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Starosti starcsty

§eANO§[c K$
níkolrčas

750lď obce
uranovice

l€ to neuvěřitelný.h 50let. cojsem s€

jako jeden z nejmladšich stárků (s Bětkou
Hradilo!,ou) zúčastnil oslav 700. výroči
oslav prvni zmjnlv o Vílnovicich, By]y
to osla\ry důstojDé a s odstDpenr času
musim vzpomenout v této souvislo§ti
jedno jméno, Pani učitelka Kordiková.
]e zájimavé, že člověku áž Po létech
dochází. kolik úsili ji tato alce musela
stát a co všechno Pro Vranovice udělála,

lsme v roce 2007 a tedy v roce 750.
výroči vránovic, ]e v pořádku, že obecni
úřad klade na §.to oslary důraz, Letošní
rok by mě] bi-t celý ve znamení této
vZPomínky,

Domnivám sc, že nc náhodou
můžeme konslatovat vzrůstajici kulturni
aktivitu naší ob.e vmnohých oblastech,
Takž€ když budu hovořit o letošnim
kulturnim roce, tak jistě nebudu, jak
se iiká, mlátit prázdnou slámu, To, co
můžeme očekivat, to jsme si s Pomoci
mnohých z vás nacvičili v ]étech

Předcházejících.

Ták tedy i 1etos budou:

. masoPustní Průvod, včettrě Pocho

. §,átckvinářů _ košt vina.

. svátek Vínnovčáků - ,,Vranovické

Váženi spoluobčané, dovolim se

s Vámi touto cestou podě]it o jednu

,,starost staro§ty'l která jistě neni slarosti
pouze moji, a]e která tiži mnohé z Vás-

o co se jedná? o nic složitého Pouze
a jenon o zajištěni úklidu á pořádku

V mjnulých l€tech byla tato otázka

Pot]ačovánn,,tíochu" stranou, Určitě
lo bylo ovlivněno i tim. že by1o nutné
se plně věnovat hlavní investiční ák j,

kteíá trvala cca 8 ]et dobudováni
kanaliznce a ČoV Mým cilem však ncni
zdůvodňovat úroveň úk]idu a održováni

Pořádku v obci v minulých letech, ále
zajistit pořádek v obcido budoucna,

Iá osobně i celá Rada obce se touto
problematikou zabý"r'á Píavidelně,
ýýsledky j§ou patrné, ále rozhodně

Zá účelem vyhodnoceni télo

Problemátiky, rozdčlim ji do tři

1, svoz tuhého odpadu (popelnice
akontejnery).
K 1,1.2007 došlo ke změně svozové
6rny, Tento přechod Yšak zPůsobil
nemalé Problémy, nejen obci, ale
hlavněobčanům.Polovinakontejnerú
na sk]o, papií a p]astyjsou v majetku
obce a druhá polovina je v majetku
firmy. která svoz odPadu zajišfuje.
Při ukončeni smlou\.y s původni
lirmou by]o jednáno o odkouPeni
jejich kontejncrú, Bohužel však dne
28.t2,2006 byly konlejnery (bez
předešlého upozorněni) odvezenř
Tato skutečnost byla o to horši, že
obdobi si]ve§tra a Nového roku je

spojena vžd,v s včtši píodukci odpadu
Gkta, plástu, ale i Pjpiru),
obec takzcela neočekávaně stála před

Prob]émem zaji§tit ]4 koDtejDerů.
Toto bylo zajištěno v průběhu cca
loJidnú V tčchtó dnčch však doš]o

knekontrolovaným skládkám v okoli
kontejnerů a k nahíomadění odpadu
u občánů, ktcři nechtčli ještě vi€e
zhoršovat situa.i a odpád nechávali
dona, Vš€n občanům, kteři měli
dostatck trpělivo§ti, bych chtěl
toulo cestou poděkovat a tčm, kteří
tu kpělivost neměli, bych se timto,
i když to nebylo způsobenou vinou
oU. íád omluvil.
V součásné době je již situacc
§tabilizována, neustále yšak musime
ďedovat zda rozmhtěDé koDtejnery
svoji kapacitou stači,
Pro úPtnost uvádím, že vývoz
pope]nic je každý lichý týden
v páteL
svoz začiná již okolo Páté hodiny
ranni, Proto je Polřebá popelnice

Přistavitjiž ve čtvrtek večer
2. zv]áštnim Problémem je zajištění

,,zccla obyč€jného' pořádku
v obci, Postupně bylo umistčno 15

odpadkowých košů po celé obci,
Dle Přízně Počasi se záčinají uktizet
vcřejné plochy. Toto je Yšak zatim
nedostatečné. úklid a základni
údržbá veřejných ploch odhaluji
ne§kut€čný nepořádek, který byl
nashromažděn za několik ]et,

ZabezPečeni,,obyčejného' veřejrého
pořádku však Yyžaduj€ žnačnou

Itrva]ost a trpě] ivost a v neposledni
řadě také oh]eduplDost veř€jnosti.
rodinnou \.ýchovu k pořádku a také
sPolupráci se všemi majite]i obchodů,
restaurací a jiných podnikarelských

Touto cestou si dovolím požádát
všechny sPoluobčany, kkrým neni
naše obec lhoslejná, iby náín byli
! tomto náPomocni,
Pokud se budou odpadky objevovat
i nadále po zemi a Při tom budou
Zústávát odpadkové koše píázdné,
tak bDde přicházet úsili všech,
kterým leží obec Vranovice na sídci,



3. zimní údržba komunikací
a chodniků- B}1 letošni zimá bylá
v tomto ohleduPlná, i Přes to všal(
ukizála na nčkolik nedostatků,
odklizeni sněhu nedělá problém
a je Plynu]e zájištěno, obec však
nebyla a neni PřiPrav€na na náledi,
obe. n€Vlastni ádnou mechanizaci
na Poq?. Chodniry se zvládnou
udržovat ručně silíli.e však ne.
Rada Přijala opatřeni a pro Přišti
zimni sezónu by i toto mělo býl
zajištěno,
První krok ten nejdůležitějši

- k zajištění Pořádku v obci byl
udělán, ].k je velký ať Posoudí každý
sám, Dálšim kokem bylo schvá]ení
úklidového řád,] obce, kierý má doužit
pro potřeby zastupitelů a zaměstnancú
obce k \rymez€ní veře'ných ploch ob.e
á k \Tmezeni odpovědnosti za úklid
á údržbu, úktido\.ý řád obce §e musi stát
základním obecnim dokuŤnentem, který
stano\uie a definui€ základni pravidl,

Pío zajištěni úklidu a pořádku, nejen
v óbci, ále v ce]óú katastrálním územi

zajištěDi Pořádku v ob.ije během nr
dlouhou trat] j§m€ na záčátku, PostupDě
děláme malé, nékdy bolestivé, a]e určitě
nezbytné kůčky. Určiiě se v tomto
neobejdemebezv:šispolupráce, okterou
Vás timto zdvořile žádám a Předem
děkujj, Určitě se musime navzájem obnlit
určitou mirou trpělivosti, \Ťrvalosti,
nle hlavně dúsl€dnosti a v některých
přiPádech i nekomPromisnosti,

Závěrem svého Přhpěvku zminim
ještějednu důležitou zíněnu od 1.t.2007,
úředni doba na otj pro veřejnost byla
prod]oužena každé Pondělí až do 19-00

hod, Lze tak quživat úředni dobu
pro \yřizováni veškeíých záležitosti
následomě: ponděli: 7,00 - 19,00 hod,,

středa; 7.00 l7,00 hod,
V tuto dobu vám jsou k disPozici

zamčstnanci oú k vyřizení veške.ých
V5šich Požadavků, případně
připoninek, žádám proto všechny, kteři
navštěn i oú áby Buživali úředni
dobu, své Připořninky a Poznatky lzc
rovněž Podávat Pisemně do schránky
na oú kerá již s]ouží pro t}-to účely.
Veškeré Připominky a podměty (N[
všnk anonymni) budou rThodnoceny,
zodpovězeny, PřiPadně budou sloužit ke
zkválitnění naši práce,

Usnesení
zastupit€!9tua
a iníornace z rady
obce

Usneseni zjednáni zo l/2007
ze dne 22.2.2oo7

1,1,stánolení cen za stočDé vc výši l8,- Kč/
Dr3, budc rc7Počitánó do jednouiýých

Platnost od 1,4.2007.

t.2,NoÝý ccnik stočnéh. (za vývo, sePtiku)
s Plalnosti od 1.4,2007, ylastnici

nenovitosli v obci 70,- Kč/]nl3, Podniky
a osoby Podnikaji.i v obci 90, Kč/n3,
občiné á podnikatelé cizich obcí l20,

1,3,Navržené č]eDy (Goliáš Pc!r, Šťastný

Pavcl, Lorc.z Pťtr' Hócbmán Mdrtió) zá
členy kontíolniho výboru,

1,4, Předloženou 7Právu o invenLarizaci

l,J, PírJlnZrn! pLdn ln\esí]c nó r lU0/
1,6,smlouw s nrmou E,oN č,

70000,r,r340000 ] 0.
1,7.Pfudej nádedujici.h pozenlků: p,č,

l9l9/3l o \.yměře l00l m2 maDželům
Koubkoi"ytn ,! cenu 5l1,5ll,_ Kč,

P,č, l9l9/33 o ýýnčře 928 m2 Áleně
Drábíkové a celu 320,000, Kč, P.č.
2555/14oYýmčie 2o9 fu2 Radkú Šiškovi
Za cenu odhadu + nák]ady ná odhad
a geom, zaměřeni, p,č. 10ó9/2 o \.y,nčiť
3 m2 manžclům Kadličkorúň Zá ceóu
600. Kč + nák-lády na geom, zalněřeni.

1,8,Členský Přispěvek DSo Cyklistická
ste7ka Brno.videň ve ýýši 4, Kč/

l,9,Z!ýšeni odměóy Pro člena Zo ze
současných 320,- Kč^nčs, na 380,, Kč/

2. Zo ukládá:
2.1,včnóvat vě§í pó2ornost inventarizaci

májetku Pro i 2007
2.2,Rada PiiP.avi Podldady pío Projednáói

možóosti vtitit se k názn 'Měýyť
ProjedDal n! přištiD 7ásedáni Zo,

3, Zo bere na včdoni:
3,]. Picdložený úklidoýý řád óce,

Rada obce ajejí
ánrrost
v této rubrice bude Rada obce

pravidelně informovat o své činno§ti
a o zásndních rozhodnutich, která se

týkaji naši obce,
Ráda obce prácujeve doženi:
Ing, lan Helikar
]ng,]aroslav Pezlar
IUDr, Radek Mach
ing, )iři Hladik
Drahomír Dofek

Rada obce se na s\.ých jcdnánich
sešla 5 x vždyv by]a l00%-niúčast,

Na sýých jednáDich se zabývala
zejména těmito oblastmi:
l, oblast komunikace oU s veřejnosti

3,

ci]em ie zlePšit iíformovanosl
občánů o činnosti ou a dále
zkva]itnit,,zpětnouvazbu" ziskáni

Poznatkú veřejnosti,
Rad rozhodla I

možno Podávai PřiPoíninl9
a podněty veřejnosti do schránky na
oU, Těmito se bude Rada p.avide]ně ^
zabývat, Nebude se však zásadně'
zabývat nnonymnimi Připomirknmi,
ie připravována nová Podoba
\Tdáváni Vranovického občásniku
- PostuPně bud€ lycházet ve
dvouměsični periodč.

Připrawje se nová Podoba webových
§tráDek, ci]em je zPřehledílit stránkn
zajistit maximálni info.mačníryužiti.
možoost Prezentace společenských
a zájmo\.ých organizaci, možnost
inzerce, a V neposledni řadč z\ryšeni
nrformovanosti leřejnosti,
sociálDi politika obce
Touio otázkou se Rada obce bude
zlbývat Pravidelně. V minu]ém
volebnirn obdobi komise sociálni
nepracovala,
Do§lld ohe. v tFlo obli§li 7jiiihtrall -

pouze poradenskou a informační

Rnda přijála nčkolik konkéhich

Prové§t Průzkum současného sta\ru

uživání alkoholu á jiných omámných
látek zejména u mládeže
trvale slcdovat situaci u několika

Problémový.h rodin v naš' obci
zvážit možnosl finančniho přisPě\ ku
pro rodiny slarajici se o postižené
a nepohyblivé osobyl

Plán investic na r 2007.

a) komunjkace na ul. u hřiště
b) vodovod v ul, U hřištč
c) koínunikace U Hájku (dlc ziskáni

d) KaDáliza.e tra deštbvou lodu
a komunikace b}tovky přibická

Připravit projckčně realizace dle

vranóvirkú občnlnik



ziskání dotaci
e) oprava komunikace Nosislavská
(m€zi Novou a Dlohou)
f) úprava obecního dvora
Připravit Proiekčně _ řeaiizace dle
ziskání dotaci
g) ul. Ivaňská Protaženi chodniku
ke všem domům
h) Zazel€něni obce + cyklostezka
připravit Projekčně a žádat o dotaci,
Realizovat dle zi§kání dotace,

i) oPrava a rekonstrukce kornunikace
k průmyslové zóně
Rekons.rukci a óPra!,rr komunika.e
k uvažováné Průmys]ové zóně: na
pozenrcich ,,U Bilého křiž€" mezi
,,lokálkoť' na Přibice a st. silnici ná
Přibice. Tulo rekoDstrukci reáližóv.t
až po dohodě s uvážóvaným

a. Ráda Průbčžně projednává Připíavu
\Tdániknihy750letobceapřiprawje
celko\é organizačni Z5jištění těchto

5, )ako posledni, ale přitom asi
nejdůležitějši. okruh činnosti Rady,
kteíý Zíninim, je zajištěni Pořádku
vobci, viz staíosti starosry

Usneseni rady č, 1/2007 2e dnť 8. ] .2007

1,1..ada sch!6luje nav.žcné člely do
jedóótliyý.h komisi,

1,2,radá schváIila Plán oPrav, š tim, že
realizace bude dl. Ťýsledků ziskání

1,3,Posk},rnuti Ňh\álené Pí,vo7ni dotácť
Pro ZŠ Průbčžnč (vždyvedrúhém nrěsíci

Piislušného čtvrtlťti)
l,4. s.hraluje rozděleni ob.e na 15 části Po

Usne§cnirady č,2/2007 zť dnc 22,1,2007

1.1. Rada!$u]adus§ l36zákonač-260/200ó
sb. ! nař]zenín !]ády č, 5ó4/2006 §b
Přiznala ředileli Zš Plal(Mý yýměr

1,2, Rada khíílila koupi jednobo.ada.u GR
32,včelněpřislušenství Ý celko\t hodnotě
102.935,_Kč (unistční Pii |řiezdu ód

Rada schválila Prominuli poPlatku za

PoPelnice u občánú dlouhodobě žijici

1,3,rada rozhodla o Pronájmu nebyt,ý,'ch
Pn§k, ná ul Hlavni nejlTšši nabidce,

Usneseni rády č, 3/2007 ze dne 29,1,2007

1,1,!ředložený Plán investic na r 2007
doPlněný o rekoDstruk i a oPraw
kómunikacekprůĎysl()ř 7óně,,U Bílého

1,2.v době od 5.2, do ]1.2.2007 zástuPuje
sta(Ntu obce ióg, ]iři Hladík

Usnesení rady č, 4/2007 ze dnel2,2.2007

l,1.Rada sch!álila výročni ,Právu
o hosPodařeni v r 2006 Zák]adní školy
a mateřšké Školy vránovice

1.2,Radá s.hválila Převedeni dosažcného
bosPodářského y^ledku v čáštcc
t3,134.58. Kč do .ť7f,rvniho fondx
školy.

1,3.Rada rozhodiá, ž. Proatim nerTbere
žádnou nabidku ná zPracoláni PrcjektoYé
dókumcntace na inlenzifikaci Čo\a

],4,Ráda s.hválila Prodej Pozemku l919/3l
zacenu 5l l fu2 adoporuču'ekeschváleni
70.

1,5,Rada í}uhlasi s pronájmem plrcely č.

79all0 - 253 m2
],ó.Rlda v),howje ádosti manželú

Bartošoýýó o znčnu umístěĎi ýýsrdvby
RD.Zfu čnajevsouládusúPa7 lavova.í

],7,Radá schválilá nabidku !a !.l'Prd.oráni
kompletní projektové dokunenla.e óá
kánalizaci dešlbyé vody, komunikace,
chodníků, odstay,lth ploch aazelenění
v Prostorácb b}tovek na ul, Ptibická

1,8,Za účelem zIšálnnčni úklidu v .b.i
á zajišťoÉni t]klidóvého řádu Řda
schválila Piretí záměshánců na úk]id
a údržbu: i x vedouci ,,úklidové čety',2_
3 zahčstnance Ďa úklid

Rada osvědčúje mandát člena Zo 
'ány 

Hladké
(náhradnik,a MUDi Řičkovou,)

Pnůjezd historické
vojenské techniky
20.4.2007
oslary o§vobozeni naší obce

se tentokát o Děkolik dnů opozdí,
Využíváme nábidky od přiznivců
historické vojenské 1echniky. keři budou
projiždět Přes obec,

Uvidime historická vojenská ýozid]a,

k osla\ám osvobozeni obcc tákbude
v},tvořena dobová ku]isa, kterou múžeme
zblizká obdivovat,

Přiezd kolony bude asi v t6,00 hod,
oslary budou Probíhat Dásledně.

Zveme vás íá os]aly osvobozeDi
obce, přijdte si Prohlédnout ojedinělou
přehlidku historické vojenské techniky,
Akiuálni info.nace sděii mistni ro?_hlaš.

. oslava o§,obozeni Vranovic (20,4,

v 16,00 hod.)

. beseda u ciínbálu,

. výstaly obrazů v k ihovně,

. oslarydne dčti,

. toncerty ZUš,

. ,,Hodové odPo]edni',

. rozžiháDi vánočniho stromku
a nyní se omlouvám, Protože určitě

budu předmělern kritiky, na co všechno
dalši jsem zapo,nněl,

Rozhodujíci část oslav se však
uskutečni v obdobi vranovických hodů,
Předpok]ádáme následujicí kultuíni
Přogralr: odhaloláni plmětni.h
desek, koncerty voienské a hasičské
dechové hudby d€n otevřených dveii
ve všech institucích v obci, slaDostni
shromážděni a ktadenívěncú,.!Tsloup€ni
národopisných souborů,,\"ýstá!y obrazú,
\"ýsta\.y historie Vranovic, tvů.čí účasi
děti. atd. V tomto obdobi bude rydána
kniha, dokumentujicí historii Vranovic.
Tato kniha bude rozdána do každého
domu stim, že dalši výtisky bude možno
doobjednat, samoziejmé jsou lradjční

o veškerém programu budete včas
informováni, avšak již dDes múžete
všechny své známé pozvat na období
oko]o 19. srpna, Př€dpokládáme. že se
vš€ ne,lYněstná do dvou hodoYých dnů,
Nejméně týden před hody bude týdnem

Váženi přátelé,
obecni úřad § kulturri komisí

udčlá vše Pro zdárný průběh oslav
á předpok]ádámc aktivní účast všech
občanů, T}to oslá\y budou ukazatelem
ku]turri ryspělosti obce, Pojdine se
spolu pobavit, Pojdíne zavzPomínat
a učiňme něco i pro to, aby bylo na co
VzPominat jv roce 2057,

75a b obI ulaúlh" - po*úio|i í2 t. !ýar/

VranoviCkýobčosník

lR



Z hodin angliětiny
příno najadště
Protagonistům divadelní h.y

Limonádoqí Ioe , ktcři ve středu ]0.
1edna veče. baviti diváky v přeplnčném
sálc b},va]ého kina nebylo vic než
patnáct lct a v roli herců se ocitli Yůbec

Popr\é, Jednnlo sc totiž o žáky devátych
třid místni základni školy a na divadelni
prkna je přivedl jejich učitel angličtiny
M8r Petr Kadlec.

s divadlcm má několika]eté
zkušenosti, hraje loiiž v ochotnickém
souboru Kadet Starovičky, kde si
r"yzkoušel i režisérskou práci, ,,Na nápad
mně Přivcd]i žáci sami, když ! hodnrá.h
angličtiny dokizali z cvičných rozhovorů
!],tvořit téměř herecké efud,Ý Tak jsem
o prázdninách vzal kolo a Vrlipované
herce Fem navštivil a nábjdl jiín

představeni. Hereckými Piliři na jeYišti
byli kromě přcdstavitele h]avni role

Jaro§lava Křčlnáře z PoPic také přibický
Petr Kadlec ! roli GriD8a. či Dominik
Iíics, který ztvárnjl Horáce alias Hogo
Iogo, a řada dalších,

castý Potlesk i Pobávené rcakcc
diváků svědčily o tom, že se předstáveni
Iibilo a .ěkteří mktní tvrdili. že

ochotnické divadlo tu neviděli alesPoň
dvácet let, kromě nčkolika da]šich
před§taveDí Pro áky zák]ldni školy
miři režisér ieště yýš. ,chtěli bychoín se
s Liínonádo\"ým loe zúčastnit letošního
divadelniho festivalu v Hustopečich",
podělil §eo své plányMgf, Petr Kadlec,

hun-

Hď. É é ť.i k o nJ ? fu klgo n is t ů di ! ad. l, i
hí] LiúófuLló4, ]oe o.eflib /,a duě ,t lbl

Fofu: Dag al Hu,.poliko,á

Anglická Břeclau

20. 2, Proběhlo v Břectavi okesni ko]o
§outěžeYangli.kókonverzaci, Znaši školy
se účastni]i zdeněk sochor a Andrea
Zajicová, Pro Zdeňka to l,y]a pfemiéra,
která doPldla nad očckáváni dobře

Z.]eněk skončiI ná dnthéň ňišlě
Přestože hodnotil ýůj Ýýkon Fko ne
z.ela povedený Porota byla jiného
názoru. Vc ryšši katcgorii postuPuj€
prvni Dmistěný do kajského kola, což
znamenalo, že šlo o hodně, Postup jen
o fous unikl Andrei Zajíco!é, když ji
poíoia žalolnla a prozkoušcla zárovcň
se soulěži.im z Břeclavi, V konkurenci
dalších dvánácti soulěžicich (vělšino

devátáků) ii přiPadlo k.ásné druhé

nastudováni
Limonádového loe':
přibližil Yznik náPjdu
Mgr. Petr Kadlec,
sedmnáct začinajících
her.ů Píý neopustilo
nadšeni ani během
čtyřměsičního
zkoušení a divadelní
scénář liřiho Brdečka
návjc okořenili
novodobou hantýrkou
a §pontánDiňi nápády
iPřimo ! premiérovém

sýalala odlnžiliknýá

Hasiú oznamují

lako každý rok s Přichodem jara

provedeme úklid domů a dvorů, stálo se

jižtradici, že sběr železného šrotu sibere

na starost mi§tni sdruženi dobrovolných

has'čů, Letošní železDá sobota bDde 3t,

břczna 2007. \ršechno nepotřebné železo

nachystejte Prosim Před své domy-

Kestrcmďkujsme

V},trva]ý déšť neodradil vranovické
obyvatclc od slavnostniho rozsvěceni
vánočniho stromu, které §e konalo
v sobotu 9, prosince, A tak se jich Pod
množstvim deštniků scšlo na mistni
náves několik desitek, Lákade] bylo
hodně. Pro zahřáti se podávaj horký

8rog a Po koledách v podáni děti
z hudební školy Pohoře]ice se rozdávaly
dárky, Ten Prvni dostala z rukou starosty

)aná Helikara nejstarši účastnjce,
dlaaoslndesátiletá Anežka Valáško\á
v Podobě půllitru ruínu, Perniko\"ý
Bctlém si doinů odnesla nejpočett]ějši
přitomná fodina Jeřábková za účást
osmi členů přibuzcnstva a nejmladší
host,deseti měsíčni Dušan Halfar, dosta]
do kočárku gunového kačera, Samotný
ak roz§viceni !áDočniho stromu Pak

pío\ázc] několikaminutolj ohňoŇrcj,
Kultlrní tečkou na závěr byla pro mnohé
zúčastněné náYšlěva knihovn}! ve ktcré
by]a zaháiena yýstavá velkoforínáiových
fotografii s názvem Kra]iDa a lidé
kolem nás, jejichž autorkou je Dagmar
Huínpoliková,

-hufi-

Vice fotografií najdete Da !!!rr
fotoafi lm,eu sekce aktuality

Ro^rícú]í §nonu ?/o,iz.l d!šťi ol]ňostfoí
Fa lo : D1?]al HanpolíLo"á

VranoviCký občasník



' a./
KULTURNI KALE^D^R

KULTURNí KALENDÁŘ NA oBDoBí BŘEZEN 2()07 - DLIBEN 2a07

\'áženi občané, Předkládáne !án přthba zajífiaýich akcí, kteft by se měly uskutečnit y období něsíců Píasitec únor 2aa7.

Pro i,{ormaci u,ládíne i hěkteré akce v sausedních obcích-

obecní úř&d s kulturní konisí pořádá tťh pod ná?en ,ytafloýické jffo'. Již tieti ročník tahoto tfhu řefresd se bude konat

u, březla od 10,00hod do 18.oo hod.ýe Spaltal)ní hale. K loňskifi ntíakcín přibdou aaší, které jistě Potěší děti i.losPělé.

Poz,,,ánq budau razdány do každéha donu. Přejne si Pěkné počasí.

oslaý) osýobozefií obee proběhhou dne 2a. .lubna od 16.00 hod. souclistí oslaý bude Přellídka historické l,ojefiské lechfiiky,

kladekí ýěncn k Pafrát1íku asýobóze í a ýrslóupení předsldl,ilelů obce.

MĚSTO POHOŘELlCEsK
l7-],od14,00hod, Mašknrni bá]. Rej masckod 20.00 hod. 3,3, ,,Libánky s op€retou" sóli§té Moravskoslezského

ZÁKLADNiŠKOLA
l8,3- dětskýnaškarníknrneval,
březcn -vitámejarovMŠ,
břez€n školni kolo orientáční soutěže,

březen dětský filmový feslivál,
březen - okesni kolo fyzikálni olylrPiády,
dDhen , Ve]ikonoční krasli.e v MŠ.
]8,4, den otevřených dveři,
18,4, - hovorové hodiny,
duben _ na §ilnici Dejsi §ám,

duben divadelni piedsiaveni ,,Liínonádo\ ý Ioi:
KtUB DŮCHODCŮ

KouPáni Čalovo, odjezd v 06.00 hod,

KouPáni Čalovo, odjezd v 06.00 hod.
Posezeni u ká\,y každé první PoDdělí v měsíci,

SPOLEK PŘÁTELTURl§TlKY VRANOVICKA

l1,3, - Žuráň a Santon pěši 121m,
§íá7ňa nádráži v 07,]0 hód

l5,4. - Rozhledna Bratčice - cyk]o 70 km,
sraz u školyY 08,30 hod.

29.4. - Šmelcovnn - cyk]o - 80 km,
sraz na nádraži v 07,00 hod.

VlNAŘl
10,3, od 14,00 hod. - Košt vína ve spoťtovnihale.

přiPráveno bude až 700 vzorků viíl-
odpol.dne hlJc cimbJlkd KA] RÁN
\€čer tanečni zábava, hraji MoRA\ácl.

oBEc PŘlBlcE

31.3, Divadelnj představcni premiéra, pořádá

28.4.

Divadelni spolek Pohoda

Výstava vin ČZs Pohořelice

Výstava kakusú _ pořádá mčsto + muzejni spolek

OBEC POUZDŘANY

3.3,

5,3.

7.4.

28.4. v 9,00 hod- ,,Den země" , vychážkd na Pouzdřanskou

step sodborným výklnden, odpolednc od 14,00

hoí] vPrnišážvdóúčč ]]5.

Hraje cimbálová muzikn, zajímává setk{ni,

KlNo JlsKRA VELKÉ NÉMČlcE

1.3. v 16,30 hod.

2,3, v r9,30 hod.

9.3. v 19.30 hod.

24.3. Košt vin, hraje cjmbálka KATRÁN

v tomto domě straši,

Rodinný animováný film

Rook podvraiáků, Černá komedie,
pravidla lži, DvaDá.l lidi se nechá

dobrovolně zavřít na statku,

r6.3. v t7,30 av 19.30 hod, ob§luhovaljsern anglického kále,
Podle knihy Bohumila Hrabala zfilmoval

liři MenZl.

23,3. v l9,30 hod, BoRAT: NakouLíni do ameryckékultúry

na obědnávku s]avnoj kazašskoj národu,

30,3. v l9,30 hod, Prázdniny, Co bymělá dělat oPuštěná holky

! depre,l.h kr.ll.e před Vjno. elni,

l J,4, v l9,JL, hod, De]J lu co kd)i le lo ně.o \ h než |en !;:
pocit?

20.4, v l9,30 hod, sAW 3. NejnaPínavější kapitola historie

hororu.

27,4. v 19,30 hod, APocalpto. Zánikstarob},lé říše Ma}u.

vr1novický obia5ník



Ojedné (nové)
tradici
Tradice jsou historicky vznik]é z\.yky

a jednání, jež se Předávaji z generáce
na gcneraci, Nové tradice zavítaly také
do domll Pani Pávišové, naši Poštovní

, často kolen yašeho dol u jezdífi do
pťáce. odkud se ýzal te" dřeýěný čáP?

Čáp pocházi z Hodonic, j€ vla§tni
výřoby a přivezli ho odtud Peškovi.
. Jaká tradiď se k fiěfiu l,áže a iak je

symbo] čápa před domem, který
zvěstuje narozeni potomka, se kdysi
Y Hodonicicb často Použival. Potom
tato iradice lPadla a obnovila se až Před
přibližně šesti letř
, Takže čáp da vfu"ovjc před ýáš dům

Přilelěl k n]ím 25. června 2006
společně s Adélkou Nelou Pcškovou,
odletěl přibližně Po čtrnácti dnech, byl
potieba zase někde jinde.
, Kdfž jsme u odletu čáPa - jaké radosti
a ýdroýj mají s čápen jeha púýodní

Jenom radosti, Lidé už si na čápa
z!"yk]ia sami o nějádají. Čirn časrěji je

, Neýfužili jste 1eýě některé další

Ano, Před sváibou mé dccry přijel
žeDich k nevěstě postavit májku.
Nevěsta si Pak přede dveřmi vyzdobila
§lavobránu, K tomuto účelu doporučuji
použit umélé květinl. Živé by rychle
z!adly,
, Doyedcle sj přcilýayjl, že se lakayé
tratlie ujfrou také ýt Vlanol,icích?

Snad ano. Ohlasy byly kladné, Mám
dokonce informace. že slavobrána
se už objevila i na iiných místech ve

, Děkuji za rczhoýor

ru:hoýor: Loda Zljicoýá
lblj: Kaleřinu R"jlkoýá

Okna školy
dokořán

,,Mach a Šebestoví'u záPisu

Pondělí 5, únorá 2007 byl pro
naše předško]ní děti slávíostním
dnem. K ?ápisu do prýni třídy Přišlo
27 děti, Přivital je paD ředitel KroPáč
á výchovná Porádkyně Mgr. fuhovská.
po dobu čekáni PaĎi \.ychovatelka
knéblová seznámila děti s družinou
a nabid]a hračkř Do tři tříd při.házeli
děli spolu s rodiči připravené k Plnění
požadovaĎých úkolú, K úspěšnému
zvládnutí jim poínáhaly Pohádkové
býosti ,,Mach, Šebestová, pes lonatán
a kouze]né sluchátko'.

Zápis vedly učitellv základní
a máteřské ško]y. v prvni třidě

Prověřovala znalosti děti pani učitelka
Nečasová a KroPáčová, V druhé třídě
pani učitelka Sedláčková a Galbavá,
ve třeti třidě Pani učitelka Do]ežalová
a Dvoiáčková, Malé Pohoštěni Pro
děti Přip.avily kuchařky a dárečky žáci
čtvrtkh a pátých tříd náši školy,

o zážirk:y z dnešního zápisu se

předškolni dčti podělily s ostatnimi
kamárády nádedujici dcn v mateřské
škole,

uiilelky nalcřsÍ.L šLúry

hiloZajicová,
,,Vranovické jaro"
bude
24,bíezna2007
Dotaz na tcrmin,,Vrairovického jarď'

,\,zneda Lada v občasniku v loňském
roce. Ano, tíh bude a již §e pilně
připraYuje. Předevšim sděliln Děkolik
formálních informáci,

Začátek trhu je opět v 10,00 hod,
a koDec v l8,00 hod-

připomenu akce, kleré se budou
oPakovat, Ná tíhu budou opět pcrnilq,
kraslice, košiky a roucačIq, keramika,
sk]o, kořcni, k\,čtiny a rostliny, dekoračn i
prvky, ned a medovnra, krájk}. kovákké
a die\tné yýrobk},, rohovina, perleť átd,

atd. Bude košt gulášů, Dódni přelrlidka.
košt Piva, v,vstoupetri ZUŠ a skákaci

Pokud bude 1íochu počasi, tak na
hřišti budou oPět Ponici a lunaPark.

Avšak stagnovalj bychom, kdyby_
chom ncpřipravili něco nového,

Tak dávejte Pozor:
Pokud setojeDom trochu Povede. ták

budou na hřišti vystjveni díaví Pt.ici,
Pro zá)emce bude v píovozu bryčka

s koňskýín potahem,
Budou se Péct,,lrdelníky"I
Dále nám pekárna KEsl (kromě

jioých pochutin) přiPravi ..\'ranoYické
pravé pečeDé Placky" s Povjdlim, Debo
s česnekem dle přáni zákaznikú,

Na hřišti se budou od íána píodávat1
produkty ze zabiačky, jako jitrnico\"ý
á jelitkový prejt, o\"t škvar}Cy,

zabiačkoýý guláš, čerstvě \Tškvařené
sád1o se bude Datírat na chIéb s cibuli,
V udirně se bude ohřívat cigára, Kážd]í.
kdo si kouPi nějaký zabijačkovýpíodukt,
dostane zabúačkovou polévku zdarma,

Dejtctcntokrát ženám volno a přijd'te

obnovujeíne dávné žvyky j tradice,
Přijdte se podilnt a děti nezapomeňtc
dontá. Iako vždn budc včtšina atrakci

Vstup do prosto.u trhu bude možDý
i hlávDi branou ze sokolského hřiště,

Přijcmnč prožitý den vám přeje

vranovický občasník



§polkový život aneb nejen prací živ je člověk
z klubu důchodců

án€b jak si híávali náši §€nioň za dob
svaho mládí

\á prvDím důchodcovském

Pondělku se 8, ledDa seDioři sešli. áby

sPolu s konikářcm panem Prjžákem
zavzpomina]i na své hry a hračky svého

dětstvi. Hrávali si hodnč venku na ujici,
Byly to hry napi na schovávanou, na
honičkll, PePičku vstá!,ej, kolikje hodin,
Co máš íád Z pínsete, nl slePou bábu,

chodj pešekokolo, na so.hy,na Prstýnky,
na Prodavačky, ovečky, pojd'tedo]csa, na

^ 
fant,v, káča, šPaček, \ybiená, zahánčná,
na židličkl navodniká. kamínky, panák,

šnek, čtverec, školku s mičem nebo
švihadlem a jiné,

Tío hry hrály včtšinou divky, hošise
přida]i jen někdy. Ti si híáli na vojáky,

na zloděje a četniky. V létě hráli fotbal
á v zitně hokej. stáči]y ]in k iomu malé

Plticky na rúZných mistech v obci,
V létě se koupalo nn Paslvisku spolu

s husami a kačenami. HosPodáři tam

Plavili i své koně, Vzpomínálo se i na

bahno usazené nasPodu lodv oblíben
byl i čtvcrcc vody nj nádraži, ze klerého
čcrpaly vodu parni lokomolivy, starši
děti se koupály u splavu na svratcc nebo
Dá lihlavce v přibicich. chodilo se hodnč

> cvičil do Sokola nebo o.Ia, V ziDrnim
období se bruslilo Da pastvisku nebo
Brudku nabruslich na kličeka sáňkovalo
se v Hlinku, mostu pře§ trať a ncbo
z kopečka. kdeje dnes lékárna,

Domn se hrálo ,,člověče, Dezlob s|':

dáma a často kaítl které byly zhotovené
z pokredených školnich ťkJcsú,
Karty se také hodně hrávaly na pastvč
husi, Navštěvována byla holrrě mistni
knihovna, tehdy se hodně četlo,

A jáké by]y hračky?
Pro divky to byly různé panenky.

Kupovaly sc h]avičky z tvrdého papiru
nebo porcctánu, Knim se dolna Přišívala
télička ušitá z textilu, Šily, Plctly anebo

se háčkovaly růzDé oblečky také to
bylá Práce naši.h babiček, tnamnrek
nebo i staršich a šikovnějšich děvčátek,

Divenlv si chodilt- pro odslřižky látek

t mi§hrím švá.]lPnám

Takébylyrúznékočárkyod dřevěných
až Po koženkové, které sanozřejmě

Podlóhalymódč, Také doplňky - Peřinky
se šily podomácku-

Hodně byly hračky dřevěné, hlavně
koýkř 'ly něly různý tvar a velikostj
daly se z nich stlvčt Věže, moslydomy aj.

oblibené byly kostky Polcpené obrázky
pohádek. Ty se měnily převracenitn
kostek, V ob]ibč byly miče rúZných
veliko§ii švihádlá Hoši §i hráváli

s dřcvčnými vltičky, autíčky a žviř:itky,

která se taha]á ná šňůrce,

Tak si h rávali naši scnioři pře 80 - 90

lety ve vranovici.h, Můžeme slovDávat
s hrami a hračkámi dnešĎi.h dětí
našich vDoučat a PraYnoučat.

cílem byltentokrát Kozi hrádek. Bohužcl
náli kvilli špatnému počási ne\lšlá
drakiáda. o to vic jsmc sc však tčšili na

Již tradični předvánočni akci je

Vánočni besidka. Po roce oPěl ve

vránovické k]ubovně, která, zútulněná

Po malováni a opatřcna záclonami
v okrrech, konečlě vpadá trochu

k světu,

PosIedni ťznámnějši celo oddilovou
akci by1o únorové Promitáni. Sice se

nás sešlo j€n velmi málo, ale limfárum
Jana Wericha, irěko]ik her a obnovcné
zážitky v podobě Pronitaných a často

i komentovaných i'otografií z tábora
i dalšich akci scpostaraly o velmi pělo1ou

náPlň jedDoho DedĚlního odpoledne,
samostatnou kapiio]ou jsou

Putovni střediskové turnáje DejeD ve

s|ortovnich aktjvittich pro člcny !šech
oddilů celého střediska, Tedv i naši

se§ter a bratrů z Křcpic a Hus(opeči,
Pívni,n ž Předpo}:]ádaný.h Pěti dilů byl
'1urnáj v lritngu, který pořádali Iaguáři.
Ntislcdoval jcj Turnij ve florblle. jehož

pořadatelem by1 právě náš oddi].
V uherčické sportovni ha]e se nás

sešla lice než Polovina čleDů střediska
a troulám si tvrdit, že to b},]a jedna

z velmi povcdených akci tohoto roku,
Závěrem bych jen Dastinil, co

máme v Plánu v ná§cdujicich měsicich,
Březen j€ jako stvořeDý pro pzorováni
|robouzejicí se jarni přirody. Rozhodli
jsme se Proto v}razit k TihoYu na

květnici. Táké nás čeká dalši dil
střediskových turniů, icntokát jsou

pořádnteli skautky a skauti z Křepic
a ryorbvni aktivity budou l,nlěněny
za setká i u desko\",ých her. Na dllbcn
přiPravujeme Pro všechná vlčata
á světlušky celého střediska (tedy

, Křepic, Huslopečí, Uhclčic, \'ranovic
a Dově i pohořeli.) již třeti vikendolou
\-,ýPravu s přcspánim. A samozřcjmě
začináne Poiralu aIe jistě připravolat
program letošniho tábora.

LD

podzim a zima
skautského oddílu
§klípkani
an€b Když padá li§tí a ncpadá snih

Už jetoPůlrokucoistesevobčasniku,
mohli dočist o dčni v našem oddilu, Na
následujicich několika řád.ich bych
vám rád přibližil, cose událo voddile ve

druhé půli roku 2006 aprYnich měsicich

SPolu se začátkem školliho roku
začil i nový rok skautský Naše řády
opustili tři ,.staří harcovDíci" Karel,
Libča a Iarcček. Kluci přešli do nlšeho
bíntrského oddilu Jaguáři, koDkrétně
do chlapeckó družiny Vlkú, Podobně
sc rozdě]ila družina ylčat v uherčicich.
starši k]uci pod vedenim Vaška Tichého
založili dřužinu paiterů, která rozšiřila

Počet družin v oddile laguárů na pčt,

Zbývajicich uherčických li]uků se ujál
TofU (Totnáš Furch).

Začátkcm záři se konal již tradičii
Záhajolaci táborák. Ten ]oňský probčhl
v uhcíčickém Hlinku, n letos jslie se

setkali u klubovlv ve vranovicich,

Jedinou \"ýznamnčjši \.ýpravou byli ňa
podzim akce s názvem Pálava 1], našiín

Zd 1. addíl sklíPkdni vfu olice,
Yíl Rusliák

vranovický občosnik



Sportovnízpnívy

15. mistrousfuí
jižní Moratry
jednotlivců

v silovém trojboji
2oo7

_
T] sokol Vranovice, oddi1 silolého

trojboje, usPořádat 3.2, oblastni mis-
troY§tvi jižni Moravy pro rok2007,

Závodů se zúčast,rilo 47 závodDiků
za 14 oddilů jižni Mora!],. soutěžilo
se v deseti váholých kntegoriich, kdc
\rranovičti siláci dopadli takto:

. kate8orie do 67,5kg
dorostcnec Radek Buček skončil na

třetim míslě celkovýín ýýkonem 380kg,
splnil linlit IIL VT á uvidnle, zda bude
nomnrován na ljlistrovstli ČR
. kate8orie do 75 kg

doíostenec lan Bohunický se umistil
na třetím mislě výkonen 282,5kg,
V této kategorii měl !€lkoD snůlu liři
|urch, který útočil na Prvni pozici, ale

Pro zranění nuse1 odsiouPit,

. kategorie do 82,5kg
jun ior Tomáš Trávnik se uDistil nrezi

muži nn třetim mistě ÝkoDem 580k8.
Tinlo výkonem splnil II. VT juniorů
a má jistý Postup na k!ěhové mislrovstvi
iuniorů v Ceských Budějovicich,

. kategorie do 90 kg
dorostenec Petr synek se umistil

na desátán mistě ínezi muži cclko\.,úm

úkonem a50kg a sPlnil linit p.o účast
na mistrovstyi doro§tu čR,

Dalši dorostcncc KaíeI sišovsbý se
uňislil na dvanáctém mhtč \"ýkoncm
400kg, Zde se projeviln začátečnicki
nezkušenosi. vše nebylo zvláitnuto
a postup na mistrov§tvi CR dorostu nu
unik]

. kategořie do r00kg
dorostenec Rad.,k iedličk.l se uínislil

na šestétn nistě výkoneĎ 330kg

. kategorie do 1lokg
junior Petr Biedermann skončil

na Pátém mistč rykonem 590kg, I on
sPlnil IL VT juniorú a má jislý postup
na květno!é tnistrovstvi ČR juiiorů
v Českých Budějovici.h,

Závodnici bl-Ii také hodnoccni po

Neilepši doro§tenec byl Petr Synek
a odnesl si pěkný pohár.

V juniorech byl Toínáš Trávnik nn

ze všcch závodniků, kteří soutěžili,

Po PřePočtu bodů si ll desátó misto
odnesl ToDláš Trávnik Pěknou .eDu,
kterou věnoval Česlcý svaz silového
irojboje, Všichni závodnici

všech kategoriich obdrže]i Pohárl
a uponhkoyé předměly, keré věnoyaly
TI sokol Vranovice á obe.ni úřad, za což
jim Patři Poděkováni.

Poděko\,áni Patři \,šcm, kleři

Pracovali na zdárném Průběhu těchto
závodú a zaslouži]i se tak o sPokojenost
všech soutčžicich,

Chtčl bych reagovat na ,,zPrá\u
o průběhu konlunálnich voleb ve

VraDovicich' olišlěnou v Prosincovóm
občasniku,

Tak jako vždy v ninulosti nás

s \.,ús]cdlf vo]cb ve svém článku
§eználnil pan ltrg- Bohumil pražáI( (zn

laskdvého sPoluáutorstvi ícdakčni rady).

Nevim, z jakého důvodu takovout<l

zprávu nezpra.ovává nějaki neutrálni
osobn, napi zapisovale] či předseda

volební komise, jsem však přesvědčen.

že Po Přišlich volbách by sc tak už
konečně mě]o stát, Poslední uveřejDěný

kočkopes zcelá subjeki'vni pohlcd
jednoho z kandidátú vitězné volcbni
strany doplněný státi§tickýtni čisly Debyl

zrovDa ukázkou Dovinářského nadhledu

a objektivit,v Domnívám se, že psát

na takovéto tém3 na stránky obecniho

časopisu !.yžaduje určitou niru
schopnosti oProstit s€ od soukJoného
subjektivniho Pohlcdu, schoPnosti

Použít nezkreslují.i optiku svého vidětri
švělá Bóh!žeL v úinuléň čišle s. s|al

Pra\Ť opak. spo]uautor Přidal do svého

optického Přistroje § notně Pokřivenon
čočkou a ob\Tklými barevným Áltry
v barvě knaki a růžové, ješlě liltr

le jistě věci redakční rad),, jaké

článlq do obccniho časopisu zařadi

a je chvál,vhodné, že nelná tendenc'

Ieštějednou
z hasičské zbrojnice

23, února 2007 sc konal tradični
h:tsičský ples, lako každá úspčšná
kulturni akceby se neobešel bez podpor},
obce a sPonzorských darů nlnoha frren,
V tombo]e se jich sešlo na 1.10, cožji§tě

PřisPělo k vě(ši alíaklivitč plcsu,
Hasiči iouto cesrou děkuji všcín

st]oDzorům a dárcům zadarydo tomboly

srH l'lrlloln,ť

vranovický občasník

Reakce ňenáíri -

v íčto rubrjce se budete setkaí
s přkpěýb, ktťré budau dotučcry) rednkcí
z řdt1 čle"áiské óbce, Přkpčýky ý ttto
íubťice nemusi ýyjadřoýat stdno|isko

k cenzurováDi, Každý nrůže v obecDim

časopise publikovat (zbývá tedy ješlě

oiisknout něco má]o Přes šedesát

názorů zbývaiících kandidátů, iak že to

ťlnstně bylo s tim prúběhcm voleb ve

Vranovicich). Nebo snad by se takové _
novnrářské fau pas v Podobě otišlěDl

tal( tendenčného,,vitěrného' Pohledu
na věc, ještě k tontu §e §Po]uautorskou

asisteDci redakční rady, už lemělo
opákovál? Dovoluji si tv it _ ncmčIo,

V oPačDém připadě bych se totiž skoro

začal obávat, aby se z občasníku,
obccnich novin, na jehož stránkách

se v niDulétn volebnim obdobi bez

obalu štipalo dřivi na hlavách starosty

a radnjch oZ, nestal mávnutim proutku

adoračni Plátek jednostranně oPělujici
ú+,ěchy současného vedcni íadnicc,
O§tattrě, neb},l by to zdaleka prvni

PřiPad, Nudných. oslayných radničních
časoP j§ů \Tdávaných za penize daňo\]ich

PoPIattriků už existuje sPu§ta,,,



2006 stanovil částlq na nákup novách
knih a časopisů tako: knihy l2 tisic a
na časopisy ó tisic, což čini .€lkem 18

tisíc Kč za rok. Za t}to prostředl-y bylo
nakouPcno 326 no\.ých knih, z toho
263 ks beletne a ó3 ks naučné litefatury,
Nových čásopisú bylo nakouPeno celkem
14ók§, Dál€ bylo zi§káno několik desitek
knih a dvě stovlv časop'sů iako dary
mi§tnich občanů, za což jim iménem
našiín i jínénen čtenářů d&ujeme.

PaPežoýá Blanka a Juhgr vladislaý

Upozorněníprc
ňvnostníky
Živnostenský úřad Pohořelice

upozorňuje živnostniky. že pokud sj

. zrněnu byd]iště

. změnu mista podnikáni

. nebo změnu sidla společnosti
v souvislosti se zavedenim ulic v naši

obci. musi tal< učinit do 15 dnů Po
obdrženi nového občanského průkazu.

Na obecnim úřadě ve vranovicich
si vyzvednou Potvrzeni o závedeni ulic
v naší obci á s timto Potv.zeniín a novýn
občanským průkaz€m se dostaví za žú

Statistické údaje
Místnílidové
knihovny za rck
2006
Počet zaregistfovaných čtenářů

Mistni lidové knihovny zn loňs\i rok
dosáh) počtu 177, caž ]e o 24 ýice než
v roce 2005, Z\.ýšil se i Poč€t čienářú do
15,ti let na 72, v roce 2005 jich bylo 59,

Těchto 177 čtenářú navštjvilo knihovnu
cetkem 2148 krát. což činí v pŇměru
l2,] návštěv na jedDoho čtenáře za
kalenOarnl rok Lrenarl §l pujclll celkem
7413 knih, z toho Pro dospěIé bylo 241,1

ks literátury naučné á 3028 ks l'teratury
krásné, pro mlád€ž bylo Půjčeno 5ó8
ks ]iteratury naučné a ]504 k§ krásné
literatury. Průněrný počet Půjčených
dokumentú na jednoho čtenáře byl42,1

K 3], 12.2006 činil počet knižního
fondu v knihovně 9092 knih a 2017
časopjsů, Knihy jsou rozděl€ny na 2332
litulú naučných a ó760 titu]ů beletrie,
Z knižniho fondu bylo v loňském íoce
\"yřazeno836 tituIů. )ednalose převážněo
duPlicitni kusy, které §€ zde nahromadily
za minulé rolry, kdy se ieště seznam knih
nevedl ve \.ýPočetní technice a tím bylo
obližné tulo dupli.itu sledovai,

ohe.ni liřad ve Vřanóvi.í.h v ró.e

' Vese[ývranovichýma§opu§t

Kdo §e zúčástnil. t€n nelitoval. Byloveselo Povesnici ivhospodě. Mladi istaři našli
společné téma k radosti a zábavě, Bezmála třicet masek, některé i z okolDich vesnic, §i
pochvalovalo štědrost
vranovčákú, piti a jid]a
bylo dosFosti,

o Púlnoci byla Po-
hřbená bása a nároč-
ný dvanáctihodiDos/
maratón loučení byl
u konce. Vš€m zúčast_

nčnýnl diky.
Myslim si, ž€ ma-

sopust u nás zdomác-
něl, Díky za to vám,
ob}vátelům vranovic,

|enda Raus

víanóvickýobčasník

zaznamenala Lidka

Kulinářský koutek

Recepty na dobrá
jídla

Tak tentokát př€dk]ádáme zvlášť
starou a dobrou specialitu, Po létech
kpomněni předkládá Klub dů.hodců
podle re.eptu Pani Amalie Pezlarové,

Praýé vtafioýické tašky se
škyatkamí!

Asi 700gýařených bramboí, mouka
hrubá nebo ?olohfubá, 1 ýejce, sůl,
50g kyasnic, * hrnku mléka, šPeťku

cukru, sádk, krupici a vodu.
studené ul,ařené bnmbory na

strouháme do fiír,. Do důlku fozdro
bíme kyasnice se špetkou cukru a za
Ijjeme ylažným ml&em. Až vzejde
kvásek, těsto osolíme a přidáme yejce.

Přimícháýáme moukú dle potřeby, až
je těsto huýé jako na buchíy. Na ýóIe

pak aobře .|ypracujeme - až se děkjí
puchýře. N echárne rykynout.

potom těsto rozýóIíme asi na
I tm, PotřePeme uvařenou kruPicí
a posypeme kousky šklarků. Zaýifieme

iako záýifi, ndkráiífle tašky velikosti
7-8cm, naskláí]áfie vedle sebe na
yymašťěný Plech. Mezi taškami
mastbne sádlem, aby se neslqily.
Necháme zase nakynout a po upečení

Pomastíme Po vrchu.
Vaření krupice:
Asi půl hínku krupice l kastrolu

necháme na sádle zPěnit jen í1o

růžoýa. Zalijeme asi jednín hrnkem
wdy a mícháme tak dlouho, až se
vorla odpaří. Kru?ice je uýařená
a sypká.

Takto uýařefiá ktuPice se Použ^,ala
i na obalovóní bramborových
povidlouých taštiček. Pochopitelně se

RecePt
Drápakvá



Změnyve
uranovickén
obásníku

_
s novým řokem \ycházi Prvni čislo

vranovickébo občasniku. V roce 2007
se poku§íme zavést něke.é zněnř které

Prni velkou změnou je, že Vo bude
\"ycház.r vždy jednou zá dvá měsice a to
v,nčsice §udé tedy v únoru, dubnu, červnu,
§ípnu, řijnu á prosinci, Zároveň Přijměte
omluw za zpožděnitohoto či§la.

Dalši změnou 

'e 

pozměněĎá §truktura
Vo, k€rá není z tohoto čkla ještě není tak
patrná a naPlno se rozvine od druhébo čísla.
Dáme prostor vám, našim členářúm, na
Vaše kritiďé i pochvalné připominl9 nejen
na obča§nik, ále na veškeré děni v obci.
stálými rubrikami budou slarosti staro§ty
a nově 1aké zápisy z nejbližšiho minulého
astupit€lstva obce a zprá!.y o činnoýi rady
obce. T}to infornace bezesPoru přispěji
k většimu přeh]edu občanů o děni v obci,
své misto bude n1it již zavedená krlturni
rubrika, v nepos]edĎi řadě budeme otvírat
okna našich ško] a školelq abychom
nahlédli do činnosti a proživáni ncjmladší

ve Vřanovicích pťlsobi celá řada spolků,
sportovnich or8aniaci či občan§kých
sdruženi, ] jim bude i nadále věnován ve

velkýh tématem roku 2007 je a bude

bezesporu yýroči 750 ]et od Pívni zínintT
o naší obci. ]ižv prvnim čisle máte možnost
se rámcoyě seznámit s programem a logem

Ta]é §e búdeme snažil rozšiřir okruh
přispěvovatelú tady se oPět obracime na
vás, naše čtenáře a doufáme, že vo bude
oPŘvdu tvoten občany VraĎovic a čim ýic

Za reaakčfií radu oll1řich vrbbal frl-

Vsouvislostisoslavami750,výročíprvní
zminky o obci chy§tá místni společenství
Kesťan§ké nládeže ve Vranovicich yýsiaw
o hi§torii fárnosti a mítniho kostela
Navštiveni Panny Marie,

K této výstavě ie potřeba zapátrat
v archive.h a to i rodinný jestli se v nich
n€nacházi staré fotogřafie či dokumenty,
kerébynohlypřispětkkdokedenih jstorii

farnosti - fotografre inieriéru i exteriéru
kostela, fotograne z významných události
ciíkevniho roku, §lavnosli, křtu, biřmo\áni
svěceni, průvodu Božího Těla apod.

Pokud byste doma takový poklád
našli, zapůjčte ho píosiĎ. Bude zpracován
a víácen zpěi- Materiálř tipy, náPady
sněřujte k rukán, telefonu či emailu

Pana Josefa Doíka, Masarykova 20,

t€l,:60a 513 938; email: jdofek@iol,cz,

DiI9všen.

vl ďi1ký cbčóšnkvy|lavatél:oÚ vrcnovke kúlokl ňa Pdokrivranavkkéhoobčóshfuu: Škókl t,691 25 vrunoviL?, e nail: obasnfu@.ehlfoň... ébktontka v.lze: Ww
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'aal0197 

v néklódu 450\ý.kků od čnló l/2@? ýytháž éÝoúrŘsíčhě - vrdy v 3udý nai.
Nepfušló iďrkóvou úpnfr! výnbo: Ť'sk . Bačfu, tel.: 519 4 2s a97.

a ŽtDolní lublleq,

Toncrová Josefá,..,,,,..,,,..,,,..,,,..,,,..87
Toncrová Mari€....,.,....,...,,,..,,,..,,,.75
Toncrová Františka,..,,,..,,,..,,,...,,.. 85

Forrnanová Ludmila.,,,.,,....,,,..,,,..65
Bartošicová Ludmila.,,,.,,--.,,...,,..., 75

Čihalová Josera.....,,,....,..,,,.,,--.,,-..,8t
Mikulíková Marie.,,,...,,,..,,..,,,.,,..., 60
Rosová Věra,.,,,...,,,,,..,,,,..,,,..,,,..,,,.65

Halamková MaŤie,,,,,...,,-.,,,,.,,,,.,,,,60
Duben
Hasieberová Mar€ela,,,..,,,,..,.,,...,, 65

Palasová Mari€,,,-.,,,,.,,,,.,,,,..,,,,..,,,,89

PosPišil lrantišek...,-.,,,..,,,..,,,,.,,,,.60
Doíková Marie...,,...,,...,,..,,,..,,,....,.8l
Kováčová Aloisie,...,,,...,,...,,...,,...,, 80
Lounková RůžeĎa,...,,...,,,...,,..,,,..., 96
Vybiral Rudolf ..,,,.....,....,....,,...,,..., 8l
Hanušová MiIuše....,,,...,,...,....,,..... 70
Šťa§tný )osef ,,..,,,,..,,,,.,.,,..,,,..,.,....,.85

Rujz|ová Juliana,,,.,.,,...,,,,,,,,.,,,,.,,,,70
PaP€žová Anna..,,....,,...,,.,.,,-..,,,...,82
procházková Anna..,,....,.....,.....,,.. 75
KóhóútóÝá Márié,.,..,,,...,.,...,,-..,,-.60

Kýěten
Hanuš Rudo]f...,,..,,,-..,,,,..,,,,.,,,,.,,,.80
Bednář oldřich,,...,,,..,,,...,.,..,,,-.,,,-8a
Bombela Miroslav,,,..,,...,,,..,,,..,,,..80
Hrdina stanislav.,,,,,.,,,...,...,,...,,.,..87
Duroňová Mari€....,,..,,,.,,..,,,..,,,,,,.7c
Plátenik vikor,,,..,,,..,,...,...,,....,,,,-ó0
Reitková Ludmita.,,..,,..,,...,,,.....,.,. 65

Rujzl václav,,,-.,,,-.,,,.,,...,,,..,.,,,,....,,82

Furchová \4asta,..,,,.,,,...,,,,...,,,,.,,,,60
Wolinger ran,..,,,..,,...,,,...,,,,-..,,,...,,84
Procházka otto,,.,,,,...,,,.....,,....,....,75
Losá Ládislav..,,,..,,,....,,,....,,....,,..,,60

Ilqr§zeíí
kukleta václav
pokorná Ludínila

čapka |akub

Únríí
kresa Jaromír
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