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Zničil je politický režim,
teď mají svůj památník
Tři obyvatelé Vranovic, kteří se v padesátých letech minulého století stali oběťmi
komunistického pronásledování, mají od nynějška svůj památník. Neformální solitér
s pamětní deskou vyrostl v parčíku mezi školou a kostelem na Masarykově ulici. Slavnostní
odhalení se uskutečnilo v sobotu 18. června 2011 v 16 hodin.
S nápadem přišli obyvatelé Vranovic a rodiny obětí, a dohodli se s vedením obce
na spolufinancování památníku. Realizace pamětní desky stála asi osmnáct tisíc korun.
Polovinou částky přispěla obec, polovinu zaplatily rodiny ze svých prostředků.
Oficiálního sobotního odhalení se kromě příbuzných obětí a veřejnosti zúčastnili
členové Konfederace politických vězňů z Brna, představitelé obce a herečka Gabriela
Vránová (na snímku), která je příbuznou jedné z obětí, faráře Aloise Vrány.
Na desce je umístěn nápis: Na památku obětí perzekuce, jíž byli v padesátých letech
20. století protiprávně odsouzeni k mnohaletému žaláři vranovičtí občané Karel Pezlar,
František Šopf a farář p. Alois Vrána. Čest jejich památce.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
dovolím si touto formou připomenout, a také podat
aktualizované zprávy, jak řešit případné mimořádné události.
K tomuto tématu mne přivedl dotaz na webových stránkách
obce, který zněl zcela jednoduše: jaké je telefonní číslo
na krizový štáb obce.
Dotaz je jednoduchý, odpověď už tak jednoduchá není
a zaslouží si připomenout několik základních praktických
informací.
Samosprávy obcí žádné trvalé krizové štáby nemají.
Zřizují se pouze ke konkrétním krizovým situacím – povodně,
rozsáhlé požáry, zemětřesení, jedná se o situace, při kterých
jsou ohroženy životy obyvatel a hrozí způsobení škody
na majetku obce a třetích osob. Pro naší oblast jsou asi nejlépe
představitelné povodně.
Průběžné krizové řízení zajišťuje a koordinuje
Jihomoravský kraj.
Základní telefonní čísla
 150 HASIČI ČR
 155 Záchranná služba
 158 POLICIE ČR
 112 Jednotné tísňové číslo
Krizovým situacím nelze vždy plně předejít, důležitá je
však včasná informovanost a možnost na krizové situace se
včas připravit. Včasnou SOS zprávou se dá předejít lidským
neštěstím a vzniku škod na majetku. Za tímto účelem má
Jihomoravský kraj zřízen již několik let Komunikační,
monitorovací a varovný SMS systém. Způsob přihlašování
občanů do databáze pro posílání SMS zpráv v krizových
situacích je zveřejněn na webové stránce: www.krizoveinfo.
cz. V rámci této webové stránky má každá obec vytvořenou
vlastní samostatnou webovou stránku s konkrétní informací
pro občany obce.
V případě, že dojde ke konkrétní krizové situaci, je
postupováno přesně dle pokynů krizového centra.
V neustálém provozu je rovněž Informační systém
krizového řízení Jihomoravského kraje. Portál KRIZPORT je
veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,
jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné
a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných
událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné
sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné
sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje
Hasičský záchranný sbor JMK.
V naší obci je trvale zřízena Povodňová komise. Předsedou
povodňové komise je starosta obce a členy jsou: Drahomír
Dofek, Jan Rohrer, Luboš Mrkvica a Miloš Kvapil. Povodňová
komise je svolána starostou obce pouze v případech, kdy je
vyhlášen první stupeň povodňové pohotovosti, případně při
lokálním ohrožení.
Poskytnuté praktické informace jsou pro každého z nás
důležité a věřím, že i pro většinu známé, přesto doufám, že je
v budoucnu budeme využívat velice zřídka.

Regenerace zeleně – obec požaduje od firmy
nápravu
V únorovém zpravodaji jsem se s Vámi podělil o informace
o projektu Regenerace veřejných ploch. K realizaci celého
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projektu se musím, ač nerad, ještě jednou vrátit.
Jedním z důvodů je kvalita prováděných prací a průběh
realizace. Projekt měl být dokončen následovně: k 30. 5.
2011 - výsadba stromů, keřů a parkové úpravy, k 30. 6. 2011
- stavební část (chodníky, parkoviště), k 15. 7. 2011 – dětské
hřiště u cukrárny.
Jaký je výsledek? Rozpačitý.
Stavební část byla provedena v termínu se standardní
kvalitou. Dětské hřiště bylo dokončeno s týdenním zpožděním
v požadované kvalitě a rozsahu. Horší je to však se zelenou
částí projektu. Nejen, že došlo ke zpoždění realizace, ale
výsledek celého projektu naprosto znevěrohodňuje špatně
odvedená práce dodavatele. Jedná se zejména o založení
nových travnatých ploch. Zde se sešlo několik negativních
vlivů: zpoždění u dodavatele – výsadba byla prováděna o cca
měsíc později, než byl harmonogram prací. Povětrnostní
podmínky – po provedené výsadbě je extrémně suché počasí.
A ten poslední negativní vliv je nekvalitní práce dodavatele,
která se objevuje v plném rozsahu – naprosto nedostatečné
odplevelení travnatých ploch.
Výsledek je nepřijatelný a Obec Vranovice travnaté
plochy nepřevzala a nepřevezme do doby odstranění vad
a nedodělků. To však již nevymaže pachuť z realizace celého
projektu. Zhotovitelem je společnost, která byla vybrána
na základě veřejného výběrového řízení, kritériem pro výběr
vítězné nabídky byla nejnižší cena a platební podmínky. Vítěz
je vždy znám jakmile se otevřou jednotlivé nabídky – rozhoduje
cena. Výsledek: rozpaky a potvrzení platnosti starého přísloví
„nejlacinější nemusí být vždy nejlepší“.

Novou výsadbu si zloději odnášeli domů
Druhý z důvodů je lidsky těžko pochopitelný. Jedná se
o zcizování nové výsadby. V průběhu celé výsadby docházelo
k častým ztrátám jednotlivých kusů vysázených růží a jiných
keřů. Vrcholem však bylo odcizení několika desítek růží
u hřbitova. Nejedná se o jednotlivé kusy, které se „schovají“
a nikdo si toho nevšimne, ale jedná se o asi polovinu celkové
výsadby.
Škody však mohou být nesrovnatelně vyšší a mohou
dosáhnou řádů milionů. Na realizaci celého projektu Obec
Vranovice totiž získala dotaci ve výši 1.468.971,- Kč z EU
(prostřednictvím Státního fondu životního prostředí) a ve výši
104.926,- Kč přímé dotace ze Státního fondu životního
prostředí. V případě, že následná kontrola zjistí nedostatky,
že po ukončení projektu je projekt neúplný – chybí plánovaná
výsadba, tak může dojít k velice přísným finančním postihům,
které mohou vyústit až v povinnost vrácení dotačních
prostředků. Včetně dalších pokut a penále. Kontroly, které jsme
již absolvovali po zateplení budov ZŠ a OÚ, rozhodně nebyly
formální, ale naopak byly velice důsledné a kontrolovaly se
provedené práce dle jednotlivých položek rozpočtů.
I přes uvedené nepříjemnosti jsem přesvědčen, že
po odstranění veškerých nedostatků a nedodělků, celý
projekt dokáže svoje opodstatnění a zpříjemní život místním
obyvatelům a návštěvníkům naší obce.
Všem, kteří mají ještě dovolenou před sebou, přeji její
krásné a spokojené prožití a těm, kteří se vracejí do pracovního
procesu po již strávené dovolené, tak přeji pevné nervy. A nám
všem dohromady přeji ve zbytku léta slunečné počasí.

Vranovický zpravodaj

Usnesení rady obce jsou před zveřejněním upraveny ve smyslu
zákona o ochraně osobních údajů.

Lipová (v prostoru napojení ul. Květná).
T: 30. 10. 2011 O:starosta
2.2. Rada obce uložila provedení dendrologického posouzení břízy
na ul. Přibická (bytovky) a jehličnanu na ul. U koupaliště.
T: 31. 7. 2011 O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o činnosti komise Stavební a životního
prostředí na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 11/2011 ze dne 30.5.2011

Usnesení rady č. 14/2011 ze dne 11. 7. 2011

Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce rozhodla doplnit ul. Nádražní (roh s ul. Mrštíkova ) o
1 ks veřejného osvětlení.
1.2. Rada obce rozhodla o úhradě nákladů na Májovou zábavu ve
výši 13.009,- Kč.
1.3. Rada obce schválila prodej hasičského auta CAS 25 Š 706 RTHP,
SPZ BVA 84-38 obci Suchohrdly za cenu 40.000,- Kč.
1.4. Rada obce schválila Smlouvu o dílo na vybudování dětského
hřiště u cukrárny se společností TEWIKO systems s.r.o.
1.5. Rada obce odmítla koupi pozemků p.č. 362/2, 362/3, 1506/45,
1548/149 za smluvní cenu 30.000,- Kč.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce připraví souhrnné stanovisko, včetně harmonogramu, k odstranění závad v provozu MŠ uvedených v Příkazu
Krajské hygienické stanice , č.j. KHSJM 08035/2011/BV/HDM.
T: 30.9.2011, O: starosta, ředitel ZŠ
2.2. Rada obce ukládá řediteli ZŠ informovat o průběhu odstraňování závad v provozu MŠ Krajskou hygienickou stanici.
T: ihned, O: ředitel ZŠ
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o činnosti Centra volného času a
Kulturní komise na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila účelovou dotaci pro MŠ za účelem ušití
Mikulášského oblečení.
1.2. Rada obce projednala neuspokojivé výsledky v celostátním testování žáků 5. a 9 tříd.
1.3. Rada obce podporuje petici za zachování gymnázia v
Židlochovicích.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila provést podrobnou analýzu příčin neuspokojivých výsledků v celostátním testování žáků 5. a 9. tříd.
T: 17. 8. 2011 O: ředitel ZŠ
2.2. Rada obce ukládá projednat s MěÚ Pohořelice možnost zapracování přeložky krajské komunikace II/381 do připravovaného
nového Územního plánu.
T: ihned O: starosta
2.3. Rada obce ukládá prověřit žádost o pokácení stromů na pozemku ..., Sadová ulice
T: ihned O: Ing. Hladík
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o činnosti Školské komise na vědomí.
3.2. Rada obce vzala zprávu o činnosti Kulturní a sportovní komise
na vědomí.
3.3. Rada obce vzala zprávu o činnosti OÚ na vědomí.
3.4. Rada obce vzala aktuální informace o Domu pro seniory na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Z činnosti rady
a zastupitelstva obce

Usnesení rady č. 12/2011 ze dne 13. 6. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program jednání ZO dne 23. 6. 2011
1.2. Rada obce zamítla nabídku společnosti LETOSTAV spol. s.r.o.
na společný projekt pro výstavbu Domu pro seniory.
1.3. Rada obce schválila zapojení obce do programu „Podpora právní gramotnosti občanů“
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá opětovně jednat se Stavebním úřadem v
Pohořelicích o získání stavebního povolení na komunikaci –
prodloužení ul. Květná.
T: 15. 7. 2011 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá vymáhat odstupné za porušení kupních smluv
na prodej stavebních pozemků v plné výši.
T: ihned O: starosta
2.3. Rada obce ukládá písemně upozornit organizátory Agrotec
Mogul rally Hustopeče na nebezpečné chování závodníků při
průjezdu obcí Vranovice.
T: ihned O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala předloženou zprávu ředitele ZŠ za školní rok
2010-2011 na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 13/2011 ze dne 27. 6. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila plán jednání Rady obce na II. pololetí 2011.
1.2. Rada obce schválila změnu smlouvy se společností TEWIKO systems s.r.o. na dodávku mobiliáře.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá realizovat výsadbu izolační zeleně na ul.

Vranovický zpravodaj

Usnesení ZO ze dne 23. 6. 2011
1. ZO schvaluje:
1.1. Program jednání ZO
1.2. Za členy návrhové komise Mgr. Rapcovou, Martina Hochmana
a MUDr. Kodýtkovu
1.3. Za ověřovatele zápisu Josefa Varmužku a Luboše Mrkvicu
1.4. Výroční zprávu Obce Vranovice za r. 2010
1.5. Darovací smlouvu č. OM 2 3411 AC 007440/11/OM mezi Obcí
Vranovice a Jihomoravským krajem
1.6. Prodej části pozemku p.č. 2564/3 manželům ...za cenu 20,- Kč/
m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující
1.7. Opatření k vyúčtování dotací organizacím z rozpočtu obce
a) Povinné označování všech doložených účetních dokladů, použitých k vyúčtování: Hrazeno z dotace obce Vranovice
b) U doložených paragonů, zjednodušených daňových dokladů
a cestovních příkazů uvedení čísla účetního dokladu, vedeného
v účetní knize organizace
c) Platby na základě smluvních vztahů dokládat kopiemi smluv.
Uvedená opatření se netýkají příspěvkových organizací, zřizovaných obcí Vranovice.
2. ZO bere na vědomí:
2.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí.
2.2. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí.
3. ZO ukládá:
3.1. ZO ukládá informovat příspěvkové organizace o opatření k vyúčtování dotací z rozpočtu obce a provádět kontrolu dodržování
schválených opatření.
Zodpovídá: předseda finančního výboru Termín: 31. 7. 2011,
průběžně
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Pozvánka na veřejné jednání
zastupitelstva
Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve
čtvrtek 25. 8. 2011 v 19 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Vranovice
Termíny svozu komunálního odpadu 2011
srpen - 5, 12, 19, 26 / září - 2, 9, 16, 23, 30
Termíny svozu separovaného odpadu
Papír - srpen - 4, 20 / září - 1, 17, 29
Plast - srpen - 1, 8, 15, 22, 29 / září - 5, 12, 19, 29
Sklo - srpen - 18 / září - 15

Dovolená praktického lékaře
MUDr. Petra Bartla
Srpen: 22. 8. - 27. 8. 2011

Vranovičtí odhalili památník
obětem komunismu
Břeclavský Deník, 18. 6. 2011
autor: Michal Šupálek
Karel Pezlar, František Šopf a Alois Vrána. Tyto tři
vranovické oběti komunistické perzekuce připomíná nový
památník, který stojí mezi tamním kostelem a základní školou.
Vranovičtí jej odhalili v sobotu odpoledne. Přijeli také příbuzní
obětí, mezi nimi i herečka Gabriela Vránová. Farář Alois Vrána
byl totiž její strýc.
„Na strýce se dobře pamatuji, byla jsem dokonce u toho,
když ho zatýkali. To se nezapomíná, bylo to v únoru a mně bylo
devět. Přijeli jsme sem na zabíjačku, najednou dojelo nákladní
auto a chlapi v kožácích si odvezli strejčka i část zabíjačky,“
vzpomínala Vránová.

Foto: Michal Šupálek Deník
Její příbuzný byl, stejně jako ostatní dva vranovičtí
antikomunisté, v padesátých letech za svoje názory a činnost
neprávem odsouzený k mnohaletému žaláři.
„Dodnes vlastně nevíme, jak to tenkrát bylo. Když zemřel
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náš dědeček, byl ve Vranovicích plný hřbitov lidí. Mně bylo
asi patnáct let a dostala jsem tam hysterický záchvat smíchu.
Uvědomila jsem si tehdy, že mezi nimi je určitě i ten ministrant
nebo prostě někdo, kdo strýčka udal,“ mrazí známou herečku
ještě dnes.
Zničené záznamy
Když se chtěla po roce 1989 dozvědět o strýcově případu
víc, zjistila, že všechny důležité dokumenty už někdo zničil.
Pár střípků našla jen v národním archivu. „Je to spíš z oblasti
tragikomedie. Třeba je tam napsáno, že Alois Vrána se chová
velmi slušně, nicméně trvá na svých názorech, takže ho bohužel
nemohou propustit,“ popisovala Vránová.
Do Vranovic jezdila jako dítě s rodiči poměrně často. Také
za tetou, která dělala na faře kuchařku. „Po dědečkově smrti
žila u nás v Brně-Kohoutovicích. Šla by dál na nějakou faru, ale
nesměla. Dostala zákaz. Nedovolili jí dělat ani hospodyňku,“
kroutil hlavou hereččin bratr Stanislav.
Ten byl společně se svojí tetou navzdory hrozícímu postihu
Aloise Vránu třikrát navštívit ve vězení. Dvakrát za ním byli
na Mírově a jednou v Leopoldově. Uvěznění jednoho z členů
rodiny, která má kořeny i v Divákách, dal Vránovým režim
stejně citelně pocítit.
„Náš otec, profesor a básník Jaroslav Verián Vrána, byl
suspendovaný. Místo literatury a filozofie mu dovolili učit
jenom dílny na základní škole. Na tomto pomníku by proto
měla být i jména našich rodičů a všech, kteří nesmyslně trpěli,“
vyslovila se Vránová.
Jak přiznala, ona sama se na Janáčkovu akademii do Brna
dostala jen díky odvaze otcova kolegy z gymnázia, který
všechny nežádoucí materiály a posudky „ztopil“.

Foto: Drahomír Dofek
Památník, který je symbolicky „vyzdobený“ ostnatým
drátem, vznikl díky iniciativě několika obyvatel Vranovic.
Odhalili jej za přítomnosti starosty obce Jana Helikara,
zástupců Konfederace politických vězňů a několika desítek
přihlížejících lidí.
Vranovický zpravodaj

„Jsme překvapeni, že se tady taková iniciativa zrodila.
Není to běžné,“ konstatoval Zdeněk Křivka z Konfederace
politických vězňů České republiky.
„Vaši spoluobčané, kteří se pustili do nerovného boje
s totalitní mocí, zaplatili za svoji odvahu mnohaletým pobytem
ve vězení. A po návratu domů z nich byli občané druhé
kategorie. Stali se politickými vězni komunismu, protože se
řídili tím, co je v dnešním zmaterializovaném světě pro mnoho
lidí směšným anachronismem. Totiž svým svědomím, které
jim velelo bránit svobodu, spravedlnost a lidskou důstojnost,“
neodpustil si Křivka při své řeči k Vranovickým ani kritiku
současných poměrů.
Emoce a také slzy
U památníku promluvila i dcera Františka Šopfa Marie
Králová, která musela kvůli údajné protistátní činnosti
svého otce odejít budovat socialismus na Ostravsko. Emoce
neskrývali ani potomci Karla Pezlara. „Trpěli nejen naši rodiče,
ale i já a můj bratr. Dodnes z toho máme trauma. Nezlobte se,
ale víc už nezvládnu. Děkuji vám za účast,“ rozplakala se dcera.
Na závěr mohli Vranovičtí s těmi, kteří zažili komunistickou
zvůli na vlastní kůži, diskutovat na obecním úřadě.
A poslechnout si jejich pro mnohé neznámé příběhy.

velmi děkuji a myslím, že by i moji rodiče byli pyšní, že jsem
ve své vzpomínce na tyto lidi nezapomněla.
Tohle jsem chtěla říct u odhalení památníku, ale přemíra
emocí mi sevřela hrdlo. Mluvit zkrátka nešlo. Proto dodatečně
využívám tuto formu sdělení.
Ještě jednou chci moc poděkovat panu Romanu Zajícovi
za jeho neskutečné a nelehké úsilí, které v tomto směru podnikl.
Vřelé díky patří také panu starostovi Janu Helikarovi za jeho
podporu i za to, že jsme se po odhalení památníčku mohli sejít
na obecním úřadě a popovídat si.
Ještě jednou děkuji také moji rodině za trpělivost a všem,
kteří se této akce zúčastnili.
Drahomíra Dofková
Více foto www.vranovice.eu sekce aktuality

Získali jsme uznání
za třídění odpadu
Obyvatelé Vranovic mají nadprůměrný vztah k životnímu
prostředí. Potvrdily to statistiky svozu tříděného odpadu,
vedené společností Eko-kom. Obec od ní získala osvědčení
o úspoře emisí plynoucí z recyklace odpadu za loňský rok.

Foto: Drahomír Dofek
Co jsem původně chtěla říci
Chtěla bych, aby všichni vranovičtí občané věděli, že hlavním
iniciátorem a člověkem, který má skutečně největší zásluhu
na zbudování památníků obětem komunismu je pan Roman
Zajíc. Vranovický rodák, dlouhodobě žijící v Brně. Dal si jako
svůj životní úkol poklonit se svému strýci Františku Šopfovi,
jedné z obětí, a současně i dalším dvěma podobně stíhaným
vranovickým občanům.
Jen stěží si lze představit, kolik ponížení a doživotního
traumatu prožívali přímí příbuzní obětí. Včetně nás, tehdejších
dětí. Jmenovitě paní Marie Králová dcera Františka Šopfa
a Karel Pezlar a Drahomíra Dofková (autorka článku) děti
Karla Pezlara.
Myslím, že je zbytečné se dále rozepisovat, ale kdo znal
naši rodinu, věděl, jak nás naše maminka vychovala. Musím
připomenout, že ji v těchto nejtěžších dobách držela celá její
i tatínkova rodina, a myslím, že hlavně víra v Boha . A také
strašně moc její mimořádný vztah k divadelnímu souboru,
který v těch letech byl na samém vrcholu. Lidé, kteří tuto dobu
pamatují mě dají určitě za pravdu. A já jako malá holčička nikdy
nezapomenu na nepředstavitelný kolektiv těchto nádherných
lidí. Někteří ještě žijí, mnoho jich už mezi námi není, ale já jim

Vranovický zpravodaj

Čísla v přepočtu na obyvatele byla tak vysoká, že se zástupci
společnosti Eko-kom přijeli do Vranovic osobně přesvědčit,
zda jsou v souladu se skutečností. „Kontrola přímo v obci
ukázala, že jsou čísla pravdivá,” potvrdil starosta Jan Helikar.
Vedení obce dlouhodobě podporuje ekologické třídění
odpadu a barevné kontejnery na sklo, plasty a papír jsou
rozmístěny na mnoha strategických místech v obci. A obyvatelé
je plně využívají.

Novinkou v třídění je E-box
Ve snaze ještě více šetřit životní prostředí
pořídila obec takzvaný E-BOX. Je určený
na drobný vysloužilý elektroodpad jakým
jsou například staré kalkulačky, telefony,
klávesnice, myši, přehrávače, baterie
a akumulátory. Sběrný box je volně přístupný
veřejnosti ve vstupní části budovy obecního
úřadu. Není určený na likvidaci autobaterií.
-hum-
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Zájemci o bydlení v domě pro
seniory přihlaste se na OÚ
Máte zájem o bydlení v připravovaném domě pro seniory?
Vyzvedněte si na obecním úřadě předběžný registrační
formulář a vyplňte jej. Pokud máte připojení k internetu
můžete si ho vytisknout přímo ze stránek obce www.vranovice.
eu – sekce aktuality z úřadu. Zde se dozvíte i další podrobnosti.
Ty byly také zveřejněny v červnovém vydání zpravodaje
v rubrice Starosti starosty. Těch, kteří už formulář vyplnili se
tato informace netýká, už byli zařazeni do seznamu zájemců.
-hum-

Vlakový Jízdní řád

- nebudu do nich psát,
kreslit ani je jinak ničit
Slibuji, že budu hodně
číst, abych se stal moudrým
a vzdělaným člověkem
Všichni
zúčastnění
prvňáčci byli odměněni
pamětním glejtem a knižní
novinkou tohoto roku
s
názvem
Lumpíček
a Rošťanda.
Akci uspořádala obecní
knihovna ve spolupráci se
základní školou, knihy pro
děti zaplatila obec, v její režii
byly pořízeny i glejty.

„Zkvalitňovat služby veřejné osobní dopravy v území IDS
JMK, udržet a zvyšovat podíl veřejné osobní hromadné dopravy”
(citace z konvence KORDISu)
Při zpracování jízdního řádu pro příští rok, nebylo v návrhu
vyhověno žádnému požadavku ze strany obce (občanů).
Nebyl zachován ani současný nevyhovující stav. Opět došlo
ke zhoršení. Většina vlaků směr Brno projíždí stanicí Horní
Heršpice a ve směru od Brna se to týká více než poloviny
zde jedoucích vlaků směr Vranovice (Břeclav). Náhrada
MHD neexistuje. Využití zde zastavujících vlaků směr Jihlava
a Miroslav, které zde staví z 98%, jedoucích v intervalu 10
res.15 min, vyžaduje vyjet z Vranovic o vlak dříve.
Spojení žáků do břeclavských škol? Ráno odjezd již v 6:40
a návrat v 15:50 hod. (ve 14:38 jede R zařazený do IDS a staví
opět jen - Podivín, Zaječí, Šakvice a Brno).
Vybíral Oldřich

Obecní knihovna
Prvňáčci jsou rytíři Čtenářského řádu
Pasoval je sám král
Je jich čtrnáct a jsou prvními
oficiálně
jmenovanými
rytíři
a rytířkami Čtenářského řádu
ve Vranovicích. Rytířským mečem
je na tuto pozici pasoval král
Lexikon XI. V úterý 7. června 2011
v obecní knihovně. Slavnostního
shromáždění
vranovických
prvňáčků se zúčastnili i rodiče
a příbuzní dětí.
Celý rok prvňáčci pilně trénovali
písmenka a naučili se číst. To může
být považováno za hrdinský čin, a proto přišla veřejná odměna.
Slavnostní závěrečnou zkoušku ze čtení složili totiž žáci první
třídy za přihlížení rodičů, představitelů školy a knihovnice.
Před samotným pasováním je ještě čekalo složení čtenářského
slibu:
Slibuji ve jménu všech básniček, pohádek a příběhů
- že se budu o knihy pěkně starat
6

Rytíři Čtenářského řádu:
Petr Čeleda
Jakub Beneš
Jan Furch
Adam Länger
Jakub Zedníček
Michal Mazuch
Lenka Furchová
Kristýna Tanačová
Alexandra Lastomirská
Monika Lorenzová
Zuzana Veselá
Sarah Jílková
Lucie Soukopová
Hana Hrstková
Foto: Vilko Tanač
Více foto www.vranovice.eu sekce aktuality

Knihovna vystavuje fotografie architektury
Na vlnách architektury se mohou v těchto dnech svézt
návštěvníci knihovny ve Vranovicích. Stejnojmenná výstava
fotografií je dílem studenta stavitelství a vranovického rodáka
Jana Hrušeckého. Poutavou formou přibližuje divákům
historické i moderní stavby Česka i ty, které ho oslovily
v zahraničí.
Vranovický zpravodaj

Jan Hrušecký fotografuje asi pět let a jak sám říká,
nevyhýbá se žádnému tématu. Architektura ho ale oslovuje
nejčastěji. „Linie konstrukcí, detaily staveb, struktury povrchů
a tvarové kompozice vytváří úžasné obrazy. Obrazy, kterými
chci ukázat ostatním svůj pohled na svět a místa, na která
by se třeba ani nedívali. Doufám, že některý z mých obrázků
vyčaruje divákům úsměv na tváři, udělá lepší den, dá podnět
k zamyšlení nebo alespoň zaujme jejich pozornost,” přeje si Jan
Hrušecký. Výstava ve vranovické knihovně potrvá do konce
srpna.
-hum-

Nové knihy:























Běh o život - Stephen King - sci-fi z nedaleké budoucnosti
Můj obyčejný život – Pavel Nedvěd – životní příběh
proslulého fotbalisty
Klášterní madrigal – Vlastimil Vondruška – historický
román
Tajemství rytířů Templu - Jiří Stibral – historie - středověk
Jeden den – David Nicholls - úspěšný román ze současné
Anglie
Poslední přítel - Tahar Ben Jelloun – román – bestseller
Věčná dobrodružství Kapitána Školky – Robert Fulghum živočichopis
Důvěřuj, ale pak se moc nediv- Zita Marinovová - román
pro ženy
Křížová palba - Dick a Felix Francis – detektivka, napětí
Mrtvá jako Pompeje - František Uher – detektivní povídky
Nemesis – Jo Nesno – detektivní příběh
Kletba markomanské královny – Naďa Horáková –
detektivka
Miluj mě ironicky - Maxim E. Matkin - tajemství mužskoženské komunikace
Špaček v porcelánu – aneb etiketa vole! - Ladislav Špaček –
pro mládež i dospělé
Bohyněmi za sedm dní – Sue Limb – čtení pro dívky
Dokonale krásná – Lisa Clark – čtení pro dívky
Modrý měsíc - Alyson Noëlová – čtení pro dívky
Lekce lásky - Jacqueline Wilsonová – čtení pro dívky
Klářin sen – Pia Hagmarová - Klára miluje koně – čtení
pro dívky
Upíří ségry - Já ho prostě miluju! - Franziska Gehm –
mládež - dobrodružné
Lumpíček a Rošťanda – Zuzana Pospíšilová – pro děti 3 – 7
let - příběhy
Hraničářův učeň – John Flanagan - 10 dílný soubor
historických fantasy příběhů pro mládež

Otevírací doba knihovny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16 – 19 hodin
zavřeno
08 – 11 hodin
16 – 19 hodin
16 – 19 hodin

Vranovický zpravodaj

Společenské dění
Tradiční hody se blíží
Hody se uskuteční ve dnech 20 .- 22. 8. 2011. V sobotu hraje
kapela Impuls, v neděli dechová hudba Sokolka a v pondělí
skupina Fantazie. Začátek je vždy od 20 hodin, vstupné je 80,- Kč.
Pořadatelem je SK Vranovice ve spolupráci s Vranovickou
chasou. Účastní se i malí stárečci pod vedením Zdenky
Zlámalové.
pátek - stavění máje
sobota - večerní zábava
neděle - průvod obcí a večerní zábava
pondělí - večerní zábava
První pár bude tvořit Iveta Blechová a Dominik Kurka,
malé děti se učí Moravskou besedu, kterou ukáží společně se
stárky. Malých stárečků půjde zhruba 10 párů, velkých stárků
půjde 12 párů. Všichni domácí, rodáci i hosté jsou srdečně
zváni
SK a Vranovická chasa.

Den dětí se kvůli počasí
konal o týden později

Fot

Přesto se všichni bavili naplno
Na šest set lidí přišlo
v sobotu 4. června
2011 na fotbalové
hřiště oslavit Den
dětí. Zhruba polovinu
z nich tvořili právě malí
oslavenci. Přes dvacet
soutěžních stanovišť
pro ně připravili místní
spolky a sdružení, ale i dobrovolníci z řad občanů Vranovic.
Za získané body v soutěžích bylo každé dítě odměněno
dárečkem. K dalšímu dovádění caparti hojně využili skákadlo,
vláček, velký zájem byl o letošní novinku malování na obličej
v režii Andrey Lastomirské. Kluci mohli
nakouknout do policejního auta s nímž
na hřiště přijeli policisté z Pohořelic nebo
prozkoumat auto hasičů.
Pobavení poskytlo i cirkusové
a kouzelnické vystoupení mezi nímž
nechyběla módní přehlídka cvičených psů.
Odvážnější se povozili v sedle jezdeckého
koně a ti nejodvážnější vběhli i pod obří
sprchu, kterou pro ně na závěr připravili
dobrovolní hasiči. Ti znalí si už pro tuto příležitost s sebou
na hřiště vzali plavky či náhradní oblečení. Jiní se neostýchali,
hadříky sundali rovnou a nechali na sobě jen to nejnutnější.
Všechny připravené dárky byly rozdány, všechno
připravené občerstvení bylo vypito a snězeno.
Všem, kteří se na organizaci dne dětí pod hlavičkou obce
a kulturní komise podíleli, patří velké poděkování. Jejich
seznam by se sem nevešel.
-hum7

Na letní kino přišlo málo
diváků
Snaha o obnovení tradice letního
kina ve Vranovicích se příliš nevydařila.
Diváky nepřilákal pečlivý výběr filmů,
který byl sestavený z nových premiérových
snímků, ani nabídka posezení na fotbalové letní zahrádce
s občerstvením. Od původního záměru grilovaného masa
a cigáry organizátoři upustili po prvních dnech, když jim zbyly
téměř všechny suroviny.
Během pěti promítacích dnů, od 19. do 23. června 2011,
přišlo na filmy kolem 140 diváků, a to byla návštěvnost posílena
o zájemce z Přibic a sousedních vesnic.
Když se ve Vranovicích promítalo letní kino naposled před
sedmnácti lety přišlo na něj asi 1500 diváků.
Otázkou zůstává, zda stojí za to pokus opakovat i v dalším
roce. Zorganizovat letní kino stojí totiž nemalé úsilí
a samozřejmě i peníze, jejichž návratnost závisí na počtu
prodaných vstupenek. Navíc řada lidí věnovala svůj volný
čas tomu, aby se promítání mohlo uskutečnit a někteří z nich
chodili celý týden spát až v jednu hodinu ráno. Teprve až se
smotalo plátno a poklidila se technika. V tomto případě patří
poděkování především Rosťovi Trojanovi a Petru Dofkovi,
kteří se mnou vytrvali vždy až do konce, i když nemuseli.
Byli ale i skalní věrní diváci, kteří přišli každý večer, dokonce
i ten poslední když pršelo. Na oplátku zažili „luxus” v podobě
soukromé lóže na tribunách. Zaplnilo je totiž pouhých sedm
diváků. A navíc, kapky deště, které dopadaly na střechu tribuny
a diváci seděli v suchu, vytvořily zvláštní večerní kouzlo. To
domácí peciválové nepoznají.
Dagmar Humpolíková

Pyžamová párty překvapila
Tak málo lidí nikdo nečekal
V sobotu 25. 6. 2011 se konala Letní noc s názvem
Pyžamová párty. Pořádaly ji Vranovické ženy. Tak malý zájem
hostů ale nikdo nečekal. Nevíme co se stalo, ale pouhých 60
platících účastníků akce nás opravdu zaskočilo. Možná to bylo
tím, že v okolí bylo souběžně moc akcí.

Foto: Archív Dita Trojanová
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To by ale nebyly vranovické baby, kdyby se tím nechaly
zaskočit. Užily si zábavu i tak. Tancovalo se a zpívalo se
s kapelou Trio Relax až do tří hodin ráno. Hodnotilo se
i nejlepší pyžamo. Vyhrála Kateřina Hrušková, která měla
na obličeji dokonce i noční pleťovou masku.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přišli. Stejně to byla
bezva zábava.
Za Vranovické baby
Hanka Celnarová

Ženský pohárový turnaj
v Drnholci
V neděli 17. 7. 2011 se Vranovické baby zúčastnily
fotbalového utkání ženských družstev v Drnholci. Celkem
se zúčastnila čtyři družstva: Pohořelice, Drnholec, Vranovice
a Kotvrdovice. Musím říct, že jsme si to užily i vzhledem
k velkému věkovému rozdílu našich protihráček. Průměrný
věk našeho družstva totiž činí asi tak 35 let, u ostatních
družstev byl tak 15 let. Zažívaly jsme rozporuplné situace. Běžet
například proti dvanáctileté dívence, pokud ji vůbec dohoníte,
máte strach, abyste jí neublížily. Jenže ona vás oběhne a hned
je v prachu. Naštěstí vranovické baby mají smysl pro recesi ,
proto je konečné čtvrté místo nemrzelo. Musím říct, že jsme se
radovaly ze všech nejvíc.
Hlavně chválíme vranovické fanoušky, kterých bylo
na hřišti nejvíc ze všech a bezvadně nám fandili. Moc děkujem.
Bylo to krásné nedělní odpoledne, které jsme zakončily
v restauraci na hale, tak jak to dělají vranovičtí fotbalisti.
Příště hrajeme:
Turnaj žen O pohár předsedy TJ Sokol Pohořelice
Sobota 13.8.2011 – fotbalový stadion TJ Sokol Pohořelice
13:00-13:45 1.semifinále - Pohořelice : Cvrčovice
13:50-14:35 2.semifinále – Přibice/Drnholec : Vranovice
15:00-15:50 o 3.místo
16:00-16:45 finále
16:45 Travesti šou – Miss Angelika – vyhlášení 3. a 4. místa
a předání cen
Za Vranovické baby
Hanka Celnarová

Vranovický zpravodaj

Recesistický biatlon
na běžkách
Příznivci neformální zábavy a recese jsou zváni na bláznivý
závod na běžkách bez sněhu. Uskuteční se v sobotu 13. 8. 2011
v lokalitě U Hlinku. Začátek je ve 14 hodin, prezentace smělých
závodníků a závodnic je půl hodiny před začátkem.
Pozor poběží se na prašné cestě, proto organizátoři
doporučují použít takovou lyžařskou výstroj, se kterou už
nebudete chtít v zimě skutečně lyžovat. Za běžky se uznávají
v tomto případě i přivázané střešní latě.
Pravidla:
Startují závodníci na běžkách v žertovných převlecích,
v průběhu závodu je čeká střelba na terč.
Oceněn bude nejrychlejší běžec, nejlepší střelec a nejlepší
maska.
Pořadatelé: Vranovické divočák a Nezpapaláš

Z redakční pošty
O Stromech a Lidech
V posledních několika číslech tohoto časopisu se objevila
řada reakcí na úpravy veřejných ploch a zeleně v naší obci. Téma
jistě velmi citlivé pro každého z nás. Na jednu stranu slyšíme,
že obec získala nemalé peníze na tyto úpravy a na straně
druhé se ozývají názory lidí na to, jak by takovéto úpravy měly
vypadat. Vzhledem k svému vzdělání (ekotoxikologie) jsem měl
možnost slyšet řadu přednášek na téma vztah člověk versus
příroda a proto bych si dovolil i já komentovat poslední dění
v naší obci z hlediska úpravy veřejných ploch. Jsem občanem
Vranovic teprve devátým rokem (a jak mne řada lidí zná, jsem
spíše víc v práci než ve Vranovicích) a proto si dovolím posoudit
stav nezaujatě z dlouhodobějšího hlediska. Osobně považuji
provedení úprav veřejné zeleně naší obce (kácení stromů, úpravy
ploch na městské plytké trávníky mezi betonovými obrubníky)
v uplynulých třech letech za zbytečně moc radikální a nešťastné.
Hned vysvětlím proč. Protože to v žádném z uplynulých článků
nezaznělo, chci tu zmínit jeden základní a neoddiskutovatelný
fakt - strom je živoucí bytost, která si zaslouží naši pozornost
a kterou stojí za to poznávat, vnímat a vážit si jí. Její věk
je srovnatelný s věkem lidským, ba dokonce člověka předčí.
A podobně jako mladí a staří lidé k sobě patří ve vyváženém
lidském společenství, patří k sobě také stromy všech věkových
kategorií ve vyvážené výsadbě. Staré stromy zadržují přirozeně
vláhu a mají vybudovaný vlastní ekosystém v jejich korunách
hnízdí ptáci a žije tu hmyz. Bylo vědecky prokázáno, že fungují
jako přirozená klimatizace ve městech a snižují prašnost a dávají
tím lepší šanci vyrůst ve své blízkosti stromům mladým, které
podobně jako děti tyto schopnosti teprve velmi pomalu získávají.
Vzrostlé stromy poskytují také útočiště ptákům a stín člověku
ve vyprahlých letních dnech, čímž oživují vesnici. Vesnické stromy
vždy poskytovaly dospělým i dětem radost z plodů které dávají
– třešně, ořechy, švestky. Vzrostlé stromy proto mají v lidských
sídlech veliký význam. Chci proto poprosit ty, kteří dohlíží
na úpravu obce, aby se zamysleli nad tím, že když staré stromy,
vykácí místo údržby a místo nich vysadí nové – mladé a parkové,
budou tyto děti do své „dospělosti“ růst řadu let, po kterou
Vranovický zpravodaj
1 foto – sekce farnost - článek Ministrantské schůzky

budou v obci chybět stromy obyčejné vesnické – vzrostlé krásné
a fungující. Vždyť řadu stromů, co z naší obce v posledních třech
letech zmizelo, často stačilo jen prořezat a mohly nám ještě řadu
let zpříjemňovat život.
Pavel Kukleta

Římskokatolická farnost
Ministrantské schůzky byly
zakončené táborákem
a soutěžemi
V uplynulém školním roce měly děti z vranovické farnosti
kromě pravidelného vyučování náboženství také možnost
jednou za čtrnáct dní po nedělní mši svaté načerpat nové
vědomosti, potřebné pro ministrování na schůzkách a společně
si zahrát. Během roku děti sbíraly razítka a samolepky za účast
na mši svaté a také kartičky s obrázky k nedělním evangeliím,
vydané v rámci biblického programu Vezmi a čti.
Program Vezmi a čti byl vyhlášen brněnským biskupstvím
jako součást přípravy na rok 2013, kdy si připomeneme
výročí 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území.
Informace o celém programu jsou dostupné na internetu
na www.vezmiacti.cz. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
organizátorům schůzek jmenovitě Jirkovi Klimešovi, Kristýně
Kučerové a Kristýně Vybíralové za jejich obětavý přístup
a za čas, který věnovali přípravě programu, panu řediteli ZŠ
Vranovice Mgr. Oldřichu Vybíralovi pak za zapůjčování
prostor školního klubu v době nepřízně počasí a také panu
faráři Josefu Malíkovi za duchovní podporu.

Vyvrcholením celoročních schůzek bylo uspořádání
táboráku na louce u skautské klubovny. Kromě opékání
špekáčků bylo pro malé ministranty připraveno několik her
a poté následovalo předání drobných odměn, které začínající
ministranty velmi potěšily. Závěrečný táborák byl bohužel
bez většiny organizátorů, ale zato se při něm zapojili i rodiče
ministrantů. Nezbývá nám než se těšit, že se po prázdninách
sejdeme ve stejně hojném počtu a budeme se opět snažit
abychom se vzájemným setkáváním připravili na náš úkol
- lépe ministrovat - sloužit Bohu a Pánu Ježíši nejen při mši
svaté.
Pavel Kukleta
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Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1930)
seriál - díl II.
Vranovice, aneb zlatá svobodo našeho mládí
Jako všude jinde žily a žijí i ve Vranovicích rodiny
nejrůznějších příjmení. Dalo by hodně práce zjistit, které
z nich mají svůj prapůvod ve Vranovicích. Jisté ale je, že jména
Trojan a Toncr mají svůj původ v sousední Ivani, Hrozínek,
Šopf, Veleba a Rujzl v Přibicích, příjmení Švarc, Rorer a Furch
jsou častá v Uherčicích.
Co do počtu převládají ve Vranovicích rodiny s příjmením
Dofek: Pepík dvacáté, palír, Cyril, Rajmund, Vilém v uličce,
Josef na Pardálově, kostelník Dorek, Emanuel, Josef poštmistr
a jeho bratři Jan a Jaroslav, Vašek řečený strda atd.
Stejný počet je i Pezlarů: Karel, František špidlón, Vilém,
Munda, Jan na Pardálově, Josef pohrabáč, Vilém železničář,
Jan, Riga a Josef na Přísnotické.
Četná jsou i příjmení Karpíšek, Celnar, Lounek, Šťastný,
Faron, Říčka, Klimeš, Hanuška, o něco méně je Rujzlů, Hejnů,
Kocmánků, Mahovských, Svobodů, Vitásků, Václavíků,
Procházků, Měřínských, Puců, Dvořáků, Tománků, Šopfů,
Staňků, Trojanů, Langů, Stříbrnských, Krutinů, Kudlů, Zajíců,
Kelblů, Hromků atd. Zcela ojedinělá příjmení měli ředitelé
škol – Zimolka a Marcelli. I příjmení Pavlů bylo ve Vranovicích
jediné. Rovněž tak jména Sochor, Šrom, Šabatka a Ficek.
Celá řada občanů měla a má svou přezdívku, jinak by se
v nich listonoš nevyznal. Tak Měřínský a Procházka byli Jozífci,
Šťastný mlíčák nebo desáté, Lounek Čojda, handréz, Láník,
branzula. Dofci se skrývali za přezdívky Pepík dvacáté, lában,
kifrc, MaryDory, pámbua. Pezlaři byli špidlón, mošna, munda,
riga. Tománek byl fakša, Šrom hárum deci, Pláteník hopasínek,
Vajsochr vajšédl, Jenda Valášek amatér, Soukal pšok, jeho
syn Jenda „č o dudut nuce lupnut, mladší Pepek byl pokec,
Mojžíšek mojšl, Tomeš báhuka, Rorer sorok, Slávek Faron
cibula, Laďa Říčka voňavé, Faron železničář magarón nebo
dudlona, ve vagoně u Pastviska žila nějaká katyvila, příjmením
snad Pešinová Kateřina.
Přezdívku měli snad všichni sportovci.
Mezi fotbalisty a hokejisty byl čupýrek, rutina,
gugýšek, džindža, ševc, bantam, milánek, carec,
čufla, féfka, šána, cambur atd. I moji vrstevníci
a spolužáci měli přiléhavé přezdívky: Janošík
slovenský hrdina, maglaj, melón, tichá, vanagu,
moťa, mauglí, mouchy vemte si mě, šeďa, šuli
(bez n), kacabaja. Učitelé Vaněk a Peškař si u nás
vysloužili přezdívku pytlík a mezulán (oni sami
nám tak říkali). Laudátová byla živá mrtvola.
Když jsme u těch příjmení a přezdívek:
málokdo ve Vranovicích znal rodinu
Baumgartnerovu, Rorerovu, Šopfovu, Furchovu,
málokdo řekl učitel Sekený, pro všechny to byl
Sekejné, Bankotnaři, Šopi, Róři, Furyši.
Samozřejmě že vím, komu ty přezdívky
patřily, ale nechme to zapomnění. Ona stejně
většina z nich už nežije.
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Vranovice měly v době mého mládí na 500 čísel a necelé
2000 obyvatel. Žíli tam půl na půl železničáři a zemědělci.
Logicky tak polovina z nich byli sociální demokrati, druhá
polovina lidovci. Někteří železničáři měli vysoká služební
postavení a majetky – Mahovský, Hrozínek, Juřiček, Němec – ti
tíhli k národním socialistům. Bohatí zemědělci – láník Lounek,
pololáníci Kubiš, Rujzl, Němeček a někteří velcí sedláci stranili
agrárníkům. Prostí ajznpoňáci a drobní kravičkáři neměli
na vybranou.
Ve Vranovicích byla obecná a třítřídní měšťanská
škola. Na obecné byl řídícím František Zimolka (bydlel
na Pinďulkách), učitelé Zweigenthalová, Kružík a Vaňková
z Vranovic, z Brna dojížděly učitelky Mikštajnová a Průšová,
z Rakvic Režná. Ředitelem měšťanky byl Antonín Marcelli,
jednotlivým předmětům učili učitelé Vaněk, Chmela, Sochor,
Peškař, Mahovská, Laudátová, Šrámová, později Sekený, Veleba
a Florián.
Do měšťanky chodili žáci z okolních vesnic – Uherčic,
Velkých Němčic, Přísnotic, Žabčic, Ivaně a Přibic. Se mnou
sedával v lavici Němčičák s podivným jménem Róchus Böhme.
Farnost byla jen pro vranovické a řídil ji farář Jan Pěnčík.
Kostelníkem byl Dominik Klimeš, po něm Dofek řečený Mary
Dory.
Četnická stanice, jejíž osazenstvo tvořili četníci Manner
a Kocmánek, byla umístěna v přízemí poschoďové budovy
vedle obchodu Jana Suchého.
Obec měla svého strážníka, policajta a hlásného v jedné
osobě. Zprvu jím byl nějaký Jan Bortl, po něm až do osvobození
nosil uniformu Vilém Zajíc. Obecními zaměstnanci byli rovněž
polní hlídači a pastýř. Na našich výpravách do Vinohrádků nás
zprvu honíval Hary Girgl, po něm Bortl, děda Berka, naposledy
Dofek, řečený lában. Z toho jsme měli největší strach. Pastýř
obýval pastoušku u hasičské zbrojnice, měl na starosti
plemeníky a pásával krávy a kozy. To já už ale nepamatuju.
Pastuchové se střídali, jedním z posledních byl děda Kučera.
Potichu, aby nás nedejpámbu neslyšel, jsme na něj volávali:
“Stréčku Kučero, co to u vás bučelo? Muselo to něco bét, buďto
kráva nebo bék.“ Matěj Faron už nebyl na pastoušce, měl
býkárnu na Dvořáčkovém u Floriánku.
Příště: Řemeslníci a obchodníci
Přepis: Lenka Jančová
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Z činnosti spolků
ČSZ – vinaři Vranovice
Vranovičtí vinaři zahájili
provoz muzea vinařství
s vinotékou
Místní sdružení vinařů ve Vranovicích v sobotu 11. 6. 2011
zahájilo provoz muzea vinařství s vinotékou vranovických
vinařů. Na zahájení přišlo přes sto návštěvníků, kteří si
za doprovodu cimbálové muziky mohli vychutnat vzorky
od místních vinařů, kterých bylo v nabídce téměř 70.

Foto: Dagmar Humpolíková
Prostory muzea vinařství s vinotékou se nachází
ve dvoře obecního úřadu a kromě několika zajímavých
exponátů z historie výroby vína, je možnost zakoupení vín
od vranovických vinařů. Jsou zde i prostory k posezení jak
uvnitř, tak i na venkovní terase s možností posezení u skleničky
dobrého vína. V nabídce jsou také nealko nápoje, káva, čaj
a pro osvěžení v letních dnech také mražené výrobky. Provozní
doba je prozatím stanovena víkendově a to: PÁ 13,00 – 20,00,
SO 10,00 – 20,00, NE 10,00 – 18,00. Srdečně zveme k návštěvě
všechny milovníky vína z Vranovic i okolí.

závodů mohl pouze přihlížet. Odstartováno bylo tradičně
v 6:00 hod. Krásný den sliboval pěknou chytačku. Pstruhům
se ale do toho moc nechtělo, a tak první ulovenou rybou byl
kapr kolem padesáti. Asi hodinu to celkem bralo, ale později
začalo záběrů ubývat. V devět hodin se začaly roznášet lístky
do tomboly. První cenou z pětatřiceti byla tradičně uzená
kýta. Cenu útěchy do tomboly, salám dlouhý metr věnoval
pan Karel Vrátný. Losování proběhlo v 11:00 hod. První cena
sice nezůstala ve Vranovicích, ale šťastnou ruku měl člen
místní rybářské organizace. Vyhlášení tomboly skončilo za pět
dvanáct. Ve 12:00 hod. byly závody ukončeny. Sčítání úlovků
netrvalo dlouho. První místo putovalo do Přibic, fotoaparát
za druhé místo si odnesl Roman Kunz z Vranovic , třetí místo
získal Martin Reim ze Židlochovic a čtvrté místo věnoval
opět pan Karel Vrátný, tentokrát salám půl druhého metru,
na tom si pochutná Martin Goldamer ze Žabčic. Flašku zelené
za nejmenší rybu, plotici 12 cm si převzal Jan Jakš z Pohořelic.
Co se nakonec všechno ulovilo? 56 kaprů největší měřil 60 cm,
19 cejnů, 6 línů, 4 plotice, 3 pstruzi, po dvou jelec, okoun,
perlín a jeden úhoř. Někdo si řekne nic moc, ale po porovnání
se závody v okolí to dopadlo docela dobře. Po závodech se ještě
dojídalo, dopíjelo a hlavně debatovalo o tom jak na ně vyzrát
příští rok. No, uvidíme.

Kolektiv vranovických vinařů
Více na www.vranovice.eu sekce aktuality

Moravský rybářský svaz MO
Vranovice
Rybářské závody 2011
V prvním červnovém víkendu se na rybníku Stříbrňák
konaly rybářské závody pro děti i dospělé. V sobotu si 110
dospěláků přišlo zasoutěžit o LCD televizor, fotoaparát
a rybářské vybavení. Vysazeno bylo mimo původní obsádku
600 kg kapra v délce 45 – 60 cm a 30 kg pstruha duhového.
Místenky byly prodány již v předprodeji, kdo přišel v den
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Neděle patřila těm menším. Zasoutěžit si přišlo 86
závodících z 15 okolních obcí, z toho 23 holek. Díky sponzorům
byli připraveny ceny pro všechny. Tak jako v sobotu, opět nás
uvítalo sluníčko a jasná obloha. Ikdyž dospělákům pstruzi
nebrali, přivezlo se v sobotu dalších 30 kg. Zahájeno bylo v 6:00
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hodin. Hned po startu začalo brát, někomu se podařilo úlovek
navést do podběráku, druhý musel počkat na záběr další. Opět
fungovalo občerstvení a jako obvykle pro děti bylo připraveno
zdarma. Ryba je na hluk citlivá. Jak tak děti poletovaly pro
občerstvení, přece jenom rybám přestávalo chutnat. Kapři
přestali brát úplně a pstruzi, po povoleném vnadění do konce
závodů celkem brali. V 10:00 hod. se závody ukončily.
Vyhodnocení trvá trochu déle, protože se sčítají všechny
ulovené ryby. Pro vyplnění času se pozval místní fanda do koní
i s jeho ,,koníčkem“. Kdo měl zájem, mohl se na koni projet.
Asi v 11:00 hod bylo sečteno. První cena , tak jako v sobotu,
putovala do Přibic, druhou cenu naviják zaslouženě vyhrál
Marek Vetr z Vranovic a třetí místo feedrový set si odnesl
Ondra Soukal z Přibic. Další ceny se rozdělovaly skoro hodinu.
Celkem ulovilo rybu 28 soutěžících, 57 pstruhů, 18 kaprů, 10
cejnů, 6 plotic, 6 línů, 3 okouni, 3 perlíni a po jednom karas
a úhoř. Největšího kapra 60 cm zdolal Marek Vetr. Naopak
nejmenší rybu plotici 10 cm ulovila Kristýnka Řehořová.
Závody se zdařily.

Foto: Luboš Mrkvica
Jediné, co mně mrzí je, že někteří rodiče drželi prut a lovili
ryby častěji než jejich ratolesti. A věřte, že si toho všimli hlavně
ti, kteří přišli soutěžit poctivě. Příští závody budou už s úpravou
propozic a menší změnou hodnocení.
Závěrem bych poděkoval všem co se na přípravě podíleli
a hlavně sponzorům: Obec Vranovice, Obec Velké Němčice,
SW Motech Vojkovice. Obec Křepice, Vinařství Reim
Židlochovice, MY-Carp Michal Lesnek Vranovice, Vrátný
Karel Vranovice, Kopřiva Antonín příslušník 63 PTP
Přísnotice, Eurookna Ludvík Vranovice, Klempex Vranovice,
Dřevomonta Židlochovice, Pila Vacek Vranovice, Kurka
a společníci Vranovice, Sportbar Vranovice, Valnoha-bazény
a příslušenství Vranovice, Restaurace U Fialů Vranovice,
Pneuservis Bartoš Vranovice, Nevěděl Eduard-zámečnictví
Velké Němčice, f. Moracell Žabčice, Klimus Ladislav Velké
Němčice, Kilinger-rybářské potřeby Vranovice, Kovovýroba
Olejník Přísnotice, Bažant Igor Velké Němčice, Nová Morava
o.s., Sklenářství Svoboda Pohořelice, Mlýn Pouzdřany,
Havrilla řeznictví Vranovice, Czechmeister Zdeněk Přísnotice,
Vinařství Dofek Vranovice, Vinařství Celnar Vranovice.
Závěrem bych chtěl upozornit zájemce o rybaření, že kurz
pro dospělé bude zahájen v únoru 2012 a kroužek pro mládež
v říjnu 2011. Přesné termíny budou upřesněny na plakátech
a webových stránkách.
Luboš Mrkvica
Více na www.vranovice.eu sekce aktuality
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Vranovická chasa o.s.
První zábava
Vranovické Chasy se vydařila
Kdo přišel, určitě nelitoval. Zpočátku sice vše vypadalo
bledě, odpoledne střídavě pršelo a nepršelo, Chasa propadala
panice. Naštěstí kolem sedmé hodiny se vše obrátilo k dobrému
a počasí se umoudřilo.
Kousek po osmé hodině večerní zahájil celou zábavu Jiří
Helán se svou kapelou Malá Moravěnka. Uvedl Chasu a vše tedy
mohlo začít. Kromě tradičních valčíků a polek zazněly i známé
evergreeny. Kolem desáté začal Malou Moravěnku střídat
taneční orchestr Junior Band z Pohořelic. Jejich repertoár byl
již trošku odlišnější a tanečníci si mohli střihnout například
i blues, jive nebo cha-chu. Na závěr se pro ty nejvytrvalejší
návštěvníky předvedla skupina Natural 95 z Miroslavi.

O půlnoci předvedla Vranovická chasa své dopředu
avizované překvapení - choreografii na Tepláky od Nightwork.
Od všech přihlížejících sklidila za své vystoupením bouřlivé
ovace. Dále také vystoupil Martin Valla se svým zumba
vystoupením, kdy na parket dokázal dostat snad všechny, kteří
se přišli podívat.

Foto: Pavlína Kurková
Sice se večer dostavilo jen necelých dvě stě návštěvníků
(za což pravděpodobně mohlo velkou měrou nestálé počasí),
všichni se ovšem skvěle bavili a těžko bychom pravděpodobně
hledali někoho nespokojeného.
Již teď začíná Vranovická chasa o.s. plánovat další akci od 20. do 22. srpna bude ve spolupráci s vranovickými fotbalisty
pořádat tradiční hody. Proto si tento termín nezapomeňte
zapsat do kalendáře a určitě se přijďte podívat.
Michal Rapco ml.
Více na www.vranovice.eu sekce aktuality
Vranovický zpravodaj

Sbor dobrovolných hasičů
Po kratší odmlce se opět hlásíme se stručným přehledem
naší činnosti.
Na úvod bychom chtěli poděkovat firmě AGRO Klimus
za umožnění garážování předchozího zásahového vozidla Š706
v areálu firmy.
Během jara tohoto roku jsme vytvořili internetové stránky
našeho sboru a doufáme, že se budou čím dál více dostávat
do povědomí místních občanů. http://hasicivranovice.
webnode.cz/

Sběr železného šrotu
V sobotu 16. 4. 2011 jsme provedli sběr železného šrotu.
Všem našim spoluobčanům velmi děkujeme. Děkujeme též
firmě AGRO Klimus, která nám každoročně zapůjčuje vlečku.

Hasiči učili děti
Na počátku června navštívili naši hasičskou zbrojnici
spolu se svým učitelským doprovodem žáci druhých, třetích
a šestých tříd. Ve společenské místnosti pro ně byla připravena
preventivně výchovná přednáška z oblasti požární ochrany.
Výuku vedl lektor a profesionální hasič ze stanice v Pohořelicích
nadstrážmistr Bc. Miroslav Štěpaník. Děti měly možnost se
seznámit, a to především zábavnou formou, se základy požární
ochrany. Učily se například jak přivolat správně pomoc voláním
na tísňové linky, jak se zachovat v nejrůznějších nebezpečných
situacích a ty starší měly možnost vyzkoušet si také zásahové
oblečení skutečných hasičů. Součástí bylo promítání krátkých
naučných filmů, fotografií a prohlídka našeho zásahového
vozidla a zbrojnice. Za jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce Vranovice se této akce zúčastnili Marek Augustin, Aleš
Hanuš, Jan Rohrer a Pavel Verner. Doufáme, že se dětem
připravená přednáška líbila a budeme se těšit příští rok opět
na další nové „druháčky“ a šesťáky.

Spolupráce na dni dětí
V sobotu 4.6.2011 se náš sbor účastnil oslav dne dětí
na fotbalovém hřišti. Pro děti jsme měli připraveny dvě
soutěžní disciplíny a to házení míčky na terč (šašek) a běžecké
závody s hasičskou výstrojí. Na závěr jsme na přání dětí skropili
plochu hřiště a tím i děti samotné velkou sprchou z vodního
děla. Za jednotku sboru dobrovolných hasičů se této akce
zúčastnili Aleš Hanuš, Marek Augustin, Jakub Hanuška, Aleš
Ficek a Pavel Verner.
Byli bychom rádi, kdyby se do příprav zapojili i další
členové našeho sboru! Rádi bychom příště vytvořili více
soutěžních stanovišť a z naší strany připravili program
bohatější a pestřejší.

Krajské kolo požárního sportu
V sobotu 11. 6. 2011 vypomáhala naše jednotka
dobrovolným hasičům v Přísnoticích při pořádání krajského
kola v požárním sportu. Z naší cisterny jsme prováděli
doplňování vody. Přesvědčili jsme se, že závody v požárním
sportu na krajské úrovni, jsou fyzicky velmi náročné
a smekáme před výkony některých soutěžících. Za jednotku
sboru dobrovolných hasičů se této akce zúčastnili Jan Rohrer,
Pavel Verner a Marek Augustin.

Vranovický zpravodaj

Video ze zásahu
Dále bychom Vás chtěli upozornit na existenci videa
ze zásahové činnosti naší jednotky. Bylo vytvořeno během
výjezdu na taktické cvičení do obce Ivaň. Toto video si můžete
přehrát na stránkách http://www.youtube.com/ jako video
s názvem „JSDH Vranovice, TC - Ivaň 6/2011“ nebo i přímo
prostřednictvím hlavní stránky našeho webu.

ZÁJMOVÝ KROUŽEK – MLADÝ HASIČ
Uvědomujeme si, že je potřeba postupně začít
vychovávat nové „budoucí“ hasiče a celkově v rámci naší
obce i více pracovat s dětmi a mládeží a proto od září 2011
chystáme spuštění zájmového kroužku MLADÝ HASIČ.
Tento zájmový kroužek bude určen jak pro chlapce
tak i pro dívky a budou se do něj moci přihlásit děti jak
z prvního tak druhého stupně ZŠ. Další podrobnosti
budou ještě doladěny a vše bude před začátkem nového
školního roku oznámeno.
Náplní činnosti mladých hasičů všeobecně je
vzdělávání dětí nejen v oblasti požární ochrany (při níž
děti získávají znalosti, ale i praktické zkušenosti ze všech
oblastí hasičské činnosti, včetně požárního sportu), ale
také vedení ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě,
její ochraně i využívání. Nedílnou součástí náplně pro
dětskou aktivitu v kolektivu jsou nejrůznější soutěže, hry
a poznávací výlety. Dominantou by se mělo stát vytvoření
družstev pro soutěže v požárním sportu. Jak takový
požární sport v dětském resp. mládežnickém podání
vypadá se můžete podívat na našich stránkách.
http://hasicivranovice.webnode.cz/kalendar-akci/

Výjezdy a činnost za období
červen – červenec 2011
Dne 4. 6. 2011 v 13:45 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár
trávy v obci Přibice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem
CAS 25 K Liaz v počtu 1+5 ve složení Aleš Hanuš, Marek
Augustin, Miroslav Veselský, Pavel Verner, Aleš Ficek, Jakub
Hanuška. Jednalo se o požár strniště o rozloze cca 20x5 metrů.
Zasahovali jsme společně s jednotkou HZS Pohořelice pomocí
vysokotlakého proudu a jednoduchých hasebních prostředků.
Dne 6. 6. 2011 v 17:04 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár
trávy v obci Přibice. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem
CAS 25 K Liaz v počtu 1+2 ve složení Pavel Verner, Miroslav
Veselský, Aleš Ficek. Jednalo se o požár starého hnojiště za obcí
Přibice ve směru na Vranovice.
Dne 6. 6. 2011 v 18:32 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár
nízké budovy - chatky u autokempu Merkur u Pasohlávek.
Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz
v počtu 1+3 ve složení Aleš Hanuš, Pavel Verner, Miroslav
Veselský, Aleš Ficek. Průzkumem bylo zjištěno, že jde o požár
trávy v sousedství chatové oblasti. Jednotka byla ponechána
v záloze a nezasahovala.
Dne 17. 6. 2011 v 9:02 byl jednotce vyhlášen výjezd
na požár výrobních a skladových prostor, stolárna p. Vavříka
v Přibicích. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25
K Liaz v počtu 1+4 ve složení Aleš Hanuš, Marek Augustin,
Jan Rohrer, Pavel Verner, Martin Vaníček. Na místě jsme byli
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velitelem zásahu informováni, že se jedná o tzv. prověřovací
cvičení s cílem zjistit dojezdové časy a akceschopnost
jednotek. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Pohořelice, HZS
Židlochovice, SDH Vranovice a SDH Přísnotice. Naše jednotka
dostala za úkol prověřit funkčnost hydrantové sítě, připravit
doplňování vody zasahujícím jednotkám a vytvořit zálohu
v dýchací technice.
Dne 21. 6. 2011 v 10:08 byl jednotce vyhlášen výjezd
na požár ZŠ v obci Ivaň. Jednalo se o taktické cvičení s cílem
ověřit součinnost zasahujících jednotek. Jednotka vyjela
na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+5 ve složení
Aleš Hanuš, Marek Augustin, Jan Rohrer, Pavel Verner, Ladislav
Pokorný, Tomáš Soukal. Naše jednotka dostala za úkol provést
odvětrání objektu pomocí přetlakové ventilace a prověřit
funkčnost hydrantové sítě. V dýchací technice zasahovali
Marek Augustin a Aleš Hanuš.
Dne 6. 7. 2011 v 10:15 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár
lesa u obce Ivaň. Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem
CAS 25 K Liaz v počtu 1+2 ve složení Aleš Hanuš, Marek
Augustin a Pavel Verner. Po příjezdu na místo zásahu bylo
průzkumem zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení sena.
Na místo přivolána policie ČR. Poplach byl současně vyhlášen
také jednotkám HZS Pohořelice, HZS Mikulov a SDH Ivaň.
Dne 12. 7. 2011 vyjela jednotka na žádost starosty obce
k pročištění kanalizace na ulici Květná ve Vranovicích.
S vozidlem CAS 25 K Liaz se výjezdu zúčastnili Aleš Hanuš,
Jan Rohrer a Marek Augustin.
Dne 17. 7. 2011 ve 14:31 byl jednotce vyhlášen výjezd
na požár suché trávy u obce Přibice. Jednotka vyjela na místo
zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+3 ve složení Aleš
Hanuš, Pavel Verner, Aleš Ficek a Miroslav Veselský. Jednotka
pro nenadálou technickou závadu na vozidle na místo události
nedorazila. Vozidlo bylo následně opraveno.
Za SDH Marek Augustin a Jan Rohrer
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Klub důchodců
Občanské sdružení Diakonie Broumov poslalo na obecní
úřad děkovný dopis za pomoc při charitativních sbírkách. Patří
především Klubu důchodců, jehož členky sbírky organizují
a všem obyvatelům, kteří přispěli.
-humPřepis dopisu:
V Broumově dne 8. 7. 2011
Vážení přátelé,
dovolte abychom Vám tímto
dopisem co nejsrdečněji poděkovali
za Vaši obětavou práci.
Ceníme si pomoci, které se nám
dostalo od všech organizátorů při sběru
textilního materiálu. Tímto chceme
poděkovat také všem občanům, kteří
ochotně poskytli materiální pomoc
při této akci. Vaše sociální cítění nám
dává prostor k tomu, abychom mohli
plnohodnotně pokračovat v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni
na Vaši pomoc.
Věříme, že se naše spolupráce bude rozvíjet i v dalších
letech.....
S pozdravem PhDr. Vítězslav Králík
Klub důchodců pořádal 11. 6. 2011 zájezd do Dačic
a Slavonic. Jako vždy pod vedením Dr. Hlouška jsme viděli
zas kus naší krásné vlasti, dva nádherné zámky a užili jsme si
pěkný den.
Jistě i na 2. pololetí naplánoval výbor nějaký zájezd.
Text a foto: Růžena Bauchová
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Sport
SK Vranovice – fotbal
Tak jsme to dokázali
Co se nepovedlo zástupu bývalých hráčů a funkcionářů
našeho klubu, povedlo se nám. Hráči mužů pod vedením
Viléma Dofka a Karla Hochmana, za podpory výkonného
výboru v čele s předsedou Rosťem Trojanem sestoupili poprvé
v klubové historii do nejnižší třídy. Naplnily se tak předpovědi
pana Martina Záblackého, který už vloni označil současné
vedení fotbalu za hrobaře vranovické kopané. Někteří hráči,
kterým patří hlavní díl odpovědnosti za tento „úspěch“ už
oznámili, že nemají zájem dál hrát ve Vranovicích soutěž,
na kterou mají výkonnost a znovu nám ukázali, co už dávno
víme, že jim vranovická kopaná neleží ani u pr…
Prozatím se jedná o Zdeňka Vybírala, Filipa Wächtera
a Radka Nevěděla. Výkonný výbor SK Vranovice jim oznámil,
že nedostanou povolení k odchodu z Vranovic a připomněl
jim, že mají minimálně morální povinnost pomoci ostatním
napravit to, co způsobili. Ke cti ostatním hráčům kádru patří,
že si uvědomují, co se nám povedlo a jsou ochotni udělat
maximum pro to, aby se čtvrtá třída hrála ve Vranovicích
maximálně jeden rok.
Náš další kolektiv – dorostenci, pod vedením Jana
Stankoviče a Mirka Ježe skončil na 4.místě ve III. třídě dorostu.
Je to jistě pěkné umístění, ale kdyby se dorostenci sešli alespoň
jednou týdně na treninku, určitě by jim neuniklo třetí, letos
ještě postupové místo. Pokud hoši svoji tréninkovou píli
nezlepší, budou mít jistě všechny předpoklady, aby po příchodu
mezi muže dosahovali stejných výborných výsledků jako muži
současní. Trenéři už neví, jak na ně. Obdivuju jejich vytrvalost
a neutuchající víru v lepší zítřky. Na podnět trenérů došlo
k dohodě o spolupráci mezi naším klubem a Sokolem Ivaň.
Dorost bude tedy hrát pod společným názvem Vranovice/Ivaň.
Žáci hráli ve společném družstvu s kluky z Pohořelic.
Hráli krajskou první třídu, skončili na sestupovém místě,
ale po reorganizaci žákovských soutěží jim bylo nabídnuto
setrvání v soutěži. Trenér za Vranovice, Zdeněk Měřínský,
po konzultaci s hráči již ve spolupráci nechtěl pokračovat
a do příští sezony vstoupí žáci pod hlavičkou SK Vranovice.
Základnu vedou Miloš Köhler a Jan Stankovič. Družstvo
základny se umístilo na 6. místě. Chlapci této kategorie nám
svým zápalem a nadšením dělají tradičně radost. Snad se nám
všem podaří v nich tento správný pohled a přístup udržet co
nejdéle.
Nová sezona pro muže a dorost začíná druhou srpnovou
nedělí, žáci a základna zahajují sezonu se začátkem školního
roku.
Doufám, že všichni hráči, kteří se dobrovolně rozhodli, že
budou fotbal ve Vranovicích provozovat, konečně pochopí,
že výsledek jejich práce je přímo úměrný vynaloženému úsilí
v přípravě. Pokud příprava probíhá v hospodě, výsledkem je
pak kocovina, ze které bolí hlava bohužel i ty, kteří zájem a chuť
mají. A diváka už vůbec trapný, chaotický a bezvýznamný
pohyb po zeleném obdélníku nezajímá. Taková představení
pak smysl postrádají a je lepší je ani neorganizovat.
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Tradiční hody
Na závěr ódy na radost srdečně zvu všechny
na sokolské hřiště, kde pořádáme ve dnech
20.-22. 8. 2011 tradiční hody.
V sobotu hraje IMPULS, v neděli SOKOLKA
a v pondělí FANTAZIE.
Začátek vždy od 20 hodin, vstupné 80,- Kč.

Babský fotbal
V sobotu 27. 8. 2011 po obědě proběhne
na fotbalovém hřišti již páté pohodové utkání
vranovických žen.
Jako předzápas bude sehráno utkání mužů
SK Vranovice – Zbytek světa.
K tanci a poslechu zahraje trio RELAX.
Vstupné dobrovolné.
Statistiky
Pro zájemce připojuji něco ze statistiky, kterou dodává
klubový kronikář Miloslav Bombela, všem utkáním mužů
osobně přítomen.






Muži A – účast v utkáních:
10x – Tomáš Unger, Aleš Ficek, Antonín Blecha, Radek
Nevěděl, Pavel Koubek, 8x – Vladimír Kotačka, Zdeněk
Vybíral, 7x – Filip Wächter, 6x – Tomáš Drábík, Petr Zetel,
Tomáš Veselý, Michal Ježa, 5x – Tomáš Mahovský, 4x – Jiří
Novák, Oleg Chmelík, 2x – Martin Mahovský, Michal
Škarpa, Jan Dofek, Rostislav Trojan, Jakub Krchňavý,
Tomáš Vachala, 1x – Martin Kurzweil, Ondřej Hamerský,
Miroslav Špringer, Ondřej Jelínek, Filip Dražka
Dorost – účast v utkáních:
8x – Marek Tetur, Miroslav Špringer, Michael Hanuš,
Tomáš Vachala, Stanislav Škňouřil,
7x Ondřej Rosa, 6x – Oleg Chmelík, Daniel Topinka,
Martin Halámek, Radim Blaha, 5x Jiří Suchánek, 4x –
Miroslav Ježa, 2x – František Mahovský, Radek Nevěděl,
Jan Svoboda
Pohárový turnaj mužů ve Vranovicích konaný v sobotu
25. 6. 2011 – výsledky:
SK Vranovice – Sokol POUZDŘANY 3:0,
OFK KĽAČANY – Sokol IVAŇ 5:0,
Sokol IVAŇ – Sokol POUZDŘANY 1:1 pen. 0:2,
SK Vranovice – OFK KĹAČANY 0:4
Za všechny fotbalisty Rosťa Trojan
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Nové hřiště si děti oblíbily
Ještě se dolaďují poslední úpravy, ale i tak se nové dětské
hřiště, které vyrostlo v sousedství cukrárny, těší velkému zájmu
dětí. Zvláště v odpoledních hodinách tu v doprovodu svých
rodičů testují houpačky, skluzavku i miniaturní horolezeckou
stěnu a vyhlídku na průlezce. Připraveno je i pískoviště,
funkční je i klasická pumpa s vodou. Nezbytným vybavením
jsou lavičky a odpadkové koše a dřevěné oplocení. V těchto
dnech ještě zaměstnanci obce dotvářejí terén hřiště.
Všechny atrakce pro děti mají nezbytný certifikát
bezpečnosti. Celková částka za pořízení dětského koutku činí
více než 370 tisíc korun. Obec je zaplatila ze svého rozpočtu.
V ceně je započítáno ještě dalších sedm laviček a odpadkové
koše, které budou umístěny na další místa v obci.
-hum-

Do školky se od září vejde
víc dětí
Má jednu třídu navíc
O jednu třídu navíc bude mít od září tohoto roku místní
mateřská škola. Vedení obce tak vyšlo vstříc zvýšené poptávce
rodičů po umístění dětí v předškolním zařízení. Celkem jich po
prázdninách nastoupí do školky o patnáct víc, než umožňovala
dosavadní kapacita školky.
„S nedostatkem míst ve školce se potýkáme už několik let.
Řešení jsme nakonec našli v prostorách školního klubu, který
sídlí v přístavbě budovy základní školy,” potvrdil starosta obce
Jan Helikar. Podle jeho sdělení stála přestavba klubu zhruba
sto šedesát tisíc korun. Zaplatila je obec ze svého rozpočtu.
„Hlavní práce spočívaly především ve stavebních úpravách
sociálního zařízení, tak aby vyhovovalo normám pro patnáct
dětí a personál. Prostory už prošly úspěšně kolaudačním
řízením, v těchto dnech proběhnou dokončovací práce a třídu
vybavíme nábytkem,” doplnil starosta.
Ve Vranovicích tak po prázdninách najde své místo ve
školce celkem devadesát dětí. Rodiče, kteří ještě donedávna
neměli jistotu, zda mohou s místem ve školce počítat, by podle
sdělení starosty měli mít už i oficiální písemné sdělení ředitele
školy o tom, že jejich dítě bylo do předškolního zařízení přijato.
-hum-
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Okolí Floriána zdobí nová
zídka

Občanská inzerce
 Prodám

Částečně chránící a částečně ozdobná nízká zídka
z štípaného kamene zarámovala bezprostřední okolí opraveného
Floriána. Její okraje zdobí nízký keřový porost. Zídka vznikla
v rámci projektu Regenerace veřejných ploch, jehož hlavní část
poběhla v květnu a červnu tohoto roku. Zhodnocení projektu
se věnuje starosta obce Jan Helikar v rubrice Starosti starosty.
-hum-

 Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající
astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku,
kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku.
T: 604961269
 Ultrazvuková čistička, úplně nová, dokonale a šetrně
vyčistí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky aj. drobné
předměty, velmi jednoduchá obsluha, český návod,
cena 490 Kč. I na dobírku.
T: 604961269
 Detektor kovů a elektrického. vedení, jednoduchá
lokalizace starých instalací při renovacích a přestavbách,
nový v orig. bal., jen 390 Kč. Zašlu i na dobírku.
T: 604961269
 Pěkný byt 3+1 ve Vranovicích. T: 776 345 343
Do obce zavítají vojáci a šermíři
Ve dnech 8. a 9. srpna 2011 potáhne naší obcí historická skupina vojáků
z Šermířského spolku Ursi o. s. Během jejich nocování můžete navštívit jejich dobové
ležení. Utáboří se zřejmě v blízkosti fotbalového hřiště. Bude upřesněno na obvyklých
místech. Vojáci a šermíři uspořádají pro místní zájemce i vystoupení. V pondělí kolem
17 a 18 hodiny. Sledujte informace zveřejňované na obvyklých místech v obci.
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SOBOTA 13.8.2011
od 13 hodin

TURNAJ ŽEN V KOPANÉ
O pohár předsedy TJ Sokol Pohořelice
Zúčastní se: Cvrčovice, Vranovice, Drnholec/Přibice, Pohořelice

od 17 hodin

UFO Pohořelice
vs.

MENŠÍKOVA 11

Dále: travesti show - Miss Angelika, imitátor Milan Pustil-Nepustil,
malování na obličej, skákací hrad, jízda na koni,
soutěže a hry pro děti a dospělé a další

od 20 hodin

Letní noc a diskotéka
FOTBALOVÝ AREÁL TJ SOKOL POHOŘELICE
VSTUPNÉ 50,- Kč, osoby do 150cm VSTUP ZDARMA
formace
Aktuální in
ci najdete
o dění v ob
novice.eu
na www.vra

 Počet obyvatel ke dni
25.07.2011
muži ............................................1028
ženy .............................................1044
celkem.........................................2072
z toho dospělí ..........................1751
děti ..............................................321
Zdroj: matrika OÚ
připravila Ivana Pospíšilová

Program kina Velké Němčice
9. 9. 2011.......Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna ............................ 19:30, vstupné 75,- Kč
16. 9. 2011 .......Lidice ................................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
23. 9. 2011 .......Harry Potter a relikvie smrti II ........................................ 17:30, vstupné 75,- Kč
30. 9. 2011 .......Pařba v Bangkoku ............................................................. 19:30, vstupné 75,- Kč

Společenská
rubrika
 Životní jubilea:
Září
Chmelová Růžena ....................84 let
Lucká Marie ..............................60 let
Faronová Marie ........................88 let
Záblacký Martin .......................82 let
Růžičková Jana..........................65 let
Bombelová Marie .....................82 let
Varmužka Josef .........................70 let
Faronová Anna .........................83 let
Čechovič Rudolf .......................60 let
Fojtíková Alenka ......................75 let
Trojanová Marie .......................85 let
Zajícová Marie ..........................70 let
Langová Bedřiška .....................82 let
Kelblová Miluška ......................70 let
Valihrach Václav .......................81 let
Říjen
Faronová Marie ........................85 let
Kelblová Marie .........................70 let
Fantová Zdeňka ........................83 let
Rujzlová Božena .......................85 let
Sedlická Božena........................82 let
Veselá Marie..............................88 let
Oblezarová Albína ..................88 let
Dofek Josef ................................65 let
Ponížilová Soňa ........................65 let
Hromková Vlasta .....................60 let
Furchová Helena ......................86 let
Stejskalová Růžena ...................81 let
Mach Jaroslav............................60 let
Fajman Josef..............................60 let

 Sňatky
Roman Länger
- Eva Doležalová
Jaroslav Frőhlich
- Jaroslava Václavíková

 Narození
Václavíková Nicol
Zobač David
Dvořák Ivo
Jelínková Aneta
Soukop Matěj

 Úmrtí
Schwarz Miroslav
Novotná Antonie
Dobešová Venuše
Vybíral Rudolf

Vranovický zpravodaj vydává Obec Vranovice, Školní 1, 691 25, IČO: 00283720. Redakční rada: Dagmar Humpolíková – odpovědná redaktorka, Marta Goliášová, Rostislav Trojan.
Korektor: Josef Varmužka. Vychází od června 1993. Registrováno ref. reg. Rozvoje Ok.ú. Břeclav. Reg.č. 370010197. Od č. 01/2007 vychází 6x do roka, každý sudý měsíc.
Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, distribuce zdarma. Č. 03/2011 vychází 4. 8. 2011, uzávěrka příštího čísla je 20. 9. 2011, vychází 4. 10. 2011.
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

