
Fotbalisté slavili 
a představili nové logo

Za krásného slunečného počasí se v sobotu 16. 6. 2012 uskutečnil den oslav vranovické 
kopané. Pří této příležitosti byl veřejnosti prezentován nový klubový znak, který vzešel jako 
vítěz veřejného hlasování na webových stránkách obce Vranovice. To bylo rozhodujícím 
faktorem při nelehkém rozhodování a konečném schválení návrhu. Autorem loga je Martin 
Michálek z Vranovic.

Z celkového počtu 266 účastníků ankety dala jeho ztvárnění klubového znaku přednost 
víc než polovina hlasujících. Ti měli možnost vybírat z celkem pěti návrhů, které se dostaly 
do fi nále přes fotbalovou porotu.

Výzvu k podávání grafi ckých návrhů vyhlásilo vedení sportovního klubu na začátku 
tohoto roku. Do uzávěrky, která byla posledního března, poslalo své návrhy celkem devět 
tvůrců. Ti dodali čtrnáct základních variant loga, z nichž mnohé rozvinuli v četných 
obměnách. 

Nové logo autora Martina Michálka bude sloužit k interním potřebám klubu a výbor 
zvažuje jeho případné grafi cké ztvárnění na vhodné místo v prostorách areálu. 

Více v rubrice SPORT -jež-hum-
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Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce

Starosti starosty
Vážení spoluobčané, 
doba prázdninových měsíců je dobou nejen odpočinku 

a relaxace, ale také dobou vhodnou pro ohlédnutí se za první 
polovinou roku.

Pro úspěšné řízení jednotlivých aktivit obce je rozhodující 
jejich fi nanční zajištění.    

Příjmy obce jsou tvořeny zejména zákonem stanovenou 
výší z daňových příjmů státu. Pro naší obec to již několik let 
činí cca 6,7 tis Kč na občana, tj. roční celkové daňové příjmy 
obce činí cca 13,5 mil Kč.  Dalšími příjmy obce jsou takzvané 
vlastní příjmy, kde se jedná o  příjmy z  pronájmu pozemků 
a budov, z případného prodeje pozemků, z poplatků za provoz 
kanalizace a svoz odpadů.

Příjmy obce několik let stagnují nebo mírně klesají, ale 
výdaje vytrvale rostou a stát na obce přenáší stále další a další 
povinnosti. 

I  přes tento zcela nepříznivý vývoj příjmů a  výdajů obce 
se daří zajišťovat významné investice do  infrastruktury 
do  oprav komunikací a  chodníků, do  vybudování dětských 
hřišť a  v  neposlední řadě do  výstavby Domu pro seniory 
a přestupního terminálu.

Pro zajištění všech plánovaných aktivit není možné 
spoléhat pouze na  zákonem zaručené příjmy, ale je nutné 
hledat vícezdrojové fi nancování. Dalšími možnými příjmy 
obce jsou dotace, společné projekty se soukromým sektorem 
a bankovní úvěry. 

V  prvním pololetí letošního roku obec postupně 
připravila následující žádosti o dotace:

  Žádost o  dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve  výši 
2.150.000,- Kč na  vybudování infrastruktury v  lokalitě 
Doliny. Naší žádosti bylo vyhověno a žádost byla schválena 
v plné výši.

  Žádost o  dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve  výši 
380.000,- Kč na vybudování dětského hřiště. Žádost byla 
pro velký zájem v plném rozsahu zamítnuta. Dětské hřiště 
tak bude vybudováno a fi nancováno z vlastního rozpočtu 
obce.

  Žádost o dotaci z Jihomoravského krajského úřadu ve výši 
200.000,- Kč na vypracování a pořízení nového Územního 
plánu Obce Vranovice. Žádost o  dotaci byla schválena 
ve výši 112.100,- Kč.

  Žádost o  dotaci  z  Evropské unie prostřednictvím 
Regionálního operačního programu Jihovýchod 
na vybudování přestupního terminálu ve výši 7.213.790,- 
Kč, tj. 85% předpokládaných celkových nákladů. Obec 
obdržela doklad o schválení projektu v plném rozsahu.

  Žádost o  dotaci z  Jihomoravského krajského úřadu 
ve výši 500.000,- Kč na zpětné odkoupení budovy školní 
jídelny U Floriánka č.p. 57. Žádost byla schválena ve výši 
300.000,- Kč.

Celkově se tak podařilo navýšit rozpočet obce pro letošní 
rok o téměř 9,8 milionů Kč.

Předpokladem pro úspěšné žádosti o  dotaci je zejména 
připravenost jednotlivých projektů, včasnost a  kvalita 

zpracovaných žádostí. Projekt přestupního terminálu byl 
připravován déle než 3 roky.

Díky takto získaným fi nančním zdrojům lze využít vlastní 
zdroje nejen na úklid obce a běžné opravy, ale i na mimořádné 
a  neočekávané výdaje. Příkladem je letošní  mimořádné 
jednorázové navýšení výdajů ve  výši 2.607.800,- Kč pro 
základní a  mateřskou školu. Těmito jednorázovými výdaji 
pro ZŠ a  MŠ je řešen zpětný odkup budovy školní jídelny 
U Floriánka č.p. 57 a  zvýšené náklady na zřízení dvou prvních 
tříd v základní škole.

Vedení obce se tak dlouhodobě daří zajišťovat vícezdrojové 
fi nancování veškerých investičních aktivit.  

Už nyní je nezbytné se zamýšlet nad budoucími investičními 
aktivitami v  obci a  hlavně nad jejich fi nančním pokrytím. 
Vícezdrojové fi nancování si v  následujících letech vyžádají 
nejen aktivity obce, ale i zajištění kvalitního školství, pořádání 
společenských a kulturních akcí, poskytování sociálních služeb 
a další. Pravidlo natažené ruky již neplatí.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar

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

Usnesení rady č. 11/2012 ze dne 28.5.2012
Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila nabídku na údržbu veřejné zeleně od sdru-

žení podnikatelů Doležal a Malý. 
1.2. Rada obce schválila obsahovou náplň Výroční zprávy Obce 

Vranovice za r. 2011.
1.3. Rada obce schválila způsob platby za nemovitost školní jídelny 

U Floriánka č.p. 57 formou notářské úschovy.
1.4. Rada obce schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu č. 1030001486/001 s  E.ON 
Distribuce, a.s.

1.5. Rada obce schválila s E.ON Distribuce a.s. Smlouvu pro rozvod 
NN v lokalitě Doliny.

1.6. Rada obce schválila záměr prodat část pozemku 2565/1 o výmě-
ře 17 m2 za účelem vybudování kioskové trafostanice.

1.7. Rada obce schválila Smlouvu o  poskytování služeb technické 
podpory k zajištění služeb mapového portálu s fi rmou DAMA 
systém s.r.o.

1.8. Rada Obce Vranovice souhlasí se zápisem nového místa výkonu 
činnosti školní družiny na adrese Masarykova 178 s počtem dětí 
30, s platností od 1.9.2012.

1.9. Rada Obce Vranovice souhlasí s celkovou kapacitou Školní dru-
žiny Základní školy a Mateřské školy Vranovice příspěvkové or-
ganizace 60 dětí ve dvou odděleních.

1.10. Rada Obce Vranovice souhlasí s  podáním žádosti o  dotaci 
z JMK na koupi budovy U Floriánka č.p. 57.

1.11. Rada Obce Vranovice schvaluje účast na  tvorbě Komunitního 
plánu sociálních služeb v ORP Pohořelice.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vyzvat ředitele ZŠ k doplnění žádosti na po-

krytí platových fi nančních prostředků o možné úspory ze strany 
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ZŠ a o konkretizaci využití fi nančních prostředků.
 T: ihned O: starosta 
2.2. Rada obce ukládá prověřit žádost o povolení pokácení vzrostlé-

ho topolu na p.č. 2837/10.
 T: ihned O: Ing. Hladík
2.3. Rada Obce Vranovice pověřuje ředitele Základní školy 

Vranovice k provedení změny ve školském rejstříku.
 T:31.7.2012 O: ředitel ZŠ
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o činnosti komise Stavební a životního 

prostředí na vědomí.

Usnesení rady č. 12/2012 ze dne 11.6.2012
Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce jmenovala výběrovou komisi pro vyhodnocení nabí-

dek na opravu chodníků ul. Hlavní, Obchodní a Úzká.
1.2. Rada obce jmenovala výběrovou komisi pro vyhodnocení nabí-

dek na zhotovitele dětského hřiště.
1.3. Rada obce schválila program jednání Zastupitelstva obce na den 

21.6.2012 v 19.00 hod.
1.4. Rada obce schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 4.1.2007 

se zhotovitelem projektové dokumentace společností Moravia 
Building spol. s r.o. dokumentace na Dům pro seniory.

1.5. Rada obce schválila Smlouvu na provádění autorského dozoru 
pro Dům pro seniory se společností Moravia Building spol. s r.o.

1.6. Rada obce schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. /2012 se 
společností VAŠSTAV s.r.o.

1.7. Rada obce schvaluje Nájemní smlouvu č. 76/12 se Správou že-
lezniční dopravní cesty na pronájem části pozemku p.č. 2565/3. 

1.8. Rada obce schválila pronájem zahrádky (část pozemku p.č. 
1919) Mgr. Haně Najtové, Náves 647, Vranovice.

1.9. Rada obce schválila Smlouvu o  dílo č. 02/2012 s  T-PRO.ING 
s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na obslužné komu-
nikace, chodníky a parkovací místa v lokalitě Kopečky.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá do rozpočtového opatření č. 2/2012 zahrnout 

mimořádnou dotaci ve  výši 200.000,-Kč na  pokrytí platových 
tarifů a odvodů zaměstnanců 1. stupně ZŠ v důsledku rozdělení 
stávajících prvních tříd.

 T:  ihned O: starosta
2.2. Rada obce ukládá do rozpočtového opatření č. 2/2012 zahrnout 

mimořádnou dotaci ve výši 27.800,-Kč na náklady vynaložené 
na oslavy 100 let ZŠ. 

 T:  ihned O: starosta
2.3. Rada obce uložila projednat zamezení zatékání do  lékárny se 

zhotovitelem stavby Domu pro seniory.
 T: ihned O: místostarosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o zajištěnosti sociální péče na vědomí.

Usnesení rady č. 13/2012 ze dne 25.6.2012
Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce schválila Dohodu o provedení činnosti s Rostislavem 

Trojanem na vedení Infocentra Vranovice.
1.2. Rada obce schválila program jednání Rady obce na II. pololetí 

2012.
1.3. O dalším postupu ve výběru provozovatele kuchyně v Domě pro 

seniory Rada obce rozhodne nejpozději 6.8.2012.
1.4. Rada obce schválila zadání výběrového řízení pro projektovou 

dokumentaci Parku oddechu – Hlinek a na sanaci pozemku po-
dél železnice (úsek: přejezd lokálky na Pohořelice – vjezd na sil-
nici do Přibic).   

1.5. Rada obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu na p.č 2538/1 se společností 

E.ON Distribuce, a.s.
1.6. Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenou 

s VHS Břeclav na IS a komunikace v lokalitě Doliny.
1.7. Rada obce schválila pronájem zahrádky (část pozemku p.č. 

1919) Stelle Krautmannové, Náves 647, Vranovice.
1.8. Rada obce vybrala za  dodavatele dětského hřiště U  stadionu 

uchazeče TENNIS Zlín a.s., za cenu 316.914,-Kč s DPH.
1.9. Rada obce vybrala za zhotovitele opravy chodníků na ul. Hlavní, 

Obchodní a Úzká uchazeče STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o., 
Břeclav za cenu 886.361,-Kč s DPH.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vypracovat zprávu o činnosti přestupkové ko-

mise.
 T: 15.7.2012 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektu 

Parku oddechu „Hlinek“ a na sanaci pozemku podél železnice 
(úsek: přejezd lokálky na Pohořelice – vjezd na silnici do Přibic).

 T:  15.8.2012 O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala vyúčtování nákladů na oslavy 100 let měšťanské 

ZŠ na vědomí. 
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu o podpisu Darovací smlouvy 

na Sokolské hřiště a o převzetí Sokolského hřiště.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce.

Usnesení rady č. 14/2012 ze dne 9.7.2012
Rada:
1. schvaluje:   
1.1. Rada obce rozhodla o realizaci zpevněných ploch v areálu Domu 

pro seniory v r. 2012.
1.2. Rada obce schválila prodejní ceny dřeva z rekonstruované stře-

chy areálu bývalého JZD: palivové dřevo 400,-Kč/m3, stavební 
dřevo 2.000,-Kč/m3

1.3. Rada obce schválila smlouvu na přeložku VN a NN na ul. Polní.
1.4. Rada obce schválila smlouvu na vypracování projektové doku-

mentace na přeložku vedení 02.
1.5. Rada obce schválila Smlouvu č. 0104009/12/OUPSŘ  o  po-

skytnutí dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje na  realizaci 
Územního plánu

1.6. Rada obce schválila smlouva na údržbu zeleně v obci se sdruže-
ním podnikatelů Malý a Doležal.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila ověřit možnosti a podmínky provozu kuchyně 

a jídelny v Domě pro seniory u dodavatelů obědů a provozovate-
lů školních kuchyní.

 T: ihned O: starosta
2.2. Rada obce ukládá předložit návrh na člena Školské komise.
 T: 15.9.2012 O: předseda Školské komise
2.3. Rada obce ukládá vyhodnotit předložené podklady pro zhotove-

ní nového Územního plánu.
 T: 30.8.2012 O: všichni radní, předseda stavební komise
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o činnosti Centra volného 

času a Kulturní komise.
3.2. Rada obce vzala na vědomí vyhodnocení Plánu investic a oprav 

na rok 2012 ke 30.6.2012.
3.3. Rada obce vzala na vědomí rezignaci Ing. Petry Střelcové na čle-

na ve Školské komisi.

Usnesení ZO ze dne 21.6.2012
ZO schvaluje
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO
ZO schvaluje členy Návrhové komise
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
ZO schvaluje Výroční zprávu Obce Vranovice za r. 2011
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Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 
o místním poplatku ze psů.

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích Obce 
Vranovice s dodatkem o sbírání exkrementů majitelem psa.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012 s celko-
vými příjmy ve výši 36.475.500,-Kč a s celkovými výdaji ve výši 
74.511.000,-Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v  Dolinách č. 7 (p.č. 
2565/135) o  rozloze 622 m2 za  cenu 900,-Kč/m2 Michalu 
Švandovi bytem Česká 21, 671 72 Miroslav, a Ester Tarackezyové 
bytem Nevojice 7, 685 01 Bučovice.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v Dolinách č. 13 ( p.č. 
2565/144) o  rozloze 472 m2 za  cenu 900,-Kč/m2 Ing.  Josefu 
Libertínovi, Chlumy 204/13, 644 00 Brno.

Zastupitelstvo obce schvaluje  prodej pozemku v  Dolinách č. 5 
(p.č. 2565/137) o  rozloze 473 m2 za  cenu 900,-Kč/m2 Alici 
Valáškové a Luďkovi Dubrovskýmu, sídliště Družba 695, 667 01 
Židlochovice.

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 2565/1 
v  Dolinách o  rozloze cca 17 m2 za  účelem vybudování trafo-
stanice VN a NN za cenu 500,-Kč/m2 + náklady na dělení po-
zemku společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu 1030001486/001 o  budou-
cí smlouvě o  zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu 
se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice.

ZO ukládá:
2.1. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce předložit zprávu o činnos-

ti přestupkové komise.
ZO bere na vědomí: 
3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí.
3.2. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí.

Byly obnoveny 
poplatky za psy

Na dětská hřiště nesmí
Prvního července 

tohoto roku vstoupily 
v platnost dvě nové obecně 
závazné vyhlášky, týkající 
se psů v obci. První z nich 
stanovuje výši poplatku 
za  chov psů a  druhá 
určuje pravidla pro jejich 
pohyb na  veřejných 
prostranstvích. Poplatek za jednoho psa činí 200 korun na rok 
(za 2012 polovina) a lhůta pro zaplacení končí 31. 10. 2012.

Od  poplatku ze psů jsou osvobozeni například nevidomí 
a jinak těžce zdravotně postižení a lidé provádějící výcvik psů, 
určených k  doprovodu těchto osob. Povinnost ohlásit držení 
psa se však vztahuje na všechny majitele psů, včetně těch, jež 
jsou od  poplatku osvobozeni. Důvod k  osvobození je třeba 
doložit.

Držitel psa je povinen ohlásit držení psa do 15 dnů ode dne 
vzniku povinnosti. Ta se vztahuje na  všechny psy od  stáří 3 
měsíců. Stejně tak je majitel povinen nahlásit jiné změny údajů 
a  skutečností, které v  souvislosti s vlastnictvím psa nastanou 
během roku.

Včas nezaplacené nebo neohlášené poplatky se mohou 
majiteli prodražit až na trojnásobek.

Každý majitel psa obdrží po  zaplacení registrační psí 
známku, kterou by měl pes nosit na obojku. V případě zatoulání 
se tak snadněji vrátí ke svému pánovi.

Peníze z  poplatků vykompenzují nemalé náklady 
na umístění nalezených psů do útulku. Ty se pohybují kolem 
30 tisíc korun ročně z obecní pokladny.

Pravidla pro pohyb psů
Narůstající počet toulavých a  volně se pohybujících psů 

v  obci, zvyšující se náklady na  jejich umístění v  útulku, psí 
exkrementy v  ulicích a  trávnících, ale především zvyšující 
se počet napadení lidí a dětí psy. To jsou důvody, které vedly 
k  vydání druhé obecně závazné vyhlášky upravující pravidla 
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

V  zastavěné části obce psi nesmí na  veřejná sportoviště, 
dětská hřiště, pískoviště, plochy pomníků, květinové záhony 
a  plochy veřejné zeleně. V  ulicích je pohyb psů možný pouze 
na  vodítku a  s  nasazeným náhubkem. Povinností každého 
majitele je po svém psovi uklízet exkrementy a udržovat pořádek. 

Volný pohyb psů je možný pouze mimo zastavěné území 
obce, avšak musí být pod neustálým dohledem a  přímým 
vlivem osoby doprovázející psa. I v  těchto místech stanovuje 
vyhláška náhubek. Pokud jej pes nebude mít a způsobí škodu 
na majetku, či zdraví lidí, budou okolnosti, k nimž ke  škodě 
došlo, posuzovány dle ustanovení ve vyhlášce.

Hlavním smyslem obou vyhlášek je, aby si majitelé psů 
uvědomili skutečnost, že za  ně nesou plnou odpovědnost 
ve  vztahu k  lidem a  jejich majetku. Doma i  na  veřejnosti, 
v ulicích obce, či v jejím okolí. 

-hum-

Placení poplatků za psy:
KDE Podatelna OÚ Vranovice
KDY Pondělí – 07:30 – 19:00 h

Středa – 07:30 – 17:00 h
KOLIK 200,- Kč / pes / rok
TERMÍN Do 31. 10. 2012

Za útulek pro psy zaplatila obec:
2010 27 741,- Kč
2011 19 410,- Kč
½  2012 23 646,- Kč

Kam psi nesmí:
• dětská hřiště
• sportoviště
• plochy pomníků
• veřejná zeleň
V zastavěné části obce:
• vodítko a náhubek
• úklid exkrementů
V neobydlené části obce:
• pod dohledem
• náhubek

Plné znění OZV je trvale zveřejněno na www.vranovice.eu / 
obecní úřad / dokumenty / vyhlášky nebo k nahlédnutí na OÚ.
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Pozvánka na veřejné jednání 
zastupitelstva 

Veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve 
čtvrtek 30. 8. 2012 v 19 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Vranovice

Termíny svozu komunálního odpadu 2012
srpen - 3, 10, 17, 24, 31 / září - 7, 14, 21, 28
Termíny svozu separovaného odpadu
Plast - srpen - 6, 20 / září - 3, 17
Papír - srpen - 2, 18, 30 / září - 15, 27
Sklo - září - 13

Dovolené v ambulancích
MUDr. Petr Bartl oznamuje pacientům termíny 

dovolené:  6. 8. – 10. 8. 2012
 20. 8. – 24. 8. 2012

Provozní doba TIC
červenec – srpen
pátek, sobota, neděle
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 h
září – říjen
sobota, neděle
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 h
listopad – březen
zavřeno

Provozní doba Vinotéka
květen – září
pátek, sobota
17:00 – 21:00 h
neděle
15:00 – 19:00 h

Nová cyklostezka a infocentrum

Šance pro podnikavé
Koncem července 2012 byla otevřena nová cyklotrasa 

vedoucí z Přísnotic do Vranovic. Navazuje na dříve vybudované 
trasy Brno – Vídeň. Zhruba čtyř kilometrový úsek byl 
vybudován na bývalé polní cestě podél železnice s vyústěním 
u železničního mostu ve směru od Přibic.

Vybudování cyklotrasy stálo zhruba 780 tisíc korun. Obec 
Vranovice zaplatila z rozpočtu 400 tisíc korun a zbytek doplatil 
DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň.

Prodloužená trasa do  Vranovic je vhodná pro chodce, 
cyklisty, mohou po ní jet i traktory a auta. 

Infocentrum
Vybudování cyklotrasy 

a  zvyšující se počet cykloturistů, 
kteří přes naši obec projíždí 
ve  stále větším množství vedlo 
k  rozhodnutí zřídit v  obci také 
turistické informační centrum, tzv. 
TIC nebo také „íčko”. Jeho smyslem 
je nabízet turistům informace o  službách, zajímavostech 
a památkách v obci i okolí. 

V  letošním roce spustila obec jeho zkušební provoz. 
Infocentrum je nyní umístěno v prostorách vinotéky místních 
vinařů za budovou obecního úřadu.

Smyslem umístění infocentra do  vinotéky je záměr 
podpořit vranovické vinaře v  jejich prezentaci a  prodeji vín. 
Představou je, že pracovník TIC se bude moci realizovat také 
jako sommeliér s  možností pořádat společenské akce pro 
veřejnost. Nejen pro turisty, ale i domácí obyvatele.

O  tom, zda infocentrum do  budoucna zachováme nebo 
naopak rozšíříme jeho služby, či ho přesuneme do  jiných 
prostor, vyhodnotíme po ukončení turistické sezóny. 

Pracovní příležitosti
Nový úsek cyklotrasy a  nově otevřené infocentrum 

společně se zvyšujícím se množstvím turistů, kteří naší obcí 
zatím jen projíždí, mohou být výzvou pro místní podnikatele. 
Služby zaměřené na  turisty v  naší obci totiž zcela chybí. Ať 
už se jedná o  restauratéry s  nabídkou jídel a  víkendovou 
otevírací dobou, ochutnávkou a  prodejem vín, o  servis kol 
nebo například ubytování. Ale nabízí se také rozvoj zábavných 
aktivit pro veřejnost různorodého zaměření.

Rozvoj turistických služeb je pro obec velkým potenciálem 
do budoucna. Ve vztahu k pracovním příležitostem i vzhledem 
k budovaným termálním lázním v blízkých Pasohlávkách. 

Dagmar Humpolíková

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací 
bude přerušena dodávka elektrické 
energie v pondělí 13. 8. 2012 
od 7:30 do 16:00 hodin na Přibické 
a Polní ulici.

-jan- 

Omluva:
V minulém vydání zpravodaje č. 3 /2012 příloha 100 let školy, 

došlo nedopatřením k  záměně fotografi í a  popisu oceněných 
učitelek paní Věry Lorenzové a  Vlasty Lorenzové. Redakce se 
oběma omlouvá. Opravené vydání zpravodaje je zveřejněno 
na  webových stránkách obce v  sekci Vranovický zpravodaj 
a v tištěné formě zařazeno do archívu a kroniky obce Vranovice.

-hum-

Předhodové posezení u vína
Vinaři Vranovice

zvou na posezení u cimbálu
pátek 17. 8. 2012 od 19 hodin

Přijďte se svými nejbližšími 
naladit na hody

Těšíme se na Vás ve Vinotéce za OÚ

Vranovičtí vinaři
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Obecní knihovna
Prvňáčci se stali rytíři 
čtenářského řádu
Ještě před necelým rokem neznali ani všechna písmenka, 

dnes už dokážou plynule číst. Vranovičtí prvňáčci obstáli při 
závěrečné zkoušce čtení a proto si zasloužili pasování na rytíře 
a rytířky čtenářského řádu samotným králem Lexikonem XI.

Foto: Dagmar Humpolíková

Akce pasování prvňáčků na  čtenáře se uskutečnila 
ve  vranovické knihovně v  úterý a  ve  středu 19. a  20. června 
2012. Zúčastnili se i  rodiče a  prarodiče dětí s  nezbytnými 
fotoaparáty a kamerami, aby tuto rodinnou událost zaznamenali 
do rodinných archívů.

Na památku děti dostaly 
dobový rytířský glejt s pečetí 
se znakem obce Vranovice 
a  knížku pro prvňáčky 
s  názvem Kouzelná třída. 
Třídní učitelky 1.A a  1.B 
třídy Yveta Lásková a  Irena 
Machová zase vyrobily 
dětem rytířský řád v podobě 
papírové sovičky s připínáčkem. Nakonec se všichni pasovaní 
rytíři a rytířky podepsali do knihovnické pamětní knihy.

Akce pasování prvňáčků na  čtenáře se uskutečnila již 
druhým rokem. Poprvé ji knihovna ve  spolupráci s  obcí 
Vranovice a  třídními učitelkami prvňáčků uspořádala 
v loňském roce.

-hum-
Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu

Otevírací doba knihovny o prázdninách
Pondělí 16 – 19 hodin
Úterý zavřeno
Středa 08 – 11 hodin
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno
Standardní provoz bude obnoven 1. 9. 2012
e-mail: knihovna@vranovice.eu
T.: 519 433 307

Společenské dění
Do kina nejvíc lákal 
Pepík Hnátek
Letní promítání pod širým nebem přivedlo letos na sokolské 

hřiště bezmála tři stovky diváků. V  letošním roce se konalo 
podruhé v prázdninovém termínu od 24. do 28. července 2012. 
Nabídka obsahovala pět fi lmů různorodého žánru. 

Největší zájem diváků vzbudila česká komedie navazující 
na  oblíbený televizní seriál Okresní přebor. Poslední zápas 
legendárního pepíka Hnátka přilákal do kina přes 160 diváků. 
Válečné historické drama Lidice naopak navštívila jen dvacítka 
diváků. Vyrovnaný zájem diváků měli čeští Muži v  naději 
a  romantický americko-australský western Austrálie. Oba 
fi lmy navštívilo shodně kolem padesáti zájemců. Smůlu měli 
příznivci bláznivé komedie s názvem Probudím se včera, když 
majitel kinematografu Jiří Čáslavský představení odvolal kvůli 
obavám z nepřízně  počasí.

-hum-

Z redakční pošty
A spadla mi čelist
Kdy: v sobotu  26. 5. 2012
Kde: v Měšťanské škole ve Vranovicích
Důvodem mé nové podoby byla prohlídka školy 

ve  Vranovicích. Velmi mile mě překvapila komentovaná pro-
hlídka za účasti dobově oblečeného p. ředitele Oldřicha Vybírala, 
včetně jeho kolegyň z  učitelského sboru. Historické i  současné 
předměty, vystavené ve  všech odborných učebnách, byly tak 
obsáhlé, že jsem jednoznačně podcenil čas k prohlídce.

Děkuji touto cestou všem, kdož se podíleli na  tak obsáhlé 
a důstojné prezentaci 100 let školy. Zvláště bych vyzdvihl osobní 
přístup p. ředitele Vybírala, který dokázal odpovídat i na otázky 
nás, starších absolventů měšťanské školy.

V hrníčku se znakem školy jsem si odnesl nevšední zážitek – 
díky Vám.

Absolvent měšťanské školy
Jaroslav Rejtek

Ohlédnutí za 2. zábavou Vranovické chasy
Stejně jako v loňském roce i letos jsem byla na zábavě 

Vranovické chasy, která se konala 1. 6. 2012 na sokolském hřišti. 
Zábava byla báječná. Poklona organizačnímu a realizačnímu 
týmu, který opět odvedl kus dobré práce. Vybavený bar i udírna, 
úžasná muzika, skvělá nálada. Z pódia zněl nejen rokenroll, 
disco, moderní rytmy, dokonce i dechovka, ale především taneční 
hudba. Kombinace kapely Junior Band, kterou doplnila skupina 
Fantastic Band byla velmi dobrou volbou.

Je tu ovšem něco, co je zarážející a poněkud smutné. Malá 
návštěvnost. Zhruba 40 platících diváků je opravdu málo na 
obec, která má přes dva tisíce obyvatel. Každopádně, kdo nepřišel 
o hodně přišel a já se budu opět těšit na první červnový pátek 
roku 2013.

Naďa Rejtková
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Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)

seriál - díl VIII.

Rok na dědině
Uprostřed prázdnin bývaly hody. U  Fialů, kde se tančilo 

v  sále, pořádávali hody železničáři a  strana soc. dem., 
u  Venyšů, později u  Valů, se tančilo na  zahradě a  hodovali 
tam vesměs lidovci a  sedláci. Chlapi tam seděli u  stolů pod 
akáty a pili pivo, někteří zapadli do kuželny a házeli koulemi 
(dřevěnými), popíjeli z tupláků a devítky zapisovali na trámy 
kuželníků. Tanečnice pily lesní perlu, chodily v kole a zpívaly, 
nejčastěji…“šel jsem za  noci álejí jabloňovou…, nebo „malý 
hošík černovlasý matičce své žaloval…“.

U Fialů jsme zákaz účasti školních dítek na hodech občas 
porušili. Přidrželi jsme se plechového parapetu pod oknem 
a načuhovali na tanečníky. Náš tatínek tančil i na polku valčík. 
Je to kus umění,  já to dovedu taky. 

A byly žně, bez kombajnů – jak jinak. Jen velcí sedláci – 
Láník, Rujzl, Němeček a později i další, měli vlastní mlátičky, 
nebo si je mezi sebou půjčovali. Drobným kravičkářům 
pomáhal Frantík Čipera. Na  pastvisku si postavil takovou 
minimlátičku, kterou poháněl naft ový motor, my jsme říkali 
malá „domfk a“, ona tak srandovně blafk ala pf, pf, pf. K němu si 
ti drobní přiváželi obilí k vymlácení. 

Zpracovat takovou kravskou fůrku trvalo celou věčnost. 
Špajzovat se muselo pometlem po  hrstkách. Mlátička se 
každou chvíli zahltila, spadl řemen a bylo zle. Čipera se uměl 
pěkně rozčílit: „Co to tam cpeš jak do hovada, blbóne. Podruhý 
ti naseru a né že vymlátím“. Nahodil řemen a mlátilo se dál. 

Většina drobných pěstitelů sklízela a  mlátila obilí sama, 
sousedé si navzájem pomáhali. Jejich nářadím byly kosy, srpy, 
povřísla, róble (ty kolíky na  utahování povřísel), především 
ovšem dobré pracovité ruce. 

My mladí jsme žně neměli moc rádi. Chodili jsme bosky, 
strnisko píchalo do  krve, myšlenkami jsme byli u  kamarádů 
z ulice, jak si máchají nohy v potoku a chytají žaby. Zuřili jsme, 
rozprostírali povřísla, ponášeli zednickou kořalku a  čepák se 
studenou vodou. Očima jsme přitahovali druhý konec pole, 
už abychom tam byli. Jen svačina ve stínu sousedovic turkyně 
nám dovedla spravit náladu. 

V ten čas se dědinou večer co večer ozýval klapot kladívek, 
jak sekáči kuli na kozlíku kosy na příští den. My doma jsme 
taky mívali žně. Žito, málokdy „fósató“ pšenicu nebo ječmen 
seli naši buď na  Tónce, na  zahradě nebo na  poli nedaleko 
zahrady Metoděje Toncra. Tatínek s  chlapama sekl, ženské 
odbíraly, my jsme prostírali povřísla a nosili snopy do panáků 
– mandelů. Mlátilo se doma, jak kdy na koho přišla řada. U nás 
se mlátívalo pod kulňó, jak jsme říkali průjezdu z ulice. Dobré 
cepy a  pevné ruce nadělaly moře práce. Podle toho, kolik se 
sešlo mlátičů, jsme my děti rozpočítávaly: 

jeden : sám, sám, sám
dva: já-ty, já-ty
tři: už-jsme-tři, už-jsme-tři (řídící Zimolka nás učil jin: 

prase-v peci-kvičí)
čtyři: čtyři-kluci-jako-buci (táta-máma-seno-sláma)
pět: tady-máte-paní-vaše-psaní
šest: husa-doma-plače-hóser-na ňu-skáče.

My se Slávou jsme odnášeli na  dvůr snopy vymlácené 
slámy, nebo jsme se pletli kolem fukaru, kterým se čistilo zrno 
od plev. Nejraději jsme měli samozřejmě svačiny. Hospodyně 
přinesla pecen domácího chleba, sanu, tvarůžky, proleželý 
sýr-máslo bylo jen u těch bohatších – U Rausů, Venyšů a tak. 
Jídlo se zapíjelo rybízlákem, vínem ze žita nebo chlebových 
kůrek, většinou ale černým pivem, které se ve fl aškách od rána 
chladilo ve studni.

Dovedli jsme našich vyprovázet po celé ulici, kde se právě 
mlátilo, a  vždycky jsme trochu těch dobrot slízli, i  když se 
na nás maminka (jako) mračila a (jako) odháněla.

Jednou jsme se Slávou našli v  putýnce u  studny fl ašku 
rybízláku. Hned jsme je okoštovali, a že víno bylo pěkně sladké, 
zavdali jsme si. Pak ještě několikrát, až nám bylo najednou 
špatně, a bylo pro nás utrpením odnášet vymlácenou slámu. 
I sousedky si toho všimly a říkaly mamince: „Teti, ti vaši kluci 
só neska nejací slabí, divéte, jak s nima te snope házijó“. Nám se 
zatím podlamovaly nohy z rybízláku.

Se zahájením žní nastaly nám dětem také povinnosti honit 
husy na strniska. Každé ráno a každý večer jsme stáda zahnali 
na sklizené pole, napřed na kraj ke kapličce, pak dál k Černému 
nebo Bílému kříži, naposledy nejdál – k Hraničkám. 

Sbírali jsme klásky, hráli karty z výkresů – obyčejně ďuráka 
nebo na „zežranó“, na fanty, ale to jen, když s námi byly i holky. 
Ze sousedních polí jsme kradli makovice a polňačku, podnikali 
výpravy na třešně. Z fousů turkyně jsme dělali cigára a kouřili. 
Toník se vždycky poblil, kouření z  fousů je silné. Užili jsme 
si při pasení všelijaké zábavy, chytli pár pohlavků od polních 
hlídačů, ale bylo to fajn. Tak pěkné, že jsme ani nepostřehli, jak 
čas a život utíká, že se prázdniny a léto krátí. 

K  prázdninám patřil Franta Bóček. Býval v  Ivani nebo 
v Dunajovicích – Tónovicích a daleko široko, aspoň za našich 
časů, byl jediným a vyhlášeným pěstitelem okurek, tehdy dost 
vzácných, ani my doma jsme je nepěstovali, stejně jako rajčata 
nebo papriku.

Bouček naložil na vůz bečku kvašáků v láku, zapřahl koníka 
a  hyje do  Vranovic a  okolí. „Okurky v  láku, kyselé okurky, 
okurky po opici…“ vyvolával po celé dědině a práskal bičem. 
Někdy nám maminka dala padesátník, Franta šoupl do hrnku 
tři čtyři kvašáky, nalil láku – no pohádka, měli jsme se ujíst, 
to byla bašta. Někdy nás z  toho láku bolelo břicho, ale to už 
patřilo k věci.

Dnes u  nás v  Lednici prodají místní podnikavci taky 
celé bečky okurek, saláťáků i  kvašených. Měšťáci, výletníci 
od  Apolla a  ti z  krajů, kde se okurkám nedaří, si na  nich 
pochutnávají stejně jako my před šedesáti lety. 

V létě se taky sportovalo, zatím jen hrála kopaná. Čutalo se 
v šutrovně pod Pinďulkama, kde dřív pan rada Dufek těžil písek 
a  štěrk. My z  Lapačova jsme tam chodili kolem Franckovky 
přes štreku u  Lukšových. Kádr fotbalistů mých mladých let 
tvořili bratři Frantík a Pepek Goliášovi, později i jejich Vašek, 
Pepík Zekl – čupýrek, Toník Václavík, můj pozdější švagr, 
řečený rutina, Měřínský – madelón, náš Frantík, říkali mu 
hublíček (on se učil stolařem), Richynek Lang – ševc, Tonda 
Karpíšek, co si vzal Růženu Šturmovou, brankář Karel Rychtář, 
boxer Laďa Říčka, Josef Foreth z Pouzdřan, Pavel Lukl a Jenda 
Loskot z Nosislavi, z Pohořelic nějaký Kohót, a jiní. Ve výboru 
SK Vranovice byl Cyril Staňka, učitel Sochor, Ludva Tomeš 
a hajný Kolomazník.

Přepis: Lenka Jančová
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SPORT
SK Vranovice
Fotbalisté slavili 
80. výročí založení
Za  krásného slunečného počasí se v  sobotu 16. 6. 2012 

uskutečnil den oslav vranovické kopané.
Pří této příležitosti byl veřejnosti prezentován nový klubový 

znak, který vzešel jako vítěz veřejného hlasování na webových 
stránkách obce. To bylo rozhodujícím faktorem při nelehkém 
rozhodování a  konečném schválení návrhu. Autorem je pan 
Martin Michálek, Vranovice

Nové logo bude sloužit k interním potřebám klubu a výbor 
zvažuje jeho případné grafi cké ztvárnění na  vhodné místo 
v prostorách areálu.

Od ranních hodin probíhala přátelská utkání všech našich 
týmů, včetně vloženého utkání starých gard, a  závěrečnou 
třešničku na  dortu udělal zápas vranovických bab proti 
družstvu žen z Pohořelic a Přibic.

Základna a  žáci sehráli zápasy proti Ivani a  dorost měl 
pozván tým Žabčic. Soupeřem mužů a  starých pánů byla 
mužstva ze spřátelené obce Klačany, které jsou již tradičním 
hostem většiny oslav našeho klubu.

Výsledky zápasů nejsou až tak důležité, v  prvé řadě šlo 
o dobrou náladu, pohodu a přátelskou atmosféru.

Foto: SK Vranovice
Konečnou tečku pak udělalo hudební seskupení Blue band, 

které hrálo a zpívalo jako z partesu a jen vyšperkovalo již tak 
skvělou atmosféru.

Celou akci navštívilo kolem 150 diváků a  doufám, že 
většina z nich si odnesla příjemné pocity z hezky stráveného 
fotbalového dne.

Závěrem bych moc rád poděkoval všem,kteří se podíleli 
na přípravách a zdárném průběhu oslav,obzvláště potom paní 
Hochmanové, Ježové a  Aldovi Fickovi, kteří byli hlavními 
tahouny příprav.

Výsledky přátelských utkání:
Základna SK - Sok. Ivaň .............................................0:6
Žáci SK - Sok. Ivaň ......................................................1:6
Dorost SK - Sok. Žabčice ...........................................4:0
Muži SK - OFK Klačany .............................................3:6
St. Páni SK - St. Páni OFK Klačany ...........................2:1
Vranovické baby - Družstvo žen Pohoř./Přibic .......0:3



Vranovický zpravodaj 9

Letní bufet na hřišti nebude, 
díky zlodějům
Bohužel musím zklamat hosty a  návštěvníky našeho 

bufetového stánku na hřišti.Ti, kteří byli na příjemné prostředí 
a posezení z minulých let zvyklí, si letos tuto pohodu neužijí. 
Z  důvodů prvotních provozních nepříjemností následovala 
rána daleko větší. Nějaké neznámé hyeny si vloupáním 
(do  bufetu, pokladny a  klubovny) a  krádeží všeho, co se 
dá zpeněžit, hodují na  náš účet možná dodnes. Proto jsme 
z  fi nančně nákladných důvodů letošní provoz neobnovili 
a  jeho znovuotevření plánujeme až na  první domácí zápasy 
podzimní části.

Za fotbalisty Mirek Ježa

Rozpis podzimních zápasů dále.

Zprávy 
z T.J. SOKOL Vranovice 
z činnosti oddílů:

Oddíl všestrannosti

Župní slet 
v Moravských Bránicích
se konal dne 3.6.2012 a  vystoupili na  něm naši cvičenci 

všech tří sletových skladeb.Při dopoledních zkouškách do nás 
sice “pralo“ sluníčko ale při odpoledním průvodu začalo pršet. 
Cvičenci skladby Ať žijí duchové svoji skladbu odcvičili v dešti, 
při řazení cvičenců skladby Dávej ber pršet ustalo a „švihadla“ 
si to odskákala už na suchu.

Na sportovní odpoledne ve Vranovicích 
s  ukázkou tří sletových skladeb jste mohli přijít v  neděli 

10.června. Zde se Vám mimo naše cvičence představili i Crazy 
Girls, Vranovický čtyřlístek a Vranovická chasa. Potěšilo nás, 
že zájem o  tuto akci byl značný a  že se Vám sletové skladby 
líbily a některé z Vás tak motivovaly i k účasti na Sokolském 
Brnu 2012.

Sokolské Brno 2012
bylo v neděli 17.6. 2012 na stadionu Brna I na Kounicově 

ul. V sobotu 16.6. měly skladby Dávej ber a Nebe nad hlavou 
zkoušky, v neděli dopoledne pak proběhla generálka. Cvičenci 
skladby Ať žijí duchové přijeli až na zkoušku, kterou měli místo 
průvodu. Počasí bylo po celé ty dva dny až příliš horké. Skladby 
jsme odcvičili na  výbornou a  dokonce se líbila námi tolik 
kletá Hanácká beseda. Jediným negativem celého Sokolského 
Brna byl nedělní oběd – byl příliš malý. Porce byly tak malé, 
že nestačily ani těm nejmladším žákyním, natožpak starším 
žákům.

Na Veřejném cvičení v Nových Bránicích 
cvičilo jen starší žactvo ve skladbě Dávej ber. S odstupem 

času musím říci, že na  tomto veřejném cvičení nám bylo 
nej. Počasí perfektní, už jsme to tady znali, byli jsme zde 2x, 

skladbu jsme měli v  malíčku, ani nás nezaskočila Hanácká 
beseda na samý závěr a navíc nás v Nových Bránicích pohostili. 
Nejenom že jsme každý dostali pití a párky, ale mohli jsme si 
vzít libovolné množství koláčů, zákusků, buchet, které pro 
cvičence napekly bránické ženy. Kam se „hrabalo“ Brno. 

XV. všesokolský slet v Praze

Skladba Dávej ber – skladba pro starší žactvo. 
V  sobotu 30.6.2012 v  devět hodin ráno od  sokolovny 

vyjížděla naše skupina do Prahy na XV. všesokolský slet.
Byla jsem plná optimismu a dobré nálady, přestože rozpis 

zkoušek, který jsem měla k  dispozici již dopředu a  řádně 
nastudovaný, jasně říkal, že náš pobyt v Praze bude náročný, že 
budeme mít jen dvě volná odpoledne. V den našeho příjezdu 
– to jsme se byli vykoupat v aqua parku v Barandově a v neděli 
po průvodu. V neděli odpoledne jedna část cvičenců zůstala 
v  chrámu sv.Víta na  mši, kterou celebroval Dominik Duka, 
a druhá část si prohlédla okolí chrámu. Pak jsme společně prošli 
Staroměstským náměstím, Karlovým mostem a  Kampou. To 
bylo asi tak vše, co jsme stihli. 

Program zkoušek byl neúprosný. Druhá pondělní zkouška 
končila ve  22:30, úterní ve  23:50, generálka I. programu 
ve středu a čtvrteční I. program v  tutéž hodinu. Věděla jsem 
a psychicky se nachystala na to, že budou děti unavené. Byly. 
Zvláště při přesunu na stadion a na cvičební ploše. V ostatním 
čase jsem byla unavená já, Maruška a Zdeněk Hochman, kteří 
mě pomáhali jako doprovod. Měla jsem takový pocit, že děcka 
berou cvičení jako nutné zlo při týdenním prázdninovém 
pobytu v Praze. 

Skladbu ale moji svěřenci zacvičili na výbornou navzdory 
čtvrtečnímu dešti i pátečnímu horku. Měli možnost si anglicky 
pohovořit s americkým účastníkem sletu, našli jsme ztracenou 
Verunku i  Adélku, našel se i  ztracený průkaz účastníka – 
Aničky, opravňující k bezplatné přepravě městskou dopravou. 
Už v pondělí jsme zjistili, že dobu odchodu musíme vyhlásit 
čtvrt hodiny před plánovaným odchodem, aby se postupně 
mohli někteří jedinci vrátit pro to, co jsme několikrát ve třídě 
důrazně připomínali, aby měli. 

V pátek 6.7.2012 v pozdních večerních hodinách jsme se 
z XV. všesokolského sletu vrátili. Mám příliš mnoho negativních 
dojmů na to, abych teď řekla, že to bylo super. Snad s odstupem 
času budu mít na náš pobyt v Praze jiný pohled. Teď sice říkám, 
že příště do Prahy nepojedu, ale to už říkám potřetí. Kdo ví?

Marta Goliášová
Nebe nad hlavou
Sletové dění v  Praze ženy a  dívky ze skladby Nebe nad 

hlavou prožívaly v daleko větší pohodě, než cvičenci ze skladby 
Dávej ber, neboť Nebe bylo zařazeno jen ve druhém programu. 
Ovšem mimo Marty a  Marie Goliášových, které sice Nebe 
odcvičily, ale hlavně byly doprovodem pro Dávej a  ber. My 
ostatní jsme měli více času na zajímavé procházky, i na přípravu 
hry – hledání „kešky“, kterou jsme zpestřili program dětem. 
Mohli jsme také navštívit sokolský galavečer v Tip sport aréně 
na výstavišti v Holešovicích, nebo Tyršův dům.

Pro hromadné vystoupení náš celek doplňovaly čtyři 
ženy z Tišnova, což vyžadovalo další secvičování, v některých 
chvílích i napjaté situace, protože Tišnovačky mylně pochopily 
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některé momenty skladby. Vše se nakonec vysvětlilo 
a vystoupení jsme všechny zvládly výborně. Což nás těší o to 
víc, že nešlo jen o nějaké taneční kroky v určité choreografi i, ale 
o náročný sportovní výkon v horkém počasí. Například skoky 
v double –datch (skoky ve dvojicích přes dvě proti sobě jdoucí 
lana) naše cvičenky Iva Čapounová, Pavlína Veselá a  Helena 
Hladká zvládly v každém vystoupení, zatímco v mnoha jiných 
celcích tento prvek cvičenci vynechávali. 

Společné dny v Praze, prožité v kamarádském duchu i přes 
věkovou různost (nemladší bylo 13 let a nejstarší 52), pro nás 
budou zážitkem, na který budeme rády vzpomínat i navazovat. 

JH 
Ať žijí duchové!
To je název sletové skladby pro rodiče, děti a mladší žactvo. 

Do nácviku jsme se pustili i my, nejmladší vranovičtí sokoli. 
Od  ledna 2012 jsme se scházeli každou středu v  sokolovně 
za velké účasti. 

Sestavili jsme 3 celky (6 maminek, 6 dětí – trpaslíků, 12 dětí 
– žluťásků), navíc cvičily 2 maminky a 2 děti – trpaslíci.

Průběh nácviku byl pro nás, nezkušené, někdy pěkným 
oříškem. Krásné úsměvy a  radost dětí a  maminek nás 
posouvaly dál a dál. Nacvičování bylo plné emocí, užili jsme si 
smích, radost, nudu, zlost, stres, obavy i pláč.

Po  půlročním nacvičování jsme s  dětmi vystupovali 
v Nových Bránicích, Vranovicích a v Brně. Každé vystoupení 
bylo jedinečné, krásné a  nezapomenutelné. Doufáme, že 
všichni budou rádi vzpomínat.

Děkujeme trpaslíkům, žluťáskům a  maminkám 
za  pravidelnou docházku, trpělivost a  výdrž při hodinách 
nácviku.

Děkujeme maminkám od  žluťásků, které nám ochotně 
vypomohly jak s nácvikem, tak s obsluhou hudby či záskokem 
za žluťásky při vystoupení ve Vranovicích.

I  když XV. Všesokolský slet skončil, u  Hanušů trpaslík 
Linda cvičí dál a vyžaduje opakování skladby, kluci Klimešovi 
se vrhají po  bílých kyblících, protože:,,To jsou přece ty naše, 
na cvičení!“, a od Kukletů i Fiemů se ozývá:,,Tá, data tádatata 
tá data tatá…“. No je u nás veselo.

Tímto se loučíme se žluťáskama, dále již cvičení pro Vás 
s námi nebude.

Cvičení rodiče s dětmi bude opět zahájeno po prázdninách.

JH, JK, AN
13. 7. 2012 – posletový táborák
Tečkou za  sletovým děním bylo páteční opékání buřtů 

a nejenom to. Zahráli jsme si nějaké hry a soutěže, hravě jsme 
zvládli sletový kvíz, zazpívali při kytaře a hlavně jsme si sdělili 
všechny sletové dojmy a zážitky nejenom z Prahy.

Chtěla bych tímto poděkovat nejenom obci za  fi nanční 
podporu, Vám, kteří jste nám drželi palce při našich 
vystoupení, ale hlavně obětavým rodičům i prarodičům (pan 
Martin Hochman, manželé Rapcovi, pan Stanislav Tetur, pan 
Josef Šťastný), kteří byli ochotni nás dovézt jak na  zkoušky, 
tak i  na  vystoupení do  Nových Bránic, a  pekárně Kesi (paní 
Celnarové) za sponzorský dar - 8 kbelíků nutných pro zahájení 
nácviku skladby Ať žijí duchové. 

Přejeme všem krásné prázdniny a  dovolené a  po  nich se 
těšíme na setkání v tělocvičně. 

Marta Goliášová

Není sklep jako sklep

Městské muzeum 
a galerie Hustopeče

a
Národní památkový ústav v Brně

zvou na výstavu

Vinařské stavby na Hustopečsku
včera a dnes

Výstava se koná 
v Domě U Synků Hustopeče

do 26. 8. 2012
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Rozpis podzim 2012
Domácí Hosté Termín Den Hřiště

A mužstvo:
Vranovice Pohořelice 12.08. 10:30 NE

Vranovice Cvrčovice 18.08. 10:30 SO Vranovice    Hody

Vranovice V. Dvůr 26.08. 10:30 NE

VOLNO 02.09.

Vranovice H. Věstonice A 09.09. 10:30 NE

Sok. Pavlov Vranovice 16.09. 16:00 NE

Vranovice Klentnice 23.09. 10:30 NE

Milovice Vranovice 30.09. 16:00 NE

Vranovice Pasohlávky 07.10. 10:30 NE

Vranovice Přibice 14.10. 10:30 NE

Vranovice Březí B 21.10. 10:30 NE Vranovice

Dorost:
Vranovice/Ivaň/Přibice Mor. N. Ves 12.08. 12:45 NE

Podivín Vranovice/Ivaň/Přibice 18.08. 14:15 SO Hody

Vranovice/Ivaň/Přibice Zaječí 26.08. 12:45 NE

Lanžhot Vranovice/Ivaň/Přibice 02.09. 14:15 NE

Vranovice/Ivaň/Přibice Valtice 09.09. 12:45 NE

Klobouky Vranovice/Ivaň/Přibice 16.09. 13:45 NE

VOLNO 23.09.2012

Kobylí Vranovice/Ivaň/Přibice 30.09. 13:45 NE

Vranovice/Ivaň/Přibice Lednice 07.10. 12:45 NE

Vranovice/Ivaň/Přibice Rakvice 14.10. 12:45 NE

Hlohovec Vranovice/Ivaň/Přibice 21.10. 12:45 NE

Vranovice/Ivaň/Přibice Ch. N. Ves 28.10. 12:15 NE

V. Bílovice Vranovice/Ivaň/Přibice 04.11. 11:45 NE

Mor. N. Ves Vranovice/Ivaň/Přibice 10.11. 11:45 SO

Žáci:
Vranovice Klobouky 18.08. 12:45 SO Hody

Zaječí Vranovice 26.08. 10:00 NE

Vranovice Hlohovec 02.09. 10:00 NE

Starovičky Vranovice 09.09. 10:00 NE

V. Bílovice Vranovice 14.09. 17:00 PÁ

Vranovice Rakvice 16.09. 10:00 NE

Lednice Vranovice 22.09. 14:00 SO

Vranovice Nosislav 30.09. 10:00 NE

M.Žižkov Vranovice 07.10. 16:00 NE

Vranovice M. N. V/Hrušky 14.10. 15:00 NE

Ivaň Vranovice 21.10. 10:00 NE

Vranovice Nikolčice 28.10. 10:00 NE

Brumovice Vranovice 04.11. 10:00 NE

Začátky zápasů jsou konečné, případné změny možné. Vstupné na dom. zápasy mužů je 20,- Kč, důchodci 10,- Kč.
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Společenská 
rubrika

  Životní jubilea:
Září
Fajmanová Miroslava ...............80 let
Faronová Marie ........................89 let
Záblacký Martin .......................83 let
Floriánová Marie ......................65 let
Bombelová Marie .....................83 let
Mohylová Jindřiška ..................80 let
Faronová Anna .........................84 let
Trojanová Marie .......................86 let
Langová Bedřiška .....................83 let
Matýšková Marie ......................80 let
Vyhnálek Karel .........................60 let
Valihrach Václav .......................82 let
Jeřábková Jiřina ........................60 let
Záblacká Ludmila .....................80 let
Říjen
Celnarová Blažena ....................75 let
Faronová Marie ........................86 let
Mikulová Hana .........................65 let
Jandásek Petr ............................65 let
Fantová Zdeňka ........................84 let
Rujzlová Božena .......................86 let
Pospíšil Pavel ............................60 let
Sedlická Božena ........................83 let
Soukupová Helena ...................80 let
Veselá Marie ..............................89 let
Oblezarová Albína ...................89 let
Straka Vladimír ........................75 let
Rejtek Jaroslav ..........................70 let
Furchová Helena ......................87 let
Mazuchová Alžběta .................80 let
Stejskalová Růžena ...................82 let

  Narození
Salus Jan
Slaná Viktorie

  Úmrtí
Klimeš Jan
Leščuk Bedřich
Zeklová Emilie
Chmelová Růžena

  Počet obyvatel ke dni 
 20. 7. 2012

muži ............................................1040
ženy .............................................1044
celkem .........................................2084
 z toho dospělí ..........................1761
 děti ..............................................323

Zdroj: matrika OÚ, 
připravila Ivana Pospíšilová

Bezplatná 
občanská inzerce

Prodám:
  Výhodná koupě: Indukční deska, 

3 plotýnky, původní cena 10 tis. 
Kč nyní 5 tis. Kč, dále souprava 
nádobí ze speciální slitiny pův. 
cena 20 tis. Kć nyní 8 tis. Kč, dále 
speciální multifunkční hrnec pův. 
cena  20 tis. Kč nyní 6 tis. Kč. Vše 
nové, nepoužité, nevhodný dar, ceny 
k jednání.  T.: 776 376 38

Tradiční Vranovické hody 2012
18.- 20. 8. 2012 

sobota
od 20:00 hraje Impuls, vstupné 80,- Kč

neděle
průvod stárků obcí

NOVINKA – odpolední zábava na sokolském hřišti
hrají Hovorané – do 22 hodin
vstupné 40,- Kč, děti zdarma

pondělí
od 20:00 hraje Fantazie, vstupné 80,- Kč

Pořadatel: SK Vranovice

Všichni jsou srdečně zváni

Pohodový babský fotbal
25. 8. 2012

hřiště SK
večer hraje DUO Relax

CENÍK INZERCE 
Občanská řádková inzerce
Typu prodám – koupím ............. Zdarma

Blahopřání a vzpomínky
Rámeček – jednoduchá grafi ka, 

příp. foto .............................. 50,- Kč

Komerční inzerce
Celá strana  ........................2000,- Kč
1/2  strany  .........................1000,- Kč

1/4  strany  .......................... 500,- Kč
1/8  strany  .......................... 300,- Kč

Banner
logo, grafi cký obrázek ............ 500,- Kč

Určeno pro sponzory Vranovického 

občasníku, místní fi rmy, podmíněno 6-ti 

vydáními, tj. 1 rok, tj. 3000,- Kč/rok, 

OMEZENÝ POČET - 10 inzerentů.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.

Zhubni! 
Zdarma měření tělesných 

hodnot na moderním přístroji - 
tuky/svaly, vnitřní nebezpečné 
tuky, vodu v  těle, minerály 
v  kostech, metabolický věk, 
kondici, stav metabolismu aj. 
+ konzultaci výživ. poradcem 
ohledně stravovacích návyků 
+ řešení. Beránek, 739 948 691

Komerční řádková inzerce


