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Vánoční jarmark a rozsvěcení stromu (Foto: Dagmar Humpolíková)
V tomto čísle najdete:

Do adventu jsme vstoupili
s Betlémem a skřítky
27. listopadu 2011 - Do kouzelné vánoční nálady se v neděli odpoledne proměnilo
okolí kostela a Masarykovy ulice. Právě na tomto novém místě jsme letos společně přivítali
začínající advent. Kromě změny místa konání vánočního jarmarku je letošní novinkou také
slaměný Betlém z dílny Jaroslava Celnara a Renaty Měřínské. A také pohádkoví skřítci,
s jejichž pomocí jsme rozsvítili vánoční strom.
Několik stovek lidí se od jedné hodiny odpolední postupně scházelo na Masarykově
ulici, aby nakupovali z velkého výběru vánočního zboží, jež nabízeli stánkoví prodejci.
Fronta se tvořila u domácí zabijačky i horké medoviny. Živo bylo i u výtvarné dílny pro děti.
Skřítci nafukovali balonky a rozdávali dětem čokoládové zlaťáky. A děti z mateřské
a základní školy předváděly početnému publiku svá vánoční vystoupení. Ta tradičně patří
k nejroztomilejším částem adventního setkání. A letošní program, který děti pod vedením
svých učitelek předvedly, zaznamenal ještě vyšší úroveň než před rokem. Za to jim patří
poděkování.
Cenu pro nejstaršího účastníka jarmarku, nakládané sýry a teplé vlněné ponožky, si
odnesla jedenadevadesátiletá paní Marie Faronová. Naopak absolutně nejmladší účastnicí
se pro letošní rok stala teprve desetidenní Nela Hanušová, která si v kočárku odvezla vlněný
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polštářek v podobě ovečky. Rodinnou semknutost dokázala familie
Kadlecova z Přibic, jejíž značně rozšířenou větví je rodina Faronova
z Vranovic. Na předvánoční jarmark se příslušníci rodiny dostavili
v počtu třinácti členů a stali se tak vítězi v kategorii nejpočetnější
příchozí rodina. Odměnou jim byla pětilitrovka sádla, třináct jelit
a pecen chleba.
Finále večera patřilo tradičnímu pouštění balonků přání,
dojemnému představení Živý Betlém, v němž nechyběly svíčky,
prskavky a koledy. A po vyvolání skřítků písničkou se v pět hodin
večer rozsvítil i vánoční strom. Letos poprvé v historii se jím stal
největší smrk u kostela. V jeho sousedství je letos poprvé také
vystavený slaměný Betlém a děti tu najdou i důležitou schránku
na poštu Ježíškovi, kterou znají už z loňska. Ježíšek schránku vybírá
vždy v noci, když děti spí a zůstane na místě až do štědrého večera.
Na organizaci adventního setkání se podíleli: Renata Měřínská,
Irena Benadová, Bohumila Vetrová, Pavel Pláteník, David Prycl,
Marek Obdržálek, Radek Soukop a členové pracovní čety obce
Vranovice.Za jejich čas, pomoc a úsilí, které přípravám věnovali
jim upřímně děkuji.
Dagmar Humpolíková

Starosti starosty
Rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 11.
2011 přišla Obec Vranovice o budovu U Floriánka č.p. 57,
v níž sídlí školní jídelna a třídy prvního stupně Základní školy.
Vedení obce intenzívně bojovalo o vlastnictví budovy několik let.
S rozhodnutím soudu nesouhlasí, ale nezbývá nic jiného než jej
respektovat.
Obec tak po letech doplatila na neuvážené rozhodnutí z roku
1995, kdy obec budovu koupila navzdory vedenému soudnímu
sporu o vlastnictví.
V současné době se hledají řešení, jež povedou k zachování
školní výuky i jídelny.

Vážení spoluobčané,
v posledních několika dnech jsem občany Vranovic stále
častěji dotazován, zda je pravda, že naše obec přišla o budovu
školní kuchyně a jídelny, jak bude dále zajištěna strava pro žáky
ZŠ a MŠ a pro seniory, kde bude probíhat výuka žáků prvního
stupně ZŠ a padá mnoho dalších otázek.
Pokusím se proto v tomto vydání Vranovického zpravodaje
na všechny tyto otázky odpovědět.
Vše bude zachováno
Odpověď je jednoznačná: ANO vše bude zachováno. Bude
to však stát obec a vedení ZŠ velké úsilí, další významné výdaje
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z rozpočtu obce a není dosud vyřešeno, zda to bude v současné
budově, nebo zda dojde na připravená náhradní řešení.
Jelikož se naší obcí již šíří různé „ zaručené zprávy“ považuji
za nutné uvést základní příčiny současného stavu a dále popíšu
východiska a možná řešení ze současného stavu.
Současný stav je důsledkem soudního sporu,
který vedla Obec Vranovice s JUDr. Vojtěškou Burešovou,
správcem konkurzní podstaty úpadce Agrodružstvo Vranovice
v likvidaci. Jednalo se o soudní spor probíhající v několika
soudních řízeních, trvající již od r. 1993. Spor se vedl o určení
vlastnického práva k budově U Floriánku č.p. 57 – školní
jídelna a třídy prvního stupně Základní školy.
Pořízení nemovitosti:
Obec Vranovice získala nemovitost kupní smlouvou ze dne
26. 4. 1995 od manželů Koštuříkových za cenu 5.000.000,- Kč.
Na koupi nemovitosti si vzala Obec Vranovice úvěr, který byl
doplacen v březnu 2002 a na úrocích zaplatila další 1.775.000,Kč.
V letech 1996 – 1997 Obec Vranovice provedla stavební
rekonstrukci a do budovy investovala cca 3.300.000,- Kč.
Celkové náklady na pořízení budovy (bez inventáře
a provozních nákladů) činily více než 10 mil. Kč.
Soudní spory o budovu:
1. Soudní spor – žaloba na určení vlastnictví, č.j. 4C 848/93
a) Žaloba byla podána Agrodružstvem Vranovice v r.
1993.
b) rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 5. 4.
2000, č.j. 4C 848/93-103
Bylo rozhodnuto, že vlastníkem budovy č.p. 57 je úpadce
Agrodružstvo Vranovice. Obec podala odvolání.
c) usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 14 Co 411/2000
ze dne 26. 9. 2002
Rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi bylo zrušeno
a vráceno soudu I. stupně k novému projednání.
d) rozhodnutí Okresního sopudu v Břeclavi č.j. 4 C
848/93 – 237 ze dne 6. 2. 2007
Žaloba byla zamítnuta z důvodu absentujícího
naléhavého právního zájmu na určení vlastnického
práva.
2. Budova č.p. 57 byla zapsána dne 20. 3. 2007 do soupisu
konkurzní podstaty úpadce Agrodružstva Vranovice
v likvidaci.
Tímto krokem se stal oprávněným s nakládáním
s nemovitostí správce konkurzní podstaty JUDr. Vojtěška
Burešová.
Obec Vranovice přijala 2 opatření k zachování stávajícího
provozu:
- byla uzavřena Smlouva o způsobu užívání nemovitosti
zapsané do konkurzní podstaty - za náklady, které jsou
spojeny s užíváním
- dne 29. 5. 2007 byla podána u Krajského soudu v Brně
vylučovací žaloba, čímž se Obec Vranovice domáhala
vyloučení předmětné nemovitosti ze soupisu konkurzní
podstaty Agrodružstva Vranovice v likvidaci. Žaloba
byla vedena pod č.j. 12 Cm 50/2007.
3. Žaloba o vyloučení nemovitosti budovy č.p. 57 z majetku
konkurzní podstaty č.j 12 Cm 50/2007, ze dne 29. 6. 2007
- Dne 29. 6. 2010 proběhlo již druhé soudní jednání a byl
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vydán rozsudek 12 Cm 50/2007-95: žaloba na vydání
nemovitosti se ZAMÍTÁ, tj. ve sporu jme nebyli
úspěšní.
Dne 1. 10. 2010 jsme podali odvolání proti vydanému
rozsudku 12 Cm/50200.
Vydaný rozsudek tak nenabyl právní moci.
Dne 2. 11. 2011 proběhlo jednání u Vrchního soudu
v Olomouci a bylo vydáno rozhodnutí, v němž Vrchní
soud potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně.
V praxi toto rozhodnutí znamená, že Obec Vranovice
o budovu U Floriánku č.p. 57 – školní jídelna a třídy
prvního stupně Základní školy definitivně přišla. Další
odvolání již není přípustné.

S výsledkem rozhodnutí nesouhlasím, nicméně nezbývá
než jej respektovat.
Do subjektivního hodnocení se pouštět nebudu. Jenom si
dovolím jedno obecné konstatování: kupovat cokoliv (nejenom
budovy), ale hlavně budovy, o které se již v době pořízení vede
soudní spor, je velice rizikové konání.
Důsledky rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci:
omezím se pouze na základní řešení:
- vystěhování se z nemovitosti
- další užívání na základě nájemního vztahu (jedná se
o pouze dočasné řešení)
- opětovná koupě nemovitosti
Východiska ze současné situace:
1. Zachovat v naší obci školní stravování a výuku prvního
stupně Základní školy
2. Snížit způsobené škody na co nejnižší částku
3. Způsobenou škodu právně vymáhat ve prospěch naší
obce
Z uvedených priorit je patrné, že můžu za vedení obce
garantovat, že i nadále bude v naší obci zachováno jak stravování
pro školáky i předškoláky, tak i školní výuka v plném rozsahu.
Ředitel základní školy připravil pro zřizovatele, jímž je Obec
Vranovice, variantní řešení i pro situaci, kdy by se nepodařilo
budovu U Floriánka č.p. 57 opětovně získat do majetku obce.
Výsledné řešení bude záviset na průsečíku zachování
kvality stravování a stávajících podmínek pro výuku na straně
jedné a celkových nákladů na straně druhé.
V posledních měsících se špatné zprávy na každého z nás
hrnou ze všech tištěných i elektronických médií. Tentokrát
jsem se k těm špatným zprávám rovněž připojil, považuji však
za povinnost vedení obce informovat své spoluobčany o takto
závažných skutečnostech. Věřím, že tak předejdeme šíření
dalších nepodložených informací.
Závěrem si dovolím Vám všem popřát klidné prožití
Vánočních svátků, rodinnou pohodu a do nového roku hodně
zdraví, plno sil a radosti. Společně si přejme co nejméně těch
katastrofických scénářů a negativních zpráv. Hledejme okolo
sebe optimismus a dobrou náladu i v roce 2012.
Váš starosta
Ing. Jan Helikar
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Z činnosti rady
a zastupitelstva obce
Usnesení rady obce jsou před zveřejněním upraveny ve smyslu
zákona o ochraně osobních údajů.

Usnesení rady č. 20/2011 ze dne 3. 10. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila nabídku společnosti Kavyl s.r.o. na výsadbu
izolační zeleně na ul. Lipová (v prostoru napojení ul. Květná)
za celkovou cenu 9.912,- Kč.
1.2. Rada obce ukládá doplnit Plán investic a oprav na r. 2012 o projednané položky.
1.3. Rada obce schválila program jednání veřejného ZO dne
20.10.2011
1.4. Rada obce schválila Smlouvu o dílo č. 917111055 na stavbu
chodníky a parkovací místa na ul. Přísnoticka s M-silnice a.s.
1.5. Rada obce schválila členy výběrové komise pro veřejnou zakázku IS a obslužná komunikace na lokalitu Doliny + komunikace Polní: Ing. Vladimír Tauchman, Ing. Jaroslav Pezlar, Ing. Jiří
Hladík, Ing. arch. Simona Kodýtkova a Drahomír Dofek.
1.6. Rada obce schválila postup vůči dodavateli GE servis s.r.o. při
řešení dosud neukončené akce Regenerace veřejných ploch.
1.7. Rada obce schválila smlouvu se společností Eurovision a.s.
na zajištění vypracování žádosti o dotaci a zajištění organizace
zadávacího řízení na dodavatele stavby Přestupní terminál.
1.8. Rada obce schválila nájemní smlouvu na umístění novinového
stánku na pozemku v majetku obce.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit a zorganizovat výběrová řízení na: financování výstavby Domu pro seniory, dodavatele stavby a stavební dozor:
T: 30.10.2011 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá uspořádat besedu s občany na téma připravovaná výstavba Domu pro seniory
T: do 10.12.2011 O: starosta, Mgr. Rapcová

Usnesení rady č. 21/2011 ze dne 18. 10. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce doporučuje ZO ke schválení Rozpočtové opatření č.
3/2011
1.2. Rada obce doporučuje ZO ke schválení Rozpočtový výhled na r.
2012 – 2014.
1.3. Rada obce rozhodla o nejvýhodnější nabídce na zhotovitele investiční akce IS a obslužné komunikace na lokalitu Doliny + komunikace Polní, VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, Břeclav
za cenu 8.960.795,- Kč včetně DPH.
1.4. Rada obce doporučuje k zachování informační systém
KRIZPORT provozovaný Hasičským záchranným sborem
v úzké spolupráci s JmKú.
1.5. Rada obce schvaluje poskytnutí daru do tomboly na Babské
hody ve výši 2.000,- Kč.
1.6. Rada obce vybrala za organizátora výběrového řízení dodavatele
Domu pro seniory společnost Eurovision a.s. s cenou 87.600,Kč včetně DPH.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit možnosti a finanční náklady na vlastní provozování internetu pro knihovnu.
T: 30.11.2011 O: starosta, D. Humpolíková
2.2. Rada obce ukládá pokračovat v jednáních s DSO Brno Vídeň
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o opravě polní cesty Přísnotice – Vranovice.
T: 31.12.2011 O: starosta
2.3. Rada obce ukládá prověřit stížnost na volně pobíhající psy
p. Hořáka.
T: ihned O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada vzala vyhodnocení plnění rozpočtu za I-III. čtvrtletí 2011
na vědomí.
3.2. Rada obce vzala aktuální informace o Domu pro seniory na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 22/2011 ze dne 31. 10. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila hospodaření ZŠ k 30. 9. 2011.
1.2. Rada obce schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.
2937100810 uzavřenou s Českými drahami a.s.
1.3. Rada obce schválila Smlouvu s Archeologickým ústavem akademie věd ČR na vypracování archeologického průzkumu na stavbě ul. Přísnotická.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provést opětovnou kontrolu umístění dopravního značení a jeho doplnění dle dopravního pasportu.
T: 31.12.2011 O: Ing. Hladík
2.2. Rada obce ukládá zajistit podklady pro bezúplatný převod pozemku p.č. 333/2 na Obec Vranovice.
T: 31.12.2011 O: starosta
2.3. Rada obce ukládá požádat o možnost získání pozemků 2555/7
a 1915/4 do vlastnictví Obce Vranovice.
T: 31.1.2012 O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí informace o dopisu KHS Břeclav
ve věci kapacity MŠ.
3.2. Rada obce vzala zprávu o programu sociální péče na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 23/2011 ze dne 14. 11. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila výběrové řízení na stavební dozor pro stavbu Domu pro seniory.
1.2. Rada obce schválila členy komise a náhradníky pro vyhodnocení výběrového řízení financování výstavby Domu pro
seniory: složení komise: starosta, místostarosta, Ing. Pezlar,
Ing. Tupá, zástupce Eurovisionu. Náhradníci: Lenka Jančová,
Renata Halamková, Dagmar Humpolíková, Mgr. Kašík, Ivana
Pospíšilová.
1.3. Rada obce schválila členy komise a náhradníky pro vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby Domu pro seniory:
starosta, místostarosta, Ing. Pezlar, Ing. Tupá, Ing. Kodýtková.
Náhradníci: Mgr. Rapcová, Dagmar Humpolíková, Mgr. Kašík,
Lenka Jančová, Renata Halamková.
1.4. Rada obce schválila členy komise pro vyhodnocení výběrového
řízení na stavební dozor pro stavbu Domu pro seniory: starosta,
místostarosta, Mgr. Rapcová, Ing. Pezlar, ing. Hladík.
1.5. Rada obce schválila Smlouvu o zabezpečení odhrnování sněhu
a posyp vozovek.
1.6. Rada obce pověřuje předsedu FV Martina Hochmana a paní
Renatu Halamkovou provedením finanční kontroly v Základní
škole a Mateřské škole Vranovice.
1.7. Rada obce schválila koupi barevné inkoustové tiskárny pro
knihovnu a notebooku pro kancelář starosty.
1.8. Rada obce schválila Smlouvu o dílo č. O5401/2011 s VHS
Břeclav s.r.o. na dodávku investice Vranovice: IS a obslužné komunikace na lokalitu Doliny + komunikace Polní.
1.9. Rada obce schválila prodloužení splatnosti faktury č. 110126
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na částku 26.655,- Kč do 31. 1. 2012
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá přihlásit do konkursního řízení pohledávku
za podstatou z titulu provedené investice do budovy č.p. 57 od r.
1996.
T: 30.11.2011 O: starosta
2.2. Na jednání ZO uložit FV a KV provedení kontroly veškerých
souvisejících dokladů s koupi a investicí do budovy č.p. 57.
T: nejbližší jednání ZO O: ZO
2.3. Zadat vypracování právního stanoviska k možnosti podání
ústavní stížnosti a dovolání k Nejvyššímu soudu.
T: ihned O: starosta
2.4. Zadat vypracování právního stanoviska k vymáhání náhrady
za vzniklou škodu.
T: ihned O: starosta
2.5. Rada obce pověřuje ředitele ZŠ + MŠ k projednání sdělení
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Břeclav ze dne 20.10.2011 ve věci poskytnutí časově
omezené výjimky dle § 14 zák. č. 258/2000 Sb.
T: ihned O: Mgr. O. Vybíral
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala aktuální informace o plnění smlouvy s GE
servis s.r.o. na vědomí.
3.2. Rada obce vzala zprávu o programu sociální péče na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.
Rekapitulace usnesení ZO ze dne 20. 10. 2011
•
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO
•
ZO schvaluje za členy návrhové komise Dagmar Humpolíkovou,
Mgr. Rapcovou a MUDr. Kodýtkovou
•
ZO schvaluje ověřovatele zápisu Luboše Mrkvicu a Mgr. Oldřicha
Vybírala
•
ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí
•
ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí.
•
ZO bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření za I. - III.
čtvrtletí 2011
•
ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3/2011 s celkovými příjmy ve výši 42.019.400,- Kč, a celkovými výdaji ve výši
26.750.100,- Kč.
•
ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č.
3/2011do jednotlivých účtů.
T: ihned O: starosta
•
ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření č.
3/2011 k 31. 12. 2011.
T: 31.12.2011 O: starosta
- ZO schvaluje prodej pozemků p.č. st. 1187 o rozloze 21 m2 a p.č.
58/7 o rozloze 16 m2 …..................za cenu 60,- Kč/m2 + případné náklady za převod pozemků
- ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 748/5 o rozloze 62 m2 za celkovou
cenu 12.896,- Kč
- ZO schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 2565/5, viz příloha.
- ZO schvaluje záměr prodat p.č. 295/22 o výměře 42 m2 s podmínkou zachování přístupu ke sloupu NN
- ZO schvaluje Přílohy č. 1/11 a 2/11 ke směrnici o provedení inventarizace.
- ZO schvaluje výpověď Obce Vranovice z dobrovolného svazku obcí
Čistá Jihlava a ukončení členství k 31. 12. 2012
- ZO ukládá Radě obce prověřit možnost členství v jiném svazku obcí
T. 31.3.2012 Z. Rada obce
- ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.j. 58242/2002/025
se společností České dráhy a.s.
- ZO schvaluje finanční příspěvek do fondu IDS pro rok 2012 ve výši
103.300,- Kč.
- ZO schvaluje uložení volných finančních prostředků na termínovaných účtech u Volksbank
- ZO ukládá úkol pro zastupitele zmapovat kritická místa na komunikacích a dopravním značení a dát návrhy na zlepšení
T. 30.11.2011 Z. všichni zastupitelé
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Pozvánka na veřejné jednání
zastupitelstva
Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve
čtvrtek 15. 12. 2011 v 19 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Vranovice

Nečekáme na nařízení vlády

Veřejné zakázky zveřejňujeme
na internetu už teď
Kdo vyhrál výběrové řízení na stavbu chodníků
a parkoviště? Kolik peněz to bude stát? Odevzdala vítězná firma
stavbu včas a v odpovídající kvalitě? Pro odpovědi na podobné
otázky už nemusí Vranovičtí chodit daleko. Stačí jim kliknout
na internetové stránky obce. Nově tam totiž najdou všechny
dokumenty, které souvisí s vypsanými veřejnými zakázkami.
„Nečekáme na schválení návrhu novely o veřejných
zakázkách, který má přinést povinnost je zveřejňovat. Chceme
umožnit lidem sledovat průběh výběrových řízení už nyní,“
uvedl starosta Jan Helikar. Je to podle něj další krok vedení
obce otevřeně informovat obyvatele o dění na úřadě. Nejen
obyvatelé ale i účastníci soutěží tak mohou sledovat kompletní
průběh veřejných zakázek od jejich vyhlášení až po předávací
protokoly a fakturaci. Všechny dokumenty, které se k zakázkám
vztahují, jsou nově zveřejňovány na webových stránkách obce
v sekci dokumenty / veřejné zakázky.

Cílem projektu je poskytnout zájemcům informace
o výběrových řízeních organizovaných Obcí Vranovice.
Databáze obsahuje údaje o jednotlivých zakázkách ve všech
fázích procesu jejich realizace.
„Je to další krok dlouhodobého úsilí větší otevřenosti
k občanům tak, aby si všechny údaje mohli dohledat a aby měli
o rozhodnutích vedení obce detailní přehled,“ řekl k novince
starosta.
Každý zájemce si teď bude moci zkontrolovat nejen
zadávací podmínky soutěží, ale i protokol z hodnocení
Vranovický zpravodaj

nabídek, nabídkové ceny, smlouvu o dílo, včetně případných
dodatků, zápisy o předání díla i vystavené faktury.
Otevřený průběh zakázek má za cíl zjednodušit veřejnosti
přístup k informacím o zakázkách obce i po sejmutí dokumentů
z úřední desky, úřední desku však nenahrazují.
-hum-

Ordinace lékaře o svátcích
Praktický lékař MUDr. Petr Bartl sděluje, že
o vánočních svátcích bude ordinace pro dospělé
v provozu beze změny. Zavřeno bude pouze
jediný den a to v úterý 27. 12. 2011.

Občanky změní svůj vzhled
Vydávat je budou v Pohořelicích
Občanské průkazy změní od nového roku svou podobu.
Lidé, kteří si o ně požádají je dostanou již v podobě plastové
karty s elektronickými údaji. Velikost se zmenší na formát
nového řidičského průkazu nebo běžně užívané platební karty.
Stávající občanské průkazy však zůstávají v platnosti až do data,
které je uvedené na dokladu majitele.
Lidé, kteří trvají na tradičním osobním dokladu s takzvaně
strojově čitelnými údaji, mají šanci si o něj požádat nejpozději
do 14. prosince 2011. A to
pouze v případě, že žádost
podají na příslušném úřadu
obce s rozšířenou působností
podle místa svého trvalého
pobytu. Od 15. do 30.
prosince 2011 budou úřady
vydávat občanské průkazy
pouze typu Blesk s omezenou dobou platnosti na jeden měsíc.
Při podání žádosti o vydání nového občanského průkazu
již lidé nebudou muset předkládat fotografii. Úředníci si je
vyfotí sami, stejně jako nyní pořizují fotografie na e-pasy.
Od nového roku také končí podávání žádostí na matrikách
malých obcí. Přijímat je budou pouze úředníci na přepážkách
obcí s rozšířenou působností (Pohořelice).
Nově se budou vydávat tyto elektronické občanské průkazy
(e-OP):
 občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem - vydání bude zpoplatněno částkou
500,- Kč i pro občany mladší 15 let
 občanský průkaz se strojově čitelnými údaji – při skončení
platnosti dosavadního občanského průkazu bude vydáván
zdarma, jinak bude zpoplatněn částkou 100,- Kč, občan
mladší 15 let zaplatí za vydání tohoto e-OP částku 50,- Kč.
-humTermíny svozu komunálního odpadu 2011
prosinec - 2, 16, 30 / leden - 13
Termíny svozu separovaného odpadu
Papír - prosinec - 9, 22 / leden - 19
Plast - prosinec - 5, 12, 19, 26 / leden - 2, 9, 16, 23, 30
Sklo - prosinec - 8 / leden - 5
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Upozornění na podvodné
prodejce energií
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje preventivně
informační oddělení reaguje na stížnosti a upozorňuje
především starší občany na nekalé praktiky některých prodejců
elektřiny a plynu. Zástupci společností
navštěvují občany v bytech či domech
a požadují uzavření nových smluv. Někdy
přitom nepravdivým způsobem informují
zákazníky o podmínkách dodávek
energií nebo o tom, za jakého dodavatele
vystupují.
Z uvedených důvodů žádáme občany, aby pečlivě
vyhodnotili veškeré nabízené podmínky a smlouvu
podepisovali s rozvahou po důkladném přečtení. Pouze tak
lze minimalizovat rizika spojená s nepoctivě uzavřenými
smlouvami.
nprap. Petra Hrazdírová

Sprejery prozradily jejich
špinavé ruce
Smůlu měla v pondělí 14. 11. 2011 v noci dvojice
pětadvacetiletých mladíků a jejich o tři roky mladší kamarádka.
Vydali se ve Vranovicích pomalovat nadjezd nad železniční
tratí. To se jim sice podařilo, jejich akce přesto skončila
fiaskem. „Ve chvíli, kdy svou práci po dokončení obhlíželi, je
přistihla projíždějící policejní hlídka,“ popsal událost policejní
mluvčí Bohumil Malášek. Policisté pak na místě neměli
problém povedené trojici pomalování nejméně třiceti metrů
čtverečních nadjezdu dokázat. Všichni totiž měli ruce od barvy
a plné batohy sprejů.

provedení. Nápis v některých případech doplňuje logo dané
společnosti, pokud si to přála.
Na financování výroby ukazatelů se podílela obec společně
s podnikatelskými subjekty, které projevily zájem využít
výhodnou cenovou nabídku. Vzhledem k společné objednávce
se totiž podařilo obci
vysoutěžit
třetinovou
cenu než je obvyklé.
Cílem je zlepšit orientaci v ulicích pro návštěvníky obce
a také kultivovanou formou sjednotit různorodé ukazatele
domácí výroby, jež se v obci vyskytují v nekoordinované
podobě.
Kazí to celkový vzhled obce a to chceme napravit.
Do budoucna obec uvažuje o zprostředkování druhého
kola výroby navigačních tabulí. Zájemci z řad firem se mohou
nahlásit již nyní na podatelně OÚ nebo v knihovně.
-hum-

Máme vlastní vánoční
pohlednice
Chcete své blízké potěšit originálním vánočním přáním?
Pošlete jim Vánoční pozdrav z Vranovic. Dvě nové pohlednice
s vánoční a zimní tématikou jsou čerstvou novinkou
v propagačních materiálech naší obce. Poprvé je měli možnost
zakoupit zájemci na vánočním jarmarku. Nyní jsou k dostání
na podatelně OÚ a v některých místních obchodech.
-hum-

Břeclavský Deník 16.11.2011 (mal)

Značení ulic doplnila nová
navigace
Vranovice jsou
zase přehlednější,
od listopadu přibyly
na rozcestích ulic
nové navigační tabule. Ukazují směr k důležitým institucím
a místům v obci a také k místním firmám a obchodům.
Kvůli rychlejší orientaci jsou jednotlivé tabule vyrobeny
v odlišných barvách, vybraných dle obvyklých standardů.
Ke stávajícím červeným ukazatelům s pojmenováním
ulic přibyly jednak
hnědé tabule s bílým
nápisem, které navádějí
k obecním objektům. Patří mezi ně například obecní úřad,
školy, nádraží, knihovna, vinotéka, hasičská zbrojnice, kostel,
ale také sportovní hala, fotbalové hřiště, svatý Florián nebo
rybník Stříbrňák.
Firemní směrovky
odlišuje
bílo-černé
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Dům pro seniory
- DOTAZY a ODPOVĚDI
Koncem října 2011 našli obyvatelé v poštovních schránkách
formuláře jejichž prostřednictvím mohli položit otázky spojené
s výstavbou Domu pro seniory. Odpovědi na položené dotazy si
můžete přečíst v následujícím textu.
1. Dotaz: Jak moc zadlužíte obec?
Odpověď: Do chvíle než bude vysoutěžena cena
na výstavbu DPS nelze na otázku jednoznačně odpovědět.
Podnikatelský záměr předpokládá celkové úvěrové zatížení
do maximální částky 45 mil Kč s dobou splácení 20 let. Cílem
je najít investora, který se bude podílet jednak na provozu
DPS, ale nejlépe i na nákladech na pořízení.
2. Dotaz: Kam umístíte kadeřnictví? (klientela obce je
značná)
Odpověď: Kadeřnictví je soukromé a je v nájmu.
Po ukončení nájmu si majitelka kadeřnictví musí najít jiné
vhodné prostory.
3. Dotaz: Zaplníte objekt a zajistíte rentabilitu provozu?
Odpověď: Obsazenost a rentabilita jsou spojené nádoby.
Celý projekt výstavby DPS vznikl na základě skutečnosti, že
celkově je nedostatek Domů pro seniory a čekací doby jsou
v některých případech delší než 1 rok.
Zajištění rentability je základním ukazatelem pro zahájení
výstavby. Pokud by nebyla zajištěna předpokládaná rentabilita,
tak by bylo nezodpovědné výstavbu zahajovat. Z důvodu
zajištěnosti rentability byla stanovena výše nájemného.
Kvalita
poskytovaných
služeb
musí
odpovídat
požadovanému nájmu. Pokud bude zajištěn tento předpoklad,
tak jistě bude zajištěna i rentabilita celého projektu.
4. Dotaz: Jaká budou pracovní místa v DPS?
Odpověď: Pracovní místa budou záležet na počtu
ubytovaných lidí a jejich požadavků na poskytování péče.
Předpokládaná pracovní místa: vedoucí, běžná údržba,
úklid společných prostor. Poskytování sociální péče bude
zajištěno pečovatelskou službou, počet zaměstnanců bude
záviset na požadavcích a potřebách obyvatel DPS.
5. Dotaz: Budou pro práci v DPS upřednostněni občané
z Vranovic?
Odpověď: Ano.
6. Dotaz: Je nějaká vize jak se postarat o nesoběstačné
občany? Ze strany obce?
Odpověď: Starat se o nesoběstačné spoluobčany je
povinností především jejich rodinných příslušníků, případně
poskytovatelů zdravotní péče (nemocnice, léčebny dlouhodobě
nemocných atd.). Obec (jakákoliv) nemá a ani nemůže
nahrazovat zdravotní péči.
Vizí obce Vranovice je poskytovat sociální služby
a nabídnout našim dříve narozeným spoluobčanům prožít
klidný podzim života se zajištěnou základní péčí. I přesto
jednáme s poskytovateli zdravotní péče o možnosti zřízení
omezené kapacity pro nesoběstačné občany.
7. Dotaz: Jaká bude měsíční platba a co v ní bude zahrnuto?
Odpověď: Výše nájmu je stanovena následovně: 6.000,- Kč/
měsíc za jednolůžkový byt, 10.000,- Kč/měsíc za dvoulůžkový
byt. V nájmu je zahrnutý úklid společných prostor, vytápění
Vranovický zpravodaj

a spotřeba el. energie společných prostor (chodby ap., pomoc
při vyřizování sociálních a zdravotních služeb atd.).
8. Dotaz: Budou moci příbuzní přespávat popř. několik dní
bydlet?
Odpověď: Ano. Nájemné však bude muset odpovídat
skutečnému počtu bydlících obyvatel.
9. Dotaz: Jaké bude stravování a je povinné v plném
rozsahu?
Odpověď: Každý byt bude vybaven malým kuchyňským
koutem. Stravování bude umožněno ve společné jídelně,
nebude však povinné.
10. Dotaz: Jak bude zajištěna lékařská a ošetřovatelská péče?
Hlavně o víkendech?
Odpověď: Ošetřovatelská služba bude zajišťována
pečovatelskou službou, dle potřeb obyvatel DPS.
11. Dotaz: Jak budou zajištěny služby? (praní prádla, úklid,
nákupy atd.)
Odpověď: Dům pro seniory bude nabízet tyto služby:
možnost praní prádla, celodenní stravy, úklidu bytů, donášky
nákupů a léků, zajištění doplňkových služeb – kadeřník,
pedikúra atd.
12. Dotaz: Z kolika menu bude možný výběr stravy a bude
strava zajištěna o víkendech?
Odpověď: Nabídka celodenní stravy, včetně víkendů bude
odpovídat zájmu ze strany ubytovaných.
13. Dotaz: Bude naproti DPS místo plánovaného parku
bytový dům?
Odpověď: NEBUDE. Naproti DPS – na Náměstíčku je již
vybudován nový park. Ve dvorním traktu zahrnuje projekt
velký park, který bude sloužit pouze ubytovaným pro aktivní
odpočinek a pro trávení volného času. Park bude v budoucnu
propojen s klidovou zónou vedoucí podél říčky Šatavy
k bývalému koupališti.
Existuje pouze záměr majitele sousedního pozemku
(vpravo od budovy DPS) vystavět bytový dům na pozemku,
který je v jeho majetku a dle územního plánu je určen k bytové
zástavbě. Tento pozemek však nikdy nepatřil Obci Vranovice
a nikdy zde nebyl plánovaný park.
14. Dotaz: Bude možnost zajistit si zdravotní služby?
(převazy, injekce, odběry krve...)
Odpověď: ANO. Tyto služby bude zajišťovat pečovatelská
služba dle požadavků a potřeb ubytovaných.
15. Dotaz: Jak se budou jednotlivé byty vytápět?
Odpověď: Jednotlivé byty budou mít samostatné plynové
vytápění a měření elektrické energie. Každý byt bude mít
možnost si ovlivňovat spotřebu plynu i el. energie. Tyto služby
budou hrazeny přímo poskytovatelům energií dle skutečné
spotřeby (tak jak je každý zvyklý z vlastního domu).
16. Dotaz: Bude se dům provozovat jako celek? Bytové
jednotky v osobním vlastnictví spolu s byty pro seniory?
Rozpočítávání nákladů na společenství vlastníků a obec?
Odpověď: Předpokládá se oddělený provoz pro lékárnu,
jídelnu a kuchyň, klub důchodců a Domu pro seniory.
V současné době se neuvažuje o prodeji bytů do osobního
vlastnictví. V případě, že by k tomuto v budoucnu došlo, tak by
vzniklo společenství vlastníků.
17. Dotaz: Kdy bude DPS v provozu?
Odpověď: Ukončení výstavby se plánuje do konce r. 2013.
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Uvedení do provozu nejpozději od 1.1.2014.
Jaký stupeň zdravotní péče zde bude zajištěn?
Odpověď: Služby bude zajišťovat pečovatelská služba dle
požadavků a potřeb ubytovaných.
18. Dotaz: Co se stane s lidmi, kteří se ocitnou v takovém
stavu, který odpovídá lidem umístěným v LDN?
Odpověď: (viz odp.č.6) Povinností starat se o nesoběstačné
spoluobčany je především rodinných příslušníků, případně
poskytovatelů zdravotní péče (nemocnice, léčebny dlouhodobě
nemocných atd.). Obec (jakákoliv) nemá a ani nemůže mít
ambici nahrazovat zdravotní péči. Vizí obce je poskytovat
sociální služby a nabídnout možnost pro naše dříve narozené
spoluobčany prožít klidný podzim života se zajištěnou
základní péčí. I přes to jednáme s poskytovateli zdravotní péče
o možnosti zřízení omezené kapacity pro nesoběstačné občany.

Obecní knihovna
Čtvrťáci napodobovali Karla Čapka
Do role spisovatele Karla Čapka se na chvíli vžily děti z čtvrté
třídy základní školy. Při návštěvě knihovny dne 16. listopadu
2011 na ně totiž čekal program spojený právě s Čapkovou
mistrností slova. Spočíval především v hledání slov podobného
významu, takzvaných synonym. A tak například k Čapkovu
vodníku Joudalovi, jehož spisovatel nazýval mrzoutem,
nerudou, kakabusem, a bručounem, přibyla pojmenování
protiva, mračoun, zloun, hrubián, truhlík, zlobivec, ošklivec,
topil děti nebo věčně zamračený protiva.

19. Dotaz: Jaký nárok na nemovitosti obyvatelů domova si
bude domov klást? Bude zde nadřazené právo dědické
nebo právo „domova”?
Odpověď: Ubytovaní nájemníci budou mít uzavřenou
řádnou nájemní smlouvu. S prodejem bytů do osobního
vlastnictví se v současnosti neuvažuje.
20. Dotaz: Jaké budou podmínky přijetí?
Odpověď: V případě velkého zájmu budou mít přednost
obyvatelé Vranovic. Podmínkou bude uzavření řádné nájemní
smlouvy a soběstačnost.
21. Dotaz: Kde přesně bude nový domov stát?
Odpověď: Náměstíčko č.p. 53 (bývalý areál JZD).
V současné době je tam již v provozu lékárna.
Formuláře s možností dotazů týkajících se připravované
výstavby DPS byly distribuovány do každé domácnosti v obci
Vranovice v polovině října v celkovém počtu 750 ks.
Podnětem bylo jednání ZO ze dne 29. 9. 2011 jež
připomínkovalo malou informovanost obyvatel.
Distribuce: ................................. 750 ks
Vráceno: ..................................... 10 ks
Trvání akce: ............................... 10. - 23. 10. 2011
Návratnost dotazníků v %: ...... 1,3 %
.................................................... 98,7 % domácností nemá
.................................................... doplňující otázku

Foto: Dagmar Humpolíková
A tak na dvacet žáků, které vede třídní učitelka Romana
Nečasová v zábavném češtinářském cvičení v knihovně obstála
na jedničku.
-hum-

Nové knihy
Čtenářům je k dispozici nová kolekce knih zapůjčených
z Výměnného knižního fondu v Břeclavi, která čítá na 300 titulů.
Kompletní už je také bibliografie nedávno zesnulé
spisovatelky Simony Monyové.
Nabídkou knihovny můžete
listovat také v internetovém online katalogu/ www.vranovice.
eu sekce knihovna.

O besedu byl malý zájem
Zájemci, kteří se chtěli dozvědět o Domu pro seniory víc, se
mohli zúčastnit také besedy na toto téma. Konala se ve čtvrtek
24. 11. 2011 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Vranovice.
Zájem ze strany obyvatel byl malý. Deset zastupitelů (z 15)
bylo připraveno odpovídat na otázky spojené s výstavbou
Domu pro seniory. Toho však využilo pouhých šest zájemců
z řad veřejnosti. O to větší prostor měli tito lidé na dotazy
a konzultace týkající se právního vztahu vzhledem k ubytování,
poskytovaných sociálních a jiných služeb a další témata.
Starosta projevil vstřícnost vůči dalším pozdějším dotazům.
„Pokud vám nebude cokoliv jasné přijďte se zeptat za mnou
na obecní úřad. Lepší je totiž ptát se tam kde to ví, než tam, kde
jsou jen domněnky,” zakončil besedu starosta.

Výstavy v knihovně
V listopadu byly v knihovně k vidění oceněné fotografie ze
soutěže Svět v detailu. Na začátku léta vyhlásilo soutěž sdružení
přátel výtvarného umění Amis Art.
V prosinci láká k návštěvě knihovny nostalgická výstava
historických fotografií. Zapůjčil je Muzejní spolek Pohořelice.
K vidění jsou dobové fotografie Vranovic ale i blízkých obcí.
Výstava je přístupná během otevírací doby knihovny.

Otevírací doba knihovny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Dagmar Humpolíková
8

Vranovický zpravodaj

Okna školy dokořán
Mateřská škola
Bramborové odpoledne
Ve středu 19. října 2011 odpoledne přilákal rodiče a děti
do Barbánkovy školky ve Vranovicích netradiční nápad paní
učitelek. Z brambor jsme s dětmi nevyráběli kaši, knedlíky,
bramboráky ani jiné speciality, které by potěšily naše žaludky,
ale nejrůznější zvířátka, figurky, hračky či strašidýlka. Záleželo
na nápadu, fantazii a šikovnosti dětí a jejich dospělých
pomocníků.

pletení košíků jednou ze šikovných maminek. Pod rukama
dětí a rodičů vznikly desítky zajímavých věcí, hotové výrobky
se postupně ze tříd stěhovaly na improvizovanou výstavu
v šatnách jednotlivých tříd i v hale u schodiště v přízemí.
Nápadů bylo skutečně mnoho, takže vstup do mateřské školy
teď zdobí figurky nejrůznějších zvířátek či pohádkových postav.
Kdyby všechny postavičky ožily, určitě by vydaly na mnoho
pohádek či příběhů.

Foto: Martin Bubeník
Poděkování za netradiční dobrý nápad patří především
paní učitelkám a všem zaměstnancům Mateřské školy
ve Vranovicích, ale i dětem, které si na přípravě odpoledního
programu pro své dospělé hosty daly záležet. Užili jsme si
příjemné podzimní odpoledne a těšíme se na další podobně
vydařené akce.
Návštěva rodičů či prarodičů v mateřské škole je pro
děti vždy slavnostní příležitostí, proto si s paní učitelkami
své třídy uklidily a vyzdobily. Aby si přišly na své i mlsné
jazyky, připravily kuchařky ze školní jídelny pro děti i jejich
hosty stylové občerstvení – opečené brambory s trochou soli
a česneku.

Martin Bubeník

Z redakční pošty
Publikované texty nemusí být v souladu s názory redakce

Nový jízdní řád 2011/2012

Celá akce nemohla začít jinak než básničkami a písničkami
o bramborách. Paní učitelky si daly práci s vyhledáním
„tématických“ veršů a nacvičily s dětmi sborovou recitaci
a zpěv. Pak jsme se již mohli pustit do vlastního zhotovení
bramborových výrobků. Pro doplnění či oživení bylo možné
použít nejrůznější přírodní i jiné předměty a materiály, takže
přišly ke slovu i kaštany, šípky, žaludy, bodláky, nejrůznější listy,
ale též špejle, dřevěné korálky, špendlíky, jehla a nit, a dokonce
i lepidlo z tavné pistole. Kromě bramborových výrobků jsme
mohli vidět i jiné produkty šikovných rukou – například ukázku
Vranovický zpravodaj

Od neděle 11.12.2011 začne platit nový jízdní řád jak u vlaků
tak i autobusů. Návaznost v rámci kraje řeší IDS Jmk. Pro cestující
do Brna se nic nezmění. Dochází pouze k minutovým posunům
odjezdů do i z Brna. Změna nastala u směrování vlaků. V H:10
budou odjíždět z Brna vlaky do Břeclavi a v H:40 do Vranovic.
Zhorší se situace pro cestující do H.Heršpic. Ve směru do Brna zde
budou zastavovat pouze první dva ranní vlaky (odj. z Vranovic
4:20 a 4:50 v x.) a pak celý den již žádný. Přestup na zpětné vlaky
není zaručen. Využití MHD představuje prodloužení cestovní
doby o 30 min. oproti 4 minutám, které potřebuje vlak. Nezbývá
než pořádně nastudovat možnosti spojení, popřípadě požádat
o změnu pracovní doby nebo se přepravovat individuálně (autem).
Ani spojení zpět z Horních Heršpic totiž není jednoduché. Bude
zde zastavovat jen polovina vlaků co dosud a to vlaky odjíždějící
z Brna H:10 - do Břeclavi. Končí-li pracovní doba např. ve 14:30,
počkáte si do 15:15 na odjezd nejbližšího vlaku. Autem jste
u domu již ve 14:55. Od vlaku až za hodinu (15:50). Ke kterému
vlaku budou směrovány autobusy do Uherčic a Přibic není zatím
známo a tím ani obsazenost souprav.
Dále je třeba se připravit na zvýšení jízdného nejen o vyšší
DPH.
Oldřich Vybíral
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Římskokatolická farnost
Podzimní dění ve vranovické
farnosti
Po žehnání hasičského vozu na konci prázdnin jsme měli
možnost zapojit se další zářijovou mši do žehnání školních
pomůcek a hraček, další neděli jsme pak slavnostně žehnali
plody úrody. V neděli 23.10. jsme spolu s křesťany na celém
světě oslavili papežskou misijní neděli, kdy se snažíme přispět
modlitbou a dary pro potřebné na celém světě.
Díky pečlivé přípravě a organizaci paní Petry Stejskalové
měli hlavně ti nejmenší vranovičtí farníci možnost prožít
několik mší svatých s netradiční výzdobou a zapojením
do průběhu mše svaté. Při mši svaté na misijní neděli šly děti
v průvodu k oltáři s barevnými šátky a vlajkami jako symboličtí
představitelé různých světových národů.

Anežka Česká svatořečena, což se stalo v 12. 11. 1989!, založila
v Praze klášter a církevní řád existující dodnes – Křižovníky
s červenou hvězdou, byla činná i v politice, kde podporovala
svého bratra krále Václava I. a později svého synovce Přemysla
Otakara II., zemřela na svou dobu v úctyhodném věku 71 let 2.
března 1282, pohřbena je v klášteře sv. Anežky v Praze.
Naši lípu jsme po dohodě s vedením obce vysadili
u hřbitova.
Výsadba proběhla v neděli
6. 11. 2011 ve dvě hodiny
odpoledne za účasti asi 60
lidí většinou skautů a jejich
rodinných příslušníků. Většina
ze zúčastněných přiložila ruku
k dílu a to kopáním díry,
zahrnováním nebo zaléváním.
Stromu požehnal vranovický
farář P. Josef Malík.
Pro
zúčastněné
byly
připraveny perníkové lipové
lístečky, hra na vyřádění,
výroba obrázků z podzimně
zbarveného listí a jiné.
Podrobnosti o vysazování Lípu pomáhali vysazovat
všech lip najdete na stránkách: všichni, od vlčat po oldskauty.
http://www.kamchodit.cz.

Foto: Pavel Kukleta
Od října také probíhá na faře 1x týdně vyučování náboženství
a na kůru 2x týdně zkoušky vranovické scholy, která pak svým
zpěvem přispívá k většímu povznesení liturgické hudby nejen
v rámci pravidelných nedělních bohoslužeb. Malí ministranti
mají zase možnost scházet se jedenkrát za 14 dní po nedělní
mši svaté na pravidelných schůzkách, které již nebudou
probíhat ve školním klubu, ale v kuchyni na faře, na schůzkách
opět kromě zábavy a her probíráme věci, které by měli znát
správní ministranti.

Publikum tvořili především rodiče a prarodiče členů oddílu.
Foto 3x: Vít Rusňák

Pavel Kukleta

Společenské dění
Výsadba lípy sv. Anežky
České
Letos uplynulo 800 let od narození svaté Anežky České.
K tomuto výročí bylo vysázeno po celé republice 100 lip, které
poskytla Česká rada dětí a mládeže.
Pár údajů o svaté Anežce České: narodila se kolem roku
1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I.,
svůj život zasvětila práci pro své bližní, odmítla řadu světských
poct, je uctívána jako patronka české země, zvláště je známá
legenda o tom, že česká země bude svobodná, až když bude
10

Společné skautské foto s lípou.
Vranovický zpravodaj

Proč lípa? Lípa je český národní strom a skauti vždycky ctili
svou vlast. Ve stoleté skautské historii najdeme velké množství
příkladů, kdy skauti nasazovali vlastní život za svobodu
naší vlasti. A to počínaje první světovou válkou a konče
komunistickou diktaturou. Zasazením lípy také oslavujeme
nejdelší svobodné období demokratických dějin naší vlasti.
Proč právě 100 lip? Český, potažmo československý skauting
oslavuje v letošním roce 100 let od svého založení profesorem
Antonínem Benjamínem Svojsíkem. Ve Vranovicích existuje
obnovený skautský oddíl Jaguáři od přelomu let 1989/1990.
V současnosti má k padesátce členů.
Proč u hřbitova?
Jediné možné významné místo v obci, kde mohl být
vysazený strom níže uvedené velikosti. Více na fotografiich.

a třetí příčku obsadila novomanželská dvojice Petr Biedermann
a sličná nevěsta David Prycl. Zpestřením závodu byla účastnice
Katka v podobě Marfušky. Jelikož motorům nerozumí
vypravila se na závod s kolečkem. Za náklad ji posloužily dvě
vypůjčené děti. Akci pořádali členové tamní kapely Nezpapaláš
v čele s Petrem Biedermannem.
-humVíce foto na www.vranovice.eu sekce aktuality

Jan a Oldřich Vybíralovi

Neděli proveselil traktůrkový
závod
V řeznické alegorické vozítko, mobilní toalety, či
svatební limuzínu proměnili místní hospodáři své traktůrky.
V převlecích a s netradičně vyšňořenými vozidly uspořádali
první ročník recesistického závodu s názvem Vranovické
Hlinek. Závodní týmy musely projet neupraveným polním
terénem pod Hájkem.

Trať měřila zhruba jeden kilometr a na závodníky čekaly
dvě otočky kolem vinařského sudu. O náročnosti svědčí jedna
kolize řezníků a vyklopení toaletní báby z mísy. Vše se odehrálo
naštěstí bez zranění.

Vítězství slavil tým s pojízdnými WC Pavel Pláteník
a Marek Obdržálek s časem 12 minut a 13 sekund. Z druhého
místa se radovala dvojice řezníků Petr a Ludmila Nepomučtí
Vranovický zpravodaj

Foto: Dagmar Humpolíková

Babské hody
Všechny jsme se těšily na naše hody, které se letos konaly
v sobotu 22. 10. 2011. V pátek večer jsme měly sraz na hale
kde byly nachystané kroje. Připravovaly jsme pohoštění
na stoly, každá z nás donesla pár oček, skládaly jsme koláčky
na tácky. Zdobily jsme sál mašlemi postavily jsme krásnou
májku. Naposledy jsme také vyzkoušely náš taneček a nástupní
pochod. A pak honem domů, pořádně se vyspat na druhý den.
Sobotu jsme začaly zvaním hostů po dědině. Sraz jsme měly
ve dvě hodiny odpoledne u kostela. S kapelou Hornobojani
jsme pak pochodovaly dědinou pro první stárku letošních
babských hodů Evu Dofkovou. Ta nám připravila občerstvení
a pak se s námi vydala k obecnímu úřadu, kde jsme žádaly
starostu obce o hodové právo. To nám bylo uděleno výměnou
za taneček.
Potom jsme se vydaly průvodem vesnicí. Obvyklými
zastávkami bylo prostranství před knihovnou, pizerie,
hospůdka U Šeráků a Sportbar. Na každé z nich se tančilo,
zpívalo, pil se svařák, čaj a podávaly se koláčky. V hospůdkách
nás také pohostili.
Po páté hodině večer jsme se rozešly domů abychom se
ohřály a nabraly síly na večerní zábavu.
Čtvrté babské hody jsme slavnostně zahájily v osm hodin
večer v sokolovně. K tanci a poslechu nám hrála kapela
Bonaparti. Hosté si zatančili, náš taneček se líbil všem a bohatá
byla i tombola. Ceny do ní věnovaly vranovické baby a Obec
Vranovice. Jen nás mrzí, že přišlo méně lidí.
Chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí
na přípravě hodů. Ať jsou to účinkující, obsluha nebo pomoc
v kuchyni. Zaslouží si velký dík.
Za Vranovické baby
Hana Celnarová
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Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)
seriál - díl IV. - Vranovická mluva část 1.
Vranovice, aneb zlatá svobodo našeho mládí
Vranovická mluva je silně poznamenaná brněnskou
hantýrkou. Brno bylo dříve silně německé a mnoho nynějších
výrazů jsou zkomoleniny německých slov. Snad tomu tak není,
aspoň ne v takové míře jako za našich mladých let, kdy se
běžně užívalo těchto výrazů:
Kvér, glajze, šíny, štreka, kutchan, tragus, špolhert, kugluf,
špígl, hornodle, ksicht, kšírek, krchov, škraň, šufánek, renunk,
šprudlovák, špitál, štábrcílka, šporkasa, fišpanka, hauzírovat,
šraňky, nemám šajn, štimovat, štempl, štýlko, štrajchholc
(sirky), prígl, priftaška, rvačka, plac, holbštivle (vojenské
půllitry), šifonér, šinágl,froš, štangla, štrycla, rapl, virčoft,
šlejfíř, pucovat, flastr, firhaňk, hic, kylka (chladno), solcna,
trychtýř, vajgl, flaška, fédrhon, hároše, iglšnit (střih na ježka),
vechtr, šnelcuk, štelunk, luftbalon, fusakle, kšilt, šmír,
untrhund, kristindl, šlus, lajntuch, šprajcban (příčný trám
ve stáji), pluskšíry (postroje), mašinkvér, tringelt, štumédla
(služebná), elvr (jedenáctka v kopané), ksindl, ringlšpíl, šókle,
šísbóda (kolotoč, loďky, střelnice), kostn, vandla, špacír,
London, kunčoft, štandlík, žufan, piglička, nudlprét, štokrdla,
cukrblik, šnuptychl, šlofík, prubovat, risnágl, richtik, cuckovat,
šmakovat, plichta, pantofle, flok, obstrliz, festunk, rumplkistna
(radio), cigáršpic, cuksfýra a některé výrazy ve stavebnictví:
gzinc, rórpudňa, fuspudna, fajermór, futra, flígl, fošna, glajcha,
karbovna, mišunk, lajsna, cólštok atd.
Původ některých vranovických výrazů nelze snad ani určit,
například: nežochli, skéchneš (spadneš), je nakéřenej (ožralý),
je rozkořípadná (neučesaná, rozdrbaná), liml (povaleč), bahno
(pivo), číhá, dočubál ho, netyja, keřtl (kapání do polévky),
damastilky, malperně, kérumbl, srstky, kotóč, chábí, měchovka,
pótka, pšonec, cárají, bims (chleba), hudran (krocan), pučtok,
šlajštuky (brusle), je blem blem, je zabóděný, kyčkrdle (špaček,
blecha), fanfulica (chřipka), nátcha (rýma), bryndá se atd. Ten
výraz pučtok co znamená nevím dodnes, ale říkalo se přeci: seš
blbé jak pučtok!
Vyprávěl strýc Jan: „ Byl sem včerá na jermaku, ale neměli
tam nic plechýho. Kópil sem petrolín, cibébi, Vitáčkovu oveku,
babě nejaké fanfrnoch, škornótku cukroví, víc ani hni. Byl se
mno kluk, toho už se, milá brachu, nespleju, mama ho poslala
vizitýrovat, mám z něho větr. Kluk chodí naduté jak papuč,
doma všechno vyslepičí. Šmatle, v hlavě má hnízdo medáků
(blbne), věčně něco brble. Má v mocni virglajs, ale měl tam
nelýzt. Kópil sem mu féfarku, ale není se mě něco natrestýruje
(natrápí). Teď zalezu do své kutě, zašantročíl sem si tam
násnicu rybízláky, nadžgál sem ju do pytla erteplí. Bože chraň
a zavaruj, aby mě s tém mama napopácala, to by byl sódné deň„
Nové, bílé svetr a tvrdé rohlík
Od spisovné češtiny se vranovická prostá mluva liší tím, že
téměř neužívá slůvko já „jsem“, řekne se já „su“. Místo spisovné
koncovky „ou“ se užívá otevřené „ó“ – nejsou – nésó, budoubudó. Generace před námi místo čisté koncovky „a“ často
inklinovala ke koncovce „ó“ : dáma-dóma, stál-stól apod. Mění
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se i koncovky „é“ a „ý“. Dívky ve Vranovicích nemají nový, bílý
svetr a čerstvý rohlík, jim stačí nové, bílé svetr a tvrdé rohlík.
Piské nám to do kabele
Nadšený fanda vranovických fotbalistů strýc Ježa s oblibou
volával na rozhodčího: „Chlapóko, piské nám to do kabele,
potřebujem bode. Dělé, abes nedostál pár po repóko!“
Do Vranovic přijela kdysi dávno skupina geometrů
vyměřovat trať lokálky do Pohořelic. Hned se samozřejmě
sháněli po šikovných děvčatech. Jeden z nich najížděl na Anču
Furychovu, ta se ale zdráhala a říkala děvčatům: „ U vrótek stól
a jen se třepól, ale mo nedóm a nedóm, ať si de za tó, za keró
bel včerá.“ Nakonec jeho svodům přeci jen podlehla, a když už
byla ruka v nohavici a on k ní něžně hovořil a pomalu pokládal
do příkopy, nesměle zašeptla: „Pane inžinýre a vemete se mě?“
A on: „Ale děvče, to víš, že se ti vemete!“
A titi, to je ťpolek!
Uprostřed starého cukrovaru stojí dodnes objekt, kdysi jsme
říkali dům hrůzy. Bydlel tam taky jeden, napůl negramotný,
špatně mluvil a chodil. Jednou se vracel z hospody a uviděl
synka, an stojí u rozbitého plotu a pláče. Ptal se ho: „Vašiko, to
ti byl?“ A Vašik: „Tati, mě nikdo nebil, na mě spadla bránka“.
Jindy zase mudroval: A titi, to je ťpolek! Majó těpitě, těkerke,
ýbršvunke, teťko majo.“-„Ťokoli, to je ťpolek? Hópó jak koze,
ťup těm, ťup ťam – noha dlámaná a těť nadoťmrti mrďákem.“
Náš tatínek byl rodák z Ójezda, jeho bratři žili v Boskovicích
a Rájci Jestřebí. Jednou jsme tam byli na pohřbu , komu, to už
ani nevím. Byl jsem pěkně oblečený a jedna z tetiček se mne
optala: „Te máš pěkný šatečke, Pepičko, kdopak ti je kópil,
mesim maminka, veť? „ A já nevinně: „Ale né, teti, mně je pučil
Jenda Hochmonůj.“ A bylo to. Tatínek byl červený až za ušima.

Vánoční sen
Josef Pavlů
Mráz lednového večera
rozkvétá
v
milionech
stříbrolesklých krystalů. Sypké
sněhové duchny pokrývají
zemi a země spí. V zešeřelém
horizontu probleskly hvězdy.
Jedna, dvě, sto, milion.
Dědina spí. Do ticha večera
se občas ozve štěkot psů, hajný
se vrací z pochůzky, lesní
velikáni obtěžkáni sněhem mlčí, nic neruší posvátnost večera.
Po silnici pomalým krokem přichází Jan. Ochozené boty
vržou ve sněhu, v hlavě, vtažené do límce kabátu, se rojí
neveselé myšlenky. Vrací se z města, kde marně hledal práci.
Ještě teď vidí mistra, jak mu rozpačitě sděluje, že podnik nemá
zakázky, omezuje provoz, propouští. Došla řada i na něho.
Už tomu budou dva měsíce. Od té doby žádný výdělek, jen
pár korun podpory v nezaměstnanosti. Doma je žena a děti,
nouze se tlačí do chalupy každou škvírou.
Z trudných myšlenek ho probudil chlad a mokro v obličeji,
znovu začalo sněžit. Zabořil ruce hlouběji do kapsy a odbočil
na cestu k lesu. Nedbal větru, který smetal sníh z vysokých
borovic.
Jan byl poctivec, neublížil by kuřeti. Když však jeho rodinu
začala sužovat bída, když se v chaloupce stále častěji ozývala

Vranovický zpravodaj
(ilu obrázek srna, kolouch, les, zima...)

prosba dětí o krajíc chleba, neodolal pokušení, začal pytlačit.
Do mlází a na cestičky zvěře v lese kladl oka. Někdy v některém
uvízl zajíček a děti zase měly co jíst.
K nastraženým léčkám trefil i ve tmě lesa. Po paměti šel
závějemi a prodíral se mlázím. Stanul – rozhrnul větve – a co
uviděl, bylo tak tklivé, že zůstal stát jako přimražený.
V průseku mezi mladými smrčky ležela srna. Mezi
jejíma předníma nohama bylo nataženo mládě – letošňátko.
Jeho skelné oči zíraly do tmy, sníh mezi malými kopýtky byl
rozhrabán. Koloušek byl ztuhlý, smyčka ocelového drátu
stačila, aby z toho něžného stvoření vypudila život. Stará srna
občas zastříhala ušima, jiskry jejích očí svítily v té houštině
jako svatojánské mušky. Chvílemi sehnula svou štíhlou hlavu
k mláděti a něžně je olízla jazykem. Dotýkala se jeho nozder,
jako by mu pomáhala dýchat. Smutně se dívala, jak vločky
sněhu pomalu pokrývají kolouškovu hlavu – a její jiskry
ztmavěly, snad do nich napadl smutek a večerní šero. Vyčítavě
hleděla na Jana, příčinu jejího smutku.
Jan se obrátil a ve sněhové bouři doklopýtal domů jako
ve snách. Probudil ho teplý dech a doteky dětských rukou
ve tváři. Procitl – jaký to měl zlý sen.
Andulka, nejmladší jeho rodu, se k němu lísá, ostatní děti
ještě spí, žena vaří snídani. Betlémská hvězda na vánočním
stromku oznamuje čas Vánoc. Usměvavá žena pokládá na stůl
konvici čaje a vánoční pečivo, pokojem voní jehličí. A když
všichni zasedli k snídani, mávnutím ruky odehnal Jan nepěkný
sen a šťastně se usmál. Jak je dobře doma, jak je dobře na světě.
14.7.1994

Schůze a sportovní akce
V neděli 16. října 2011 proběhla ve Vranovicích v restauraci
u Köhlerů okrsková schůze okrsku č. 3 - Žatčany. Za náš sbor
se této schůze zúčastnili Jan Rohrer, Ladislav Pokorný a Aleš
Hanuš.
V sobotu 29. října 2011 jsme navštívili akci Bohunický
ovar. Tuto sportovně-kulturní akci připravili dobrovolní hasiči
z Brna-Bohunic.

Výjezdy zásahové jednotky
SDH Vranovice


Dne 11.9.2011 v 14:50 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd
k požáru suché trávy u obce Popice. Jednotka vyjela
na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+4
ve složení Hanuš Aleš, Maršák Karel, Verner Pavel, Ficek
Aleš a Hanuška Jakub. Jednalo se o požár menšího rozsahu.
Naše jednotka nasadila na dohašení požářiště lafetovou
proudnici.



Dne 6.10.2011 v 15:43 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd
k požáru suché trávy - palachu - o rozloze cca 50x100 metrů.
Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz
v počtu 1+1 ve složení Hanuš Aleš a Veselský Miroslav.
Nasazen byl vysokotlaký proud, lafetová proudnice
a jednoduché hasební prostředky.



Ve dnech 18., 19. a 20. října 2010 vyjela naše jednotka
na žádost starosty obce k prolití ohnišť po pálení klestí.
Těchto výjezdů se zúčastnil strojník Maršák Karel (3x),
velitel jednotky Rohrer Jan (2x) a hasič Soukal Tomáš (1x).



Dne 27.10.2011 v 10:03 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd
na taktické cvičení - požár skladovacích prostor firmy
Meryl plast ve Velkém Dvoře u Pohořelic. Jednotka vyjela
na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+2
ve složení Hanuš Aleš, Augustin Marek a Rohrer Jan. Naše
jednotka byla pověřena vytvořením čerpacího stanoviště
z cca 200 metrů vzdáleného mlýnského náhonu a dálkovou
dopravou vody k zasahujícím jednotkám.



Dne 4.11.2011 v 15:23 byl jednotce vyhlášen výjezd
na požár rodinného domu ve Vranovicích v ulici U Hlinku.
Jednotka vyjela na místo zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz
v počtu 1+4 ve složení Maršák Karel, Augustin Marek,
Rohrer Jan, Kukleta Pavel a Veselský Miroslav. Jednalo
s o podezření na zahoření sazí v komíně. Na místo byla
povolána jednotka z PS Lidická (Brno) k prověření pomocí
termokamery.



Dne 8.11.2011 v 11:18 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár
rodinného domu v Žabčicích. Jednotka vyjela na místo
zásahu vozidlem CAS 25 K Liaz v počtu 1+3 ve složení
Hanuš Aleš, Augustin Marek, Rohrer Jan a Pokorný
Ladislav. Jednalo se o požár přístřešku a různého materiálu
uskladněného ve dvoře. Postupně byl vyhlášen druhý
stupeň požárního poplachu. Jednotky SDH Vranovice,
Nosislav a Hrušovany u Brna byly ponechány v záloze
na vystřídání zasahujících hasičů a následně odeslány zpět
na základnu.

Přepis: Lenka Jančová
Příště: Vranovická mluva 2. část

Z činnosti spolků
Sbor dobrovolných hasičů
Kroužek Mladý hasič zahájil
činnost
Na úvod našeho příspěvku bychom Vás rádi seznámili
s činností zájmového kroužku Mladý hasič. Nábor byl spuštěn
na začátku školního roku a v současné době jej navštěvuje 14
dětí, jmenovitě Kryštof Hošpec, Daniel Málek, Michal Páviš,
David Páviš, Lenka Augustinová, Miroslav Veselský ml., Tomáš
Šoltes, Jaroslav Fröhlich, Jakub Richter, Anna Richterová,
Tomáš Turek, Jakub Řezáč, Tomáš Suchánek a Jaroslav Hladík.
Kolektiv Mladých hasičů vede Aleš Hanuš.
Podzim jsme věnovali nácviku požárního útoku
na fotbalovém hřišti. Nyní se scházíme každé pondělí
ve sportovní hale a od jara bychom rádi pokračovali
v disciplínách požárního sportu tak, aby se děti mohly příští
rok těchto soutěží účastnit a bojovat o dobré výsledky.

Posbírali jsme železný šrot
V sobotu 15. října jsme provedli sběr železného odpadu.
Děkujeme všem spoluobčanům, firmě Agro Klimus
za zapůjčení vlečky a firmě pana Jahody za umožnění
krátkodobého složení železného odpadu.
Vranovický zpravodaj
sdh_znak

Za SDH Marek Augustin
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Klub maminek

Dodatek redakce

Změny v Klubu maminek
Přednáškou o dětech a sexualitě jsme uzavřeli podzimní
sezónu v nové klubovně na fotbalovém hřišti. Bylo nám tam
moc dobře a rádi ji na jaře opět využijeme, ale vzhledem
k tomu, že se klubovna nedá dobře vytopit, se přesouváme
na měsíc prosinec do domácností maminek. V novém roce
bychom rády využily nabídku obce, za kterou moc děkujeme.
V prosinci chystáme pro děti i maminky vyrábění drobných
dárečků i dekorací. Také doufáme, že mezi nás přijde Mikuláš
a vůbec si pořádně užijeme předvánoční atmosféru.
Blížící se konec roku je příležitostí k uzavírání kapitol
a ohlížení se nazpět i kupředu. Pro mě jedna taková kapitola
končí. Pro Klub maminek to byl rok rušný, spojený s hledáním
nových prostor. Pro mne rok poslední, po novém roce mi
končí rodičovská dovolená. Za dobu postupného budování
i fungování se
Klub stal mým
dalším dítětem.
Opouštím
ho
nerada,
ale
s vědomím, že
stojí na vlastních
nohou a že
ho
předávám
do
dobrých
rukou.
Jsem
ráda za všechny
maminky i děti,
Foto: Eva Holíková
které jsem mohla
potkat, se kterými jsme se mohly vzájemně obdarovat. A děkuji
všem maminkám, které mi s Klubem pomáhaly a které se
budou o Klub starat v budoucnu. Klubu maminek přeji, aby byl
ještě hodně maminkám světýlkem v šedé rutině všedních dní,
povzbuzením a inspirací na nelehké cestě mateřstvím, a dětem
laskavým prostředím, kde se učí sžívat s kamarády.
O našich akcích Vás budeme informovat obvyklým
způsobem tj. na vývěskách a webu http://klubmaminek.
webpark.cz. V případě zájmu o prosincová setkání mě, prosím,
kontaktujte na emailu kukletova.ilona @centrum.cz, případně
na tel. 605 953 484.

S Betlémským světlem přislíbili skauti přijít i na společné
Štědrovečerní zpívání pod vánočním stromem. Uskuteční
se již tradičně 24. prosince (sobota) od 15 hodin. Tentokrát
se sejdeme v prostoru před kostelem. Ti, kteří si přinesou
lampičky, odnesou si domů i světlo z Betléma. Samozřejmě
kromě milých štědrovečerních pozdravů a dojmů ze společného
zpívání koled.
-hum-

Tříkrálová sbírka hledá
Tři krále
Tříkrálová sbírka roku 2012 se uskuteční v sobotu 7.
ledna 2012. Zájemci o účast na sbírce se mohou nahlásit
na mail: michal.rapco@seznam.cz do pátku 16. prosince
2012. Upozorňuji ovšem, že účast je dobrovolná a bez nároku
na jakoukoliv odměnu!
Michal Rapco ml.

Klub důchodců
Besedy i divadlo

Skautský oddíl Jaguáři bude, tak jako každý rok i letos, 23.
prosince 2011 roznášet po Vranovicích zájemcům Betlémské
světlo. Formuláře pro zápis budou zveřejněny v nejbližších
dnech na obvyklých místech (pekárna, obchod U Toncrů, OÚ,
lékárna) a budou vysbírány 22. prosince. Samotná roznáška se
uskuteční jako vždy ve večerních hodinách.

V Klubu důchodců jsou naplánované první pondělky
v měsíci setkáním - posezením u kávy a většinou se zajímavým
programem. V říjnu bylo zajímavé povídání o hubnutí, v dnešní
době tak aktuální i u starších žen. Vysvětlila nám paní Plíšková.
V listopadu nás v poutavé besedě informoval MUDr. Penka
jak a kde volat lékaře nebo sanitku, když je to nutné. Pověděl
nám důchodcům, jak bychom měli žít, abychom se ve zdraví
dožili vysokého věku. Chtěla bych všem naším hostům které
jsme na besedě měli za to poděkovat, že si udělali čas a přišli
mezi nás. Nikdo nás neodmítl.
Náš klub pořádal 19.11.2011 zájezd do divadla
na představení
Maryša. I když
je
to
stará
známá hra v Boleradicích
ji poprvé hráli
v roce 1910 - byl
o ni velký zájem.
Jen od nás bylo
37 návštěvníků.
Tam jsme si my
starší uvědomily,
jak se doba Foto: Růžena Bauchová
změnila.Tehdy,
když se žena chtěla zbavit zlého muže, tak ho bezbolestně
otrávila. A dnes? I kuchyňským nožem se chladnokrevně
pobodají.
Ale tu smutnou náladu, se kterou jsme se vrátili, jistě
napraví mikulášský večírek, který se pořádá 6.12. 2011 v 16.
hodin v klubovně. A za chvíli budou Vánoce. Po Novém roce
se snad ve zdraví zase sejdeme.

Michal Rapco ml.

Růžena Bauchová

Za Klub maminek Ilona Kukletová.

Skauti
Betlémské světlo může být
i u vás doma
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Mortimer English Club nyní v těsné blízkosti Vranovic
Co je Mortimer?
Mortimer je originální
výukový koncept angličtiny,
který zajišťuje kontinuální
výuku pro různé věkové
kategorie od batolat
po dospělé a seniory. Velkou
výhodou jsou návazné
výukové materiály upravené
pro potřeby různých typů
studentů. Hodina na stejné
téma může být pro různé
typy studentů velmi odlišná.

V čem je tento
koncept výuky
unikátní?
Především v tom, že
nedílnou součástí každého
výukového setu (kromě
materiálů pro teenagery)

je poslechové CD. Pro
produkci jakéhokoliv
jazyka, i mateřského,
je nutné jazyk nejprve
důkladně naposlouchat
a pak teprve mluvit. To je
často opomíjený fakt, který
se v klasické výuce vůbec
nezohledňuje. Nedojde-li
však ke spojení slyšímmluvím, pak je výuka cizího
jazyka proces na dlouhá
léta s nejistými výsledky.
V klasické výuce se studenti
rychle dostanou na střední
úroveň, dokážou napsat
poměrně složitý text a také
takovému porozumět, ale
komunikovat nedokážou,
protože jazyk nemají
naposlouchaný. U Mortimera

klademe na poslech velký
důraz. Bez toho je výuka
málo efektivní.

Jak vypadá typická
výuková hodina
u Mortimera?
Pracujeme v malých
skupinkách, to je zásadní.
Aktivity jsou různorodé, ale
hlavně zábavné. Výukový
koncept Mortimera v praxi
uplatňuje Komenského
heslo škola hrou. Studenti
si velkou část hodiny hrají,
přitom ale téměř soustavně
mluví. U dětí je podstatnou
částí výuky také pohyb
a hudba. Různorodost aktivit
usnadňuje koncentraci i těm
nejmenším.

Proč začínat výuku
s malými dětmi?
Toto téma bylo
probíráno už mnohokrát
a má samozřejmě své
zastánce i odpůrce. Hlavním
důvodem PRO je fakt, že
malé děti mají schopnost
přijmout nový jazyk jako
svůj vlastní a postupně
rozvést tuto znalost až
na úroveň mateřského
jazyka. To je možnost,
kterou starší děti a dospělí
už nemají. Navíc různorodé
podněty zajišťují všestranný
rozvoj dítěte. U Mortimera
učíme děti již od dvou
let a sama mám s výukou
malých dětí ty nejlepší
zkušenosti.

Domluvte si u nás ukázkovou hodinu zdarma! Je naprosto nezávazná a pomůže Vám se rozhodnout

KOMPLETNÍ PRODEJ A SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY

5M za

375,-

a 10M za

432,-

- cena 12-ti měsíčního předplatného
- aktivace 1,- Kč se smlouvou na 12 měsíců

tel.: 739 054 060
www.mpclick.cz

SLEVA 3% pro zákazníky firmy MPclick
na pobočkách Hustopeče a Židlochovice.
e.
Sleva se týká sortimentu mobilních tel.,
výpočetní techniky a příslušenství.

placená inzerce

AKCE !
ZDARMA

www.mortimer-anglictina.cz
www.anglictina-pohorelice.cz
www.nemcina-pohorelice.cz

1měsíční tarif
utter
rou
v router
vý
bezdrátový

Mail: brno.jih@mortimeranglictina.cz
Tel. 737 35 33 36

PRO NOVÉ UŽIVATELE

Kontakt:
Mgr. Marcela Nejezchlebová,
Vídeňská 699, Pohořelice

Mikulášská jízda do Pohořelic
Sobota 3.12 - Neděle 4.12.2011

Zveme všechny přátele pohořelické lokálky na víkendové ježdění s
historickým motoráčkem spojené s Mikulášskou nadílkou pro naše
nejmenší. Akce má připomenout již třetí výročí zastavení osobní drážní
dopravy na trati a přispět k tomu, aby se houkání vlaku ozývalo i v
budoucnu.
Pohořelický motoráček pojede pro širokou veřejnost a na trati z Vranovic do Pohořelic je stanoveno jízdné
jednosměrně na 30,- / 15,-, zpáteční na 50,- / 25,- (dospělý/dítě). V úseku Brno – Vranovice a opačně činí
jednosměrné jízdné 75,- / 40,- Kč. Jízdenky zakoupíte výhradně ve vlaku u průvodčího KŽC Doprava.
Vlak bude tvořen motorovým vozem M 262.1117.
Jízdy vlaků budou sponzorovany firmou HULMAN-Kovošrot, spol. s. r. o.

Vranovický zpravodaj
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Sport
Zprávy z TJ SOKOL Vranovice
z činnosti oddílů:

Oddíl všestrannosti

Nácvik na XV. všesokolský
slet v Praze
Od začátku října se naplno rozběhl nácvik sletových
skladeb.
Pro rodiče s dětmi a předškolní mládež a mladší žactvo skladba Ať žijí duchové. Nácvik vede Jana NHanušová, která
byla 21. října na I. nácvičné této skladby v Brně. Zájem o nácvik
této skladby předčil očekávání a dokonce jsme museli počet
přihlášených cvičících zdvojnásobit. Děkuji Janě Hanušové
za obětavou práci a přeji jí, aby jejich Nela byla plná života, aby
se obě brzy vrátily zpět mezi nás cvičit.
Starší žákyně a žáci se skladbou Dávej ber také pokročili.
Už umí jednu ze čtyř částí. Nacvičují Marta a Marie Goliášovy.
Snad si jen posteskneme, že největším problémem je samotná
docházka našich svěřenců.
Mladší ženy a dorostenky pod vedením Jany Hladké
statečně bojují s technologií cviků se švihadly ve skladbě Nebe
nad hlavou. V této skladbě chybí jedna – dvanáctá cvičenka.
Pokud si některá z Vás má chuť zacvičit se švihadlem, přijďte
ve čtvrtek v 19:00 hod do sokolovny.
Bohužel skladba pro muže „Chlapáci“ se ve Vranovicích
nacvičovat nebude.

Připravujeme netradiční
vánoční besídku
Na 21.12.2011 plánujeme netradiční vánoční besídku
v sokolovně s podtitulkem „Co si upečeme, to si také sníme“. Při
zpívání koled si upečeme vanilkové rohlíčky a linecké cukroví.
Lít olovo asi nebudeme, ale nějaké hry si určitě zahrajeme.
Doufám, že se nám besídka vydaří. Při pečení cukroví toho
moc nespálíme a že se dobře pobavíme.

Celostátní vzájemná výměna
zkušeností
Ve dnech 16. – 20. listopadu 2011 se vedoucí žákyň Marie
Goliášová již třetím rokem zúčastnila CVVZ (celostátní
vzájemná výměna zkušeností). CVVZ je místem, kde se
jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých
i velkých organizacích, spolcích a klubech a v duchu Galénova
„přátelství rozrůzněných“ porovnávají své názory a zkušenosti.
Letošní ročník pořádalo město Hradec Králové, pod záštitou
Královehradeckého kraje. Pod heslem Kapky, potoky, řeky…
utvářejí světy. Celé setkání nabízelo přes 300 různých programů,
ať už sportovních, pohybových, rukodělných, výtvarných,
poznávacích či vzdělávacích. Záleželo na každém, co ho zajímá
a jaké programy si zvolí. Z programů, které mě asi nejvíce
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oslovily bych chtěla zmínit třeba: Relaxační hry a činnosti,
Hrát si může každý, Výchova nebo jen výplň volného času?,
Asertivita, Syndrom vyhoření, Zážitkové kurzy pro náctileté,
Tea bag folding a další.
Hlavním cílem, proč jsem se CVVZ vlastně zúčastnila, bylo
načerpat další inspiraci, nápady, podněty, ale také sílu, která je
nejen při práci s dětmi, ale často i v běžné životě tolik třeba.
A to se mi snad povedlo. Už se těším na příští ročník CVVZ
tentokrát v Šumperku.

Oddíl nohejbalu
Oddíl nohejbalu uspořádal dne 17. 11. 2011 v sokolovně
turnaj tříčlenných družstev v nohejbalu. Zúčastnilo se jej
celkem 9 týmů. Vranovice – jako domácí, sestavily dva týmy.
První dvě místa vybojovala družstva z Brna. Naše týmy,
po celkem vyrovnaných bojích, obsadily 6. a 8.místo.

Foto: Ivo Hochman
Pro účastníky i diváky bylo zajištěno občerstvení. Turnaj se
vydařil a budeme se těšit za rok opět na setkání.
Děkujeme vranovickým sponzorům, kteří turnaj podpořili.
Jsou to: Nová Morava, fi.JAPEZ, hospůdka U Šeráků, Marek
Řehoř, pizzerie Vranovice, řeznictví Vranovice, Luboš Mrkvica
a Luboš Celnar.

Silový trojboj

Trojbojaři z Moravy se utkali
ve Vranovicích
V sobotu 8. 11. 2011 proběhla ve Vranovicích soutěž I.
LIGY Moravy v silovém trojboji 4členných družstev.Z dvanácti
přihlášených družstev nakonec soutěžilo jen devět.
Prezentace všech družstev proběhla od osmi do devíti
třiceti hodin. V deset hodin začala samotná soutěž. Na pozici
hlavního rozhodčího se představil Ing. Jiří Ledvina z Hodonína
a jako postranní byli nominováni Jan Zamrazil z Jihlavy a Jiří
Zimula z Kuřimi. Všichni rozhodčí podali dobrý výkon,
i když k nevoli některých soutěžících byli rozhodčí v souladu
s pravidly přísnější v disciplíně dřep.
Nejlepší výkon podal tým TJ Olympia Zlín“B“, jehož
členové získali celkem 1657,13 bodů po přepočtu Wilkse.
Druhou příčku obsadili trojbojáři z KST Jihlava s 1605,6
bodů a bronz za získaných 1510,51 si odvezli borci z Viktorie
Bohumín. Dále soutěžila družstva Vítkovic, Rosic, Krnova „B“,
„C“, „D“ a družstvo Vranovic.
Zástupci Sokola Vranovic se umístili na osmé příčce.
Soutěžili tito borci: Pavel Pláteník, Jiří Furch, Oldřich Halfar
a Jan Bohunický.
Vranovický zpravodaj

na sedmé příčce za výkon 372,5 kg. V soutěžní kategori juniorů
do 74,- kg se umístil Michal Coufal na šesté příčce za celkový
výkon 380,- kg. Lubomír Novák v kategorii juniorů do 105,- kg
se umístil na čtvrtém místě za celkový výkon 402,5 kg.
Za oddíl sil.trojboje TJ Sokol Vranovice
Ivan Karpíšek

Sokolské PF 2012

Jiří Furch mrtvý tah 182,5 kg
Foto: archív oddílu
A proč ta osmá příčka? Měl soutěžit Tomáš Trávník, ale jeho
služební cesta do zahraničí se protáhla až do soboty a tak byl
nahrazen mladým Janem Bohunickým. Družstvu na čtvrtou
příčku chybělo 59 bodů, a tento počet by Tomáš Trávník bez
problémů zvládl. Pravdou je, že na první tři místa náš oddíl
nemá, neboť vítězná družstva mají zkušeností s extraligy České
republiky.
Tímto přesunem nemohlo soutěžit mládežnické družstvo.
Zbylí si vyzkoušeli svoji formu mimo soutěž.
Za zmínku jistě stojí, že nejlepší dřep 285,- kg předvedl
Jihlavský Filip Sobotka. Nejlepší tlak 220,- kg na lavici měl
Lahoda Petr z Rosic a nejlepší v mrtvém tahu byl Pavel Kaňát
ze Zlína výkonem rovných 300,- kg.

Konec roku je před námi a jak bývá zvykem hodnotíme
uplynulý rok i my.
V letošním roce jsme zvládli udělat to, co jsme si pro rok
2011 naplánovali.
V měsíci lednu se dokončila rekonstrukce sprch
a v listopadu se opravily praskliny zdí ve dvou místnostech
sokolovny.
Celý rok pracujeme na bezúplatném převodu sokolského
hřiště obci Vranovice. V současné době musíme zaslat návrh
Darovací smlouvy spolu s chybějícími dokumenty do Prahy
na Českou obec sokolskou. Darování hřiště musí totiž
projednat a schválit předsednictvo COS.
Výbor T.J.Sokol Vranovice děkuje obci za podporu, díky její
finanční dotaci na činnost oddílů se můžeme zapojit do všech
sportovních aktivit v rámci župy, okresu i kraje.
Výbor TJ Sokol Vranovice přeje všem svým členům,
a nejenom jim, vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví
a štěstí. Život bez stresu, plný pohody a zdravého pohybu
a dovoluje si Vás pozvat do naší tělocvičny, kde pod vedením
proškolených cvičitelů můžete udělat něco pro svoje zdraví.
Marta Goliášová

Členové prvních tří družstev obdrželi poháry věnované
TJ Sokol Vranovice a sportovní výživu od firmy VITALMAX.
Všechna družstva obdržela sponzorské balíčky, které také
věnovala domácí tělocvičná jednota.
O spokojenost všech žaludků se vzorně starala Renata
Měřínská s Ivou Karpíškovou. Nad bezpečností všech
závodníků bděl MUDr. Zdeněk Černý z Brna. Poděkování
patří všem nakladačům za bezchybný průběh závodů, neboť
tito hoši skutečně nazvedali nejvíce kilogramů.
Soutěž se všem závodníkům líbila, že měla hladký
a bezproblémový průběh díky dobré organizaci. Všem bylo
poděkováno za pěkné sportovní výkony s přáním bezpečného
návratu domů.

Dorost a junioři bojovali
ve Zbýšově
V sobotu 22. 10. 2011 se ve Zbýšově konal 3. ročník
poháru starosty města v silovém trojboji dorostu a juniorů.
Soutěžilo v něm 54 soutěžících z Čech i Slovenska. Kromě silné
účasti byla soutěž úspěšná i v tom, že zde bylo překonáno 11
dorosteneckých i juniorských rekordů České republiky.
Absolutní vítězství vybojoval skvělý David Lupač z Jemnice,
který předvedl nejlepší výkon soutěže a to 880,- kg v trojboji.
A jak si vedli vranovičtí siláci:
V soutěžní kategorii dorostenců do 66,-kg se umístil
František Mahovský na čtvrtém místě celkovým výkonem
347,5 kg. V kategorii do 83,- kg se umístil Dominik Kurka
Vranovický zpravodaj

Dodatek k předchozímu vydání:
Do minulého vydání zpravodaje se nevešly fotografie
z výpravy TJ Sokol do Budislavi, na které Marta Goliášová
ve svém článku odkazovala. Zájemci si je všechny mohli
a mohou prohlédnout na www.vranovice.eu sekce aktuality.
Děkujeme za pochopení.
-red-

5. Obecní ples s Mistříňankou
Sobota 14. 1. 2012

20:00 hodin Sokolovna Vranovice
Vstupné: předprodej 200,- Kč, na místě 230,- Kč
Občerstvení na stolech i v bufetu, víno, lákavá tombola, předtančení,
vystoupení Vranovické chasy, plesové noviny.
Místenky v předprodeji od 15. 12. 2011 na OÚ
Novinka: menší počet míst k sezení – větší pohodlí pro hosty plesu
Srdečně zve Obec Vranovice
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fotoreportáž z rozsvěcení vánočního stromu 2011

Foto: Ján Lastomirský, Dagmar Humpolíková
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Mikulášská nadílka
s čerty a anděly
u vánočního stromu u kostela

pondělí 5. 12. 2011
děti do 3 let od 16:30 h
starší děti od 17 h
pořádá Obec Vranovice
Příjem balíčků s čitelnými
jmenovkami v knihovně,
v pátek 2.12. 2011 od 16 h do 19 h.

Novoroční koncert
Sboreček ZŠ Vranovice
a dívčí sbor Kantileny Brno

sobota 7. 1. 2012
v 16:00 h

Kostel Navštívení Panny Marie
Vranovice

Štědrovečerní zpívání

Hřejivá štědrovečerní nálada,
setkání s lidmi, horký punč
a společné zpívání koled.

Nenechte si ujít příjemné

odpoledne před štědrovečerní
večeří.

Sobota 24. 12. 2011

v 15 hodin u vánočního

stromu, tentokrát u kostela
Těšíme se na Vás

Pořádá Obec Vranovice
Vranovický zpravodaj
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Obec Vranovice přeje všem obyvatelům
příjemné prožití Vánoc
a šťastný vstup do nového roku 2012
Bezplatná
občanská inzerce
Prodám:
 Indukční varnou desku, 3
plotýnky, nová, nepoužitá. Cena 10
tis. Kč. Sleva z původní ceny. Tel.: 776
596 977
 Velký, pěkný byt 3+1 se zahrádkou
ve Vranovicích. Cena 1.490.000,- Kč.
Tel.: 776 345 343
 Prodám mobilní telefon Nokia
3310, málo používaný, s nabíječkou,
ve 100 % stavu, jednoduché ovládání,
velká písmena – vhodný pro seniory,
jen 500 Kč. I na dobírku. Tel : 731 342
476
 Prodám nový dalekohled, 30 x
60 mm, barva černá, s brašnou, Russia,
výborný stav, cena jen 450 Kč. Mohu
zaslat i na dobírku. Tel. 731 342 476
 Prodám 2 nepromok. plachty
3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze
silnější plast. hmoty, univerz. použití
na stavbě, zahradě apod., úplně nové
v orig. balení, 290 Kč/ks. I na dob. Tel.:
731 342 476
 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: 604 961 269

 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: 604 961 269
 Nokia 6070, fotoaparát/kamera,
FM stereo rádio, přehrávač MP3,
diktafon, infraport, USB, internet, hry,
stříbrná, jako nová, ve 100% stavu,
s nabíječkou, cena pouze 800 Kč.
I na dobírku. Tel.: 604 961 269

Hledám:
 Mladá rodina hledá ke koupi
stavební pozemek nebo rodinný
dům (příp. nemovitost k demolici)
ve staré zástavbě obce Vranovice.
Za Vaše nabídky, tipy či doporučení
předem děkujeme. Tel.: 605 131 748
(stačí SMS), e-mail: ﬂorianR@seznam.
cz
formace
Aktuální in
ci najdete
o dění v ob
novice.eu
na www.vra

 Počet
čet obyvatel ke dni
21. 11. 2011
muži ............................................1033
ženy .............................................1046
celkem.........................................2079
z toho dospělí ..........................1750
děti ..............................................329
Zdroj: matrika OÚ,
připravila Ivana Pospíšilová

Program kina Velké Němčice
Prosinec
01.12. 2011 ......Pan Popper a jeho tučňáci.............................................................................18:00
02.12. 2011 ......Ošetřovatel ........................................................................................................19:30
16.12. 2011 ......Kamarád taky rád ............................................................................................19:30
20.12. 2011 ......Šmoulové ..........................................................................................................17:00

Společenská
rubrika
 Životní jubilea:
Leden
Fojtík Miroslav .........................60 let
Gottwald Zdeněk .....................60 let
Petr Jindřich ..............................80 let
Soukup Lubomír ......................60 let
Celnar Jaroslav..........................85 let
Zajíc Pavel .................................60 let
Bauch Karel ...............................80 let
Galiová Vlasta...........................80 let
Hrubá Růžena...........................82 let
Nepomucký František .............60 let
Karpíšek Ivan ............................70 let
Kotačka Jiří................................60 let
Peterková Jitka ..........................70 let
Únor
Jandásková Růžena ..................88 let
Mazalová Anna.........................65 let
Němcová Věra ..........................75 let
Brlíková Marie ..........................75 let
Řehořová Marie ........................81 let
Tučková Vlaďka ........................65 let
Suchánková Marie.....................84let
Soukupová Jaroslava ................60 let
Hladký Jan.................................75 let
Menšíková Marie......................65 let
Hromek Jan ..............................70 let
Klimešová Anna .......................81 let
Menšík Antonín .......................70 let
Berková Julie .............................86 let
Klimešová Milada ....................86 let
Ondroušek Jaromír ..................83 let
Lát Jiří ........................................60 let
Buchmajer Josef........................60 let
Saitlová Anna ............................80 let
Mičánková Drahomíra ............60 let
Valášková Anežka ....................88 let
Václavík Josef ............................60 let

 Narození
Charvát Matěj
Hanušková Amálie
Flekačová Sofie

 Sňatky
Vaníček Radim
- Kozlová Veronika

 Úmrtí
Trojan Petr
Gregr Miroslav
Valík František

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. 06/2011 vychází 1. 12. 2011, uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2012, vychází 2. 2. 2012.
Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.

