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Advent jsme přivítali na návsi
Dojemná vánoční nálada ovládla návštěvníky oslav první adventní neděle na Návsi 

v neděli 28. listopadu. Vrcholem dne bylo poetické představení dětí s názvem Živý Betlém 
pod vedením Andrey Lastomirské. Jejich rozzářené prskavky dokreslily společné zpívání 
koled a ozvláštnily chvíli před rozsvícením vánočního stromu. Ten se letos rozzářil v nové 
podobě. Zdobí jej nové osvětlení a svítící hvězda na špici.

Také letos lidé už od rána nakupovali vánoční dekorace i dárky na vánočním jarmarku, 
ochutnávali zabijačkové speciality a zahřívali se svařákem. Zpestřením bylo čertovské 
vystoupení na chůdách a pohádka v podání herců Divadla Facka. O kulturní zážitky se 
postarali děti z mateřské školy, skauti i Sboreček Pavly Toncrové. V obležení byla i výtvarná 
dílna, v níž děti vyráběly ozdoby na vánoční strom. Nejpočetnější příchozí rodinou 
se pro tento rok stala 15-ti členná rodina Zeklová, nejstraší účastnicí Marie Trojanová 
a nejmladším účastníkem Davídek Šalášek. K nebi letělo na pět set balónků přání.

Novinkou je ježíškova pošta, schránka do níž mohou děti házet svá přání až do Štědrého 
dne.

-hum-
Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality
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Starosti starosty

Výsledky voleb jsou závazkem
Vážení spoluobčané, je mojí milou povinností, poděkovat 

za Vaši účast v komunálních volbách a za důvěru, kterou jste 
mně svými hlasy dali. Důvěry si velice vážím.

Výrazné vítězství ve  volbách celé kandidátky Občanské 
demokratické strany není vítězstvím jedné osoby, ale zejména 
ocenění práce všech kandidátů v uplynulém volebním období 
v zastupitelstvu obce, případně ve veřejném životě naší obce. Je 
to vystavení „vysvědčení“ za uplynulé čtyři roky veřejné práce 
ve prospěch obce a zároveň to je veliký závazek na další volební 
období. 

A co můžete od vedení obce očekávat 
v následujícím období?
Odpověď je jednoznačná – vše co bylo prezentováno 

v  předvolebních programových prioritách. Pokusím se 
vyjmenovat ty nejdůležitější:

Výstavba Domu pro seniory. 
Realizací budou zásadně rozšířeny služby zejména pro 

seniory. Jedná se o  největší prioritu pro následující volební 
období. Celkový fi nanční objem přesahuje částku 70 mil Kč. 

Budou  rozšířeny kapacity  předškolního 
vzdělávání (MŠ). 
Z důvodu neustále se zvyšující poptávky po předškolním 

vzdělávání je nutné zajistit kapacitu školky o čtvrtou třídu. 

Vybudování přestupního terminálu. 
Díky rozšíření Integrovaného dopravního systému  JmK 

a  díky trvalému rozvoji naší obce vznikl ve  Vranovicích 
dopravní uzel v bezprostřední blízkosti zastávky ČD. Dochází 
zde ke  zvýšenému počtu dojíždějících i  ze sousedních obcí, 
kteří zde přestupují z autobusů na vlaková spojení. 

Pozornost bude věnována realizaci výstavby 
dětských hřišť. 
Této oblasti nebyla v minulých letech věnována odpovídající 

pozornost. Projekty pro výstavbu několika dětských hřišť jsou 
připraveny a realizace začne již v příštím roce.

Větší pozornost bude věnována oblasti nazvané Péče 
o krajinu. Jedná se zejména o  dokončení Komplexní 
pozemkové úpravy. Obnova zeleně v  obci, která bude 
realizována výhradně na  základě zpracovaných projektů tak, 
aby se neopakovala  nekoordinovaná a nekoncepční výsadba 
stromů na  místech, která nejsou  z  dlouhodobého hlediska 
vhodná. Odborná údržba zeleně atd.

Priority investic: pokračovat v opravách 
chodníků a komunikací

Podpora zachování tradic v naší obci. 
Jedná se zejména rekonstrukci tradičního kroje, který 

vychází z  dostupných historických zdrojů a  tradic. I  nadále  
pokračovat v opravách zanedbaných památek (Floriánek může 
být příkladem).

Pokračovat v dlouhodobé a průhledné podpoře 
zájmových a spolkových organizací. 

Vyjmenované úkoly nejsou vyčerpávajícím plánem pro 
příští čtyři roky, ale jsou hlavní osou práce.

Nově zvolené zastupitelstvo obce má před sebou 
ambiciózní úkoly, které vyžadují čtyřletou mravenčí práci. Ne 
vždy je každá práce ihned vidět a  ne vždy se lze jakýmkoliv 
rozhodnutím obce zavděčit všem. Veškerá činnost musí být 
však konána ve  prospěch dlouhodobých cílů naší obce, ne 
v zájmu krátkodobých výhod jednotlivců.

Pro mně osobně jsou výsledky voleb ohromnou výzvou 
a  závazkem současně. Věřím, že Vaši důvěru a  očekávání 
nezklameme a přispějeme ke zkvalitnění života v naší obci.

Jelikož se jedná o  již poslední  vydání Vranovického 
zpravodaje v letošním roce, tak mi dovolte abych touto cestou 
popřál Vám všem klidné prožití Vánočních svátků a  v  roce 
2011 hodně zdraví a mnoho osobních i profesních úspěchů.

Ing. Jan Helikar, starosta

Výsledky komunálních voleb
Sedm mandátů pro ODS, čtyři pro Sdružení nestraníků, 

a po dvou z KDU-ČSL a KSČM. Tak bude vypadat další čtyři 
roky složení zastupitelstva obce Vranovice. Ke  komunálním 
volbám, které se uskutečnily ve  dnech 15. a  16. října 2010, 
se dostavilo necelých padesát procent oprávněných voličů 
(49,85%).

Jména nových zastupitelů podle počtu 
získaných hlasů:

1. Helikar Jan Ing. ODS 461 hlasů

2. Rapcová Iva Mgr. ODS 378 hlasů

3. Dofek Drahomír ODS 375 hlasů

4. Kodýtková Simona Ing.arch. ODS 373 hlasů

5. Mrkvica Luboš ODS 365 hlasů

6. Řehoř Jaromír ODS 350 hlasů

7. Humpolíková Dagmar ODS 348 hlasů

8. Hladík Jiří Ing. SN 335 hlasů

9. Pezlar Jaroslav Ing. SN 326 hlasů

10. Vybíral Oldřich Mgr. KDU-ČSL 302 hlasů

11. Kodýtková Alžběta MUDr. SN 274 hlasů

12. Krejčiříková Hana SN 256 hlasů

13. Vybíral Oldřich KDU-ČSL 236 hlasů

14. Hochman Martin KSČM 211 hlasů

15. Varmužka Josef KSČM 179 hlasů

Podrobné informace k  výsledkům voleb se dočtete 
na portálu www.volby.cz

Starostou zůstává Jan Helikar
Jan Helikar pokračuje dál ve  své práci na  pozici starosty 

obce Vranovice. Zatupitelé o  tom rozhodli svým hlasováním 
11. listopadu 2010 na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce.

Na  post místostarosty byl zvolen dosavadní radní obce 
Drahomír Dofek.

Složení rady obce se oproti minulému období nemění, 
až na  jednu výjimku. Na místo Radka Macha, který v  těchto 
komunálních volbách už nekandidoval zasedla Iva Rapcová.
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Nové vedení obce
starosta Ing. Jan Helikar ODS

místostarosta Drahomír Dofek ODS

Rada obce
Ing. Jan Helikar ODS

Drahomír Dofek ODS

Mgr. Iva Rapcová ODS

Ing. Jiří Hladík SN

Ing. Jaroslav Pezlar SN

Výbory zastupitelstva obce
Finanční výbor předseda Martin Hochman KSČM

Kontrolní výbor předseda Oldřich Vybíral KDU-ČSL

Ženské volily v krojích
Oblečené v lidovém kroji, v jedné ruce košík s láhví 

vína a v druhé ruce volební obálku. Takhle neobvykle se v 
sobotu 15. října dopoledne nahrnuly do volebních místností 
ve Vranovicích místní ženy. Přesně na volební termín totiž 
pořádaly Babské hody a tak spojily příjemné s užitečným. 
Dříve než se vydalo přes dvacet odrostlých stárek do ulic, aby 
pozvaly obyvatele na večerní zábavu, přišly k volebním urnám 
a daly hlasy svým favoritům do obecního zastupitelstva.

Do vážnosti volebního procesu tak vnesly veselí a svou 
rozverností pobavily i členy volební komise. Podle nich však 
děvčata, navzdory hodové náladě, odvolila přesně podle 
zákonem daných regulí.

-hum-
Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Foto: Dagmar Humpolíková

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

Usnesení rady č. 20/2010 ze dne 4.10.2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila projekt na náhradní výsadbu zeleně u Kostela.
1.2. Rada obce schválila Smlouvu o nájmu místní komunikace č.: 

02/04/2010 společnosti Lesy České republiky, s.p.. 
1.3. Rada obce schválila Vyhodnocení Plánu rozvoje na r. 2007 – 

2010.
1.4. Rada obce neschválila Kupní smlouvu č. 1210000795 na prodej 

plynovodu v ul. Nad Dolinami se společností JMP Net, s.r.o.
1.5. Rada obce schválila darovací smlouva od Jihomoravského kraje 

na 10.000,- Kč jako ocenění dosaženého výsledku v rámci kraj-
ského kola soutěže Vesnice Jihomoravského kraje 2010.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o dílo na rekonstrukci ženského a 
mužského lidového kroje.

1.7. Rada obce schválila výprodej vyřazených knih z knihovny za 
cenu 5,- Kč/ks.

1.8. Rada obce schválila uvolnění částky 10.000,- Kč na odměny 
členům komisí a výborů (nečlenům ZO), jmenovité částky určí 
předsedové komisí a výborů.

1.9. Rada obce schválila cenovou nabídku společnosti Anas servis 
s.r.o. na opravu hasičského auta LIAZ – 16.000,- Kč bez DPH.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce rozhodla předložit správkyni konkurzní podstaty 

úpadce JZD Vranovice v likvidaci písemnou nabídku na mi-
mosoudní vyrovnání ve výši 300.000,- Kč.

 T: ihned, O: starosta
2.2. Rada obce uložila vyúčtovat pokutu uloženou Odborem dopravy 

při MěÚ Pohořelice dodavateli stavby.
 T: ihned, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala Příkaz č.j. MUDOP30850/2010 o uložení pokuty 

ve výši 5.000,- Kč na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce

Usnesení rady č. 21/2010 ze dne 18.10.2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Smlouvy o dílo 201/LCAA-009/2010 a 202/

LCAA-010/2010 se společností STRABAG a.s. na odborné práce 
na opravy chodníku na ul. Přibická a komunikace ul. Květná. 

1.2. Rada obce schválila odměny pro členy komisí Rady obce a výbo-
rů ZO, kteří nebyly členy ZO. (viz. Příloha)

1.3. Rada obce rozhodla, že u všech nových investic a oprav chodníků 
bude zajištěn bezbariérový přístup. 

2. Ukládá:
2.1. Rada obce uložila zadat vypracování projektu na výsadbu zeleně 

na pozemku p.č. 1919/80 (podél ul. Lipová - od ul. Nosislavská po 
křižovatku k fot. Hřišti)

 T: ihned, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala dopis p. Hořáka ze dne 3. 10. 2010 na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce

Z činnosti rady 
a zastupitelstva obce
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Usnesení rady č. 22/2010 ze dne 1.11.2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila Smlouvu o sdružení a obchodní spolupráci s 

Tělovýchovnou jednotou Sokol Vranovice. 
1.2. Rada obce schválila hospodaření ZŠ k 30. 9. 2010
1.3. Rada obce schválila termín svolání (11. 11. 2010) a program usta-

vujícího jednání nového Zastupitelstva obce 
1.4. Rada obce schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení k distri-

buční soustavě č. 700121493000010.
1.5. Rada obce schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku 

p.č. 2542/1 a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícímu věcnému břemeni se společností E.ON Distribuce, a.s. 

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o dílo č. 01/2010-T (projektová 
dokumentace ul. Přísnotická) se společností T-PROG.ING, s.r.o. 
(Ing. Tauchman)

1.7. Rada obce schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2010 
PD (projekt na ul. Polní) uzavřena s Ing. Tauchmanem (změna 
právní formy zhotovitele).

1.8. Rada obce schválila poskytnutí zámkové dlažby na opravu obec-
ního chodníku na ul. Náměstíčko 52 plochy 16 m2.

2. Ukládá:
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala dopis p. Hořáka ze dne 3.10.2010 na vědomí.
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce

Usnesení rady č. 23/2010 ze dne 11.11.2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila termíny konání zasedání Rady obce – každé 

druhé pondělí od 19.00 hod.
1.2. Rada obce schválila otevřenost jednání Rady obce pro všechny 

členy zastupitelstva obce.

Usnesení rady č. 24/2010 ze dne 15.11.2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce zřídila 3 komise: Školská komise, Kulturní a sportovní 

komise, Komise stavební a životního prostředí.
1.2. Rada obce zvolila předsedy jednotlivých komisí: Školská komi-

se – Josef Varmužka, Kulturní a sportovní komise – Dagmar 
Humpolíková, Komise stavební a životního prostředí – Ing. Arch 
Kodytková.

1.3. Rada obce schválila rozdělení kompetencí jednotlivých členů 
Rady obce.

1.4. Rada obce schválila Plán rozvoje obce na r. 2011 - 2014.
1.5. Rada obce povolila pokácení stromu (z důvodu, že zasahuje do 

nn a z důvody choroby) před domem U Floriánku 55, současně 
uložila provést náhradní výsadbu.

1.6. Rada obce schválila Smlouvu o zabezpečení odhrnování sněhu a 
posyp vozovek se společností AGRO KLIMUS s.r.o.

1.7. Rada obce schválila poskytnutí dlažby na opravu chodníku a par-
kovacích míst před budovami ul. Květná č.p. 638 (26,7 m2), č.p. 
437 (20,6 m2) a č.p. 438 (20 m2).

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá vyžádat u JUDr. Burešové písemné stanovisko 

předsedy věřitelského výboru k prodeji budovy č.p. 57.
 T: ihned, O: starosta 
2.2. Rada obce ukládá prověřit stav plynové přípojky k pozemku p.č. 

1919/55.
 T: ihned, O: místostarosta 
2.3. Rada obce uložila zajistit bezbariérový přístup do lékárny.
 T: 30.11.2010, O: starosta

3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala na vědomí dopis pana Hořáka ze dne 25. 7. 2010 

(doručený na OÚ dne 10. 11. 2010) na vědomí.

Usnesení rady č. 25/2010 ze dne 22.11.2010
Rada:
1. schvaluje: 
1.1. Rada obce schválila ukončení Dohody o zajištění plynofi kace 

části ul. Nosislavská s manželi Pospíšilovými, Slovákova 640, 
Sokolnice a vrácení peněžitého příspěvku ve výši 5.000,- Kč. 

1.2. Rada obce schválila návrh rozpočtu na r. 2011 s celkovými pří-
jmy ve výši 23.735.000,- Kč, výdaji 21.376.000,- Kč a předloží jej k 
projednání v ZO.

1.3. Rada obce rozhodla o zřízení 4. třídy MŠ v prostorách Školního 
klubu k datu 1. 9. 2011.

1.4. Rada obce schválila podmínky pro Smlouvy o budoucích kup-
ních smlouvách na prodej pozemků na vinné sklepy.

2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zajistit organizační, stavební a personální obsa-

zení pro rozšíření MŠ o čtvrtou třídu.
 T: 31.8.2010, O: starosta, ředitel ZŠ, Ing. Arch. Kodytková
2.2. Rada obce ukládá vypsat výběrová řízení na projekční práce na 

inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Doliny.
 T: 30.11.2010, O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení na projekční práce na 

bytový dům a řadovou zástavbu v lokalitě Doliny.
 T: 30.11.2010, O: starosta
2.4. Rada obce ukládá zpracovat harmonogram projektu na realizaci 

sportovně společenského areálu Sokolovna.
 T: 31.1.2011, O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
Pro usnesení hlasovali všichni zúčastnění členové Rady obce

Ustavující zasedání ZO ze dne 11.11.2010
Schvaluje:
Ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Hladíka a Jaromíra Řehoře.
Program ustavujícího zasedání.
Volební komisi ve složení: Oldřich Vybíral, Hana Krejčiříková, 

Dagmar Humpolíková
Zvolení jednoho místostarosty.
Funkci starosty jako uvolněnou.
Zvolení starosty Ing. Jana Helikara.
Zvolení místostarosty Drahomíra Dofk a.
Zvolení dalších 3 členů Rady obce (+ starosta a místostarosta, celkem 

5 členů).
Zvolení členky Rady obce Mgr. Ivu Rapcovou.
Zvolení člena Rady obce Ing. Jaroslava Pezlara.
Zvolení člena Rady obce Ing. Jiřího Hladíka.
Zřízení Finančního a Kontrolního výboru. Oba výbory budou pěti-

členné.
Zvolení předsedy FV pana Martina Hochmana.
Zvolení předsedy KV pana Oldřicha Vybírala.
Odklad volby členů FV a KV na příští jednání ZO.
V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) Zákona o obcích odměnu za vý-

kon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 11.000,- Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce radní-
ho jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.480,- Kč 
měsíčně, odměnu za výkon funkce předsedy Finančního výboru 
a Kontrolního výboru a komisí jako neuvolněného člena zastupi-
telstva obce ve výši 1.300,- Kč měsíčně, odměnu členům výborů 
a komisí ve výši 1.060,- Kč a členům zastupitelstva obce ve výši 
540,- Kč. Odměna bude poskytována od přijetí tohoto usnesení 
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, 
jehož se zúčastnil.

Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna členovi ZO (v soula-
du s § 77 odst. 3 písm. b) Zákona o obcích) poskytne pouze za vý-
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kon funkce, za níž podle rozhodnutí ZO náleží nejvyšší odměna.
Pověření Ing. Jaroslava Pezlara k učinění Prohlášení o uzavření man-

želství. 

Zápis z jednání školské rady ze dne 3.11.2010
Školskou radu upravuje § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb.
Ve zkratce a zjednodušeně lze říci, že školská rada umožňuje rodi-

čům žáků, pedagogům a zřizovateli (což je v našem případě Obec 
Vranovice) podílet se na správě školy. Školská rada ve Vranovicích 
má 9 členů. 1/3 rady jmenuje zřizovatel čili obec (Marcela 
Lorenzová, Hana Mazuchová a Jana Hladká), 1/3 volí rodiče (Bc. 
Blanka Pezlarová, Mgr. Blanka Kadlíčková a Irena Benadová) a 
1/3 pedagogičtí pracovníci školy (Mgr. Romana Nečasová, Mgr. 
Blanka Beňušová, Monika Galbavá, DiS). Funkční období ŠR je 
3 roky.

Program zasedání:
1. MŠ – rozšíření o další třídu. Důvodem je vzrůstající počet dětí, 

narozených v obci v letech 2007-2010 a předpokládaný příliv 
mladých rodin z důvodu výstavby v lokalitách Hlinek, Náves, 
Doliny. 

Dalším důvodem rozšíření MŠ je odstranění diskriminace dětí při 
přijímání do MŠ.

K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuze. Závěrem bylo, že pan ředi-
tel přislíbil otevření 4. třídy MŠ za podmínek, že zřizovatel uhradí 
rekonstrukci školního klubu, ve kterém by se případná třída na-
cházela (úprava soc. zařízení a další drobné úpravy) a bude hradit 
provoz třídy. Další podmínkou otevření 4. třídy ve školním klubu 
je kladné vyjádření hygieny.

Nicméně vedení školy trvá na tom, že otevření 4. třídy nebude nutné 
z důvodu odchodu silného ročníku do 1. tříd (asi 30 dětí). Ředitel 
školy uvedl, že zájem o MŠ bude vždy velký, ale je nutné odlišit 
potřebnost a uspokojit především pracující rodiče. Paní Pezlarová 
však upozornila na fakt, že školka je vzdělávací instituce, nikoliv 
levné hlídání dětí a nárok na ni má každé dítě, bez ohledu na to, 
zda rodiče pracují či nikoliv. Dále pan ředitel upozornil na to, že 
se zřízením 4. třídy bude muset být zrušen školní klub. Navrženo 
bylo dopoledne školka, odpoledne klub. 

Z důvodu většího a lepšího přehledu, rozhodnul ředitel školy o při-
blížení termínů zápisů do ZŠ a MŠ a že přihlášky budou rozdány 
všem zájemcům, jejichž dítě je narozené v příslušném roce (aktu-
álně narození r. 2008).

2. Možnost otevření dvou prvních tříd ZŠ ve školním roce 
2011/2012 a 2012/2013 z důvodu nástupu silných ročníku do 
ZŠ a předpokládané migraci.

Ředitel školy oznámil školské radě, že udělá vše pro to, aby se v ná-
sledujícím školním roce otevřely dvě první třídy ZŠ. Momentální 
předpoklad je, že do 1.třídy by mělo nastoupit ve šk. roce 
2011/2012 až 31 žáků. 

3. Projednání možnosti slovního hodnocení na vysvědčení v prv-
ních (až třetích?) třídách ZŠ.

Po krátké debatě školská rada bez přijetí stanoviska konstatovala, že 
není důvod slovní hodnocení v ZŠ zavádět plošně. Pakliže o toto 
rodič na základě doporučení ped. psych. poradny požádá, bude 
mu vyhověno.

4.Školní fotografi e – stížnosti rodičů na kvalitu.
Rada upozornila na nespokojenost rodičů s kvalitou školních foto-

grafi í z loňského školního roku. Pan ředitel se vyjádřil, že má už 
několik nabídek profesionálních fotografů a z těchto bude aktu-
álně vybráno.

5. Komunikace – nefungující písemná komunikace mezi rodiči a 
vedením školy (ofi ciální žádosti, e-maily apod.)

Školská rada obdržela několik stížností na nedostatečnou komunikaci 
mezi rodiči a školou. Ředitel školy si není vědom pochybení, nic-
méně nevylučuje možnost, že se k němu nedostal některý e-mail. 
Jako preventivní opatření pan ředitel doporučuje rodičům, aby si 

při odesílání e-mailu zadávali „potvrzení o doručení“ a měli tak 
jistotu, že se e-mail dostal tam, kam měl. Dále pan ředitel upozor-
ňuje, že pokud e-mail neobsahuje předmět, vyhazuje jej rovnou 
koše.

6.Výroční zpráva školy
Školská rada vzala na vědomí Výroční zprávu školy pro školní rok 

2009/2010. 
7. Další – body nezařazené v programu
Na Blanku Pezlarovou se obrátili rodiče žákyně druhé třídy ZŠ s žá-

dostí o projednání docházení do školního klubu. ŠK je otevřen 
pro žáky až od 3. třídy. Mladší žáci mají možnost navštěvovat 
školní družinu. V současnosti klub navštěvuje jedna žákyně dru-
hé třídy a to z důvodu možnosti delšího pobytu v rámci dozoru 
vychovatelky. O tuto výjimku lze požádat pana ředitele. 

- Školská rada odsouhlasila prezentování své činnosti ve Vranovickém 
zpravodaji.

- Další schůze ŠR bude v lednu 2011.

Irena Benadová

Cestu ke hřbitovu rozsvítily 
lampy
Podvečerní cesta mezi hřbitovem a obydlenou částí obce 

už není pro obyvatele bobříkem odvahy po temné stezce. Nové 
pouliční osvětlení rozsvítilo cestu ke hřbitovu ve směru od 
Přibické ulice. Nové lampy budou svítí také na hřbitově. 

Vybudování nového osvětlení stálo obec více než půl 
milionu korun. Po vybudování nové hřbitovní zdi tak skončila 
druhá etapa rekonstrukce hřbitova. Následovat bude úprava 
stávající zeleně a výsadba nové a obnova mobiliáře uvnitř 
hřbitova, včetně laveček.

-hum-

Návštěvnost webu obce: 
120 lidí denně
Během pěti měsíců od spuštění nových webových stránek 

obce, stoupl počet jejich návštěvníků o dvě stě padesát procent. 
Zatímco během provozu starého systému vykazovaly statistiky 
zhruba třináct set internetových čtenářů za měsíc, v letošním 
listopadu vyskočilo číslo přes tři a půl tisíce návštěv. To je v 
průměru kolem sto dvaceti IP adres denně. V pracovních 
dnech navštíví web přes 140 lidí o víkendech je jich méně.

-hum-

Zničili bezpečnostní zvonek
Jen dráty trčící ze zdi zůstaly místo bezpečnostního zvonku 

na budově obecního úřadu. Neznámí vandalové ho minulý 
týden zřejmě vytrhli jen pro pobavení. Celé zařízení bylo 
totiž nalezeno o pouhých pár desítek metrů dál. Bylo zcela 
zdemolované a s obnovením funkcí si neporadili ani odborníci. 
Obci tak vznikla škoda kolem patnácti tisíc korun. Jednalo se 
totiž o speciální bezpečnostní zvonek s kamerou. Ten úředníci 
nechali nainstalovat zhruba před dvěma lety po opětovném 
napadení zaměstnankyně agresivním návštěvníkem. 

-hum-
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Už známe podobu našeho 
lidového kroje
Čekání a  představy o  podobě původního slavnostního 

lidového kroje jsou minulostí. Jeho přesnou podobu už známe. 
Vzorový pár představily jeho tvůrkyně ve  čtvrtek 18. října 
veřejnosti. Beseda se uskutečnila za  účasti desítek zájemců 
v obřadní síni obecního úřadu za přítomnosti starosty obce.

Čisté hedvábí, 
bavlna a  jelenice 
na  kalhoty, to jsou 
základní materiály, 
které dávají punc 
v ý j i m e č n o s t i 
s l a v n o s t n í m u 
lidovému kroji 
pro Vranovice. Je 
vyroben přesně 
podle doložených 
h i s t o r i c k ý c h 
podkladů. Svým 
r e g i o n á l n í m 
zaměřením patří 
kroj do  oblasti 
jižního Brněnska.

M o d e l o v ý m 
párem na  něhož 
se kroj šil přesně 
na  míru se stali 
Eliška Macková 
a  Dominik Kurka. 
Kromě oděvní 

části nechala obec vyrobit také kožené boty, šité na  míru 
ve  specializované ševcovské dílně Alana Kvasničky z  Brna. 
Vysoké kožené pro šohaja, nízké černé s  historickou sponou 
pro dívku.

S  vkusem, citem a  střídmostí přistupovali naši předkové 
k tvorbě slavnostního oblečení a ctili přírodní materiály. Přesně 
v  jejich stopách pokračovaly etnografk y z  hustopečského 
muzea doktorka Soňa Nezhodová a Šárka Seifertová. A svou 
důvěru ke zdárné realizaci vložily do rukou restaurátorkyYvety 
Petráskové z Bořetic. Nechybělo jim nadšení a profesionalita. 
A  také zkušenosti. Mají za  sebou například zdařilou 
rekonstrukci kroje hanáckého Slovácka. Ten získal velkou 
oblibu například v Němčičkách na Břeclavsku a ve folklórních 
souborech Zavádka z Čejkovic nebo Salajka z Dambořic. Nový 
kroj si tamní lidé oblíbili tak, že si ho nechávají šít sami pro 
sebe, včetně ženáčů.

Vranovice jsou první skutečně odbornou rekonstrukcí 
kroje oblasti jižního Brněnska. „Projevuje se tu už městský 
vliv, zdobení krojů je sice střídmější, ale objevují se tu honosné 
prvky jako zlatožluté dírkování, užití zlatých či stříbrných 
knofl íků a  port…,“ přiblížila Soňa Nezhodová. Současně  
vyzdvihuje, že zůstává zachována viditelná silueta ženské 
postavy. „Nedeformuje ji přehnané množství spodniček, 
v  nichž se stárky nemohou ani volně pohybovat ani sedět, 
a které jsou novodobou záležitostí” říká.  Sukně má při tanci 
alespoň mírně vlát a její délka patří pod kolena. Mini ke kroji 
nepatří.

Navzdory tomu, že základními barvami kroje jsou černá, 
tmavě modrá, zelená, červená a  přírodní kožená, není podle 
odbornic nutné aby budoucí chasa chodila jako ve stejnokrojích. 
To se týká především ženských krojů. „Naopak různobarevnost 
je vítaná. Nepřípustné jsou ovšem novodobé neonové barvy 
navíc kombinované s  umělými tkaninami,” vysvětluje Šárka 
Seifertová.
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Vranovice se 
mohou pyšnit 
tím, že mají kroj, 
který se tvoříl 
pod nejpřísnějším 
o d b o r n ý m 
d o h l e d e m . 
Nevznikla žádná 
laická mutace, 
jak se tomu dějě 
v  okolních obcích. 
Máme ryzí, čistý 
slavnostní oděv 
předků v  přesné 
podobě, která 
do  obce patří. 
Včetně velkorysého 
m u ž s k é h o 
klobouku s  širokou 
krempou, černým 
h e d v á b n ý m 
fl órem kolem krku 
a elegantní siluetou 
postavy.

Další vývoj kroje bude záležet na  přístupu vranovických 
obyvatel. Pokud bude vůle ze strany mladých lidí a  vznikne 
v  obci například registrovaný folklorní kroužek nebo chasa, 
otevře se i možnost žádat o dotace na vytvoření několika párů 
krojů. Obec jim v tom bude nápomocna. Mohou si ho nechat 
ušít jednotlivci, či rodiny.

Slavnostní kroj byl v už v minulosti vnímán jako rituální 
oděv, který mohou oblékat lidé bez omezení věku. A honosit se 
jeho výjimečností na různých společenských událostech, nejen 
na hodech. Není žádnou zvláštností, že v některých obcích se 
do krojů oblékají například  svatebčané i svatební hosté.

Kdo bude chtít zůstane u  kyjovských krojů. Cílem není 
komukoliv diktovat v jakém kroji se bude tradičních událostí 
účastnit. Rekonstrukcí kroje chce obec podpořit zájemce 
o zachování a především znovuzrození tradic ve Vranovicích.

Cena vzrového 
páru kroje včetně 
obuvi se pohybuje 
kolem devadesáti 
tisíc korun. V částce 
je započítaný i  ná-
ročný historický vý-
zkum podoby kroje. 
Následně i  hledání 
autentických oděv-
ních materiálů 
a  jejich technolo-
gické úpravy, jakou 
je například leštění 
ženské zástěry, či 
impregnace jeleni-
ce na  kalhoty. Dá 
se předpokládat, že 
výroba dalších kusů 
kroje by proto byla 

levnější. Navíc se pro hromadné použití (půjčovní systém pro 
chasu a stárky) dají použít i levnější materiály. Jelenici na kal-
hoty by mohl například nahradit barevně vhodný dyft ýn.

Zkušenosti odborníků však důrazně varují před jakoukoliv 
lidovou tvořivostí, byť šikovných švadlenek. Neodborná činnost 
má vždycky za následek negativní posun nesprávným směrem 
a degradaci stylu. Obec má kontakty na odborníky, kteří jsou 
ochotni vyrobit kroje na zakázku. Navíc znají možnosti variací 
v barevnosti, výšivkách i materiálech.

Už nyní má rekonstrukce kroje své nadšence ale i odpůrce. 
Důležité je to, že teď skutečně víme jak  má náš kroj vypadat. 
A  to přesně do  detailů. Spekulace jednotlivců o  zásazích 
do vzhledu kroje, tak aby ho přizpůsobili své vlastní představě 
jsou nepřípustné. Na  výběr jsou pouze dvě možnosti. Buďto 
kroj přijmou v  jeho ryzí podobě, která jediná sem skutečně 
patří nebo ho nepřijmou. 

Bylo by ale škoda se dál upínat výhradně k  půjčovnám 
s kyjovskými kroji, když máme vlastní identitu a historii. Měli 
bychom ji prezentovat s hrdostí a radostně.

Poděkování patří:
  Starostovi Ing. Janu Helikarovi, který bez zaváhání podpořil 

rekonstrukci lidového kroje, která je bezpochyby historicky 
významnou událostí pro obec. A našel v rozpočtu fi nanční 
prostředky na realizaci projektu.

  Etnoložce Mgr. Soně Nezhodové Ph.D., která celý výzkum 
vedla

  Mgr. Šárce Seifertové – pomocné etnografce
  Mgr. Yvetě Petráskové – restaurátorce
  Dominiku Kurkovi a  Elišce Mackové, kteří dobrovolně 

absolvovali krejčovské zkoušky a  fotografování a  budou 
i nadále reprezentovat rekonstruovaný kroj.

  Pavlíně Kurkové, která se ochotně ujala oblékání kroje 
a jako jediná v obci teď zná správný postup.

Kde v nejbližších dnech kroj opět uvidíte?
Na  Obecním plese s  Mistříňankou 22. 1. 2011 při 

předtančení na  zahájení plesu, které připravuje vranovická 
chasa.

Dagmar Humpolíková

Foto: Dagmar Humpolíková

Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality 
a ve fotogalerii
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Stavební suť kdosi uklidil 
doprostřed pole

Nebuďme lhostejní k černým skládkám!
V poslední době se začíná opět stupňovat množství 

černých skládek v katastru obce Vranovice. Je to problém 
dlouhodobého charakteru a jeho řešení není jednoduché. 
Přistihnout dotyčného při činu je téměř nemožné. Černé 
skládky se objevovaly v minulosti především v lokalitách 
Hájek, lesík naproti hřbitova, za fotbalovým hřištěm a dále 
na polních cestách, kde si dotyčný myslel, že když do kaluže o 
průměru 1 m a hloubce několika centimetrů vyklopí kontejner 
sutě obsahující celé cihly nebo kusy betonu, udělá nám všem 
dobrý skutek. 

Nestačil jsem se divit při průjezdu polní cestou kolem trati 
směrem na Přísnotice, když jsem spatřil hromadu betonové 
suti vysypanou asi 10 m od cesty uprostřed pole. To už je trošku 
„silná káva“. Nevím, zda se jednalo o cílenou mstu majiteli 
pozemku, nebo o hrubé vandalství přecházející všechny meze. 
Každopádně se jedná o čin, který je třeba hrubě potrestat. 

Chtěl bych touto cestou apelovat na všechny spoluobčany. 
Nebuďme lhostejní k těmto činům! Pokud uvidíte traktor, 
nákladní auto, malotraktor či osobní auto s vozíkem vezoucí 
stavební suť, které míří na polní cestu, nebo na jiné odlehlé 
místo nebo do lesa, nebojte se na to upozornit. Stačí zavolat 
policii, pokud možno si zapsat SPZ nebo jinou identifi kaci 
hříšníka. Věřím tomu, že pokud se podaří prvního hříšníka 
usvědčit, bude potrestán precedentně a bude to výstrahou pro 
ostatní výtržníky.

Věřím, že nejsem sám, kterému záleží na prostředí, ve 
kterém žijeme a vychováváme naše děti.

Drahomír Dofek

Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Lípy u kostela se nebezpečně 
naklání. Nahradí je nové
Čtyři vzrostlé lípy u kostela jsou nebezpečné pro své okolí. 

Jejich zdravotní stav je natolik špatný, že hrozí vyvrácení 
stromů.  Oborníci doporučují jejich skácení.  Dojde k němu 
už v tomto období vegetačního klidu. Nahradí je však nová 
vhodnější výsadba.

Znalecký posudek nechala vypracovat obec Vranovice na 
základě vlastního úsudku i upozornění obyvatel na nebezpečně 
naklánějící se stromy nad frekventovanou komunikací (ulice 
Školní). Impulsem bylo také známé neštěstí z ledna letošního 
roku, kdy v centru Zlína spadl vzrostlý strom na skupinu 
lidí. Podle svědků trval pád pouhé tři sekundy a sedm lidí, 
které zranil, tak nemělo prakticky žádnou šanci uskočit. Dva 
dvanáctiletí chlapci na následky zranění zemřeli. Přitom strom, 
který zabíjel nejevil žádné známky poškození. Měl viditelně 
zdravé větve, ale prohnilý kořenový systém. Ten v podmáčené 
půdě neudržel stabilitu stromu a došlo k jeho zřícení. 

Pět lip v těsné blízkosti kostela bylo vysázeno zhruba před 
70-ti až 100 lety. Jejich vzdálenost je 1,5  až 3 metry od zdi kostela 
a pouhé 1 až 3 metry od silnice. Jejich vitalita a odolnost proti 
zlomu je značně zhoršená. Z důvodu nedostatku místa k růstu 
se stromy odklánějí od zdi kostela a nebezpečně se naklánějí 
nad vozovku a další svou nestabilitou ohrožuje chodce, ve 
velké míře školáky, na chodníku na Masarykově ulici.

Svou pozici ustojí jen jedna lípa v čele kostela. I ta však bude 
muset projít odborným řezem a stabilizačním upevněním. 
Zbylé čtyři nahradí nové, vzrůstem menší lípy a keře.

Bude to bolestivý zásah do „zeleného” vzhledu obce, ale 
případné neštěstí na zdraví či životech lidí způsobené pádem 
stromů by bolelo víc.

V případě Zlína probíhá v současné době soudní proces 
s odpovědnými osobami z tamější radnice. Navzdory tomu, 
že prokazatelně provedli v době před neštěstím průzkum 
zdravotního stavu stromů, skrytou vadu v poškozeném 
kořenovém systému neodhalili. Teď jim hrozí až desetiletý trest 
za mřížemi.

Shrnutí dendrologického posudku:
Posuzované lípy jsou dlouhodobě vystaveny trvalému stresu 

v blízkosti frekventované komunikace (zejména mechanickými 
otřesy a zasolováním půdy). Nelze proto vyloučit přítomnost 
parazitické houby v kořenech, či na bázi kmene (hniloba).

Devastace stromů je patrná v nadzemních částech, a 
to zejména v koruně. Riziko poškozování dřevin ranovým 
parazitem je značné (důsledky neodborného řezu v minulosti), 

Foto: Drahomír Dofek

Podoba nové výsadby u kotela
Vizualizace: Obec Vranovice
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Termíny svozu komunálního odpadu 2010 / 2011
prosinec - 3., 17., 31. / leden - 14., 28.

Termíny svozu separovaného odpadu
Papír - prosinec - 10., 23. / leden - 7., 20.
Plast - prosinec - 6., 13., 20., 27. / leden - 3., 10., 17., 24., 31.
Sklo - prosinec - 9. / leden - 6.

což způsobuje další zhoršování zdravotního stavu stromů a jejich 
odolnosti proti zlomu, či vývratu.

Proces postupné devastace stromů je nevratný, za daných 
podmínek nelze provést účinná opatření k jejich zlepšení.

Z hlediska provozní bezpečnosti došlo k různým stupňům 
zhoršení. Rizika poškození osob a majetku jsou v případě 
mechanického selhání stromů vysoká.

Po provedeném šetření doporučuji odkácet stromy č. 1, 2, 
3, a 5 (Školní ulice a Masarykova) a strom č. 4 (v čele kostela) 
doporučuji zatím zachovat s tím, že budou provedena opatření, 
která jeho provozní bezpečnost zlepší. Nutná však bude, vzhledem 
k jeho lokalizaci, pravidelná kontrola.

Výsadba jiného typu dřevin za odkácené je zde možná, ale 
v menším rozsahu. Je třeba počítat s prostorovým omezením 
a trvale zhoršenými podmínkami pro růst dřevin na daném 
stanovišti.

Doporučuji odolné dřeviny s malou korunkou nebo keře.
Veškeré práce musí provádět specializovaná zahradnická 

fi rma.
Ing. Renata Žižlavská

Rozhodnutím předsedy krajského soudu v Brně jmenována znalcem pro 
obor ochrana přírody se specializací dendrologie.

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

Nová alej vyroste u hřiště
Podél silnice na Velké Němčice v sousedství tréninkového 

hřiště vyroste nová řada stromů. Obec plánuje jejich výsadbu 
na jaro příštího roku. Plánovaná alej přeruší otevřenou plochu 
mezi rozlehlými lány polí a nově vzniklou obytnou zónou na 
Nosislavské a Nové ulici.

Kolik peněz bude výsadba stromořadí obec stát a jaké typy 
stromů budou výsadbu tvořit prozradí projekt. Ten by měli 
odborníci předat obci do konce tohoto roku.

-hum-

Obecní knihovna

Knihovně přibyl rekordní počet čtenářů
Rekordní počet nových čtenářů zaznamenala obecní 

knihovna. Během jediného týdne vystavily knihovnice na 
sedmdesát nových průkazek. Impulsem pro nové návštěvníky 
byl říjnový Týden knihoven. Ten spojily knihovnice s řadou 
akcí pro čtenáře, mezi nimi byla i nabídka ročních registrací 
zdarma. To se setkalo s velkou odezvou. Dospělí čtenář, který 
akce využil, ušetřil osmdesát korun a mladší patnácti let, 
čtyřicet. Přesně tolik stojí poplatek na celý rok.

V současné době nabízí knihovna svým čtenářům více než 
tři stovky nových titulů zapůjčených z výměnného knižního 
fondu v Břeclavi.

Vánoční náladu v knihovně podtrhuje vystavený Betlém, 
který vytvořily vranovické děti navštěvující ZUŠ výtvarný obor 
pod vedením Hany Celnarové.

-hum-

Více informací a fotografi í k akcím v knihovně naleznete na 
www.vranovice.eu v sekci aktuality

Betlémské světlo
Zájemci o Betlémské světlo se mohou zapsat 
na seznam, který je k dispozici na těchto místech: 
• Obchod u Toncrů
• Obecní knihovna
• Lékárna
• Pekárna Kesi
• Kostel
Světlo budou roznášet vranovičtí skauti večer 23. 12. 2010.

Ordinační hodiny praktického 
lékaře o svátcích

23. 12. dovolená - zastupuje MUDr. Macků v Popicích
27. - 29. 12. klasické ordinační hodiny
30. - 31. 12. dovolená - zastupuje MUDr. Macků 
          7:00 - 11:00 hodin

Dovolená v knihovně
Od 20. do 31. 12. 2010 bude Obecní knihovna z důvodu 
dovolené uzavřena.
Knihy se budou půjčovat od pondělí 3. 1. 2011

Mikuláš obdarovával, čerti zlobili
Více než stovku dětí obdaroval Mikuláš a andělé v nedělní 

podvečer 5. prosince 2010 pod vánočním stromem na  návsi. 
Přijeli v  nazdobeném kočáře taženém koňským povozem 
a  provázeli je i  zlobiví čerti, kteří udržovali děti ve  střehu. 
Co kdyby přece jen pekelníci přišli na  drobné hříchy a  strčili 
nešťastníka do  připraveného pytle? Naštěstí Mikuláš v  knize 
hříchů vranovických dětí žádné závažné přestupky neshledal, 
a tak za malou koledu obdaroval nakonec všechny přítomné děti.
Více fotografi í naleznete na www.vranovice.eu sekce aktuality
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Základní škola a Mateřská 
škola Vranovice ve školním 
roce 2010 / 2011
Do nového školního roku vstoupila základní škola s opět 

menším počtem žáků. V  tomto roce bude v  11 třídách 
navštěvovat naši školu 224 žáků z Vranovic a poměrně širokého 
okolí od  Popic po  Hrušovany. Snížení počtu žáků znamená 
i  personální změny a  samozřejmě nižší příděl fi nančních 
prostředků od kraje, potažmo MŠMT. Na konci školního roku 
2009/2010 opustilo naši školu 49 žáků, se kterými proběhlo 
slavnostní rozloučení  v obřadní síni OÚ 28. 6. 2010. 

Do 1. třídy nastoupilo 14 žáčků pod vedením paní učitelky 
Mgr. Marie Lucké. Do dvou 6. tříd 36 žáků. Třídními učiteli 
jsou Mgr. Andrea Lastomirská a Mgr. Ondřej Dostalík. Nižší 
počet dětí ve  třídách umožňuje lepší práci s  dětmi ve  všech 
předmětech; i  možnost věnovat se více žákům s  poruchami 
učení.

Po  35 letech byly z  budovy národní školy na  ulici 
Masarykova odstraněny sloupy, které podpíraly strop. Díky 
zřizovateli a příspěvku Jihomoravského kraje už na sebe děti 
a  učitelé ve  4. a  5. třídě, které zde bývají tradičně umístěny, 
bez  problému vidí a ubylo jedno z bezpečnostních rizik, které 
bylo škole vytýkáno téměř po  dvě generace. V  souvislosti 
s nově vybudovaným stropem byla předělána elektroinstalace 
ve druhém podlaží, která splňuje současné předpisy.

V  mateřské škole jsme si již zvykli na  naplněné tři třídy. 
V  tomto školním roce bude do  MŠ docházet 73 dětí; zbytek 
kapacity tzn. dvě místa – jsou vyhrazena pro předškoláky 
nových obyvatel Vranovic. Dvě třídy MŠ byly nově vymalovány 
a byla dokončena výměna topení v celé budově MŠ. 

Již teď upozorňuji na zápis do MŠ pro školní rok 2011/2012, 
který se uskuteční prakticky v souběhu se zápisem do 1. třídy 
a to na začátku února 2011. Kritéria budou včas zveřejněna.

Mgr. O. Vybíral, ředitel školy

Florbalisté základní školy 
poprvé na turnaji
Čtvrtek 18. listopadu byl pro žáky  naší školy premiérový 

v  tom, že se poprvé účastnili okrskového turnaje ve fl orbalu. 
Jednalo se o turnaj žáků 6. a 7. tříd.

Našimi soupeři byla družstva ZŠ Modřice, ZŠ Pohořelice, 
ZŠ Židlochovice a Gymnázia Židlochovice. Šlo o vůbec první 
zkušenost našeho družstva s regulérním hřištěm i se soupeři, 
kteří trénují o nějaký ten pátek či rok déle než my.

A  opravdu se ukázalo, že jde zejména o  zkušenosti. 
Nebudeme zastírat, že všechny zápasy skončily porážkou 
našeho týmu. Nicméně je nutné konstatovat, že s postupujícími 
zápasy rostla kvalita předvedeného výkonu i  počet gólů 
v brankách soupeřů. Poslední zápas jsme prohráli již těsně 3:2 
i díky dvěma neuznaným gólům.  Takový je už ale sportovní 
život.

Po uzávěrce tohoto čísla byl sehrán turnaj žáků 8. a 9. tříd, 
o kterém budeme informovat příště.

-ř-

K angličtině se přiblížili přes 
halloween
Dnešní výuka cizích jazyků na  základních školách není 

založena na  „bifl ování slovíček a  gramatiky“. Zejména 
na  nižším stupni se soustředíme na  konverzaci a  názornost 
tak, aby děti uměly okamžitě reagovat a  jazyk jim připadal 

přirozený, jednoduchý. Do  hodin patří množství pomůcek, 
které si většinou učitel vyrábí sám. Jsou to různé kartičky se 
slovy, obrázky, tajenky, hry atd. Významnou součástí výuky 
jsou i reálie o zemi, jejíž jazyk se žáci učí. Naši třeťáci si na konci 
října vyzkoušeli, jaké to je, když nastane HALLOWEEN. Trochu 
tajemna, strašení, básniček, sladkostí a zároveň spousta zábavy 
či radosti z kostýmů. No prostě „Happy, spooky Halloween! 

Romana Nečasová

Okna školy dokořán

Foto: ZŠ

Foto: Romana Nečasová
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Úspěch dětí z MŠ 
ve výtvarné soutěži
Děti z  Mateřské školy Vranovice se zúčastnily výtvarné 

soutěže „Náš kraj, naše město“ o  nejhezčí dětskou kresbu, 
kterou pořádala fi rma Mediatel vydávající Zlaté stránky, 
a uspěly.

Vítězným obrázkem pro lokalitu Pohořelice je obrázek, 

který nakreslila Alexandra Lastomirská, která je v současnosti 
žákyní 1. A třídy Základní školy Vranovice.

A pro lokalitu Mikulov obrázek Daniely Tesařové.

Vítězné obrázky jsou zveřejněny v  telefonním seznamu 
Zlaté stránky pro Jihomoravský kraj v  části nazvané Místní 
stránky a  to v  rámci jednotlivých lokalit na  stránce 296 pro 
Mikulov a 314 pro Pohořelice.

Připojujeme se ke  gratulaci a  věříme, že další úspěchy 
přijdou.

Společenské dění

Vítězný obrázek Alexandry Lastomirské

Vítězný obrázek Daniely Tesařové

Vranovice hodovaly
Moravskou besedu, verbuňk a neobvyklá sóla si připravili 

stárci ročníku 1992 na  letošní vranovické hody. Jedenáct 
krojovaných párů však tentokrát netvořily jen místní stárci, 
vypomáhali i přespolní. Řada domácích šohajů prý totiž dala 
přednost Velké ceně na Masarykově okruhu v Brně.

Veronika Bezvodová a Radek Nevěděl byli prvním párem 
letošních hodů, Lucie Dofk ová a Adam Křenek druhým párem. 
Právě na  jejich bedrech je podle zvyklostí celá organizace 
hodů. „Pomáhají i ostatní, mezi ty nejaktivnější patří například 
Zdenka Zlámalová. Z  kluků musíme pochválit především 

Dominika Kurku a Jirku Plíška. Postarali se o chlapské věci jako 
je dovoz a opracování máje, zajištění beček na víno a podobně,” 
shodly se stárky.

Moravskou besedou začínaly krojované páry večerní 
sobotní zábavu v sokolovně. Po nedělní hodové mši v kostele 
se stárci vydali po  dědině zvát lidi na  hody. V  odpoledních 
hodinách pak došli průvodem v  čele s  Ištvánky na  sokolské 
hřiště. Na  večer měli připravena neobvyklá sóla. Například 
hasičské, kdy tanečníky obdarovávali sirkou do  klopy nebo 
rákosníčkové, kdy místo vína nalévali do pohárků „zelenou”. 
Na  takzvané moudré sóĺo vytvořila děvčata na  sto padesát 
papírových smotků s  citáty klasiků a  obdarovanému tak 
věnovala duchovní povzbuzení. 

Hodové pondělí se vyznačuje uvolněností a  recesí. Tančí 
se bosé sólo, v trenkách i podprsenkové. Kupodivu při těchto 
rozvernostech bývá plný parket tanečníků.

-hum-

Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Babský fotbal: starší páni 
byli těžkým soupeřem
Za  žlutou kartu lok jelzina a  za  červenou ferneta, takové 

trestné body sbírali účastníci recesistického babského fotbalu, 
který se uskutečnil týden po srpnových hodech.

Tentokrát vranovické ženy vyzvaly ke  klání místní starší 

Foto: Dagmar Humpolíková
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pány. Navzdory babské přesile však měli muži po celou dobu 
navrch a se svými protihráčkami si pohrávali jako kočka s myší. 
A to se na důkaz vstřícnosti obuli ještě do gumáků, v nichž se 
fotbalový míč dohání mnohem hůř než v kopačkách.

Pihy namalované na  nose, rudá líčka, culíky, paruky 
a  růžové dresy. Takto vystrojené nastoupily hráčky k  utkání. 
Na mužské protějšky to však vždycky nezabralo. „Táto počkej 
doma!” vyběhla za  svým mužem z  brány gólmanka, když 
ji přestřelil hlavičkou a  zostudil tak před publikem gólem. 
Na  druhou stranu, když muži zjistili, že zdravotnice vybíhá 
k  první pomoci s  kořalkou pod paží, padali na  zem jako 
podťatí. Pravidla nehrála žádnou roli, šlo především o zábavu, 
a té si všichni zúčastnění užili dostatek. Penaltového rozstřelu 
se nakonec účastnila i přítomná děcka. A výsledek? Neznají ho 
ani hráčky. Není prý podstatný.

Recesistický babský fotbal se ve Vranovicích už stal tradicí. 
S nápadem přišlo před třemi lety náhodné uskupení místních 
žen. Nejprve se mezi sebou utkala družstva dvou oblíbených 
hospůdek. V  loňském roce proti pořadatelkám stanuly 
na  zeleném pažitu dokonce hráčky ze sousedních Přibic 
a uplácely sudího živou husou.

-hum-
Více fotografi í najdete na www.vranovice.eu v sekci aktuality

Už na studiích chtěl být 
rodinným lékařem

Praxe na vesnici mu to umožňuje
Zhruba před čtyřmi lety převzal MUDr. Petr Bartl ordinaci 

praktického lékaře ve Vranovicích po MUDr. Emilu Pinkasovi. 
Za  tu dobu uskutečnil řadu viditelných změn ve  vybavení 
ordinace i v přístupu k pacientům. Ale o něm samotném toho 
místní obyvatelé a pacienti příliš neví. Přehled jeho dosavadní 
práce i plány do budoucna přibližují následující řádky.

  Co Vás přivedlo z Brna do vranovické ordinace? 
Vlastně to byla náhoda. Původně jsem chtěl mít ordinaci 

přímo v  Brně nebo nejbližším okolí. Vranovice mi připadaly 

na každodenní dojíždění strašně daleko. Ale ordinace se mi hned 
líbila, je v krásném domku a pan doktor Pinkas ji měl výborně 
vedenou a prakticky uspořádanou. 

  Bylo těžké ztotožnit se s životem a lidmi na vesnici? 
Vůbec ne. To, že jsem na  vesnici, považuji naopak 

za  velkou výhodu. Já jsem šel už na  medicínu s  představou, 
že budu „rodinný lékař“. Nechtěl jsem pracovat v  nemocnici 
s anonymními pacienty, ale starat se o lidi dlouhodobě, poznat 
je, protože nechci léčit nemoci, ale uzdravovat nemocné - a  to 
bez dobré znalosti jejich prostředí, rodinného zázemí atd. 
prostě nejde. Navíc mi tady lidé ve srovnání s Brnem připadají 
statečnější, rodiny víc drží při sobě a pomáhají si – funguje zde 
mezigenerační pomoc. A k mému ztotožnění se životem a lidmi 
ve  Vranovicích moc pomohla sestřička paní Zdeňka Fučíková. 
Díky ní jsem se mnohem rychleji zorientoval, všechno bylo 
snazší, a myslím, že nejen pro mě, ale i pro pacienty. Chtěl bych 
jí za to moc poděkovat. 

  Po  čtyřech letech můžete srovnávat. Jakými změnami 
prošla ordinace během Vašeho působení? 
Těch změn bylo hodně – prodloužení ordinačních hodin tak, 

aby pracující mohli přijít i po pracovní době, vybavení výpočetní 
technikou, nové přístroje, nový nábytek - a  další změny ještě 
chystáme. Cílem je, aby se u nás pacienti cítili dobře a abychom 
byli schopni jim poskytovat kvalitní péči.

  Přibral jste do svého týmu nové zaměstnance. Představíte 
je? 
Myslím, že sestřičku Bc. Ivu Fiemovou představovat nemusím 

– všichni naši pacienti ji dobře znají, pracuje v naší ordinaci už 
od ledna. Od října máme další posilu – MUDr. Martinu Veselou. 
Naše ordinace totiž vyhrála výběrové řízení Ministerstva 
zdravotnictví a  stala se jedním z  akreditovaných školicích 
pracovišť pro praktické lékaře. A paní doktorka je první lékařkou, 
která se u nás školí.

Foto: Dagmar Humpolíková

Rozhovor
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  Jak jejich působení pomáhá vaší práci? Případně 
pacientům?
Bez sestřičky by ordinace nemohla vůbec fungovat. Nejen, že 

bravurně zvládá své „sesterské“ povinnosti (odběry, injekce atd.), 
ale aktivně mi pomáhá při organizaci preventivních programů, 
stále vymýšlí, jak naši ordinaci vylepšit. To, kolik změn se stalo, 
je do značné míry i její zásluha. 

Díky paní doktorce zvládneme víc pacientů, navíc mi 
pomáhá její konzultace tam, kde je hraniční nebo nejasný nález 
– vlastně máme takové malé konzilium. 

  Novinkou ve vaší ordinaci je vyšetřovací zařízení na EKG. 
Co vás vedlo k jeho pořízení? 
EKG je jen jedním z  přístrojů, kterými bych chtěl ordinaci 

postupně vybavit. Jde o  to, aby pacienti nemuseli jezdit 
do Hustopečí či do Brna kvůli vyšetřením, které můžeme dělat 
i my. 

  Současným hitem mezi pacienty je elektronická 
zdravotní knížka tz. IZIP. Pracujete s tímto systémem? 
Do tohoto projektu jsem se zatím nezapojil – jeho myšlenka 

(všechny podstatné zdravotní informace o  pacientovi dostupné 
pro lékaře na internetu) se mi zdá dobrá, ale vidím zde i určitá 
rizika úniku informací – nyní získávám podrobnější informace 
a na jejich základě se rozhodnu, zda se do projektu zapojit. 

  Máte volnou kapacitu pro příjem nových pacientů? 
I  když naše kapacita není neomezená, zatím ještě nové 

pacienty přijímáme. Stačí, když se přijdou do  ordinace 
zaregistrovat s  kartičkou zdravotní pojišťovny, zdravotní 
dokumentaci si vyžádáme dodatečně.

  Jak často spolupracujete se specializovanými lékařskými 
institucemi, v  jakých případech k  nim posíláte své 
pacienty?
Spolupráce se specialisty a  nemocnicemi je prakticky 

každodenní – je spousta vyšetření, které se v ordinaci praktického 
lékaře udělat nedají, je spousta nemocí, které se musí léčit 
na  specializovaných pracovištích. Důležité je zvážit, kdy je 
potřeba pacienta odeslat a kdy to naopak nutné není. 

  Musí praktický lékař zvyšovat svou odbornost nebo 
vystačí s tím, co už umí? 
Každý lékař – i  ten praktický – si musí neustále zvyšovat 

odbornost, pokud chce léčit moderně a správně. Kromě odborné 
literatury mi v  tom pomáhají semináře a  konference, které 
organizuje naše odborná společnost. Většinou se konají v sobotu 
dopoledne, ale někdy jsou i  ve  všední dny, takže bych chtěl 
pacienty poprosit o shovívavost, budu-li někdy na semináři místo 
v ordinaci.

  Říká se, že nejlepší pacient je zdravý pacient, zabýváte se 
i prevencí chorob? 
Prevenci chorob považuji za  mimořádně důležitou. Proto 

se snažíme každému pacientovi udělat „velkou“ preventivní 
prohlídku každé dva roky, očkujeme proti tetanu, chřipce, 
klíšťové encefalitidě, provádíme vyšetření okultního krvácení 
a  prostatického antigenu, ženy posíláme na  mammografi i… 
Chtěl bych pacienty vyzvat, aby prevenci nepodceňovali a chodili 
na pravidelné preventivní prohlídky, je to bezplatné, bezbolestné 
a dá se tak předejít závažným zdravotním problémům. 

  Jakou aktuální radu byste dal i  zdravým lidem před 
zimním obdobím, které je spojeno s  chřipkami? Má 
smysl se ještě nechat očkovat? 
Očkování proti chřipce mohu pacientům doporučit, je 

jednoznačně přínosné, my v ordinaci jsme naočkovaní všichni. 
Ideální doba na  očkování je však v  říjnu a  listopadu, takže 
letos už bych očkování nedoporučil – mohlo by přijít zároveň 
s  chřipkovou epidemií. Před virózami obecně se však dá 
i v tomto období chránit správným oblékáním, stravou bohatou 
na vitamíny a případně doplňky stravy. 

  Máte nějaké sny či představy o tom jak bude vypadat vaše 
lékařská praxe za 10 let?
Samozřejmě mám – chtěl bych dovybavit ordinaci dalšími 

přístroji (např. přístroj na stanovení CRP, který umožní nasazovat 
antibiotika jen tam, kde je to potřeba), dokončit rekonstrukci 
ordinace včetně čekárny, zvát pacienty na preventivní prohlídky 
pomocí e-mailu či SMS… Ale hlavně mám sen, že k nám pacienti 
budou chodit rádi a s vědomím, že jim vždycky pomůžeme.

Dagmar Humpolíková
Foto: Petr Bartl a kol.

Jana Němce si považují 
i v Kloboukách u Brna
Ve  školním klubu v  Kloboukách u  Brna se v  polovině 

června konal třídní koncert oboru klavír.
Hráli se skladby světových skladatelů, ale první entrée bylo 

zahájeno Janou Otáhalovou skladbami Jana Němce z Vranovic. 
Skladby Adieu a  Chanson d´amour jsou staršího data, ale 
objevit interpreta, který by je veřejně zahrál je podobné hledání 
jehle v kupce sena. O to větší byla radost Jana Němce k pozvání 
k účasti na prezentaci jeho skladeb.

Po  přednesení obou skladeb učitelka klavíru ZUŠ 
v  Kloboukách Armine Stepanynan představila posluchačům 
Jana Němce, jeho profesi i činnost ve Státní fi lharmonii Brno. 
Jeho skladatelskou tvorbu i  jako aranžéra skladeb pro různé 
nástroje či skupiny, jimiž pak tito hudebníci získávali ceny 
za své provedení.

Kdo je MUDr. Petr Bartl
Absolvent Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně
Je mu 42 let, ženatý, má dvě děti
Žije v Brně
Předchozí praxe: Nemocnice v Třebíči a Poličce, Fakultní 
nemocnice U  svaté Anny, ordinace praktického lékaře 
v Brně
Jeho vizí je přátelská a profesionální ordinace
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Z činnosti spolků

Hudební nakladatelství NELA prodalo v  různých ZUŠ 
přes 400 jeho skladeb. Maminka Jany Otáhalové věnovala 
Janu Němcovi na památku DVD z koncertu s jeho skladbami 
a společnou fotografi i s interpretkou a učitelkou.

Učitelka klavíru ZUŠ v  Kloboukách Armine Stepanynan 
vychovává ze svých žáků vynikající klavírní umělce. Příkladem 
je uvedená Jana Otáhalová z Kobylí. Ta už ve  čtrnácti letech 
získala v  klavírní soutěži v  Mnichově dvě zvláštní ceny a  to 
Audience a cenu junior. Byla nejmladší soutěžící ve své věkové 
kategorii. Na soutěži svoji kategorii vyhrála. V Římě v pátém 
ročníku mezinárodní klavírní soutěže s talenty z Ruska, Litvy, 
Itálie, Číny a Německa získala druhé místo. K jejímu výkonu jí 
osobně přišla pogratulovat porotkyně z Kanady.

-t-

ČZS – vinaři Vranovice
Vranovičtí vinaři ochutnávali 
archivní vína
Sobotní odpoledne 6. listopadu patřilo vranovickým 

vinařům. V  sále restaurace U  Fialů se konal druhý ročník 
výstavy archivních vín. Tak jako v  předchozích ročnících 
se i  letos sešel hojný počet vzorků i  návštěvníků. Za  účasti 
dvou stovek milovníků vín bylo k  ochutnávce přes tři sta 
vzorků archivních vín vranovických i  přespolních vinařů. 
Nejstarším vystaveným vínem byl Ryzlink vlašský z roku 1994. 
Ceny za  šampiony v  daných kategoriích si odnesli: Bohemia 
Canopus Starovice za  RR 2007, Drahomír Dofek z  Vranovic 
za VAV 2007, Hladík J+J z Vranovic za RB 2006 a Ing. Roman 
Loskot z Nosislavi za CS 2006. 

-dof- 

Moravský rybářský svaz MO 
Vranovice
Podzimní výlovy
Jako každý rok se na  podzim konají ve  Vranovicích 

výlovy. Jednou za  dva roky se loví rybník a  každým rokem 

betonová nádrž. Vylovenou obsádkou se zarybňují přidělené 
revíry Ministerstvem zemědělství, které naše organizace 
obhospodařuje, spodní úsek řeky Svratky, říčka Šatava, Jordán, 
Stříbrňák a slepá ramena Hakle a Rohlík. Nejvíce zastoupenou 
rybou je samozřejmě kapr, dalšími jsou: lín, amur, candát 
a štika. Betonová nádrž se lovila 9. října, zde se vylovilo 450 kg 
převážně kaprů. Za čtrnáct dní se zatahoval rybník, výsledkem 
bylo 1250 kg kaprů, línů, štik, candátů a bílé ryby. Toto není 
zdaleka všechno, naše organizace musí větší část nakoupit. 

Celkem se vysazuje za 250 000 Kč. Mimo jmenované ryby to 
jsou: mník, ostroretka, podhoustev, parma, jelec tloušť a jesen, 
sumec a pstruh. Výlovy se zdařily, ryba se vysazovala v dobré 
zdravotní kondici a teď už si můžem jenom přát ať někdy, až 
ještě povyroste, nezapomene zabrat na naši nástrahu.

Ještě bych chtěl připomenout, kdo by měl zájem rozšířit 
naše rybářské řady, že v únoru 2011 proběhne v naší organizaci 
rybářský kurs pro dospělé. Je nutné podat přihlášku do 31. 1. 
2011. Podrobnější informace na tel.č. 723 065 667

Luboš Mrkvica

Sbor dobrovolných hasičů
Události
Dne 22. května v nočních hodinách byl jednotce nahlášen 

výjezd na  požár vinařství v  Drnholci. Výrobní hala a  sklad 
byl kompletně zasažen požárem a profesionální i dobrovolné 

Zleva: Jan Němec, Jana Otáhalová, Armine Stepanynan
Foto: Archív Jana Němce

Foto: MRS MO Vranovice
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jednotky hasičů zasahovaly na  místě události až do  časného 
rána. 

Tentýž den odpoledne zasahovala jednotka na komunikaci 
mezi Uherčicemi a  Starovicemi, kde přívalový déšť vyplavil 
z pole na silnici velké množství bláta. Jednotka byla pověřena 
úklidem a oplachem vozovky z lafetové proudnice.

26. května proběhlo námětové cvičení na  základní škole 
v Přibicích. Simulován byl požár kabinetu. Naše jednotka byla 
na místě zásahu pověřena vyhledáním zdroje pro doplňování 
vody a přípravou vedení k ostatním vozidlům. 

29. května se naše jednotka zúčastnila hledání utonulého 
chlapce na řece Svratce u obce Uherčice. Na místě zasahovalo 
několik jednotek dobrovolných hasičů, vodní záchranná 
služba a policie ČR. V odpoledních hodinách jsme se podíleli 
na přípravě soutěžních stanovišť při oslavách Mezinárodního 
dne dětí ve Vranovicích. 

2. června proběhlo námětové cvičení ve  skladových 
prostorách fi rmy Moracell v  Žabčicích. Simulován byl požár 
skladových prostor a  postupně byl vyhlášen druhý stupeň 
požárního poplachu. Na místě cvičilo několik profesionálních 
i dobrovolných jednotek. 

3. června byl v nočních hodinách vyhlášen výjezd do obce 
Vojkovice. Naše jednotka se spolupodílela na  přípravě 
protipovodňových bariér u řeky Svratky. 

8. června proběhlo námětové cvičení na požár v prostorách 
základní školy v  naší obci. Několik hasičů mělo možnost si 
na  vlastní kůži vyzkoušet evakuaci pomocí automobilové 
plošiny z PS Židlochovice. 

2. července před třetí hodinou ranní byl jednotce vyhlášen 
výjezd na požár stánku rychlého občerstvení u kempu Merkur 
v Pasohlávkách. Vzhledem k rozsahu požáru bohužel nebylo 
možné objekt zachránit. 

3. července byla jednotka volána k  požáru podkrovních 
prostor rodinného domku v Přísnoticích. 

16. července proběhla u naší jednotky hloubková kontrola 
z HZS JmK. 

17. července jsme v  důsledku přívalových dešťů vyjížděli 
do obce Ivan odčerpávat vodu ze zatopených prostor rodinného 
domu a  sklepa. Jednotka nasadila k  odčerpávání kalová 
čerpadla. Po  odjezdu profesionálních hasičů z  PS Pohořelice 
jsme pokračovali v odčerpávání až do nočních hodin.

V  červenci dále probíhaly na  naší zbrojnici brigády, při 
kterých byla vyklízena půda. Vzhledem k  tomu, že naše 
jednotka převezme nové vozidlo CAS K 25 LIAZ bude nutno 
zvedat nad garážemi strop. 

24. července vyjížděla naše jednotka na žádost starosti obce 
k přečerpání přepadové jímky. Na místě bylo nasazeno kalové 
čerpadlo, silniční přejezdy a byla řízena doprava. 

25. července se uskutečnila další pravidelná okrsková 
schůze. Těchto schůzí se účastní vždy velitel naší jednotky. 

17. srpna bylo přivezeno naše nové vozidlo CAS K  25 
ze stanice PS Mikulov. Toto vozidlo bylo před několika 
lety kompletně repasováno a  sloužilo jako záložní vozidlo 
na  stanicích PS Břeclav a  Mikulov. Jednotka jej získala 
do  užívání převodem z  majetku HZS jihomoravského 
kraje. O  tento převod se obrovskou měrou zasloužil dřívější 
místostarosta obce p. ing. Jaroslav Pezlar. 

V nejbližší době proběhne série školení řidičů / strojníků 
a ostatních členů zásahové jednotky v řízení a užívání tohoto 
vozidla. 

Starostové Ivaně a Vojkovic zaslali poděkování sboru 
dobrovolných hasičů Vranovice za pomoc při letních 
povodních.
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9. září byl jednotce vyhlášen výjezd k  dopravní nehodě 
na rychlostní komunikaci R52. Došlo zde ke srážce osobních 
vozidel s  menším stádem divokých prasat. Na  místě bylo 
usmrceno šest kusů zvěře. Jeden řidič byl odvezen k lékařskému 
ošetření. 

Velitel našeho sboru se pravidelně účastní okrskových 
schůzí, kde se spolu s ostatními účastníky dozvídá nejrůznější 
informace důležité pro chod jednotek sboru dobrovolných 
hasičů. 

21. září byl jednotce vyhlášen výjezd na požár rodinného 
domu v Pouzdřanech. Vzhledem k mimořádné delší dojezdové 
době profesionálních hasičů z  Hustopečí jsme museli spolu 
s  SDH Pouzdřany zahájit hasební práce okamžitě po  našem 
příjezdu. Zřejmě technická závada na mrazícím boxu způsobila 
jeho požár. Po jeho likvidaci jsme prováděli dohašovací práce 
a odvětrávání zakouřených prostor. 

V měsíci září proběhla další brigáda na hasičské zbrojnici. 
27. září byla jednotka vyslána k  požáru stohu u  obce 

Pasohlávky.
V říjnu jsme, tak jako každý rok, zorganizovali podzimní 

sběr železného šrotu. Děkujeme tímto všem občanům, kteří 
nám staré železo věnovali a děkujeme též fi rmě AGRO Klimus 
za zapůjčení vlečky k odvozu. 

10.10. byl jednotce vyhlášen výjezd k  požáru stohu 
u  Přísnotic. Po  dohodě velitele zásahu s  majitelem bylo 
rozhodnuto ponechat stoh kontrolovaně vyhořet. V  měsíci 
říjnu se velitel našeho sboru zúčastnil velitelského dne 
na stanici HZS Židlochovice.

16.10. prováděla naše jednotka likvidaci několika větších 
skvrn od  ředidla a  olejů, které se „objevily“ na  pozemní 
komunikaci u obecního úřadu po sběru nebezpečného odpadu. 
Bylo provedeno zasypání sorbentem. Je zřejmě trochu ironie, 
že již druhý rok po sobě musí místní hasiči provádět lokální 
očistu komunikací po sběru NEBEZPEČNÉHO odpadu. 

25.10. se jednotka zúčastnila cvičení jehož námětem bylo 
vyprošťování osob po dopravní nehodě osobních automobilů. 
Pod vedením velitele stanice HZS Pohořelice a velitele zásahu 
jsme sbírali velmi cenné informace „co a jak dělat“ při příjezdu 
k nahlášené dopravní nehodě. 

1.11. byl jednotce vyhlášen výjezd na  požár kůlny 
ve dvorním traktu činžovního domu v Pohořelicích. Na místě 
zasahovaly též jednotky HZS Pohořelice a HZS Židlochovice.

V listopadu se náš velitel zúčastnil na krajském ředitelství 
HZS konference představitelů jednotek sborů dobrovolných 
hasičů. Na  naší požární zbrojnici proběhla každoroční 
inventura majetku. 

11.11. byl na  krajské operační středisko nahlášen požár 
ve Vranovicích na adrese Školní 1. Na místě bylo zjištěno, že 
jde o planý poplach a že se jedná o nenahlášené pálení klestí. 

Jednotka zakoupila čtyři kusy dýchací techniky značky 
Saturn a  tři nové ruční přenosné radiostanice. V  prosinci se 
několik členů naší jednotky zúčastní ve výcvikovém a školícím 
středisku v Tišnově kurzu nositelů dýchací techniky. 

Na  sobotu 4. 12. naplánoval náš sbor zabíjačkové hody. 
Od  časných ranních hodin bylo možné na  naší hasičské 
zbrojnici ochutnat a také zakoupit zaručeně pravé zabíjačkové 
speciality. 

Jan Rohrer a Marek Augustin

Skauti – Roveři
Smůla a VŘIVNIOK (Velká 
ŘÍjnová Výprava Na Ivančenu 
a Okolí)
Po dvou letech jsme se zase rozhodli vydat se na mohylu 

na  Ivančeně pod Lysou horou. Za  základnu pro naše výlety 
(byli jsme i  jinde než na Ivančeně) nám posloužila klubovna 
skautů ve  Frýdku-Místku. První takovýto výlet jsme 
podnikli za  sochou Radegasta. Přijeli jsme do  Frenštátu pod 
Radhoštěm, no a když už jsme tam byli, tak že se podíváme 
na  jeho originální sochu na radnici. Ale chyba lávky a první 
smůla výpravy, zrovna 28. října zrovna na  radnicích moc 
otevřeno nebývá. Alespoň jsme se připojili ke  shromáždění, 
které se konalo právě k tomuto významnému datu, a vyslechli 
si o zásluhách sokolů na vzniku ČSR. Pak už nás cesta vedla 
přímo na  Pustevny. Ještě pod nimi, v  Trojanovicích, jsme 
narazili na první sníh (možná už jiný letos nepotkáme, snad 
ale ne), čehož někteří z nás náležitě využili. Samozřejmě jsme 
nemohli odejít bez fotky u sochy Radegasta. 

Výlet číslo 2 byl naplánován na mohylu na  Ivančeně pod 
Lysou horou. Jde o památník za nacisty popravené skauty, kam 
každý z příchozích přinese kamínek z místa, odkud pochází, 
nebo které je mu jinak blízké. Například Neil Armstrong, 
první člověk na Měsíci a také skaut, sem nechal poslat i kousek 
Měsíce. Trošku jsme se při cestě vlakem zatoulali (druhé 
„štěstí“), ale i toho jsme využili a alespoň si prohlédli dřevěný 
kostelík v Kunčicích pod Ondřejníkem a infotabuli o výsadku 
Wolfram. Po této neplánované zastávce jsme konečně vyrazili 
směr Ivančena. Při cestě nám došla voda, kterou jsme naštěstí 
mohli doplnit u studánky (samozřejmě pitné). Zato u mohyly 
se nám naskytl nádherný výhled na okolní krajinu při západu 
slunce. 

Když už jsme se jednou táhli tak daleko až do  Frýdku, 
rozhodli jsme se při zpáteční cestě navštívit Štramberk s místní 
Trúbou a  také sousedící Kopřivnici s  muzeem Tatry. Jak 
už to tak bývá, zrovna pod Trúbou ale některým z  nás došli 
síly (po dvou dnech chůze a  ještě nutnosti dostat se asi 2 km 
do Kopřivnice se není co divit) a tak jsme šli aspoň do té Tatry. 
Došli jsme tam těsně po zavírací době. Třetí smůla. Aspoň jsme 

JEDNOTKA SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE 
VRANOVICE
V rámci rozšíření kádru našich řidičů hledáme muže, 

nejlépe ve věku od 25 do 50 let, kteří by měli zájem působit 
v našich řadách na pozici ŘIDIČ / STROJNÍK naší zásahové 
techniky. Podmínkou je pouze řidičský průkaz skupiny C, 
ochota obětovat část svého volného času k  pravidelnému 
školení, údržbě, přípravě vozidel a samozřejmě také vlastní 
účasti při vyhlášení poplachu.

Vaše případné dotazy adresujte na  sdh.vranovice@
seznam.cz nebo na tel. 607 524 654
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měli čas detailně si prohlédnout vystavenou Slovenskou strelu 
před muzeem a pak rovnou na vlak a domů. 

Michal Rapco ml. 

Tábor 2010
Tábor jsme zahájili již na  počátku prázdnin po  kratší 

odmlce v  krásném prostředí lesa a  rybníka kousek 
od Dobrohoště u Dačic. Novinkou tohoto roku bylo rozdělení 
táborových turnusů podle věku účastníků a  ne podle oddílů 

(stylem sám si sám). Díky tomuto se mohli například skauti 
našeho vranovického oddílu strávit více času se skauty také 
z Hustopeč a Pohořelic, se kterými by se jinak potkali pouze 
na střediskových akcích. 

Zpět ale k  táboru. Letošní celotáborou hrou (CTH) bylo 
putování časem. Děti takto prošli časové období velkým 
třeskem počínaje a příštími letními olympijskými hrami konče. 
Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na oblíbené části lidské 
historie jako byla například antika nebo ty pro nás skauty 
významné, jako vznik skautingu nebo jeho několikeré zakázání 
a  obnovení u  nás. Večery nám u  rybníka „zpříjemňovaly“ 
dlouho do noci pořádané koncerty žab z  celého širého okolí 
(a to si potom zkuste v tom kraválu usnout!). 

Tradicí je pořádání celodenního nebo dvoudenního výletu. 
Aby nám to nebylo líto, letos jsme si dali radši oba dva. Kratší 
nás zavedl do  královského města Jemnice a  tamního zámku, 
delší výlet vedl podél linie bývalého československého opevněn 
a zavedl nás i na hrad Landštejn. Z důvodu právě se konajícího 
dne pondělí nebyla tato památka otevřena ale po  našem 
dlouhém obléhání (cca 20 minut) byl hrad dobit a kastelánovi 
nezbylo nic jiného než nás vpustit dovnitř na prohlídku. 

Celým táborem nás provázelo krásné, i když někdy až moc 
teplé, počasí (pomineme-li dvě přeháňky). Co ale určitě nesmím 
opomenout zmínit je táborová soutěž „Tábor hledá talent“ 
ve které jsme po několik večerů mohli shlédnout vystoupení 
vskutku velmi nadaných účastníků našeho letošního tábora. 

Martin Kurzweil a Michal Rapco ml.

Klub maminek
Klub maminek v novém 
školním roce
Klub maminek srdečně zve do svých řad všechny maminky 

s dětmi do tří let. Přijďte si za námi zahrát, popovídat si, něco 
vyrobit a  dozvědět se nové věci. V  minulém školním roce 
jsme náš program obohatily o  tvoření s  dětmi a  o  povídání 
a přednášky na určité téma, které si připravily naše maminky. 
Letos jsme nově připravily setkání na  zajímavá témata 
s odborníky – náš klub navštívila paní Petra Škrdlíková z CRSP 

Brno, která nás povzbudila v našich výchovných problémech 
s  dětmi. Při velmi příjemné besedě měly maminky možnost 
řešit potíže s  kojením a  výživou dětí s  laktační poradkyní 
Pavlínou Kallusovou. Když mluvím o  návštěvách odborníků 
nedá mi zmínit se a  poděkovat za  přednášky odborníka 
z našich řad fyzioterapeutce Janě Hanušové. Díky samozřejmě 
patří i  ostatním maminkám, které připravují program pro 
ostatní. 

U sochy Radegasta narazili skauti na první sníh.
Foto: Skauti

Na letošním táboře putovali skauti v čase
Foto: Pepa Kudrna
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V novém školním roce se scházíme vždy v úterý a v pátek 
od  9:30 do  11:30 hod. v  prostorách Školního klubu. 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. Po  vánocích 
se opět můžete těšit na zajímavá témata, setkání s odborníky, 
tvoření i osvědčené akce. Jedna taková nás v těchto dnech čeká 
a to je oslava Mikuláše. 

V souvislosti s oslavou Mikuláše bychom rádi touto cestou 
poděkovaly ZŠ Vranovice za  spolupráci a  obci Vranovice, 
jejíž zásluhou nepřijde Mikuláš s  prázdnou. Děkujeme 
obci za  fi nanční dar, který bude použit na  nákup podložky 
s ohrádkou pro naše nejmenší a hraček rozvíjejících motoriku 
pro větší děti. 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
Prosinec

3.12. Vánoční tvoření – Malujeme na textil 
7.12. MIKULÁŠ
10.12. Vánoční tvoření – Svíčka ze včelího vosku
14.12. Vánoční tvoření – Přáníčka a jmenovky na dárky
17.12. Vánoční tvoření – Malujeme na sklo a porcelán
21.12. Vánoční tvoření – na přání maminek

Leden
4.1. Zpívánky – pojďme si společně s dětmi zazpívat 
11.1. Burza tipů na knihy a časopisy o dětech a výchově
18.1. Tvoříme s dětmi – Vitamínová zvířátka 
25.1. Cvičení na velkých míčích u dětí (praktická ukázka) – 

vede Jana Hanušová
Únor

1.2. Tvoříme s dětmi – Krmítko pro ptáčky z květináče
8.2. Svět ženského těla – o  tom jak to chodí v  těle ženy 

přednáší Pavlína Kallusová (možnost konzultace 
s laktační poradkyní)

15.2. Tvoříme s dětmi – Vyrábíme loutky a hrajeme divadlo
22.2. Alergeny v potravinách 

Program je předběžný, může se pozměnit. Děkujeme 
za  pochopení. Aktuální program na  měsíc i  podrobnosti 
najdete vždy na  http://klubmaminek.webpark.cz a  na  okně 
Školního klubu.

Na nové děti a maminky i na známé tváře se těší Ilona, Jitka, 
Toník a Víteček a všichni ostatní.

Klub důchodců
Poznávací zájezd 
i charitativní sbírka
Během letních prázdnin dostali všichni členové klubu 

důchodců plán práce na druhé pololetí. To aby si mohli vybrat 
z akcí, které pro ně výbor připravil.

Už 14. 9. se konal zájezd na koupání do Čalova. Byla menší 
účast, ale jelo se.

Tentokrát se nám podařil zájezd poznávací, který 
vedl dr.  Hloušek. Byli jsme v  Kunštátě, na  zámku v  Rájci 

a ve Křtinách. 
Hodně z nás 

tam bylo poprvé 
a navíc dr. Hloušek 
zná snad každý 
koutek v naší vlasti 
a dovede o všem 
poutavě vyprávět. 
Všem se výlet líbil.

Rovněž zájezd 
do Boleradic 
na divadlo 
„Babička” byl 
plně obsazen. Při 
tom samozřejmě 
nechyběly 
vzpomínky 
na divadla, která 
se hrávala u nás 
ve Vranovicích. 
Kdy? To už je 
dávno!

Zatím největší zájem je o  první pondělky v  měsíci – 
posezení u kávy a čaje. To se pocídá a povídá, některé členky 
slaví narozeniny (posledně to bylo 80 let) ale mnohdy se nám 
podaří zajistit program. Jako třeba posledně posezení s panem 
Janem Němcem, který mezi pěknými písničkami vyprávěl jak 
to bylo, než přišel k tak vzácným vyznamenáním.

Pedikůra a  masáž to jsou již pravidelné akce. Dokonce 
masáž je pro celký zájem dvakrát v měsíci. Informace zájemcům 
podává paní Vlasta Novotná. Máme taky magnetoterapický 
léčebný přístroj, který se dá vypůjčit u paní Aničky Březinové.

Už po několik let vždy na jaře a na podzim se koná sbírka 
ošacení pro Diakonii Broumov. Tentokrát byla od  6. do  6. 
listopadu. Členky KD vhodí do každého domu pozvánku a pak 
mají službu na  sběr. Střídají se vždy dvě po  třech hodinách. 
Jedna by nezvládla zvedat ty velké pytle v  nichž se ošacení 
odesílá. Musím poděkovat všem co dávají sběr za to, že ho tak 
pečlivě balí do pytlů a krabic.

Letošní rok 2010 skončíme v KD 6. prosince Mikulášským 
večírkem, tak se zase na co těšit.

Růžena Bauchová

Klub důchodců na zájezdě
Foto: Růžena Bauchová

Charitativní sbírka byla úspěšná
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TJ Sokol Vranovice
Z činnosti oddílů:
Oddíl všestrannosti

Budislav u Litomyšle 10. 9. - 12 – 9. 2010
Tak jako v  loňském roce někteří členové naší T.J. strávili 

víkend v  Budislavi u  Litomyšle v  táboře PS M. Sedláčkové. 
Celý čas našeho pobytu byl vyplněn hrami, soutěžemi, pěší 
túrou na Toulovcovy maštale a dokonce jsme se mohli projet 
na lodičkách v přilehlém rybníce. 

Víkendový program byl především v  režii vedoucí ml. 
žákyň Marie Goliášové ve spolupráci s instruktorem lanových 
aktivit Janem Coufalem. 

Účastníci postupně zdolávali lanové překážky. Ne všichni 
však dokázali zdolat všechny. Těmi metr nad zemí prošli 
všichni, ale zkuste vylézt 15 metrů vysoko a zdolat překážku 
čtyř překřížených lan či „housenky“, skládající se ze čtyř 
metrových dřevěných těl oddělených lanem za  pomoci tří 

(dívky čtyř) kolíků.
V den odjezdu jsme v Litomyšli navštívili výstavu panenek 

Barbie, která se líbila nejen děvčatům, ale i hochům a vedoucím. 
Někteří z nás si zde vyrobili různé šperky z korálků, dívky si 
hrály s panenkami a vyzkoušely si různé kostýmy. 

Domů jsme si každý z  nás odvezli nejen spoustu zážitků 
ale i pěkné víkendové tričko, které jsme si jako poklad museli 
zasloužit a hlavně najít.

Prostě zase to stálo za to.

Sokolení
Dne 17. 9. 2010 od 15 hod náčelnice oddílu všestrannosti 

naší T.J. Jana Hladká ve  spolupráci se Skauty připravila 
v rámci Sokolení (to je název akce župy J. Máchala na začátku 
cvičebního roku) vycházku kolem obce se startem u skautské 
klubovny a  cílem na  sokolském hřišti. Na  trase dlouhé asi 
tři kilometry, vedoucí po  polních cestách kolem Hájku, byly 
celkem čtyři kontrolní stanoviště s otázkami z oblasti Sokola, 
Skautu a znalostí o naší obci. Páté, dovednostní stanoviště bylo 
již na sokolském hřišti, po jehož zdolání si děti vybraly sladkou 
odměnu. Zde také byly zkontrolovány startovní listinky, 
do kterých účastníci průběžně zapisovali odpovědi. Odpověď 
na  otázku: „Kde je v  naší obci pomník padlým v  I.světové 
válce?“ byla pro jednotlivé skupinky veliký problém.

Výsledky nás rozhodně inspirovaly k  tomu, že chceme 
podobnou akci v  budoucnu opakovat, neboť v  sobě spojuje 
poznávání s fyzickou aktivitou, která mnohým chybí.

Oddíl stolního tenisu
Dne 28. 10. 2010 uspořádal oddíl stolního tenisu 

ve  spolupráci s  Okresním svazem stolního tenisu turnaj 
mládeže v  naší sokolovně. Zúčastnilo se ho celkem 37 
dětí z  okresu Břeclav. Zájem o  turnaj ve  stolním tenise byl 
nečekaně velký a překvapil samotné pořadatele. Nejmladšímu 
účastníkovi bylo 8 let a nejstaršímu 17 let. Děti byly rozděleny 
podle roku narození do  dvou kategorií. I. kategorie ročník 
1993 – 1997 starší žáci a dorostenci. II. Kategorie ročník 1998 
– 2002 mladší žáci.

V kategorii mladších žáků se účastnily z vranovických dětí 
ty, které teprve se stolním tenisem začínají a  bylo to pro ně 
první větší seznámení se soupeři.

V kategorii starší žáci a dorostenci se prosadili vranovičtí 
dorostenci, kteří si ve  svých skupinách vedli velmi dobře, 
postoupili do vyřazovacích bojů mezi posledních 8 a nakonec 
se podělili o první tři místa a to v tomto pořadí: 1. Aleš Mrkvica, 
2. Michal Hanuš, 3. Marek Tetur.

Stolní tenis má ve  Vranovicích již svou tradici. Hraje se 
nepřetržitě od 70 let minulého století. Současný zájem mládeže 
o  tento sport dává oddílu šanci, že se u nás ještě pár let hrát 
bude. 

Oddíl nohejbalu
Dne 17. 11. 2010 uspořádal oddíl nohejbalu II. ročník 

nohejbalového turnaje. 
Hrálo se ve dvou družstvech A a B po pěti týmech – každý 

s  každým a  potom podle sestaveného pavouka. Vranovice 
postavily dva týmy, bohužel tým ve  složení Korčák, Rosa, 
Klaiba, který v družstvu A obsadil první místo, skončil až pátý. 

Na  prvním místě se umístil tým žen z  Brna, na  druhém 
místě tým z Ivančic a na třetím místě tým ze Žabčic. Tři vítězné 
týmy dostaly poháry, které zakoupila T.J. Sokol Vranovice. 

Sport

Foto: Archív T.J. Sokol Vranovice
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Díky štědrým sponzorům všechny týmy obdrželi věcné dary.
T.J. Sokol Vranovice děkuje fi rmě KLEMPEX Vranovice, 

Sport baru ve  Vranovcích, Miloši Köhlerovi, vedoucímu 
hospůdky u Šeráků a Petru Fridrichovi za fi nanční dar. Firmě 
E.K.O. Komíny Hrušovany u Brna, DPD Blučina, fi rmě Budvar 
„Jara z  hor“, Starobrněnské pivec, Ytong Hrušovany u  Brna, 
vedoucí restaurace u Sokola a Marku Řehořovi za věcné dary. 
Dále děkujeme vedoucímu masny Vranovice – za  občerstvení 
(darovali hrnec vynikajícího čerstvého sádla – moc chutnalo) 
a vedoucímu Pizzerie Vranovice za poukázky do jejich pizzerie.

V  současnosti všechny naše oddíly a  družstva naplno 
trénují a cvičí. Pokud máte chuť udělat něco pro sebe a svoje 
zdraví, přijďte si za námi zacvičit.

Pro informaci uvádím cvičební a tréninkové hodiny oddílů 
a družstev, které mají dle rozvrhu vyhrazeny.

  rodiče s dětmi – v pondělí od 16 do 17 hod
  žáci – v pondělí od 17 do 18 hod
  žákyně – v pátek od 17 do 18 hod
  nohejbal – v pondělí od 18 hod
  dorostenky, ženy – ve čtvrtek od 19 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

PF 2010
Konec roku je před námi a  jak bývá zvykem hodnotíme 

uplynulý rok i my. Díky dotacím od obce mohly naše jednotlivé 
oddíly plně cvičit, trénovat a  účastnit všech soutěží a  akcí, 
organizovaných župou J. Máchala a jednotlivými sportovními 
svazy. Bez této fi nanční podpory by naše T.J. nepatřila mezi 
nejaktivnější tělocvičné jednoty župy J. Máchala (župa J. 
Máchala má 57 jednot!) 

Děkujeme 
Výbor TJ. by při této příležitosti chtěl poděkovat i ostatním 

sponzorům za  jejich sponzorské dary, a  pomoc. Výše 
uvedeným sponzorům za  podporu pořadatelů při pořádání 
nohejbalového turnaje, Karlovi Vrátnému – za  opravu 
a  montáž basketbalového koše a  Ing.  Jaroslavu Pezlarovi při 
řešení zařazení sokolovny do krizového plánu obce.

Děkujeme všem členům naší jednoty a nejen jim, přejeme 
do roku 2011 hodně štěstí, zdraví a pohody.

Marta Goliášová

Šachový oddíl

2. místo na Přeboru Moravy
Ve dnech 27. - 31. října proběhlo v Koutech nad Desnou 

mistrovství Moravy a  Slezska mládeže do  16 let v  šachu. 
Pořadatelství této, svým rozsahem ojedinělé akce se tentokrát 
ujaly severomoravské oddíly z  Orlové a  Havířova a  „jako 
obvykle“ si přišlo zahrát, držet dozor nad svými ovečkami 
a  pobavit se o  šachu na  tři stovky hráčů, trenérů, rodičů 
a ostatních členů doprovodu. Krásné počasí by mnohé lákalo 
spíše na procházky do přírody, než k zasednutí k šachovnici, 
nicméně časový program byl pevně dán, každý hrací den se 

musely stihnout dvě náročné partie a  tak turistické cestičky 
v  okolí hotelu Dlouhé stráně musely zůstat opuštěné. Svoje 
zastoupení na  turnaji měl i  vranovický šachový oddíl TJ 
Sokol , i když u  tří ze čtyř účastníků můžeme mluvit hlavně 
o prvním sbírání zkušeností na  takové silné soutěži. Opačné 
hodnocení lze použít o pořadí ve sloučené kategorii dívek, kdy 
naše účastníce Adéla Rapcová navázala na  někdejší bohaté 
medailové úspěchy vranovického mládežnického šachu. 
Předvedenou, již vyspělejší techniku hry a zisk 4 bodů z devíti 
partií lze hodnotit jako velký úspěch a rovněž jako velmi nadějné 
vyhlídky do budoucna. Celkově stačil tento bodový zisk sice 
jen na sedmé místo, ale ve své kategorii desetiletých děvčat to 
znamenalo 2. místo a zisk poháru a stříbrné medaile. Husarský 
kousek se Adélce podařil zejména ve  4. kole, když využila 
hrubé chyby svojí, již mnoha turnaji protřelé, šestnáctileté 
brněnské soupeřky a  celkem lehce ji porazila. Po  takovémto 
úspěchu nezbývá, než věřit, že po dalších hodinách treninku 
a po účastí na dalších turnajích nezůstane jenom u sedmého, 
resp. druhého místa.

Pavel Šťastný

Účast na republikovém mistrovství mládeže
Ve  dnech 11. a  12. září se v  západočeských Klatovech 

uskutečnilo Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu 
(každý hráč má na rozmyšlenou půl hodiny na celou partii).

Po velmi dlouhé době měl šachový oddíl Sokola Vranovice 
v  tak vysoké soutěži svoje zastoupení. V  šestidílné sérii 

Adéla Rapcová byla druhá v kategorii desetiletých děvčat. 
Foto: Pavel Šťastný
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krajského přeboru se v  průběhu loňské sezóny prosadil 
a do celostátního fi nále postoupil v kategorii do 12 let Vojtěch 
Straka, žák 6. třídy místní ZŠ. V samotném turnaji sice zaplatil 
tvrdou nováčkovskou daň v podobě umístění na 36 místě z 39 
startujících (3 body z 9 partií), ale už samotný postup do tak 
vysoké soutěže byl obrovským úspěchem. Navíc, ve  stejné 
kategorii se tento talentovaný hráč může pokusit o vylepšení 
takovéhoto výsledku i  v  příštím roce, když zúročí právě 
načerpané zkušenosti a  svoje šachové úmění vylepší dalším 
treninkem i  v  sezóně 2010/2011. Přejeme Vojtovi ještě více 
takových úspěchů.

Pavel Šťastný, předseda šach. oddílu TJ Sokol Vranovice

Šachy s ním nikdo hrát nechce, vyhrává
Do  šachového kroužku začal chodit už v  mateřské škole, 

neuměl ještě číst ani psát, ale taktizovat na černobílé šachovnici 

mu nedělalo žádné potíže. Dnes je Vojtovi Strakovi z Vranovic 
jedenáct let a  už si zahrál na  mistrovství republiky v  rapid 
šachu. Konalo se v září v Klatovech.

To, že narazil na sílu zkušenějších soupeřů a místo vítězství 
si domů odvezl jen zkušenosti Vojtovi nevadí. Příště pojede 
zase, už prý bude vědět jak se připravit.

Má však problém, nemá s  kým trénovat. „Kamarádi se 
mnou moc nechtějí hrát, říkají, že stejně prohrají. Šachový 
kroužek máme jen jednou týdně, teď přes prázdniny se ale stejně 
nekonal. Tak už se těším až v listopadu začnou zase soutěžní 
turnaje, tam si zahraji,” bere Vojta soutěžní klání jako příležitost 
dát si konečně s  někým šachovou partičku. Simulovaná hra 
na  počítači nebo on-line klání je mu také zapovězeno. Jeho 
domácí počítač nestíhá. „Máme slabé připojení, pořád to padá. 
A v noci, když už konečně není přetížená síť a dalo by se hrát, 
musím spát, abych se ráno vzbudil do  školy,” vysvětluje. Bez 
jakéhokoliv náznaku stěžování nebo posmutnělých pohledů. 
Tak to zkrátka je a  Vojtěch jen konstatuje skutečnost. Je 
v pohodě, usměvavý a příjemně upovídaný. 

Šachy ho naučil tatínek a  dodnes je mu prý rádcem 
a doprovodem po  turnajích. Šachy ale spolu už moc nehrají. 
„Taťka pracuje na dráze a bývá teď často v práci. Taky se dal 

na angličtinu a pořád se učí,” kostatuje Vojta.
Rapid šach popírá utvrzelé představy o dlouhých hodinách 

strávených přemýšlením nad šachovnicí. Šachisté zařazení 
do  kategorie rapid vynikají pohotovostí, na  svou partii mají 
totiž jen třicet minut. Vojtovi tato disciplína vyhovuje. „Taťka 
mě pořád říká, že mám hrát pomalu. Výsledky by podle něj 
byly lepší, ale nějak mi to nejde,” přemýšlí.

Ve  škole Vojta nejvíc holduje matematice, zeměpisu 
a dějepisu. Zahraje si rád stolní tenis a nejraději čte detektivky 
od svého jmenovce Vojtěcha Steklače. Mezi svými vrstevníky 
je oblíbený a chválí si ho i třídní učitelka Andrea Lastomirská. 
„Vojta je moc šikovný, velmi inteligentní a  hodný kluk,” říká 
o něm.

Šachy jsou pro Vojtu velkou vášní. Bere je jako zábavu, žádné 
velké ambice nemá. „Při hře se vždycky uvolním, provětrává 
mě mozek a pak mě to líp myslí i ve škole. Je mě jedno jestli 
prohraji nebo vyhraji,” říká a dodává. „Zrovna velmistrem bych 
asi být nechtěl, protože ten pořád cestuje někde po světě. Stačil 

by mě titul mistra.” Líbí se mu, že každý soupeř myslí 
odlišně a  každá hra je pak jiná. To mu učarovalo 
nejvíc právě ma mistrovství republiky. Hrát proti 
soupeřům, kteří jsou už na vyšší úrovni. Dalo mu to 
prý velké zkušenosti, a ty hodlá zúročit v nastupující 
sezoně. Chce totiž na mistrovství republiky znovu.

Sportovní klub - kopaná
Než zalehneme k peci nebo 
ke krbu
Dříve než se uložíme k  nezaslouženému zimnímu 

odpočinku, ohlížíme se obvykle za  sebe a  informujeme naše 
věrné fanoušky o výsledcích celoroční práce. 

Hodnocení a  bilanci naší zájmové činnosti zpravidla 
provádíme ve  dvou oblastech. Ta první je technicko-
organizační a ta druhá je oblast sportovní.

Co se týká té první oblasti, býváme většinou celkem 
spokojeni, protože měřítkem nejsou výsledky nebo získané 
body, ale především naše subjektivní dojmy a pocity. Ty máme, 
jak to tak bývá, velmi dobré. A tak je tomu i letos.

Začátkem roku 2010 jsme uspořádali tradiční valnou 
hromadu, kde došlo k  tradičním i  netradičním událostem. 
Podrobnosti jsem zveřejnil už na jaře. Vracet se k nim nebudu. 
Už jsem „pochvalu“ za  své postřehy z  netradičních událostí 
valné hromady dostal a o další zatím nestojím. 

Vojtěch Straka má teprve jednáct let a už byl na mistrovství republiky. 
Ambice prý nemá, říká, že chce jen hrát.
Foto: Dagmar Humpolíková

Vojtěch Straka

11 let, žák 6. třídy ZŠ
hraje za oddíl TJ Sokol Vranovice
účast na Mistrovství ČR 11. a 12. září 
v Klatovech
36. místo z 39 zúčastněných (získal 3 body 
z 9 partií)



22 Vranovický zpravodaj

V březnu na Josefa hučela sokolovna v reji masek a za pár 
měsíců bude doufám hučet zase.

Na  jaře jsme zajistili vykopání studny a  díky fi rmě Japez 
přepojení závlah obou hřišť tak, aby závlahová technika byla 
v  areálu stadionu a  případní zájemci o  její odcizení měli 
o starost víc.

V  červnu se naši spojení žáci s  Pohořelicemi zúčastnili 
mezinárodního turnaje v Sušici, o prázdninách jsme uspořádali 
pohárový turnaj mužů, první mužstvo a mužstvo starých pánů 
zavítalo na oslavy 65.let založení kopané v Klačanech. Zde jsme 
vedle vřelého přijetí a  pohoštění měli možnost konfrontovat 
realitu vesnické kopané na Slovensku s realitou jihomoravskou. 
I  v  Klačanech mají co dělat se zajištěním důstojného chodu 
klubu, i v Klačanech jedni nepodporují druhé a když můžou 
nepomůžou, i v Klačanech to ti mladí neumí dělat tak dobře 
jako ti staří, i v Klačanech na fotbalové odpoledne u příležitosti 
65. výročí založení klubu přijde pět diváků….. Pro mě osobně 
velmi poučná cesta za hranice.

V  průběhu léta jsme se pokusili zkušebně otevřít bufet 
na  hřišti každodenně a  i  příští rok v  tom budeme poučeni 
z chyb pokračovat.

Že jsme pořádali tradiční hody píšu jen proto, aby výčet malé 
samochvály byl kompletní, protože věřím tomu, že to každý 
ví. Návštěvnost hodů byla mírně nižšší, konzumace účastníků 
také, ale to nic nezměnilo na tom, že poctivá konzumace všech 
návštěvníků a  obětavá práce všech obsluhujících přinesly 
do klubové pokladny jistý zajímavý a pro nás důležitý fi nanční 
obnos. 

Jako spolupořadatelé či partneři jsme se tradičně dále 
podíleli na akcích, jako je den dětí, pálení čarodějnic, babský 
pohodový fotbal atd. 

V  podstatě celý rok klub automaticky zajišťuje 
prostřednictvím svých trenérů pravidelně osm tréninkových 
jednotek a pět mistrovských utkání týdně.

Díky práci členů výboru, členů klubu, dalších kamarádů 
a  partnerů jsme zajistili dostatečný příjem fi nančních 
prostředků pro chod klubu nejen v tomto roce.

Mimo výše zmíněné polochvály až chvály se řada věcí 
nepovedla, neudělala jak měla nebo neudělala vůbec. Tak to 
chodí skoro vždy a skoro všude. My budeme i v dalším roce 
bojovat sami se sebou a co bude v našich silách či možnostech 
rádi zase uděláme. Kdyby nám chtěl náhodou někdo pomoci 
nebo poradit je vítán kdykoliv. Najde nás na  hřišti nebo 
v hospodě a nebo všude kde se něco zajímavého děje. Kritiku 
moc rádi nemáme, ale pokud je konstruktivní, tzn. je v  ní 
i  konkrétní a  hlavně reálný náznak cesty ke  zlepšení, tak to 
berem. Že všechno stojí za  nic, nikdo nic nedělá a  když tak 
špatně, ten je blbej a ten ještě blbější, to všechno víme. To nás 
nikam neposune.

No a teď se podívejme na naše sportovní výkony a výsledky. 
Zde za  nás mluví čísla a  jakákoliv omáčka realitu nezmění. 
Budeme hodnotit podzimní část sezony 2010/2011. 

Začněme od těch pro nás nejdůležitějších až po ty důležité.
Základna – vedoucí Miloš Köhler a Honza 
Stankovič
6.místo z deseti, 2 výhry, 2 remízy, 5 porážek, skore 26:50 

a 8 bodů.
Nejlepší střelec je bezkonkurenčně Jirka Bezvoda. Pokud 

projde nástrahami velkoměsta až do mužů, mají se naši budoucí 
soupeři nač těšit. S  činností a  prací je v  oddíle maximální 
spokojenost.

Mladší žáci – vedoucí Zdeněk Měřínský a Milan 
Halfar
10. místo z  dvanácti, 2 výhry, 2 remízy, 7 porážek, skore 

36:48 a 8 bodů.
Trenéři bojují s nízkou tréninkovou docházkou, nepodařilo 

se zapojit hochy, kteří vyšli ze základny. Z  osmi pravidelně 
chodí pouze jeden. To považujeme za velký problém, protože 
postup hochů po jednotlivých kategoriích až do mužů je základ 
naší strategie. Děláme maximum, aby k  takové „úmrtnosti“ 
nedocházelo. Docházka k  utkáním je bez problémů, což 
hodnotíme velice kladně.

Starší žáci – vedoucí Zdeněk Halámka 
12. místo z dvanácti, 1 výhra, 19 porážek, skore 10:39 a 3 

body.
Obětavost a  úžasná fl exibilita trenéra této kategorie nás 

vede k  jistotě, že do  dorostenecké kategorie přijdou hráči 
vybavení náležitým potenciálem pro jejich další fotbalový 
rozvoj se stejným sportovním cílem, reprezentace klubu 
v kategorii mužů.

Výše zveřejněné sportovní výsledky a  umístění v  tabulce 
kategorií žáků a  základny nejsou klíčové. Krom zřejmého 
zájmu klubu o  výchovu vlastních odchovanců je prvořadou 
prioritou celé práce klubu zajistit možnost hlavně dětem ale 
i dospělým ztotožnit se s ideály sportu a realizovat se jinak než 
s  cigaretou či alkoholem někde na  nádraží nebo nedej bože 
v ruce s něčím daleko horším někde jinde.

Dorost – vedoucí Honza Stankovič a Mirek Ježa
4. místo z  jedenácti, 5 výher, 3 remízy, 2 porážky, skore 

39:11 a 18 bodů.
Přestože jsem dorostence na  tréninku mockrát neviděl, 

daleko častěji jsou k  vidění v  restauraci u  Fialů eventuelně 
ve  Sportbaru, umístili se ze všech našich družstev nejlépe. 
Jsou to paradoxy, které bohužel hráčům nahrávají k utvrzení 
jejich přesvědčení, že takováto forma přípravy je ta pravá. Tady 
je největší problém celé koncepce. Kategorie dorostu byla, je 
a dokud nebude puberta začínat už v pěti letech (a to dlouho 
nebude trvat) tak bude vždy velmi citlivá a problémová. Člověk 
prostě musí trpělivě pracovat a čekat až se to v  té pubertální 
hlavě usadí a  alespoň trochu to tam blikne, když už to není 
schopno svítit.

Muži – vedoucí Karel Hochman, Rostislav 
Trojan, Robin Celnar 
9. místo ze čtrnácti, 4 výhry, 6 remíz, 5 porážek, skore 25:34 

a 18 bodů
Mužstvo tvoří pouze hráči našeho oddílu. Máme velice 

mladý perspektivní tým, který povětšinou poctivě pracuje 
a  pokud se podaří vypálit okolní diskotéky, udržet ho 
pohromadě a  vhodně zapojit hráče končící v  dorostu jistě 
bude hrát o přední příčky ve své třídě za historicky nejnižších 
klubové náklady.

Klubový kronikář pan Miloslav Bombela, všem utkání 
mužů osobně přítomen, dodal následující statistické údaje 
prvního mužstva:

V patnácti zápasech podzimu nastoupili: 15x Filip 
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Wächter, Pavel Koubek, Aleš Ficek, Zdeněk Vybíral, Tomáš 
Veselý, 14x Jiří Novák, Tomáš Unger, Antonín Blecha, 13x Petr 
Zetel, 12x Martin Kurzweil, 11x Radek Nevěděl, 10x Michal 
Ježa, Tomáš Drábík, 9x Jakub Krchňavý, 8x Tomáš Mahovský, 
7x Ondra Hamerský, 6x Tomáš Pešina, 4x Vít Pospíšil, 2x 
Miroslav Horák, Jan Svoboda, Vladimír Kotačka, 1x Josef 
Sečkář, Tomáš Měřínský.

Branky vstřelili: 7x Antonín Blecha, 6x Tomáš Veselý, 4x 
Zdeněk Vybíral, 1x Pavel Koubek, Radek Nevěděl, Aleš Ficek, 
Tomáš Unger.

Teď nás všechny čeká zimní spánek. Všechna družstva 
budou postupně zahajovat zimní přípravu. 

Konkrétní představa je zatím pouze u mužů. Muži budou 
pravidelně trénovat v  prosinci v  úterý od  18 hod. na  hřišti 
a  ve  středu od  21 hod. v  hale v  Pohořelicích. V  lednu bude 
příprava doplněna ještě o trénink v pátek od 18 hod. na hřišti. 

V  termínu od  9. Do  15. ledna 2011 pojedou muži 
na soustředění do Orlických hor na vlastní náklady. Koncem 
ledna zahájí na umělé trávě v Žabčicích zimní turnaj a počítám, 
že koncem března bude zahájena jarní část sezony. V  lednu 
proběhne opět pravidelná valná hromada a v sobotu 19. března 
2011 od 20 hod. v místní sokolovně budou hrát prim masky 
za doprovodu Fantazie. Už teď Vás zvu.

Nakonec moc děkuju všem členům výboru a  klubu, 
sponzorům a partnerům, jako jsou především Obec Vranovice 
a fi rma JAPEZ za obětavou práci a podporu, děkuji všem našim 
hráčům za povětšinou poctivou práci, děkuji všem fanouškům, 
kteří nás ještě neopustili za podporu, děkuji všem těm, které 
jsem dosud nezmínil a  kteří jakkoliv pomohli v  naší práci 
kolem fotbalu. 

Děkuji taky všem čtenářům mých pokusů o  úvahy 
zveřejňovaných v tomto listě za čas, trpělivost a pochopení.

Nám všem pak přeju krásné a klidné vánoce, zdraví, štěstí 
a osobní spokojenost nejenom v roce 2011.

Za všechny fotbalisty Rosťa Trojan 

Permanentní                   
          make-up

Tetování:  Ocní linky horní i dolní

  Obocí

  Kontura rtu

  Kontura rtu s cástecným
    podbarvením

  Obrázky (i s trvalými   
      barvami)

Moznost zakoupení dárkových 
poukázek libovolné hodnoty

Jaroslava Nemcová
Ruzová 463
Vranovice

Objednávky na tel.: 606 877 376

°

°

°

Láska brány otevírá
Hudebně zábavný pořad -

nejznámější operetní árie

5. 2. 2011 v 18 hodin sál Sokolovny

vstupné 70,- Kč

vstupenky na místě
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Společenská 
rubrika

Program kina Velké Němčice

  Životní jubilea:
Leden 
Patková Marie ...........................65 let
Celnar Laroslav.........................84 let
Šťastná Marie ............................75 let
Novotná Antonie ......................82 let
Furch Jaroslav ...........................60 let
Hrubá Růžena ...........................81 let
Krutina Rudolf .........................75 let
Šínová Zdenka ..........................60 let
Kocmánková Ludmila .............60 let
Soukop Jaromír ........................60 let
Gregr Miroslav .........................65 let
Únor
Jandásková Růžena ..................87 let
Hořák Jaroslav ..........................65 let
Nováková Jarmila .....................70 let
Řehořová Marie ........................80 let
Suchánková Marie ....................83 let
Hampejs Vlastimil ...................60 let
Klimešová Anna .......................80 let
Berková Julie .............................85 let
Klimešová Milada ....................85 let
Ondroušek Jaromír ..................82 let
Ryšavá Jiřina .............................75 let
Valášková Anežka ....................87 let

  Narození
Filip Šiška
Aneta Valihrachová
Matyáš Verner
Tereza Toncrová
Zuzana Kuželová
Simona Zouharová
Anna Faronová

  Úmrtí
Františka Kaupová
František Dřímal
Josef Vitásek

  Počet obyvatel ke dni 
 23. 11. 2010

muži ............................................1016
ženy .............................................1030
celkem .........................................2046
z toho dospělí .............................1738
děti ................................................308

Zdroj: matrika OÚ
připravila Ivana Pospíšilová

10. 12. 2010 .....Habermanův mlýn ........................................................... 19:30, vstupné 75,- Kč
12. 12. 2010 .....Mikeš vypráví pohádku ................................................... 16:00, vstupné 40,- Kč
17. 12. 2010 .....Chlupatá odplata .............................................................. 16:30, vstupné 50,- Kč
07. 01. 2011 .....Harry Potter a Relikvie smrti část 1.  ..............17:30 a 19:30, vstupné 75,- Kč
14. 01. 2011 .....Čarodějův učeň ................................................................. 19:30, vstupné 75,- Kč
21. 01. 2011 .....Román pro muže .............................................................. 19:30, vstupné 75,- Kč
28. 01. 2011 .....Občanský průkaz .............................................................. 19:30, vstupné 75,- Kč

Štědrovečerní zpívání
Přijďte 24. 12. 2010 v 15 hodin 

pod vánoční strom na návsi

na neformální setkání a společné 

zpívání koled.


