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slovo slcrros

skončily píázd niny, ča5 dovolených
a před námi je j€n třetiná roku.
N3čerpali jsme si]y, odpočiDuli si a s

ub]ivajícím sluníčkenr se budeme těšit
najaío, co nás čeká ve zb}tku roku?

z investičních akcí dokončení
kanalizace - položení hlavních řádů
a osazení odboček za obrubniky
vozov€k. oproti př€dpokladu (v červnu)
se zhotoviteli podaři]o lyřídit uzávírku
podjezdu áž na začát€k září. spolu
s kanalizací bude provedena so!časně
i op.ava povrchu pod podjezd€m
a úprava nájezdů, Zda to bude ku
prospěchu ukáže až čas. Po zhotovení
č€rpací stanice §e budou moci
napojovat nemovitosti. o teímínu
budou občáné včas informováni.
smhou obc€ bude napojit V letošním
ro(e co n€jvíce ob}^r'atelá zb},tek pak Da
jaře. Další podrobDosti v článku
lng. Pražáka.

Dalšíinformace, kt€rá s€ Ýká všech
občanů obce, s předpokládaným
přechodem Daší obce do okíesu
Brno-venkov provedl již v předstihu
přesun dát a li§tin Kátastrální úřad.
Veškeré Dál€žitosti !ryřídíte ná
katástrálním pracovišti Brno-venkov,
keré §ídIí na ádíese: Nám 28, řúna ]7,
602 00 Brno. tel,: 545 2l0 04]-5. fax:
545 215 1?7,
email: ku,brl)ovenkov@cuzk..z.

V blízké budoucnosti je plánována

Yistavba nového sídla v prostoru ulic€
Trnitá lu nádraží ČD).

Drůbežárna , výkrm brojlerů
s[šárna Pohořelice. V minulých dnech
j§me obdrželi zamítnutí našeho
odVoláDí proti \rydání inlegrováného
povolení - odvolacím orgánem bylo
Ministerstvo životního prostředí CR,
pracovníci ministerstva zeměděI§tví si

provoz prohlédli, zjistili si dodržování
podmínek, Ministerstvo zdravotnicNí
pouze konstatovalo, že po správní
stránce Krajská hygienická stanic€ 8rno
n€pochybila, Veškerá kontrola byla
přene§ená ná Českou inspekci
životního prostředí, Na základě toho
požádáIa sušáma znovu o lydání
územního rozhodn[tí na nové dvě hály.
Kolaudační rozhodnutí na úpía\]/
sláVajících halbylo dotučeno 25-8,04 -
obec již D€níúča§tnft em řízeRí, snahou
majitelů je pťovozovat Výkrm za co
nejmenšito vIiW Da okolí. Tento vlivje
proto nutno dedovat. K tomu účehl
slouží dotaznilry. Je třeba je \yplňovat
pravidelně a objektivně. abyúdaje Ťněly
vypovídaci hodDotu, Někdo hodnotí
vliv Da okolí číslem 5 (n€slesitelDý
pach, působící nevolnoý), i když
v objeku nejsou anikuřata anihnůj,

Junácká klubovna - v mi,rulých
dnech proběhla kolaudace této stavby,
Proběhlá bez připomínek kompe-
t€ntních orgánů a organizácí, Tuto
klubovnú búdou ke své činnosli
lyužívat oddí]y (družiny) nrístniho
skállt§kého oddí]u. podrobnosti

o jeji€h činnosti na Wwwjaguarř
-vranovice.webpárk,cz,

V l€tošnín roce píoběhnou
v listopadu volby do krajshich
zastupitel§tev a lR senátu, popř,
náhradnftů do senátu (za poslance EP),
Nás se budou týkat jeD volby krajské,
Do senátu budenr€ volit v roce 2006
současně s komunálními volbami,
PodrobDo5ti budou včas zveřejněny.

Protože v září začíná i nový školní
rok, dovoluji si popřát vš€m žákům,
učitelům a pracovnftům školy hodně

MimořádDé jedr,ání zástUpitelstva
obce se konalo ]5- 7, 2004 s tímto

]. Projednání zplá\.} auditora
a schválení závěrečného účtu za rok
2003

2. Zá§tavní snlouva pro SFŽP-ČR,
zajištění půjčky

k bodu ]: starosta sezDámil
přítomné se zprávou áuditora
pojednávající o hospodaření obc€ tj,
finančních operácích, hospodaření
s majetken, vedení účetníctví, plDění
finančních nařízeníátd.

Dá1€ předneslzpráVu o záVěrečDénr
účtu za .ok 2003,

Zpráva auditora wzněla velmi
pozitivně s patřičnými závěry, Výsl€dek
kontroly ukázal na zlepšení stavu na

lonto úseku oproti roku 2002. Příčina
spočívá ve zlepšeni práCe pracovnice-
účetní, ve způsobu práce auditora
a v opatřeních finančního Yýboru,

V lámci íozpočtu na rok 2003 byla
prov€dená finanční kontrolá obcí u ZS,
rovněž bez závad.

Mimořódné
iednóní Z.O.

vrdĎoýick občasník



s/o!,o slarosťy,., Mjmoiadné iednqru...

zdaru jak přiučení, tak i při známkování
a při zabezpečování chodU školy,

Ve čtvrtek ]6.9.2004 je plánováno
další zasedání zastupitelstva obce.
Předpokládaný program:

1, Zahájení
2, Volba návrbové kornise a ověřo-

vatelů, určení zapisovatelky
3, Kontlola úsnesení
4, zpráva o činnosti rady
5, 3. změna úz€mniho plánu
6, Dso cyklostezka Brno-Vídeň -

7, Různé
- inventarizace majetku ob(e
, koDtrola hospodařeníza íok 2004

(proved€ klaj nebo audito'
-ČistáJihlava přístup odrovic do

sdruž€ní
8. Usnes€ní
9. Závět
Začátekv 19,00 hodin na oÚ,

Zápky zjednání Zo letošního roku
jsou již k nahlédnutí
www,nasemoravá,czÁranovice.

od září budou změněny i ýráDky
naší obce, kde budou údaje pravidelDě
aktualizovány a píoVázány se stránkami
cykloturistické ýezlry Brno - Vídeli,
Akualizace jedněch se promítne
automáticky do druhých, Douíám, že
budou i přehlednější a zdrojenr
infotmací pto všechny uživatele tohoto

Ná ňěšlském liřádě v póhóřelici.h

Vídeňská 699 (naproti nádraží ČD) je
ot€vřena od ] ,září expozitura VZP a tov
úterý8,00 ] 1,30 a 12,00 14-00hod,

Dále bylo v Pohoř€licích
zprovozněno §tanoviště RZS (rychlá
záchranná služba), o výjezdu ro?hoduje
disp€čink v Brně. V případě potřeby
Volejte: ]55. Di§pečer lyšle
nejvhodnější vozidlo, Toto stanoviště
zlepší pokrytí touto službo! hlavně
okolí Pohořelic směrZnojmo á lvančice.

svoz nebezpečnýCh odpadů bude
V našíobciV sobotu 9. října 2004v době
od 8.00 do ]0,00 hod, Zastávky v tomto
pořadí: Kop€čky, Přibická, Náměstíčko,
D}'llr oÚ, vždy po půlhodině.

Jedná §e zejména o plechovky od
barev, obalů od postřiků, zářivky,
t€l€vizory, elekronika, leóničlry,
mrázničlT, Létq] odevzdávejte do
lékáren, pneumatiL,y do pneu§ervi§ů,
akumulátory na obci,

k bodu 2. Zástavní smlouva na
zajištění půjčky na dokončení
kanalizace ve výši 11,472.000 Kč .
jištěno pozemky, budovou Zs, budovou
Čov, ro; i;tani uuaov musí b]ýt zajištěno
po c€lou dobu, smlo0va je již schválena
sFŽP.

Usnesení| Zo schvalujeI
l. Zprávu auditora a závěrečnýúčet

za rok 2003
2. Zástavní smlouvu č. 073296l1-Z

týkájící se zájištění půjčky od sFzP-ČR
ukládá: 2,] Podat návrh na zápis

zástavni]ro práva dle smlouly
2.2 Zaji§tit vinkulaci pojištění dle

zástálr'ní smlouw
Učast l1 členů oZ. 3 občané

V měsici květnu zaPočaly Pláce na ll,
etápě. xonkúr? na dilo 2Gkal podĎik cot^s.
závod Zno],no, který ve Vl3novicích
dodělával l,etapu kanalizace,

Práce byly záPočáry v Uli.i sádová
a Pokračovaly v llici U hájku a lvaňská,
součásně se záhájily práce óá ulici Lipóvá
a Přibická, Následovala ulice Květná,
sokól§ká a Lipová, V posledních dĎech
čeďence zabájeny práce ná Přibi.ké, které
tNaly do l5. 8. Poslední etaPou je ulice
Polníá llásá přes Dolinu, Ná§ledovát budou
další ulice Lipová, Přísnolická atd.

P.ozatím pláce pokíačují pod vedením
mistré Mi.háliska velmi dobře, Je
Panatováno na Prodlo!žeDí kanalizačnich
rrás ! pásmú Ýý§tavby na tváň§ké a U hájk!,
v ýPnU začala montáž Přípojek nó Lipové
ulici,

od žáhájení prací bylo polóženo ..á
2000 m kanalizace, Provedeno 28 šacbet
a bylo whloubeno na 5000 m3 zeminy,
snahou prácovóíků je óchraná výkoPů
a L]klid v ulicích, kropení sjlnic ke snížení

Je třébá, abyobčáĎé mělirrpčlivosr než
skončí veškelé poráce a uPlóví se vozovky
položenin asfakových Pásů a sami Pak
vózóvlry očištili ód pGkú á prá.hu, Tím
přisPějí k úklidU vesĎi.e.V každém příPádě
je nutné si vážit všeho, co se ve vesnici

Pró iĎíorňovanóst: rózPoa€t ná tlró
akci Podle nabíd§ činí 23,142,529 Kč,
z toho jen naterjál l],426,152kčaPráce
1l.,716.377 Kč.

Ilcrncrlizcrce
polrraČuie

Naši rodóci
Naši rodáci - známé o§obno§ti.

V€ Vranovidch se najde řada lidí,
keří v€ svénr životě qnikli ve svém
povoláni, sportu n€bo jiné činnoýi,
Vdnešním čIánku se zmíníme ojednom
z nich a to RNDr, oldřichu Bednářovi,
kerý ve svém životě dosáhl lynikájících
výsledků jako sportovec - nářaďovec,

Narodil se ve Vranovicích 3,5,1923,

8ymnáZiúnl návštěvoval v Hustopeči
a v Brně, Po zkončení 2- světové války
navštěvoval přírodovědeckou fakulnl
v Brně a v roce l948 začal učit tělesnou
příprávú na průmyslové škole
V Břeclavi, Po zákládní vojně V letech
l953 - l954 pokračoval v dalších

od svého dětství byl členem
iednoty orla á svého vrchoh iako
nářaďovec dosáhl v průběhu let 1945 ,

1948 na základě svého taleDtu,
dlouholetého cvičení a úspěšDého
studia lysové školy, V této době byl
zvolen i náčehftem orla ve
Vránovicích. Bylo to v době politi€kého
uvolnění, kdy byla obnovena činnost
kultumích a sportovních oígánizácí po
dlouholeté německé ohpaci

Jako rynikájicí cvičitel žůčástni] se
v roce 1947 kurzu vrcholof/ch sportů
v Páříživ rámci mezinárod ní spol0práce
k získáni zkušeností, v témže roce
dostálbratr Bednář od nriDistra škol§tví
pohár jako D€jlepší Dářad'ov€c za rok
]947.osobně mu jej př€dal ministr
stránskí na župním sl€tě v Hradci
KráIové,oc€nění §e qýkalo d'§ciplin
předv€dených na nářadí hrazda, kruhy,
bradla. kůň na šíi a dél.

v této době vedl též družstvo
nářaďovců, které jezdilo po celé
Moravě na pozvání tam, kde se konala
veřejná cvičení, V druž§vě byl žařázen
K]imeš Jan , Hofman Lad'á, Mahovský
Franta, VáclavikJosel ProcházkaJosel
Dofek Jaro§lav. Vmnovické družstvo §e
zůčastnilo cvičení na těloýýchovné
slavnosti v Bazilejiv€ Švýcar§ku,

Za i}to minrořádné záduhy a tozvoj
oíelského hnutí ve vranovicích obdtž€l
RNDr, BedDář čestné uznání od

Předsednictva Č§, orla při pří]ežitosti
jubilejního sjezdu v roce ]992 v Bnlě,

l B,P,B. P.

Vldnovický občdsník



Hospodrrření obce v polovině volebního období

Dňe 15,7,2004 došlo na mimo-
řádném veř€jnérn zasedání oZ
k projednání závěrečného účtU za
r,2003,

DomníViám se. že toje ten správný
okamžik k ohlédnutí se za hospo-
dařeDín obce V první polovině
vólebního období.

Volby do oZ obc€ ptoběhli
počátk€m měsíce listopadu I. 2002,
Usta\tjící §chůze nově zvolený€h
za§tupitelů, proběhla (z důvodu řešení
oprávněného odvolání jednoho

zastupitele k {í§ledkům voleb) až
16,12.2002-

NoVě zvolené za§tupitelstvo začaIo
ták píacovat až na počátku í. 2003

- 
a prvořadým úkolem v hospodařelrí

ídě obce bylo sestavit rozpočet na r. 2003
a rypořádat s€ s závazky obce za
poslqtnuté služby ve Výši dosáhtúí(í
téměř 7 mil. Kč, v tu dobu byla obec
V prvotní platební neschopnosti ve {íši
6,4 milKč, Tato skutečno§t a povinnost
uhradit vzniklý závazek obce v r. 2003
zapříčiDila. že dluhová dužba
k 31j22ooz Gplátky jistiny, úroků
atd,) byla ve výší 3],64 %

z opakovatelných vlastních rozpoč-
toyých příjnlů, Mimo uvedené závazky
za posk}tnuté služby měla obec
k 3l .12.2002 závazek w výši 6,712 tis -

Kč z titlrlu posk}tnťté půjčky z sFŽP na

budování kanalizace,

a
Druhý, n€steině v,iznamný úkol, byl

před zastupit€l€ postaven Zprávou

JmKU o stávu účetnictvíza r.2002.'Iáto
zpráva obsahovala varující závěr, byly
zjištěny nedoýatky, kerévedly k poru,
šení íozpočtové kázně. k neúplnosti,
neprůkáznosti a nesprávnosti vedení
účelnictví.

Uvedené skut€čno§ti vedly finánční
výbor k předložení obecnímu
zastupitelst\,t a následnému schválení:

- přeb}tkový rozpoč€t na í- 2003
v€ {ýši 5,5 mil Kč á tím uhíadit záýaLky
obce z předeš|ých let

- §oubor opatření k od§tranění
závad v evidenci majetku a v účetniďví
uvedených v kontíole JmKU

Rozpoč€t na r, 2003 á rozPočto{í
výhled na r, 2003 - 2006 byl sestáven
tak. aby bylo možDo provést úhrádu
závazků z předešIýClr let a následně

zajistit jedinou priorit[ na následují€í
období - a to dobudování kanalizace
pro celou obec, Mimo Uved€nou
prioíitu byla odsouhla§ena investice -
oprava silnice u Nádraží- na r, 2004 ve

Yýši cca 1,5 mil Kč.

soubor opatření k odstranění
závad v úč€tnictví obsáhoval několik
zcela konkíétních úkolů vedou€ích
k postupnému,,nafovnáni" rozporů
mezi úč€tní evidencí a skutečDým
n.jetk€m obc€. Na odstranění
zmíněných n€dostatků úzce spolupra.
coval auditor. který v polovině r, 2003
vydal informační memorandum, kde
pojmenoval příčiDu nedostatků
a zárov€ň poskytl starostovi obce
a účerní maximá]ní součinnost
v odstranění nedostatků,

Vyústěním nápra\ry íninulých chyb
byla důsledná inventura ma.ietkl obce,
zejnténá potonr dokladová invenfura
jednotlivých účtů, Bl tato inventura.
v7hlé.]ém ke své náročnosti
a důslednostia vzhledem k tonru, že §e
musely zůstatlf účtů několikrát velice
podrobně odsouhlasovat, neproběhla
v ptivodllě stanovených tennínech,
došlo k odsouhlasení ma.ietku obce
s účetní evidencí,

odměnou za toto minořádnó úsilí
bylVýtok auditora: b€z Yýhrad - nebyly
zjištěny nedostatky,

Zároveň je nutné uvést několik
konkrétní€h čísel ze závěrečného účtu
a dokládaiící.h hospodařeDí obce:
Závazv obce za služby|o, Kč, závazlry
za posk]tnu!ý úVěr : 6,772 tis, Kč Gtejný
jako k 31.|2,2002), dluhová služba
0.85 %,

Pro úplno§t uvádím že k 30,6,2004
se hospodářské Ukazat€le ob€e
nezměnily a čerpání rozpočtu je
v souladu se schváleným rozpočtem,

Dosavadni ýýsledlf lrosPodaření za
polovinu vólebni]ro obdobídokazljí. že Při
důsl€dném rozPočtovém řízení ob.e
a důslednou kontlolo! je možno zajistit
řádné hospodai€ní a zeiména potom

Průhledné a koDtrolovatelné financováíí

Nesm'však vést k §ebeu§pókojení, Pro
zácbování a další pósluPné zlepšování

v oblaýi úaetní evideDce a celkoÝébó
ho§podařéní obce je nutné:

, zájistit PŇběžné vzdělávání zaměst.
nán.ů óbecniho úiádú, íormou absolvování
dlouhodobých, PříPadně Pravidelných
školení v oblasti účernicrví,

_ důsl.dně řídit a Daplňovat óPráry
a investice do obecní}o ňajetku v souladu
s rozpočty schváleĎými obecním zaý!Pitel
stvem. Nepiipustit zahájení další.h
inÝestičních ak.í a oPlav. ktelé n.jsou
zahrĎuty v lozPočtu obce, a kleré nejsou
v předstihu 2ájišlčny dokumentačně

závěrem si dóvolínt ryslovit
přesvědčení, že na uvedený(h výsledcícb
hospodařeóíobce má, mimo jiných, nemálé
zásluby i finančni výbor, kreď Předk]ádá
zástuPitelstvu ke schválení loční rozPočty
a případĎá !ózPočtová oPatiení a tim se

ýýznannlě Podní na fiíančním řízení obce,
TíD, že sestavil harĎóĎo8ram odýlaDění
chyb ve vedeDí evidence Ďajetk!
a účetnictvi z l, 2002 á svojí důslednou
kotrt.olou (někdy i zá cenu nePochopení
někteď.h zástupitelů) se také význaňně
podi]el na řádnén účernln zakončení
l,2003.

ADi následljici ioky nebudou Pro
finan(ování óbce jednoduché, V letošníň
ro.e již byla zahájená největší n]vestiční
akce tohoto lolebníhó období dobudo.
váníkanalizá.e ve zbývajíci částiobce, Tá(o
ióveýice Předýavuje bódnotu téněř
27.8 mil. xč a bude dokončena v měsíci
květnú 2005, Financování bude píóbíhár ze
dvou zdlojů a to zdrojů ob.e _ 50 "i a dále
zdrojů sFŽP - 20 x půjčka a 305 dotace.
cilem í]nánčDího iízeníobceje. áby ía konci
volebního období, tj, k 3],l2,200ó byly
dokončeny plánované investični akce
a óprár1 a zároveň, aby neméla obec
nekontrolovatelné ráýázky za Posk}tnuté
službya byly dányveškeré Předpoklady pró
řádné sPlácení Pťúčb sFŽP, klelá blde
k 3],l2.2006 ve výši ]],472 lis. Xč,
K zabezpečení toboro cíle byl finančním
výborém zPra.ován výhled rožpočru na
r. 2003.200ó, kteď je každoročně

plojednáván všemi

Věřím, že za PředPokladú důd€dného
dodržováni zásad fináíčního řizeni
á dodlžení invesličnícb Priolil, se Podaří
nastolený trend v bosPodařeni obce nadále
udÉet a že nedojde k opakováíí stejDých

chyb jako v r,2002,

r lng,Jan Helikar
předs€da fi nančnaho ltiboru

vííĎovický občasník



Co s broilery?

24. června t,r. byla na veřejném

zá§edáni zastupitelstva obce (zo)

opětovně projednávána otázka Cho!,U

hroileru v alealu "Kopetl§ , Prolože se

s tonetnym ýisrupem z jednáni

v podobě věty foímulované v usnesení

(za§tupitelstvo si odhla§ovalo postu-

povat Ý §ouladu s p€ri(i, což znamelrá

uděldt vše pro ukona€nicho!1l blojlerů)

hrubě neztotožňuji a rovněž proto, že

mluvčí petičniho lýboru paní

Humpolíková považovala za vhodné

tento problém široce m€dializovat

v tisku. n€ní §nad od věci, domnívám se,

píezentovat i druhou stranu jedné

mince. souvislosti. na něž se
v emotivním ovzduší zasedáci mísnrosti

poněkUd "pozapomnélo ,

sám dlouhodobé prac Ji Ý téžkém

píůmyslu, r€dy oboru, jež značně

zaréžUie ž,votni prostiedi, siruáce

v mojí současné firmě je v podstatě

zc€la identická s 'Ýraiovi€kýnri

bíojlery -za rotality fábrika posraýípro

§loi€ zaměstnance byrovky, Pocho-

oitelné, v záimLr "komfonu píácuji(ích,

co neibliž€ vratnici s pichačkami, A dále

pochopirelllě, réméi l00i souča§ný(h

náiemnků všech réCh(o b},tů j§ou již

bwalymi plJcovni]ry tohoto záVodU

zab}.ýajlcňo le hhlanou, zapá,hajicl

] k óUiivou !"i,íoboU hlinikotich odlirků,

\6emožná opatření vedení podniku

proti těmto doprovodným jeldm jsou

sice stále na programu dne, ovšem

někdy to př€ce jenom i přes veškerou

snahu "zakouří nebo zasmrdí', A právě

ze srrany bývalých pracovnftů,

nájemníků zorganizovaqých v občanské

§druženi, je závod už nějakých pět let

bombardován dopisy, podněty, p€tice,

mi, Kontroloři, inspektoři, €kologové

a ministerští úředníci si zde podávají

dveře,,.- A protož€ js€m tedy měl

dostatek času o €elém problému

přemýšl€t, zdůraznil bych:

1. Argumentovat základní li§tinou

nráv a svobod mi v piípadé €hovu

irojterů neplpadá piíh§ šťástnym

napadem p€ticnňo ryboru, Jistě,
souhlasim, každy nra pravo na zdrave

životní prostředí. V jiných článcícb

tohoto dokumentu se ovšem také

můž€me dočí§t napřftlád i to, že každý

má právo žlt v zeml. k€rou uzná za

vhodné. ., má pravo na důsrojne

bydlení, Lze si ji§rě velmi lěžce

piedstavit nedozůne následky

nékoordinovaneho stěhováni sra-

milionů imigrantů z třetího světa,jež by

vzáli tento výktad do§lova, Nebo snad

úDlnou celosvě(ovou destrukci trhu

s byty ph pomyšleni na !,yprázdnéné

slumy z předměstí sao Pau|a, Kalkaty či

Mexica,., Jak by přísně teoreticky asi

petialli !ryboí reagovat. až by do§áhl

7ruš€Di cho! brotterů. kdvby Zo
rozhodlo, že zá stoprocentního

Dřispéni prostiedků z íondu PHARE, by

mél b}Ť uvolnéný ob]ett na Kope'kách

piebudovan na azytove stiťdisko prc

tlpr.hhky z ceaen§ká, Afgan,sránLl, či

§ub\ah.íske Afliky, kr€ii se raké

o existenci "Listiny dozvěděli?
Zákládní listina práv a svobod má

Drosré hIávné dekIáratiVni Charakter, zJ

ieji hlavni posrani bych povážovdl

",^rrlni natlak' na !ouča5né tolaliíni
režimy aby zmírnily útlak svýCh občanů

či na sobecký průmysloYý s€ver , aby se

vzdal někteďch svých civilizačítích

"!ymoženo§tl !€ prospéch "chudeho

iihu", sDoieni s Víanovi(Hmi brojI€ry

mi íaopak připadá opravdu velmi

nedůstojné a úč€lové,

2, Domnívám se, že zemědělská

výroba nd v€nkov prosté parit. z,tím co

ta píůmy§lová §pl3€ do me§t, Tdké se

domniÝám, že pío§tě neni mozne

Veškerou z€nrědělskou a průmyďovou

\liTobu, která ohrožtúe živorní

piosriedi jednoduše zruilr. a VýToblry

Drosté dovezl (i€ba z ciny či

i.r."i-"nu, ui sl životni pro§tiedl nlti

tánr. "nás §e to přece netýká, na nás

oiece El Ňrňo neínůže", Take nelri

možné, domnivám 5e, piijmour

argument, ať si to př€§těhují někam

iinam (myšleno zrejmé někam

ioplostred lanů. tr k §amolám u leía,

daleko od veik€le civiliza(e a dopravni

infraýruktury, kde by to "nikomu

nevadilo"), Nemyslim si také, že by

existovala nějaká výroba, která by na

stav přírody měla kladný vliv,

Provedeno do důsl€dkť|. co tedy potom

s veškerou doposud lrybudovanou

průmyslovou á zemédélskou infra-

rtrukíurou? vÝrobu zru§lt, objekry

wklidit, nechat zchátrat a rozpadnout?

riclr zelených luk ná stavbu nolých

"ekolo8ichich provozů' už ostatně také

moc nezbFá. Nebo je snad reálné

přijmout myšI€Dh, že ze zdrojů přúmů

našich rodinných rozpočtů .!floučíme ty

z pitme ýiroby7 Budeme polom viichni

obchodnŇ, finananími porad(l c|

úřednilTve státní správě a bud€me živi

ze zpělu ptactva a ranní ro§y?

3, Z naznačený€h důvodů se
domníVám, že jednoduchá řešení

v takoyýchto případech píostě _
n€existují. Zrušit, zakázát? odýěhovat

huťaře zostrawa těžaře z€ Sokolovska

na čisrý vzduch na Vysočinu,

kontaminovanou spolanu v Nerato-

vicich srovnat se z€mí? Tamní

obpát€lé mají také jistě plné právo žít

ve zdravém životním Prostředí,
Řešení, domnívárn se, leží spiš€

v rovině větší oboustranné tolerance,

ochotě naslouchat názorům toho

drubého, dohodnout §e a dohody

Dotoln take dodržoÝdt,
V lokálninr méiitku n€lli opíaÝdu

nic jednodušši}o, než obvinit

za§tuoitele, že §e ne(hah 7voht (ke

korvtiiml, z rolum pova r avémd sry (islCi

korunaml, nic nedel.]l a nl piipominlq

občanů kašlou. V globálním pak

Di€lrllžet, že aNrtlnd lld§Na hhdovl ó a
nema vůbec piistup k vodé, hlávné když

Já mdm toaletu hygienicky 
'i§tou,použivam fotiž Br€f i5tončí v ř€c€,

v l€pštm piípadé v člsfiace), mam co

narankovat do nádrže a nekoŤnpro-

nisné pro 5eb€ poždduj i a i§ry vzduch ",
Tento l€dnodU(hý principiallll "já

pilstup", zcela podle hesIa košit€ bližšl

Dež kabár se mi prosrě jevi nadmlru

§ob€ckÝ vůči těm díuhým, kt€říVěcvidí

v naprásto jlnýcrr souvislo§tech nebo

ieiichz zkuienosri s podobDymi

problémy jsou nesrovnatelně větší

a proto proti němu toto ce§tou co

nejrozhodně.ji protestuji-

r Pavel Šťastný,člen Zo

Vranoacký občasrnk



Tak jak zapsal vranovický rodák
cyfil Dofek z čísla 8l ve Vranovicích,
Jntenováný opsal todinné zápisky po
otci a pokračovalv tomto díle, Z pasáži,
k€ré jsou zajimavé ryjímáme jeho
prožitek z vojenského života, kde
ztrávil sedm 1et,

Narodil s€ v roce 1891 jako syn

Josefa Dofka. Prožil §voje dětsiví ná
hospodářství, ve s{ých let€Ch dospívání
sloužil v Troskotovicích u lvlaítina
Bachla (]910).V roc€ 19l2 byl odvedeD
k 99, pluku 5. kompánii do Vídně.
Nárukoval v říjnu na 3 rolry, V srpnu
]9]3 byl přeložen do Znojma s plukem
do 

^Ibrechtských 
ka§áren. 7. §rpDa

] 9l4 odjelna ruské hranice do Halič€.
městečko Převorsk. Dne 28, čeNence
t9l4 byla lypověz€na Rakouskemválká
srbsku, Došlo k rozdělení celé Evropy
a to srbsko, Rusko, Anglie a Francie
proti mocnostem Rakousku a Německu,
k nimž s€ přidalo Bulharsko.

DDe 29. čeNen.e ]9]4 byla hrozDá
noc, bylaT hlášena mobilizáce, v noci
v 1 hodinu se všud€ bubnoválo, byly
t}.,/ěšeny Whláš}ry, panoval vell(ý
zmatek, Nádraží bylo plné lidí, všude
plno pláče a louč€ní. jeden vlák jel za
druhým, spočátku se vojsko vítalo tak,
že se káždénll jednotlivci dostalo
dárků, Jezdili sen] na dráhu z okolních
vesnic lidé s povozy a Vozili chlebá,
máďo, Cigar€ty, koIáče, všelijaké ovoce,
konve nrléka stály na ledě' U Fialů ",Jak
měl vlák přijet, tak Chodili kolem vozů
s košama á vojínům se to rczdávalo, až
bylo chladno tak s€ Vářil čaj. To §e
opakovalo u každého vlak]. Čekárna
l, třídy na dráze by]a plná rozličného
jídla. To tNalo nějaký ča§, alejak přišla
rekvizice bylo po Všem, neboť anirolnft
n€měI pro s€be dostátek jídla.
Rekvírování bylo strašDé, na každou
obec přišlo několik vojáků (Víanovice
12) chodily dům podle domu, vše
prohledali, kde n3šIi Děco schovaného
to vzali a ještě majitel byl trestán
pok tou,

Lidé byli celí pře§trašení. t3k ž€
mouku a obili zakopávaliveD do země,
do chléva pod přední nohy dob}tka,
u/trhávali v kuchyni deslry pod
postelami, tam do dolů to schováVali
nebo stávěli takové přístřešlry a z hůry
to tam spouštěli, Lidé by]itak znrateni,
že mnohý aDi nevěděl když vojsko
odešlo, kam to zakopal, V roce l9l7
brali i dob}t€k z chléVů, co se

z.el-Vírova]o to musel ho§podář
odevzdát, takže byly chléw načisto
q,píázdněné, Již rok i915 přinesl
útrapy pro tolnfty. rekvírovalo se obilí,
dobytek, brambory. sadba brambor
práVě začala, kdo še] sázet musel mět
potvrzení a tím se r}kázal vojákům,
kteřímělihlídku za dědinou na cestá€h,
i v noci, aby nikdo nemohl nic rynést

Toho roku začalo naše (rákouské)
Vojsko postupovat až k ře(e 8uku v
Rusku. Na to lTpověděla Válku
Rakousku ]táli€, V prosinci přijel náš
voják z flonty, z nrěstá Llck na
dovolenou a vracel se 2. ledná do
Znojma a 3.ledna obdržel telegram o
únrrtí otce. Znovu odjíždí domů a na
frontu se v.a(í až 20, ledna 19]6.
Znojemský pluk ]ež€1 za nlěstem Kolky,
Přidělen by1 k l]. kompaDii 99. pluku,
začátkem května žačali Rusové
ofenzívou, kte.á sejim zdařilá a vojska
bylá zatláčena až k Rožišce. Na těchto
pozicích se zůstálo delší dobu, V červnu
a čeNeDci došlo k velkým bitvám
uJánovky, KružatiDu a Ugly, Tam ztratil
regiment přes polovinu mužstva, Pak se
budovaly zimní šle]únay u Ro\,novaldu
U rněstečka Mělnice, kdesezůstalo přes
rok na místě (až do l0. řúná 19]7)-
Toho dne odeje]y jedDotky na italské
ííonty a po čtyřech dnech byly\floženy
v Lublani.

Dne 7, ledna 1917 piijíždi Da

dovolenou na které se óženil 30. ledna
§ M,Bartošicovou, Po dóvolené jel zpět na
íuskou írontu přes xrákov, |endřeiov.
Kiel(e. lvangorod, bblin. cholm, Kove1,
LuPito!, až do rivjatek, odtud Pěšlq áž do
Rovnovaldu. TeĎ íok byl ruský car svržen
z rrůnu a iĎternován v sibiři a prozátiĎní
vládá zvaoá Kelenskébo !,},jedíávala příměři
v Brest Litevsku, Ale německé vojsko toho
nedbalo a chtělo rábĎout dál. Nato se ruské
vojsko lozPádlo, NěĎci toho chtěli lyužít
a spojili se s r , bolševilry, Ploti nim se

Postavilá náše a.máda složená z lašich
zajátců tz!. Če(hoslováků. Rakousko
Uherské vojskojelD z velké částina ltalskou
frontu. Přesunula se divize ipluk (1l,9,)
přes Budápešť do Kraň§ka, hlavniho měsiá
Lublaně, odtud již nedaleko byló itálská
pozice, Náše jednotlry mnoho zde zkú§jly,
cclý mě§íc do njcb pršelo při čemž bYly
každý den na Narši,ltálové byliodtud bžy
tl,tlačenia rák Poaátkem prosince byly naše
jednotky ! §aĎé ltá]ii. V Prosincibylá velká
ofenziva na koPci^zaIoĎe a monle GrapPa.
Mnoho vojska zde pádló a jednotlq se
nuselyvrátit do narých pozi(, Tan nnroho

vojská Pónlzlo, voják Dofek toho čású byl
u trénu, ale nic dobrého ,lezažil. Nocemi
dováželik regiĎeĎru co byIo tieba,

Frontá do této doby (iina |9]8) sc
réměř nezněnila, 24. řijna byl podniknuta
italskýn vojskeN geDerální ofenziva
podporovaná Američány á 

^ng|jčany. 
Náš

Pisatel by1 27, řina zajat u Děsi€čka
PriDierá. Miňo iěj objevuj' se zde vó]áci
Pró.házka z lvaně, Lounek z Vránovic č,65.
N4jca lohan z \4asatic a V3lášek Rudolf
z Přibic, Byly zde §,rvóieny 3 tábory, PN,]í
sejNenoválRozá u Basame. dNhý cit3delá.
rřeti PU§ta Arzicúa. Ta třetí bylá jednotka
lé8ií, kde se oašin zPMl velmi špátně vedlo,
neboi Pies celoU zimu áž dó štěpána byli
pod staDy, 25, Prosin.e §vlékli sta!é
rakouské hádry a oblékli si československé
lnilormy, DrUhý den šli Co le8jonáři dó
soma LóĎbardo nedaleko Miláná. kde
zrráviIi 4 měsice, vo.jín Dofek byl piidělen
k 5, praporu.2. rotě, Káždý PráPol měl l000
múžů a takových tam bylo 55 práporů.To už
vznikla ceskoslovenská íepublika
s Plezidentem T,c,Másárykem,

Píše se lok l9]9. ]eště neniúplný klid,
Mad aři ne.htčjí pO§th slovensko. kteíé nám
Dohodá přiřUa a kteíénám dle historických
práv přináleží, ohrožuji naši rePubliku
obsázóváiíin híani( silnýn vojskcň. Naše
répUbliká má málo vojska á próió žádá
velení ltálie aby lydaly Čechy k ryrloření
dnrbé armády,Po přúezdu domů byli češt'
Ýojáci Piesunuti tlansporrem ni slovensko.
5, prapoljeldo Žilinyá od 6, dúbna tam by|
posádkou Děsta, 2, rotá byla piidělena do
V itek a voják Dufek k!ójenské Policii,

V Ubrách vedl §práýu hlabě xa.o]a, ale
následkem pařišské koDference, která nám
přiřklájcště dalších pět stolic se trůnU vzdJl
a pusril lládú sovětŮm, kterýĎ byl v čele
Bela Kůhn žid, Bolševici !,trhli ihned na
slovensko, což se stálo počátken května.
Češti vojáCi nuseli ihn.d ná hlaDici Ploti
nim a došlo ke ýážcé ! $l8otarjanova.
odkud se nluseli sláhĎoút zpát§ k vliIi
špafuému spójéíi, Dalši bojův§ byly
U Plrnok! U Rožnaw a u Plešivce.4, čeNná
lzavřeno příměři. voják Dofek v této době
20. čeNence dost3l dovolehku, povýšení
(ryznamenáDi) a více se k vojsku Ďevíátil.
Téměř 7 let bez 2 měsíců, co u vojska byl,

Jebo PráPór §e vlátil do cech na něDecké
hranice do Nýrska, Za zmínku stojí že 27,
řljna ]920 do(házik čáýečDé nlob]]izaci5 ti
ročníků následkem piijezdu Ka.la
Habsbu.ského dó Uher, kerý se opěl
pokoušel o tnln úhelský, Záměl se nezdařil
a tento byl z Uherrypovězen a atyřdohodoú

l dl€ rodinného zápisu,
zčástiupravil8. P.

vrdnovick; óbčdsnik



K výročí založení Orlcr
rnyslirreclrého spollru

Tělotkhovná jednotá orel bylá ve
Vranovicích založena 28, řina ]919,
orgaDizace postupně získávala ná

Vesnici své členy od těch nejmenších
žáků a žač€k. dorostenců a dorosteDek
až po muže a ženy, Jako zakladatelé
isoú dnes považováni bíatr Mtá§€k,
Toncr Metoděj, LoUnek]o§el stárostou
byl Procházka Joset Do této starší

8eneíáce patří ještě pozdějši staro§ta
svoboda Jan, náčelnic€ Šebková
Ludmila,Hldličková Helena, cvičit€lk]r
Mahovská Hel€na a Urbanová Hel€na,
V této době, třícátých let možno
počítat, že spolek měl 50 dospěIýCh
členů, orlovna bylá postavena Da

pozemkl p. Františka Horáka
v hodnotě ]00 tisíc kč a lybudováDa
péčí svých horliYých členťl, stáDek pro
těl€snou přípravu sloužil ,lejeD pro
c\rič€ní a lrry, ale byl uzPůsoben pro
ochontické divadlo. zábary a jiné
kulturDíákce,

organiza(e sloužila tedy k rozvoji
těI€sné \.ýcho!y, Pořádaly se veřejná
cvičení s dalšími j ednotami oíla Z okolí
a tak se navštívily jedno[ Přísnotice,
pak záse Uheířice, Křepic€, Němčice
atd,cestoválo se tehdy na žebřiňáku
s koňmi. na kolách. pořádála se cvičení
i ve vranovicích u wenischů na dvoře,
PamětDíci si panratují i be§ídlry
o vánocíCh v tělo(vičDě, plesy
a divadelní pořady, keré \ycházely
z aktivity čI€Dů orla, Při cvičeních
a §lavno§tech se používaly cvičební
úbory a orel§ké kroje, Byl to spo]ek
katolický, kteď §jednocova] předevšíIn
č]€ny lidové straDy, slavnostní c.r'ičení
se konaly i na úrovni žUp- Histofie orla
je veImi složilá, n€lze přesně
komentovat pozástavení činnosri
V době okupa.e a v pozdějších let€cb
kontunistického režinl]. Můž€me říci,
že orelexistovaldo íohl 1940, později
od roh 1945- 1948, následně od roku
1990-

Do mládší 8eneíace, kteíá pů§obila
tě§Ďě před německou okrpací a hlávně
po roce 1945 možno zahmout b.atra
Bednáře oldřicha, Hrdličlry Franliška,
Soukupa V., Procházku otto, Štěrbu

Jo§efa, ]-an8a Antonína, Hronka
Františka, Valáška atd, Rok l945
znamenal určité oživení, Byly to
dožínky, které sjedlrocovaly mládež

orla a sokolu.Vroce 1946 pořádá]ore1
už samostatné veřejné cv'čení na

Rozvinula se činnost i ochot-
nického divadla, kdyv roce l945 to byly
3 předs(avení, v roc€ 1946 4 před-
stavení, 1947 už 10 představení.
Nemluvě o každoročních ples€ch,
tě]o(vičné akádemii v roc€ ]945
dět§kých besídkách, nářad'ovecký.h
závodech a dalších akcích-

Přestávka v letech ]948 - ]989
ovlivni]a De8ativně další íožvoj orlá,
Proj€vil se malý zájem, který \,}cházel
ze §kutečnosti, že členstvo
zestárIo,starší8eneráce odešla a vlastní
atei§tická týchova omezila n€jen
náboženskou aktivhú ale i polilickou
činno§t lidové §t.any. Přesto §e konála
u§tavující schůze dne 28, 4, ]99]
s ci]em obnovit činnostjednoty orla ve
Vranovicích, základnu jednoty tvořilo
]5 členů, z nichž byl Uýaven 7 člený

lýbor ve složení starosta R€né Nešpor.
místostarosta Jan KJchňavý, j€dDatel
Marie Faměrová, hospodář RNDr.
oldřich B€dnář. Dáčelnft l-ubomír
sedlář, náčelDice Jarodava Šťastná,
revizor Masta pezlarová.

N4alý zájem mladých lidí o člensNí
a poýupný odchod členů výboru si
\ynutil požadavek o zrUšení orgánizace
orla k 30.1,|996. Ke zrušení došlo ]4.
6, 1996. Tím došlo i k prod€ji orlovny,
ktelá zá dobll totálitního období byla

l lDformac€ RNDr, Bednář.
píMrákávová, B,P.

Na uliciPřibickou se! noci zaioulal Pes,
Mčák nožná kříž€néc vlčákJ s oýiákém,
Nevim, RáĎo 1ežel u přftoPy. Chvilkama
poPošel a lehl si na jiné misto, pózoroýal
pracovni].f, ktcří dělali ná káDaliaci,
Nikoho neobtěžoval. nikoho neohfožovál,
jen jakoby wčkávál, Neněl ýého pám.
tnožná Da něho čekál,

Později odpoledne vzal do rlkou jebo
živor člen nlysliveckého sPolku P, R.V.

|akým právem? 8yb slyšer i.dĎa lána
z pušky a Psí nářek. druhá lána náiek
pokračoval, Třeti úistiel, Zá deser miĎUt
by1o možDo Pána R.V, vidět. jak ponalýD
tempem jede Ďa Ďórorce Po Přibické
á v ruce držípušk!, Pes asideset metíů před
nin celý ód kne šel klidným klokenr
§měr.m ke hřbitóvu Nebíánil se neútočil.

za nějáko! .hvi]i bylo slyšet další tii
výýiely, D'lo bylo dokonáno, Prám se,
jakým práveň? sáĎozřejmě, Psi se nesmi
samipotulovat po Ulici, Ale někdy se stán.,
že pes Ďechtěně uteče, Dal vŮbec někdo
romuto psovi šanci. aby si hó Jehó pán

,lašel? Proč Debyl odchy(en a dán do útulku?
Dokonce když pes někonuUblíží, nesmíbýt
zasiřelen a musíbýt dán do útulkU z důvodú
,}šelie,lí laůli vzreklině,

Zvěrolékai nesní ukonait injekcí živol
zdrávého psa, Myslivec Drůže všechno?
Aještě tímlo zpÓšóbem Šesl výstřelŮ na
j.dno nebláĎí.í se 4íře. A k tomu
podotýkáú ná obydlc,lé U]j.i, Zákony
zřejmě Platíjen pío někoho.

Podepisovat se Éději nebúdú, snad

l

služby v oblasti vedení účetnictvi, dani, mezd, ln§lalace
a zaškolení účetního §oftWare na Pc p]o podvojné účelnlctví
l daňovou eMd€nci (iednoduché účetnictví).

spolehllvě a za píiznivé ceny Vám posk},tneme komplexni služby
v oblasti ekonomiky, účetnictví, daňové evidence a mzdové aqendy,

Podle Vašeho přání zpíacujeme účetní, daňovou a mzdovou aqendu,
nebo Vám nainstalujeme píoqram na Pc a pomúžeme s vedením
účelnictvi přímo ve Vašífirmě.

Telefon: 5194l 8l ó6, mobil: 60331 ]46].
É-mail: daqmaí.mrkvlcova@liscali.cz

V oboru podnlkime od íoku l995.

Těšíme se na spolupráci při řešeníVašich požadavků,

ylarjovrcky občo§,.]k
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KULTURNí KALEI\D^R

předkládáme vám přehled zajímauich akcí, k?ré by se měly usku?čniť v období měsí.ů váří - listopad ]etošnko roku v niší obci, Pro
informaci uvádíme i rozhodující kulturní akce v sousedních obcích.

skduite informační plakáťJ v obci, deduiťe obecní rozhlas. lnformaci vám ródi poskytnou i oraanizátoři akcí.

KLUB DUCHODCU VINARl
4,9.
2,10,
6,1],

- koupáíi Čalovo, odjezd v 6,30 hodin
- kouPání Čalovo. odjezd v 6,30 bodin
- koúpáni, bližši podňínky búdou !pře§Ďény-

Přihlášky PřijíDá paní KiliDgeíoyá vCukrámě,

li§topád , saIónvín Váltice - dalšíiniorNace sdělíIng, Ši.h,

KNlHoVNA VRANoVlcE
od ]5.]0.začínáná,dráýorním středisku má8neroléčbá,
Plovoz Ie od Pondell do Palku od ]8 00 hodln, olgdn|.9e

šxou

4.]0. 8,10, se koná lýlo k iáoý., s pro8rameĎ,
Dt! ot.ýřef,lch dý.ří -ý íoňto rýdnU bude knihovna otevřena denně od
8-]2 hodin aod l4,]8 hodinpróvšechny, kreřimájízájem seznámit se

s čiDnoýí a nabízenými službámi knihovDy,
Črenářskó anú5tie - pťof,inutí póplárku za př€kročení výpůjční doby
1 měsícv příPádě. že čtenář vše(hny výpůjčky v poiádku vfáti,
co nabízí int.ňet -běheň.eléhó ťýdne bude Piist|,p k internenl
zdarma, Všem začátečníkůD posk}tneme instruktážní lekci,
R.arsrra.. zd.md - Pro Ďové čtenáře,

yÝsrnvn FoToGRAFlí
]0,9, - 8-]0 - je připrávená výstava fotogla6'. Vystanúe Maítin
Vamužka, Výstava.je unistěna v knihovně a otevřem §hodně
s provózní dobou ,nístní knihovny,

oBEc PŘlBlcE

],9,

30,9.

řien
říjen

, slavĎostnizabájéní školňího rok! - přivítáni
L třídy
pleĎární schůze SRPDŠ - lěloďičná školy
od ]6,30 hodin

- Ďaňáskové divadlo,.Proa medvídek a opička
nemůže do MŠ" - pro dětiMŠ a ], třídy

, ,,Mámo, úro, záoičme si spolu - zdrá!ótni
ďičenípro dětia lodičev MŠ na školni zahradě

- mobilní doPravní hřiště, výUká doPrávĎí
výcho!ry oa sokolském hřištj

- Dlákiáda, sledujte obecDí rozhlas
, pře§polni běh,6. íočník
- lnternet v Praxi, soutěžní odPoledne

,v l0,00 bódiĎ áUtokrósóvé závody
-y l0,00 hodin autoklosové závody
v 10,00 bodiD aurokrosové závody

.v l9,00 hodjn 4, svěceníviDa _ sá1 obecního hostince
_v.20 óo hódin silve§iróv§ká 7ábáva

26,9.
17.1o.
14.11-
27.12.
31 ]7

CYKLOTURlSTlCKY KROUZEK
]9,9, , celodenní .ykloturistický ýýlet dó údolí říčky

Bobíaw. sraz v 8.00 hodin ná nádraži,

Bčh.m řúna á listopadu se uskureční další celodenDívýlety
péý l nd kole, ci a Plotldm lechlo !,yletů bude We"en n.
plákátecb á bUderTblášen obecníĎ lozblásem,
Ulčřé jnformace o činnoýi kíou žku je možné najít na
\lŇ,Ďuiw€b,c,]cykló vranovi.e,

SOKOL VRANOVlCE
oddil silového trcjboj.:
22. 11 . , ll, li8a ťryřčleĎĎých díúžstev v silovém troj boji,

Začátek v ]0,00 hodin ve sporrovní hale,
PřIjďte povzbudit naše úspěšné borceI

OBEC VELKÉ NĚMČlCE

3,9,
]0.9,
17.9.
24.9,
|,]0,

6-]0.
15,10,

-v l9,30 bodnr histo.ický válečDý film TRo]A
,v l9,30 hodin náboženské draťná UMUCEN! KRlsTA
v ]9,30 hodin ákčn'6lm VAN HE§lNC

- v l9,30 hodin katastíofický sci-f] loňán DEN PoTÉ
,v ]9,30 hodin Pohádková verze

H^RRY Po]-IER VĚZEŇ Z MKABANU
, v ]9,3o hodin dob.odružná komedie PÁNsxr{JÍZDA
- v ]9,30 hodin íodinný film sPRÁVcE STATKU

V)íUpenky na lel, 5l9 4l7 222 hebó \i/W,365dni,.z,

Děkúkhe ýšefr olgdnizóťíň 20 špolupróci při ýydávdní tohoto př.hledu.

wdnóvickú óbčdsĎ&



§olrolslré Brno 2004

Ve dnech 5,_6,6,2004, se v Brně n3

sradionu sokola l. na kounicové ul, kona]o
sókóhké Bmo 2004, Byl. to sPortovně.
kúlrurní akce, kerou orgaĎizovalá župa

Jana Máchala Uýne jejími čleĎy) a žuPa
Dr, .]indry Vaníčká v obdobi mezi dvěĎa
slety v 1.2000 a 2006,

Každá tělocličná jednota měla
,nožnost si\abíat z nabízeĎých skladebjak
pro děvčala a Chlapce, t3k i pro dosPělé,^le
mělá Povinnost, qslat minimálnějeden Pár
na'Besédu", Náše T] sirybrala §kladbydvě,
a to pódiovou sklódbu pío starší žákyně
a skladbu š lávečkaDi Pro .hlapce a s oba
vamij§úe záčalihledat Pár, kerý by oašiTJ
zastupoval Bohužel njoik obou skladeb
lebyl dokonč€n, U dívek nebyl dostatečdý
zájem (ryičili pouzé a dívl9). Chlapcůn
6dešlá vedoucí, která se odstěhovala do
BrM, chtěli ism€ dobré iméno našíjednoty
udržet, Proto jsňe sé rozhodIi, že na
Molávskou besedu wšléme celou jednu
kolon! tedy čtyii páry, že budeme
motivovat letošni stárky, Nádik! besedy se
ujálá hned Před vánocemi Pání Duroňová
a nebyIo to snadné, nebolpokud se uěco tak
velkého má podařir, ie zapotřebí
dlolhodobého náoiku, Už v Počátku byly
plob]énrys Polryny p.o nádik besedy, PoPis
skladby a tím vIastně skládba sama, vzn'kl
dřívDež od borné těloqiční názvosloví, Tím
docházelo k rÍžĎénu !}světlení
á Pochopení určiťý€h pNkŮ v choreo8lafii
á samozřejmě samotného iánečnilto kroku
či úkonu, Tak např,,.Dvóji.€ se Pusti
a vřením vPlavo, obyaejnými kroky kždý
sán přejde na s!é mGtó" nebo .,zavěšeni
v PraÝých loktech".o jedĎotá, to jiné
provedení těchto úkonl] á už Při pNní

§edičné byly t},to rozdfly viděr, By1o těžké
rozbodnout, kterému pojetí dát přednost,
Proto kolekiv vedoucích skladby rozhodl,
že kolony zatančí besedu tak,jakji se §vými
vedoucími nacvičili, Téměř 40 let se
N,{oravská beseda (ani Česká) nebnčila, byla

PokládáDa za kapitali§ticky Přežitek a Ti.
kteří ji tenkíát tančili §i jeD márně
v2pomínáli, jak které taDce rypadaly, Jenom
pisně zůstaly stejné, Proto pli §lavnostním
lystoupeni v Brně byla Molavské beseda
uvedena jako,,Lidóvá !ese]ice",

co závěreň? Už v kětnu na májové
zábavějste mohliÝidět Moravsko! besedu,
Tánčilo ji osm párů - dvě koloDy a ty také
jely za měsíc do Brná. sice s menší
obměnou, to aby §e zbylé dva páry

MUsín samozřejmě poděkolat paní
Duroňóvé, zá její rynikaj íCí a trpělivou Práci,
Díky jí si naše T udlžela dobré jnéno,
A saňozřejĎě i Paní Pezlarové, za kroje,
kteíé byly středen zájmu vš€ch

Jen jedno mĎě mrzí. a to, že při
slavĎostniĎ nástupu za vlajkonoši naši,
mbdí, krójóvaní sokoli nestáli, ale opět
věíná 8arda, Nenán nic ProtiVěrné 8ardě,
Naopak §e jiň obdiwji, jsou duchen srálé
mladi a udržUjí si ve svén věkú dobróU
koodici, kt.rou by jim mnohdy úohli
závidět i mládší, ale to, že v novinách (MF
Dne§) je oPět záběí na Věfno! 8irdu
a leckterý, nezásvčcený óenář by si mohl
iict, že sókol je před zániken. Ďeboť

Mc

E sokolské Brno 6.6.2001
sťarcia sťórky z Wanoic, roč- 1986.
vyýoupení MOMVSKA BESEDA v rámci akce TJ. vtdoucí p. Duroňová.

léto slrcnrislrého
oddílu lcrguóři

vážPní
spoluobčané, ják
jste již z nadpi§u
uíčitě poznali,
dozvíte s€, co s€ v
našeín oddi]u dělo v
průběhu prázdlrin.

Nejdůl€žitější a největší ak.í byl
čtrnáctidenní tábor, kteFý se opět konal
nedáIeko Újezdu u Ro§ic tentokrát Ve

dnech ]7. - 3]. čeNence 2004,
samozřejmě, že př€d táborem probíha-
la důkládí,á přípravá a tábor se také sám
nepostavil.,, tetos jsme §i na rozdi] od
loňska, kdy jsme stavěli celý |ýden,
stavbu rozdělili na dva vftendy. AIe zpětš
k samotnému táboru, letos s námi byl
skauti, §kautky a naše vlčata která byla
na táboře úplně poprvé, to jim všák
vůbec nevadilo avelmibtzy se uáčlenily
do kolektivu, takže na táboře bylo 19

dětí a vedení, Každý táboí se braje
celotáborová h.a. ke které se váže
většina táboro{ích aktivit. Letos jsm€

se inspirováli odyssem á j€ho
putováním z Trojské váIky- sanozřejmě
nechyběla řada dalších her. opakovál]í
skaltské praxe, pú€ev kuchyni, večeř€
při ohníčku i slibot^ý táborák, při
kterém byl do skautských řad přúat
pouze jeden no{ý č]en, Uskutečnily s€

dvoudenDí a jednodenní Výpraly, Noci
strávené pod hvězdami při nočDích
hlídkáCh, cesty za neznámýnr již
důvěrně známé okolní přírody<
a nespočet dalších zážitků, tako\.ý by,

náš tábor.
Co dalši}o s€ ještě dělo

o prázdniná€h? Roverská družina Kláda
Uskutečnila \^ýpravu ná nově zakou-
pených lodí€h (dvě Pála\y a dvě
laninátlf) po řece Jihlávě, Také byla
koDečně zkolaudována klubovna.

Ted' už se soustředíme k započetí
nového skautského rok!, Také bychom
vás všechny. a hlavně ty menši chtěli
pozvat na ak(i Babí léto mezi skáuty
která 5e uskut€ční začátkem záříu naší
klubovny a v jejím blízkém okolí,
]níormace na plakáte(h a v místním

Jaguářil

vrdnoÝický občdsník
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Třetí neděIiv srpDu ll€tosjiž ]4., l5, a l6 §rpna) uspořádal sK
Vranovice tradiční slovácké hody se stárky z ročniku ]986, keré
jste mohli vidět na letošní májové. j€n s malými změnami, Již
několik let piši do občasníku da1o by s€ říci to samé. Leto§ se chci
podívat na hody zcela zjiného pohl€du.

Hody - co 5i pod tímto pojmen ,,vranovčák" představí. Děti
zcela určitě kolotoče a vše co k nim pátří, Pánové dobíéjídlo a pití
a samozřejmě fotbal. Ženy? Hodof/ úklid, pečení a vaření, A co
pořadatelé hodů? Zámyslel se někdo z nás nad tím? Nikdy jsem
nezajišťovala ták íoz§áhlou ákci,jakojsou hody. Na tři dny zajistit
kapelu, prostory _jak hřiště, ták sál, občerstvenípro hosty, rnájku,
§tátlry, jejich kroje, nic se n€smí opomenout, Dá to určitě hodně
práce a tohovolného ča§u.j€jich volného času, který byzcelaji§tě
mohlistrávit daleko příjemněji. Práci, zakterou Dedostanou žádný
p]at (v dnešní době je máIokdo ochoten udělat Děco zadaríno),
Konečně se dostáVám k tomu, co Vám ,,vranovčákům"chci ří€i.
V §obotu přišlo na zábavu 596 hostů a v Pondělí 271 hostů.
V neděli dopoledn€ Vás přišli pozvat stáfci na průvod a ná večerní
zábavl], Na průVod přišlo něCo málo lidí, letos méně, protože
chybéli ..malí stárci", a tím pádem jejich rodiče a prarodiče,
A večer? I-etos js€m na nedělní hodové žábavě nápočítala 83
hostů- Tako malá náVštěvno§t snad ještě nikdy v neděIi nebyla.
Ano, pořadatelé byli připíaveni, ž€ Da n€dělní hody chodí lidí
málo, že neděle b]i/á prodělečná, ale toto byla ostuda. Kapela
Zlaťanka hrála té,něř prázdnému paíketu, který pořadatelé
t€ntokrát (poučeni z loňského íoku) řádlrě Upevnili na dřevěDé
íámy a přibili,leč nebylojim to nic platné, protože několikjízd aut
př€s parket žničil všechno jejich úsilí, A podle toho táké híaní
}ypadalo, Jediné, co zábavu zachránilo, bylo lysto!pení stárků.
kteří půlnočním pochodem okamžitě navodili D,n ikaj ící atmosféru
a zlepšili tak náládu hostů o l00%, A by]o to tak jednoduché,
Vyměnili sitotižrole, Hošisestalistárkámiadívkysiobléklyiejich
kalhoty a rukávce,J€diné, co si hoši ponecháli, byly boty. ovšem
o to byl pohl€d na ně směšnější, DIoUhá stárka § vlasy Da ježka
a s věnečkem na hlavě, Kordulka tak nějak vlála kolemjejich těla,
a nepos€dný šátekkolem mohutných ramen, široká sukně a pod ní
chlupáté nohy ve W§okých holínkách, I nohy jednoho ze stárků
v černých silonkách a ve střevíčkách od jeho stáíky, D.ýolaly
bouřlivé záchvaty §n]íchu, Těch pár mladých hostů se okamžitě
přidalo k pochodujícím párům a o§tatDí se bavili a rozebírali
jednotlivé ,,stárky", Nejvýstižněji byly popsány nohy jednoho
nejmenovaného stárkajako 

'dráty do betoDu". Škodajen, že tuto
,,šou" vidělojen tak máIo lidí,

A t€d' si všichni položme otázku, zda má ltbec cenu pořádat
hodyvšechny třidny?Je to sice trádice, ale čásy se mění a itradice
se bude muset poměnit, Co námahy, ú§iIí a času toto všechno
pořádatele stálo, Ano. V sobotu byla ,,§lušná" návštěvno§t a na
pondělí se předpokládalo kolem 300 hostů. Mám však pocit, že
dě]at zába\,! v neděIijenom proto, že je to tradice,,, Není to pro
vranovčák} zb}tečné? Škoda, že si asi nelyslechnu Vaše názory.
Určitě bldou různé. Ale jen uhruba 50 v.anovčáků (ostatní
z n€dělních hostů byli totiž přespohi) mohou říci, že by se měla

vlanovick(, óbčdsník

Mc
JosefPavlů

První lrrolry nc

Jedí,ou z jara. to mi byIo tak o§m,
devět íoků, nám naši kolpili jízdní
kolo. Bylo starší, z druhé ruky, b}telné
a těžké s tvrdým sicem, štanglou
a zvonkem Da řetázku, Trápení s kolem
j§em měl Dejvíc já, Ze §icu jsem
nedosáhl, mus€l jsem pod štanglu
a šlapat hore dolů, ýo pět, sto_pět;
hrbiljsem se nedůstojně, o štánglujs€m
si odřel rit, pravou punčochu jsem
umazal šmír€m_ Tak jaká pakvelká sIáva
z takovéjízdy,

Dnes je to jednoduší. štangla na
kole j€ př€žitek, Mizí ity směšné
pohyby pod šlan8lou a šmírem s€ dnes
tisícová kola už nemažou.

]osefPavlů

o prázdninách jsme Dosívali
tatínkovi na štreku oběd. Tatínek měl
služební ohodnocení ' úpravčí tratě"
csD a celé dny těžce krompoval
a podbúel pražce, Zprvu jsme se
s obědeŤn střídali, ale nákonec to zbylo
ýejně na mě. V konvičce eíteplovou
polívku, v kabeli vdoll§] nebo šuláDky
s mákem, čutorka černé melty, š1o se
horko těžko, déšť nedéšť, někdytobylo
jen kousek po tratiza Lukšovo, iindy až
k Žabčicům nebo Dá druhou stfanu
k Pouzdřanům. chlapi pojedli ve stínu
křoví, kdo co měI, zalebli pod šípek.
ajznpoňáckou čepi(i dalina očia hodili
si šlofiká. Tatín€k si z každého jídla
odpustil pár žliček 3 konvičku dal
\.Y!ízat mně, dobře pokud v ní zůstalo
i pár Vdolků nebo placků, By] pri to
pozdíav od zajička. Toho pšonce jsem
jakživ neviděI, ale bránboračka od
něho €hutDala jako mana neb€ská,

l

S oběden



lllll UODAoTOPENIoPIYN
montáže Vodovodu (včetně 0dpadu), ústředního topení, plynoinstalace, dodání

materiálu, rozvody z oce|i, mědi, plastu, zaiistíme projeK, revizi, servis, kominíka

ltllltll

Miroslav §tlouhal
Kopečky599 

-

Milan Vtána
Vlkova 1 

-

628 00 Brno lt lt lt lt691 25 Vranovice

Tel.: 603 479 967
519 433 657

ltilti
I Tel.:6038,17455 E

544 214 482

Dne 9.10, 2004 v sobotu píovede

Sbor dobrovolných hasičů sběr
kovového odpadu ve vranovicích-

Žádáme občany, aby připravili

nepotřebný šíot na viditelné místo
k chodníku,

v}rboí sDH

V souvislosti s obdobím pívní
světové války Iněli bychom si všimnout
itěch, kteří položili §vé životy zá
tehdejší Rakousko Uherskou
monarchii. Nevím, kdo z Vás si přečed
tá jnéna vranovichých občanů zvěčnělá
do kamenného památnftu a kdo si

vůbec na ně vzpomene i z těch
vzdálených příbuzných k}tičkou. Jisté
je, že s touto řadou 56jmeĎ se najdou
občané mající k nim nějaký vztah,

Z údajů možno kon§tatovát, že na

bojišti Umírali převážně mladi chlapci
ve věku l9 až 26 let. možná nezkušení.
třeba odvážl]í. j isté je však, že zá císaře
umřít nechtěli. Najdou se tam i otcové,
keří uíníraliv€ věku 30 - 38let.

Tento kout u zdejši}o kostela, kde
jsou pamětní desky i účastnftů druhé
§větové Vállry by lyžadovalo přemístit
na vhodnější mísio, třeba nájít a upíávit
místo v paíčftu Wbudovanén
k památc€ na osvobození Daší vesnice
RA, K tornu bude třeba renovovat §to
deslryá památnft. snad se najdouvnaší
obci brigádnické ruce a peníze na tuto
akci.
l

Vedoucí prodejny hospodóřských potřeb ve Vronovicích
poní Jedličková oznomuie zókozníkům uzovření prodejny
v oreólu ZZN ke dni 29.8,2004 o otevření nové prodeiny

Prodej stejného

od pondělí
Po
§o

Zcnyšlení

v prostoróch budovy b|volého "SVAZARMU" ve Vronovicích,
pouzdřonskó 500 ve směru Pouzdřony,

sortimentu zboží bude opět zohójen

6. září 2OO4 v provozní době:

- Pó 8.30 - l5.30 hod.
8.oo - lo.o0 hod.

Nové telefonni číslo 5l9 433 408.

DěkUieme zo pochopení o těšíme se no Voší nóvštěvu.

I0

BP. E Požár v dolině vzniklý z nedbalosťi občana.

Vrgnovický občcrsník



Vrcrnovčúci to sú chlcrrrcí... Schůzlrc
pamětníků

,,vtdBovčúct to .ú .ht.tt cí
.ú. rú, 3ú" vš.ll od .. tta
Poř{.} nčlto.úl"
l.bo .nad dno?

v dnešDí době jsme obklopeni
spoustou věcí, kt€ré nám náš život májí
usnadnit, zj€dnodušit, či chceteli
zpřiemnit. Pak najedDou zjistíme, že
některé věci nepotřebujeme, protož€
dos]oužily nebo je jenom nechceme.
protože se nám nelibí, A nyní vzniká
otázka přímo nerudovská ,,Kam s ní?"
(§amozřejmě nemyslím tU sláInu),
Vše€hny domácnosti mají zap]acen
odvoz odpadu ve s\.ých popelnicích.

/. mají možnost Vylžívat kontejnerŮ na
'tříděný odpad. keré jsou rozmístěny
v obci, DáIe pak mohou Wužít
kontejnery Da dvoře oÚ. Zdá se, že
o n€potřebné věci je postaráno, ale
skut€čnost je jiná. stačí §e jenom proiít
V€snicí, nemusíte hledat v zastrčených

Nápř. přímo u \ybudováného
odpočívadla pro cyklistyna tráse Brno -
Vídeň. Vžd}t to je ostuda. Nepořádek,
kterýje u kontejnerůje víc než o§tuda.
Au dalších kontejne.ů - u nákupního
středi§ka _ kata§trofa, u,,svazarmu"
jakž takž, ná ulici Nová pornohlo přidat
jedeD kontejner na plast, možná. že by

bylo třeba ještě jeden kontejner na
papír, U sokolo\.Dy na Uli.i Lipová - co
§e nevejde do kont€jneru, je v trávě
vedl€. V odpadkový{h koších u nádraží
najdete v igelitových taškách odpad.
kteď určitě nevznik! na železnici.
Á všichni to sámozřejmě vidíme
3 kritialjem€ a kritizujem€. Proč ten
obecní úřad sem nikoho nepošl€, Proč
to neuklidí, proč nezajistí, proč, proč?
samé ptoč a přitom řeš€ní j€ úplně
jednoduché, ale je tám samé kdyby.
Kdybychom si t€n nepořádek n€Udě]ali
samj, tak by tam žádný nebyl! Jen my
sami §i můžeme za to, že máme v obci
nepořádek, že jsou pomalované zdi
v pod€hodu nádraží a nejen tam, že
kdyžužjenějaké místo, kde by si mohly
naše děti hrát. tákje zamčené, protože
by se tam vše zničilo. obec zvažUje
umístit novou,,lJ rampu" na sokolské
hřiště.Již jednala o pronájmu potřebné
plochy s TJ sokol Vranovice a radá TJ
sokol Vranovice odsouhlasilá pronáj€m
plochy, avšak za určiqý.h podmínek.
které by zajistily, že s€ již z tak do§t
zničeného hřiště ne§tane,,smetiště".

Položm€ si otázku| .,Kde se stala
chyba?" .,Kdo je za to odpovědný?"
,,Může za toj€n dnešnímládež nebo my
všichni?" ,Jak z toho ven?" ,,Není
zapotřebí nás vš€ch?"

Dne 1, srpna v ]6,00 hodin sešli se
na druhé schůzce v klubovně důchodcli
naše občanky Valášková, Němečková,
Kováčová, Drápalová. Bauchová,
Pecková, Goliášová, aby si popovídaly
o dalším tématu (pro ob€cní kroniku).
lybráného ze životá předcházející
generace,

B.P,

JARKA KORÁBOVÁ

PŘíjrm objtdrÁvrk

lEaql. 728 247 469

Mi§tío!§tvíČRjuniorů a dorostu se
u§kutečnilo 8,5, v€ sportovní hále
v MIadé Boles]avi.

účast za vranovice:
. Petr Biedermánn do 100k8, zvítězil

a získá] první místo celkoYým
výkonem 5l5 kg

. Tomáš Trávnft do 75 ks, obsadil 6,
místo celko}.ým v]ikonen 470 k8
celková účast 45 juniorů

Mistfo\,§tví Mora\,y v tlaku 5e
uskutečDilo 22,5, ve Vranovicích, Úča§t
50 závodníků usilující€h o postlp na
mi§tíovství čR.

útast,
a Jiří Fur€h do 75 k8 , umístil se na 4.

ínístě. pozv€dl l50 kg
. Pavel Plátenft do 82,5 kg umístil §e

na 6, místě, pozvedl |45 kg

Mistíolství čR v tlaku se
uskutečnilo 26,6,2004 v Letohradě.

útast,
. Jiří Furch do 75 kg, Umístil se na 3,

místě, pozvedl |55 kg

l,K

Pronrjrnu vinolrrrd 200 hlav

v zalradě vs vlrnovicích.

ld.: 5l9 433 257

Mc

setkání se uskuteční v sobotu dne
11, září 2004 V 15,00 hodin V Klubu
důchodců Vranovic€, Náves (Zs)

",]]
ozrurruje zllrÁjtrí pnovorov

NEHTovÁ Ko§MET|KA
zdmvorlí srŘtdisko vulovicr

L

ročnílru 1933

Wanoickj občdsník

]
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É ZŠ oživla. Školní rok byl zahájen. Připrcyeny jsou učebnice, sešiťy a pomůcky pro

Bedtrlrce
Toto číslo zalrrnuj€ aktuální článlry

k€ §věto\rym Událostem v tom směru, ž€
Vzpomínlry na l. světovou válku"
sotlvisí s qýročím 28.července ]914 (90

le0 od \Ypovězení války Rakouskem
srbsh.

obdobDé čIánky o "orlu začl€Dili

isme s ohledeŤn ná probíhající xxVlIL

olympiiské hry. kde jsme mohli
sledovat sportovce. zvláště nářadbv€e.
jejichž VýkoDy byly úžasné,

Děkujeme všem pisátelům zá
článl§] a těšíme 5e na spolupíáci 5e

čtenáři,
Pro velký zájem o obča§ník

Z\,yšujeme od tohoto čísla počet\..ýtisků

na 450,

l

a Práce na konalizaci u]. Květná-

ftdy: Maia eal/il,oÝá, Bauchavá Rúteha cen: 5, Kč. Wázi: ad če na 1993. Člslo učasnifu 3, níslo vldáni WahoÝice dre 7. 9- 2004. uávélka dalŠka Čish ]e 26. 11 uN
BrcgistoÝáno d. ftglon. ralaje 0k ú aiecbÝ aegistačni čislo: 3 / l)010l97, 

^wal1 
450 ks. Nep@šl' ja2ykaýau úpravaú. výroba: Iis]í . gačlk, lel . 519 425 897.

í',ť,,
[t ^.::i

I2 vraowickú občasnik

a _Ad,.,2ní:
BenešJakub

a

a

'l.t^,l

šťásnlýJan

sáIus Šteían

Tilšerová Růžena

;.

Záblacký Manin

Jebavá zlatuška

číhal František

Langová Bedřiška

81

75
8l
65
75
65
83
80
82

91

75
90
a1

Ř4en:

Wollin8elováLádisIava 75
odehnálBohuslav 85
Veselá Marie 8l
oblezarová Albína 8l
oujeská^nežká 8l
Hladíkjárosláv 65
Furchóvá Květoslava 75

KrejaiříkJároslav
65

65
73
75
80

a 1,1@žená n"lž"!slóí d L 2OO4

Llděk Zu8al a.]ana Kučelová
Flantišek stejskal a Petra Mácho!á


