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Přeslo, že do UkončeníškolnĎo,oku V noší2óklodníškole zbýVó ien póí dnů,

ie možné se iiž dnes ohlédnoUt zo desetiměsíční procíve školních lovicích, ole i

Výsledky píospěchU o chovóní isoU zolím molým
loiemslvím, ole mohU píozrodil, že v hlovních úkolech
Vzdělóvocího pf o9romU "Zóklodníškolo" isme své cíle splnlli,

Nedoslolky. o kteíých loké Víme, bUdoU předmělem
dolšího lešenl o poslupného odslloňovórl Šlolnl

&r ":;lm::;tli',}i .T:1;:::,:l',.;';"B:
učebních oboíú, které si zvolili pro svoii dolší

profesníorienlo ci, Zoslo(Jpení stud iin ích o uee bních
obof ů ie přibližně sleiné ioko V minUlých lele.h (50 %

středníškoly,50 % Učebníobory s íúznoU foímou
sludio), Pozornosl isme věnovoli loké piíprově

žókú kesludiU no víceleló gymnózio, kde z pěli
piihlóšených žóků byli piiioli.]on Krchňový,
Jon Ffic, Pelro Golidšovó o Renoto Šroslnó,

z VÝše Uvedených přiirmocích iízení

plyne, že noši 2óci moií doblé
vědomoshí zóklody, z nlchž mohou
čelpoi plo dolšr slUdiUm. TUlo
skutečnosl nóm polvldilo loké Českó
ško]ní in5pek(é],-kl€íó no š kole
provódělo Ve školním foce komplexní
in5pekci ,! neshledolo v noši próci
nedostolky"." ,,, 

",, ,,.

žóci školy sé pipjiivoÝolí toké no
noUkové soUlěže, z klelých isou zolím
,nómé ien někleré výsledky Rodost
nóm Udělolo Povlíno Šichovó 2 9 B ilídy
sVým 3 míslem v okresním kole
biologické olympiódy o poslupem do
kolo íe9 onólniho v Brně V oklesním
kole íyzikólnr olympiódy se Morkéto
Šío51nó z 8 B |řídy Umíslilo no pěkném
ll, míslě o Tomóš Ko.Ubekz9 A lřTdy no
]2 míslě v leiošnniiškolním lo.é sme
piiverll'cenné mddoile z koleklivních
sportov koponé o přehozovoné dívek
No zóvěf školního rokU iešlě
př]plovuieme "o ympiiský den", V ehož
lórnci se UskL]leční 1!rnoi v koponé o
Pohól siolosiy Vlonovic o lUrnoi v€
VoleibolU divek oboU soL]léží se
zúčoshí dlužslvo z oko ních škol

uspéch u dén mel lyzoísty kurz,
školo v přríoděv Nekoř, ole ip oveckó
školo, klerd!. isme v íómci,výUky
plovóní úspěšně obsolVovoli Pío
všechnV Zóiemce z řod dělí isme
pořódoli píovidelně mimoškoiní okce,
mezi nimiž bylo nóvšlěvo kino,

(pakrcčaÝóni no slí 2)



kon.eliú. krytého bozén U. ce
lodenní Výlely zo 5néhem. VýIel ke
Dn děli, íecLlóčnr5oUlěž, Drok ódo,
Vronovický slovft , DětskÝ den o iné
Výčeibyiešlě moh pokíočovoi. o e
Uskulečnil lylo okce by by]o
nemyditelné bez púce uč lelů. kteii
soulěže orgonizuií o ?oiišlu|í do
2or Urč tě sé děli. olé i vy íodiče
nebudele z ob i. když !č le]ům zo
ie i.h próc poděkU]i

No iomlo misiě € null]é Vzpo
menóut f nončni pomoci nóš.h
sponzor!. lircm ]ope2 VronoV]ce.
Monón. nóby|ek M kU Ř o sYn, pi o
pon Vocek, o!lodnno pon Soný.
ob.hod poní FlicoVó, obchod pon
Toncr o oUlodopíoVo Kóhlel
věřínre, Že nóm zúsiono! vérn o
pon,]oho! nÓrn ško niokce f]no nčně

K dolu l čeruence l999 vzn kó
ze souaosné zóklodni Školy vro
nov .e. novÓ piispěVkoVÓ o19o
n 2oce s plóvni sL]b!ektlv ioU
Poslóní ško y 5e nežn']éní, budeme
nodóle pi provovót o vychovóvol
děl, lózÝl]el ie lch poznóni o io
enl PlóVni sUbiekliViio U možn i
ško e ziskoi doslolečný prosior pío
odboíné íozhodovóní. ol iž po
pedo9o9 cké nebo hospodói
5ké sirón.e. !fi]ožni vzn k nových
kvo i1oliVně lepší.h vzlohú meží
obcí o školo! součóslí ško y se
slóVó mol€i§kó ško o, k|aró se bU

d€ Věnovo1 děiem předškolnrho
VékU o bUde poskylovol služby, no
kleré isie si iiž žvykli Uvedanó
změno se připroVovolo iiž delši
dobt], ole z rú2ný.h dúvodů se
zos|ovilo v po ov né cesly Žódný
pedogog cký oni plovozní plo
covnÍk s procovní smIoUVoU Uro
vienou no dobu neulč 1ou ncmusi
ze školy odchóze|. Všem ie
nobízeno pi,měiené Uplolnění
adpoVidoiící do§oženémU s|Upn]
Vzdě]óVóní

Zdó o by se. že školo v době
nodchózeiících hloVnkh próždnin
osiir, o e i ždnesse pňplovU ínUhé
oproVy, nro ovÓni iiid. iÍdclny,
Výměno o oproVo slře.hy Ve ýoré
školni lidelně o dolší ne2bylné
píóce, oby se nošižóci mohli ] 2óří
vrólil do školnich lov c

S konkléiními Vý§ledky p ío,
spéchU žóků V iomlo školnim roce
vós seznómím v dolšim vydóni
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PdedDř. Vloslini/ Kropóč
ředile/ školy

. Když l, ] 96/ doitoí
Balnň|d V ]ižn' 

^llice 
óloVedl prvni

tr.n §plantaai .lidskéh.i §idce,
vrbUdilo to úias po !:eléfi svělé,
ínto ňohuiná'pumpa, podiv!hodný
§val, néúnaVné ,rrác ircí -. jehož
žaslaVení na .]r!il!u známéná §mli
člověki ] ž€ lrý bylo marno
v čloVéku ýýměnii iako porOu-
cianou §oučá§tků v moiolu?

All] srdce je V našem
povédo,irl ýí( n9' ien §ýál,,]e lo
5ymbol Celé Iidské oaobnosti,

mrn!nlho st.!u illověk.l: "len mj
dohkl šíi].e', říká,ne, Lóknli nám
říraií, ž€ v dnešňídohě Unllá 40 %

lidí n.l onemocnéní sldce. jsnre

§polečnos1 § nenro.nýnr §ldcem,
]ato dlaí]nóza všil pl.i' i

V |om druhén, symboliclém
\my, u , d,lá 5rdLP \e zat\ízUji
kJl Éljl lcn mÉn(lna llJi nrJ dobré

co se s lim dá dělntl "Nn sídce
jsoU,Poděbí.jdy", čteme nil
leklamách znánrých lázní,
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obec o ze]rnéno poiom
nóš íotbolový klUb rJy
mezi pořodoiele Vybrón
no zóklodě vel ce dú
klodného se seznómení
oígonlzóloíú celého tUl-
no]e s híoci plochou.
íotbolovým zózernírn o
orgon zočnírni schop
noslrn celého sk vío

_. noVic e, Sl1 Vlonovice
I mu5el postUpné 2o]l5nt
Ve]ice nóročné požo,
doVky oI9onizótoío ce
lého iulnoje Českého
foibolového svozu o
mezinóíodní foibolové
oígonizo ce UEfA, Š o
ze]méno o úplovu híocí

V soboiu dne 24, 4, ]999 se Ve
vronovicích uskuiečnilo íoibo ové
utkóníml§tloVývi EVropyv kotegorli
do l ó let, Tolo Ulkóni bylo
2ohojoVocí celého ml§líovství o
Ulko]y se v něm replezenloce
PoítUgolsko o sVÝcolsko. Noše

delegót UEFA, p, Morko, Vedení
obou rnužstev, 2óýupc českého
íotbolového svozu, české
lepíézenloČni mUžstvo o mnoho
dolších Význornných hoslú,
spoíoVníúloVeň Utkóníbylo V6lice
Vy§okó o po Vílězném poločosu

se koidla "Níííodf,í soulěž" ZUŠ
ýe hře na klaýír, kltaru, ako1.1.ol

@ sn!Čcoýó ,lislroje.
1. úf,oru proběhlo ý Mikuloýě
ok..sní kolo ýe hře na klaýír.
ze tříd, p. MgL Kratothýíla

s. télo soutěže zúčastnili lři žóci.
Zd. ěL BórlI 2. íšh,.

I.ela Kunsloýó 3. nríslo
a Jan Lóška 3. ft^lo.

v Břeclaýi se 16. února koaalo
okr.sní kolo soutěže

ýe hře nd krtdía.
vít Rusňlik ze tří.lr

p. uč. Anlolína Šnal.!|
se ahklil M 2. nktě.

Blahopřejene ýš. soulěží.íh
a p..logogŮ .

Anbhh Šhl,ln

ByíloiospoíioVníokce
nepiineslo píosKVronoVlce
eíeki í nonční, b,ylo dle
mého nózolů velice uži
tečnó, ověřilo skuiečnóst.
že i V tok rnolé obci joko
jsoU VronoVice. exisiU]í
sporiovní nodšenc1, kteři
dokóži olgonizočně zVlód
nout spoítovnÍ okce no
mezinóíodni úíovn pii
nosem do budoucno by
rnělo být zvýšeni Vělšího
zójrnU m|odých ch|opcu o
jejich rod]čú oíotbol oVíce
tok Využil nóš Vel]ce pěkný
totboloVý ýónek

celérnU oígonizočnímUplochy rozšíření slřídoček plo
muž§ivo o úprovu bíonek o dóle
poiom o úprovu orgonlzočniho
híóč§kého zózemí _ lozšílení sprch,
zoiišlění mísinosií plo mosóžo oboU
díužsiev, místnosií o l6chnického
Vybovení plo lisk o VlP,

olgqnizoce somoiného Utkóní
§l Vyžódo]o Velice dobrou
spolupíóci ze]rnéno s oořodoteli
celého iUrno]e. ole toké s míslníml
o19onlzocerni _ ho§iči, pollclÍ,
zd íovoini §lužbou oid,

UikónínovšiíVilo více než l 900
diVóků, joko hosié byli příiomn]

Poílugolcú 2:0. skonč i o celé utkóní
neíozhodně 2 2, s Vý§ledkem bylo
Vel]ce spokojeno mužstvo ŠVý
colsko. kiélé dokózolo sVóU Vl']]i
utkónízVrólil o vybo]oVot cennoU

J§em přesvědčen, že íoiboloVý
svótek svýrn význomem přelostl l

Ve svótek společenský celé noší
obce, Věřím, že zóžii€ k siróVené ho
odpoledne no íotboloVém
siodionU zú§lone V porněil mnoho
přízniVcú íotboIu, ole loké i
obyVolel. kieříne]sou plovidelnými

šlóbu, Včeině pořodole]ů o Všech
nejrnenovoných ononymních ob,
čonů. kteří se podíleli no přípíově
celého spoítovního odpoledne. potii
poděkovóní zóslupcú Českého
foibolového svozu o UEFA. ktéíé
proběhlo po ukončení Uikóní
zóVěíem bylo VysloVéno přesvěd,
če ni, že tokoVóio spoliovní o kce zd e
nebylo noposledy, Všem orgo,
n]zóioíúm ješiě ]ednoU Vlelý dík

lng. Jon Helikol
člen sk vlonovjce



.. . ...aabkálo:ýe Vrirňovltlch ve
sléiný den lz 4. |dko fé flýdlanlu v
čichécha Znťaslnila se ho aelken:
2 /unloíky a.2} luniafu z }3:oddnú
rozdělekrth dó,::9 : vóhoýýťh
kolegoií Mladíspanoyci lé síóří l7
.a223 let rczdéleni do 2 

'kupln,: bo|ovoll ve.lřeth dls.iplínóch. a lo
ve 2ýédóh ízó vo zíz pódíepi, i aku

:nd lavlcl a v mrfuéíi lohvz€z:emě
soú.|ěr,/:rohóié,lo V l0 hód. -

próblíiÓlo za řízenl pano KaíP/5ka,
íreiéía víanovického díužstyo, lřt
lo.hodčích, n .:ďvaa ..p oňacnlk !i,

celou o*al.',spóúarovol sokol
Víon o.ýrte| :,só u /éž prcbíhq la Ý
discirjlínóal,, ||eňl pókusy o
í,yza q čo vd l d s é, e ýéJš / n é, {' řlipó d lj

'. .,špéšhýn' 
'ý|óni: 

1,1o1oo íci, žé
len|o §pórl wžódu|é lvídý.aénink,

,' 

'zi.kóu 
zdonos|'ak í psychickotl

stabililu pra:dob?é ýýkonf. zydží-
.me-ltr::Ze př[,lveddaí z padřepa
, Zvedotsoaréž/cí zóYdzlod 75 k9 do
,,240 .k&..lébó bli záýaží l15 a' 2za
:: kg):|:ýiž|ldúlá::. lóto' . hdriln dlnI
.: 

'ótbíředěh 
í: :.,,d.' za b e.pečarl

pončáóu úslróil koženýn pósem
::přeš břšnípdřti o dokóhté / uložéní
: : k a /6 n, p í lJ 2!1 ý}n: ó b l h a d / e ma|
:. :..:Jokó:ď|yók, 3e,člověb neufuó,r|t
: loínq' zé:prózlró napét' kardý.l?.
,solJtéžícíř|,:: l 2dé:. byr,iJšpéšné.

l,ýkónr ocenéay po éskea dlwka, .

, klerych jakó Ýzdy:bylo 2 Yranoýlc
..velmi nólo. y družslw Víonóvic
'šouléžill v kdl€g, do 75 kg lukóš
. foíhan. do 82,5 k9 lyon Hrobina,

Pave/ l4alr. vznkl zde inavýče,k|
, rckord y koleg. da só kg, klerý
.|ylfoříJ roínóš locko. zvédl'ž

.. podřepa l70 kg tlepší o I0 kgJ.

..:: : 5aulě2 býlo ukónťénd:vé 14 30
h,d.,,kdy b|ly' póťnačen,:zhod-
nači;.y. ýý§ledk|.,a , saljléžíc,

:.rézr rm é n i 3|| ljjn Ísíěn rni:: :NÓslé -'

... ::::.,. ,, ",..:.,]]."::,: , ,:.l,":,, l p

,;"a

{-

žíýa|y.

sRPDS,

harneval

hpát...?

DěíshÝ
-.la ,mašharní

]r'\
slaloselfadcivnašíobclpořádatkaždoročnědělskýmáškalniples Mamlnky

kleré připraviy íůzná ob ečeníplo sVé děl . s nlmi proživa]i Určilou řadosl. A tak
loho]o dne se obiev!]í v sále soko]ovny pohádkoVé by|ost šašc . vily, pr ncezny.
zVířálka, alé ikovbo] kouzeni.iapod,lnáňseVracivzpominkynasVédělsiví..a

Učte Plchapakposi!pněnásl€dova]opiedlančenipesUmazUrkoU,kleroUzalanč ]

žáci 5 třídy pod ved pí, !č]ieky S€dáčkové Násedoval průVod masek a vy-
hodno.ení iěch ne]€pších tanec mladšich žákú tanečniho kroUžkU na melod i

"Ho ky 2 naši školky' a soutěžní hry dělis rodiči. Mez ]edn01llVýml čisly se laiči a
na záVěř je tanec na loz oUčenou. Devět déli siodnášicenV za pěkné masky a da ši

co dodal na záVěl? Jislěže za dVě hodiny odpoledni dóby březnoVé neděle sc
dě1 dosytapobaviyaUpevnilasédálepoUiamezidětm aródči Jeli€bapoděkoVa1
UČ lelskémU sboru za olganizaci. sokolU ?a proslředi hUdebnikům za doprovod.
sponzorům za příspěVek,

BP

oPét polnalú kóĎči škólhí rók. ohlížúne Ý, ?.j ljsPalhy,r n.(^P(j.hJ,
dasaženýn)i jak ýe ikoie, lik iý Iin1Il mlnú\kolní l:innortj, . l.k D1l ltoýú]l..
aby(h nccitoval čís]a J úmistěňí žáků ň.ši ško]y. rle I hlél l),-l h \! /.n1|,l|l nr(l
ÝážDěišhn p|óblémem. Tím móm na mfs/t. 

^r( 
n.šl žj.i lč.htl) !ý!/../lt] l'l

Ýýkónú dós.huií, lépe řečeno ý jakých padmfuká.h.
v óýlIe Inaji l|,dno lraýnaté híiště, i.}dno škÝiroý.ihnjtč, hJ/U.r /riiila 2J

i.i/.)U, Nesmú,. oponr.rout dniantukoÝé hřiště z2 naioU, Io]e\.e/kúj/újD.jr,l
ýť]'kd5r ob(e vranaýicc. ]cnže jc tu nékde zakópaný p.s.

zikladní škola Ýyužiýá praslal sokoli V.e/é nlíře () .(ýn )seĎt hl)ÝOíll
ý jcdnom z lninúlých čise]- Ale có dá]? Pa skohčéhí ýýuky lě]oCýjk! 5e ýše.hll,.
brány sPoltoviš! "hermeticky" ú2áýřóu, a.ó déíl? Neboiúnele o né, tsúdDu \i
kr--sljl Da zdi železničního nádlaží, budau se "Ýzděláýat" ú ÝideJ. či se ieň tJk
Polloukal pa obci.-- K čemu ta ýede? Déti ý ób.i.h jšóú ý-.]ňi Ýhi!ňjýí1.
nepollccňuime je_ v mnaha připadech aňi rcdiče heýědí, ý holšnn přhrd.
ncchtéji vědět, co jeiich ralolesl délá. A]e o.1póýéíl je vělhi pfuJýá. Kdy2 ýe lliíě
núdi, ýymyslí neple.hú. Tak lo byk), le . bOd. Prola sj DIs]im, že by<haň měll
oteýřit bláňy spoťtóvlší ý!en, délent, ne jenonl lěm, kteří j5ou orEanizóýlnl le
spaftóýní.h oí]díl--<:h, abychom ,l, až bu.le Paz./.j, n.n(r/l pro('? Ne,lé/i 5J il]e
hř'il lll 

p)f?l p]. h



Kr Dl r pĚrí
- nysÁŘsrÉ zÁvooy

, Prosl!něné piedčerynoVé sobolni
ránopři]áka o 37 dětiz Vranov]c a okolních
obci s počelnýřn doproVod€rn taiínkú,
děd€čků na slříblňák Výbol připlav]l plo
dě1 _ č eny lybářské orga'L zace 2aýody
V lovu ryb, kielé V 7,00 hod, odslarlova!
řed l9 záVodu p HanUška Jan.

Z 16 U óVených kaplů se umisiili:
], cena ryb, prul _MlkvcaLuboš
2, cena naviják _ Koubek M ]an
3 céna podbělák - Valen|a Pelr
4. cena hodinky _ orábik Tomáš

Loví.ím dětem b ylo podáno
občelsivení (pálek, limonáda zákUsky) a
každé §i odneslo kromě cen idlobné
rybáiské polřeby. spokojenost dělí i jejich
doproVodUpř ukončenízáVodúvyzněaVe
všeobecné přáni, aby se záVody pro děti
konaly iV přištím lo.é,

Výbor dotoval záVody
9,000 Kč - násada kapíú

3.500 Kč _ ceny a občelslvení

Výbor děkuje zv áště oÚ V.
Němčrce, klelý každoločně podpolu]e
č]nnosl mládeže V různých oíganizácich,
Rybářské ol9an zac Vlanovice llž po dVa
loky Věnova dotaci v€ výš 5,ooo Kč,

Mirnozemšlonénel_roprUzkunrNAlO?An rcdno onidrUhé
sPoltoVniiýrn !konč] ei Vo Vronovickém V nohrodkU

(DútsEN 99)

oBČA5NÍK soUIĚŽ Pepft NoVók5o. Vronovc€, Piíani430

] ob.ózek hés1o o co obrózek znózorňU]e/
2 oblózek
3 obrózek
4 obrdžek

padpls
]
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MYsLtVEcKÉ
sDRuŽENí?

My§liv6cké §druženívíanovjce - Přibico máv nájmu
honilbu Honsbního spolgčenslva o cslkovó výměře
1205 l"á, a lo ra lor€bnich pozémclch v t,Ú,
Vranovico, Přibicé a malá čásl lvaň (omá půda 1126
ha, lesnípůda 78 ha, oslalní] ha).

v jižníčásli honilbyj6 Uznaná bažantnicé ovýměř6
150 ha a nachází §e ve Víanovickén hájku a na
,émědělských poz€ncích v ieno sousedslví.
No,movsne slavy zvěie jsou Llčény:slrčí62 hs, zalic
?80 ks, bažanl 150 ks.

členshou 2áhladnu lvoll30 člonú, / nichž velšira
jezvfanovicaPřibic,

Hlavní činnosií iólo oloanizace i9 myslivocká
|,ospodaléni, kam palři pli§_jJvět, \dV v zlmním
období plavidelně, minimálně 1x týdně, plikímuiízvěř
(srnčí, zaiíc, bažanl, kolopt€v),
N€málo prács j€ věí]ováno odchovu bažailích kUřal.
Již tíadičně nasazuigmo každý rck naiař€ asi 1500 k§

i€dnod€nních bažantú, kt€řl jsou odchováni ve
voliélách odchovny Ms v6 vlanovicích a následně
vypušlěni do přkody, aby doplnili divokou populaci
bažantú v honilbě,

Dalšíčinnoslí jé údržba a obnova kmných a lovných
zaiiz€ni vollé. á lospodářshóho ráiadi Palři s€n i
prác€ spoj6né s obhospodařovánín asi 2 ha
,émědělských políček, klelá sloužípro zIskání klm6ní
plo zvěř na zimnl období a zalesňovánl v íůzných
čásl6cb honilby pío kryt zvěř€,

Vélkó ú§ilíběhgm celého rckUj6věnováno hubení
škodné zvěřé, V posl€dií době v€lmi íozmnožené
lišky, kuny a vlány i§ou velkým nébezp€čím pío zVěř-
U lišek n6Oe2p6élvzl6lhny oh,oruio iobčaíy, obj€vUli
sg i loulavípsi a kočky, kl€ří dokážo0 zahUbil mnoho
zajíčkú, bažanlíků a koroplvič€k.

Pomocnítem ňy§livce j6 i lov€cký pes, klslý j€

cvič6n a skládá žkoušky upoťobil€lnoslj.
Každoročněs€plánOi{ aprovádíkynolooickéakce,

iarní a podzimní zkoušky ohalů, norování. Člonové
sdružoni vla§lní 11 lov€cky Upotlebitelných p§0.

Mysliv€ckó sdíužení obhospodařuj6 2 mysliVécké
chaly V. Vlanovicích a v Plibicích, klglé jsoU

využívány k jéjich činnosli i posez6ní a isoU
zapú jčovány v€řeinosti.

Závěrém íoční plác6 jsou hony, na klelých §€

§chá2íčlgnovó §díUž€nía zúčaslňUlí s€ pozvaní hosté,
aby vychutnala lovsckó umění.

zpgslřoním ločního živoia jsou íůzné akcg, jako
např, výslavy psú, př€hlídkalíoí€ií, kléíých ssčl6nové
zúčaslňuií. z int€íních akcíto isou kul2y myslivosli,
§čllání zvěřs, myslivécké V6č€íy apod,

lng. sléjskal

§ i§ § § § § }* § § ť. * l* § ]i}ř ř § § ]:|] § §i § ri

okresním přeborém jednollivcú v Břéclavi, jehož se 22, května
zúčastúilo cel kem 52 hráčů. skonč ila soutčžíí sezona žákům š achového
oddílu TJ sokol, Po vzoru družstvá dosPělých (vltčz§tví v okresnim
př€boru á postupu do vyšší soutěže) se i naši nejmládší šachisté nedali
zahánbit, i když titul okresniho přeborííka v některé z pěli věkových
kaie8orií Přece jenom náši Početné výpravě těsně unikl I ták byla
ovšem konečná bilance _ dvě drDhá, jedno třetí. jedno čtvrlé a j.dno
páté Ďísto _ velmi lichótivá, Zasloužili se o íi Radek Š(aslný, Tomáš
votavá, ToInáš sochor a Josef Měříúský- Tento výsledek zároveň
potvrdil, že Dáš mládežnický oddil se zařadil na díuhé misto na okle§e
hned za zcela jas!ě dominujicí oddíl z Břeclavi Pošloíné, který
ovšem funguj€ za ne§róvnatelných podml.ek a má nePomčrně věťí

Ještě lePší §portovní výďedck (ovšem také i organizační úspěch)
všák zazíamenali naši šáchislé 24, dubna. Poněkud ve stinu zájĎu
(konkurence zápásu fotbalového ME do l6 Iet byla zřejmá) proběhl v

zaslíbené šachové re§lauraci "U Fialů" Yelmi ždářilý mládežnický
turnaj, oPíoti loňskéĎu PrYnímu ročníku se tentokrát hrÁló pouze ve

třech věkových kale8oíiích _ do devíti, dojedenácti
J do allnácll lel, piicem,' uaasl dvdcalyliceli hr.ičú
z še§ti oddilů pořadatele potěšila, v Proslřčdnl
kale8onl P|vnl lrl mlsla palilld \!h,"dne domaclm
hráčům v pořadí Radek Šťastný, Tomáš Furch i
Tomd{ Vol.vi a \ ]^clc8o!jl ,],, o lel .končil nJ\i.
Tomáš sochorna lřetlm mistě, ztohoto hlediska se

Polom jevl čtvrté míslo liiiny Hládké vc ledlejší
kótegorii dívek bcz .ozdílu věku témčř jakó
neu§Péch o 'dátily Prúbéh lu,ná,e ,e kromč

pořadatelú členú oddílu TJ sokoI zaslouži li láké sponzoři po sky tnU tim
věcných cen- Poděkování pntří zejména firmč sAPs Brno a dále
místním firnám JAPEZ a ATRAx METAL.
K dalším úspěchúm z Poslední doby patŤi laké bezesporu šcsté mísro
z celkového počtu osĎádvaccti zúčastněných družstev v krajském
přeboíu mladšího žaclva še§tičlennýcb dužýov, který se uskulečnil
prvního kvčtíav Brankovicich a vyškov§ku, PostuP na PřebórrepubIiky
protentókrál naŠemu družsl!uještě o Povčýný vlásék unikl, ale P.orože
naši hráči byli v průměru o.ok mladší Dcž
medailisté.lze do budoucna hledčl s optimismem,

Jako v každém sportovním ( s oulěžním) odvělví,
také v šachu nelze dosáhnout úspěchu bez Pocrivé
příprávy a hlavně bez solidního ekonomického
/dzfDi ť.",l hrdců na Zaps.ech a be7počlu lU, ná]!
stojí.eDalé finánční Prostředky a každý sPortovňí
funkcionái llZv, baíDň)l) i talk vi, o čem ie řei
o toD by také jiýě mohli ýyprávět naPříklad
bý!alí členové šachových oddílú z Póhořelic,
Mik!lova, Klobouk nebo velkých Něnčic, kdc
těchto důvodů Před několika lety zanikly.
ve vranoÝicích naštěstí nastala situace, ž. §ýoji činnost obnovila
tělocvičná jednota sokol, klerá doposud zvládá finaDcováni svých
šésti oddílú. Mládež ve vraDoÝicích má rcdy móžnosl zoPoJir se do

ieiich činnoýi a tíĎ si vylvořit předpoklady pro zdrávý "neuličnl"
vývoj vlaslní osobnosti.
zbývá k tomu póuze "mál ičkošť' - využítléto přiležilosli av kónkuren.i
videa, počltačovýchher áTvNovasčzúčastni1_1oužjesamoosobě
výhlou na našich dčtech, 

P,š.



suátek

sválek matak s€ loni j

lelos slavil dvakrát, 9. a 16.
kvěha- Prcč? lnu proto, žé
klésný plogran připravily
všechny vlanovické školy:
nateřská. základní a základni

účinkujících bylo skaro stovka a
tédy by se nevešli do iednoho

9. kvelha s€ na progqmu podil?ly hlavhě učitel-
\ysesvynlsvélencl2 Ms a zs.63děn rccúoýálo.
tahclla zplÝa|o a hdla- Dll1 vseň- xl€h 

^ésnýpragram nacvičili, dík všen, kteří přišli v hojném
poč!u děten zatl€skat.

o hodnalný program nedělního odpoledne dne
16. kvěha se zaslaužilpan učnslZUs A. smalda-
ukázal neien maninkán to najl€pší, ca žáci zUŠ
dovadou, ale iak už lndičně, pozval z Mor.
Búdě]ovlc své byvale )áhy- Méliptpnýen, ,.Jasny
koncen z€ známých a milých nelodií. Koncen uvedl
rnIstostarcsta lng. JarosIav Pez]ar, modeloval, říl]i]
a hrálAntonín smalda.

všichni účinkující po prcgramech doslali
sladkou adměnu od člének klubu dúchodců.

Dnc 2l kvělna
1999 sc v naši obci
uskuiečnil jlž Iv. ročník
bčhuTer.yhoFox. Tcnto
bčh se uskutečň!je na
celém svčič na podporu
bojc srakov,nou. a to

privč n. ločcst Kanad'an.
Teťryho [oxc. klerý se po amputaci

nohy.ozhodl, že uskutečni sbiíku peněz pro bo]

s rakoviúou, Teťry Foa se vyddl na běh napřič Kanadou. ale
tento svůj "Maralon nadé.jc" však nedokončil a v pIůbčhn běhú

Lclošni.očnik se uskuleón11\. spoluplici §e Zál]ldni
školoU ve vranóvicích, Bčhu sc zúčaýnila podstalíá čásl žiků
školy, óIe ncziúčast!íky byli i dilši občané z vranovjc, ajako
iiž při loň§kém běhu se 1loholo Ictošniho zúčaslhili ižácl zc

v€škeré slartovné, kteró bylo pŤi rcgislra.i účaslniků
běhu vybráno. bylo zasláno.a kontó Ligy Plo boi s rakovinon
Letošní výléžek činil 7.729,50 Xč a bčhu sc Zúčaslnilo ]47

Tento běb neúi však bčhcm závodnim, jdc o to, ab),

účáštnik běhu danou tlať absolvóval jakýmkoliv způ5obcm a
hla\né:\ou Uča.li vyIdd1,1 podpoiu boIc \ tdlo\l-,,U

NATo
v lelošnín ro.e si PřiPolhútá lc 50 l?l L\i!leh.e

NATo_ *lera \_.nlLla _ la,..lnll,\ UíA ] ll| ^ll,, i,l|,-
na obruN zdPad,,i ElroP\ Ptoli hb?bě konfu iýi.ké

u 5 A ro.ý in ul! po l i t i l u zad ržoý á n í, k l c,li,n ě l !.d brd i l
ýzhiku konlnxlických ýlótl ý lldlšíth sllitc(h

\ulnú Potlotk4ú t_ :" F)l. lPh lP1,1hl, alr"ll ,

abřan, Luíse tohnsona se aeiedhdlo o ýš.ob?tnól
ýojenskou dlid|.i Púsobnos| 

^la 
0,ne.ena hd obfu u

proli o.broje ónu úllku.



Redakční
rada

děkU]é všern aUtorúm
č]ánků a žádá občany o
příspěVky nebo náměty
k prob]é mům obce, o
ž voiě občanů ke 2kva
lnění občasniku by byo

?apotřebiVice přav de ných
dopisovaielú Už proto, že
se občané vi.e dozví o
íolba e č nnosiisoko á. ale
] oslatních or9ani2acich
Jsou Velrn Vhodné č ánky ]

p íaíáře 1,19 r, sommera,
VhodnýmlémalémbUde

pořádek na okía]iobce, č]n-
nosl z odějičků, s]aVnostní
schůzky íočniků i hislor e
obc€ a našeho slátU,
v zásadě hodláme zkva
liln l slránky občasník! a
snížil náklady obcé pró
dejem občasnik,r ?a 4 až 5
Kč. což pro]edná oZ, od
piištiho čís a hod ámé
zavés1 drobnou nzerc
uVnilř obce ]akó nabídku
přebylkú (s]lo]ů. maieriálU
apod ) za mnný ]ednoiný

2a led..adI
ln9. Pražák

oále bych chlě upřimně
poděkovat Všem lěm kleři
s ocholoU spolUpracU]ípř
poskylování lníolmaci a
da šich mateliáLů k dópl
něni ob€cniklon ky za loky
]995 aŽ 199a a pro iento
rok. soUčasně plosim
zV ášiě siarši občany o
vhodné íotógral é. články dó
loku 1938. max do roku
] 945 na 1éma rná]ové
p.úvody, má]ové zábavy,
hody slavnoshipří ež losl].
ale iVážné s iUace, jako
záp avy apod, v soU
V s osii§ obci nebó občany

]

I Spo[ečerusfoi fuonifra

FllédmonnoVó Monlko

úmrtí:

Zoňót Ludví!
šloslnó Nloíie

U:ovi.nó monž.lsiví no oú;

24.4.1999

24 A. 1999

Petr F dlich, Vro.ovice, NóVe9 24l
llono Vybilolovó, H.!šovony, sidl]ště 5l3
lód slóV .loóó!šék Brnó Híodkkó 7' d
Hono stoňkovó, Piib ce ] ]4
oldlich c6].ól lVóň l
lveto HochmonoVó. Vronovice, ( iloi 584

2,3, ]999
12,4 1999
],5. l999
ó,5. l999

+ 29 3. ]999
+ 30 3. ]999 88let

KVěinó 388

U ko!po]ště 45

1J hó]ku 380

D ouhó 2l2

Žlvotnílub!leo:

Hocimonovó vlosio
PleyoVó Hi]degordo

šfoýný Jon

kócmón!óVó Móné

2 ó. ]9]3
1 b. ]934
9 ó.,1929
l] ó. ]929
2 l, ]934
3 7, ]934j 7.1924
ó 7. 1924
7 7. ]9a5
8,7. ]934

11.1 1924
4,8, 1929
5,8. 19l8
ó,8 l924
ó,8, ]929
7. a. 1934

12,8 ]934
12.8. 1929
]3,8 l9]5
]9,8 l9l l
20, 8 l9l9
22,8 ]92A
24,8 l9l9
24,8. l9l ó
25,8. ]9]4
25. 8. l9l9
29. B. ]92A

ó5 lei
70lei

ó5 el
ó5lei
75let
75lei

70 iet
8l ]et

88 ei
80 et

80 ei
83 el
85 lei
80 lei
75 let

Piísnot ckó 402
U F]or ónko 55

HloVni42ó

školni 338 i
NoVó r'83 ' ]-

'i]l;
', ::i!ť:),/

DVoióčkovó Boženo

varoÝ.ký obasnik vydavdd oúvnnoqce A,lresa?,lake škoh|l.aúvanoqe Bah|n,lPRžák ólcnot11 ,ad| Mýh

l Bn,.la! R.:a]ýlačni éisló Neprošla ja4kavau upŘnu


