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Florián i hasičské auto mají
požehnání
Několik desítek lidí se sešlo v neděli 4. září 2011 dopoledne před sochou svatého
Floriána. Důvodem byla malá slavnost posvěcení symbolického ochránce před ohněm
a hasičského auta.
Za přítomnosti starosty obce Jana Helikara, sboru dobrovolných hasičů Vranovice
a veřejnosti, se žehnání ujal farář Josef Malík. Nechyběly ani zpěvy mladého kostelního
sboru.
Letos by bylo svatému Floriánovi 212 let. Tohoto symbolického ochránce před ohněm naši
předkové vytesali do kamene v roce 1799 a postavili ho na místo dnešního kostela Navštívení
Panny Marie. Na současné stanoviště byl přestěhován až v roce 1868, tedy před 143 lety,
když musel ustoupit právě stavbě kostela. Jedná se o významnou historickou památku naší
obce, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních historických památek ČR.
Za celá dvě století socha nebyla nikdy významně opravována a začala chátrat.
Záchranné práce se v loňském roce ujal restaurátor Jindřich Plotica z Brna. Náročnou
rekonstrukci uhradila obec ze svého rozpočtu a přispělo i ministerstvo kultury částkou
ve výši zhruba 60 tisíc Kč. Celkem stála oprava asi 158 tis. Kč.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
v prvním letošním vydání Vranovického zpravodaje jsem
Vás seznámil s představami o rozvoji obce v následujících
čtyřech letech.
Cíl je zřejmý a je na něm společná shoda celé Rady obce:
navázat na ucelený rozvoj naší obce v minulých čtyřech letech.
Proč se o tom po půl roce opět zmiňuji?
Stále častěji vnímám diskuse, že se obec moc rozrůstá, že
se mění charakter obce, že dochází ke změně sociální skladby
atd. To vše je pravda. Jenom si musíme odpovědět na otázku:
je to dobře, nebo špatně? Chceme rozvoj obce, nebo stagnaci?
Několik čísel na úvod:
Vývoj obyvatel v naší obci za posledních 50 let:
rok:
1961 1970 1980 1991 2001
počet obyvatel: 2020 1913 1907 1879 1929

2011 (k 20.9.)
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Z jednoduchého časového porovnání vývoje počtu obyvatel
je zřejmé, že po padesáti letech jsme dosáhli srovnatelného
počtu obyvatel jako v r. 1961. Dokonce jsme ho převýšili.
Jedná se o nepřiměřené a velké rozrůstání obce? Nebo jsme
pouze zvrátili nepříznivý vývoj v jejím postupném vylidňování?
Každý si jistě odpoví sám.
Úbytek občanů nebo naopak zájem o bydlení v jakékoliv
obci, či městě, ukazuje na úroveň a kvalitu života v daném
místě.
Obec nikdy nikoho nedonutí k tomu, kde má bydlet.
Vedení obce může pouze vytvořit podmínky pro život svých
obyvatel. A to buď dobré, nebo špatné. A pak je o zabydlení se
v dané obci zájem, nebo není.
Nyní jsme v období, kdy zájem o bydlení v naší obci roste.
Jak je vidět z uvedených čísel, nebylo tomu tak vždycky a ani
v budoucnu to tak nemusí být. Proto si toho važme.
Úkolem každého vedení obce je (alespoň by mělo být)
zajištění rozvoje obce jako celku, což představuje neustálou
rovnováhu mezi rodinnou výstavbou, občanskou vybaveností
(ZŠ, MŠ, pošta, zdravotní zařízení, obchody, atd.), sociálními
službami, dopravní dostupností a podobně.
Nelze investovat do rodinné výstavby a přitom nemít
odpovídající občanskou vybavenost, zejména MŠ, ZŠ,
knihovnu, obvodní lékaře, případně lékárnu. Není možné
prezentovat podporu rodin s malými dětmi a při tom mít
nedostatek míst v mateřské škole a nedostatek dětských hřišť.
Rozvoj obce musí reagovat na stále vzrůstající počet aut.
Počet aut nevzrůstá pouze s počtem obyvatel, ale i s životní
úrovní obyvatel. Dnes je téměř samozřejmostí, že v mnoha
rodinách jsou dvě auta. Dříve tomu tak nebylo. Zajímavé by
bylo srovnání počtu registrovaných aut v r. 1961 a v r. 2011, kdy
byl srovnatelný počet obyvatel.
Se vzrůstajícím počtem aut totiž také rostou nároky
na jejich parkování. Aby nedocházelo k tzv. „divokému“
parkování na jakékoliv ploše (bohužel i na zeleni), snažíme se
při rekonstrukci jakékoliv ulice myslet i na budování nových
parkovacích míst. Rekonstrukce komunikací na jednotlivých
ulicích jsou rovněž dimenzovány na vyšší provoz.
Při tom všem nesmíme zapomínat na přírodu, na zeleň,
aby nevznikaly zbytečně velké „betonové“ plochy. Najít
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v tomto všem rovnováhu je úkolem vedení obce. Je to složitý,
komplikovaný a někdy bohužel i nepříjemný proces. Nikdy se
nemůžeme zavděčit všem a bylo by nesmírnou chybou odchýlit
se od dlouhodobé koncepce a nechat se ovlivňovat úzkými
zájmy jednotlivců, nebo zájmových skupin.
Může tak vznikat (a taky logicky vzniká) nespokojenost
u extrémně vyhraněných názorů. Na jedné straně na zachování
přírody a omezování v přirozeném rozvoji. Na straně druhé
vyhraněný názor na předřazování účelovosti rozvoje na úkor
zachování přírody. Jedni by chtěli všude pouze stromy, druzí by
chtěli mít všude jenom beton a vše zelené zlikvidovat.
Ukazatelem vyváženosti jsou právě projevy vyhraněných
skupin.
Pokud jsou představitelé obou extrémů nespokojeni, je
to známka toho, že rozvoj obce je vyvážený. Ve chvíli, kdy by
byla kritika pouze z jedné strany, by to znamenalo vznikající
nevyváženost. V současné době má kritika z obou stran stejnou
intenzitu. Není to příjemné, ale je to dobře pro rozvoj obce.
V čem je přínos z rozvoje obce pro každého z nás?
Jednak je to změna sociální skladby obyvatel. Podařilo se
nám zpomalit velice výrazné „stárnutí“. Přichází k nám mnoho
mladých spoluobčanů. I přes to se stále průměrný věk v obci
zvyšuje.
Je to důsledek toho, že v uplynulých padesáti letech se
mladí lidé stěhovali z Vranovic do měst. Nyní to je naopak, je
to špatně? Snad ne, naopak!!!
Jde i o změny „materiální“, zmíním zde pouze jednu. Cena
stavebních pozemků s vybudovanými inženýrskými sítěmi
před cca 10 – 12 lety byla asi 200 – 300,- Kč/m2. Cena současná
je cca 900 – 1.100,- Kč/m2. A při tom jde o období, kdy byl
celostátní pokles cen stavebních pozemků a bytů. I tento
parametr se dá považovat za určitý ukazatel rozvoje obce.
Při tom všem se však nesmí zapomínat na podporu
a rozvoj vesnických zvyků a tradic. I to se daří zachovat
a snad i rozvíjet. Za to patří velký dík všem společenským
organizacím, všem jednotlivcům, kteří neváhají a svůj veškerý
volný čas věnují veřejnému životu v naší obci.
Je mnoho obcí, které dosud nedokázaly zastavit trend
minulých let ve vylidňování venkova. Nám se to podařilo!
Nechtějme tuto skutečnost uměle zastavovat. Společně
dbejme, aby byl rozvoj obce i nadále vyvážený, a při tom,
abychom udrželi její nezaměnitelný charakter.
Ing. Jan Helikar
starosta obce

Pozvánka na veřejné jednání
zastupitelstva
Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve
čtvrtek 20. 10. 2011 v 19 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Vranovice
Vranovický zpravodaj

Z činnosti rady
a zastupitelstva obce
Usnesení rady obce jsou před zveřejněním upraveny ve smyslu
zákona o ochraně osobních údajů.

Usnesení rady č. 15/2011 ze dne 25. 7. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada Obce Vranovice souhlasí s navýšením počtu dětí MŠ
Vranovice o čtvrtou třídu MŠ s kapacitou 15 dětí a celkovou kapacitou MŠ Vranovice – 90 dětí, s platností od 1. 9. 2011 a dále se
zřízením ŠJ – výdejny stravy MŠ na adrese Školní 413 o kapacitě
15 jídel, s platností od 1. 9. 2011.
1.2. Rada Obce Vranovice souhlasí se zápisem školského zařízení
do Rejstříku škol – třída MŠ s kapacitou 15 dětí a ŠJ – výdejna
MŠ s kapacitou 15 jídel; na adrese ul. Školní 413.
1.3. Rada obce schválila nákup a instalaci 57 ks směrových tabulí.
1.3. Rada obce schválila mimosoudní vyrovnání u neoprávněného
prodeje pozemku p.č. 453/13.
1.4. Rada obce schválila navýšení dotace pro ZŠ na dorovnání mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky ve výši 37.000,Kč.
1.5. Rada obce schválila hospodaření ZŠ za I. pololetí 2011.
1.6. Rada obce schválila poskytnutí zámkové dlažby 20 m2 na vybudování veřejného chodníku před RD Pinďulky 277.
1.7. Rada obce schválila dodatek smlouvy s Jihomoravským krajem
pro zajištění financování IDS JMK na rok 2011.
1.8. Rada obce schválila koupi technologické sady v hodnotě 12.250,Kč včetně DPH pro zálohování dat PC.
1.9. Rada obce určila zprávu připravovaných základních registrů
do pracovní náplně matriky a sekretariátu.
2. Ukládá:
2.1. Rada Obce Vranovice pověřuje ředitele školy Mgr. Oldřicha
Vybírala jednáním s Odborem školství KÚ JmK a jednáním
ve věci zápisu navýšení počtu dětí v MŠ a zřízením ŠJ – výdejny
MŠ, Školní 413 do rejstříku škol. Pověření je vydáno písemně.
T: 31.8.2011 O: Mgr. Oldřich Vybíral
2.2. Rada obce ukládá vypracování Rozpočtového opatření č. 2/2011
T: 15.8.2011 O: starosta
2.3. Rada obce ukládá připravit v návaznosti na Rozpočtové opatření
výběrové řízení na opravu chodníků a vybudování parkovacích
míst na ul. Přísnotická.
T: 31.8.2011 O: starosta
2.4. Rada obce ukládá připravit podklady pro rozhodnutí o dalším
zajištění bezplatného internetu v knihovně.
T: 31.8.2011 O: D. Humplíková
2.5. Rada obce ukládá vyzvat zájemce o pozemky v lokalitě Doliny
– vinné sklepy – o předložení zastavovací studie dle jejich představ, která bude v souladu se zastavovací studií celé lokality
Doliny.
T: ihned
O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala předloženou zprávu o vývoji rozpočtu za I. pololetí/2011 na vědomí
3.2. Rada obce vzala zprávu o plnění Plánu investic a oprav na r.
2011 na vědomí.
3.3. Rada obce vzala výroční zprávu společnosti ASEKOL a.s. na vědomí.
3.4. Rada obce bere na vědomí Opatření obecné povahy vydané
Krajským úřadem Jihomoravského kraje č.j. JMK 77333/2011.

Vranovický zpravodaj

Usnesení rady č. 16/2011 ze dne 8 .8. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila program jednání Zastupitelstva obce na den
25.8.2011.
1.2. Rada obce schválila splátkový kalendář do 31.12.2011 na dlužnou částku za pronájem Sport baru.
1.3. Rada obce zamítla žádost o povolení výroby v bývalém areálu
ZZN (Rada obce trvá na dodržení platného Územního plánu).
1.4. Rada obce udělila předběžný souhlas k umístění novinového stánku na pozemku ve vlastnictví Obce Vranovice (vedle
knihovny).
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit podklady pro nájemní smlouvy dle
užívání obecních pozemků v extravilánu.
T: 31.8.2011 O: místostarosta, L. Mrkvica
2.2. Rada obce ukládá připravit podnikatelský projekt pro výstavbu
Domu pro seniory se zaměřením na zajištění financování a provozování.
T: ihned
O: starosta
2.3. Rada obce ukládá připravit podklady pro majetkové vypořádání
pozemků pod místními komunikacemi.
T: 15.9.2011 O: Ing. Hladík
2.4. Rada obce ukládá připravit Veřejnou vyhlášku o zařazení pozemních komunikací do jednotlivých kategorií místních komunikací.
T: 15.9.2011 O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere připomínky p. O. Vybírala st. zaslané dne
31.7.2011 na vědomí.

Usnesení rady č. 17/2011 ze dne 22. 8. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada Obce Vranovice souhlasí s výmazem místa poskytování vzdělávání Školní klub na adrese Školní 413 z rejstříku škol
a souhlasí ze zápisem nového místa výkonu činnosti školního
klubu na adrese Masarykova 178 s počtem dětí 50, s platností
od 1. 9. 2011.
1.2. Rada obce schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 1/2007 o provozování vodního díla pro veřejnou potřebu vodovodu.
1.3. Rada obce zamítla žádost o pronájem nebo koupi části pozemku
p.č. 2837/1 o výměře 286 m2.
1.4. Rada obce schválila poskytnout zámkovou dlažbu 22 m2 na vybudování chodníku na ul. Sadová, č.p. 315.
1.5. Rada obce schválila Smlouvu s E.ON Energie, a.s. na dodávku
el.energie na provoz ČOV na rok 2012 za cenu 1.745,- Kč/MWh.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit konkrétní opatření ke zvýšení kvality výuky v ZŠ.
T: 31.8.2011 O: ředitel ZŠ
2.2. Rada obce ukládá prověřit možnosti srovnání kvality výuky ZŠ
ve srovnání s jinými základními školami.
T: 30.9.2011 O: starosta, ředitel ZŠ
2.3. Rada obce ukládá zajistit součinnost s Policií ČR na zvýšené
bezpečnosti dětí na přechodech v blízkosti ZŠ a MŠ .
T: 30.9.2011 O: Ing. Hladík, předseda Školské komise
3. Rada vzala na vědomí:
3.1.Rada obce vzala zprávu o připravenosti ZŠ na nový školní rok
na vědomí.

Usnesení rady č. 18/2011 ze dne 5. 9. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí
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Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. 109102/2011 ze dne
29.8.2011.
1.2. Rada obce schválila svolání mimořádného jednání zastupitelstva obce na 29.9.2011 s programem projednání výstavby Domu
pro seniory.
1.3. Rada obce trvá na dodržení již schválené zastavovací studie pro
ul. Přibická.
1.4. Rada obce schvaluje pronájem zahrádky p.č. 2240/24 o rozloze
376 m2 p. Marku Navrátilovi
2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila zpracování podkladů pro jednání ZO dne 29.
9. 2011.
T: 19.9.2011 O: starosta, Mgr. Rapcová
2.2. Rada obce ukládá vyzvat p. Tomáše Vašíčka k upřesnění jeho
pochybností ve věci jeho hranic pozemku – velikosti pozemku.
T: ihned
O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vybrat vhodné místo pro výsadbu lípy srdčité
při příležitosti 800 let od narození Anežky české.
T: ihned
O: místostarosta
2.4. Rada obce ukládá projednat možnost úpravy přechodu na ul.
Lipová společně s plánovanou rekonstrukcí ul. Lipová se
Správou a údržbou silnic Břeclav.
T: 31.10.2011 O: Ing. Pezlar
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere zprávu o provozu ČOV na vědomí.

Usnesení rady č. 19/2011 ze dne 19. 9. 2011
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila podání žádosti o dotaci ze SFŽP – program
Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.
1.2. Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby IS Doliny s JMP
Net. s.r.o.
1.3. Rada obce schválila smlouvu na organizování výběrového řízení
na dodavatele komunikací a IS v lokalitě Doliny s T-PRO.ING
s.r.o. za cenu 40.000,- Kč.
1.4. Rada obce souhlasí s koupí části pozemku 748/1 (označeno jako
č. 5).
1.5. Rada obce vyloučila z výběrového řízení na stavbu chodníky a parkoviště ul. Přísnotická uchazeče Ing. Karel Bartůšek,
PavingSpol, Husova 966/18, 664 51 Šlapanice z důvodu nedodržení podmínek zadání výběrového řízení.
1.6. Rada obce vybrala za vítěznou nabídku výběrového řízení na stavbu chodníku a parkoviště ul. Přísnotická uchazeče
M-silnice a.s., odštěpný závod MORAVA JIH, Rajhradice 416,
664 61 Rajhrad za cenu 921.244,00,- Kč včetně DPH.
1.7. Rada obce rozhodla o redukci realizace parkovacích míst a opravy chodníku na ul. Přísnotická.
1.8. Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby IS Doliny s JMP
Net. s.r.o.
1.9. Rada obce schválila přeložku trafostanice, vedení NN a VN
z pozemku za bývalým JZD na pozemek na Náměstíčku a umístění nové trafostanice.
1.10. Rada obce vybrala společnost Eurovision, a.s. pro „Organizační
zajištění nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení“ na zajištění poskytovatele dlouhodobého úvěru ve výši 35
– 50 mil Kč na výstavbu Domu pro seniory za cenu 85.000,- Kč.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá provádět minimálně 1x za rok kontrolu zdraví
stromů na veřejných prostranstvích.
T: minimálně 1 x ročně O: místostarosta, předseda stavební komise a životního prostředí

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala informace o inventarizaci majetku na vědomí
a předloží je ke schválení v ZO.

Usnesení z jednání ZO ze dne 25. 8. 2011
1. ZO schvaluje:
1.1. Program dnešního jednání ZO
1.2. Za členy návrhové komise
1.3. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 2/2011 s celkovými příjmy ve výši 27.257.400,- Kč, a celkovými výdaji ve výši
26.364.100,- Kč.
1.4. ZO schvaluje zadání Územního plánu Vranovice.
1.5. ZO schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 1187 a pozemek
p.č. 58/7dlo GP .
1.6. ZO schvaluje Kupní smlouvu číslo 211000468/159337 se společností JMP Net s.r.o. na prodej plynárenského zařízení (plynovodu) za celkovou cenu 15.084.615,- Kč
1.7. ZO schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí kupní.
1.8. ZO schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Vranovice a dárcem
Tělocvičnou jednotou Sokol Vranovice, IČ 42324203, Lipová
573, Vranovice .
2. ZO ukládá:
2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č.
2/2011do jednotlivých účtů.
T: ihned
O: starosta
2.2. ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření
k 31.12.2011.
T: 31.12.2011 O: starosta
3. ZO bere na vědomí:
3.1. ZO bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení.
3.2. ZO bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti Rady obce.
3.3. ZO bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření za I. pololetí 2011.
3.4. ZO bere na vědomí zprávu o vyhodnocení Plánu investic a oprav
na r. 2011

Rozšíření odběru novinek
na váš e-mail
Chcete, aby vám neunikla žádná důležitá informace
z dění v obci? Nechte za vás pracovat automat. Sám vám pošle
novinky na váš e-mail. Stačí aktivovat jednoduchý formulář,
který je umístěn v levé dolní části webové stránky obce a vybrat
si kategorie zpráv, o které máte zájem.
V současné době můžete vybírat z následujících kategorií:
 Aktuality (reportáže z akcí, různá upozornění...)
 Hlášení rozhlasem
 Pozvánky - kulturní a společenské dění v obci i v regionu
 Tiskové zprávy - oficiální prohlášení
 Úřední deska
 Veřejné zakázky - nově vyhlášené zakázky na dodávky,
služby, stavební práce
Novinky jsou odesílány hromadně, 1x týdně, vždy v pátek
v nočních hodinách.
Pro rychlou informovanost využijte RSS kanál.
-hum-
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Vranovický zpravodaj

Veřejné zakázky pod lupou
Kompletní průběh veřejných zakázek od vyhlášení
výběrového řízení až po fakturaci a předávací protokoly mohou
od nynějška sledovat občané Vranovic i další zájemci, kteří mají
přístup na internet. 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 činnosti Obce Vranovice detailní přehled,“ řekl k novince
starosta Ing. Jan Helikar.
Každý zájemce si teď bude moci zkontrolovat nejen
zadávací podmínky soutěží, ale i protokol z hodnocení
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.
V současné době probíhá plnění databáze příslušnými
dokumenty, zpětně od počátku roku 2011. Zkompletování
všech údajů by mělo být hotovo do konce října.
-hum-

Svoz nebezpečného odpadu
Firma A.S.A. bude v sobotu 22.10.2011 přebírat od občanů
nebezpečný odpad. Odpad je nutné donést v uvedený čas na
tyto zastávky: Kopečky 7:30 – 8:20 h, Přibická 8:40 – 9:30 h,
roh Nové a Nosislavské 9:50-10:40 h, Náměstíčko 11:00 – 11:50
h, obecní dvůr 13:00 – 13:50 h.
Mezi nebezpečný odpad patří: oleje, tuky, lepidla,
pryskyřice, rozpouštědla, chemikálie, kyseliny, léky, baterie,
akumulátory, zářivky, ledničky, mrazničky, televizory, rádia,
pračky, myčky, postřiky, pneumatiky...
Termíny svozu komunálního odpadu 2011
říjen - 7, 21 / listopad - 4, 18 / prosinec - 2, 16, 30
Termíny svozu separovaného odpadu
Papír - říjen - 14, 27 / listopad - 11, 24
Plast - říjen - 3, 10, 17, 24, 31 / listopad - 7, 14, 21, 28
Sklo - říjen - 13 / listopad - 10

Strom se skácel těsně za
chodcem
O štěstí může hovořit nejmenovaný vranovický obyvatel,
který procházel v neděli 18. září 2011 po Nosislavské ulici. Část
vzrostlého ořešáku se zřítila právě na místo, kde jen několik
okamžiků předtím muž prošel. Strom se rozlomil pod náporem
silného větru, který ten den foukal. Naštěstí se tato nepříjemná
událost obešla bez zranění.

Vranovický zpravodaj

Pracovní četa zbytek stromu pokácela. A stejný osud čeká
i další ořešák v řadě, který jeví znaky poškození. Ostatních
zhruba šest stromů v ulici projde důkladným řezem, který je
zbaví především suchých větví.
Kromě tohoto opatření byl na posledním zasedání
rady obce přijat návrh na minimálně jednoroční kontrolu
zdravotního stavu všech stromů, které se nachází na veřejných
prostranstvích. Úkol spadá do kompetence místostarosty a
předsedy komise stavební a životního prostředí.
-hum-

Říjen, čas na očkování proti
chřipce
Vážení pacienti,
v naší ordinaci se od 1. 10. 2011 můžete nechat očkovat
proti chřipce.
Očkování je zdarma pro osoby nad 65 let a pro osoby,
které mají závažné chronické onemocnění srdce, cév, plic, pro
diabetiky na insulinu apod.
Ostatní pacienti platí vakcínu v lékárně (174 Kč) a aplikační
poplatek v ordinaci (100 Kč).
Očkování je vhodné provést během října, účinnost
nastupuje zhruba za 14 dní po naočkování a trvá 1 rok.
Naočkovaný jedinec chrání nejen sebe, ale i své blízké,
protože nemůže chřipkou onemocnět ani ji přenášet. Očkování
proto doporučuji všem, zejména těm, kteří se v práci setkávají s
více lidmi (prodavačky, učitelky apod.).
MUDr. Petr Bartl

MUDr. Hana Krchňavá oznamuje změnu ordinačních
hodin od 1. 9. 2011 v gynekologické ambulanci ve
Vranovicích
čtvrtek - 7:00 - 11:00 (odběry krve 7:00 - 8:00 h)
pátek - 7:00 – 11:00
V případě potřeby je možno se objednat do ambulance
v Židlochovicích

Obecní knihovna
Týden knihoven přinese bonusy pro čtenáře
Roční registrace zdarma pro nové
čtenáře, amnestie poplatků i nové
knižní tituly, to jsou bonusy, které
čekají na návštěvníky knihovny v rámci
celostátního Týdne knihoven. Uskuteční
se od 3. do 9. října 2011.
Stávajícím čtenářům, kteří dosud otáleli s vrácením
zapůjčených titulů, budou v uvedeném týdnu prominuty
poplatky z prodlení, pokud knihy vrátí.
Ušetří i noví zájemci, kteří se chystají přidat se mezi
registrované čtenáře vranovické knihovny. Pokud se přihlásí
během Týdne knihoven získají roční registraci zdarma. Dospělí
tak ušetří 80,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč a zaregistruje-li se celá
rodina zůstane jí v peněžence 150,- Kč.
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Všichni se mohou těšit na nové knihy, například od
Vlasty Javořické, Simony Monyové, včetně nové knihy o
jejím tragickém osudu od Michaely Košťálové. Novinkou je
také vinařská krimi s názvem Tramín s příchutí krve od Věry
Fojtové, Čtyři dohody od Ruize, či příběhy pana Buřtíka a
pana Špejličky od Zdeňka Svěráka. Ty jsou určeny samozřejmě
dětem.

Nové knihy
















Mládež
Pro milovníky koní
Podzim v Hadí rokli – Angela Dorsey
Konečně beze strachu – Gabi Adam
Mořští koníci – Jeny Hughes
Modrý kruh – Eleanor Jones
Kouzelník – Pamela Kavanagh
Pan Buřtík a pan Špejlička – Zdeněk Svěrák (od 5 let)
Hraničářův učeň – John Flanagh – fantasy, historie - 10 dílů
Dospělí
Prosím nerušit – anglický román
Tragický osud spisovatelky Simony Monyové
Blonďatá stíhačka – Simona Monyová
Citová divočina – Simona Monyová
Román pro ženy – Michal Viewegh
Román pro muže - Michal Viewegh
Tramín s příchutí krve – vinařská krimi Věra Fojtová
Za vodou – Jan Novák – šest významných osobností –
rozhovory
















Vždyť je to jen film – biografie A. Hitchcocka
Klasika – povinná četba
F. M. Dostojevskij - Idiot
K. J. Erben
- Kytice
Milan Kundera
- Nesnesitelná lehkost bytí
- Směšné lásky
- Valčík na rozloučenou
Ladislav Fuks
- Spalovač mrtvol
Christie Agatha
- Vražda v Orient expresu
Vlasta Javořická - Čápi
- Osudy srdcí
- Rozdrcené štěstí
- Vítězná láska (poslední román autorky)
Tolkien J. R. R.
- Hobit

Nabídkou knihovny můžete listovat také v internetovém online katalogu/ www.vranovice.eu sekce knihovna. Zde si můžete
knihy také rezervovat.

Otevírací doba knihovny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Okna školy dokořán
Školní rok 2011/2012
Nový školní rok 2011/2012 začal na naší škole velkými
změnami. Na první pohled by se mohlo zdát, že však k žádné
změně nedošlo.
V první řadě byla po značném úsilí otevřena 4. třída mateřské
školy v budově Školní 413, které jsme si zvykli říkat klub.
Poslední část „papírové války“ o třídu MŠ skončila až 29. 8. 2011,
kdy rozhodnutí krajského úřadu o zřízení nové třídy vstoupilo
v platnost. Teprve po tomto datu bylo možné vydat rozhodnutí
o přijetí dalších dětí, které to měly slíbené od lednového zápisu,
což se obratem stalo. Mateřská škola tak dosáhla kapacity 90
míst, která bude plně využita od ledna 2012. Na přelomu měsíců
října a listopadu chystáme dodatečný zápis.
Třída je s projektovanou kapacitou 15 dětí a polodenním
provozem od 8 do 12 hodin. Nejen podle zeleného nábytku
byla třída nazvána Žabičky a je vedena paní učitelkou Šárkou
Stupkovou, která je zároveň novou posilou kolektivu mateřské
školy. Na jiném místě Vranovického zpravodaje můžete vidět
právě fotografii z této třídy.
Celkové náklady na zřízení 4. třídy MŠ, od rekonstrukce až
po vybavení nábytkem a dalším příslušenstvím, přesáhly částku
300.000,- Kč. Zřízení nové třídy vyvolalo také určité změny
v personální oblasti a dělbě práce, zvláště mezi provozními
zaměstnanci školy.
V souvislosti se zřízením nové třídy mateřské školy muselo
dojít k přesunu školního klubu. Po nepříjemném provizoriu
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na konci loňského školního roku, jsme školní klub přestěhovali
do druhého patra budovy Masarykova 178, do třídy výtvarna,
kde klub našel zázemí i možnost realizace svých aktivit. Klub
má kapacitu 50 dětí a stále jsou ještě volná místa. Klub pracuje
s dětmi od 2. do 9. třídy. Vedoucí klubu i nadále zůstává paní
Zuzana Zedníčková.
To, že do klubu dochází i žáci 2. třídy, je způsobeno
zaplněním školní družiny žáky prvních tříd. Po dlouhých
letech bylo u zápisu do 1. třídy zapsáno více jak 25 dětí, přesněji
29 z celkových 33. Proto byly zřízeny dvě první třídy. Třída 1.
A o počtu 16 dětí pod vedením paní učitelky Mgr. Yvety Láskové
a 1. B se 13 dětmi s třídní učitelkou Mgr. Irenou Machovou,
která se na naši školu vrací po 7 letech. Ze zahájení vyučování
v 1. třídě máte možnost shlédnout fotografie na stránkách
školy: www.skolavranovice.cz.
Na druhém stupni ZŠ byla otevřena pouze jedna 6 třída
o počtu 25 dětí. Třídní učitelkou je zde paní Mgr. Ludmila
Kovaříková. Nových žáků je 22, 3 žáci šestou třídu opakují.
Základní škola v celkových číslech:
I. stupeň – 6 tříd – celkem 106 žáků
II. stupeň - 6 tříd – celkem 137 žáků
celkem má škola k dnešnímu dni 243 žáků, což je o 14 více
než v loňském školním roce
Pedagogický sbor byl posílen o paní Mgr. Irenu Machovou
(viz výše) a Mgr. Hanu Pospíchalovou, která na zkrácený
úvazek přijala vyučování anglického jazyka a vedení řady
kroužků při základní škole, o nichž je řeč na jiném místě.
Vranovický zpravodaj

Během prázdnin dostala také škola potvrzení o úspěchu
své žádosti z programu dotací EU – tzv. Peníze do škol.
Během následujících 36 měsíců škola dostane cca 1,3 milionu
Kč, o jejichž využití budete informováni. Jedná se o dotaci
v takzvaných „měkkých“ projektech, které jsou zaměřeny
především na inovaci a individualizaci výuky. Zároveň škola
podala projektovou žádost do dalšího operačního programu
na vzdělání svých pedagogů ve výši 800.000,-Kč – na vyjádření
hodnotitelů zatím čekáme. První žádost zpracovala škola
samostatně, s druhou pomáhala externí firma. Doufáme, že
i druhá dotace vyjde.
Budeme ji považovat za jeden z dárků k oslavám 100 let
(budovy) školy na ulici Masarykova, které chystáme na jarní
měsíce roku 2012. Rád bych na tomto místě zopakoval
výzvu k zapůjčení materiálů, které se váží k historii školství
ve Vranovicích. Zapůjčený materiál vrátíme obratem –
po okopírování či naskenování nebo nafocení. Chceme se
vyvarovat zbytečným poškozením a ztrátám cenných památek
a dokladů.
Všechny příznivce a přátele školy bych chtěl pozvat
na plenární schůzi SRPDŠ, která se uskuteční ve čtvrtek 6. října
2011. Pozvánka bude zveřejněna s předstihem na stránkách
školy.

Důležitá je ta radost ze soutěžení, ostatně radost je v názvu
soutěže.
Mgr. Svatava Odložilíková
Foto 2x: Archív ZŠ Vranovice

Zájmové kroužky na ZŠ
Vranovice

Mgr. Oldřich Vybíral, ředitel školy
Aktuální dění ve škole: http://www.skolavranovice.cz

Deváťáci navštívili úřad
práce
Ve dnech 13. a 15. 9. 2011 navštívili žáci devátých tříd
Úřad práce Brno - venkov, kde pro ně měli v informačním
a poradenském centru připravený asi tříhodinový program,
zaměřený na volbu povolání. V rámci tohoto programu se
seznámili se středními školami a studijními obory, které je
možné na těchto školách studovat. Nakonec měli možnost si
udělat test profesní orientace, ve kterém jim byly nabídnuty
profese, které by mohli studovat. Žáci akci hodnotili kladně,
protože získali nové informace a náměty k dalšímu přemýšlení
při rozhodování o své budoucnosti.
Mgr. Zdeňka Říhovská - výchovná poradkyně

Přírodovědná soutěž Žirafa
Jako loni a předloni se ve čtvrtek 15. září dvě pětičlenná
družstva z řad žáků VIII.A a IX.A a IX.B zúčastnila přírodovědné
soutěže ŽIRAFA (ŽIvot RAdost Fantazie) na Staré radnici
v Brně. Účast byla veliká a konkurence obrovská. Díky velkému
zájmu škol o tuto soutěž pořadatelé vyškrtli oblast geografie.
Děti toho velmi litovaly. Časový plán pořadatelů se náporem
družstev zhroutil a tak jsme přišli na řadu po pěkně dlouhé
době. Soutěžilo se tedy jen ve fyzice, biologii a chemii. Navíc
jsme si mohli prohlédnout zdarma reprezentativní sály radnice.
Legrace byla u lebek zvířat. Z veverky se vyklubala kočka!
Osmáci po 14 dnech chemie získali celých 6 bodů z 10! I tak ale
naše výsledky nestačily na příznivé umístění. Jsme v poslední
čtvrtině. Ale na to, že s námi soutěžila i gymnázia je to dobré.
Vranovický zpravodaj
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Podoba kroužků se může ještě měnit
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Společenské dění
Hody navštívilo 1100 lidí
Tropické víkendové teploty spolu s tradičním programem
vytvořily základní podmínku tří zajímavých hodových večerů
v prostorách za sportovní halou.

Mateřská škola
Barbánek přivítal nové děti
Každoročně je již u nás v „Barbánkové“ MŠ tradicí přivítání
nových dětí maňáskovým představením společně s pejskem
„Barbánkem“. Letos jsme ho uskutečnili tak trošku netradičně
ve třídě ,,Žabiček“,kde se děti seznámily s prostředím nově
otevřené třídy. Nechybělo vzájemné předávání dárečků, které
děti vyrobily, nebo nakreslily společně s p.učitelkou. A popřání
třídě ,,Žabiček“ lehké hopsnutí mezi nás, zaběhnutá ,,Koťátka,
Kuřátka, Káčátka“.
učitelky MŠ
Foto 2x: Archív MŠ Vranovice
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V sobotu se přišlo pobavit a za doprovodu kapely Impuls
z Blučiny si zatancovat 704 platících návštěvníků, nedělní
vystoupení kapely Sokolka přilákalo 59 platících návštěvníků
a pondělní Fantazie hrála pro 343 lidí. Tomu říkáme na naše
poměry velice solidní návštěva.

Vranovický zpravodaj

Celá organizace tradičních hodů probíhala pod taktovkou
fotbalistů SK Vranovice v úzké spolupráci s Vranovickou
chasou. Za pořadatele z řad fotbalistů děkuji všem členům
Vranovické chasy.

Na jedné straně pod hlavičkou „Vranovické baby“
nastoupily: Irena Žufanová (brankářka), Gába Vinická
(kapitánka), Róza Vasová, René Měřínská, Leona Pospíšková,
Liduš Škamradová, Lada Zajícová, Martina Málková, Jana
Klímová, Eva Halámková, Silva Drábová, Zuzka Škamradová
a Markéta Saloňová.
Spolupráce byla příkladná, o čemž svědčí nejen
bezproblémová náročná příprava akce tohoto rozsahu, její
hladký průběh, včetně nedělního průvodu spolu s malými
stárky, ale především fakt, že konečně se na něčem společně
podílíte s někým, kdo ví co chce a proč to dělá. A kdyby se
nenašlo pár primitivních jedinců, kteří neumí pít a chlastají
a potom obtěžují ostatní návštěvníky trapnými boxerskými
vložkami pod okny bufetu, tak by vzpomínky na letošní hody
pro nás pro všechny byly velmi pozitivní.

Foto 4x: Pavlína Kurková
Všem pořadatelům a těm, kteří se na přípravě a průběhu
letošních hodů podíleli mockrát díky.
Rostislav Trojan

Pohodový fotbal 2011:
vranovické baby i „zbytek
světa”
V sobotu 27. srpna 2011 se ve Vranovicích odehrál již 5.
ročník Pohodového utkání žen. Tentokrát proti sobě nastoupily
pouze vranovické ženy, ale sešlo jich požehnaně a bylo se zase
na co dívat a nad čím žasnout.
Vranovický zpravodaj

Proti nim hrály pod hlavičkou „Rosťovy ženy“: Bohu
Nevědělová (brankářka), Dita Trojanová (kapitánka), Hanka
Pekárničková, Jana co bydlí u Fridrichů, Pavla Kohoutová,
Lenka Doktorová, Můra Klaibová, Ilča Horáková, Lenka
Richtrič, Ivana Otichová, Darča Kotačková, Jana Faronová,
Káťa Chalupářka a Štěpánka Horká.
Až překvapivě moc práce měla masérka Zdenka
Chalupářka. Důležité ale bylo, že vše proběhlo ve vynikající
náladě, za dobrého počasí a za přítomnosti spousty spokojených
diváků.
Po základní hrací době bylo skóre 4 - 2 pro Rosťovy
ženy. Za ně skórovala dvakrát Darina Kotačková a jednou
Ilča Horáková a Bohu Větrová. Ta využila obrovského tlaku
Rosťových žen ve druhém poločase a jako první gólmanka
v historii ženských klání se vydala do pole a dokonce skórovala!
Za Vranovické ženy vstřelila obě branky z penalty Leona
Pospíšková.
Poté všechny hráčky kopaly penalty a jelikož v brance stály
vynikající Iris a Bohu, neviděli jsme moc gólů. Proměněné
penalty se sečetly se skóre zápasu a celkové skóre vyznělo opět
pro Rosťovy ženy, a to v poměru 6 - 3. Ty se tak staly vítězkami,
získaly pohár, druhé skončily Vranovické baby, které také
dostaly pohár.
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Předzápas
ženám
hrálo vranovické áčko
proti
„Zbytku
světa“.
Viděli
jsme
takové
legendy jako Mengeleho,
Fríďasa, Martina Kadlíčka,
Trojáka, Špalu a spoustu
dalších. Áčko vyhrálo 4 2 a vybojovalo třetí místo
sobotního turnaje. Také
dostali pohár. Čtvrtí skončili
„Zbytek světa“ a obdrželi
šampaňské. To hned Fríďas
vystříkal na vranovické
fotbalistky a mohlo se jít
slavit. Velké díky všem
organizátorům a především
Foto: Dagmar Humpolíková
organizátorkám a za rok
nashledanou. Chystá se
novinka. Ozvučený rozhodčí! 3x hurá všem ženám.
Martin Třináctý

Lyžařský závod bez sněhu
vyhrála roztleskávačka
a Dolly Buster

Po asfaltu, po prašné cestě i ve vysoké trávě se museli
běžkaři prodírat během asi půl kilometrové trasy. Na cestě je
čekala soutěžní zastávka se střelbou. Ta sestávala z nafouknutí
plastového pytlíku na odpad a jeho následného prasknutí.
V občerstvovací stanici si zase mohli běžkaři doplnit vydané
kalorie lokem piva.

Nejrychlejší ženou, jež za svými běžkami nechávala oblaka
prachu, byla roztleskávačka Marcela Pryclová, nejrychlejším
mezi muži se stal její syn Tomáš Prycl v slušivém dívčím
spartakiádním úboru. Cenu za nejroztodivnější masku vyhrála
vnadná Dolly Buster za niž se přestrojil Pavel Pláteník.

Příliš vedro na čepice, příliš slunce na sníh. Vyznavači
zimních sportů s takovým počasím v srpnu běžně počítají. Ne
tak ve Vranovicích. Ti se rozhodli uspořádat lyžařský biatlon
uprostřed parného léta. Z recese, bez sněhu.

Bláznivý závod na běžkách se jel v neděli 14. srpna 2011
odpoledne v lokalitě Hlinek a na startu stanulo na čtrnáct
odvážných lyžařů a lyžařek v roztodivných ustrojeních.
Zatímco někteří se poctivě navlékli do zimních bund a čepic,
jiní se odvázali a neváhali na sebe vzít úbor roztleskávaček,
spartakiádních cvičenek či kuchařek. Místo lyžařských holí se
někteří odpichovali košťaty, drželi balanc pomocí vařeček nebo
dokonce obří naběračky.
„Letos pořádáme první ročník tohoto závodu a chtěli
bychom ho uskutečnit i příští rok. V loni jsme si vymysleli
traktůrkový pětiboj. Byla to stejná recese jako tenhle lyžařský
závod,” přiblížil Petr Biedermann z vranovické kapely
Nezpapaláš. Právě její členové byli organizátory celé akce.
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Foto: Dagmar Humpolíková
Všichni vítězové si odnesli šampaňské a společně
s ostatními závodníky pak odlyžovali do místní restaurace.
Další akci chystají organizátoři na podzim. Na polní cestě
u Hlinku se utkají majitelé traktůrků. Nápaditá přestrojení jsou
vítána.
-humVranovický zpravodaj

Zakončení prázdnin na Návsi
Poslední srpnový den se na dětském hřišti na Návsi sešlo
asi 30 dětí, aby společně zakončily letošní prázdniny. Bylo
krásné počasí. Dopoledne pan Novotný posekal trávu na hřišti
a tak se kolem třetí hodiny mohly začít scházet děti. Školní
děti dostaly rozvrhy do pouzdra se svým jménem a školkové
kartičky s Barbánkem, který je vítal do školky. Dvě vedoucí
týmů Ivča a Věrka si vylosovaly svoje členy a členky a sportovní
zápolení mohlo začít.

Děti plnily několik úkolů, jako například hod na kuželky,
opičí dráhu, pexeso, stavění kostek atd. Závěrečný štafetový
běh pak všechny děti absolvovaly s velkým nadšením. Vyhrál
tým Ivči, ale bylo to velice těsné vítězství a rozhodl právě
až závěrečný štafetový běh, ve kterém je opravdu potřeba
vyzdvihnout některé hrdinské výkony. Nikdo původně
nečekal, že děcka soutěžení tak pohltí, že se do toho všichni tak
obují, až se někteří dokonce i zuli, protože ruku na srdce běžet
v žabkách je fakt hustý.
Během našeho soutěžení Drahoš Dofek připravil oheň
a po doběhnutí se děti vrhly na špekáčky, chleby, jablka, …úkol
byl jasný, co si kdo přinese, to si sní.
Myslím, že se odpoledne velice vydařilo, chci poděkovat
za pomoc s organizací Věrce Tesařové, Katce Hruškové
a Drahoši Dofkovi. A těším se zase za rok.

netradiční dovolenou,” objasnil neobvyklý nápad vedoucí
skupiny Daniel Šobáň. Podnikli ji letos poprvé a impulsem
prý bylo pořádání společných víkendových pobytů. Při nich
nechybí ani vystoupení pro děti a dospělé.

Nepřeslechnutelné bubnování s hlasitým zvaním
na představení zlákalo v pondělí navečer i řadu vranovických
obyvatel. Dobové ležení s nefalšovaným zaběhnutým životem
si mohli zájemci prohlédnout zcela zblízka. V kotlíku se vařila
chutná krmě, ženy opravovaly děravé košile a kalhoty a muži je
zase o kus dál trhali při bitkách s meči a sekerami. „Maminko,
oni všichni spinkají,” prohlásil chlapeček při pohledu
na „zabité” rytíře, kteří se povalovali na trávníku vranovického
hřiště po dobové ukázce. „Baví mě na tom ten adrenalin.
Jeho hladina stoupá s úvahami o tom jestli budu mít po boji
přeražené prsty nebo ne,” netají se jeden z aktivních bitkařů
Jarek Šmarda. Občas se to prý stává. „Jsou to ale drobnější
újmy na zdraví, nic vážného,” ujišťuje Daniel Šobáň.

Text a foto Blanka Pezlarová

Zajímavosti
Na dovolenou vyrazili jako
husité. Táhli i Vranovicemi
V botech vydlabaných z lipového dřeva a v dobovém
oblečení táhla začátkem srpna deštivým Břeclavskem historická
skupina nadšenců milujících historii. Přes lesy, pole a brody.
Nadšenci z šermířského uskupení Ursi z Brna se vydali na svoji
letní výpravu, při níž pobavili i obyvatele vesnic, ve kterých
nocovali.
Když u Pohořelic překročili řeku Jihlavu zamířili
do Vranovic. Odtud pak putovali dál, do Pouzdřan, Pavlova,
Horních Věstonic a svou pouť zakončili v Bulharech.
„Chceme si vyzkoušet život někdejších potulných kejklířů
a rytířů, proto jsme se rozhodli podniknout společně tuhle
Vranovický zpravodaj

Občanské sdružení Ursi směřuje svou činnost do období
husitských válek, do zhruba první poloviny 15. století.
„Zdrojem informací o vybavení, zvyklostech a například
i oblečení tehdejších lidí jsou pro nás knihovny, internet
a znalí kamarádi,” objasňuje jeden z rytířů Ondřej Hájek
zvaný Chřestýš. A chválí původní přírodní materiály, z nichž
v době husitské lidé šili své oblečení. Vlnu, bavlnu a len. „Tahle
blůza hřeje i když promokne,” směje se. „Tenhle modrý plášť
z celtoviny promokne až tak za tři hodiny,” sekunduje mu Daniel
Šobáň. A dřevěné boty? „Tyhle dřeváky jsou nejpohodlnějšími
botami jaké znám. Chodím v nich i na historické akce pořádané
v zimě. Zatímco jiní mají v kožených botech promrzlé nohy, já
mám v mých dřevácích teplo,” chválí si Hájek.
Jediným nedostatkem, který skupinu na cestě provází je
to, že nemá koně. „To nevadí, máme tady dost volů,” zaznělo
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ze skupiny směrem k mužům, kteří v tu chvíli svírali oje vozu
a táhli ho vlastními silami.
Dobrou partu si chválí všichni členové. Jedenáct mužů
provází na cestě i šest žen a dívek. Ty přiznávají, že sbalit věci
na takovou dovolenou není jednoduché. „Nesmíte zapomenout
na meče, kuše, brnění, zbroje ani deky,” směje se jedna z dívek
Lenka Schormová zvaná Čmelda. Přiznává však v zápětí,
že vzdát se na pár dní technických vymožeností a pohodlí
jí vyhovuje. „Zbavím se starostí, vypnu a užívám si to,” říká.
A doplňuje ji Daniel Šobáň. „Je to nezvyk být zcela závislý
na přírodě. Pomáhá nám si to uvědomit i tohle deštivé počasí,
které nás provází. Je působivé vnímat to, jak jsme na přírodě
závislí,” zakončil. V zápětí zazvonil jednomu z rytířů mobil.
Alespoň se ohlásil stylově, dobovou starodávnou melodií.
Dagmar Humpolíková

Setkání jubilantů
V sobotu 17. září 2011 se ve Vranovicích uskutečnilo
setkání bývalých žáků vranovické „měšťanky“, letošních
sedmdesátníků. Končili školní docházku v roce 1955. Tehdy
bylo ve třech osmých třídách Osmileté střední školy Vranovice
zapsáno 106 žáků z Ivaně, Pouzdřan, Přibic, Přísnotic, Uherčic
a Vranovic. V 8.A třídě bylo 34 chlapců, třída 8.B byla smíšená
(22 chlapců a 14 dívek) a v 8.C bylo 36 dívek. Z nich přišlo
a přijelo podívat se do vranovické školy 32. Školou nás provedl
její ředitel Mgr. Oldřich Vybíral.
Byli jsme příjemně překvapeni, odpolední slunce prozářilo
celou školní budovu a ta svítila novostí a čistotou zvenčí i uvnitř.
Hned jsme vzpomínali, srovnávali, počítali roky a změny
a pan ředitel nestačil odpovídat na spoustu dotazů. Každý se
těšil na tu „svou“ učebnu, hledal „své“ místo v lavici. Místní
byli náležitě pyšní, když ti, kteří přijeli z dálky a po mnoha
letech, školní budovu chválili. Závěrem prohlídky pozval
ředitel všechny na oslavy 100. výročí založení měšťanské školy
ve Vranovicích, které jsou plánovány na květen 2012. Srdečně
mu za umožnění prohlídky školy děkujeme.
Potom „žáci a žákyně „ přešli ze školy dlouhým průvodem
do restaurace U Fialů. Zde jsme v tichém zamyšlení vzpomenuli
na ty, kteří v průběhu let naše řady navždy opustili.
Pak přišly na řadu vzpomínky na učitele, školní „perličky“,
porovnání chování žáků tehdy a dnes a také uznání náročnosti
a odpovědnosti kantorské práce.
„Kluci“ spíš vzpomínali na to, co chytrého vyvedli a jak jsme
neušli spravedlivé kantorské pádné ruce. „Dívky“ s nadšením
líčily, jak se nacvičovala hra Princezna Pampeliška a hned z ní
také zazpívaly několik písní. S humorem a nadsázkou jsme také
zhodnotili své potíže, hlavně s pamětí, a předávali zkušenosti,
jak se s nimi vyrovnávat.
Po večeři přijel s harmonikou pan Slávek Effenberger
z Přibic a po chvilce jsme si všichni „padli do noty“. Písničky,
známé, méně známé i vzpomínkové, zněly jedna za druhou.
Pan učitel Tvrdoň, který nás učil hudební výchovu se svými
virtuozně ovládanými houslemi, by z nás měl jistě radost.
Na řadu přišla i neobvyklá pochodová písnička V pondělí
na jarmark půjdem. Tu nás v tělocviku naučil pan učitel Horák.
A tak se povídalo a zpívalo u vranovického vínka přes
půlnoc. Bylo to moc hezké vzpomínání.
Jarmila Faronová a Josef Varmužka
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Z redakční pošty
Upozornění: Publikované texty nemusí být v souladu
s názory redakce

Vranovičtí občané probuďte se.
To snad není možné.
Dům důchodců jsem viděl zepředu, zezadu, jako veliký
plakát, jako malý plakát atd. Atd. Již před několka léty. Zatím
vidím jenom škaredou budovu, která je postupně oklešťována
o prostor, takže důchodci, jděte se podívat, kam se budete dívat,
až tam budete bydlet. A to se již proslýchá, že se stejně nenaplní,
takže zčásti budou bytovky, kterých máme ve Vranovicích málo.
Při ustavující schůzi OU před 6 léty, dalo by se dohledat
v zápisech, bylo prioritou OU, vybudovat chodníky po celých
Vranovicích. To jsme za 6 let nezvládli.
Zato jsme zvládli zbytečně zateplit školu, která má 80 cm
zdi, nevím o kolik jsme připravili pokladnu EU a OU, a opravit
kostel. Dobře bylo to asi nutné.
Udělala se úprava volných ploch ve vsi. To chválím.
Co se však děje jaksi potajmu a připomíná mi to „plíživou
kontrarevoluci z dob komunismu”, je organizovaná velkovýstavba
Vranovic.
Dobře, je tady výstavba u ulice Nosislavské. Dobře, je tady
výstavba na Ivaňské. Sakra, je tady i výstavba nad Dolinami.
Ale to nám nestačí. Vranovičtí se těšili konečně na kousek
oddechového místa v Dolinách se sklepy, s lavečkami, chodníčky,
třeba kouskem vody, amfiteatrem (třeba), kouskem asfaltu pro
bruslaře a jednoho vranovického svahu pro sáňkaře. A ejhle,
najednou změna a máme tu konečně vytouženou další bytovou
výstavbu.
To jsou pro vás pánové z OÚ peníze z bytové výstavby nad
zájmy občanů? Víte, že ve školní tělocvičně jsou dvoumetrové
fleky vlhkého zdiva? Víte, že by se dalo vybudovat pro školní
děti něco jako vyučovací prostor v přírodě v době kdy se ve třídě
horkem obtížně dýchá? Víte, jak děti z mateřské klopýtají
po polních cestách, když jdou na vycházku? Budeme za pár let,
až nám budou jezdit auta po nemožně úzkých uličkách „bečet”,
že jsme přišli o prostor, který nám bude připomínat oplakávaný
Hlinek?
Vy, kteří stavíte na Ivaňské a nad Dolinami! Vy, kteří bydlíte
v této části Vranovic! Zamyslete se nad tím, kudy bude jezdit
spousta aut z práce, do práce, na nákupy atd.
A ostatní občané naší vsi. Domníváte se, že se vás to netýká?
Nezůstává mi ani dostatek místa pro psané slovo a dalo by
se psát! Já nevím, kdo z této výstavby profituje, ale vranovičtí
občané to nejsou!
Srpen 2011
Jan Raus a mnoho dalších, se kterými jsem hovořil

Reakce starosty:


Mýty versus fakta
Pan Jan Raus ve svém příspěvku velice sugestivně hodnotí
rozvoj obce a pokládá „pánům z OÚ“ několik otázek.
Na položené otázky předkládám následující odpovědi
a současně uvádím několik čísel a jednoznačně doložitelná
fakta.
Vranovický zpravodaj



Dům pro seniory:
Projekt je připravován od r. 2008. V loňském roce bylo
získáno stavební povolení. Celý projekt obsahuje mimo
ubytování a služby pro seniory: lékárnu (již fungující), kuchyň
a jídelnu, která je svojí kapacitou stavěna i pro ZŠ a MŠ, klub
důchodců, denní stacionář, velkou zahradu a další. Vizualizace
celého projektu byla několikrát představena i ve Vranovickém
zpravodaji.
Rozpočtové náklady pro výstavbu Domu pro seniory jsou
ve výši cca 75 mil. Kč. Financování bylo plánováno a tři roky
konzultováno v rámci Regionálního operačního programu
Jihovýchod, oblast podpory 3.3. - Rozvoj a stabilizace
venkovských sídel. JmKu však stanovil počátkem letošního
roku dvě účelové podmínky:
- Dům pro seniory není zahrnut v Komunitním plánu
JmKu. Pohořelice nezpracovaly žádný Komunitní plán.
- podporovat bude pouze modernizaci technického
vybavení stávajících ubytovacích kapacit.
Možností, jak financovat stavbu není mnoho. Rada obce
velice pečlivě zvažuje veškeré varianty výstavby a konečné
slovo bude mít zastupitelstvo obce.
 Chodníky v obci:
NIKDE nebylo řečeno o vybudování chodníků po celých
Vranovicích.
Jednalo se o dobudování chodníků ke všem RD (to
znamená tam, kde ještě v té době nebyly. A těch míst bylo
docela dost. Jenom si vzpomenout). To se splnilo (tam, kde to
je technicky možné) a dokonce se opravují i chodníky stávající:
mezi ZŠ a kostelem, Školní, Dlouhá, Přibická atd.. Do konce
letošního roku to bude ul. Přísnotická, další přijdou na řadu
v příštím roce.
 Budova ZŠ:
Píše se o zbytečném zateplení školy a kolik to stálo. Kolik to
stálo bylo naposledy uvedeno ve zpravodaji č. 5/2010: Celkové
náklady činily 7.901.000,- Kč, z toho dotace z EU a z rozpočtu
Státního fondu životního prostředí 4.698.000,- Kč.
 Zbytečné zateplení?
Několik faktů: v rámci zateplení budovy byla vyměněna
všechna okna a vstupní dveře, došlo k zateplení stropů.
O nutnosti výměny oken se mluvilo (jenom mluvilo)
minimálně 10 let. Jednou z mnoha podmínek získání tohoto
spolufinancování z EU je pětiletá udržitelnost projektu
a snížení emisí CO2 ve výši 41,910 t/rok a úsporu energie
ve výši 719,7 GJ/rok . Skutečné úspory se odvíjí od toho jak
silná je zima. Jednoznačně však dochází k úsporám ve spotřebě
plynu ve výši 25 – 30% a snížení emisí CO2 ve výši cca 42
tun. To je z hlediska životního prostředí rovněž významné.
Vyčíslení každoročních finančních úspor je v řádu 30-50 tis.
Kč a je předpoklad, že se zvyšující se cenou plynu bude úspora
rovněž stále významnější.
Je to vše zbytečné? Je úspora v řádu desítek tisíc každý rok
významná? Pro vedení obce a věřím, že i pro vedení ZŠ ne.
 Oprava kostela:
Oprava kostela byla financována ze tří základních zdrojů:
nejvýznamnější zdroj byla získaná dotace o kterou se významně
zasloužil JUDr. Mach. Dalším zdrojem, neméně významným,
byly příspěvky jednotlivých občanů, všem za to patří velký
dík. A konečně poslední zdroj financování byl příspěvek obce
ve výši 300.000,- Kč.
Opravou kostela, opravou budovy ZŠ a přilehlých chodníků
Vranovický zpravodaj

došlo k významnému zvelebení středu obce. Jsem přesvědčen
o tom, že oprava ZŠ, ani kostela, nebyla zbytečná, ale naopak
všem zúčastněným patří velké poděkování a uznání.
 Plíživá kontrarevoluce z dob komunismu, aneb
organizovaná velkovýstavba Vranovic.
Odpovědi na takováto hesla, z dob dávné minulosti (snad?),
jsou zmíněna v úvodu tohoto vydání Vranovického zpravodaje.
P.S „Kousek“ oddechového místa se připravuje v Hlinku,
jak již obsaženo v Plánu rozvoje na r. 2011 – 2014.
 Dvoumetrové mokré fleky v tělocvičně
Vedení obce a jistě i vedení ZŠ o nich ví. Řešení není
jednoduché, ale musí se hledat. Věřím, že se do konce tohoto
volebního období nalezne. Tak jako se vědělo cca 40 let
o nevyhovujících sloupech uprostřed dvou tříd měšťanské
školy. 40 let se o tom mluvilo a najednou to šlo. I ty mokré fleky
se odstraní a bude to za podstatně kratší dobu.
 Vyučovací prostor v přírodě:
to je otázka pro vedení ZŠ, ne pro OÚ. Osobně bych něco
podobného nedoporučoval – v letních měsících je venku
daleko nepříjemnější teplo než v budově ZŠ a má to daleko více
úskalí a rizik.
 Kdo a jak profituje z výstavby ve Vranovicích:
Obyvatelé Vranovic. Jak? Za minulé funkční období
vzrostl počet obyvatel zhruba o 100. Dostali jsme se na úroveň
šedesátých let minulého století. Příjmy rozpočtu jsou počítány
hlavně dle počtu obyvatel. Na jednoho obyvatele obec získává
cca 7 tis. Kč/rok. Prostou násobilkou zjistíme, že za 4 roky to
je 2,8 mil Kč.
Kam ty peníze jdou: do oprav komunikací, chodníků, ZŠ,
MŠ atd. Kdo z toho profituje? Občané Vranovic, kteří jezdí
po opravených komunikací, chodí po opravených chodnících
žáci ZŠ mají nová okna atd.
Nově nastěhovaní občané ve Vranovicích nakupují, chodí
na kulturní a společenské akce, jejich děti chodí do naší ZŠ
a MŠ. Kdo z toho profituje? Majitelé obchodů (vranovičtí
občané), zaměstnanci v obchodech, kteří mají práci (vranovičtí
občané), učitelé ZŠ a MŠ, kteří mají koho učit (i přesto žáků
ZŠ ubývá. Naštěstí přibývá žáků v MŠ). Opět jde o občany
Vranovic.
Rodinné domy v mnoha případech staví vranovičtí
řemeslníci. Kdo z toho profituje? Rodiny vranovických
řemeslníků.
Může se namítat, že rozvoj obce také přináší negativa typu
zvýšení provozu. V minulých letech se provoz nezvyšoval?
Zvýšení kriminality? Již dlouhodobě jsme na tom v kriminalitě
stejně jako okolní obce. Lépe než Pohořelice nebo Pasohlávky.
 Co dodat na závěr?
Revoluční hesla vzbuzují divoké asociace. Naše obec si
nezaslouží stavět proti sobě takovým způsobem starousedlíky
a nově přistěhované občany. Příznivce rozvoje obce proti
příznivcům stagnace. Příště by to mohlo být nabádání mladých
proti dříve narozeným atd.
Diskutujme o rozvoji, ne o stagnaci naší obce.
Ing. Jan Helikar
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Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)
seriál - díl III. - řemesla
Vranovice, aneb zlatá svobodo našeho mládí
V naší ulici na Lapačově byly dvě významné instituce –
Lesní správa, kde lesní Helešic a pak Švarc a Komárek šéfovali
hajným Bindrovi a Královi v hájenkách u Uherčic, Klimeš,
Čermák a Kolomazník měli na starosti lesy k Přibicům a Ivani.
Ve Franckovce se zpracovávala čekanka na polotovar, ze
kterého dělali v Pardubicích cikorku a kávovinu meltu.
Lékařem ve Vranovicích byl tehdy MUDr. Arnošt
Zweigenthal. Původně měl ordinaci v domě ředitele měšťanky
Marcelliho č.p. 11 (u Uličky), později si postavil vlastní
v objektu bývalého cukrovaru u nádraží. Zweigenthal byl
vynikající vesnický lékař, Žid, který mimo svůj obor rozuměl
i politice. V roce 1939 – při nástupu fašismu, jehož cílem byla
mimo jiné likvidace cikánů a židů – se zastřelil.
V sousedních obcích lékaře neměli, k pacientům tam
našeho doktora vozil na bryčce strýc Lang od Boží muky.
Po něm převzal zdravotnickou péči o občany Vranovic a okolí
doktor Charvát, ten už měl svoji malou Aerovku. Jeho žena
byla dentistka, měla ordinaci vedle krámu Majerové v uličce
u Snídalových. Vrtačku tehdy poháněla vlastní silou – šlapala
na kolovrátek.
Vranovickým děťátkům pomáhala na svět porodní
asistentka Marie Mojžíšková, na svou dobu odborně
zdravotnicky vzdělaná. Pokoutné činnosti se věnovala nějaká
bába Procházková, andělíčkářka z Brna.
Ulice a trati v katastru Vranovic mají pěkná pojmenování.
Je ulice Ivaňská, Přísnotická, Přibická, ale taky Chobot, ulice
Růžová, U Floriánka, Ulička (u závor), U hasičárny, Pardálov,
Pinďulky, Lapačov. Jak tato jména vznikla nevím. Lapačov však
chtěli kdysi přejmenovat na Sadovou, to se ale nevžilo.
Pro nás bylo bydlení na Lapačově idylou, pro naše případné
hosty utrpení. Proč? Ulice je pod úrovní nádraží ČSD, z okna
seknice se díváme do stráně, po které vede železniční vlečka
do Franckovky. Provoz na dráze je velký, každou chvíli zastaví
ve stanici vlak, projede rychlík, šibuje lokálka. Dělá to pěkný
rámus, chaloupky pod tratí se otřásají, hrníčky v kredencích
drnčí. Horor je, když ve stanici odstaví nákladní vlak na slepou
kolej. Jezdilo se tehdy na páru, náklaďák udělal každou
chvíli pff, pf, pff, pf… no pohádka. Kdo na to nebyl zvyklý,
nezamhouřil oko. Nám to nevadilo, naopak – nepotřebovali
jsme hodiny. Vlaky jezdily načas a tak jsme věděli, že ráno
o 3/4 na 5 jede zbrojovák, pak dělník, půl osmá, deváté atd.
Na Břeclav jezdíval o půl šesté papírák (rozvážel noviny),
o devíti zrychlený, o jedenácti posila, pak půl jedné, odpoledne
školák, dělník, půl čtvrtá atd.
Lokálka, která vozila do Franckovky čekanku, měla
výtopnu ( my jsme říkali hajc) ve stanici a jezdívala taky
na trati Přibice, Velký Dvůr, Pohořelice. Vláček býval pořádně
natřískaný (autobusy nejezdily) a když jel nahoru kolem
hřbitova, odfukoval a naříkal si: „po-mož-te-mně, po-možte-mně“. Zpátky z kopečka ale vesele ujížděl a do rytmu kol si
broukal: „Naserte si, naserte si…“ ( s prominutím).
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Pěkná pojmenování mají i jednotlivé části katastru. Tak
je třeba: Hlinek, Bílý hlinek, Hájek, U kapličky, Pod zahrady,
Lásy, U červeného mostku, U Švarcavy, U bílého kříže, Virholec,
Hraničky, za nimi k Ivani Rózvizně a Stlanisková, na druhé
straně dědiny Frajštykle, Slepá nivka, Podsedek, U dlóhé vrby,
Tónka, Brůdek, Síčka, Šatava, Teplany, U krchova, Časov,
Kopečky, Pastvisko, Vinohrádky (byl tam jediný řádek vína
– chorvátu políra Dofka), Na ztratěných, Veglzí, Žleby, Dílce,
Dlóhý, Pod topoly, Pešinka, Nad Ólehlovým atd.
Na 2000 obyvatel měly Vranovice před 60 lety nadmíru
provozoven, řemeslníků a obchodů:
Hospody byly 4 – U Fialů, U Poláčků-Trojanů, U VenyšůValů a U Losů. Losa měl navíc řeznictví.
Pečivo a chleba pekli pekaři Halamka-Haxa, Jan Veselý,
Bedřich Dvořáček, ale pečivo se dováželo i ze sousední Ivaně
od pekaře Havla, kde se učil náš Sláva
Řezníci a uzenáři byli rovněž čtyři – Augustin Hrbotický,
Jan Šebela, Josef Chmelík, Franta Sekený-Sula, pátý napůl byl
Losa. Po zabíjačkách chodíval i starý Doubek.
Ševců byl šest – Štěpánek u Floriánku, starý pan Jelínek,
Effenberger u závor, Eda Stříbrnský, Jan Goliáš a PavlíkRychinek Lang na Pláteníkovém.
Obchodu – kromě železničního konzumu a hospodářského
družstva (lágrhaus) – se věnoval Jan Vajsochr, Marie Majerová
v uličce, Cyril Trojan (ten zkrachoval), Jan Suchý (ten taky),
Metoděj Toncr, který měl navíc benzinovou pumpu. Komu
ale benzin prodával , když jediný motocykl Puch měl nějaký
Šlapák z Ivaně, auto zn. Aero doktor Charvát – to nevím.
Na Pardálově měl obchod nějaký Rychlík, po něm Hohn,
u Floriánku obchodovala židovská rodina Saxl a dcera Bety,
naproti školy vedle fary měl obchod Jaroslav Samson, vedle něj
za rohem měli papírnictví Velebovi, později Šturmovi.
Mazal byl první elektrikář, božka Snídalová modistka, Jan
Kudla trhovec, Faron na Přibické a Metoděj Toncr na Kopečkách
měli zahradnictví, naproti Franckovky obchodoval Antonín
Celnar.
Obchod textilem měla židovka Schäferová, Jan Máchal
a Jan Nermut, který začínal jako podomní obchodník.
Krejčí byli čtyři – Šopf a Bednář na Přibické, v dědině Josef
Dvořák, na Pardálově Suchánek.
Práce stolařské zajišťovali dva Josefové – Zúbek a Klapal.
Kováři, jako ti ve městě, byli dva – Jan Vitásek-Petr Papež
na Přísnotické a Antonín Koníček-Václavík-Šlancar vedle
pekárny Bedřicha Dvořáčka. Šlancar vynikal fortelem a zářnou
gramatikou. Občas se na kovárně objevila cedule: „Přijdu
yhned.“
Holili a stříhali Josef Snídal u nádraží, František Ventruba,
Justin Říčka v uličce vedle Snídalů, později Jan Pešina.
Práce
zámečnické
zajišťoval
Ladislav
Trávník
a na Pinďulkách Ignác Šteklein, strojařinu ovládal Frantík
Čipera.
V chaloupce vedle fary měli cukrárnu Komínkovi, v ulici
naproti Batě Osvald Plch.
Švadleny byly tři: Mařenka Rychtářová, Lída KoudelováTomešová a Marie Komárková.
Hře na housle učil Slávek Poláček, na klavír paní Suchá.
Trafiky byly dvě – Dobešova na Přísnotické, druhá
na nádraží. Tam si pamatuju jen Drtílka (za rajchu Trtílek),
kdo tam byl před ním, nevím, ale po válce cigarety na příděl
prodávala tetka Křivánková z Lapačova. Naproti nádraží měla
Vranovický zpravodaj

kiosek s cukrovinkami Josefa Tomešová. Něco mi říká jméno
Fabiška, ale nevím, byla to předchůdkyně Tomešové nebo
Drtílka v trafice?
Byla tu i řada dalších profesí:
Král-Krátký – sklad dřeva a stavebního materiálu
Perunovský, později Josef Trojan – sodovkárna
Řičánek – drogerie, parfumerie
V budově vedle Řičánka a Ventruby, kde později bydleli
Košíčkovi a učitelka Mirka, vyráběl lihoviny studenou cestou
nějaký podnikatel – svobodný starý pán. Z čeho a jaké lihoviny
vyráběl a jak se jmenoval, je mi záhadou.
Duo Horáček-Novotný byli trhovci, hokynáři. Kvelb měli
u tetky Komendové u Floriánku. Na reklamní tabuli nabízeli
paradaisky, kchél, karfol, okurki.
Bečky a putýnky dělal bednář Krutina na Lapačově.
Postroje a cepy sedláři Hejna a Václavík vedle Losů.
Malířské a natěračské práce prováděli Josefové Šturm
a Steffel u šraňků. Dcera toho Steffela chodila s Frantíkem
Soukalem, který nám montoval radio na sluchátka
a po osvobození ho na cestě do Uherčic někdo zastřelil.
K výčtu řemesel patří taky šrotovník Jaroslava Mareše,
rodina Vackova na Lapačově těžila na zahradě štěrk. Jan
Faron si za pomoci své početné rodiny udělal živnost – svoz
a chlazení mléka od zemědělců. Okna zasklívali bratři Salusovi.
Mechanickou dílnu měl starý pan Hořák.
Když jsme u těch provozoven: Do hospody k Fialům jsem
chodíval už co školní dítko tatínkovi a jeho kumpánům, když
u nás na dvoře hrávali taroky, pro pivo. Fascinovaly mne tam
létací dveře bez kliky, slídová kamna, která neshořela, tam jsem
prvně v životě v rádiu uslyšel Josefa Laufra vysílat fotbalový
zápas AC Sparta – Ferencvároš. Sparta tehdy vyhrála 1:2.
Přepis: Lenka Jančová
Příště: Vranovická mluva

předvánoční dílničky, Mikulášská oslava, vánoční besídka,
karneval, táborák a třeba i nějaké překvapení. Jako novinku
pro Vás chystáme kroužek pro předškolní děti jednou za měsíc
v odpoledních hodinách, podrobnosti budou oznámeny
v průběhu října obvyklým způsobem.
V novém školním roce se budeme scházet vždy v úterý
a v pátek od 930 – 1130 hod. v klubovně na fotbalovém hřišti.
V úterý pro Vás většinou připravujeme program – besedu,
přednášku, povídání, tvoření… V pátek je pro děti volná herna
v případě zájmu proložená pásmem říkanek či písniček.

Předběžný program
4.10. Hrajeme si s přírodou
11.10. Po dobrém nebo po zlém? - výtah z knihy doc..
PhDr. Matějčka, CSc.
18.10. Tvoříme s dětmi - Podzimní výtvarné hrátky
s přírodninami
25.10. Seminář: Petra Škrdlíková: Výchovné mýty
1.11. Když dinosaurům někdo umře – dušičkové povídání
pro maminky i děti
8.11. Tvoříme s dětmi – Hrátky s razítky – tentokrát
na papír
15.11. Seminář: Mgr. Ludmila Štěpánková: Sexualita – jak
o ní hovořit s dětmi
22.11. Tvoříme s dětmi – Magnetky na ledničku
29.11. Adventní zamyšlení na téma: Rodičovství aneb
hitparáda rodinné lásky
Na prosinec připravujeme: Předvánoční dílničky, Mikulášská
oslava, vánoční besídka
Program je předběžný, může se pozměnit. Děkujeme
za pochopení. Aktuální program na měsíc najdete vždy
na http://klubmaminek.webpark.cz a ve vývěskách.
Moc se těším na nové děti a maminky i na známé tváře!
Za Klub maminek Ilona Kukletová.

Z činnosti spolků
Klub maminek

Klub důchodců
Seniory poučil hasič

Nové prostory našli
u fotbalistů
Nový školní rok musím za maminky i děti začít velkým
poděkováním a to fotbalistům z SK Vranovice, kteří se
s námi od prázdnin dělí o svou klubovnu. Od podzimu se
tedy maminky s dětmi můžou scházet v nových prostorách
na fotbalovém hřišti. Také chci poděkovat radě obce
zejména paní Mgr. Rapcové za pomoc při hledání prostor.
A v neposlední řadě maminkám, které se neváhají aktivně
podílet na přípravě klubovny i chodu klubu.
Jako každý rok srdečně zveme do svých řad všechny
maminky s dětmi do tří let a jejich sourozence. Přijďte si s námi
zahrát, popovídat si, něco vyrobit a dozvědět se nové věci.
I letos Vás čeká tvoření s dětmi, hry, zajímavosti, inspirace,
povídání na aktuální témata, přednášky a semináře odborníků,
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Foto: Růžena Bauchová
Na zářijovém pondělku měli důchodci zajímavou besedu.
Byl přítomen člen sboru dobrovolných hasičů, pan Pavel
Kukleta, který zajímavě vyprávěl a promítal diapozitivy o tom,
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jak si počínat, když vznikne požár. U starších lidí je možnost
vzniku požáru od vařiče, žehličky a jiných elektrických
spotřebičů. Vysvětloval seniorům, kdy je nutné volat hasiče.
Nejlepší by však bylo, kdybychom je nemuseli volat vůbec.
I na říjen a listopad je již naplánován program. Jaký? No
přece povídání o zdraví.
V listopadu pojedeme do divadla. Kdo? No jistě všichni!
Růžena Bauchová

Sport
SK Vranovice
Fotbalová realita
Fotbalový klub SK Vranovice oznamuje svým příznivcům,
že prochází v kategorii dospělých obdobím sportovních
neúspěchů, které snad nebude trvat dlouho.
Muži bojují v nejnižší třídě o návrat do III.třídy, což se
jim silně nedaří. Odchody hráčů Antonína Blechy, Zdeňka
Vybírala, Radka Nevěděla, Jiřího Nováka, dlouhodobá absence
Filipa Wächtera a Petra Zetela jsou pro mužstvo natolik
velkým oslabením, že kádr postrádá kvalitu nutnou k boji
o postup. Na druhou stranu je u hráčů přítomna odpovědnost,
spolehlivost a obětavost. To jsou základní vlastnosti, na kterých
je možné stavět a s mírnou nadějí vyhlížet v dálce lepší zítřky.
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Dorostenci, kteří snad postupně budou doplňovat a posilovat
kvalitu prvního mužstva (letos doplnili kádr A mužstva dva
hráči – jeden z nich se věnuje krádežím všeho druhu a druhý
má svoje hřiště v restauraci u Fialů….jmenovat je raději nebudu,
nevěřili byste, kolik rozruchu způsobíte konkrétním pravdivým
negativním vyjádřením o někom…) zatím vedou svoji základní
skupinu a myslím, že mají v pohodě na postup do okresního
přeboru. Nepochybuji o tom, že se jim to podaří.
Žáci hrají okresní soutěž starších žáků, která je součástí
nového modelu práce s mládeží. Tento nový model
kompetentní převzali v některé evropské zemi a po česku to
tak nedotáhli, že výsledkem je mírný polochaos při přípravě
zvláštně zmenšené hrací plochy, při papírování a ani rozhodčí
neví, jak má vypadat hrací plocha a jaká jsou vlastně pravidla.
Možná je to příprava mládeže na chlív, který by je čekal, když
by to s fotbalem někam vysoko dotáhli. Výsledkově se žákům
daří zatím průměrně.
Základna ve své okresní soutěži zapojuje nové a nové
zájemce o fotbal. Trenéři to dělají velice obětavě a dobře.
Malých fotbalistů mají tak akorát, daří se jim je zapojovat
a seznamovat s fotbalem, s čehož máme radost. Výsledky
nejsou vůbec podstatné a podle nového modelu se uvádějí
pouze jako informace ze které se nestavuje ani tabulka, což je
jistě správně.
V oblasti mimosportovní se fotbalisti pod vedením
Miroslava Ježe starají o areál SK, jak je v jejich silách
a možnostech.
V uplynulém období jsme uspořádali tradiční hody
a spolupořádali 5. ročník fotbalu Vranovických žen. O obou
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akcích se dočtete na jiném místě. Na podzimní měsíce již
neplánujeme, mimo mistrovských utkání, žádnou jinou akci.
Doufám, že za dva měsíce, až budete držet v ruce další číslo
Zpravodaje a já vás v něm budu informovat o končícím roce
2011 nedostanu vás ani sebe do těžké předvánoční deprese.
Za všechny fotbalisty Rosťa Trojan

TJ Sokol Vranovice
Cvičíme už naplno
Prázdniny jsou za námi a s nimi jsou pryč i dny „pomyslného“
volna. I my jsme začali opět naplno cvičit a trénovat.
Nový cvičební rok 2011/2012 bude pro nás – především
pro oddíl všestrannosti velmi náročný. Rok 2012 je rokem
oslav 150. výročí ČOS s vyvrcholením ve dnech 1. – 7. července
v Praze na XV. všesokolském sletu na Strahově.
Přehled cvičebních hodin v tělocvičně (aktuální rozvrh),
včetně kontaktů na jednotlivé vedoucí najdete na stránkách
obce Vranovice – sport.
Jednotlivé oddíly mají stejné tréninkové hodiny, tak jako
v prvním pololetí 2011, s výjimkou oddílu všestrannost. První
změna nastane po zahájení nácviku pro sletovou skladbu
Chlapáci, kdy oddíly nohejbalu a volejbalu budou mít trénink
o půl hodiny kratší.
Rodiče s dětmi začali cvičit 26.září, ale od 1.října cvičí
pouze ve středu. A to od 16:00 hod rodiče s dětmi - mladší
a od 17:00 hod rodiče s dětmi starší.

Přehled cvičebních hodin v tělocvičně












žáci – v pondělí od 17 do 18 hod (při pěkném počasí cvičí
na bývalém „škváráku“ u hřiště SK)
starší žákyně + žáci v pátek od 17 do 18 hod – nácvik sletové
skladby Dávej a ber
starší žákyně, dorostenky, ženy – ve čtvrtek od 18 hod
dorostenky, ženy – ve čtvrtek od 19 hod – nácvik sletové
skladby Nebe nad hlavou
nohejbal – v pondělí od 18 hod
volejbal – v pondělí od 19:30 hod
badminton - ve středu a v sobotu od 17 hod
stolní tenis – v úterý a pátek od 18:30 hod
silový trojboj – pondělí, středa a pátek od 17 hod v posilovně
každou sobotu od 1.10. do 5.11. od 15:30 do 17:00 hod
taneční, pořádá Vranovická chasa
každou neděli od 16:00 hodin ZUMBA pořádá Ing. Martin
Valla

III. ročník akčního víkendu
Budislav u Litomyšle
16.9.-18.9.
Již potřetí měli někteří naši mladí členové možnost strávit
akční víkend v Budislavi u Litomyšle v táboře PS M. Sedláčkové.
Celý víkend byl vyplněn hrami, soutěžemi, a hlavně pohybem,
Vranovický zpravodaj

který chybí nejenom dětem. (Jen pro zajímavost a i k zamyšlení
uvádím odpověď na otázku, na koho se těší domů, jednoho
z nejmladších účastníků sedmiletého Honzíka: „No jasně,
na playstation.“)
Víkendu se zúčastnilo celkem 18 dětí, které jsme již
ve vlaku rozlosovali do tří družstev – červené, modré a zelené.
V těchto družstvech děti pak po celou dobu pobytu získávaly
pro svoje družstvo za pohybové i znalostní hry body ve formě
víček od PET lahví své barvy. Nejvíce víček získali červení
(81), druzí byli modří (78) a třetí zelení (76). Rozdíly byly
minimální, a proto všechna družstva byla odměněna balíčkem
se sladkostmi. I cestu za pokladem jsme stihli.
Účastníci letošního víkendu měli možnost vyzkoušet si
svoje síly na 20 ti překážkách v lanovém centru. Čekalo je
slaňování z 12 metrové skály, samozřejmě pod dozorem dvou
zkušených instruktorů. O slaňování děti věděly a samozřejmě
byly zvědavé, zda to dokáží či ne. Většina to zvládla hravě
a všem těm, kteří se nakonec také odhodlali to zkusit, se to
líbilo. Překvapením pro děti byl však aquazorbing. Že nevíte co
to je? My už ano. Zeptejte se dětí nebo i vedoucích. „Vyblbli„
jsme se totiž všichni – ostatně to dokazují i přiložené fotky.
V den odjezdu jsme v Litomyšli v zámeckém parku hráli
kubb, který si budete moci s námi zahrát v příštím roce i u nás
ve Vranovicích, protože nás tato hra tak nadchla, že jsme si ji
již objednali.
Domů jsme se vrátili se spoustou zážitků a v koženém
váčku si přivezli na památku tři valounky zlata. Doufám, že
všichni účastníci byli spokojeni.
Děkuji organizátorům a vedoucím. Poděkovat bych ale
chtěla i obci Vranovice, díky jejíž finanční podpoře jsme si tuto
akci mohli už potřetí dovolit. Prostě zase to stálo za to.
Marta Goliášová

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
ZAHÁJENÍ
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, O.S. MO
VRANOVICE OZNAMUJE, ŽE 5.10. 2011 V 15:30
HODIN NA RYBÁŘSKÉ CHATĚ VE VRANOVICÍCH
ZAHÁJÍ RYBÁŘSKÝ KURZ PRO DĚTI VE VĚKU
8-15 LET, KTERÝ JE PODMÍNKOU PRO ZÍSKÁNÍ
RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU.
PŘIHLÁSIT SE MOHOU I DĚTI Z OKOLNÍCH
OBCÍ (PŘIBICE, POUZDŘANY, PŘÍSNOTICE,
ŽABČICE, IVAŇ ATD.)
BLIŽŠÍ INFORMACE U P. LUBOŠE MRKVICI,
VRANOVICE DLOUHÁ 28, TEL. 723 065 667
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4Mbs

od 230 Kč měsíčně

MISTROVSTVÍ MORAVY
čtyřčlenných družstev v silovém
trojboji – I. liga
8. 10. 2011 od 10 hodin
sokolovna
přijďte povzbudit naše borce
zve Sokol Vranovice
oddíl silového trojboje

10Mbs

od 330 Kč měsíčně

Babské hody

KVALITNÍ PŘIPOJENÍ
K INTERNETU
VE VAŠÍ OBCI

sobota 22. 10. 2011
od 14 h průvod obcí

16Mbs

od 430 Kč měsíčně

Domácí WiFi AP Router
150Mbs za 490 Kč

od 20 h večerní zábava v sokolovně
dobrá zábava i občerstvení je zajištěno
vstupné je 79,90 Kč

Aktivace a instalace za 1 Kč
Uváděné ceny jsou konečné.
Nejsme plátci DPH.

Připravujeme

PODZIMNÍ AKCE



27. 11. 2011
- 1. adventní neděle od 15 hodin
živý betlém, pouštění balónků přání,
soutěž o nejmladšího a nejstaršího
účastníka, nejpočetnější příchozí rodinu
a další.
Podrobnosti budou upřesněny na
obvyklých místech

od 22.9. - 21.12.2011

2 měsíce ZDARMA + McAfee antivirus pro 3PC*
*Měsíční 1 měsíc ZDARMA, pololetní 1 měsíc ZDARMA + McAfee.

Objednávky pan David Ponížil
tel.: 605 11 55 55

Rozsvěcení vánočního stromu

www.brnonet.eu



Mikulášská nadílka u vánočního
stromu

5. 12. 2011 od 16:30 h

Zájezd do Čalova

Klub důchodců Vranovice pořádá zájezd do termálních
lázní Čalovo

v sobotu 15. 10. 2011
Cena pro člena je 150,- Kč a pro nečlena 230,- Kč
Přihlášky podávejte do 11. 10. 2011 v cukrárně u Kilingerů.

Dne 17. listopadu letošního roku by se
dožil 85 let
pan František Stejskal z Vranovic
23. listopadu uplyne již 13 let ode dne,
co nás navždy opustil.
Vzpomíná a nezapomíná
jeho přítelkyně Zdeňka z Domažlic,
rodina Stejskalova a Pichova.
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Vzpomínka na rodáka Josefa Štěrbu
V polovině měsíce srpna nás navždy opustil
vranovický rodák, velký vlastenec, přítel, dobrý člověk,
Mgr. Josef Štěrba. Zemřel ve věku 88. let v domově
sv. Alžběty v Žernůvce. Poslední rozloučení s Mgr. Josefem
Štěrbou se uskutečnilo v pátek 19.8.2011 v Lomnici
u Tišnova.
Josef Štěrba působil též na Gymnáziu v Břeclavi.
Ve Vranovicích pravidelně sledoval dění v obci
a čtenáři Vranovického občasníku (nyní Vranovického
zpravodaje) si jistě vzpomínají na jeho články např.
z dob, kdy se rodila křehká demokracie, začínalo
Občanské fórum apod.
S láskou vzpomíná Josef Dofek

Vranovický zpravodaj
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10
Při ročním předplatném
INSTALACE zařízení v technologii
ZDARMA !!!
!!!
ZDARMA

TEL.: 606 780 645

Nová M
Morava,
va, Obchodní 576, Vranovice 691 25, tel.: 606 780 645
645

Vranovický zpravodaj
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Společenská
rubrika
 Životní jubilea:

Občanská inzerce
 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
 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

 Sňatky
David Forman
- Irena Růžičková
Zdeněk Brychta
- Renáta Šťastná

 Počet obyvatel ke dni
20.09.2011
muži ............................................1032
ženy .............................................1043
celkem.........................................2075
z toho dospělí ..........................1749
děti ..............................................326
Zdroj: matrika OÚ,
připravila Ivana Pospíšilová

formace
Aktuální in
ci najdete
o dění v ob
novice.eu
na www.vra

Program kina Velké Němčice
07.10. 2011 ......Čertova nevěsta ................................................................ 18:00, vstupné 75,- Kč
14.10. 2011 ......Králova řeč .......................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
21.10. 2011 ......Ženy sobě ........................................................................... 17:30, vstupné 75,- Kč
28.10. 2011 ......Muži v naději ..................................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
04.11. 2011 ......Auta 2 ............................................................................................ bude upřesněno
29.11. 2011 ......Rio .................................................................................................. bude upřesněno
30.11. 2011 ......Thor ................................................................................................ bude upřesněno
01.12. 2011 ......Pan Popper ................................................................................... bude upřesněno
20.12. 2011 ......Šmoulové...................................................................................... bude upřesněno

Listopad
Faronová Jarmila ......................65 let
Venka Ladislav .........................60 let
Trávníková Hilda......................60 let
Sochor Zdeněk .........................81let
Pražák Bohumil .........................81let
Kadlecová Marie .....................82 let
Varmužková Helena.................65 let
Zekl Jan......................................65 let
Buchmajerová Štefánia ............70 let
Faměrová Marie .......................87 let
Prosinec
Hasieber Jiří .............................70 let
Trublová Marie ........................80 let
Konvička Oldřich .....................65 let
Hasieber František ...................75 let
Soukalová Marie ....................83 let
Ventruba Vítězslav ...................75 let
Ficková Věra .............................60 let
Hasieberová Marta ...................70 let
Fiemová Marie..........................70 let
Furch Josef ................................84 let
Kubíková Marie .........................86let
Fiema František ........................75 let
Kelblová Jarmila .......................65 let
Kotačková Zdenka ...................80 let
Patka Jaroslav ............................70 let
Kelblová Miluška .....................65 let
Klouparová Marie ...................81 let
Krejčiříková Růžena ...............70 let
Němec Jan .................................83 let
Trojanová Anna ........................85 let
Kozlová Vlasta ..........................85 let
Kocmánková Anna ..................70 let
Pecková Anna ...........................81 let
Dofková Marie ..........................81 let

 Narození
Turková Eliška Eva
Vlková Klára
Srnec Ondřej
Pláteníková Nella
Procházková Kateřina
Brychta Adam
Střelec Vojtěch

 Úmrtí
Hrubá Julie
Klimeš Jaroslav
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