohlo znamenat i  vyšší nájmy 
za bydlení. 

Nedůstojný vzhled zchátralého objektu 
netěší ani místní obyvatele

„Pamatuji si, když se tu kdysi stavělo 
JZD, teď to vypadá smutně. Přestavbou ožijí 
nejen budovy ale i okolí. Slyšela jsem, že by se 
opravily nejen přilehlé chodníky a silnice ale 
i parčík na přilehlém Náměstíčku,” schvaluje 
plány Bohumila Vetrová. Na  zdevastované 
budovy se dívá přímo z okna svého domu.

Zemědělský areál obec získala před 
dvěma lety výměnou za  nevyužitou 
a prodělečnou budovu zdravotního střediska 
na Návsi. Dnes už v ní soukromá fi rma staví 
nové byty. „Byla to dobrá výměna, areál 
družstva se totiž přímo nabízí k vybudování 
domu pro seniory. Nebude tu jen zděná 
stavba, je tu dostatek prostoru i  na  zeleň 
a  oddechový park,” přiblížil Helikar. Byl by 
rád, kdyby se první obyvatelé nastěhovali 
do nového penzionu do dvou let.

Šanci získat dotaci od  kraje vidí mimo 
jiné i  v  tom, že projekt napomůže naplnit 
plán rozvoje sociálních služeb, který si 
Jihomoravský kraj schválil na období v letech 
2009 – 2011. 

Dagmar Humpolíková
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Základní škola
Recitační soutěž
Opět po roce se sešli žáci 1. stupně ZŠ na recitační soutěži. 

Nejprve proběhla třídní kola a  tři nejlepší recitátoři z  každé 
třídy soutěžili ve školním kole, které se uskutečnilo 10. března. 
Děti přednášely básničky, některé si zvolily i prózu. Všichni se 
připravili velmi poctivě a porota měla těžký úkol – koho zvolit 
za vítěze.

V 1. kategorii (1. třída) zvítězila Eliška Kadlíčková, druhé 
místo obsadila Simona Škamradová, třetí byl David Oujezdský.

Ve  2. kategorii (2., 3. třída) se stala vítězkou Veronika 
Hochmanová, druhé místo obsadil Jiří Mazuch a  na  třetím 
místě skončila Veronika Charvátová.

3. kategorii (4., 5. třída) vyhrál Marek Mazuch, druhé místo 
obsadila Kateřina Staňková a třetí místo patřilo Elišce Rapcové.

17. března jeli nejlepší recitátoři z každé třídy bojovat o co 
nejlepší umístění na oblastní kolo do Pohořelic. V konkurenci 

30 recitátorů ze 6 škol regionu si naši žáci vedli velmi dobře. 
Stejně jako vloni vyhrál svou kategorii Marek Mazuch a Katka 
Staňková byla ve  stejné kategorii na  výtečném třetím místě. 
Zabojovala také naše nejmladší soutěžící Eliška Kadlíčková, 
která získala druhé místo mezi prvňáčky.

Všem účastníkům recitační soutěže náleží pochvala 
za pěkné výkony v oblasti poezie a vítězům taktéž poděkování 
za vzornou reprezentaci školy.

Eva Hnízdová

Vranovický slavík 
16. 2. 2010 v  15 hodin se ve  školní 

tělocvičně bojovalo o získání titulu vranovický 
slavík. Byly utvořeny tři kategorie – dvě ze 
žáků prvního stupně a jedna ze žáků druhého 
stupně.

V porotě zasedli naši učitelé mgr. Jan Šlajchrt a mgr. Ludmila 
Kovaříková, jako třetí porotce nás navštívil pan Tomáš Sosnár 
ze Žabčic.

Spousta žáků se přišla podívat na své kamarády a někteří je 
dokonce přišli podpořit i hudebně a hráli jim na bubny.

Každý mladý zpěvák a  zpěvačka dostali sladkou odměnu 
a svého malého slavíčka na krk, které jim vyrobila mgr. Andrea 
Lastomirská.

Zazněla spousta lidové i populární hudby.
První tři vítězové získali diplom  a krásnou knihu.
Všichni zpívali jako o  život, porotci měli velice těžké 

rozhodování, ale nakonec se domluvili na  spravedlivém 
ohodnocení. 

1 - 3. třída 
1.místo – Lenka Augustinová
2.místo – Jiří Mazuch
3.místo – Adéla Rapcová
4. - 5. třída
1. místo – Šárka Skácelová
2.místo – Dominika Wächterová
3.místo – Viola Richterová
6. - 9. třída
1. místo – K. Vinická a K. Renčová
2.místo – Jaroslav Korčák
3.místo – Iveta Heroutová

Pavlína Veselá, 7.A 

Okna školy dokořán

Zleva: Eliška Kadlíčková, Simona Škamradová, Lenka 
Augustinová, David Oujezdský.

Zleva: Matěj Petráš, Veronika Charvátová, Zdeňka 
Macháčková, Jiří Mazuch, Veronika Hochmanová, Adéla 
Rapcová.

Zleva: Veronika Klimešová, Hana Maturová, Marek Mazuch, 
Jan Kodýtek, Eliška Rapcová a Kateřina Staňková.
Foto 3x: Eva Hnízdová
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Společenské dění
Je specialistou 
na kontrafagot i dobrou 
náladu
Teď patří mezi uměleckou elitu národa
Vranovice - Londýn, New York, Řím, Moskva, Tokio, to 

je jen malý výčet míst a prestižních koncertních sálů v nichž 
dvaaosmdesátiletý Jan Němec z  Vranovic hrál s  brněnskou 
fi lharmonií. Hudba naplnila celý jeho život a  proto také teď 
patří k národní elitě umělců. Nadace Život umělce a společnost 
Intergram mu totiž udělila titul Senior Prix 2009.

Stalo se tak v  Praze v  Národním domě na  Smíchově 
v  listopadu loňského roku. Přirozená skromnost Jana Němce 
však zabránila tomu, aby o svém ocenění informoval veřejnost. 
Prozradili to až jeho kamarádi. „Přišel za  mnou abych mu 
do Prahy dělal doprovod. Rád jsem to přijal. Udílení ceny byla 
noblesní záležitost, kolem nás byly samé známé osobnosti. 
Jsem na Honzu pyšný,” podělil se o svůj zážitek Jaroslav Celnar. 
Cestu do Prahy absolvoval s Janem Němcem vlakem.

Pro něho samotného je prý ocenění tím nejlepším v životě. 
„Copak to člověk čeká, že ho vyberou mezi sedm nejlepších 
ze stovky fi lharmoniků? Moc si toho vážím. Je to ocenění 
za celoživotní práci,” říká.

I přes svůj věk je Jan Němec nabitý optimismem a dobrou 
náladou. Když vypráví o svém hudebním životě nemá daleko 
k prozpěvování. Každou chvíli prokládá své zážitky zpívanými 
melodiemi. Inspirací jsou mu i  chvilková setkání s  lidmi. 
„Věčnou inspirací jsou pro mě ženy, to je obecně známá věc. 
Jejich krása se dá vyjádřit hudbou velmi vhodně,” říká. Proto 
má na svém kontě, kromě virtuosní hry na kontrafagot, i řadu 
skladatelských úspěchů. Dodnes některé z nich mohou slyšet 

posluchači například ve vysílání Českého rozhlasu. Ke složení 
Chansonu D´Amour ho inspirovala kolegyně v práci, skladbu 
Zahrádka zelená má ve  svém repertoáru kapela Moravěnka. 
Myslel i  na  své rodáky. Kompletní notový záznam i  text 
ke  skladbě Vranovičtí stárci má připravený už delší dobu. 
„Mám představu, že by ji do svého repertoáru mohla zařadit 
Moravanka Jana Slabáka. Budu s ním o tom jednat,” naznačil 
Němec.

Co se skrývá za  jeho úspěchem? Sám říká, že především 
píle a  chuť být co nejlepší. „Chtěl jsem vynikat, navíc mě 
muzika bavila. A možná jsem měl i štěstí,” říká. Nikdy by nešel 
na koncert nepřipravený. „Dirigenti nás cepovali. To se běžně 
stávalo, že vás během zkoušky vyvolal abyste hrál sám. A  to 
nemůžete zahrát blbě. Když pak na koncertě naopak zahraje 
celé těleso skvěle diváci to ocení aplausem i  výkřiky hurá, 
bravo. A to kdekoliv na světě. To je motivace,” vzpomíná.

I  když měl talent, nebyla jeho cesta na  výslunní přímá. 
Původně chtěl hrát na  trubku, měl ale špatný „nátisk”. Pak 
mu doporučili postupně fl étnu, hoboj i trombón. Na ten měl 
zase krátké ruce. V  době přípravy na  konzervatoř nakonec 
zvolil fagot. I  když u  něho zůstal celý muzikantský život ani 
tento nástroj nebyl optimální pro jeho tělesné dispozice. „Až 
ve třetím ročníku konzervatoře mě profesor upozornil že hraji 
křečovitě. V  zápětí jsme objevili důvod, moje krátké prsty. 
Těžko jsem dosahoval na  klapky. Pak jsem je různě křivil 
a  přizpůsoboval, občas jsem přitom některou z  nich ulomil. 
Měl jsem fagot celý poslepovaný,” vypráví s úsměvem.

Už na konzervatoři byl Jan Němec přijatý do Rozhlasového 
orchestru v  Brně. Vojnu prožil v  ve  Vojenském uměleckém 

Jan Němec patří nyní k národní elitě umělců. V Praze dostal 
cenu Senior Prix 2009.

Jan Němec nad notami ke skladbě Vranovičtí stárci.
Foto: Dagmar Humpolíková
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souboru a v roce 1956 přešel do Státní fi lharmonie Brno. V ní 
setrval dlouhých čtyřiatřicet let, až do důchodu. „Obrovským 
přínosem pro orchestr byla jeho virtuózní hra na kontrafagot, 
v  níž byl vynikajícím specialistou. Rovněž jeho veliká 
skromnost a současně nesmírná oblíbenost pro jeho pozitivní 
myšlení a schopnost šířit kolem sebe dobrou náladu byly vždy 
pro kolegy v orchestru velikým přínosem,” zaznělo v Praze při 
předávání ceny Janu Němcovi. Řeč připravili jeho kolegové 
z  fi lharmonie. Od  nich Jan Němec dostal také nejvíce hlasů 
v  nominačním hlasování navržených osobností z  řad členů 
fi lharmonie.

Dnes si s radostí Jan Němec zahraje na akordeon, a když je 
třeba, vypomůže s výukou v místní základní umělecké škole. 
I když jak sám říká, vzhledem k svému věku už moc nechce. 
Má pro to důvod, který mu dala zkušenost. „Jednou jsme 
hráli v  Německu pod taktovkou hluchého dirigenta. Bylo to 
dost hrozné. Jedni hráli podle not, druzí zase podle pokynů 
dirigenta. Vůbec jsme se nesešli v taktech. Málem jsme si tam 
pak všichni vynadali,” prozradil Jan Němec.

Dagmar Humpolíková

Nejlepší masky? Muži 
s ooobrovskými přednostmi
Den po  Josefovi byla naše Sokolovna už podesáté svědkem 

maškarního plesu pořádaného místními fotbalisty. Kdo přišel 
viděl, že ve Vranovicích se umíme pobavit a že je zde pořád dost 
jednotlivců a fi rem, kteří neváhají pokrátit svůj osobní rozpočet 
a přispět něčím zajímavým do bohaté tomboly. Radost pořadatelů 
není zdaleka pouze nad počítáním pokladny, ale PŘEDEVŠÍM 
nad úrovní zábavy a  průběhem večera. Myslím, že takových 
maškarních plesů jako u  nás, v  okolí mnoho nenavštívíte. A  to 
především díky nevídanému reji skutečně nádherných osmdesáti 
dvou masek.

Návštěvníky plesu, kteří masku nenavlékli, čeká rok od roku 
těžší úkol, aby v  hlasování na  zakoupenou vstupenku označili 
tři nejlepší masky. Hlasy poté spočítá nezávislá komise tvořená 
dobrovolníky z řad návštěvníků a už přichází čas pro fantastického 
průvodce večerem Leoše Kokeše, který nezapomenutelným 
způsobem seznámí s  výsledky veřejného hlasování veškeré 
přítomné. Jak to dopadlo? V nevídané konkurenci vyhráli tři muži 
s OBROVSKÝMI přednostmi, které si vozili na zajímavých vozících 
a  jeden, který vozík neměl nosil OBROVSKOU přednost přes 
rameno. Líbili se všem a nejvíce dvanácti přítomným jeptiškám, 
které několikrát nemohli odolat. Druhé místo obsadil SHREK. 
Jestli to byl originál nebo maska někteří neví dodnes. Prostě neměl 
chybu. Bronzovou příčku, pěkné ceny a  sošku Oskara, tak jako 
všech pět oceněných si zaslouženě vybojovali Vosáci, kteří bzučeli 
sálem a vysrkávali sosáky co si kdo nehlídal. Že pak byli unavení 
a dlouho hledali hnízdo se určitě dalo pochopit. Na čtvrtém místě 
skončily hlavní postavy ze světoznámé pohádky Mrazík. Kdyby 
Vás Ivan, čarodějnice, dědeček hříbeček nebo další o  půlnoci 
vzbudili myslím, že byste měli problém s  odpovědí na  otázku: 
„Sním, či bdím, je to sen, totéž ráno, tentýž den…No už jsem taky 
v  jiné vesnici. A  páté místo? Myslím že není možné zmínit zde 
název masky, ale iluze „šéfa“ jedné nejmenované „ZOO“ a  jeho 
dvou oveček či koz byla dokonalá. A další? Skvělí! Již zmiňované 
jeptišky se svým pastorem, řečtí bohové, Napoleon, Leoš Kokeš 
a další a další. Klobouk dolů.

Pokud jste nepatřili mezi 244 platících návštěvníků, udělali 
jste chybu. 

Už dnes si pište: V březnu 2011, v sobotu na Josefa, ve 20 
hodin v  sokolovně. Maškarní ples. Nová jiná hudba, nové 
masky, nové ceny, super tombola a hlavně skvělá zábava.

Těšíme se 
Za fotbalisty Rosťa Trojan

PS: První cena v  tombole? Zůstala ve  Vranovicích! 
U Vrátných. Karle s rodinou promiňte, ale lidi to zajímá.

Hasičský ples
Osudí tomboly přineslo štěstí hasiči. Pojede 
do Chorvatska 
27. 2. 2010 - Jako každý rok začínal plesový den výrobou 

jednohubek na  hasičské zbrojnici, o  kterou se postaraly hasičky 
a  příznivkyně hasičů. Nejmladší z  nás byl syn členky hasičů 
Adam Kotačka, který aktivně pomáhal s  výrobou. Hasiči zase 
připravovali sokolskou halu na hasičský bál. Pracovali na výzdobě 
sálu a chystali i další důležité věci na večer.

Bál začal v osm hodin večer. Opět nám hrála kapela Na2Fáze 
a zpěvačka to pořádně roztočila. Všichni se dobře bavili, zpívali 
a tancovali.

Obálky do tomboly byly rychle vyprodány. Každý měl zálusk 
na  krásné ceny, které věnovaly místní fi rmy, obec a  další naši 
příznivci. Také vydání okamžitých cen mělo hladký průběh. 
A o půlnoci bylo vyhlášeno deset hlavních cen.

První velké překvapení večera byla bonusová cena v podobě 
týdenního pobytu v Chorvatsku pro dvě osoby, kterou zajistil náš 
nový člen Vilko Tanač. 

Druhým překvapením byl výherce této ceny. Výherkyně jedné 
z hlavních cen vytáhla následně z osudí lístek, který byl shodou 
náhod v obálce zakoupené jedním z našich členů. Náš hasič Pavel 
Kukleta, který se sám podílel na vyhlašování a předávání cen, se 
tak sám stal výhercem této krásné ceny. Tak takovou senzaci nikdo 
nečekal. Pavel byl tak překvapen, že až do konce večera se z tohoto 
šoku již nevzpamatoval. Gratulujeme Pavle.

Na závěr bych ráda poděkovala sponzorům za ceny věnované 
do tomboly. Našemu veliteli Janu Rohrerovi za oslovení a zajištění 
většiny cen. Příznivkyním za  pomoc při výrobě jednohubek 
a všem co přidali ruku k dílu.

Za SDH Jana Hanušová.

Foto: Marek Augustin
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Místní lidová knihovna
Březen - měsíc čtenářů, přinesl trvalé výhody
Tradiční celostátní akce s názvem 

Březen - měsíc knihy se letos 
soustředil na  samotné čtenáře. Pro 
ty vranovické připravily knihovnice 
i obec zajímavé výhody.

  Nad 70 let půjčování zdarma
  Zvýhodněná rodinná registrace

Jako první dárek s trvalou platností uvítali čtenáři, kterým 
je více než sedmdesát let, roční registraci zdarma. Od letošního 
března nemusí platit za  půjčovací služby 80 korun na  rok. 

Obecní rada schválila pro tuto skupinu obyvatel 
„odpustek”. A  není jediný. Ušetří i  rodiny 
s  dětmi. Od  nynějška mohou totiž využít 
takzvanou rodinnou registraci. Za  společnou 
registraci zaplatí rodiče s  dětmi celkem 150 

korun za rok. Přitom bude mít každý člen rodiny svoji vlastní 
průkazku. Průměrná čtyřčlenná rodina tak například ušetří 
devadesát korun.

Součástí měsíce čtenářů byly i akce pro 
veřejnost
Na  své si přišly děti, pro něž uspořádala knihovna 

ve  spolupráci s  kulturní komisí obce Pohádkové čtení. Těm 
nejmenším dětem z  prvních a  druhých tříd a  předškolákům 
předčítaly v  úterní podvečer 23. března Irena Benadová 
a  Blanka Pezlarová. Zúčastněné děti získaly roční registraci 

zdarma. Akce se zúčastnilo patnáct dětí. A zaujatě poslouchaly 
pohádky o  loupežníku Rumcajsovi, Mance a  Cipískovi. 
Po  úspěšné premiéře chtějí organizátorky v  čtenářských 
podvečerech pro děti pokračovat i  v  budoucnu. I  pro jiné 
věkové kategorie.

Dospělí zájemci přišli zase na  besedu s  vranovickým 
rodákem Janem Němcem. Hudebník a  komponista působil 
celý svůj život ve  Státní fi lharmonii Brno. Za  svou činnost 
převzal na  sklonku roku významné celostátní ocenění 

Senior Prix v  Praze. A  zařadil se tak mezi uměleckou elitu 
národa. S  poděkováním a  blahopřáním Janu Němcovi přišel 
na neformální besedu do knihovny i starosta obce Jan Helikar. 

Novinky v knihovně
K dispozici je na 400 nových knih, přibyly i nové časopisy
Od března láká knihovna stávající čtenáře, i  ty, kteří ještě 

s návštěvou váhají, na hromadu novinek. Téměř čtyři stovky 
knižních titulů rozšířily nabídku ke čtení. Převážnou část regálů 
zaplnily knihy z výměnného fondu v Břeclavi, na dvacet titulů 
v hodnotě zhruba pěti tisíc korun zakoupila obec. Z nabídky 
si vyberou všechny kategorie čtenářů, nechybí beletrie, 
detektivky, historické romány, naučná literatura, životopisy, 
psychologicky zaměřené tituly i kategorie hobby.

Ke stávající nabídce časopisů přibyly například Panorama 
21. století ve vydání pro dospělé čtenáře i mládež, Digi Foto, 
Myslivost, Rybářství, History revue a  Betynka. Nadále jsou 
k  dispozici Květy, Bravo, Witch, Dům a  zahrada, Praktická 
žena.

Všechny novinky a  aktuální stav nabídky knihovny 
si mohou čtenáři najít v  nově zřízeném On-line katalogu 
na internetových stránkách obce.

Jeho spuštění se setkalo s  velkým ohlasem. Statistika 
návštěvnosti vykazuje od  ledna 2010 více než čtrnáct set 
přístupů z počítačů mimo knihovnu.

-hum-

Premiérové Pohádkové čtení zpestřily organizátorky i kreslením. 
Dílka dětí jsou k vidění v knihovně. 
Foto: Dagmar Humpolíková

S kyticí přišel Janu Němcovi k ocenění pogratulovat 
a poděkovat i starosta obce Jan Helikar.

Nechyběl ani přípitek s přáteli a známými.
Foto: Dagmar Humpolíková
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Půjčovní doba Místní lidové knihovny
Pondělí.............16 - 19 hodin
Úterý ...........................zavřeno
Středa .................8 - 11 hodin
Čtvrtek .............16 - 19 hodin
Pátek .................16 - 19 hodin

Olympionik u Celnarů 
na plotě
Pro netradiční fandění českému lyžaři Lukáši Bauerovi 

se rozhodl Jaroslav Celnar z  Nádražní ulice. Na  plotě svého 
domu vystavil navlečenou olympionikovu fi gurínu s  lyžemi 
a  jedničkou na zádech. Byl to prý vzkaz pro sportovce, který 
zastupoval Českou republiku na  únorových olympijských 
hrách v  Kanadě. „Bauere, ať jsi první a  přivez domů zlato,“ 
držel palce Celnar s celou svojí rodinou.

Lukáš Bauer sice místo zlata přivezl domů bronz, ale 
bezpochyby mu k  němu pomohlo i  Celnarovo fandění. 
Vždyť zpráva o  vranovickém fanouškovi se rychle roznesla 
po celostátních médiích. Přijela natáčet i televize. Fotografi e si 
umístil i samotný Lukáš Bauer na svých webových stránkách 
a na oplátku poslal Jaroslavu Celnarovi poděkování a fotografi e 
s autogramy.

Lukáše Bauera, který spolu s  celou českou olympijskou 
výpravou bojoval o cenné medaile v kanadském Vancouveru 
na zimních olympijských hrách, by zřejmě překvapilo, že postava 
na  plotě patřila původně ženě. Vloni v  létě měla podstatně 
vnadnější tvary a pestrobarevné plavky. Jaroslav Celnar si takto 
totiž hraje už zhruba dva roky. Své tvůrčí schopnosti zaměřuje 
tematicky podle ročního období a aktuálnosti. Tentokrát pro 
něj byl jednoznačnou jedničkou Bauer.

Text a foto: Dagmar Humpolíková

ČSZ – vinaři Vranovice
Košt byl rekordní, 
i s politiky
13. 3. 2010 - Rekordní návštěvnost zaznamenali vranovičtí 

vinaři na  letošním 41. koštu vín. Do  sportovní haly přišlo 
v  sobotu ochutnat víno místních i  přespolních vinařů přes 
sedm set lidí.

„Takovou účast jsme ještě nikdy neměli. V  loni přišlo 
na  košt kolem šesti set lidí, letos je to ještě o  stovku víc,” 
pochvaloval si předseda pořádajícího spolku vranovických 
vinařů Drahomír Dofek. Byl rád, že Vranovice obstály v silné 

konkurenci. V  sobotu se totiž v  regionu pořádala více než 
desítka podobných koštů.

Vranovičtí posbírali k  ochutnávce přes sedm set dvacet 
vzorků vín, mladých i starších ročníků.

Tituly šampionů výstavy si odnesli čtyři vinaři. Josef 
Martinec z  Pavlova bodoval se svým Veltlínským zeleným 
2009 v  kategorii bílých mladých vín. Nejlepší mladé červené 
víno měl vinař Purmenský ze Žabčic s  Frankovkou ročníku 
2009. Mezi staršími ročníky kraloval Jaroslav Strouhal z Křepic 
s Rulandským modrým 2007 a domácí Jiří Košíček s Ryzlinkem 
rýnským 2008. Ten si současně odnesl i  pohár starosty obce 
Vranovice. Tato cena se uděluje každoročně nejlepšímu 
domácímu vínu.

Z činnosti spolků

Vinaři letos zaznamenali na koštu vín rekordní účast

Vranovický Jiří Košíček si odnesl cenu šampiona i pohár 
starosty obce Vranovice
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Vinaři převzali ceny od netradičních hostů koštu. Předával 
je Václav Mencl, poslanec parlamentu republiky za  ODS, 
sociálně demokratický senátor Jan Hajda a poslanec Jiří Petrů. 
Zpěvu chtivým vinařům notovala cimbálová muzika Katrán 
z Velkých Bílovic. Večer ji vystřídala dechová hudba Moraváci, 
která rozproudila taneční zábavu.

Lákavá byla i tombola, kterou vinaři 
připravili. Tradičně nechyběl například 
poukaz na  pobyt v  Lázních Lednice, 
který šťastnému výherci darovala obec 
Vranovice ani hodinky od  starosty 
s  věnováním. Hlavním sortimentem 
tomboly však byly demižony, 
nerezové nádoby na  víno, zátkovačky 
či zahradnické nůžky. Vítězné ceny 
vinařům vyrobil umělecký kovář Pavel 
Valášek.

Další ocenění:
Kolekce pěti nejlepších vín: 

v  kategorii mladé víno ročníku 2009 
zvítězil Lubomír Celnar z  Vranovic 
s  celkovým průměrem 19,0 bodů. 
V kategorii starších ročníků zvítězil Josef Dofek s průměrem 
18,88 bodů.

Text a foto Dagmar Humpolíková

Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči se vzdělávali 
na školeních
V únoru proběhlo v Moutnici školení členů SDH za účelem 

přípravy jejich práce s mládeží. Tohoto školení se zúčastnil náš 
dlouholetý člen Aleš Hanuš. Jelikož jsme si vědomi toho, že 
náš sbor bude potřeba postupně omlazovat, chystáme otevření 
zájmového kroužku pro mladé hasiče a  hasičky. Bezesporu 
půjde o  práci velmi časově náročnou a  my doufáme, že se 
nám u  místních dětí podaří vzbudit dostatečný zájem. Nyní 
se dolaďují podrobnosti a  o  výsledku budeme informovat 
v dalších číslech vranovického občasníku.

V březnu proběhly emisní zkoušky na našich výjezdových 
vozidlech. Zároveň jsme se, tak jako každý rok, zúčastnili 
školení velitelů jednotek, velitelů družstev a  strojníků, které 
proběhlo ve  dnech 12.-14. 3. v  konferenčním sále restaurace 
Korok v  Těšanech. Mezi přednášejícími bylo několik 
profesionálních hasičů ze stanic v  Židlochovicích a  Slatině. 
Jejich prezentace, mnohé poznatky a bohaté zkušenosti a nás 
určitě obohatily. 

Za SDH Vranovice Marek Augustin a Jan Rohrer

Když Ing. Arch. Václav Mencl, bývalý brněnský primátor a současný poslanec parlamentu ČR (první zleva), předával ceny 
vítězům koštu, netušil, že se jen o několik dní později stane jedničkou na jihomoravské kandidátce ODS do květnových 
parlamentních voleb. Nahradil Mirka Topolánka. Toho ve čtvrtek 25. 3. 2010 odvolala výkonná rada pro jeho nevhodné výroky.
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Klub maminek
Jaro v Klubu maminek
Maminky s dětmi si uspořádaly maškarní bál
První paprsky přilákaly do  Klubu maminek vodníčka, 

kašpárka, čertíka, ba i  sněhovou vločku. To maminky 
naparádily děti do kostýmů na maškarní rej a nešetřily nápady 
ani na sebe. Je škoda, že některé pěkné masky si děti odmítly 
obléknout, ale tak už to v  tomto věku chodí. Konečně také 
od toho tu Klub maminek je, aby se zkusily nové věci a malý 
človíček se rozkoukal mezi vrstevníky. A to se nakonec podařilo 
a za chvilku už všichni řádili mezi připravenými hrami.

Myslely jsme si, že s  přibývajícím sluníčkem začne 
maminek v klubu ubývat, ale opak je pravdou, dokonce pořád 
přicházejí nové maminky a zájem je i o program. Proto jsme 
se s maminkami dohodly, že středeční kluby budou věnovány 
nějakému tématu nebo tvoření. V pátky je v Klubu maminek 
volná hernička s pásmem říkanek či písniček.

Ilona a Toník Kukletovi

Program Klubu maminek
24.3. Rozvoj motoriky s dřevěnými hračkami
31.3. Tvoření s dětmi – velikonoční zápichy
2.4. Velikonoční prázdniny . zavřeno
7.4. Masáže dětí a kojenců
9.4. Miniburza dětského jarního a letního oblečení – pouze 

pro klubové maminky
14.4. Tvoření s dětmi – maňásci
21.4. Den Země
28.4. Cvičení s  dětmi podle věkových skupin (aneb co ano 

a co ještě ne)
5. 5. Moje oblíbená knížka- čteme s dětmi 
12.5. Mezinárodní den rodiny – prorodinné aktivity v našem 

regionu 
19.5. Tvoření s dětmi – větrník

Změny programu jsou možné. Aktuální program je vždy 
vyvěšen na Školním klubu a na http://klubmaminek.webpark.
cz.

Skauti – Roveři
Výstup na rozhlednu ztížil 
sníh
12. - 14. 2. 2010 - Úplně první víkendovou akcí našeho 

oddílu je již tradičně výprava na Strážnou u Lelekovic, která se 
nachází kousek za Brnem. Naším „domovem“ se tak na tři dny 
stává skautská základna, do které se vejde celý náš oddíl (a že 
nás je), a která leží v nádherném lesním prostředí. 

Cílem sobotního výletu do terénu bývá nedaleká rozhledna 
na Babím lomu. Cesta vede podstatnou část do kopce (kdo by 
to čekal, na  rozhlednu), takže naše vlčata (kluci 1.- 5. třída, 
holky tentokrát nejely) jsou pěkně „vyfl uslá“ a vysílená. 

Co se nám ještě nestalo, byla přítomnost sněhové pokrývky. 
Když jsme tu byli dříve, jediné, čeho jsme se dočkali, byla 
hnusná, blátivá břečka po  deštích. Letos jsme mohli stavět 
dokonce i  sněhuláky (pokusy opravdu byly) nebo uspořádat 
pořádnou koulovačku. Kdo nebyl na konci v suchu, byl vysušen 
u kamen. 

Cesta na  rozhlednu byla kvůli sněhu mnohem obtížnější. 
Ono to přes kameny docela klouže, natož když je pokrývá 
i sníh. Největším překvapením ale byl krásný výhled do okolí, 
jelikož při našich dřívějších výpravách jsme neviděli nic jiného 
než mlhu, mlhu a někdy taky mlhu s mlhou. 

Celkově se dá říci, že se výprava více než vydařila a že jsme 
se (snad všichni) dobře pobavili a pěkně strávili víkend.

Michal Rapco ml. 

Klub důchodců
Rok 2010 začal pro členy Klubu důchodců 4. ledna 

pondělkem, posezením u  kávy, které se opakuje každé 
první pondělí v  měsíci, besedou nad knihou spisovatelky 
Evy Dobšíkové. V  knize popisuje své dětství, které prožila 
ve Vranovicích.

Výroční členská schůze zhodnotila všechny akce za minulý 
rok a naplánovala program na první pololetí roku 2010. Tento 
plán práce pak dostal každý člen.

V  únoru (1. 2. 2010) byla zajímavá přednáška masérky 
paní Vintrlíkové, která poutavě vyprávěla o celém lidském těle, 
tentokrát při bylinkovém čaji, který sama přivezla.

1. 3. na pondělním posezení byla přítomna zase kosmetička, 
mladá slečna Adélka, ale dokázala nám starším poradit 
a předvedla masáže obličeje. Abychom věděly, jak si po zimě 
udržet svěží pleť. Ukázala také krémy, které tomu pomohou.

Dubnové posezení bude až 12. 4., také s programem. Jsou 
to zajímavé besedy, škoda, že je tak malá účast (25 ze 70).

No a pedikura je pravidelně každý měsíc, přihlášky vyřizuje 
paní Vlasta Novotná. Je také naplánován zájezd, i  když jsou 
obavy, že se autobus nenaplní. Už s nedělá zájezd ani na koupání 
do Čalova, není zájem.

Od 14. 4. do 17. 4. bude zase probíhat sbírka pro Diakonii 
Broumov. Členky klubu důchodců přinesou do každého domu 
leták – co - kde – kdy. Bude to na bílém papíře, aby byl odlišný 
od těch, kterých máme plné schránky. Doufáme, že dle svých 
možností přispějete dobré věci.

Za KD Růžena Bauchová

Maminky s dětmi si uspořádaly maškarní bál
Foto: Ilona Kukletová
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Sport
TJ Sokol Vranovice
Oddíl silového trojboje
Sokolovna viděla postupy i rekord
Domácí oddíl silového trojboje pořádal moravský 

šampionát. Šlo o tiutly, především však o postup na republiku

6. 3. 2010 – TJ Sokol oddíl silového trojboje se úspěšně 
zhostil sportovního maratonu a  to 18. mistrovství Moravy 
v  silovém trojboji mužů a  žen. Závodů se zúčastnilo jen 29 
mužů, přestože bylo nominováno 62 závodníků.

Navzdory tomu diváci viděli vynikající výsledky všech 
závodníků, kteří se snažili dosáhnout minimálně na  první 
výkonnostní třídy. Za  kvalitu těchto závodů hovoří nový 
rekord České republiky juniora Petra Bolfa v tlaku ve váhové 
kategorii do 110 kg. Hodnota nového rekordu je 225 kg. Tento 
závodník je ze sportovního klubu silového trojboje Kuřim.

Z  celého závodního pole získala více jak polovina 
závodníků první nebo mistrovskou výkonnostní třídu a  jistý 
postup na mistrovství České republiky.

Závodníci z našeho oddílu silového trojboje Vranovice se 
umístili takto:

Ve  váhové kategorii do  82,5 kg se odehrál velmi tuhý boj 
o první místo. Pavel Pláteník za celkový výkon 657,5 kg získal 
první příčku a  jistý postup na  mistrovství ČR. Jeho výkony 
byly: dřep 262,5 kg, tlak 155 kg, tah 240 kg.

Tomáš Trávník se umístil na nepopulárním čtvrtém místě 
také ve  váhové kategorii do  82,5 kg za  výkon 540 kg. Jeho 
výkony byly: dřep 215 kg, tlak 120 kg, tah 205 kg

I Jiří Furch byl ve váhové kategorii do 82,5 kg a umístil se 
na pátém místě výkonem 515 kg.

Jeho výkony byly: dřep 177,5 kg, tlak 142,5 kg,tah 195 kg.
Oldřich Halfar obsadil čtvrté místo ve  váhové kategorii 

do 100 kg za celkový výkon 547,5 kg.
Jeho výkony byly: dřep 190 kg, tlak 140 kg, tah 217,5 kg.
Poděkování patří všem,kteří se zasloužili o zdárný průběh 

těchto závodů:
Touto cestou bych chtěl poděkovat našim závodníkům, 

kteří se nominovali na mistrovství Moravy. Tito závodníci jsou 
a doufám že i budou příkladem všem mladým závodníkům,jak 
k  přístupu k  treninku, tak samotným závodům. Dále 
poděkování patří hlavně Renatě Měřinské, Janě Hladké i Jitce 
Veselé, které se zhostily přípravy jídla pro všechny zúčastněné.

Veliké poděkování také patří nakladačům, kteří 
ve skutečnosti nazvedali nejvíc kilogramů ze všech a hlavně byli 
pozorní při nezdařených pokusech, čímž nedošlo k žádnému 
úrazu a vše proběhlo hladce.

V neposlední řadě patří poděkování Ing. Petru 
Nepomuckému a Evě Karpíškové za rychlé a hlavně bezchybné 
zpracování výsledků. Organizace a  příprava sálu proběhla 
za  přispění všech členů oddílu silového trojboje, kterou vedl 
Jiří Furch. O  bezpečnost a  zdraví všech závodníků pečoval 
Docent MUDr. CSc. Zdeněk Černý Csc.

Věcné ceny pro soutěžící zajistily fi rmy: Vitalmax sportovní 
výživa, Stavební fi rma JAPEZ spol. s r.o., autodílna Slaný, 
kamionová doprava Miroslav Köhler, stolařství ARBOR pan 
Nohel, Jicom Tišnov elektromontáže, pneuservis Zdeněk 
Bartoš, klenotnictví ORIOSA Brno, smíšené zboží Josef 
Toncr. Poháry pro vítěze jednotlivých kategorií dodal TJ Sokol 
Vranovice.

Vzhledem k tomu, že náš oddíl silového trojboje letos slaví 20 
let své činnosti, rád bych poděkoval našim závodníkům, Pavlu 
Pláteníkovi a  Martině Létalové. Oba se zúčastnili několikrát 
mezinárodních závodů ME i  MS juniorů. Pavel Pláteník 
i mistrovství Evropy mužů. Jedná se o nejlepší výkony pro náš 
oddíl. K dalším úspěchům můžeme počítat i pravidelnou účast 
našich závodníků na mistrovství ČR juniorů a dorostenců.

Ivan Karpíšek 

Siloví trojbaři slaví 20 let činnosti

Ivan Karpíšek říká: To, co děláme, má hlavu a patu

/ROZHOVOR/ Břeclavský Deník - Po dvacet let vede Ivan 
Karpíšek vranovické silové trojbojaře. Z malého oddílu udělal 
funkcionář, trenér a  rozhodčí svým nadšením klub, který 
má během roku na  tři desítky členů. O  víkendu navíc Sokol 
Vranovice pořádal mistrovství Moravy.  

Ivan Karpíšek před dvaceti lety zakládal oddíl silového 
trojboje ve Vranovicích.

Jaký je to pocit, oslavit dvacet let fungování oddílu, který 
jste pomáhal zakládat?

Je to uspokojení. S mladými jsou někdy starosti, ale výsledky 
hovoří za všechno. Spokojenost je jak vnitřní, tak celková. Jde 
vidět, že to děláme pořádně a má to hlavu a patu.

Proč jste se začal věnovat právě silovému trojboji?
Já jsem bývalý gymnasta. Nebylo kam jít, hospoda mě 

netáhla, a  tak jsem chodil do  tělocvičny. Kluci tam ty činky 
tahali, a tak jsem se k tomu postupně dostal. I když jsem byl 
už trošku starší a ti kluci tam říkali: Dědku, běž na rozhodčího. 
(smích)

Domácí silák Pavel Pláteník má postup na mistrovství 
republiky jistý.
Foto: Dagmar Humpolíková
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Vzpomenete si na největší úspěchy vašeho oddílu?
Pavel Pláteník byl třeba na  mistrovství Evropy juniorů 

v Praze, nebo i na světě, ale tam to trochu přepískl. Jsem rád, 
že se ti kluci dostali nejen na republikové soutěže, ale i výše.

Vidíte kolem sebe zájem o silový trojboj?
Přes zimu chodí kolem třiceti členů. Pak, když se rozjaří, 

tak mají někteří jiné zájmy, jsou ryby a já nevím, co všechno. 
Ale hlavně přes zimu je jich tam kolem té třicítky. S počtem 
členů jsem každopádně spokojen. Vždycky se tam ze dva, ze 
tři najdou, kteří se do toho zakousnou a ty výsledky tam jsou.

Má tedy silový trojboj jako sport stále prostor k růstu?
My máme trošku smůlu, že nejsme olympijským sportem. 

Ale samozřejmě se neustále pořádají mistrovství světa i Evropy. 
Navíc jsem se se silovým trojbojem podíval coby mezinárodní 
rozhodčí i do světa, což mě donutilo naučit se i pár anglických 
slovíček. Podíval jsme se třeba do  Spojených států nebo 
do Brazílie.

Předpokládám, že se i  ve  vašich osmašedesáti pořád 
v kondici udržujete...

Lehce se snažím sebou trošku hýbat. Mladým klidně ukážu 
stojku na lavičce, která je dvacet centimetrů nad zemí, to není 
problém. To potom teda koukají. (smích) Možná už na  to 
nevypadám, ale bez problémů jim to ukážu.

Jaké byly vaše nejlepší výkony z časů vaší závodní kariéry?
Nejlepší výkony v kategorii 67,5 kg jsem měl 140 kg na dřep, 

105 kg na bench a 180 kg mrtvý tah. Před osmi lety jsem skončil 
v Americe čtvrtý v kategorii masters III.

Jaký byl váš dojem z  víkendového mistrovství, které jste 
pořádali?

Myslím, že jsme udělali maximum. Snažili jsme se zajistit 
všechno potřebné. Měli jsme tam sto padesát diváků, což 
rozhodně není málo.

Autor: DENÍK/Michal Čejka

Ivan Karpíšek se svými svěřenci. Foto: Dagmar Humpolíková

Sportovní klub
A jaro je tady …
Fotbal ve Vranovicích po zimní přestávce koncem března 

opět zahajuje soutěže a  areál hřiště ožije až do  listopadu, 
téměř bez přestávky. Co vše bude k  vidění je otázkou i  pro 
nás funkcionáře. Doufáme, že budeme svědky úspěšných 
a zajímavých sportovních událostí.

V průběhu ledna až března probíhala ve všech družstvech 
zimní příprava, o jejímž (ne)smyslu v podání mužů a dorostu,  
jsem psal minule. Ke  cti hráčům slouží, že po  zveřejnění 
článku v  minulém občasníku a  dalším komentáři trenéra 
mužů a  dorostu  Martina Třináctého na  našem fotbalovém 
webu: www.skvranovice.estranky.cz došlo k  výrazné změně. 
Tréninková účast a  snaha se podstatně změnila, skoro by se 
mohlo i  chválit, ale raději ne. Ještě počkám. Nakročeno je. 
Vypadá to, že hráči o  věci minimálně přemýšleli. A  to je víc 
než dobře.

Muži a  dorostenci odehráli 2. ročník zimního turnaje 
na  umělé trávě v  Žabčicích, pod vedením trenéra Martina 
Třináctého a  jeho asistenta Karla Hochmana. Sehráli sedm 
utkání v nichž jedenkrát vyhráli a šestkrát prohráli. Z celkového 
počtu čtrnácti účastníků jsme skončili poslední. Turnaj stejně 
jako v loni probíhal pod vedením pana Vítězslava Šmerdy, který 
spolu s dalšími pořadateli znovu vytvořili základ pro kvalitní 
zimní přípravu. Celý turnaj se odehrál za  příznivého počasí 
na vzorně připravené hrací ploše. Pro zajímavost uvádím účast 
hráčů v utkáních:

6x Jan Dofek, Tomáš Unger, Radek Nevěděl, Pavel Koubek, 
Petr Pavláček, Ondřej Jelínek

5x Josef Sečkář, Radek Klaiba, Václav Vybíral 
4x Filip Dražka, Roman Ryzí , Antonín Blecha 
3x Ondřej Rosa
2x Stanislav Škňouřil, Filip Klaška, Jan Svoboda, Michal 

Ježa
1x Tomáš Měřínský, Tomáš Veselý, Filip Wächter, Jiří 

Novák, Martin Kurzweil, Petr Hochman, Petr Zetel, Machač
Statistické údaje poskytl klubový kronikář pan Miroslav 

Bombela, všem utkáním osobně přítomen.
Jako poslední přípravu trenéři zvolili v  neděli 21.3. 2010 

utkání v Ivani s místními muži, které jsme vyhráli 4:3. 
Mistrovská utkání prvního mužstva a  dorostu začínají 

v neděli 28. března 2010 a postupně v průběhu tří týdnů zahájí 
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soutěž i muži B, žáci a základna. Rozlosování najdete dále ve 
zpravodaji nebo na www.skvranovice.estranky.cz  

Starší a  mladší žáci využívali k  zimní přípravě v  rámci 
spolupráce bezplatně sportovní halu v  Pohořelicích, kde 
se zúčastnili zimního halového turnaje. V  jarní části 
sezony 2009/2010 bude pokračovat spolupráce klubů SK 
Vranovice a  Sokola Pohořelice. Trenéři, funkcionáři i  hráči 
ji prozatím hodnotí více než kladně a  již teď je předjednáno 
její pokračování i v další sezoně. Domácí utkání budou starší 
i  mladší žáci hrát opět na  hřišti ve  Vranovicích, vyjma dvou 
utkání, s MSK Břeclav C a Dynamem Drnholec. Tato utkání 
odehrají žáci v Pohořelicích. V termínu 21.-23.5.2010 sehrají 
žáci mezinárodní turnaj v Sušici.

Základna využila pro přípravu v zimních měsících místní 
sokolovnu. Účast a přístup hráčů byl příkladný. V této kategorii 
se trenérům velmi dobře daří pokládat základní kámen našeho 
chrámu. Třeba ho jednou postavíme….

Vedení jednotlivých družstev SK Vranovice:
Muži A: Martin Třináctý a Karel Hochman
Muži B: Rosťa Trojan a Karel Hochman
Dorost: Rosťa Trojan a Honza Stankovič
Žáci: Milan Halfar, Zdeněk Halámka, Zdeněk Měřínský, 

Mirek Ježa
Základna: Miloš Köhler a Honza Stankovič.
V  sobotu 27. března 2010 se na  Obecním úřadě konala 

volební Valná hromada o jejímž průběhu a výsledku Vás budu 
informovat příště. Pokud nebude moje působení u  fotbalu 
ukončeno…

Za fotbalisty Rosťa Trojan

SK Vranovice - sezona 2009-2010 
jaro 

 
muži A – III.t ída skupina B 

 
Ne 28.3. 10.30 SK Vranovice – Slavoj Velké Pavlovice B 
Ne 4.4. 10.00 Dynamo Velký Dv r – SK Vranovice 
Ne 11.4. 10.30 SK Vranovice – Sokol Boleradice 
Ne 18.4. 16.00 Sokol Uher ice – SK Vranovice 
Ne 25.4. 10.30 SK Vranovice – Sokol Iva  
Ne 2.5. 16.30 Sokol Šitbo ice – SK Vranovice 
Ne 9.5. 10.30 SK Vranovice – Sokol Pouzd any 
Ne 16.5. 16.30 Sokol K epice – SK Vranovice 
Ne 23.5. 10.30 SK Vranovice – Sokol Velké N m ice 
Ne 30.5. 16.30 Sokol Krumví  – SK Vranovice 
Ne  6.6. 10.30 SK Vranovice – Sokol Brumovice 
Ne 13.6. 16.30 Sokol Kobylí – SK Vranovice 
Ne 20.6. 16.30 Družstevník Vrbice – SK Vranovice 
 
 
muži B – IV.t ída skupina B 

 
Ne 4.4. 10.00 Sokol B ezí B – SK Vranovice B  
So 10.4. ----------        volno        ---------- 
Ne 18.4. 16.00 Sokol Horní V stonice – SK Vranovice B 
So 24.4. 16.00 SK Vranovice B – Sokol Uher ice B 
So 1.5. 16.00 Sokol Poho elice B – SK Vranovice B 
So 8.5. 16.30 SK Vranovice B – Zetor Pasohlávky 
Ne 16.5. 16.30 Sokol Dolní Dunajovice B – SK Vranovice B 
So 22.5. 16.30 SK Vranovice B – Sokol Cvr ovice B 
Ne 30.5. 16.30 Sokol Klentnice – SK Vranovice B 
So 5.6. 16.30 SK Vranovice B – Sokol Perná 
So 13.6. 16.30 SK Vranovice B – Sokol P ibice B 

dorost – Okresní p ebor 
 

Ne 28.3. 12.45  SK Vranovice – Sokol Tvrdonice 
Pá 2.4. 15.00  SK Vranovice – Sokol Charvátská Nová Ves 
Ne 4.4. 13.15  Sokol Lanžhot – SK Vranovice 
Ne 11.4. 13.15  SK Vranovice – Sokol Strachotín 
So 17.4. 13.45  FC Pálava Mikulov – SK Vranovice 
Ne 25.4. 13.45  SK Vranovice – Sokol Kostice 
Ne 2.5. 14.15  Sokol Kobylí – SK Vranovice 
Ne 9.5. 14.15  SK Vranovice – Sokol Šitbo ice 
Ne 16.5. 14.15  Sokol Hlohovec – SK Vranovice 
Pá 21.5. 17.00  Sokol Charvátská Nová Ves – SK Vranovice 
Ne 23.5. 14.15  SK Vranovice – Sokol Bo etice 
Ne 30.5. 14.15  Velké N m ice/K epice – SK Vranovice 
Ne 6.6. 14.15  SK Vranovice – Sokol Nosislav 
Ne 13.6. 14.15  ------   Volno   ------ 
So 19.6. 14.15  Sokol Rakvice – SK Vranovice 
So 26.6 15.00  SK Vranovice – Sokol Zaje í    
 
mladší a starší žáci – okresní p ebor 

 
základna – okresní p ebor skupina D 

 
So 10.4. 13.45  SK Vranovice – FC Hustope e 
So 17.4.   -------     volno     ------- 
So 24.4. 13.45  SK Vranovice – Horní Bojanovice/Boleradice 
So 1.5.   Sokol Nosislav – SK Vranovice 
So 8.5. 14.15  SK Vranovice – Slavoj Velké Pavlovice 
So 15.5.   Sokol K epice – SK Vranovice 
So 22.5. 14.15  SK Vranovice – Sokol Velké N m ice 
So 29.5.   Sokol Krumví  – SK Vranovice 
So 5.6. 14.15  SK Vranovice – Družstevník Nikol ice 

Hrají nepravidelně, dle požadavků jednotlivých soupeřů. 
Administrativu starších a mladších žáků vykonává jednatel 
Sokola Pohořelice, který zná a zveřejňuje také rozlosování.

Aktuální podoba rozlosování je zveřejněna na stránkách 
www.sokolpoho.cz nebo www.skvranovice.estranky.cz

Přesné termíny zápasů základny na hřištích soupeřů nám 
dosud nejsou známy. Jednotlivá družstva jsou povinna nahlásit 
termíny nejpozději 21 dnů před zahájením jarní části soutěže.

Ihned po jejich obdržení budou termíny zveřejněny. 
Termíny domácích utkání jsou závazné a konečné.

Rozlosování jaro 2010

Velikonoční turnaj 
v badmintonu
TJ Sokol Vranovice 

oddíl badmintonu pořádá 
Velikonoční srandamač. Jedná 
se noční akci, která se uskuteční 
od  pátku 9. 4. do  soboty 10. 4. 2 0 1 0 
ve sportovní hale. Začátek je v pátek od 18:00 hod., 
předpokládaný konec je v  sobotu v  6:00 hod. ráno. 

Podle hlavního organizáto- ra Bedřicha Slaného 
„se nepůjde na krev“ jako napří- klad při mistrovských 
utkáních. Cílem je přátel- ské setkání a  zábava. 

Připravený je i  dopro- vodný program, občer-
stvení a  účast přislíbily i  osobnosti sportovního 
světa jakou je například Šárka Kašpárková. 
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Termíny svozu komunálního 

odpadu 2010

9. 4., 23. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 
4. 6. 2010 - jedná se o pátky

Termíny svozu separovaného 

odpadu

Papír  – 2. 4., 15. 4., 30. 4., 13. 5., 29. 5.,

    10. 6. 2010

Plast  – 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 

    10. 5., 17. 5., 24. 5., 31.5., 7. 6. 2010

Sklo  – 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6. 2010

Velikonoční kulinářská 
inspirace

Banánový beránek
Ingredience:
250 g rostlinného tuku, 250 g 

moučkového cukru, 1 sáček vanilkového 
cukru, 4 vejce, 250 g banánů, 250 g 
polohrubé mouky, 1 sáček prášku 
do  pečiva, mouka a  tuk na  vymazání 
formy, hotová bílá poleva

Postup přípravy: Tuk utřeme 
s oběma druhy cukru, přidáme žloutky, 
rozmixované banány a mouku s práškem 
do pečiva. Nakonec sníh ze 4 bílků. Těsto 
vylejeme do vymazané formy a pečeme 
v  předehřáté formě při 170 °C asi 60 
minut.

Upečeného beránka ozdobíme bílou 
čokoládovou polevou.

Beránek pro chlapa
Ingredience:
200 g mletého vepřového masa, 

1 vejce, cibule na kostičky, lžička koření 
na mleté maso, petrželka, sůl pepř, trochu 
mléka, strouhanka, niva nebo hermelín, 
2 plátky slaniny, olej na  vymazání 
beránků

Postup přípravy: Maso smícháme 
s  kořením, vejcem, mlékem, solí 
a pepřem, přidáme nakrájenou cibulku, 
petržel. Strouhanku přidáme dle 
potřeby, natlačíme do  malých formiček 
beránka, doprostřed dáme sýr a slaninu, 
zakryjeme zbytkem sekané a upečeme.

Vranovice 
nostalgické
Před školou U  Floriánka býval 

kdysi husí rynk. Tuto kouzelnou 
fotografi i z  roku 1948 poskytla redakci 
Jana Kodýtková. Zařazujeme ji 
do  vznikajícího archívu historických 
snímků na obecním úřadě.

Máte i Vy doma v šuplíku zajímavou 
historickou fotografi i místa, budovy, 
či lidí, o  nichž si myslíte, že by neměli 
v  tomto archívu chybět? Neschovávejte 
si ji pro sebe a podělte se o ni s ostatními 
obyvateli. Fotografi i si naskenujeme 
třeba na počkání a originál Vám vrátíme.

Kam přinést? Místní lidová knihovna, 
během půjčovní doby nebo obecní úřad. 
Základní údaje o roku pořízení a popisu 
místa jsou vítány. Za všechny nadšence 
a  zájemce o  historii obce předem 
děkujeme.

-hum-

Obec Vranovice 
přeje všem svým 
obyvatelům 
Veselé Velikonoce, 
usměvavé koledníky 
a radostné prožití 
jara.
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Společenská 
rubrika

  9. 4. 2010 ........AVATAR ................................................................. začátek 18:30, vstupné 75,- Kč
16. 4. 2010 .......Doktor od jezera hrochů .................................. začátek 19:30, vstupné 75,- Kč
23. 4. 2010 .......Kniha přežití ........................................................ začátek 19:30, vstupné 75,- Kč
30. 4. 2010 .......Dešťová víla ...........................................začátek 17:30 a 19:30, vstupné 75,- Kč

Program kina Velké Němčice

  Životní jubilea:
Květen 
Hanuš Rudolf ............................83 let 
Bednář Oldřich .........................87 let
Bombela Miroslav ....................83 let
Hrdina Stanislav .......................90 let
Mahovská Božena ....................82 let
Šťastný Josef ..............................75 let
Veselý Jan ..................................60 let
Kocmánek Jan ...........................75 let
Pezlar Zdeněk ...........................70 let
Březinová Anna ........................75 let
Čipera František .......................65 let
Červen
Kaplanová Emilie .....................85 let
Toncr Josef ................................60 let
Karpíšek Josef ...........................65 let
Matýšek Jan ...............................81 let
Krutinová Jindřiška .................75 let
Krchňavá Anna.........................82 let
Pražák František .......................70 let
Šromová Oldřiška ....................88 let
Vrátná Jiřina ..............................70 let
Dřímalová Jiřina .......................84 let
Hranický Jan .............................60 let

  Narození
Natali Wechová
Zuzana Tomšíková
Štěpánka Odvářková

  Úmrtí
Jana Chmelíková
Jindřiška Faronová
Stanislav Páral

  Počet obyvatel ke dni 
 19. 3. 2010

muži ............................................1004
ženy .............................................1029
celkem .........................................2033
z toho dospělí .............................1734
děti ................................................299

Zdroj: matrika OÚ
připravila Zuzana Škamradová

Pálení čarodějnic
30.4.2010 - průvod obcí v 17.30 hod. 

od OÚ k táboráku.
Pořadatel: Vranovické ženy 

Humanitární sbírka
Klub důchodců pořádá humanitární 

sbírku použitého ošacení pro Diakonii 
Broumov. Bude se konat ve dnech 14. 4. - 
16. 4. 2010 v době od 10:00 - 16:00 hodin 
a v sobotu 17. 4. v době od 13:00 - 16:00 
hodin. Věci noste zabalené do igelitových 
pytlů nebo krabic do  budovy bývalého 
Agrodružstva na  Náměsíčku 53. 
Podrobnosti na  letáčcích v  poštovních 
schránkách domů.


