
čísLo 1 . BŘEZEN 2oo5. oENA5 Kč

Slovo slcrros§
od začátku roku již uběhly dva

měsíce. Termín 28,2, 2005 byl jeden _
z telmínu, do kdy jsme zpracovávali
různé výkazy a hlášení. Dovoluji§itedy
několik čísel,

Např, odPad - z naší obce bylo

_ komunálníodpad (z popehic)283 t
- tříděný (plast, papír, sklo) 28 t

- nebezpečný(akum0látory,zářivky,
bar!ry)4 t
obj€mný odpad (ze dvora oÚ) 62 t
kaly z ČoV (částečně zahuštěné)
620 t

, celkem:997 t

Mimo to odevzdali naši občané
přes 100 t železDého šrotu doAtraxu.

čistí.na odpadních vod zde
protek]o 46 7l9 m3 vody. Čistírna
dosahuje velice dobrých qýsledků, Je
odstraněno až 92% znečištění. Zde bych
trochu odbočil. Dne 28,2. započnou
prá€e pod mo§tem na lvaň§ké ulici,
DokoDčení a propojení kanalizace z ulic
Přibjcká, PoIní, U hájku, sadová
a lvaňskáje tedy íeálné koncem břežna.
o tomto budou všichniobčané, kte|ých
se to bude týkat. včas informováni. Po
dobu prací bude silnice lvaň-Žabčice
neprůjezdná, včetně ulice sadové,
Průchod pro pěšíbude zajištěn po celou
dobu stavby. Za§távka .,Vranovice
železniční stanice" ve směru Ivaň,
Drnholec ie přesunuta o cca 300 m,

Tomuto je přizpůsoben i jízdní řád
áutobusů. občané z této části obce
budou při cestě autem n0ceni lyužít
objížďku.

Dále bylo zpracováno hlášení:

o wpouštění odpadních vod
(množství viz výše). poplatek
0,1 Kďm3 (ČlŽP)

majetková a provozní evidence
vodovodi a kanalizací v majetku
obc€ (ŽP)

evidence rypouštěných vod (Povodí
Mora\y),

Výroční zp.áva dle zákona
č, ]06/]999 sb. o inforínacích -
vyřízeno pí§emně 12 žádostí, Vš€chny
bez odvoIání,

Rozpočet 20(X

- skutečné přímy
28,553,937,-Kč,.....,103,35 % plán

- skutečné v,ýdaje
28.723.648,-Kč. , ,....97 ,73 % plán

Vyhodnocení inventaíizace nebylo

Aby čísel nebylo málo -

zastupitelstvo obce a rada obce celkem
přúály 130 úkolů, velká většina byla
splněna (provedena), nělíeíé úkoly
jsou tzv. trvalé,

Voda - dle telefonické inforrnace by
voda z vodovodu ve vranovicích něla
b:ýt v normě (30 mg/ dusičnanů)
z prameniště Nová Ves. studny se
zvýšeným obsahem by měly být
odstaveny, Předpokládá s€ dostatek
vody, V případě pochybností lz€ obsah
dusičnanů zjistit ío?borem vody.

Jak si jistě většina z Vás všimla,
změnilá se část krajiny , byly \ykáceny
topoly U fotbalového hřiště,Jednalo se

J€d!Éíí zo .. dnC 9.t2.2004

. zpráva o činnosti rády
zpráva o hospodařeni obce zá leden -
listoPad 2004, rozpoóové opatieni, náwh

problén firna ÁTR^x, zánitóící požádavek
občanů k nMhovanénu proÝedení oploceni
óbjekt! v uliciPolní, plojednat
sdružení qk]istická stezka Bmo - Vídeň
zahrnuje ]9 ób.i, zásrup(e za obec

prcjednání plodeje pozemků lesy ČR
schváleni obemě závazné whlášky obce
č.52004 k odpadůn, Záchováná částka
390, Kďobčarv.ok za poPelnici,
piojednáná změna v poplatcích v MŠ

ZoJchYalqi!,
. rozpoč.rná lok2005, příjmy 17,821,00orc,

výdaje l9,521.000 Kč
. whlášku č.52004 o hístním Póplarku zá

likvi&ci ko,nunálniho odpad!
. rYhláškú č,62004, která ruší whlášk!

č,52003 o neiDYestičním přGpěvku na žáka
Mš

. n ýšení odĎěĎ nelvolněDín čIenůN zo
dIe nařízení vlády č,591,2004

. plánjednánízo na lok 2005

ukkdfu
, roz pra.ovat ,o zpočet 2005 do položek

Jednóní Z.O.

ýrcnovicky občosnrk



sloýo storosM.. ledn(lni oZ...

o §tromy ve stáříokolo 60let, na hranici
životnosti, Někeré začaly zevnitř
trouchnivět a hrozil nekontíolovatelný
pád, Po lTčištění prostoru bude plocha

Zpět ke kanalizaci - po dokončení
části na ulici Ivaňské bude veškeré úsilí
zaměř€no na opra\,u povrchŮ. V této
době se projeldí všechny negativní
důsledky zásahů do vozovek. Po
zk]šenostech z první části kanálizaceje
nám jasné, že opíava nebude konečná,
v rámci reklamace bude provedena
oprava stávajících Ulic á k letos
opraveným povrchŮm se budeme
muset Wátit cca za dva lolry, Firma
posl§^lje záruku 60 měsíců,

Je připravena proj€ktová
dokumentace na inženýrské sítě Nová 2
(prácovní náz€v nové ulice), Rada
navrhuje náz€v U hřiště. Vodovod
Lipová a U hájku. plyn v ulici U hájku,
V nejbližších měsícíCh budou lTdána
příslušná povolení. sledujeme
a vyhodnocujeme možnosti získání
dotací či výhodné půjčky na §hora

Kultuíní komise připrávlje \rystavu

a trh vranovické jaro. Bližší
podrobnosti v článcích p, Rause a na
pozvánkách, které budou doruč€ny do
každého domu,

sušárna pohořelice - územní
ró,hodnutí- odvolání ohce á och.ánců
přírody postoupeno na kaj, Te,)
prodloužil lhůtu pro .ozhodnutí
o dalších 30 dnů (pro složitost situace),

Átrax M€tal Morava - splnil vešk€ré
náležito§ti ryžadované zákony a zku-
šební provoz by1 lyhodDo(en jako
vyhowjící s určiiými doporuč€Dími -
plovozjen v den,rí době (soustředit do
doby 7,00 - l5,30 hodin), osázení
z€leně směr€m k záýavbě,

Plánjednání Zo - 17.3, a 9.6. vždy
ve čtvrt€k v 19.00 hodin.

Plán jednání rády - pravidelně
každých 14 dní vždy v pondělí v 17,00
hodin, počínaje 10.1. ídalší 24.1.,7.2.,
21.z. atd,'J.

. dořeš't píodej pozemku p,č,PK 2254ll
Lesúm čR

. svólát mimóřádné jednání zo zá účelem
dořešení investic€ - kanalizace

. tNát na záporném stanovisku k záněru
ýý§távby pIótú ná ulici Polní v náWhované

. wrozumět VaK a.s. Břeclď o Činnosti
súšámy Pohoř€lite á zeměděI(ů v o(hmném
pásmu vodních zdrcjů ná územi naší obcc
s ohledem na zho.šují.í se kvalitu vody

. dopracovar . předložit zo ke s(hválení
Dodatek ke sňlouvě § fi coláš .z iýkají.íse
temínu dokoDčení (52005) a splátek (rok
2005 9,7 mil,xč, 2006 žbytek)

. dodúet Výdáje dl€ ložpočtďých opatření
č,4 a 5

bere ná vědomí:
, zpráW o ČinDost rady
. zpláW o hospodáření za l _ ] ]r'0.4
. Petici občanů §;kájí.í še plovózú na silnici

'cdnúni 
zo r. dnc 27.1.2005

. l€nálizáce, změná ve vedení tlasy (nová
trasa Dli.e Pólni, ples Doliny)
_ Projednány požadavlv ná ATR^X a jeji.h
postoj k podepsání smlouly k vedení tlasy

Podle vedení ob.e se životní pros§edí
opróti dřívějšimú provoz! ve \4taně

_ Atlax splňlje PodĎínky z hlediská

Pro náwh negovat pdběh lekolaudace
provozú 

^tráx! 
hlásoval polze l Člen zo.

ostatni.h 8 šouhlásiló s podnikánimÁrráxu
projednáDy odněny nelvolněnýfi čl€nůn
zo
Plojednán Plodej pozemků Lesům ČR
dóplněniIv ln8, Šlastný\4adimir

Zol.bvaluje;
. ladat stanovisto ke zkušebnímu Provozu

. odměny n.uvolněným členúm Zo ve výši:
- míštopředseda l0 000 Kč
- člen.ady 1 200 Kč
- př€dsedá výb, čikonise l 000 Kč

člen výbofu čikomke 800 (č
- čleD zo 300 Kč
s plátnosiíod ].1.2005

. prod.j pozenkl p.č.225,V] LesŮmČR za
cenu dle odhadu 348 670 K.

, doplněnífinančníhovýboru o tn8, Šťastného

ukládá|
. zajistit změnu stavby kámlizáce
, dojednat prodej pozemku LesůD ČR

. infomáce týtáji.í se kánálizáce

Bozpoěet obce
fltEičli !.,Poč.r .bc. íG tol 2005

Plíiny lKč):
daňovépřijmy,.,.,.,.,-,,,-,.,-,,,,,,,,.,.,.,11 905000
přímy2vlástĎíčinnosti,,.,,,,,,,,,,,,,,,,2 0l8000
přúmy z prodeje majetku .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,1 0 000
dórá.. :]a33 000

.elken příimy,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.l7 82] 0o0

výdai. fič}|
kanalizace_ investice .,-,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 7000o0
kánalizace provoz!,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,750 0o0
siInice,.,.,-,,.,.,.,,.,.,.,.,.,-,.,.,-,,,,.,.,-,-,-,l 0000l}0
.hodnfty,,.,.,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,250 000
školacelkem -,,,,.,.,.,.,-,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,.l 650000
knihovna,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,.,.,.,,,,,,,,.,.,.,.,.]50 000
zákl.!měl-škola.,-,,,,,,.,.,.,-,,,,,,,,.,.,.,-,-,,l5000
bttové hosPodáiství,.,.,.,.,,,,.,.,.,.,.,.,.,.l70 000
veřejnéó§větleĎí,,,.,-,,,,,,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,.t80000
kon[náIníslužby,,,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,..950000
naUadánis odpady,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,80o000 -a
péře oEhled obce ,,, ,--,,,,,,,,,,,,,,500{r.
územni íodoj,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 250000
požá.níochrana,.,.,.,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,-,,380000
zasrupiielské olgány,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,950 000
těIovýchoná činnost,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,50000
k!kura,,,.,.,.,.,..,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,.,,30 000
civilníó.hláná,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,10000
činnostnrístníspráw,,,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,.2050000
osrární,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,.,.,.,,,,.,.,.,.,lozdi]

.elkem výdaje.,.,-.,.,.,-,-,,.,.,.,.,.,-,-,,.l9 52i 00o

RozPočtový schodek ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,] 700 000 (č
Půičká od sFŽp .,.,.,,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,2 ooo o0o xč

z podkIadů oÚ B,P,

Mobilní svoz n€bezpeč,lých
odpadů se !skuteční v sobotu l6.dubna
2005:

. 10.30-1].00 Kopečky

. 1].00 1],30 Přibická

. 12,30,13,00 Námě§tíčko

. 13,00-13,30 DVůr oÚ

kdo nebude noci v tento d€n, má
možno§t Wužít dvůr oÚ rýden př€d

Nebezpečný odpád před stávflj í:

chemikálie. plechovlry od barev,
el€ktronika (televizory, rádia, moni
tory, počítáče, aj,), akumulátory, obaly
od Postřiků,atd,

nebezpečných
odpcdŮ

Wanovichj občosnik



Kouošrot v centru obcé - zctsluPitelslvo drrto zelenou

Do obecní kroniky nám přiblde
další \.ýznamný den - 27.1.2005 -
místní zástupitelé schválili provoz
výkupu a zpracování kovového odpadu
v bývalém areálu Vitany. Tímto se zcela
jistě postarali o kvalitu životnfto
prostř€dí a o ,,rozvoj" obce na další
d€§ítky let,

K čemu vlastně došlo? společnost
ATRÁX METAL MoMVA v át€álu bývalé
Vitanyjiž od druhé poloviny 90-tých let
provozuje ,,kovošrot", Tento pťovoz byl
však v rozponr s tím, k čemu byl areáI
zkolaudován, po několika letech
§tížDostí občanů á následně i obce.
došlo k po§unu a úř€dníci záčali celý
případ ř€šit. Dne 29,10,2004 dostala
společno§t ATRÁX §ouhla§ k pťoza-
tímnímu užívání stávby na požadovaný
druh podnjkání, Toto povolení bylo
lydáno do 31.12,2004. Prozatímní
Užíváníje zc€Ia logicbým krok€m, Bylo
možno toto období odpovědně
vyhodnotit, zjistit zda společnost
ATRAX je schopna dodržovat vlastní
provozní řád a jestli do(hází ke
zhoršení životního prostředí, případně
zda dochází k překračování horních
limitů v prašnosti, hluku, kontaminace
půdy atd,

v toínto "zkušebním" období
do€háze]o, tak jako za celé období
tohoto provozu k porušování
Provozního řádu a ke zlepšení v žádné
oblasti n€došlo, Několik stížností
(Písemných. telefonických i osobních)
bylo podáno přímo na obci, al€ iJnKU
V Brně.

Vý§ledek| obecní zastupitelstvo
vydalo souhla§né stánovisko, Kon€čné
rozhodnutí náleží až stavebnímu úřadu
v Pohoř€Iicích, vý§ledek s€ dá očekávat.

pokusím se v kíátkosti shrnout
důvody jak pro zamítnutí, tak i pťo

Důvody k zamítnutí:
a) Z\.,ýšení hlučnosti. \4ivem

zpracování kovového odpadu došlo
k výraznému zv,ýšení hlučno§ti, á to
i v nočních hodinách. často i v sobotu
a neděli,

b) Zvýšení prášnosti, V důsledku
manipllace s uskladněným šrotem
a jeho likvidací došlo k v,,foaznému
z\,"ýšení prašnosti. z€jména v letním
Guchém) období. Prašnost se rovněž
několikanásobně Z\.ýšila v důsledku

přeplněných aut, která zpracovávaný
šrot dovážejí.

c) Na ul, Pňbická §e rovněž zYýš'lo
ohrožení bezp€čnosti občanů. zejména
dětí a dříve narozených spoluobčanů,
Mimo trval€ bydlícími občany v této
Ulici,j€ ul. Přibická často užívána chodci
a cyklisty Přibi€ a návště\.rriky místního
hĎitova. V horní části ulice neníani po
jedné straně komunikac€ chodník.

d) V dů§ledku provozu nákladních
automobilů dochází rovněž
k neúměrnému poškozování komu_
nikace na ul. Přibi.ká a v n€poslední
řadě dochází zYýšenými otřesy
k nebezpečí popraskání zdí domů.
u kerých dochází k poškozováníjejich
stati19.

e) Teoto provoz se napíosto
nehodí do zabydl€né části obce.

Důvody ke schválení (ták, ják
zazněly najednání oZ);

a) Vitana byla to samé, neli ještě
horší, Ke zhoršení životního prostředí
n€došlo, Změnil se životní styl
a vnímání okolím.

b) Když bychom dali zamítavé
stanovi§ko, tak bychom se chovalijako
za komunismu, kdy stranické aparáty
rozhodovaly. co kde bude, n€můžeme
vše zakázat, kde byse potom\,yrábělo?

C) Záporným stanoviskem §€ stejně
nic nevyř€ší a bude povolení lydáno,
Pouze tím Přilijeme o1€j do ohně.

d) obec na poz€mku ATRÁXU
(v Dolinách) v€de veřejnou kanalizaci,
K tomuto dostala v červnu 2004
pís€mný souhlas, avšak s podmínkou,
že musí být vstřícná k podnikatel§kýrn

aktivitám ATRÁXU, v opačném případě
musí stavbu odstranit, věcné břemeno
na §távbú kanalizace nebylo v době
hlasování ATMXEN4 pod€psáno.

e) pío zamítavé stanovisko
nemáme závažný dúvod, všechna
uskutečněná měření při kontrolách
ne§hledala v areálu překračování
stanovených liínitů (hlučnosti.
prašnosti, kontaminace půdy). ÁTRAX
vše splňuje, snad porušil jenom

K bodu d) je nutno dodat, že PůvodDí
trasa kanálizace byla Plánována kolen
celého areálu ATRAXU, změnou trasy došlo
k úsPoře v hodnotě cca 700.000,_ Kč, zc.lá
zásadní Problém je v tom. že obec neměla
přistoupit na podDínku ATR^XU a měla
tNat na vnéseĎí vě.ného břemena Da
strpení stavby kánálizace do katastr
neĎovito§tí před zahájeĎím §tavby na j€jich
pozeDku. N. vnesení břemene bylo
dostatek času - .ca 4 měsíce před
zahájením praci v Dolinách, v součásné
době se stalá obec zcela závi§lá na liboltli
ÁTRÁXU a s Dadsázkou lze konsrátovat, že
za úsPoru cca700,000, Kč rezipovala óbec
na ochranu životního Prostředí v ob.i a ná
oprávněné Připonínlry sPóIuobčanů,
Zároveň negativně ovlivnila budoucí rorvoj
části obce. Na toto téína se vedla
v zastupitelstvo několikrát dhkuse,
vý§ledek je znám a nezbývá iež jej

\6echny uvedené důvody jak plo, tak
iprori,jsou zcela racionální. Důležitost Plo
úroveň životního Prostř€dí v obci. přínos
pro celkový rozvoJ'obce atd. posoudík.ždý
občan sán. Pro úPlnost a objekivitu
uvádím. že j§em se svýn zápoínýn
stanovi§kem by1 osamocen (hIásováĎ' pro

uIdnoýicbý občasnik
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schválení 'kovošrotrť' bylo 8:], 6 zastu-
pitelů nebylo Přítomno). pokud se tento
poněr hlasů přibližUje k poměru hlasů
veřejnosti, ták je to asi v naPlostém póřádku
a Dezbývá nic jiného, íež še s touto
skutečností smřit- Pokud nínění veřejno§ti
je opačné, tákj€ nad čím Přemýšlet, alé neDí
ni. ztra.eno, Příšti zastupitelstvo bude nít
třebá názor shodný s veřejností a ve
plospěch spoluobčanŮ,

Jeden nespoíl,ý klad lozhodnuti
zastuPitelŮ ze dné 27,1,2005 nepochybíě
Ďá, ná ton se ási shodnou vši.hni, Dostali
jsmejasnou odpoÝěd ná otázku, kdo povolil

'kovoýoť' v .€ntru zabydlené čá§tióbce,
Závěrem dodáváň, že i při záPoroém

stanovisku obcé, by nebylojisté, Že solhlás
k próvózování kovošrot! stávební úřad
v Pohořelicích ne}ydá, Určirěvšak byla dost
velká šance, A v příPadě, že by §taĎovisko
ób.é bylo zcela kate8orické, řádně
zdůvodněĎé, doloženo stížnostmi občánů
a § uvedením Poznánky, žé v PříPadě
Udělení souhla§ú, bude zastupitelstvo
jedĎat ó změně územnibo PláDu
a ó Zř3zenítéto lokalitydo kátegorie, kerá
by !rylúčoválá plovozování takovéro
činnosti, takjsem Přesvědčén, že šánce na
úspě(h by byla velmiwsoká,

Přilož€né fotógráíje doklmentují
,,zastupitels§em Požehnano!" Čiínóst
! cenrru ob.e, Takovýchto Íotografiíjejistě
více, ]\4ožná náňět pro usPořádáni zcela
originální výstary na téma 

'Pořádek
á živótní Prostředív obci Vránovice",

lng, lan Helikár

VÝMĚNA OBČANSKÝCH
do konce loku 2005

žádost podat neipozději
do 30. listopadu 2005

Výměna se blká Všech 0P Vydaných
do 31, prosince 1994 i když mají

V kolonce platnost uvedeno
bez omezení

VÝMĚNA lE BEZPLATNÁ
(pokud redojde ke ztrátě 0P)

slrrvnostní schůze věelařů

slavnostní schůze včelaŘ1 se konala
v neděl; 30, ledna 2005 v AQUABARU
přibice. Tato členská s€hůze se konala
ke ]00, výročí založ€ní spolku, schůze
se zúčástnili Vč€laři čtyř obcí a delegáti
Úv a okresního \.ýbonr |ng, Majer
á lng. Procházka. Jednání zahájiI
př€ds€da ln8. Vondrák, Ve svém úvodu
rok 2ooszdůraznil že spolek včelařů
vznikl v roc€ ]805 ve Vranovicích a je
,lejstarší organizací na okrese.
seznámil členy s rozvojem a t/ýznanem
spolku pro okolí,

V další části !ry§toUpil
lng. Procházka, tajemnik, který
zhodnotil práci za rok 2004, V soúčasné
době má olganizac€ 20 členů a celkem
225 včelstev, z toho Vranovice 2 členy
47 Včelstev. Přibice 10 členů 98
včelstev,Pouzdřary7členů75vč€lst€v,
lvaň l čl€na 5včel§tev. Dále členové byli
seznámeni s něk€úmi organizáčnínri
zrněnami, Členský příspěvek se mění
z 20 ná 50 Kč. dotace na Včelstvo činí
144Kč-

V prográmu schůze proběhly volby
nového výboíU, Za předsedu bylzvolen
Ing. Vondrák JiDdřich, jednátelem lng.
Píocházka Václav ml,. členy Janíček
Frandšek, charvátJosef mI. Kíomě toho
byli zvoleni důvěrníci pro jednotlivé
obce a íevizní komise. Dele8áten na

hovořeno o snižoválrí čI€nů a včelstev,
proto V usnes€ní s€ \rysk},tl jeden

z důležitých bodů, "Úb}tek znamená
\ynaložit vešk€ré ú§ilí na získání
nových ntládých členů,'

Přeieme iim dalších 100 let
existence a úspěšné Výsledlry v tak
11žitečné činnosti.

B,P

hg. Procházka ml, c€lá schůze se nesla
Ve slavnostním dúchu, diskuze byla
otevřená á bohatá- V průběhu schůze

knnferenci zvol€n

Psali jsme o Dí krátce po jejím _
rozběhu, Ani jsme nevěřili, že se zde
uplatní, Dnes při návštěvě prodejny
Ván jdou oči kolem. Přívětivá
prodavačká paní celnarová, vůně
čerstvého chleba a pečiva Vás nutí se
rozhlédnout a něco si Wbrat,
Neodoláte, setkáte se s 3 druhy chleba,

4druhy rolrlíků a | 1 dfuhy koláčť,, Chuť
yýborná a c€lry \.ýhodné, Věřte, že

dvéře se netrhflou, uíčitě všichni kdo
ochutnali jejich výrobků dají nám za
pravdu, Výhodné je, že čeístvé p€čivo
dostanet€ iV odpoledních bodinách
a otevřeno je i v neděli, V káždém
případě je třeba připomenout, že na

těchto dobrotáclr se podilí 13

záměstnanců pekárny,

R.B,

vrcrnoviclró
pekólna

vrunovickj občdsník



Zcbiicělrct
Nám doma zpM zabíjel nějaký děda

DoUbek,co žil v chaloupc€ naproti konzumU
a holubího útulku Paní učjtellry srárnové-
T€nkrát ř€zníci vePříL] nesíílelijáko dne§,
Plase poválili, zapíchli, Podřezáli - hotovo,
PodIe toho jak prase dlouho kvičelo se
poznal řezDik, Doubkovi kvičel náš čunft
jeŠtěvtroká.h,

Alimu v ni.h bylo horko.
Tehdy bývaly kruté zimy, vodá v kotli

.hládlá, Prase na kíompolc' tuhko, řetězy
přimrzály k tlokám, na dvoře byla ve chvili

Dolbek neměl šPric a nacPával jelítka
ajitmice rukoú.všéchno řídit, i tu slopačku,
Díchanicjdo pre§buřtů, z čela mu padaldo
šrůtek Pot. z nosu sop€l, zci8áršPi.U Popel,
to bylo Po.hutnáDÍČko,

Ne vždycky Píoběhla zabijačka bez
problémů, někdyjo,

Začínalo se ýařenýn víneD od Němců
z Pouzdřan, k zakousnutí byly buchty,
k zahřátí lipový čaj § rumem, koDčilo se vždy
áž k večeru, chlapi nastrkali do kaPes
nezkonzumované maso, pečené i vařené,
My dětijsme pak rornášeli zabijáčku Ďašim

Příbuzným a zoámým. Bylo to užv noci, ale
za tu korunu, keíou jsme dostaliod cesty,
to §tálo. Pan strejc v konzumě náĎ do
p}tliku nasyPal blráčlry, piškoty a buteltlr
vermútú, Tu jsDe ovŠem muselj odevzdat na
orčené adrese tatínkovi. Ale cestou jsme
toho dobroti§ká ýejně bohatě okoštovali,

Na znamení Ukonč€ní zébúáč§ jsme

Pak druhý deí Ďafoukli "Póček' Da zah.adě.
HaÝanj z toho měli nefalšovánou ládost.
N.{y talry.

J. Pavlů

Zrušením snack baru př€stal jakýsi

§polečenský život, kdy si mohl člověkve
§polečnosti rodiny. přát€l posedět
v přú€mném prostředí § dobrou
obsluhou, Myslím, že to dosud chybělo
jak těm mladším tak i nám stárším
občanům. v součásné době se
nask}tuje možno§t pos€zení v nově
zřízené kavárničc€ U Killingíů,
sPo]eč€nská místnost mŮže sloužit
i pro rodinné odaw, srazy ročníků
apod. Pro informovanost kaváíná je
otevřena denně od ]9.00. v neděli od
l6.00 hod.

l

Společenslrý
život

yřonovicfty oóčcsntk

R.B, lD.

rncnoviclrého občcncr

Pon cel al nán porlol pór Ýzponínek,
které jsou ljstižné k době, ve které žil ye

vranlicích. Rá.li je otiskneme, nebol střední
qenerace d frladíjž ťJto znaloýi nenojí.

Ještě Po Poslední§větové válce Působil
u nás sPolek lysloužilýcb vojíDů, veteránů
WAToPLUK, který účiDkoval při církevóích
§lavnostech, Pohřbech ýých zemřelých
denů á jejich.odiných přísluš.iků,

Velitelem jim byl p, Šťastný senioí z č.p.
10 a praporečnft€m p, Jakub Dvořák.
Uniformy neDěli, měličerné šary a boty, n.
hlavě čepice s rovným kšilteň.Na čelní
straDě čePice byl zelený liPďý list obšifý
stříbrnou nití a slovem svatopluk,
z.jímávostí bylo jejich celoroční9ljčrování,
kd€ vj€dné ko]once stá1o'za iDkoust ajjné
t€ktltiný'což bylo Pivo, ukeíého koočilipo
každém svém rystoupení. Brzy však tento
sPol€k}ymřením svých členů zaDikla zůstal
v kostele jen jeji.h PraPo.,

Pozn. redokce: spolek byl zoložen
23. ýpia 1885. jeho činnoý ukončené
19.12-1950. v roce 1945 měl spolek 12 členů,

ý roce 1950 již 26. Dlouhodobýň předsedou byl

Joseí Šťostný č-10, ňístopředÝdou Toňónek
Ffuntišek 345, jednatel valášek Korel 394,

Pokladník Kolíšek Jan 242, členoýé Korpíšek
vóclaý 153, Jank Josef 211, Doíek cyil 31.
Doíek Emanuel 70, DýořókJakub 102, Toňónek
Antonín 289. Polcdnífr předÝdou byl Tofiánek

Členy sPolku fiohli byli ýyšlouzill ýo]ni
l zolozd.i 2 wanovk a lřibk- clensk! phspévek

čini] 10 K Při cftkeýníCh šldýno§Ťh zúčastnili
se členoýé spolku ý pdródě s hudbou o PraPore .

Hlaýníň ilónkefrštanoý bylo 'pěstoýárí ló§I<y

k ýlosti, lósky brutrské a úcto před zókony.'

Dálši uanovickou aláštnosí bylá
s€lská jízda, která se rekrutoválá z řad

mladších selských občanů, keří vláýnili
koDě, P.ováděli jezdecký ýýďik, vždy
v neděli Po kostele a v letnich dnech
v Duíkové jámě. cvičitel€n jim byl j€zdecký
záIožní důstojn0< p, Antonín sochor.lejich
uniform.: na hlavě nízká kožešinová kulatá
čePice s barevným dýmkém, bilá košile se
zel€nou vázankovou mašlí, tmavomodď
kabát€c, s}tě čeďené Éjtlry a rysoké čemé
holínky. oklPací zanikla a Ďebyla již

Než byly vranovice elekrifikovány.
obstarávaly veřejné oýěd€ní p€trolejové
lampy, vsaz.né na kovový.h konzoláth
hIaWě Da rožních domech, Kdo se o lampy
stá.aljejiž nemožné zjistit, možná obecDí
policajt. Ponocný nebo j jná pověřená osobá.

Ještě po druhé světoýé válce byly k vidění
2 konzo]y na rohu donů Plátenikových
a sřelských.

Hody se konaly vždy v §rpnu. takje to
idnes. U Wenischůje Pořádalivoleni stárci,
tam se střídály dechovky, míst§í Koudelova,

Přibická Hrozinkova a §trouhalova z křePic,
ve keré iižfoukaldo trunpetyjako ]6.Ietý
syn Dominik, k.rý Po abso]vováĎíbrněnské
konseNatoře se stal brry čl€nem orchestru
bíněn§ké opery á mimo niv PMích letech
po 2. ýětové válce zakladáteleB
á kaPelnftem populárni stlouhalory
dechové §edmy, studentská léta prožil ve
vránovicích, kde iei adoptováli zá ýébo
nanželé Šiaslní, Ve Vránovi(ích s€ ioženil,

sokolové Pořádali svoje hody ná
záh.ádě hostince u poláčků, Třetím
hodovýn děníň byly hody s.K,Vranovice,
v restauraci u Fialů.Jim whrával p, Korčák
z Rakvic. P, Kabátnik z Hrušovan avětšino!
kapela brněnský.b konzeNatoristů,

V, celnar

lak ýelice Té údi máme
povuět Ti pospí.háme

mafiinko noše přemiló-

v knťo krósný den

největší jen štěýí měj
a Tvůj celý žiýot buď jak jarní sen.

Tuto řikanku obsahovalo přáníčko
z doby před druhou světovou válkou,
keré nosili žáčci wanovické obecní
školy svým maminkám na květno\ný Den
mátek. Druhou květnovou neděli se
slavil obyč€jně na prostranství zá
ko§telem. Tam íecitovaly děti svá
přánička maminkám, babičkám
iostatním přihlížejícím, Po vá]ce se

slaviltento květno\.ý Den mat€k užjen
kátc€. byl nahíazen MDZ. Ten
připadne na 8.bř€zen a byl určen všem
ženám nejen matkám,

V Poslední době j§me se vrátili ke
květnovému svátku Den matek druhou
neděliv květnu.Jako každým rokem je.i

oslavíme nejen v rodiná€h, ale i pro
veřejnost 8.5. na obecním úřadě a i v
jiných organizacích " např, v KD bude
oslava ve stejný den.

V dnešní době je Však §naha
odavovat i l\4DŽ. takže bude asi na
každém z nás, kdy si na naše ženy,
matky a bábičky vzpom€ne a přinese
jim al€spoň malou k}tičku
s blahopřáním,

a

k svóilru mcrtelr



KuLTuRN( xercwffi
vážení, občané,
předklídáme vám přehled zajímavjch akci, které b, se měly uskutečnit ý období měsíce března - května. Pío iníormaci uvódíme

i rozhodující okce v sousedních obcích.

KULTURNÍ KoMIsE PŘI 0Ú vós zve ía dvě ýelké kulturní akce :

rARNíyBÁxueKuLn se koná v sále U Fialů dne 19,3.2005 od 13,00 do 19,00 hodi . vJýawvať budou uýrobci pernfuů, košů,

roucaček, nódhe úch krcslic, dekorační předměry, ošatky, sazenice, kýětiny, koberečky, modroťisk atd. atd.

UNIKÁTNi VýRIBY zE suj,ft budou wstavovány od 19.3, do 3.4.2005 v budoýě obecnko úřadu. vysťavuje pan vajbal z Rakýic.

Ng expozici budou umístěn! i uýrobky, oc€něné jako sýětové uníkóťy.

ZAKLADN| sKotA VlNARI
6,3,
l0.3.

25.4.

3,5,

D ětšký máška mi ka n€váI

Hledámejaío - výlet MŠ do přírody
výchovný konceít,,Viktor á banry"
v€likonoói kraslic€ ý MŠ
okr€sníkolo ryzikální olyfi piádyve vránovicích

Hovorové hodiny pío íodiče žáků
Dramatické pá9ňo žók0l, §tupně{rest, U Fiálů)
Den otevřených dveii na zŠ

Ud(ání v kopóné vránóvic€ Vel, Němčice
Školavpiirodě pozn, záj€zd do ltáli€

xt us oůcxooců

Bodováni vin v restauraci U fialli ve ]3.00 hodin
Výstava vín v€ sokoloně, odpol€dne cimbálová muzika xatíá,
veaer k tanci a pod€chu Moíaváci,

KNlHoVNA VRANovlcE
v něsici bř€znu a dubnu probihá v knihomě prodej lYř3žených lmin za
cenu 5á 10 Kč, (dispozicij€ ] 719 ýázků,

sBoR DoBRovol-ttÝcH unslčů

5,3.
12.3,

7.3.

a,5,
l4,5.

2.4.

xuotgruí sruplnn rurzplpnurš
B(dt koncertóvát 4.3, v F CLUBU U Fialů. Hostovat budou tápely
YE-N'TAK RocK. FIGLEHEART, ToRMENT,

osrc pŘlgtcr

30,4, Pálení čarodějnic na hňšii
dlben coufury se skupinou MLHA

mĚsro ponoŘrucrCYKLOTURlSTlCKY KROUZEK

l5,5,

Tento prupon naidct róÝhěž ra au*baly\Iyt +]@ýrunoÝice

RYBARl
11-5- Dč§té rybáiské závody*€ Dni dětí(temínje přcdpokládáný)

zuš

v ]6,00 za hoíkého počasi !y.házka, za deštivého pofasi
posezeni při káVě a háčkování
v ] 6,00 hodiĎ vý]et na kole
záj€zd na koupáii Ólovo

3lloblsový zájezd valtke,Mikulov

20,3.
l0,4,

Pěší výlet ,,omnickýn les€m doRo.ic" l3 km
cyklotuiistický výl€t ,,Po signáIce do Hruaovan n, Jevišovkou"

Pěšivýlet.,Miloii(enatřďípokuí' l6k
cyklofuíistický ťkt ,,Rozhledna ú ocmaDic" 73 kn
Pěši výIet .,chroustovské údoli" l4 km

9.4- soutěžtan€čnichcountrysouborůoPoHoŘELlcKÝDŽBÁNEK

obě okk se konojí ý íadniťrifr sóh,
23,5, Rybáiské závody, začátenv6,00 nodin
29.5. Rybáiské závody pro děii a ňládež, začátek ý 7.00 hodin.

]9.3.

8,5,
14.5,

4,3,
]1.3,
]aj,
1.4,
8,4,
]5.4,
22.4.
29A.
6,5,
l3.5,
20.5,
27,5,

Účašt žákl hudébniho oddělenina ak.i,,vranoviclé jaló"
pokraióvání soutěž€ Tálent star Pohořelic€
Učast žákl ná módní př€hlíd.e Hany celĎaiové
Konceit ke dni n]at€k v€ spolup,áci se zŠ ve Vlánovicích
koncert ke dni mat€k v pohoř€licíó
Absolven§ký konert žaček l(árá Hladiková, Šáíka Dobeao!á.

Dékuřfu. ýšém zo ,pollpni.i Při \ydóvóní tohóló kólendóře.

KlNo JlsKRA vEl-rÉ nĚrnčlce
s ro ztnén v koncích. ro manti.ká konedie
Hoíen, páden - čéská komedie
Vesnic€ mystickédrama
Kaň€ňák3 česká komedie
Lóý.i pokladů , Nikolas cage
/,lexandiVeliký histoiickývelko'iln

PřĎěh obyřcjného ši]ensM

zdčdt.k ýšerh filňů j? Ý 19.30.

vIdnoviclrý občasník



Vincři cr zcrhródlróři lsou clrtivní i v zirně

Rok 2004 jsne zákončilijiž tradičním
'ýěcenín' mladých vín §Pojeným
sčlensko! schůzí,27.prosincejsmejednak
zhódnotili aktivitu v roce 2004 a zárov€ň
jsne porovnali při o.hutnávce mladých vín
konečDý P.odlkt celoločnítjo snažení ve
vinohradě a ve sklepním hospodář§tví,
Můžeme koĎ§tatovat,že kv3lita sklizĎě je
dobrá, většina vín dozlálá až do vín
přívlastkových a coje důležité pro uchování
ročĎil.u, s do§tatken kyselin lfuré j§ou
zárukou st.bilizace Při delšín ležení
v a.chíW. Toto však Prověří až bodéři na
koštech. Při ohlédnutí rpět vidím, že jsme
náš Pró8láĎ roku 2004 téměř naPlnili.

v ránci organizáce Proběhlo v měsících
lednu a únoru školení bodérů, v březnu
jsme zol8anizovali bodonvání vín ná
vraDovický košt a následně naši hlavDí
a neináročněiší akci tradiční košt. Nep]ádli

a isňe v jarní(h měsících exkurzi s prohlídkou
plodných vinjc, zPůsoby řezu a ošetřeDí

V letních Děsících jsme mezi
dovoleíýin'stihli posezení u cimbálu, Tato
ak.ejé Pořádáná Pro čény §Polku a hlavně
pak pro naše protějšI9 v rodinách. Trocbu
mě mrzí, že úča§t členů nebyla až taková,
jak jsme PředPok]ádáli.

V podzimním období jsme byli
načerpat insPiraci pro naši tvůrčí čiDnost ve
sklepním hosPodářství na sálonu vín ve
váhi.ích, kde j§me moh|i ochltnat ]@
nejlePších vzorků vín rybráDých odborni]ry.
Poslední již ,míněnou ákcí byla čl€nská
schůze se ýě.eDím vín,

i,{ezi těmito kulturně sPolečenskými
akcemi jsňe sanozřejmě mus€li stihnout
všecbny Píáce koleD nóšeho n€jvětší}ó
koníčka - vinné ré!y, střih€n Počínaje,
vázániĎ, půdními prá.eĎi, Póstřiky
a hlavně radostné finále sběr hloznů

/A a jejich ,prácování,
Pro rok2005 jsme si dáli stejné caé jáko

vlonj. Navíc se v letošoím íoce PřiPrawje
ó§lava 750letvzniku vranovic a rny budeme

připlavov.t příspěvek do almanachu, který
bude Při této příležitosti wdán, chtělbych
PoPíosit pamětnfty činnosti v miDulých
letech o pomoc a rádi přivítáme každou
inform.ci, fotografie, zápis , který by nám
v této činDosti PoĎohl, Nejen j§me si .i]e
dali, ale začalijsmeje iPlnit. Proběhla dvě
školení bodérů, v lednu pod vedením
našeho největšího vinaře a odboró&a L.
celnara, mimochodem Při or8anolePti.kých
zkouškách Pořádaných pro bodéry Uzemní
radou okr€§u Břec]av ]4. 2. v píostorách
Mikulovského zánku prošel s nejlepším
výsledk€n ze vš€ch zúčastDěný.h. v únoru
druhé školení bodérů pod vedenlm
lng, Pávloušká z Vsz MZLU Lednice,
fundovaného odborníka Přes vin.řskou

V souča§Ďé době jsme v období
PříPra}y Dašeho tradičniho koštu, Da kt€.ý
bych vás všechny chtěl tímto poaat.
Bodování proběhné 5- 3, 2005 v §ál€
restauíace u Fialů á vlastní košt bude
připravén v hale, Pro příznivce zpó! nám
od 15,00 hodin zahraie cimbálová muzika
x,cTRriN a veter k tanci huabá MoRAvÁO,

Když Ďluvím. že jsme zor8anizovali
nebo PřiPrávili, Dyslíň tín samozř€jmě
výbor organizace. Na jeho čjDoosti se
nepodíleli všichni stejnou ňíroU- NéjPilnější
byli pan KrejčiŘ a Kodýtek, za což jim
Dusím Poděkóvát, o§tatní bych chtěltímto
způsobeD akivovat v činnosti letošního
roku, abychom nohli ztaálitnit chod celé
organizac€.To, že se ně.o děje a o vináření
v Ďaší obc' zájeD]€, svědčí i nárůst členské
základny. Běhen tří rokůj§me zaznamenalj
náíůst 20-tičlenů avsoučasné době čítáňe
50 členů, Nárůst se rekrutuje hIaWě z řad
mladších a to je dobrý příslib pro
b!doucnost vinař€nív naší obci,

závěrem bych chtěl poděkovat všem
členťln, k€ří se akivně zápojilido činnoýi
v loňskérn roce a věřim, že tonu tak bude

Důchodci se sešlina schůzce dne 25,
]edna v 16.00 hod.vklubu, abyzhodnotjli
rok 2004 a seznámili se co jim výbor
připravil na pfvní polovinu roku 2005-
Přítomno bylo 38 žen a mUžů. výroční
schůzi řídil předseda 8ednář,

Výhl€dově na první po]ol€tí byly
§chváleny následUjící akce:

. únor (7,2J posezení v k]Ubovně,
háčkování. beseda k ošetřování nehtů

a bř€zen (2,3,) zájezd do termálních

. břez€n (7,3,) spol€čná procházka

. duben (4.4.)výlet na kolech

. twět€n (8.5.)wátek mat€kv klubu
o květ€n (l4,5,) poznáVací záj€zd do

vahjc a lvljkulova

. č€rv€n (]1.6.) zájezd na koupání
čalovo
Dále by1 odsoohlásen člen§ký

Pří§pěvek pro důchodce 50 Kč ročně. cena
zájezdu valtice 50 Kč, senec l5o Kč.
Ma8netoterapie pokračuje od 31,1, dle
zájmu.

l

klub důchodců

Vídnovicbj občdsnJk

B.P,

podělrovóní

Výbor TJ sokol Vranovi.e ch.e touto
cestou poděkovat odstuPujicí staroýce
Mileně Pezlálové za vše, co pro soko]
Vranovice udělala, Di19 její vytNalosti
a obětavé Práci sokol vranovice patří mezi

Prestižníjednoty v žuPěJ. N4áchalá,Jsne si
vši.hnivědomi, že bez ní by sokol nebyl tím,
čím je, Podaňlo se jí sokol ve Vranovicícb
obnovit a Postavit PevDé zákl.dy, na nichž
můžeíne nyní dá]e s.avě1, výboí T.l sokol
Vranovi.e si dobře Uvědomuje. že
od§toupenín náší starostlry těloďičná
jednota Dnoho ztécí. Bohužel jsme
v našich řadách těžko hledali takového člena
či čl€nku, kerý by sestru P€zlarovou mobl
plně za§toupit. Nikdo z nás zřejmě nebude
modvěnovat tolik času naší orgánizacijako
oná. JsĎe si vědoĎi, že na všech stranách

Pocítíme její absenci a budeme Postrádát
jejízkušenosti, Přesto však věřím€, že nám
v rámci svých možností, pokud jí to je.jí

zd.avotní stav dovolí, Pomůže. J€ji.h rád
bude Potřebov.t hlavně jéjí ná§tupce
ln8. Ronan Falon, ale nejen on,

Ještějednou DÍK'YI
Póděkování Pátří též jej ímu Ésni]lémo

Danželovi, kterému nikdo z nás nestačil
poděkovat a ke.ý jí byl oPorou Při její

l Mc

knihovntr
Mí5ltí lidcvó LniLot Ď.t ýé
vtdEot,icích
K 3l.]2.2004 byIo v knibovním foĎdu

]1 047 knih. Z toho 7 638 v oblasti krásné
literatury Pro dosPělé i mládež a 3 409
v oblasti naučné ljteratury.

V roce 2004 bylo zakoupeno ]16
Dových kDih á 64 kDih dostalá n.še knihovn.
darem od pana profesora Štěrby. Dále Ďají
čtenáři móžno§t zaPůjčit §i knihy z
výměnného fondu Měýské knihóvny
Břeclav, keré jsou v naší knihovně
k disPozi.i vždy 6 Ďěsíců, stejně jako
v Předchozích letech mohou čtenáři ryUžít
meziknihovní výpůjční službu,

PravidelĎě bylo v roce 2004 odebÍíáno
14 drubů čásoPisů,

Po celou provozní dobu je zájencům
k dispozici pří,§tup na intemet.

K 3],12,2004 bylo 4ré8i§trováno ]61
čtenářů, z toho 54 čtenářů do ]5 let.
v loňském loce bylo rypůjčeno celkem
6.563 knih a čásopisŮ, z toho ],1]9 třllŮ
naUčDé literatury á 3,247 krásné literatury
dospělým, DěteD bylo zaPůjčeno 724titulů
nai]čné lherat!ry a ],473 krásné literat!ry
pro mIádež.
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... skauting pro život

skaut§ká ziĎaveVraDovicích j€ sPjata s

celou řadou tradičních akcívprvní řadějde
o posel§tvíBedémského §větlá, na kteréjste
si ve VraDovicích již zvykli á každým íok€m
svítí ve více doínácnostech, ve stejných
dn€ch se odehlály obě skautské be§ídky,
vlěícká i skautská- Na skautské vánoční
schůz.e Ploběhl již ll, ročDik §outěže
o NejlepšíváíočĎí cúkroví, Vítěz byl tento-
krát PřesPolní RecePt na požádánídodáme,

o vánočnícb prázdĎiná.h se na výPraw
rydávají loveři, Tentokrátjsme zamřjli do
našeho nejbližšibo národního palku - do
Podyjí, do okolí rakouského mě§tečká
Harde88 á na zř'ceninyhradu Nový Híádek.
lv sy(hravém zimnín počasíje tady krá§ně,

]iž Pro celý oddi] je tradičDí
silvestroý§ká výprava na Kolby. V novodobé
historii se konala již Po šesté, Kolby určitě
každý zná, álc Právě na silvestra }yPadají

Pokaždé jinak, Letos byly pěkně Proňžlé

a bez sDěhu. začátek novébo roku nás

zastihl v Pokáčování celoroční bry
s trPadík€m ogde Trig]av§onem, tentokrát
§e utkal § kentaurya zák€řnýn vlkodlákem.
ziDní dlouhé večery určitě Dají $,é kouzlo,
kleré §€ dá na schůzkách oddilu!}!žít. Když
dřevo v kaňnech Píaská a oheň příjemně
hř€i€i tenkrát se dobře povídá o věcech
Ďinulých, současný.h i bldoucích.

Nejčers§ější vzPomínku mají někeří
členové oddílu na ýýP.aW do Besl,fd,
o pololetních prázdĎinách jsm. zdolali
nástrahy sněhu, větru i nadmořské výšky
nejryšší kóty valašského pohoři- Lysé hory,
Naším Původnim záměrem bylo navštívit
skautský panátnik ná lvančeně, Pokus se
nezdařil. Protože na cestá.h bylo ví.j.k dvá

ZiDní měsíc€ byly táké ve známení
hledání nového tábořiště střediska
vranovice, Douíám, že se výběr Podařil,
Podlobnosti Přiště. Jinak je toto roční
óbdóbí id.álbí na §kául§ké vzilělávání,
Píoto se na středisku rozběhl rádcovský
kurz a starší skáuti se účastní kurzó
k č€katel§ké a \td.ovské zkoušc..

V tomto čísle občasníku §e již možná
dočtete o dálší skáucké novince. protože

začíná být §tále více vlčat a svědušek
vznikl Pro ně nďý oddn. Ponese ve
vranovicícb již dříve Používané čí:slo ] . A]e

Nejbližší dny budou ve znamení oslav
22- únóťá - sÝátku skáUtek. t4, dne
zamyšleDí. Nejpozději v březnu se také
(doúfám) uskuteční Povídání o skotsku,
Naplno se rozběhĎou přípraw ná svojsftův
závod, v květnu se Právě ve Vranovicích
uskutečníjeho okPsní kolo - očekáváDo je
vícejak dvě stě skáuiů iskautek,

r V Mikulóvě dne t 1,2.05
proběhlo okresní kolo c€Iostátní
soutěž€ zuš. tentokrát ve hře na
k}táru, Pod vedením pana učitele
Tomáše Berana s€ zúčastnily tři
žačkf našíZUŠ a všechny se umístily.
KrisÝna Vybíralová získala ve své
kategorii 3. místo, Hana Dreslerová,
zí§kala ve §vé kategorji 2. místo,
a Alena Koudelová získala ]. místo
§ postupem do kíajského kola, keré
§e bude konat v dubnu. Přejeme
panu učiteli a jeho žákům mnoho
takov,ých ú§pěchů.

oldiich Vyb,íal ml,

Dne ]5, ledna pořádali ,,vtanovičtí
hasiči" Hasičslaý ples, Na tomto ple§e

hrála dechová kap€la lštvánci, která se
v€ Vránovicích popNé před§tavilajiž na
májové zábavě ročnftu 1986 - loni,
Tato káp€lá s€ pořadatelům natolik
zalibila, že se Po ročníodmlce rozhodli
znow uspořádat ples. Bohužel přišlo
necelých 200 hostů.Aleani m€nší účast
však neznamenala menší zábavu.
Naopak! Nechyběla ani bohatá tombola
o velmi slibné ceny,

Dn€ 5, února 2005 pořádalo
Myslivecké sdruženíVtanovice - Přibice

tradiční N4y§livec}cý ples, K poslechu
a k tanci hráli ,,Blučiňáci", Pro všechny
hosty bylajako vždy připíavena bohatá
nejen zvěřinová tombola a myslivecká
v€č€ře, kerou pro hosty připravila
restaurac€ U sokola,

Zarážející byla pro N4yslivecký ples
malá účast. Něk€ré §toly nebyly vůbec
obsazeny. Přišlo pouze l80 hostů. Že by
mráz odradil návštěvnfty? 

^však 
Ti,

kteří přišIi, n€litovali, Dobře se tánčilo.
téměř ,,každý §tůl ,, Whrál a večeře
musela být víc než týborn á, píotože už
v jedenád zbyl pouze gUIáš, který
pořadatelé schovávali pro muzikénty.

plesovó sezónc

TříIrrólovó sbírlrq
2005 trneb nc 30
lisíc múme

Moni ! tomto čísle občásníku jsem
lTjádřil naději, ž€ Vranovicejáko obec májí
šan.i ná to, aby tady bylo labráno více jak 30
tisíc korun, Tenkrát jsen ještě netušil jak
blízko budu pravdě, Ténkrát jéště nikdo
neíněl ani Potuchy o toml co se stane
26. Plosince 2004 vjižní a jihovýchodní Asii,

Vlednovém íánu §oboty 8, se povesnici
lydalo 6 skupióek tří králů, Tentokrát se
nám nePodářilo zajistit sedmou, ze
známých á káždoročně se opakujícícb
důvodů, Prctoj§te také vjedné částivesnice
čekali na tři krále m.mě, pokládnička bez
skuPinky byla k disPozici ještě do středy
l2,1.20o5 ná obecním úřadě á ryblálo se
do ní ffo Kč.

s€stava sk!PjDek se během Iet měníjen
DiniDálně. Letos ná§ potěši1 nástu,-
nejmladší 8eĎerá.e á to nejeD skautské,

J.nom pro zajíDavost uved! věkové
roznezí tří králů. Nejstáršímu bylo 25,
nejĎladšímu skoro 5 Iet| Kdo jste nás

Potkali, zamysleli se oad tím jaké to jé
a chtějí §i jedĎoho ze tří kálů zkusit, ty
zVás M Ďa sobotu 7,1,2006, kdy by se měl
uskutečnjt 6. ločnik TříkráIové §bíŇ,

Teď bych se Ďěl vrátit k nadPisu.
oPravdu mají vranovice na 30 tj§íc?
odPověd bude kladná, álé,., l Přesvš€.hna
ovlivnění nebyIa letos tato částka

Přeloočená, \ybralo se totiž 29,901 Kč
(tj. asi 5 tG Ďajednoho obyvatele), z tohoto
důvodu si myslín, že Vranovice se oplavdu
nemají za co stydět a přiští rok jntč onu
magickoú hráni.i Překločí,

Někteří si možná řeknete: čísla, peĎíze,
statktilry, jakési postuPné .íle, částky, kelé
se wberou či nelyberou. o tom to př€ce
nenil DáváD váD za píavdu, o ton to
oplavdu neni, ]e ro ó lidške solida tť-
G poriébnými a rrpiclml na celem své!é):
o Pokoře, o soocito, o pócitu
zodpovědnosti, o dobrén skutku, o zémyš-
leníĎad sebou i nad světen. zkrátka o tom,
.o dělá člověka člověkeŇ, Dílry budiž
!,y,jádřeny předpo§lední věrou,

oldři.h Vybíralml.

r Třftrálová sbííká ve vranovicích
vyneda částku 29 90l Kč, Poděkování
občánům a organizátorům.

l poděkování

výbot sDH děkuje vš€m
sponzorůn za pří§pěvek poslq/tnU!ý Při
Pořádání hasič§kého ptesu Ve

Vranovicích dne 15, 1.2005

t

Mc

yrcrnoyic}ý občosrí.k



ci dostali
žácinaší zákIadní

škoIy Převzali v Po-
slední lednový den
polóIétní rysvědčení
a tím se školní rok
20M,2005 dostal dó
své druhé PoloviDy,
Čtrnáď žáků pryní
rřídy obdržélo q/svěd
čení s wznamenáním
vnbec popNé, naopak

Pro žálv dďátých tříd
mělo toto lysvědčení
velkou důléžitost již
vzhledem k tomu, že
výsledky klasiíjkace za
tóro obdóbí se ,]vádí
óa přihlášce Ďa sťředoí
školo n€bo střední odborné učiliště. z
celkového počtu 308 žákri školy ProsPělo s

wznamenánín ]32 žáků (43%), ProsPěIo
Ió7 žáků (54Jb), neProspělo 9 žáků (3x),

HlaWí úkoly, mezi které pro tentó

_ uskutečňování vzděláváóí podle

Plográmu zák]adní školá ve všech

PostuPný.h ločĎících, plĎění obsahu
učební.h osnov v pří§lušných pledměte(h
v solladu sé staídardy,

-rozšiření učební}o plánu školy
o j€dnú lyúčovací hodiDu v sedDém
Postupném ročnftu zavedením nového
volitelóébo předmětu,

- realizujene vzdělávání s lozšiřenýnt
ryučováníň matematiky a přírodovědný.h
přednětů v šestém a sedmém postupnén

, věnujeme Pozomost příPrávč žáků
na Přij ímací říz€ní Da vše.hny typy škol.

- věDu.ieme Pozonlost do.házcé žáků
do školy,

se nám dáří postupně naplňovat.
v druhém pololetí se žáci z^pojí do íady
naukoýý.h á sportovních soutěží
a Porovnájí §vé vědomostj se yými

s novým rokemvstouPilv Platiost nový
školský žákon č,5612004, ke.ý výražně
znění chod školy a jejich sóučástí,
s Přúetím nového zákoná jsoú postlp§ě
lydávány nové Próváděcí !ryhlášky (Pro
piedškolnívzdě]ávání, o školním stlavování,
pro evidenci úrazů, o základním vzdělávání
á pod,). K podstatným změnám na úrovni
základní školy Patří zejména skUtečnóst. že
školy si budou na zákládč rámcového
vzdělávacího progránú vytvářet školní
wdě]ávácí pro8ran. dojde ke Pýšení
bodinových dotacíjak na PNém takdruhém
stupni škol, výuk cizi}o jázyku bude
povinná od třetí třídy a dálší .izíjazyk se
žáci začno! učit od osĎého ročníhr,Již od

tohoto školní}o fokll sižácimohou Podávat
jen jednu přihlášku na střední školu, Také
žádost o odklad školní docházkyj€ nutné
doložit lrádřením škohkého
Poladenského zařízení sPolu s odbórnýn
lékařským posudkem, celkoýý próspě.h
žákůje hodno..n třemistupnijiž od pNní
třídy, pro žáky dévátých tříd §e bude
zprácovávát v pNníĎ pololetí výstupní
hódĎoceníjako součásť přihlášlv na střední
školú (popfuéve školíím roce 20052006),

Změna nastává v předškolním
vždělávání, keré je posl§itováno jen za
úplatu až do laše 50 & neinvestičních
nákladů jednotněpro dětivPBéĎ a druhém
roční] , Děti Předškolní mají tuto fomu
vzdělávání bezplatnou. Podrobně o této
změ,ně hovoří směrnice, keráje aeřejněná
v Ms, Rovněž se mění pravidla zápisu dítěte
do nateřskéškoIy, RodičesidDe 10, březná
2005 v době od 8,00 do ]7.00 hódiĎ

Převezmou Přihlášku, keróu v danéĎ
temíLru odevzdají a ná zákládě předem
stanoveDých krítérií búdo,r Wdána
rózhodnurí ó přijétí. Přednost v přijetí nají
především děti v předškolnilio věku, jak
určlje nový školský zákon,

o všech změnách budou rodiče
informovánj jedDak na třídních schůzká.h
tak na Plenární s.húzi SRPDŠ, Rodičům
lovněž doPoručujene, óby sledováli
infodnace ná našich nástěnká.h. kdé bldóu
včas Potřébné inlórmace zveřejněny a tím
Před.házeli zbytečným nedolozuměním,

Kzápisu do pNnítřídy5e Pro školní.ok
20052006 dostavilo 23 dětí, z nichž 2] dětí
bylo Přúato a ve dvou příPadech bude
posuzováDa škoIĎí žralost školskýn
porad€nským ceĎtrem a odborným
lókařem, Zápis probihalv klidné a slavnostní
atmo§féle, o kterou se zasloužili všichni.

r PaedDr, KroPáčMastimil
ředitel školy

wdnóvicbi óběGník

R.B.

VÉnočú lroncerty

Ve dlech ]4. a ló. Prosince 2oo4 ZUŠ
Pohořelice uspořádala vánoční koncert, kde
W§tolpili iak žáci z Pohořelic, tak i z
vranovi., předstávili se žáci. ktéři dó
,,lidušky" chodíjen kátce, ale iti, k1€říZUŠ
navštěWjí již sedmý, či osmý lok. Velice se
íni libilo wstoupeóí cjmbálové kapely, mé
dcery Petry, která zahráIa ía klaÝír
uP6venou verzi od Petra HaPky Kláská
a zvře, A jak řekla Z. Jandásková, kerá
uváděla účinkující. ž€ Ďa útemí večel si
pořádatelé PřiPráv'li PřekváPení sólové
vystoupení Elišky Kaškové, Ta svou álii
krásíě zazpívala a ne.ien to, aby\ystouPení
bylo působivější óbléklá §e do dobového.
lenesančniho kostýmu,

po roční odmlce se uskutečnil dne
2,1,2005 v chráĎu páĎě ve Vraíovicích
VánočDí koncert snišeného Pěve.kého
sboru vranorice pod vedenín sbormistía
Pána A. smaldy, T€ntó koncert se
u vranovčákri těšil vždy velké ob]ibě,
tentokrát ale bylo méně pos]uchačů, než
vNinulý.h l€tech.l členů sboru bylo o ně.o
méDě. Posluchači sj \yslechli Vánoční mši,
VáĎóční zpěw a Vióek koled.

Myslím si, že vši(hni, kdo na koncen
přišli,strávili příjemné odPoledne.

vedoucí sboru pan 
^ntonín 

sĎárde by
chtěltouto cestou Poďat na zkouškysboru
nejen vranovčáky, kteří nají zájem stát 5e
členy sboru, na zkoušky, které se konají
vždy v pondělív l8:oo hod v budově ZUŠ ve

Částo jsme v rozpácích při úklid!
svých domolrl, co udělat
s nepotřebnými věcmi, které nám
v různých skříních, přihrádkách
překáží. Zvážilijsme, Vás upozornit ná
možllost darovat t}to věci do sběrny
Chárita Brno, o co jde? Jedná se
o obl€če,lí, d€ky, hračky, psací potřeby
a pod. A kám? Do Brna, kde na
6. nástupištije koncem každého měsí.e
připraven železniční vagon, kde to
můžete předat, Termíny Vám uvádíne.

Termíny sběrů pro charitu Brno:
18, a 19, březná,29. á 30, dubna,27.
a 28, l§/ětná,24, a 25. června 2005,
pótek od 12 - l7 hod,, soboťa od 9 - 12 hod.

Mc

Co s nepotřebnými



Noú šlrolóci obrcrzů

Zápis žáčků do 1.třídy sekonaldne
7,2,2005 v€ školní budově U Floriánku,

Již od 14,00 hod začali přicházet
máninky se svými dětmi, keré ve vší
vážno§ti se podrobily otázkám paní
učitel€k, Zápis se konalve dvou třídách
zá a§i§t€nce p,uč.Laskové a calbové
v jedné á p.uč,Hnízdové a Kropáčové ve
druhé třídě, Zápi§em pťošlo 22 dětí.
Zápis proběhl jako každý rok
v připraveném a přOemném prostředí
a děti píokázaly dobré znalosti
vzákladních vědomostech, při č€mž byl
patíný vliv škollry a péče rodičů
o předškolálry,

Máme Vobciřadu nadaných občanů
o ker,ých ani nevíme. V Pořadí tř€tí
výstava. výstava obrazů dokazuj€, žej€
velni vhodné prezentovat občany své
koníčky na veřejnosti. Posledním
lystavovatelem je pan Jaromír
ondroušek, k€Ýjiž několik desítek let
ty]žívá svůj volný čas malováním
krájinek a zátiší. V€rnisáž v.ý§tavy se
uskutečnila 4. února v 18.00 hod.
v Místní knihovně a výstava trvala od
7,2, do konce měsíce. Vernisáž€ §e

zúčástnilo plno obdivovatelů, záhájil ji
pan Raus. před§eda kulturní komise
oÚ, vlstavou provedl přítomné pan

Jos€fVarmužka, Je zkutečností, že pan

ondroušek vystavoval své obrary na
společné výstavě vranovickýclr
výtvarnftů amatefů již v roce 1981, od
té doby přibyla pěkná řádka obrazů,
mezi nimi i ty, které nebyly
vystávovány, kteíé se stály maj€tk€m
příbuzných a přátel pana ondrouška,

Nechtještě dlotlhojeho ruka brázdí
štětcem po plátně.

B,P.
B.P,

. sběr kovového odpadu
Búde oíganizován sDH lhasiči) dlle

2.4.2005 ye Vranovicích. Žádáíne
občany o prohlídku po domech
a uložení kovového odpádu na
hťomády ke komunika(i,

ýýboí sDH

RovorÁrní rnNcsI-ÁŘ
JUDr. Ivana Bařinová Loťenzová - advokátka

si dovoluje toúto cestou oznán t, že otďřela Pobočku advokátní kaĎceláře v nístě

Pohořelice, Brněnská l20, l. poschodí
tel.: 602 249 8l8,54l 2l4 o9l

pondělía Pátek od 9.00 - 
'6.00 

hodin. po dohodě kdykoliv

. právní porady
- trvalé zastupování občanů ifirem
- př€vody nemovitostí, nájemní vztahy
- zpracování smluv všech bpů
- obchodni. občanské. rodinné, prdcovni a spíávni právo
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Ad. ,,causa Atrax"

Vranovický občasník vycházíjiž dvanácry-m rokem a nevzporlinárn si. že by Se během této doby na
jeho stránkách objevily nějaké hodnoticí připo,ninky čtenářů ohledně kvality zpracován i .ied notlivých
příspěvků. je.jich objektivity, návrhy. co by v ,.radničnich novinách" rnělo a co naopak nenlělo býl
otiskováno. a podobně, Rovněž si nevzpomínám. že by na veřejDém zasedání zastupitelstva byla tato
problematika.iakkoliV projednávána. resp, že by bylo veřejně při nějiké Vhodnó přilcžitosti podčková-
no panu šéfredaktorovi Pražákovi a celé redakční radě za práci spojenou se Zpíacováním a vydáváním
jednotlivých čísel. Protojsem počátkem března předložil Radě zasfupit€|stva Da toto téma ,lěkolik
připomínek. S uspokojenímjsem konstatoval. žc vranovický občasník rozhodně Detrpí chorobou
tvpickoll pro,.radnični zpravodaje", totiž značnou seíVilnosti vůči starostovi a radě obce. 7e Demá

tendenci neobjektivně opěvovat skvělé úspěchy dosažené při budování obce, Také.jsem po vl,dáni
posledniho čísla s potěšeniln žjistil, žejedna z mýclr dalších připomínek malá dopisovatelská
aktiVitajednotlivých čl€nů zastupitelstvaje už vlastně rovněž minulostí, obtižného úkolu napomoci
zaplnit st.ánky každého čisla mistního časopisu se ujal předseda finančniho Výboru pan lng, lIelikar.
za což mu jistě patří dík a to zejméDa těch Zastupitelťl. kteři do občasníku Zatím ještě ,leposlali ani
čárku. Dík. podle nrého názoru. ro\,íěž nen]alotl měrou patří i ceIé redakčni radě. kterri tak velkor_,-sc
stránky obecnílto časopistl při.ieiich sestavování do konečné podoby dopisovalelskjŤ aktivitám pana
Helikara poskytuje.
Dovo]uii si V téchto všech souvisIostech přispčt 0a stránky l)ašeho časopisu několika prlznárnkani.
Jsen přesvědčeD, žc činlrost zastu pitelstva. j eho mdy. komisi a výborťlje vždy Zapotřebí hodnotit
v celkovém kontextu doby. kdy vznikajijednolliÝé problémy a rozhodnuti, V tomto ohledu se ovšenr
můj pohled na věc za poslednich čtrnáct Iet. cojsem členem zastupitelstva. dosti Zásadnim Způsobem
odlišuje od pohledu palla kolegy Helikara. Za dobu cca 2.5 roku. coje pan Helikaí v Zastupitelalvu
obce,jsem napříkladještě nezažnanenal, že by alespoň vjednorl připadě souhlasil bez připomínek
s kroky a rozhodnutimi Rady potažmo zatupitelstva, které by snesly přivlastek závažnějši, Posledníln
počinem v tomto sm ěru .je j eho .,demaskuiíc í rozkrytí" připadu Atrax Metal (..Kovošrot ! ccntru obce

zastupitelstvo dalo zelenou", březen 2005. vrarrovický občasDík). Sám jsem byl lim lrepíoziltl\ ! nl

starostoo. který uvedenou fiflnu do obce někdy před devíti. deseti ,,uvedl". lépe řečeno nepodnikI
žádné kroky proti zahájeníjejí činnosti v areálu. který pustl a výťobni tťadic€ v něm byla naprostorr

samozřejmostí. V dané době se prostě objevila daná finna s daným podnikatelským zámérem a
s ohledem na danou situaci bylo nějak rozhodlluto, tečka, Ve zpětnéln pohledll se nyní. dcset let po té

zdá. že toto rozhodnUtí asi opravdu nebylo nejšťastnější, Zřovna tak,jako kdysi před léty nebyla
št'astná rozhodnutí týkající se např, zakoupení budovyjíd€lny bývalého JZD pro potřcby školy.
Dákladná.,elektrifikace" obce pío účely zavedeni přímotopů. či nlDohájiDá, I tato íozhodnutí Yšak
byla činěna v konlextu doby. tehdejší konkrét,tí situace a nikdo nenohl vědět. co bude Za pět. desct
let. V každém případě se Však všcchoa. i ta nejzávažnější:t i la chybná rozhodDutí čiDita vždyck),
v ovzdušíjakési elementárni di|věry k těm. !lá.ieiichž bedrech jejich tílta zejlnéna stála, Zatim \,žd},

pociťovali staíosta s nrístostarostou dostatek dŮvěry v zastupitelstvU a lnohli se 1ak sotlstřcdit \,ýhradtlě

na řešeni věcných úkolů. byť se po rčitém óase třeba llkáZab. žc starosla bez možnosti opřil sc o
většinová rozhodnuti Rady. nerozhodovalv některých připadech. diplonraticky řečeno. příliš šl'astnč.

iak se to stalo např, během mého působeni v rrvolněné funkci, ovšcm Da nedostatek důvěr},či alcspoň

.iisté tolerancc 7e strany zastupitelťl, opakuii. si nikdy v lninulosti slaíosta. místostarostn či členoYé
Rady zatim rozhodně stěžova1 nemohli.
Tato situace se ovšem razantním zpťlsobem zlněnila piichodenr pana }IeliLara do zasfupitelst\,a obcc.
obávám se, že V situaci. kdyjSou stařosta s mistostarostou DeustálÝmi připominkami a dotazy tohoto
zastupitele nUoeDi slále nčco dohledávat. doktádat, vysvětlovat, stále se llavracet k již dávno uzavie-
Dýln a odhlasovaným záležitostem. .ie j ej ich elán do píáce timto neustálým zpochybňováním dosti
významým způsobem podlamován a.ie.jí samotná efektivita pak snižována,. PaD kolegá l]elikaťjc.iistě
velmi sclropný a ctižádostivý zastupitel, Jeho pohled ,la funťlování obce se ovšem diametrálně liší od
pohledujejího současného ncjužšího VedeDí a výmznó včtšin! čl€Dťl zastupitelstva, Myslí si Však. že

by pan předseda finančniho výboru rněl ve svojí klitice přccejeno trošku ubíat plyn a mohl b}
přezentovat svoje lrázory éně vymezujicím se zpťlsobem. Stavět se lleustále do rolc toho. který
jediný to vždy mysli dobře a zná správné řešení a ty ostatDi pak naopak hodnotitjako ly. co píši
čenlým pismem do obecních análů. to.je podIe lného llázoíu opía!du dosti silDá káva.l\oeilliíci §piše



pouze propagaci vlastní osoby pío příští volby, Hřátky na opozici a koalici v menši obcijako.isou
Vranovice Da můj vkLls Působí opravdu tíochU tragikomickýln do'ntem, Prosirl. za půltlruhého rokLr.

až současný pan předseda finančniho výboru ziská k Vedeni obce větší nlandát. mťlže svoie piedslav!
uskutečňovat výraznějšim způsoben, Je ovšem otázkou..iak mu v tom bude napoDáhat.. znamenitě
odlišná představa" j iDého. zatim nearáného zastupitele tak široce publikovaná v obecnim cJst,pi\c Zil

tak blahosklonného souhla5u jeho redakční řady, Panu kolegovi Helikarovijsem již několikrát osobně
řekl. že mu závidiln to sebevědomi. s nínž hodllotíjednotlivé kroky v přáci žastupitelstva obcc a.ieho
rady. KoDkrénlě např, v posledni kauzc,,Atrax" bych se naprosto Deodvážil s takovou.iistolou
definovat pojnly a dělat tak kategorické závěry, kjednotlivýn sporným bodťlm celého. bezpochyb}, tak
složitého propletence, Rovněž jasnovidecké předjímáDi ,.dalekosáhlých důsledkťť'spojcných
s problémem vkladu věcného břemene (včetlrě navrácení dvacetimilionové dotace) bych považoval
spiše za nemistné škaťohlídstvi a projev apriorni nedůvěry ve schopnosti starosty a lnistostarosty si s
timto, neřikám lehkým, problémem poradit. A skutečDost, že vmnovický občasnik se pornalu alejistě
stává hlásnou troubou těmto Dázorům pana zastupitele H€likara. je pak už Da pováženou, Z lexlu výšc
citovaného článkU z březnového čísla občasníku je na sao honů citit sugesci. s níž.ieho autor slaví
ob€c, potažmo zastupitelstvo na piedestal. z nějžje n1ožno dle libovťlle poroučet. zakazovat. zanitat či
naopak milostivě povolovat, souhlasit, Podnikatelské subjektyjsou potom vjeho očích tím. kdoje tU

od toho. aby skákaly podle 1olro, jak někdo na obci zapíská A dur, Na obci bude sedčt za chvíli někdo
jiný a bude pískat B nroll. kdežto podnikání. blldováDi fiímy.ie během na daleko delši trat'. ,leřkU-Ii
záležitostí Da celý život. Ve hi'ejsou i praoovni nríste. daně Z nichž podnikatelé platí naše zastupiteIskó
mudrováni. úlvěry baDkám. hrozba bankrool,., To neltí sem-tani přijit na obecni úřad. vážDě pokyvovat
h]avou a hledat nerovnalosli V Zápasech ZjedlláDí, ostatnizastupitelé. kteříchápou spráVniřízelti.iako
řízení sobě rovných slran se stejnými právy a povinnostĎi. naiici Záicm problém řešit spíše
v racionálnich mezích,jsou potom těm i šk ťldc i zaneřád'uj iciln i zm íněnou obecni kroniku? Principiální
stanovisko ,,A" - co škodí žiVot']imu prostředi zakázat, je opraVdu vclrni hezké. ovšenr pouzejako
přázdná předvolebni frlie. Je totiž potonr třeba stejně prilrcipielně říci i .,B" totiž vzhůrU zpčt
kjeskynim! Tímto svýln stanovisk€m rozhodně nechci tvrdit. že působeDi finny Atíax ! obydlené
části obceje výborná věc naopak. není to VýborDá věc,jako není výborná věcjakákolivjiDá
průmyslová výroba kdekolivji,lde na osfravsku. Sokolovsku, či v Pořúří, Napíosto Však odmítám
myšlenku. žejediný,n správným řešením přoblémů spojených s průrnyslovo výťoboujcjejí zákaz.
zejména když možltosti rozumné dohody ncbylyještě ani zdaleka vyčeťpáDy, Doba zákazii tu opravdU

užjednou byla, Já osobně považuji majitele íirmy Atrax Meta1 pana stejskala za slušného člověka a i

touto fonnou na něj zdvořile apeluji, že problém s čilrností.ieho firnty rta ulici Přibická fu prostě.ie a

nelze se mu vyhnout. Lze však oboustranně projevit určitou dávku empatie. schopnosti vcitit se do
postavení protistrany (podle p. Helikara), či partnera (podle mélro názoru) a přijlnenším si nedělal
Daschvály. To opravdu 

'rikam 
nevede,

Pavel Šťastný - člen zatupitelslva


