
číslo1..},Žry,qt13?

dovolte mi. abych vás v králkosti
in!ormoldl o áicich a l;mclť.h nJ:i ob,L
v lóňském locc bylo započato s ýýstavbou
kanalizáce (Pinďulky. Ulička) a čistirny
odpadnich vod, v čásli I. etapy budc
vvbudo\áno phbll/ni 7 km nolrubj v ob].mu

- ll mrIronl (a, dotá(nc do iiln" 2Llol \polu
s postupem praci bude nuino pťovóst odbočky
p.ojednotlivé doňy, Možno5t k napojeni budc
J/ po do.1Zcní lťchnolo8lc do ,'Islil n) ,

Předpoklad jc jalo 2000, Všichnt občané,
ktc.ých se to bude týkal. budou yčas
infoťĎováni, Ha.monoBram poýupu praci bude
pravidelně kontrolován a zveřejňován, Taio
investice se úUtné ptojcvi i v lelošnim a
budoucich rozpočtech obce, Náv.h letošniho
rozpóčtu bude včas přod schválenim vyvčšcn,
Piipominky k němu Ďobou občané vznésl jak
píscmnč (což ]e vhodnější), lak i osobnč ná
vele]nem /J.edJni ol Da]l,: / lnvjsl j.nich akc',
kte!á budeúáróčná,]e plynof'kacc obce, Před
nčkollkJ dn) bylo \ldano U/emn, lozhodDJll
p.o uvedenou akci, Bližši inťo.Dace jsóu
y článku ing Klchňavého. přcdscdy komise
výstavby a ŽP, Slavba započrta výslávbou
pilvadéčc / P!lblc, kól.m hibllo\d, ullcl
Přibickou a Polní, poPř, Masárykovou (v

závislostila postupu píacívc stanici ČD), Čásl finaíci se budcmc sldžil ziskal zc
SrŽP, část půjčkoD od občónů,

Zdrojem informací pro obč.ny ]c vývčska na budovč ob€cniho úřadu. popř,

v chodbě. Akiuálni zptávy jsou žveřejňován} mišlnim rozhlascm, dlóuhodobčjší
infórĎácepakv"občašniku", Zdemaji proslotvšichni,klcřisechléjivyiódřltt Llčni

v obci. či rea8ovat na článek. Dalšim zdrojcm jšou veřc.jná zásedáni obccniho
7ásluptlc1.1\d, Ieilch ZJplsJc vicm obcxnum \ dl5po/t,l u.nc,cnl1,oU\)vť"ovinJ

odpady , jeden z ploblémů, klelýjc stálc akiuálni. v souóasné dobč zajišťujc

svoz nrĎa sTKo Dmholec,Každá ponelnice ie zvážcna, žaevidována. Plalbá j.
prováděna přes SIPo piiĎo občany za l/'1 .oku, o výši platby jsou občané včas
infornováni. Podrobný výpts jc t dišpozici na obccnin úřadč, komplcxni záznam

svozu pak u íimy, kam je ňožno nahlódno!t v případě ťcklamace Filma provádii
svoz konieJnerú na třidčný odpad, rozmístčných po obci i obsluhljc kontťjnef na

hřbitovč. Platba ža svoz á Iikvidaci odpádu še skládá zc tři položck:
_ paušál, sazba slanovená ná základě počlu ujelých kiloňclrů bc7 ohledu na

počet poPclnic (plativšicbnibcz ohledu. ždá přislavi popclnici. či nikoliv),
_mánipulacc - čáýkaza ňaúipulacis popelnicibezohlcdu na váhú či naplnční

, za váhu - čáýka ódpovidaji.i vázc obsahu popclnlcc _ poplalek z. uložcni na

Dnr.§Í P@DnoBnosT,J vE vYntjÉseE oBeE Č. 3/9E.

Jakj sem j iž Uved l v minu lóm či5le, j e nožno odpad (bcton. c ih ly. yělši picdnčly,
rostlinné zbylky ,,,) uložit na dvoře oU do kontejnerlr, . lo bezplatnč. Prosim proto

občany, óby sivšimalisvého okolía nedovolovaliznečišťovóníokoli obce, poí,i.

ožnáĎili úa obecnim úřadč, Pořádek v ob.i jc včcí vš..h óbčanů, ncjcn člcnů
zastuPitclstva, Dalšim odpademjc i voda z jinek, který vyřcšiaž kanrlizace v obci
Dčkuji všeĎ, kieři nezncčišťujj podzemni vody ! ncchávají §!o.]e Jimky pla!idelné
vyvážct,ikdyžtutošlDžbuvaKBřcclavodl/l99citelnčzdr!žily(dóprava.čcrpáni
+ sločné, protože voda j dc přes mčřeni čislirny), Ccna vody pro obča ny jc l 5,5 0 Kč/
m3, plo podnikalele a or8anizáce l9.60 Kč/D],

Dne 25,únoťa byl vyvčšen návrb rozpočlu obcc vranovicc na ťok l999, Tento

návlh bude k připominkovánipo dobu l5 dĎú na chodbě obccniho úiádu, K tomuto
se mohou vyjádřil všichDi obč9né, nejlépe píscmně Konečný návrh rozpočlú bude
předmětem j ednáni veř€jnóho zasedáúiobecniho zaýupiielštva, kleré sc uskutečni
v§ čtýriek ll,března l999v l8.]ohod. v zasedaci sinioÚ, všichniobčanójsou

o1dřich Vybhal
starosta



Jedeme-li dnes po íekonstrUované trali,
nebudí nás iiž iukot kol na spoje koleinic a
navíc, přijíždíme-liod Pouzdřan do Vranovic
neslyšíme ani hluk mostové soupravy, ktený
se dříVe rozléhal přes les, Tylo mosty přes
svratku a Šalavu byly dány do provožu 23-
května 1933, kdy se prováděla stavba 2,
loleje V úsehu HUslopeče - Víanovice,
KaždakonslíUkce vážila 200 tun, Zelezniční
mosty Vydržely i při ústu ptl německých Vojsk,
přestože byly Vyhozeny přijejich odchodu,
Po příchodu BA byly za účasti několika set
idí i z okolních obcí poslaveny, položeny
kolejnice a 1, kvělna ]945 byla znovu
obnovenaželezničnípřepíava, V současné
době uVedéné mosty konslrUkčně
neodpovídají požadavku rychlé a bezpečné
dopravě bUdoUcnosli,

Práce na jejjch Výměně byly zahájeny
dne 8,12,'!997 úpravou přúezdov,rch cesl,
opěrných zdí, křídel, Vysunutím slarých
mostoVých konstlUkcÍ, poloŽením pro,
vizornich rnostovek, Vybudováním nových
pilířú U svíaleckého mostu, Práce spojené
s nepředslavilelným množstvím dopra-
Vovaného maleiálu, píáce plováděné za
iakéhokoliV počasí byly zakončeny
nasunutÍín noqich mostovek a záVěrcČnými
pracemijakoje povrchoVá Úprava nálělem a
zatěžkáVací zkouška, Píáce byly ukonČeny
V prvním listopadovém §idnu 1998,

V nejbližších měsících můžeme počílal
se zahájením píací rekonstlukce slanice
Vranovce, kleíá je poslední z elap 8rno -

Břeclav. Vrálíme-li se zpět o 160 let, kdy ve
Všedníden jezdiljeden av nedělipak 2 vlaky
oběma směry, v porovnání s dnešním
provozem zilstíme, Že s lozvoiem trati se
modernizovala i stan]ce, Rozšiřování a
budování slan]ce bylo spojeno neiprue
s Výstavbou cUkíoValU 1872, později
s výstavbou místní díáhy Víanovice -
Pohořel]ce 1895, V letech třicátých se
Vybudovala Vodárna, kolejová Váha, nová
rampa, Vodní jeřáby atd, Poslední étapou
byla eleklrifikace železnice s modeíním
zebezpečoVacím sysiémem, V soU,
časnosti doslane naše slanice moderní ráz,
což nás jislě potěší,

BP

1

Mraky se stahoyaly jjž řadu ]et Před thnto .lnem. V Plvnich
desetiletjch tohoto stoleti začíná tlak na české nlenšiny v nékterych
Pohranjčnich oblastech. Jen .líky vzniku česhoslovenshého stáfu 2a.
iúna ! 9 l a bylo české poh raniči obroze n o od úPlna germanizace. Vznjk
Česhoslovenského státu byl piijat od nékterych vrstev némeckých
občanú najihu Moravy s odporen1, klery se zesiluje nástupem njtlera
v |ýémechu. y tňcátých letech vzniklv Poh ran iči aktivita lzv, llenleinov!
strany, kde i na |4jkuloysku,17ustoPečslíu a Pohoie]lchu vznikajimistni
skupiny. V roce 1935 dosahuje ve volbách tato strana 5a % i více
německých hlasú, Jeji agresivni činnost zesíluje anšlus Rakouska.
fleslem henleinovcú se slává 'Es komnlt def Tag", Tato střana se
veřejné hlási k némeckému nacionálnimu socialismu. l'la s.lez.lu sdP
lsudetendeutsche Partejl v líarlových varcch vyhlašuje HeDlejn bqj
Československé republice a 14. záii IgJa vyhlašuje fiarlovarské
požadavky, Dne 15. zárj pozaduje piiPojeni sudet h iiši-

flodžova vláda vyjadřuje souhlas s britsko , fíancouzskýňi
pozadavky, které zahrnovab, odstouPeni úzenli s více než 5a yo

némeckého obyvatelstva. Dócházi postupné h ozbroJenym potyčkám
m e zi Poh ra n i č n i m i slrá zným i je d n o t kam i a n é mec kým j a k t iv it am i. v záií
23. večelje vyhlášena mobilizace- Dne 29. záři yšak docházihjednání
v Mnichové a 30. zálí kapituluje naše vláda v čele s Dr. Benešem. 29.
záii docházi k PodPisu mnjchovského diktátu l1itlercm, Mussolinim,
Chamberlainem a Dalaclierem- DocháZi A demobilizaci. l. iina zaaala
okupace našeho Pohraniči. okupacejižni lroravy začhá v sobotu a.
řljna okupací Bieclavi, Mikulova, 9. iina byly obsazeny ťohoielice a
okolí. flranice byla vytvoíen2 dle Počtu némechých občanú
v jednotlivých mestech a vesnicich. CsR by]a o]ouPena o 1l oga kň2
územi. kde žilo 4,5 mil občanú- V této dobé zaainá stéhovánj občanl!
česaé národnosti do vnitrozemi.

okupace naší zemé začíná 1. iúna 193a aje dokončena 15. biezna
]95g, kdy bylo protiprávné okuPováno celé územi Čech a lloravy,
Prezj(tenteň Protektořátu Čech a Moravy se stává Dr. Emll llácha-
Je tleba sj vzpomenout na tlto dny s myšlehkou. že se tato dobajiž
Po tieti nesml opakovat, Bude záležet nejen na našich Poljticich, ale
na nás všech, jak zvládneme ekonomichou i Politjchou nezávislost
našeho státu. 2L stoleti nechíje ye znameni nadéje.

B.P.

slafý nost vysunul
a poloŽen provizorní mosl
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dne }3,],l999 no oeiejalém zosedó.ri.

o(]

]nformace, kte lé s€ objlrvujíV noVná.h odbornémlsku,jednoznačnč
dokazu]í, že zemníplyn patřía bude patnt k nej]evně]šim a ne]eko og člějšim
eneloiím, kleré jsoL] běžně doslupné poín nerne energ s Unečni, Vodní.

čr Větmou, BohUžel, obec V€nóVce dosud pyn nemá a nepomúže nám

Vzpominat na ty, kteří moh]] z moc sVé lunkce pyn pro obcc zajistl]Ž

Nyn í j€ opět plynol kace obce aktuá n i Tato nveslič n ě n á ročná akce
seVšakpřekrýVás ]ž několk ei pnp ravovanou stavbo u č slílny odpádniclr
Vod (ČoV) a kanalizace DúVodú, ploč dříVe kana zace a polom pyn ]e
několk, Jodním 2 nchje napřikádlen. že kana zacé se pokádá h oubě]l
nežpyn Souběžné bU dován i kana] za.e lpynuleneleálné, nebot každou
z iěchto dvou nženýřských síii proj€klu]c ]ný píojeklán1 povolu]c ] ný
úřad, provádí ]ná írma a V neposedni iadě n€mánre na]ednou io k

l,r"^(, "p,o l,Po_, P,o ln'olŤ", .J^ó. lF,lé bé.d-al/d,FáČo\
klelá bya v mnuém íoce žahájena a na kt€rcu ]smc dosla Čáslečně
slálnídolac, částečně isrne sjVzaIl (a pravděpodobně ješlě bUdeme m!sel
Vzíi dalš0 pů]čku a čásieČně j budeme linancovat l rolpoČlu obce, b!dc
slát as] 33 mll Kč a to ješlě neblde odkana zována ceLá obec Nák ady
na pIyn ]sou nyniVyčisl€ny na přib žně ]8 mi Kč To Vše n€ 20 f nancoval
jen z íozpočlu obce, ze ktérého ze na nvesi]čníak.e použit ročně asj
3 mi], Kč,

Slavebniúřad Pohoře ice vydalV únoru iohoio rok! kon€čnč úzernni
rozhodn!lína p ynóíikaciobce, Dašírn krokern bude snaha o 2iskánisiálni
doiac€, V so!časné době ]e dokončován přojekl a bude, co možná
n€idříVe, žaháieno slavební řízeni V první etapě b!dc pyn piiveden
z Přbc po ulic Přbickáa Masarykova do sliedu obce cékovy rozsah
etapy blde záVset na telminu Vydáni stavebniho povo eni a h avně na
í nančni siluac. Zapů]čení llnančnjch prosiředku od občanU by pi nés o
obci odhadem as 15 ml Kč (300 domácnosli x 5 000 Kč = 1 500 000
Kč).V da]ších etapách by ír]ěy být plynofkóVány čásii obce. kdc bude
o plyn n€]Vělšizá].rn akdes€ nelopie ekli nou, Piesně]šíposl!pp ynol kace
oD"e nen, \ so,:"§ e oooě 1o/np od| ,d,o ,

Plynolikac€ Však ne]soLr jen rozvocy pyn! po obci ale iaké plyno-
vodní připojky a vnitřní instalacé V ob]ektcclr což nás. občany. za]imá
ínožná ]ešlě Více, nebol tuio část p yn oíL kace s buda každý h ra! i 1 V asln ch
proslředkú Někoho již na!šliv záSlupcl pro]ckčnich írem někdo má
inlormace ze so! sed n ích obci kc]e]ž p yn nali, a někdo s zjršlule níolmac€
z odbomého llsku, Dopo rUč !] VšeclrnolVážlaneUkVapoVals€ ZáSlUpc!í)
l rem, kleřínema]ip6é.rnoup no! moc od obcc ?aliln n . nepodep s!]te
a nc nepatle Je pravda, že na každot] pipojku a vntnri nslaac budc
1řeba mit pro]ek1 ve kt€rém budc iešeno. zda bldele pynem joň topl,
ohiíVai t€pLot] Vod! a nébo laké Vař 1 a zda vyhovu]e koňín apod Pro]ekt
bude příohoL.] žádosl o siavebni povocni. klclé musíle m:l Zaiim však
jen sbíle]te nformace, obe.nízast!pIte slVo zVažu]c.lrožnas1 spoiečného
za]šiěni slavebních povoení na piipojky Vždy v dotčcné čásl obce o
zahá]eníslavby budo! občané, kteých sc10 bude lýkat. Včas inlormován,

U: to začale !
ng Pcli KrchňaVý

piedseda koŤse Výslavby
a živolniho p.o§li_.d;

Nepoko e no oslíoýsk!? Kdepok. alsllako o konohzoce od l] edno polož o sklp no pro.ovDftů iy 5AP5 Bíno pod Vcd.-.inr
piedóko pono F o y přivodnípolrubiod od]ehaovocí koíiory k a ýja.c Vso!čosnédoběplovódibelonóžodehaovocikomory2.5l
7.5X4mopiepodovépotrubidoiíčkyŠotovyBéheml4d|!sezoanepoklódolhovnikonollzočnipótrLrbipies!r€nésklodisí]črcm

Fo ceoslov provódipllolóž šlěToVn cem noobvodUasičky33Xll)rndohlo!bky9firiokopiipro!Ukpro!ódénilemnichpro.i
Zočinótodobi€,zdóse,ženovýsloroslotominivóžně Aby m! Vydrž€ declr ipeňilc 
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e.*,o"a," lóleoo e oob€,U l3\0 neoo 1a00 Kť

P,olnlolňová;osloo.dnú-vJd 1€ rp,v e| e-é,! eod 
"7 

'9ó3

ing Jan lle]iklr

"""'_:':"".,J:,..
zase tl nclslcl ..

!é spoj]losliBsN Vic€ než 2]3 kwh za íok
BN -,, 422 kwh ,:

Bv aiUmul Wlá!éni, oh,eV vody bez ómezeni
o 61 h, lvl/l 146,2,5kř
/3 hod n/
2.o Kč/kWh podlepoólu

^6 
hódin/ mislnosii

BH .kum. a přimolop. vylápěni

Bp 6ekill kovaná domácnosl a
eL, přlmolop,vylápěni

Doi a \obe \edál o,n, a.ic1 lodl,1oplšF,'e DFe
,A lé.lno u9DóIooal, \ ! locnt ( /en+ oU ..hjz, seŠto 'e
zde l8 členů o hosl - §ioroslo pan vybial- zpróvu
Ái"anesl, sto, o,ro nos,c u p l l artrc ř o \ enl el o- Rohl a|.

Mózno kanslo|a\ot iE ploce lelo dab,ovall\é
orconlzace se slóvó čím dóle více rozsóhlejší o
ptóspešnels, p,o ooaon\ no3, j !pd'e]"š,ch o",,

zaaato lo tu ý leonu móuleha IolL, \dý Ďau
óo}omo. F: abčoóu. lpicepo1lvadv /, st'leou- v úqo,ú

v,,j,za,l, nosent trcvv podet )?ez'j:: ., IrcIl o \ olůDěhú
,att,l aol;,moaió,ůmt Dip\osLlodu poL dolJhetČi\ o
t oozo,,-l sl,nište zo lon,odnrctýn1, l Ldvž ,? Ednola a
.áo"l."a ,,žrál E eine ie nošl pa)a!n,,l fa\]\

v rc.ncisvo p,alese šézuaoslFlt \ C e, Ýénc , ,oúréže
v silbair.Éh pii pl,Plnasll loa. wlaci /,oloiefl misl,ř1o
sDH_ UmÉlit: se no r' mrl- v rómc: lo. tačnt J fr?molólu
-lZsera Šebeslv v rómci 1\a, vÝročí zalažení sDH
v klóboukóch u Bmo se umíslillno ó, míslě,

./étich oloce spoL,|o \ Jdlibe pdolfu lechr,tl\
aatalát ená orostott, J! lelo,,Ch \ mls'r,m, o,hlose Ld\
Ípozottr,l, obcont "o 

pazo'n, ach'onJ MlFul\ lo\z'slolt
iá Ou sa aoa 

^c.o 
\}boten, dluzslvo ocllonn\ř,

rukovicemi, obuví, slortóvocím vozkem a na drcbné
;Dlaýv lechnúý. Noni st aos i o/o oěl: qo \rerq b\l
;aóóiódónDenoe!no5or06Aem h,išli30 5, Joto Iolel il\

š; 2úcosln i s2olecneřo \ } letu io hlaa BoúZa, a do
okól;, svau pQc l pi6pell ik doj?onceF, hosicslé zb,o/nice
Vénovolt celAem 5,3o pIoaov.,cn Fodn nošl abc:

Tímla jé třeba poděkavaí všem aktiýním členúm,
zÝlóšfě lěm nejmladším za jejich obětavost přjochroně
mojefku o zdroví občanú vlonovic,

B běžnáel, spolieba mimo el,
Vyiápěni dó 443 kwh zá rok

Bs plálipro chaly 9aíáž€ a pod,

N běžná 6l. spoli6ba s m€nšiň]
akum kamny á ohřéVVody

ceha slálý poplalek

/ahod n/ 131 203 Kč
1 3o Kó/kWh podlepoólu
/16 hodin/ ňíslnosii

/2o hod,/ 161.3?7 Kč

14 hadjdyl mnoŽslví
odběru

B,P



5kolnírok v polovině

od mého posled.ihó piispěVko v mistnim "občasnikU"
Uběhlo mnoho vody a na púdé ško y se Událo plno záiimávý.h,

NaprVém nislě je Uíčité pololeln í Vysvédče n í, klelé sinaši
žác odnesli domů v pátek 2a ]edna, aby se pochlubiisvým
rodičům, ]ak jim to ve škole ]de nebo co se jim tak úplně nedaří,
z óélkového počtu žákú škóly (341) plóspělo 56 s Vyznaňsnánim
a poUzelřižácineprospě]] Pedaqo9 cká lada plo]edná áVýsledky
prospéch! á chováni za prvni polo eli s Uspoko]enim, ále
soUčasné přijala opatřeni. aby Ve Všech vyučova.ých
předmětech byly spiněny UčebniosnóVy a h aVni úkólý sta.ovené
v iomto školnim roce Mezi né patii piipraÝa žákL] na při]imáci
řízenído škol á Uči]išl klerá se j]ž leaii2Uje,

V zaéálku školního řoku jsme požádali o přijeti žá č 6na
Asociáce školnich sporiovnich k Ubů Čn, lase e enstvi uyto
potvrzonóadňe2 únola Vznikl Ve škole "Ško nisporlovnik úb',
ktelý sdlt]ž!jé Všechny zá]moVé sporiovni k.oUžky

Výž.aňnoU spo ovniudá osii na naši ško e byl lll, ročník
vánóč.iho t!rnaje V sálové kopané zá účastizŠ Ve ké Něňčice,
zsNikolčice,2s Póhořé icea našiškoly. VzajimavýchUtkáních,
kde hlá káždýs každým,sédó poslednichvile čekalo naVítěze,
kieým se nákone. sla a naše základni škola, čímž obhájlá

V jednodenni po o elní prázdniny a V pryní den jalnich
plázdnin jsmé zorganizováli zá]ezd za sněhem do Nového
Měsla na MoráVě zájem byl Ve slovnání s minu]ým rckem
menši V dúsledku zvýšené nemocnosli u děli Ti, kteři s náíni
]eli, nelitova i, s chUií Vžovali a sáňkovali,

Přeslo, že byy prázdniny ve škole se Uskutgčn]l zápis
bUdoucich prvňáčků, K zápisu přišlo 34 détí, zápis probíhal
V k id!, béz dloUhého čekáni, k dispozici byla školni družina.
FormoU rozhovorU s dilělem isme posu2oval] Védomosli
schopnosli a lim ]eho zlalost pro školni docházku, odměnoU
bUdoucim škoákúm byl ma ý dárek s pamětním lisiem

Na měsíc biezen připlavUjeme plo děti školni kó ó recilačni
soutěže. plo žáky sedmých lříd 2eměpisnou b€sedu o lzraeli,
plo zá]éňc€ pá k návšlěvu dětské h o lilňóvého lésliValU s noVým
h,á.ýf lilňém PóóFl(á é ied-iň lineŤ (leslenýň s ná2vem
Pnnc Fqypls\ý skolni tolo 'Maienal,c(ého klola-d bude
připraveno pro žáky5. _9. lřid. Plo Všechnyděti od předškolního
věku po děii školou povi.né, ale i pro Vás rodič6 bUde v neděli
21, bř€zna v hal€ sókola maškarni kařneval,

Paedol. Vla§l]ňi Křopáč iš,

RgOan, ve VBanovrcích

Rybářský svaz - naše míšlniorgan zace, paliímeziVelm
aklivní spolky. skutečnoslí Však je, že Veřeinosl, mimo členy
organizace, oje]i.h prácimoc neví, Rekne §e, chyiím §irybU, ale
s tim ie spojena řadá povinno§lí, ktelé č en fi,4o musísplnil,

Pláci a celkovou činnosl rybářské olganiza.é V minUlém
loce ovlvnia uzavřená sm ouva s oU o Vy,ržitínádrže V areá u
koupališiě. Za l nančn i pomoci obce se da obiekt V rně§ici březn u
a dubnu min!lého lokt] do náiež lého pořádku Včelně oplocení.
Bylo zde odplacováno 1063 hod n. z lěch neivíce obělavých
Uvádíme pana Břežinu, Jáiela, Kocmánka, Ke|b á o d., TelUla
Fr. cílem celé organ zace by o vyivontPodmi.ky plo chov násad
do okolních vodni.h loků a nádrží, Atak k 1, květnu bylovsazeno
do betonové nádže 3 350 ks kaplů /40 kg - jednolétých/, 600 ks
arnurů a ]000 ks sUmců, V měsíc srpnu a záříVyloveno 2770
kaprú o celkové hmohosl 1080 kg a 571 amL]rů o Váze 137 kg,
oodr!hé nádÉeVsazeno 12o0 kskapll]a 1200arn!djžV roce
1996 aVy ovenoV min. loce 125 kaplů o hmolnosli 266 k9 a351
kaprů o hmoinost 878 k9, z iěchlo pár čisel]e pallný iíiianční
zisk. který získa a olganižace a na kterém sé podílí rybářský
hospodářajehó pomocníci, zklmeno bylo za 12 973 Kčjadmých
a léčiyých klmiv, dalované blamboly, h]áVkovýsalál od pěstitele
p, Pavlo!ška, Ve spojjloslis Vodni nádlži musela býl opÉVena
ielíVýplst, kde náklady dosáhly ] 9 830 Kč 3 odpla.ováno by o

325 hod n, Rybář] vŠak mají dohled inad da ŠÍm i vodními loky, U
žélezničního mostu přes ŠatavL] nvesloVal linancé na
prchloubeni mislniho loku, odsllaněninánosú a úpraVU břehů,
Výbormádále snahuvyUžítvodnínádže Jodán aveše v]ednání
s Vlastníky jédnotlivý.h parc€l,

V Ťln- éŤ lo"F oošlo,kF 7Ťěnám ve vede-io.9á^,7ácé,
Pláci Vé Výboru ukonč li BNDI, Bednář a lng, Jalel, Pro další
3 leté období by i zvo eni mladí členové /předseda Škňouřil
Zdeněk, č enoVé i,4rkvica L!boš, DVořáček Pétl, zo!harRudoll,
DřimalJoseí, JUřik Franl,, Březina Jaroslav a da ších 6 č enů/.

obětavost a snaha lěchto občanú přj obnově živoiního
proslředía ispráVničinnoslirybářské slíáže vylvá ře]í podmín ky
plo íUnkčnič nnost n áši společnosti,

snimkeň se vracime k ll]- ročniku Ýénoaniha tuma]e ý sá]oýe
kapahé, kde naše dfužstvo óbhájilo plvenslví-

Mile nás piekýápilá láké děVčatatím, že v oklesníínlurnáji
V přehazované divek óbsadia prvni misto a posloUpi]a do
régionálniho kola, Družstvo pod Vedenim páni učite ky Láskové
naslupoVa o kžápasům vlomto složeni PelráUlbanoVá. svalava
KúnzoVá. lVána PlócházkoVá. Janá HavlíkoVá, Lenka
hh-96,ó]a,Dan,d!d-U<ová pe(1.1.d"cová,LL.iéŽelU1-ovd
Lenka sulková Dagmál Pave ková a Lenka ŠoplóVá
oo popředise doslávaiiposlUpně i naUkoVésoUtéže, klelých se
zúóastňUj€ňe a máme již pruni Výs edky. Mez né paiři 3, místo
iVany Pezlarové á 4, mislo lVaňy P.ocházkové V konverzaci
v ]ažycg německém z okřésniho kola zeměpisnó ólyňp ády
sipřivézl Vit FiUsňák 3, m'stóv kaiegoriia aVit Pospíšil9 misto

J.M
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ť l11.
Co ďsí a co &zm:.?

lnformovanost je pro ínodern jho člověká nevyhnutelným

dóólúkem v/dč]ano((l Řekljeden,p1,oliIel, K lomu se daři

n.i,".nn,r- .oua.o.r. ,nt.llqen(e l noltllcký íoZhled Druhou

slrdnkou \ éci le odDoilneL, zabava. v7luseni. Ltere nd( pro\;li
nn celodenni oracl. kd\ se /dhledlme do no!|n knlhv nebo

i,.ooi,,r Nournv nam nčkd) mohou 7pů,obll /vyieni
aareialinu. nokud /dméilme oLl n, člark) o lin,jn'nlch

skandálechn;booplac,polillků,CoŤo/n^hcik lomuJ]k,e

lidé bavi, sPiše co čtou? Vycházime li z možnosti, kterénám

Ďoskvtuie dtštnbuce denniho llsku, aasopl5ů, možno l icl, 
'e 

se

nuiae pó lu.>aer,o ne. o, Naslo b) se i \ lce. nokud 'lo!ek 
nemá

hl;boiodokapsy, Jeřadača§opisůokterýchaninevine,Prošel
l,em 

"r 
naše prodelnl \ obcl. kde ocholné píodatačky \ám

ooradi akdena;dere mrmono\lnyid\Upl§\ plodéli, mldde/ i

).nv.,nr.,rn, d poradenskou jlu/bu. lele\i7ni plogr,m),
pociroeore hry, §pon, leceply. horo§kopt. dlby, nemlUvé o

d€teklivkách a sexu.
Nechci řaditúovinypodlepočtu odběíu, ani dě1,1reklamu-

dle le mo;no LonslatovJl, re iJda obaanů sl u/ \vo]e novtnv

óhllhila á s\im no!ln;m \eí,. /lla§lé pokud i,ou v lukach

če§kých pod;ikatelů, Možno konstiiovat. že se nej v ice čte MF
ones. B]esk. Pťávo. Slovo, Zenr, noviny. Rovnoý, spoťt,

SamozielTe.7eseuna§č(elŠpitsIaH.lónovln), L'asopl,ů
. cerno,i oaue etm r nero\ nomšm., neboť ká /dého / ob'anu

iarrmlL ncco Ilného, Ve/t ne]alenelsi pa(íi Meda Pu,iI'
M;teřidouška. sluničko pro dčti. Bravo pro slarši, P,o dospělé

Receprář, Tina, Květy. Vlaýa, Refl ex, Katka atd, Bylo by možno

hovořit o dalšich desitkách iýdeníků a n1ěsičniků, Mezi
nejnovčJil adsonisy paliisPY, Dolek) \(e§lla iiné

Mimo v€černibo čteni využivajiobčané ztíálových časů

ke čteni Při ce§továnj. u lékaře a pod, Je velmi vhodné pokud

s€ setkáme s toulo možnosti. v naši ob€cni knihovně rovněž

najdem€ řadučasopisů Květy, Vlaýa, módni časopisy, kleťé si

čl;iářky pújčují, obdobnějsou zde čisopisy pro děli, Těchto

možnosti využivá z 99 č tenů dospělých a 65 děti j e n část, Jsou

zde i křesla, kdeje možno si časopisyprolřtovat a alespoň dvě

hodinky v týdnu včnov.t zajimavoslem, Jevi §P wrák i dálši

možnosl jak přibIižl1 časopisy i noviny občanúm, ,vláště

důchodcům. Kdysijsme byli zvykli dokonce za.jít na pivo, na

kávudo kavámy a Přečist si novjĎy, R€alizacespočiváv salonku

UFialů,popřipaděijindepokudsenajdemislnostprodůchodce
a popříPadě i nějaká skřiňka. No!iny a časopisy by se s€m

dostaly cestou obecni knihovny, klub! důchodců i ze strany

čitateIu, kteři by sem done§li koupené časopisy k Přečleni
ostal,ich, Míýnost by Sloužila i pro jinou kulturu, cílern by

bylo u(etlll peni/e důchodcUm, kleh ,i ndjdou ids pro členi,

debalu, \dchy a pod, 2i me,liné na di(hanlu, Zallm lo bene

Nefiéli co ltělnt tak sc scšli 4. únorau I'inl|l,Nťpře]l\cd é

fuiožstpí íllldýctt i stnrších .l1lchodkyli a Pfu duchodc:i si

pilšlo -e/i,"b;n ro-vtlndal , 1,1, lo l ,l pn,l\hltú|l pn,l"

brdr.* ktcnlzttodl,ii p,tlc,llnb,l n nh,ltrln,c. ei,
DřtLoh|,|c s čn,1oltl I lo lla l.tt
' V,ó,L L99rbýh sl,"| ,dn,J p" dtt , Il ,|]|l ]o]-,],

kra]dl. a,l 40 DIt 1,1l l\ll L:,1,L /lyzdld,Čn]ounl,,
Loul,n l /,)lc ld da C h. l o.It,L{, po- t l, " l 2n 4 J J - R,tkoú,kn

, rir"," ,ot," atkutn"4| .T(|t,slu,,|r N,|rll] e],lhýlJ
zlukno pro llalý zálen. aelko čk|ubduchodcú Dá 109řlúLn,

účait fia sch zi 48-
Pozamast 1J diskllsi |yl]o]Řló I,lslolqení hLs- Falonn i

ódLl)n l polhvbnn|l, n, zy|, bl, ,J,lth]" ,t,l,,dh l-ti
xile-dl )nlnh,o'lt bv] t,,pn,ab,,t"b l,ilp,tl,Ťt,l iýb,,c"l
vanfu, ,f ||nta ,ot ,l'1let-,l,J,l' Llo !i",t/,, Y,tl"o
podí],o. al ;I.:lnff JyDJ|l n nnh rln,l 

F,l

Jc rodinn{ donek
donojsk{ dor?

DáVno. V hluboké lotalitě jsem dostala od íodičů
óoloVinu rodlnneho domlU, Kdyz lsme chlélibydlet, -Lsel,
;šme dúm ooíavit, Dodres nevim, jah lsme to l ucile'sl,Ých
;latú v pad;sálych lelech doka7ali, Velm, Isem 7aV'děla

ie., tt"ii oyot"li v obecnlch ovoupohoIovych oyle,h Za

tio xčs mesitne a nemuseli se staíai o VýVoz íekálií,
ooDela, o nalérv, aTi o Vybaveni louoelen a hJciy1l,
Ň;věděli, co te loro7Dilá rYna (oxap), nebo paoa|,clkon'in,

Kdvž ooalo ke 7oíazovánináJemnphoa pan Faloívyláh'
.ló boie DíoLlKIausové vládé, cexala jsem, kdv se 7a"lane
Úe Áaiitetu roo,nnýcn aomkú, To už lse,n byla v ojchodě
a nikoo se neplal, tak vsechny poplal\Y lvlddrU Píotože
žill sama lděii isou ve svete1 plalim líetlnL dúchodJ /a
te;lo. elekliinj a služby, Zveoa 5e i pojisléni, -e§lli se

zvednou r poptatty z ne,novilostl, mam lešIě lednu
možnost, Rodinný dúm prodat a iet třeba na ,éstU kolem

sVěta,
A až sé Vrátím? státe, staíej sell 

VLA,



lffiF| z čtilnosTl šrouilto
li:ffil šlctlovÉlto raoužra.
Ilalo1.1rI

Již jen parnětníci si vzpominají na dobu před dobrými
pělalřiceti íoky, kdy na naší škole pod Vedením p, učitele
Sedláka vélmi úspěšně púsobil šachový kroužek, Na tulo
dobU zůstalasoučasnýmšachislúm pouz€ památkaVpodobě
šach, soupraV a hodin, klelé se použíVaiídodnes. Ti, kleříse
o Vlanovický šach zaiímají blíže, Vědí, že soUčasné úločišlě
dospělých šachistú se nachází V reslaulaci U Fialů,

V roce 1981 byla lradice kroužku obnovena a někteří
lFho le'rdejši členové h.a]| píavě laŤ svoje lapasy v
družstvéch do§pělých v okresních nebo oblaslních

V současné době zažiVá mládežnický šachoVý kroužek
dosud nejvělší rozmach sVé činnosli, Jeho členy je dnes
dvacel žákú, vesměs z lřelía druhé třídy, kteří právě díky
lélo Vzájemné konkUrenci dělají V€ sVé Výkonnosli Velké
pokroky Nejlepšíž nich pak ííaiilakové Výsledky, že mohli
býlj]ž legistrovániVmístním šach, oddíle a mohou se účaslnil
přéborů dospělých.

Z úspěchťr je možno jmenovat například letošní lřelí
míslo v okre§ním přeborU školních družstev v kalégorii
mladších žáků, druhé místo V oblashím přeboru družstev ]l,
třídy pro okíesy Břeclav, Brno,Venkov a Brno-měslo (za

dlužstvem z Tišnova, jehož členy byti naopak zejména sen ioři
nad 60 lel) a konečně druhé míslo R, síastného V loňském
okresním přeborU jednotlivcú, Mezi nejúspěšnější členy
šachového kíoužku palří rovněž ze třelí třidy T,Votava,
o,BUkovský, J,Korčák, M,Koub€k a seslry Hladké ze druhé
třidy pak T,sochor a N4.PáViš, Do bUdoucna sijistě lze jen
přál, aby našim mladýrn lalentúm iejich zájem vydlžel, aby
Výčel úspěchú mohl býl ješlě delší,

Pš
Na snInku ie záběl z nedávnéha přálelského zápasu s
dlužslvem dospělých, kleré Pro lénlaklál skančilo ještě
porážkou našich žáků.

Do?eo oeda,éoé
oéaoooíéco

vážcDí spoluobčané. sousedé!

v.anovický občasnik čtu občás.]ak jiDak. vc 4, čísle (prosi_
ncc '98) se na straně 3 dovidám o iadě akci, které naše škola ve
Vťanovicich o.ganizovala (divadelni piedslaveni, D!akiáda, Běh
Teryho Foxe, pořad protidlogovó prcv.nce děti amládeže. otIeý

a ni kóIo sálové kopané, činnostjednotlivých kloužkú,,.) slUšné|
Poloň si úá lisluj i stranu 5. óbych si přečetl č lánek s Dázvcm:

"K..,., laké ]ni Půjčile půI niliorrl ", jchož aulorem je pan Ing.
Faron. a mušim řici pišc pěkně Až na len odýavcc o škole a
učitelích Tcn si. myslíĎ. škola ani učiteló nczasloužiIi,

odshvec o učitelich. zc ktc.ých tolalitni režin nadčlaI
poslušné nádeniky a dncs mimo pracóvni dobu nchnou pBteň,
odstavec s náznakem spekulatiÝni úvahy o toĎ, jak si Učilelé
počina.ji v prácovni dobč.
Svúj "plhpěvek kc školské problenalice", h.ri ostatně doporučuji
obecné přizni, konči p.n Ing- F áíon sloyy: "Na školu se tadj noc
spoléha| nenůžene, a prolo husíňe hýl ládi, že háh íunguje

To j€, milí čteDáři, velic. zj€dnoduš€né| DÁlo by s€ to
int€.Pr.loý.t lřeb. ttkto: "Ntše školr §e žákŮm dost.t€čně
nevěnuje á mohou zt 1o učitelé, tlastně nád.nici, píotož€

Nuže, úá lomto místě mi dovolte, abych vám dúvěrně sdčlil. že v
naši školc s dětĎi prácúji nejcn "nádenici", nýbrž i opravdovi
učiielé. kterých si vážim,

le loUho po mocilokzničUiíci že zosliňUie neien Všechny
molólní Vloslnosli lidí, ole i hislorické skulečnosli o lo9ické
myšlenkové pochody? Vidrm€, že U n€ivyšších poli|ikú, i U

koleklivů něherých poliiických uskupení ]ok linok si!.ysvěllil,
že ie možné, po lo|ikq hisloíických ZkUšenoslech, oby se
VlódnoUcí polilickó slrono poklovolo s komunisly, klerí se
nevzdoli myšlenkynóvrolu sociolismu V lomlo dUchU hovoří
nově zvolený senóiorzo KsČM pon Horozim, klery neloužípo
ničem jiném, než oby nebyli boholí o chudí o oby §e měli
všichni lidé sleině dobře /Respekl z 23 29,]].98/ V iom1o
duchu se odehróvolo i Aréno 5 ponem posloncem Fi|ipern
/KsČM/ v horkém křesle, iehož Výroky šokovoly neien
oponenty, ole i divóky U obíozovek, Myslím sj, že oponenli
měla nejen ponu Filipovi, ole všem vysvěllil, iok lo bylo se
zoměslnonoslí v minUlém režimU, s ieiímiž dúsledky sé
polýkóme dodnes, Jok lo bylo s íůslem nóíodnlho moie|ku,
klerýUsousedú rosll do leko rych|eii, Pro koho s€ U nós slověly
obíoVské lovólny lěžkého prúmy§lU, klerÝ nlčídodnes přííodU
o rušil§e lehkýp.úmysl, klerý mělu nós lrodaci? Jó Vím, slUšně
vychovoný člověk mó molou šonci proiilhórům, klerímluví o
mlUví, skóčoudořečío pokiovypodó, že isou chylří, zopomněli
isme no sloíó českó přísloví "No hrUbýpylelhrUbó zóplolo" o
pro ty nohoře:'o smolíčkovi o iezinkóch'? 

VLA

&g!6 &ňOfr&. ...

ToDáš Jáník Ďl,, spoIúobčan z čisla 494
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Ni. Ý,nt akč!ll d ni. hl.dl)ornlall ko'uoli:l1j l,]ldll
ll l:l)u \llil. I\úl }tu,Ýk)lI d l)d 1,1lry e.l^,i!ll d lobl
l\tllll!, a. Iin.řnij fu!.il.)\ll 1|)18 b|L0 tť|(nú l y tlfl)ll( i
|)|.ý i \ahč ba]ljí l!|.j \íl\ KLl. b\ la la d t !hli ríla I KarMli\ la
h\ll rl.) d!!ull| |iiIk^llll nd \ !!.h litaýllnll lJh,|.ú Dúr,
|' lLjlIl\' ]\.,r Dlala Iilll 1ndllůltrl. 25 lnro]a ik)lJlí l 0.hld\
allóllh ť-náňí hlldLlíll u llčťll řlllit.l. /|j0.1lěiI 1l0

\\ht\lili/ d n(i\ |\h dll křik?,r, bo.b4Ďli Jla nlrn.'sla. /al!

]l: ýúlirlělni,i.? :l^l li
va!šinu I^ o|lúllL.Dtll?k bť."lInOý, Lnliý věLlěll

j\ k,, 1 !. nčlo rlěit, dl! n.('.klLli iý k,|dk llaka dbl
ottani.dll d |)ři])r ý.nl)\t A P?k u:. šli Il'eLlna j ko n!
dftitku ZdLládlillí l)ryani.d.íČs^,1, |,ýDřra ř.!tilť]ť ll |o!h}

JaLlj \óIb\! vlríínld Ii! šld ýall1 |.l)tl i; I)0"lluýili lln1| !.,
a.! lblLldle ýolil it.1 .1nú k/,"uni\liIkóL La Llilúlkl,
Nlýú kollk nó, DlaL/) 1\lI hL I'í.l .rdk\ íě(]l Padi\JlíLh
.lilh ?ohlltl!'l lholi! l)ílí lí!l.k ll. knl\. Mo: ú u: lL1.1\ se
n).lto1l/Ďll11) 1) ltdíí RIil?l\k.j bllo lnosli- Něklťří jsDlť
l0l!ali ú",irt.ínk Ji iI1)] lld H]l1'ínsko, jiní sI llali

^0útú 
illil k,|" Il]tkú) liři.

Ještě Unor 1948

yc slrircc
*sos rrĚrsrr,( rnsnrčrr,r*.

klcr,á 1rrrrlrěhlar
rl:r lrlrccrrinr rii.:rrlě

orl 1().19. - lllt 2l}.11.199tJ
lrvllr r:r:llrr:nl tw|rr:irrrr

8.886,90 Iíě.
Dě|rrr.icrnc všcrrr <rlrě:rrrrirrl,

I<tci.i rra (rlllr slrir.lrrr 1rřisllěli.
olr

PODEI(OVANI

|>ani zJeňkd sťňen4lay7 1Td]
DuoÝahoua 4l\, DÓwaz[kť |./ , I í
Ll?l<u]e za ucasí a |jWDu
..laua fu aníis[<a StejsÁn[a.

sTAK
0ltIo

no "TuRl
ritele Díú

í uzpomínrn
, oDonOU
\_

Turlsiický oddíl Pella Bezruče pod Vedením pana
UčiteIe Dlápa]a púsobilVe Vranov]cich ř3dU lel, I/nozi
z nás V něm pložili krásné dělstvi a m]ádi, Jednou z
lradičních akci byvalo jaíni táboiení na BobraVě Ve
dnech 8. a 9, května.

V rninulém roce se nás sešlo asi 30 dospělých a
děiía UskutečniLljsme VycházkU do lěchio míst, By o
lo moc iá]n, KViičkou konvaIinek jsme Vzpornně ] na
pana Llčiie e Jana Drápala.

Váženi býVali tUr!sté § rodinami a ostaini přizniVc
lUl,slaku,7účast'1éle se Výlelu nd BobíéV.] a oode
i čky Booldvy do ZelPšic a zpěi, sraz bude v sobol l

8. kvělna V 9 hodin na parkovišli u molelu Bobrava
Vyiid'te, prosím, tuto iniolrnaci llěm, kleři Ve
VranoVicjch nebydli,

Hana a Petl KrchňaVých

,!)l /22 /9|Q
z,znžtltt tr t t|/tt rur/tl.'iůvl ó,l 11

1,,tttt C(ni ,-(uin,/,,,". t,z. -ln',lt,,

,Ztt lk/tott t.z7tllttilltt" t/r'l4u12, nrutžl/
a ur/nl C'lhlotrt.

KARNA
ké pavlovice

všem svým zákazníkům,
že od 'l . dubna 1999

mění sídlo íirmy
z Velkých PaVlovic

do Hustopečí
na ul. Šafaříkova 40

@ývalá ubytovna v areálu DDM)

oznamuje
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14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19, kolo
20, kolo
21, kolo
22. kolo
23. kolo
24. ko|o
25. kolo
26, ko|o

ME lb. _

28. března
4, dubna

11. dubna
18, dubna
25. dubna
2, kvělna
9, května

16, května
22. kvélna
30. května
6, června

13, června
20. čeNna

2{. dubno

15.00 hod.
15-30 hod.
15,30 hod.
16,00 hod.
16,00 hod.
16,30 hod.
16,30 hod-
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod,
16.30 hod,

lqqq

!.{UZl l.B sk. D

sk vranovice
FK VaIticé
sk vranovice
sk vranovice
sokolNovosedly
sk vranovicé
sokol Popicé
sk vranovice
sK Líšéň
sk vranovice
sK chr|icé
sk vlanovice
sokol Hlušky

slavoj V. Pavlovice B
sk vranovice
sK Rašovice
Šaratice
sk vlanovice
cukrovar Hrušovany n. Jevišovkou
sk vlanovace
sK N,4or. slavia Brno
sk vranovice
sk křenovice
sk vranovice
sokol práce u Brna
sk vranovice

4. dubna
11. dubna
í8. dubna
25, dubna
2. kvěina
9, kvělna

16. května
23, května
30. května
6. čérvna
13.června

10.00 hod,
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod,
10.00 hod,
10.00 hod,
,l0,00 hod,
,l0.00 hod
10.00 hod,

sokol Šakvice
sk vlanovice
sk víanovice
sokol Novosedly
sk vranovice
sokol uhérčice

sokolperná
sk vlanovice
sokol pňbice
sk vranov'ce

22. ko|o
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16, kolo
17, kolo
18. ko|o
í9, ko|o
20, kolo
2,1. kolo

sk vranovice
sokol lvaň
Dynamo V, Dvůl
sk vranovice
Dynamo Drnholec
sk vranovice

sk vranovice
sokol DolníDunajovice
sk vranovice
sokol Popice

ěi jiaán oběaasíén nebo podaílalelskén pojištění?
aUžaJErE 0 PUNrĚilÍ ďOna, ďOnicOO§lí, eule,

l
l
l
l
l

tzllelen k lloalodolí !|0lu|úci l
l

apozorňajene tšaclly oóčeay l4anotic, ža Mše ?0fišfon|
, 0ócf |ři?1.I,ujc loltaltlí lry příno t olci.
- ?0jišlěrí donú , dlnícnorlí |l0 občlly l4aaolic ! l0 % lleI,|ll
- iafornečlí hlíčly l dis2ozici u oóaclín tířllě
- nožm leleíolicky kol2ull0lrl ll, le/.č. 0ó27/12' 977 P0, sl - t0,00 - l7,00 lol.

Irr í J, ra 0nlftlčílOlí
- ?řesý lémfi, atcc óaďc lčll |znínan níllaín ruzllalen a u plelílu
0řeď|0llíďrlí lrmí, ělftlsl . loóOt, l lřeznl t dltllJ
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Spo[ečensfoi fuortifra

sin9eíovó Teíez0
klimešovó veíoniko
Vybííolovó Anno

sédlóřovd H€l€no
pokolnó Rúženo

Joni*oVó Molie
Adómkovó 8oženo

uzovřsnó tnonž.lslví no oú:
23,] l999

Kónigovó Z!2ono

zóblockó věro

xoll spoluobčonó kt ří 3lovísvó žiyotní iubi|.o:

voilěch Čehý, Unkovice ]54
Moniko 50Uku!ovó, Vlonovice, pindUlky 280

8ó lei
ó8lel
79 lel

obchodní 580

Přib]ckó 243
Piibickó 52]

Kvěl.ó ]]4
U lloíiónko 32
Nosislavskó 52ó
KVěhó 437

Novó 200

Kopečky 639
obchodní 303
sokolskó 43ó

MlšlŘovo 224

Plibick0 488
KVělnó 408
Piísno]ickó 38]
Zohlodní 554

21]] ]998
8,]2,1998
22.1,1999
] 2.]999
13 2,1999

+ ]3,]2 ]998
+l]]999
+ 20,1.]999
+ 9 2-'1999
+ lE 2 ]999

Bleclov

Břeclov

Břeclov

Glocovó ]otoslovo 22 3'l9]4
Hoímonovó Moie 22 3,1929
Hochmonovó školosliko 22 3 l915
ondlouškovó KVělUše 24 3 1934

30.3.]939
31.3 ]939
3].3,]9]2
2.4,]9]8
]4.4 ]9]]
ló,4.]909

rlóhlichovóloloslovo 22.4.1912

4 31929
]7 3 ]9!ó

70 lei
83lél
85lel
70 le|
84 lel
ó5l€1
óO lel
óO lel
37 lel
81|et
88lel

87lel
ó0 lel
8ó lel
75lei
89lel
ó0 lel
8] lel
ó5lel
89lét
ó5lel
ó0 |et
80let
ó5 lel
83 lel
8ó lel
ó0 let
75lel

Donečkovó Kvělo§iovo ] 5]939

22-4.1939
23.4.,l913
23-4-1924
21 4 191a

ó,5,19]8
]2 5,]934
]2 5,]9]0
]4.5,]934
]9 5.]939
20,5,] 9]9
23,5,]934
2ó,5.] 91ó
2ó,5.]9]3
27.5.1939
31 5,1924

ovoiókovó Flonliško

zekl ]osél

vlanaÝirkýDbčasaik vydaÝalel oúwanovjee Adleša Édakóe. škóhi 1 aú wanóÝóó 69125 Bohún)l Pňžák clenové rcd la.ly'Mnka
ol,,,l*á w""t" t-á-*a céaa zdaňa vycházi óislo abčzsniku: 1. vyš]a dne 12 3 1999. u2ávělka dalšlhó čisla je 30 5 1999
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