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Slovo stcrosty
Vážení občané, v měsíci listopadu

Uplynul iiž rok od posledních
komunálních voleb, 8},t by čas na
bilancování a hodnocení činno§ti nej€n

^ obecn,},o zastupirelsNa a komisí, aI€

' i u;.to. .o se v obci za posledni rok
udělalo, K činnosti zástupitelstva bycb
podal zprávu na příštím veřejném
zasedání Ted by€h se v několika
bodech zmínil o investičních akcích,

Kaíalizac. o Čoy .je před
dokončením spodní §tavba či§tírny, tj.
nádrže, do k€rýCh bude po výstavbě
\Ťcbní §tavby namontována
te.hnolog'e. Začátkem prosince se
bude pokíačovat v budování
kanalizace. Již bylo lybudováno -

Pindulky, Růžová, K trati a část od
čistírny k silnici do lvaně. Práce na

Pokládce kanalizace budou při
vhodném počasí pokíačovat i přes
zimu. zde mírnýmráz nevadí, Začátkern
dubna by se začalo s budováním

.- piípojek. abyv druhé polovině pířriho
roku mohl být spušrěn zkušební
píovoz, Projekty na přípojky jsou
připraveny.

Plynofika.e - od minulé infoímac€,
ríkaiící se plynu, se podařilo udělat
další nutné kroky, Proběhlo stavební
říz€ní, bylo \Tdáno stavební povolení,
Bylo lypsáno výběrové řízení, bylo
\,ydáno §tavební povolení. ByIo \ypsáno
výběrové řízení na dodavatele této
stavby a }yhodnoc€no. Dnes běžíještě
nutné lhůty. Áž budou splněnyvšechny
náležitosti k zahájení stavby (stavební
povolení nabud€ právní moci, bude
podep§ána smlouva s dodavatelem)
budeme občany informovat o všech
náležitostech, které bude nutno
připravit a splnit, aby mohly být
připojeny jednodivé domy, Pozveme
firmy, keíé se zabývají Projektováním
pl},rtoin§talací, dodávkami spotřebičů
a jejich montáží, íevizemi, atd. aby si
ještě mohli rybrat a sami se
rozhodnout. Nutná bude i reviz€

Toto jsou dvě největší akce,
Probíl,á i několik drobných akcí- stavba

Junácké klubovny, byla postavena
hrubá stavba. Bylo \ybudováno cca
l00 m chodnftů, započaly práce na

údržbě kostnice na hřbitově (kulturní
památka), vyměněny všechny radiátory
v knihovně, opravena komunikace
kolem nádraží a některé další úseky
mí§tních cest, aj.

odpodr téma stále aktuální
a důIežité, komisefinančníměla za úkol
vyhodnotit stav Plateb za odpad_y
(tříděný odPad, odpad ze dvora oU,
hĎitov, nebezpečný odPad). od
občanů žádný návíh nepřišel, Je
PřiPravena novelizace obecně závazné
lyhlášLy, krerá bude píojednána na
veřeiném zasedání oZ - zvýšení

P iclró rcdcr hodnotilc
V minulý.h dnech jednala v naší

základní škole Pedato8ická rada, kteíá
věnovala pozornost především
prospěchu žákú za píVní čťvrtletí
školního roku. výdedlry práce jsou
v jednotliyých třídách dobré
a odpovídají možnostem a nadánídětí,
celkově jsou hlavní úkoly dané
učebním plán€m školy plněny.
spokojenost byla \yslovena
s rozdělením žáků deváťých tříd do
stejnorodých kolektivů. Předstaly

o dostatečném prostoru pro
individuální přístup jsou naplňovány
a lze očekávat, že žáci budou na

,,přijímačv" dobře připraveni,
Znepokojení lyslovili učitelé nad
chováním žáků, zejména z \Tšších
ločnftů. kteří svýrn jednáním porušují
školní řád a přinášejí nedobrou
atmosféru do školních kolektivůa m€zi
své sPolužáky, Jednání těchto jedin€ů
bylo podle toho ,,oceněno"
napomenutím nebo důtkou třídniho

Učitele a nebovhoíším případě důtkou
ředitele školy,

v uplynulém období jsm€ ve
spolupráci s obecním úřadem
Vranovice vyhlásili litefární soutěž, do
které se ve třech katetoriích zapojili
žáci šesťý€h až deváD.ých tříd. Témata
soutěže byla věnována akuálním
otázkám, ale i historichýrn událostem
roku t918 spojených se vznikem
samostatnébo českosIovenska.

Vranovici<y občosnrk



s]ovo sfdro§ly pedoqooická rodo fi odfl ofi jc

a úprava plateb, Další řcšení odpadů
bUde nutné po dokončclrí plynofikace,
Pneumatiky a aurobateric je možDo
odevzdat za mííný poplarek (při

ýýměně zdamra) V mktním Pneuservistl,
Děkuji všem, kteným Dení lhosrejný
vzhled olrce. za Udržování pořádku
před svým domem, popř. v jeho okolí
a za nahlášení rrizný.h skládek, kleré
ne.isou dobroU vizirkou násvšech, chtěl
bych upozornit občany, že odp3dy lz€
uložit kromě Popelnice či kontejneru
jen na skládce AsA Žabčice či Dmholec
-j€dná se hlavně o větší množsnr'í suti,
t4íkopy - nelze použít dle Vlasrni}o
uvážení na opravu obecní cesry aj.

Doporučení (písemné) lze získat na obci
- platba dle vážDího lístku,

?řípojk!
V nejkratší době to budou přípojlry

na plyn a kanalizaci, Zarím známc
informace: nejdříve plyn, zde je
předpoklad, že přúdou na řadu dřívc:

. středotlaký lozvod s odbočkou
ukončenou uzáVěrem ltzv. veř,
část)

. regulátor na nízhý tlak

. plynoměr

. vlastní rozvod Po budově (ke kodi,
kamnůnr, bojleru, atd.)

PlyDonlěí je třeba umístit na

veřejně přístupném místě buď do
fasády domu nebo dovhodného pilířku,
Roz,něry, dvřka, rnaleriál sloupku bude
upřesněno Po Plojednání s plynárnou
(dletypu reguláto.ů a plynoměrů). Cásti
před plynoměren musí b}t hotow před
zko|audováním celé sravby, Pak bude
nurno \yřídir si sanlostatné stavební
povolení na Přípojk ,

Kanalizační přípojk} , občané
jednodivých ulic budou dle postupu
prací včas infonnovaDí. Navštíví je

Pracovník skllpiny, která \Tpracovává
projekty - ing, Koubek, ing. Krchňa\^ý,

p. Rejtek, Napojení odpadu je nutné
píovést Přímo do hlavDilro potrubí
(mimo žumPu či septik),

Finan€ování z€ sríany občanů tzv,
veřej ných částí přípoj ek (plyn a kanál)je
zatím v řešení, Nabizí sc několik
možností, Hledámc a \rybereme
uejvhodnější po konzultaci s Vámi,

Naše škola, 5polužáci N,lgr. Jiřiho
Zajíce a Přátelé uspořádalidne 26. řúna
]999 1, ločník přespolniho běhu,
kteíého se zúčastnilo as; sedmdesát
chlapců a děvčat. Vírězové
v iednotli\.ých kategoriích obdrželi
pěkné ceny, na kŤcré finančním

finančních možností je budeme
postupně odsrraňovat, Hlavní jídla,
svačinky a přesnídávlvj5ou pestré, mají
přísIušnou viraminovou skladbu a jsoU

v oboU.iídelnách hodnoccny kIadně.
Do konce kalendářního roku zb}'vá

jeD několik týdnů a tak se pokosím

B,jmenovat školní i mimoškolní
činnosti, kte.é do konce tohoto
tisíciletí přip.avime, Pro rodiče žáků
školy připrcVíme začátkcN prosince
hovorové hodiny v ]. až 9. íočnílru. Na
tčchto hodinách podáme rodičůnl
ucelené infornrac€ o prospěchll žákťl,

Na začátek p.osince bude pro
rodiče dětí v mateřské škole připíaven

,,Dcn otevřených dveří" a pío dčti
mikulášská nadilka, zúčastníme §e
dětského filmového festivalu ve
Vell§ých Němčicích, pojedemc na lední
revue na pohád ku ,, Princezna Z,n rzlina"
a připravím€ koupání V kr}tém bazénu
v Hustopečicb, V poslední školní den
budeme o.8anizovat &Vrqý ločnik
Vánočnfto turnaj€ v halové kopané za
účasri okolních základních škol,
spoluorganizáto.em soutěže je
tradičně firma Japez Vranovice,
Překvapením na konec roku pak budc
pro nejširší veřejnost ,,vánoční

Kuíz práce na počítačích
V plostředí WlN, WoRD a ExcEL bude
na škole pokračovat až do konce ledna
a účasnrí se jej zájemci z Vranovic a

blízkého okolí-
V závěru mi dovohe, abych touto

ce§tou popřál všem črenářům,
občanům vtanovic. rodičům Dašich
žáků a Přátelům školy, přúemné prožití
vánočních §vátků a do roku 2000 vše
nejlePší,

r PaedDr. Vlastimil Klopáč
řcditel ško|y

příspěVkem píspělj panl
N4UDr, Krchňavá, paD in8. N€veselý, pan
N4azuch, paní Němcová, manželé
HIadhých, pan ing, Fulch, pan celnar,
pan 8eneš, paní Kunstová, paní ing.
Helikarová a upo,nínkové ceny za
pNensNí Připíaúl pan KoneČný,

Výchovná píáce podle Projektu
,,Zdravá škola" dostává nové ,ozměry
v naší mateřské škole. Paní učitellry se
dů klad ně s€znám ily s tímto pro$amem
v bíněnslďch mateřslcých školách,
prostudovaly dostupnoú liteíaturu
a íozpracovaly tento pro$am do
podnlínek naší MŠ. s kladným ohlasem
u rodičů nejmenších děrí se setkalo
pNní číslo dětského časopisu
,,Barbánek", ktetý obsahuje skládačky,
řil(anky a jednodu€hé úkoly,

s velhým zájmem ze strany rodičů
se serkala prodejní wstava knih, která
se konala v budově mat€řské školy,
Mnozí rodiče ji Wužili jako vhodnou
nabídku na vánoční dárek.

22, listopadu 1999 se uskutečnila

PěVecká soutěž pío děd MŠ i zŠ
,,Vlanovický slavík", soutěž věcnými
cenami zajistil obchod Josefa Toncra.
Neilepšími zpčválry z dětí nateřské
školy bylj Jan Hasiebel, Krisrýna
Vybíralová a ondřej Losa. Ze základní
školy byli ohodnoceni nej\Yšším
počteln bodů Andrea Zajícová. Šárka
Dobešová, Nela Měřínská, Aneta
Šturrrrová a lveu Žaludková, Dálc byli
za své pěvecké výkony odměDěni
Michal Rapco, Fránrišek Jeřábck, Šárka

Jochlková, Mastimil Kropáč, Blanka
BeňUšová a TomášVotavá,

Jak v MŠ, ZŠ i školních jídelnách
jsme měli konlrolú z okresní
hygie,lické staDice v Břcclavi,
Pracovnice hygienické stanice se
zajímaly o podmínry pro Yýuku
a stravování v našich zařízeních.
Upozornily ná5 ná nedostatky, keré
u nás máme, zejména v techD'ckém
\ybavení (přihřívací \"ýdejní pult,
ledničlq, kode) školních jídelen.
o těchto nedostatcích víme a podle

r Dne 22.] l, Ve ]4,00 hodin byla
uspořádánav péiiZŠ PěVecká soutěž
vranovichý slavík, učast dětí hojná,

r Dne 20. řúna v.15,00 hodin byla
Uspořádána DMKIADA, kde sc §ešlo
60 dětí a 35 dlaků, Byla to podívaná,
přišli idospělí § dětni.

l

yronovicty občosntk



císcřovncr ve stvo obce Vrcrnovice r. 1866

V nynější době obe.,Vranovická
rozsáhlá na 160 dom, císcl, mezi
kteďm; se $,nachází du1l hralrěDLf
z Herbešteinů pod č.53, stanice severní
díáhy pod č, 1]2, ke kterému přináleží
3 domky h!ídačské pod poř. č,
1]3,1 l4,] 15.Jeden celolánft pod č, 57,

27 pololánftů pod č, ],]3,14,24,z7,29,
30,33,36,39,54,56,60,63_65,67 -69,7 z-
75,79,80,96 a l17.

Pak 46 čtvrtláníků poř.č,
2-5,7-12,15-13 ,26,za 31 ,3z,34,35,37 ,3

a,4o ,46,47 ,5o,55,59,6l ,62,66,7o,71 ,

76,77 ,a1,94,l16,128,13z a l33-
Potom škola obecná pod č. 145,

hospoda obecní č. 78, pastouška č. 4t,
hospoda U železnice č. ]41 a konečně
67jinších domků neb €halup.

ob}vatelstvo jest v této obci dle
letošniho popsání 1050 dUší, mezi

Bevoluční nólcd
Dík československé televizi jsme se

již 18.]1,1989 dozvěděli, co s€

odehrávalo v praze na Národní třídč
předešlého dne, tedy v den
Mezinárodního dn€ stúdentstva.

^ 
začala diskuse ještě velmi opatrná.

Někdo nadával na stúdenty a třeba
prohlašoval: 'svému synovi byclr hubu
rozbila, kdyby se demonstrace
zúčastnil!" Jiní se domnívali, že si
studeDti moc dovolili proti policii, asise
měli nechat mlátit, jiní se studenty
souhlasili, Dne od 18.1 1, do 26.1 1,, kdy
bylo zatoženo občanské fórumv Praze,
jsme trávili diskusemi a večery u
televizních obrazovek. Když 26.] l, Už

bylo zřejmé, že s€ komínisté vzdali
svého výlučného postavení
a \ryiednávají s oF v Píaze o doplnění
ministerský€h křesel á poslanců do
Fed.rálDiho národnfto shromáždění.
sešlo se několik občanů vranovice

nim;ž 52o mužského. 530 ženského
pohlaví, Všichni katolického
náboženství, Školáků sc \,pčuje
v obecné škole letos ]56 a sice chlap€ů

78 a děvčat též 78, opahjících žáků
však 58, totiž 28 mužského, 30

ženského pohlaVí, Náboženstvím bývaji
ovřeni od p, faráře přibického \ys,
Dominika Kraholec a světským učitelem
jest p. Dominik Šauer, Štotnim
dohlížit€lem jest Ántonín Pczlar,
čtvrtlánik č,35.

Nejstarší ob}.\,atel této osady jest

Jan Faron, výminkář Da 1/4láDě č,9,82
roků 5tál, NeimIadší ob]vateljest N.{atěj

Říčka z č. 106,jenž se narodil29, června
]866.

Z kronikyfanlí

obci r. l989

a 5.]2,1989 založili občanské fóíum.
Zakládajícícb členů bylo 10, počet
občaDů na schůzi34. Dne 10,12, 1989

na veřejné schůzi občanů Víanovic,
kreré se zúčastflilo skoro 300 osob, byli
mlúvčí fóra a navržený pío8ranr
scbváleny, Je dlužno říci, že kulturní
střed'sko ve vranovicích, kde se
§ólstřed'ovalo dění kolem oF a kde se
konaly schůzky, navštěvovali studenti
\Tsohých škol z Brna i uměIci
brněnských divadel, Ti infonnovali
mluvčí oF, co je třeba uděIat
v nejbližších dnech. A tak 5e konala
sezení u kulaÝch srolů, kde kromě
čl€nů KsČ po 40letech zasedliičIenové
jiného politického smýšlení (lidové
súany, oF, ekolo8ických aktivit
i záimo\,ých společen5kých oígan'zaci),
aby s€ domluvili na budoucnost' naší

Dn€ l, června ]854 byla v této obci
slavnost tak zajímavá a v€lká, kterou
zdejší občané nikdy neměli a neviděli.

Jel totiž okolo císař Pán s Jeho
mladistvoú 16,ti letou a krásnou chotí
d§ařovnou Alžbětou, ponejpr"r' do
Mora\y a do Čech, kdežto zde z celého
vůkolí velebné kněžsNo, páni úředníci
a lidé 5e shromáždili, aby úctu naší
nejwšší mocnářce a paDí poukázali,
8ylo žde muzjky, stří]ení z hmoždířů,
chvalořečí a t.d. velmi mnoho a podalo
5e několik věnců na adres císařovnč,
kerá - vyšedší z vozu na s.hody

l Z kronikyfarníVranovice

vážení občané,
historie Vranovic je dosti bohatá

a unožňlje zveřejňovat lůzné události ze
záPi,ů kronik. sahajících do íninolého
sloletí, Přesto tam někeré údaje chybí-
V toĎto Případě §e jedná o sta.o§ry
Vranovic , o ke.ý.h víne, jak dlouhó
starostovali, ale nevime o nich nic bližšiho,
Řadá jmen nasvědčuje o tom, že se jedná
o místní rody, Pfoto se oblacím€ na Vás
s Pro§bou o Podání jakýchkóliv infomaci
a dokumentech k těmtojménům,

Dof€kFíantišek starostovalod 1855

Baum8artner Antonín, č. 77 1859

v nclsl

Procházka Václav, č 176 1870

Lounek ondřej
DvořáčekTeodor

VitásekJan
střelskýJosef
LounekJosef
Lounek Františ€k
celnar František

a znovu od 1883
1a73
1879
l889
]895
]898
1907
19I0
19]9

Podstatou je. aby se přihlásili
občané,jejichž to j§ou Předkové, Bude
třeba poskládat střípky historie do
pěkné amfory, V dalších číslech
zveřejníme další jména. Vaše informace
předejte na oÚ nebo kíonikáři.
DěkUjeme,
l B.P,

sitrroslové

vIdnovický obč.lsrlík

prorikomunistického smýšlení



Setlróní spolužólrů (ročnft l928l

Jak len život ubftá, řká si každý
z nás.Ještěže tÍvájakési přátels§r'í m€zi

lidmi, keii píožili sve mladl na vesllici,
ve škole nebo v pracr, Živor vsak
jednotlivcc rozmístil po celé Daší zemi

a někt€ré i daleko za moře,

a připíavilo celou akci, Mezi ně patří
pan FurchJos€l paní Chmelová Růžena,

lvíahovská Božena, kováčová Aloisje
a Trojanová Alena. Nejvíce práce dalo

zjišťování adrcs. Řad spolužáků jsme

osobnč navšrívili a pozvali na t to akci,

a paní Věra Škranc V Austrálii, Tito
a dalších 7 se omluvili ze zdravotních
dťNodů,scdm jich zůstalo nezvěsrných
a 3 adresy se ncpodařilo sehnar
(Hoúdková Zdena, Novolná Ludmila
a Vírková Maíie).

setkání sc uskutečnilo dne

26.9.1999. celá akce byla připíaven3

tak, že jsme navštívili hřbitov a dali

kFičku ke kříži za Všechny mrtvé,

celkenr odešlo 25 chlapců a 8 děvčal,
Posezeníjsm€ volilive snack baru

u Řehořů, kde bylo ipohoštění, celkem
se nás sešlo, spiše bylo přílomno-35,
z toho 8 párů. setkání bylo íado§tné,

vzPomínky každého z nás bylyvětšinoU
Veselé, něktcré naplDěné i smutkem,
Nepřítomných bylo 14.

Všem se to moc lfuilo, mělijsme si

co \Tkládat do pozdních hodin, neboť

55 let Uplynulého života od školních
lavic ve vranovické škole \,}^r'olává

dlouhou řadu Vzpomínek a tak jsnt€ si

slfuili, že sc za rok sejdeme znovu,
Všem těm jedenasedmdesátníkům

hodně zdraví př€je redakce, Končímc
moudro§tí, že,,Život má takovou cenu,
jako mu člověk přikládá" - H,de Balzac,

Proto jsme se rozhodli Uspořádat

společné posezení a zavzpomínat si na

bezstarostné mtádí, školní léta a život
za námi, plný starostí i pohody, našeho

ročnitu ]928, siačilo, aby §e nás pál

spolužáků z Víanovi€ dalo dohromady

A prorožc do Vranovické školy chodili
žáci z okolních obcí, zajeli jsme do
lvaně. Uherčic, Němčic, Přibic

i Pohořelic. Pozvání písemné obdrželo
22 spolužáků, Dva z nich se nacházejí
v zahraničí - paĎ Klapal Josef V UsA

. K Uďění a jako vzPomínka na p.

učit€le Jirky zajíce byl Lrspořádán 26.

řúna ve la,00 hodin l, ročník
přespolnfto běhu ] .-9, třídy vranovické
zákl. ško|y. Běže|o se na trati400,800,
l500 a 2000 m. celkem se zúčastnilo 70

dětí.

r sbor dobrovolných basičů
Víanovice uspořádál v sobotu 30, října

svoz železného odpadu. svezlo se 8

tun. Aktivisté čIenové Rohí€r, Maršák ,

Hánl]š Jan, Hanuš 
^leš, 

salus Šteían,

Kelbt olin, caga, řidič p. celnar, Výbor
děkuje všem občanům,

r Dne ]5.11, v 16,00 hodin byl

zahájen kurs práce na Počitači (PC),

kreíý oí83nlz!,j€ ieditel Zs, Učast na

první lekci ] l občanů, celkem
proběhne 10lekcí, E Na startu 30 nej,nladších žáků zdkl. ško]y

přerpolního běhtl.

t.3. roč. na 400 ý únci 1. račníku

vldíloicbý obč(lsník



seilrúní rodólrů vrcnovic
sejdeme se zás za dva toky, Tak si

slibovali účasrníci setkání ťří ročníků
1931-32-33 víanovicí.ých rodáků, které
se uskuťečnilo 30.]0.99. Proč tří
točníků? Když měl ročnft 1932 před
dvěma lety §raz po 50 lctech od lryiití
školy, padla telrdy slova, že by bylo
zajímavé sejít se s těmi, s kteďmijsme
chodili do třídy. A tak 5e sťalo, [4nozí
spolužáci se neviděli od !,},jitíškoly,

setkání bylo realizované nejprv€ Ve
škole, kdepři představováníveškolních
lavicích každý shrnul těch 51-52 let do
několika vět-To byl začát€k
a pokračovalo se v hezkém prostředí
u Řehořů, Bylo to př{iemné posezení
s dobrou večeří. obsluhou i náIadou,
Ani na písničky nedošIo, že až přGtě,

sešlo 5e ná5 celkem 27, Pozvánibyli
všichni - iLadh Šin, ttery zi;e ve

Švédsku. Někteří se pro nemoc
omluvili, někteří neodpověděli, Řada
z nich už není m€zi námi, Těm byla
položena k}tička na hřbitov,

co říci Vice? J€n to, že přátelsNí
může býtjen mezidobrými lidmi, proto
nechť trvá i mezinámi. Budeme se těšit
na příští §chůzku, Jen abychom se
všichni §ešlive zdraví.

! Bauchová

Komu Poděkovat za tak pěkný
večeí? Děvčatům, která si to vzala za
wé , paní Bauchové, Drápalové.
Němcové a PanU Kneblovi.

l

Tak jako každý rok připravuje ZUŠ na vánoce kotlceíty. L€to§ tomú nebude
jinak. Vánoční konceít žáků ZUŠ, na kerém se př€dstaví žáci hudebniho
a tanečnfto oboru, Konceít se bude konat 22.12, v ]7,30 hodin v obřadní síni
obecni}lo úřadu. Při této příležitosti proběhn€ též,týstava prací žáků {ýtvamého

2, ledna v 17,00 hodin se uskutečníjiž 8. vánoční koncert V místním kostele-
Účinkovat budou žáci ZUŠ. chrámové sbory z Vranovic a Přísnotic, komorní
sdružení z lt4or. Budějovic,

Na pro$amu: Míča, Koutnft, unek,

yronovjcry obcos k

]. Na

Turisticlrý ruch
v naší obci

Zdá se Vám nadpis nepatřičný,
myslíte si, že nemáme návštěvnildm co
ukázat?

shodou okolností se stalo, že naši
obec navštěvuje denně 400 občanů
z různýcb částí rep bliky od ] 1.10, do
dn€ška nás navštivili občané
z ost.avska, V§etínska, Vizovicka,
oPavska, od zábřehu, Kyjova,
olomouce, Kroměříže, Jihlaly. Do
10,12., kdy tato akc€ končí, nás ještě
navštíví ob}vatelé Třeboňska a z okolí
Českých Budějovic. Jistě se zeptáte,
jaká náhoda pomohla k tak mohutné
návštěvnosti naší malé a ničím
ne\Tnikající olrci.

Zahraniční firma Rdvex požádala
o pronájem zdej ší sokolovny a hospody
na sVé Prodejní akce, které pořádá pod
názvem ,,Pohádkové zájezdy do
n€známa", Účastníci zájezdů vědí jen
to, že jedou někam na jižní Moravu.
Program akceje obryklý: v dopoledních
hodinách si úča§tníci poslechnou
přednášku § prezentací {írolrkťl,
v pol€dne se naobědvají a pak do 15

hodin mají volno ná nákupy
a s€známeníse s našívesnicí. Přednášky
s prezentací zboží probíhaií ieště
v okolních vesnicích i městecb. po

obědě s€ všechny autobúsy sjedou
k sokolovně a účastníci se rozejdou po
vsi. V 15 hodin se vrátí do sálLl, kdejiž
}ylŤává cimbálová kápela, Píotože
účastnícitéto akce neví. kamjedou, tírn
více se zajímají o naši obec. Mnozíjste
se s nimijiž setkali a jistě jim poradili,
jak se v obci }ryznat. Je to vzácná
přiležitost, jak ukázat, že iv malé obci
se buduj€ a ob€hodyjsou plné zboží,
Místní podnikatelé a obchodníci mají
možnost ryvěsit své reklamy a nabídky
na nástěnkyve vstupní hale sokolovny,
Návštěvníci si tam rádi přečtou něco
o naší obci. A tak až přGtě potkáte
skupinlftuíistů navesfli(i, budt€ k nim
milí a ochotní,

Prodám trám 10,5x0,14x0,18 lj.
0,26m3 za 1320,, Kč (1j. 5oo0,- Kďm3),

Vybiíal oldřich, Nová 200,
t€l,:433 093



hodnocení soutěže

T.G. Mosaryk a v-zru* č§8

Mezi nejvýznamnější osobnosti
vzniku ČsR patřil T,c. Masaryk, R3šín, E,

Beneš. Milan R, štefánik a Antonín
švehla.

T.C, Masaryk se n:rodil 7, března
1850 v Hodoníně. Jeho otec byl kočí
a později spráVce císařských statků,
Pocházel ze záhoíských Kopčan, [,{atka

měla největší vliv na malého Tomáše,

Pocház€la z poněmčených Hustopečí.

Její rodiče 5e tanr Přistěhovali z Hané.
Tomáš Masaryk začal chodit do

školy ještě než mú bylo 6 let. Nejde]ší
část svého života prožil v Čejkovicích
(1856,1862),Po ukončení zdejší školy

Přešel na íeálku v Hustopečích, kerou
Po dvou letech absolvova|. Mohlse stár
čitelemalenesPlňovalvěkovouhranici

šestnácti let. Tak ho matú zavezla do
Vídně, kde se měl \yučit zámečníkem.
Ale v tová.ně se mu nelfuilo a tak se po
třeclr rýdnech víací, V tu dobu V roce
1863 bydlí Masarykovi v Čejči, Zde se
také učí řemeslo kovářské. píáce ho
báúla, ÁIe potkal Učitele z bustoPečské
reálkT a ten mu domluvil, že by tam
mohl být učitel píaktikant. Z učitelství
sešlo, píotože měl jít na gymnázium
v Brně. Zde §i mezi Čechy a Němci
uvědomilsvé č€šswí, ale pro své názory
měl neshody s profesory a proto musel
z symnázia odejít. nechal s€ zapsat na

akademické gymnázium ve Vídni.
V roce 1872 taro studia dokončil
matuíitou, Ještě v rom roce se nechal
zapsat na vídeňskou univerzitu, Své

\.Ysokoškolské vzdělání ukončil
obhajobou dokrorátu filozofie, Pak

od ce§toval na j ednoroční stud ijní pob}t
slfuili jsme, že nejlepší z témat do Lipska, kde se §eznámiI 5 řadou

otiskneme v občasníku, abychom Významných vědeclúch osobností

Poukázali na znalosti mladé 8enerace i svojí budoucí manželkou -
a úroveň Učitelů naší školy. Nutno Ameíičankou chaílotou Gaír;gue,

vracíme 5e k §outěži z minulého
čísla a jejímu \ryhodnocení, Redakce
společně 5 ředitelstvínr základní školy
připravila otázky, zaměřené na

Významné hi§torické dny, které jsou

obsahem školnív.í]ky,
Dle zadání formou slohoYýth prací

zpracovali žác' 7. - 9. tříd své úvahy.

z nichž neilepší tři z každého témaru
byly lybrány příslušnýnli učiteli, Pořadí
pak posoudila redakce a dne
i0.11.1999 v 10,00 hodin bylo těchto 9

žáků odměněno společně drobnými
dárky panem staíostou.

Téma 1:

28. iíi€n o spojit^ť se n énem aiGM

nejkpší próce 29. tříd,

1, Hoíák Miros]áv
2, Šťastná Markéra
3, Hanušová Dadna

Ténla 2:
17. lištopdd l9a9
nejlepší próce z 8. tří.ty

]. PokornáJaros|ava
2, KimešJiří
3, šbncaíová Veronika

Témg 3:

JalsclttLxi!-ogši obri
nejlcpší próce ze 7. ťřídr

]. Hanušová KateřiD3
2. PavelkováJana
3, Lesnek Michal

Vposledním tématu dětinapsali, co
se jim lfuí ale i nelibí v naší obci.
Všechnyjsme si Pročetli a dtodlijsme
se, že i dospělí občané by měli

Přistupovat k problémům obce
otevřeně a b]ýt náPomocni k jejich
řešení.

l Za.ed. rad! in8, Pražák

V roce ]870 se jin narodila dceía Álice
a o rok Později §yn Herbeít. Žili
v malém vídeňském b},tě ve stísněných
prostorách. Z vlastních Prostředků
založil kritický list Áthenausm v roce
]89]. Byl zvolen skupinou jihočeský(h
měst do řGské rady.Jeho poslancování

V polovině devadesáÝch let měl
vědeckou publikovanou akivitu.
Největší význam měla .,Česká otázka",

Koncem 90. let poznam€nalajeho život
událost, tzv, H]LSNERIADA, Ma§aryk se

zastal potulného Žiaa, lter5; lyt
obžalován z Waždy a popraven.
V Píůběhu \yšelřování dokázal, že cclý
proces byl Wkonslíúován a že došlo
k jusriční vraždě, neboť soúd
obviněného odsoudil bez jakýchkoliv

dťlkazů. Tento Masarykův postoj
zneužili .ieho političtí protivníci,
Zpochybnili jebo národní postojc,
zdiskíeditovali jeho osobu i rodinu,
Masaryk však Přes různá osočení
neu§toupil, což se Porom ukázalo jako

§právné.
s dalšúni realisry založili slran,

kteíá má Dázev,,Lidová", V roce ]902

Přednášcl ,lějaký ča5 na univerzitč
v chicagu v UsA. V roce 1907 Másaryka
jeho strana zvolila do říšské rady, jako
poslanec se zapojjl do několika
politických procesů, zejména na

Balkáně. V íoce 1911 došlo
k nenadálým volbám, kde N4asaryk svůj

mandát obhájil. Napsal §pis 'Rusko

a Evropa', v němž zúročil mnohaleté
studium Ruska a přesáhl ihranice
Evropy, Při začátku 1, světové války
působ;l N4asaryk ve Š{ýcarsku, později
ve Ftancii aÁi8lii. začátkem roku 19l5
byl na něj lydán zatykař, proto se

nemohl do Čech Vrátil. Jeho život
ztrpčovala situace jeho rodiny,
MaDželka onemocněla, Herbert zemře]

na skvmitý §{us, Alici zatkli á ona ve
vězení zemřela, Janovi Whrožovali, že
bude oběšen. za útočiště si zvolil
Londýn, Masaryk spatřoval Velký
\.ýznam ve folmování českoslovenslcých
legiív Rusku, V březn roku 1918 odjel
7 Ruska do UsA. Dosáhl tam

náíoda, Vra€el se odtod 20, listopadu
1918. když už byl první prezident
nového státu, Čwřikíát byl zvolen
prezidentem, v roce ]935 abdikoval,
Zemřel 14 . záíí 193'] v Lánech. Při svém

dlouhém životě napsal několik spisů
a děl jako třeba Česká otázka, Karel
Havlíček, Rusko a Evíopa, světová
revól(l.e, s. vznikem nového státu mu

Pomohly dva pánové jménem E. Beneš
a podpůrce slovenského lároda
M,R,Štefánik. Když se Válka chýlila ke

hodlal projednat
českoslovelrskou otázk s prezidenrem

vranovic].ý občqsník



ná.oda je uznáVaná dnem
28, řúna l9l8,

UsÁ. Při návrzích na s.nostaťnost
lycházel z jed,rot] Čechů a slováků,
V UsA projednnlprestiž čs. Legií, což se
pozirivně projcvilo. Čcskoslovensko
bylo osamostatněno po dohodě
s prezidentem UsA dne 26, řúna ]918.
8ylo to {ýslcdkem snažení jeho i celé
zahraniční akce. Z UsÁ odje] Masáíyk už
jako pr€zident, Představitel, co sc
snažil o as, samosratnost, byl
M,R sreíanik. kr€r/ zemielpn lereckcm
neštěstí. ]\,íasaryk něl mezi přáteli ještě
doktora E, Beneše. Beneš byl velice
{ýznamný 3 Ve světě uznávaný politik.

českosIovcnského

ma§o\rimi denronstracemi 28, řúna
]939.

Došlo k€ srážkám demonstrantri
§ okupační mocí, při kte{ých byl
zastřelen dělník václav sedláček a
pozdějinanásledl9snřtelnéhozranění
zemřel i student medicínyJan opletal.
Jeho pobřeb l5.11.1939 se stal
demonstrací ploti okupaci a fášismu,
Nacisté reagovali terorcm proti
studentům, kdy ]7. listoPadu l939 bcz
soudu popravili 9 studentů, české
\,]soké školy byly uzavřeny a do
koncentračníbo tábora bylo odvlečeno
l200 §tudentů, To byly počátky druhé
světové války, kteíou rozpoutalo
Německo pod vedcním fašistického
vůdce Ádolfa Hit|era a ktelá tNalá do
osvobození9, května l945,

Po válce byl ]7. listopad problášen
za mezinárodni Den studentstva.

Lidé, přes prožité otřesy války,
neztíatili víru v perspckti\,ry

V p běhu války zesílily sympatie
k sovětskéNu svazu a socialistichim
dějinám. Zrodili se ínnozí 'samoukové
socialismu', keří tvořili svůj
socialismu§ uvnitř _ bez rady, možnosrí
lyzkoušení , s převahou emocí nad
ok(pačnímj prožitb,, náladami a
střízli{ým íealismem, sí]il vliv
Ievicoýých stan. Nepříznivě se !,},.ýíeIa
sjfuace v oblasti lidshkb i občanských
práv. Na základě p.ezidentských
dekreťů 24, ř(jna ]945 bylyznárodněny
doly, klíčový, potravinářshý průmys1,
banky a soukromé pojišťovny,
Nasrávala

V rocc ]967 dochází ke kíizi
poIitického systémU, v roce 1968 pokus
o leíormu socialjsmu,'socialismus
s lidsko rváří ' v českoslovcnsku,
obavastíanickéhovedenísssR, polska,

[,ladhíska,8ulharska a NDR, že se
reformní proccs \ymkne kontrole KSČ,
bodou odhaleny zločiny komunismU,
toraIitního režimu, Wvolala ozbrojcný
VPád vojsk Varšavské ynlou!,y
(předcvším sovětshich vojsk) na naše
úze,ní 2],8.1968.spontánní odpor
ob$,árel proti okupaci, §ťávky,
dcmonstrace, náhladDí rozhIasové
vysílání, ktcré vrcholí sebeupálením
studenťů Jana Palacha a Jana Zajíce,
osrátní vojska Varšavské §mlouly
opouštějí rcptbliku a na území státu
zůstává hIavní agresor - sověť§ká vojska
k držení moci komunistické strany a

sovětského svazu _ represe,
Počátkem r, l977 vzniká hDuti

Chana 77 (Jan Patočka, Václav Havcl
aj,), Vý|,o. na obraDu ncspravedlivč
stí]raných, dohled nad dodržování,n
lidsh/ch PráV,

l7. listopadu l989 se konala
studentská demonstrace, při které
tvrdě zasáhli policisté. studentská
demostrace byla rozchnána. Byla
lThlášena stávka studentů. ke keré se
přjdalijhercia dalšíumělci. Do čela byli
zvoleni představitelé cha.ťy 77 Václav
Havel, Jiří Křižan a Alexandr vondía, ti
\,wořili tzv, krizowštálr.Vedli jednání
s vládou a jejich požadavkv byly:
zrUšení výuky marxismUteninismu,
dodížování lidských píáV, §voboda
tisku a projevu, svobodnéVolby, zlíčna
vlády, Požadovali raké zrušení státnfto
dozorí nad církví, zrušení Lido{ích
milicí, Největší důraz kládli na to, aby
byla z našeho území odsunuta sovětská
vojska. Předsedou vlády byl Ladislav
Adam€c, kt€rýjednalse zástupci lidu a
\yjedllávals v]ádou,

Dalšíl;dové demon§trace se konaly
na Václavském náměsd. na Letné á
v dalších městech,

27. listopadu ]989 byla
dvouhod;nová generální stávka. Vláda
pochopilá, že tojsou Požadavky všeho
lidu a musela odstoupit. l0, prosince
] 989]ť jmenováná v]áda lrova, ! tele ]e
Marián calía,

28, prosincc 89 žvolcn Václav
Havel prezident€,n .ePubIikT, Začala
Přeměna Československa
V denrokratichý stát, z požadavků

Miroslav Horák

]7- listopad 1989

Zlom€m Ve fh,oji našich dějin byla
první světová válka, porážka
Rakou§ko,Uherska a vznik čs. štár(

Lidé, po čenizválečné hrůzy píVní
světové války, hledali ideály
demokracie, húmaniry a práva na
sebeurčení národů v historických
hranicích jako plotikladu tehdejší

Rakouska_Uh€rska, pod kelou jsme
patřilya kte.á svět dovedla kválce. Tlto
hodnoty vedly předeVšim
T.C.i\,lásaryka, N4,R.Štefánika, E, Beneše

lj. do boje za saínostatný
Ceskoslovenshý národní stát,

Dne ]2, řúna l9l8 T.c. Masaryk
veřejně WdaI prohlášení nezávislosti
československého

v Česko§Iovensku, komu nistické vedení
provedlo 25, února 1948 Převrat zá
podpory sjezdu závodních rad, volnftri
a velite|ského sboru bezPečnosti.
V představě hrozíci občanské Války a
sověiskóho zásahí přijal pt€zident
Beneš demisi vlády a jmenovaI vládu
novou, složenou z komunistů. Nastalo
období budování toralitni}o,
politickébo systému, politiclc.ých
procedur, popíav, ncdodržování
lidshých práv, cenzury, likvidace
soukromého sektoíu, ústředni]ro
plánování za úča§ti sovětskkh
Poladců,

Projevern ncsouhlasu ob}ar'atelsťVa
s konlunisti.hýln režimcn byla i
emi8mce, kdy odešlo ilcgálně co
záhraničí v loce ]948-]95] na 25,000
našich občanů

Washingtonská deklarace.
odpoledne 28, řúna l9]8 byla na

václavském náměstí v praze ofi.;álĎě
Vyhlášena §amortatnost pÍvní
Ceskoslovenskť republikv,

, Na území íepubliky žilo, kromě
cechů (5]%), slováků (1a,5t), nejvice
Němců (23,4%}, V Nčmecku sc dosral
k moci r. ]933 fašistický Vůdce Adolf
Hitle., kteď dal ja9lě najevo snahu o
připojení Němci osídlených oblastí
v csR k Německu.

28. řúna l938 občané osIavovali 20,
uiročí vzniku ČsR. Ráno 15, března
l939 {po Mnichovu) překročily
Děmecké jednotlq hranice a okupovaly
cecby a N4orav(, V]na odporu, která se
rozšířila V českém národě, \,lvrcholila

vranovic\<,ý oběasník



stúdenrů, herců, občanů bylo dosaženo
odsunutí sovětslaých vojsk z našeho

2|, června ]99] se vrací majetek
půVodním majitelům tzv. restituce.
Dosaženo malé privatizace a možnost
zapojit se do sprá\T podniku tzv.
kupónová privatizace. V roce 1991 se
občanské fórum dělí na oDs a oH.
snaha o uspořádání vztahů mezi Čechy
a slovánka, změny v názvu republilry,
nemožnost dohody. Dohoda až po
volbách v roce 1992,

1,1.]993 Vznikla samostatná Česká
r€publika a §amostatná slovenská
r€publika,

l7. listopad by1 lyhlášen jako Den
boje studentů za svobodu a demokra.ii,

]oroslaýa Pokornó

vrubovice - úúi domov

přestože se mi v naší obci líbí. tak
bych chtěla. aby zde bylo víc€
kulturního a sportovniho !ryžití, chybí
zde kino, různá sportoviště ajiné věci,
kteíé k životu koncem 20, §tol€tí patří,

vranovice leží na hlavní železniční
tepně mezi Brnem a 8řeclaví, což má
pro občanyvelkou výhodu, že v dnešní
složité době se mohou v poměíně
krátlcých intervale€h dopravovat do
zaměstnání a zpět.

V okolí Vranovic€ tečou tři řek} -

jedna se jmen je Jihlavka, druhá
svratka a obě se vlévají sedm km najih
od Vranovic do řelry Dyje. Pomocí řeky
Dyje zde byly Vywořeny krásné
Novo,nlýnské nádíže, což je ráj pro
rybáře z celé repubtilrya také píovodní

Také bych se chtěla zmínit, že do
zdejší devírileté školy chodí děti
z okolních vesnic, kteréjiž dojíždějí do
Vranovic řadu let. Tím chci říď, že
zdejší devítil€tá škola má bohatou
historii. Ve Vranovicích se mi lfuí ajsem
zde sPokojená,

N,'ám ráda přííodu, naše lužní lesy,
líbí se mi panorama Pala\T, Pro§tě je
zdeh€zkyajeto můj domov. svou práci
bych zakončila slo\Y básnftá, kerá mi

A kdybych ve sýětě
bůhyíkam zašel
tu ceýu k domovu
ýždlcky bych našel.

obec vranovice Ieží rnezi okresními
městy Brn€m a Břeclaví, Vranovice mají
kolem 2000 ob}^,]atel a asi sedm set

Ve Vranovicích žiji třináct let, Před

deseti lety jsme se nastěhovali do
nového domku, keú si postavili moji
lodiče na lvaňské ulici, kdc §polečně
bydlíme, Z mého pokojíčku mám
nádhemý yýhled na Pálavské vrchy,
ktelé k našernu okolí patří.

Vrano,|ic€ jso(l pro mne krásná
vesnice, neien protože i§em se tady
narodila, ale my, kteříjsme §i zvykli na
zdejší lovinaÝ klaj, by jsme ho za nic
neB,měnili.

r Ve středú 10,1l. byllyhlášen Požární poplach pod námětoyým cvič€ním,
ohnisko PobořeIice , Výzku mný ústav, z našebo požárnfto 5boru \yjeIo družstvo
5 členů s cist€rnou cÁs 25 v časovém limittl.

?tolože te ůlíží nezallžilclttě boaec rchu
hvo|,Ie ,ni, aerh Vóm aí.m popřól i érlcol

caaého ,arlqilelslúa hodaě dnoí, šlěslí,
,pohri2norli a útpěchů a porl2th]ílt loc.
20 tlolclí.

Oltlřich llgl.ftal, ato a

vrunóic]<ú óbčírsnik

Yónoční

Dříve než ze strcmečku
opod<i jehličí
lůžko ti jmelím ozdobím
Dóm fotku do rómečku
olovo zasyčí
íÝůi kldjíc chlebo
úno ptákům rozdrobím

zo tebe ifóuknu svíčku
jablko rozkloiím
bude to hvězdd či snad kříž?
Tvé jméno na bolíčku
k ostatním připojím
To obys nemysl€l
že už k nóm nepotřš

zo okny spadlo vločka
o zvonek cinkó

Ježíšek zovřel očko
o tiše spjnkd

Josef mu ustlol měkce
v krdbi.i ód kóIek e

spí

spí

Kus lóje prc sýkory
No sťole cukroví
od zítřko noci ubýYti

Mláz.ukrem poklyl holy
Ponáček hadrový
o jedno židle
jedno židle
přebýyó

rNÍŠrl, xarto Krylo
(-š- ý nózyu je zóměr)



spěchy mlcdých šcchisiů

rr---x
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Žákoýské družstvo šachistů TJ sokolse
od září nového školní}o loku zúčastnilo
dalších soutěží. Tři dny (24,-26, zář0 ná
ótevieném mi§rloýst!í České leplbliky
mládeže v Týništi nad odicí byIy PrÝním
výrnamnějším počinem télo sezóny,
V přetěžké kónkuí€n.i mIadých talentů
z Prahy, Brna, osfláty. Libčlc., Bieclavi
a nnoha dalších oddílů se naši hláči vůbec
nezrÉtili a n.opak záznaĎenali velmi
pěkné úspěchy. Hrályse pólhodinové paftie
a Ý kare8o i chlapců do l0let získal Radek
Šlástný šest bodů z deviti možných,což
sráčilo ná šesté mí.§to ze ,k zúčastněných,
Áni osmiletý Tomáš sochor ve st.jné
kategolii nezklamal a zkkem 2,5 bodu
ob§adil 39, místo,Vkategoii dívek do l0 let
velmi dobře hrála Jířina Hládká á z desíri
účastnic ziskem šesti a Půl bodu skoĎčila
tě§óě na čtv.tém místě, když jako jediná

Polazila celkovo! vítězku t!rnaje,
Ještě většítlmaj se uskutečnil koncem

iíjná ve Zlíně, Pět dnŮ tu na l80 mladých
hláčů hlálo v pěli soutěžních kategoliích
dvouhodinové partie,l zdejsme něli svoje
zástupce, Tentokrát naši šáchisté hláli

v káre8óriidó 1] let á bylo viděr, že rozdil
roku navíc znamená ve yýkónnosri rě.h
n€jňladších hláčů hodně- Pět bodů Radka
Šťastného (opét z d.víri úóžný.h) sráčilo
polze na 18, ňísto ze 45 zúčastněných. Ve
drúhé polóvinč stáírohího Pole se unístili
Jiřina Hladká, Tomáš F!rch a HeIena Hládká,
Za zmínku stojí iskutečnost, že mezi

šachůry 2avftali i dva naši íejlePši velnistii,
účastnki bojů o mistrá svěrá v L.s V.gas
Vlastimil Bábula á ser8ej MovsesjáĎ. Podčli]i
se s dětmi o zkušenosti ze šachových boiů
a také Poladili,jak 5e stár velmistlem,

piebol škol okresu Biedav
čryičlenných dr!žsrev se 24, lřropádu
vkategoriipMích až Pátých tříd se odehrál
zcela jednoznáčně ve znamení naškh žáků.
Největší konkulenti z BieclaÝi. sdlužení
v óddi]e Tátrán Póštóíná. .hodí totiž do
dzných škol á nenohli rudiž na§roupit
vjednom silném družstv!, Nebýt neúčastni
Jiřiny Hladké, mohli naši hláči s neivětší
pravděPodobnosti obsadit pďní dvě místa,
Ále i $k zisk ,,zlarých" á ,,bronzoýkh"
medailí hovoří za vše. Nejvice bodů ziskal
tenroklát Tonáš vorava, dařilo se i Heleně
Hladké, ondlovi Bukovskému á Mkhál!

Z nášehó záběfu je nožné se
Přesvědčit, že účast na šachovém t!nÉjije
celkeň zábahá záležirost, (snímek je ze
zĎínéného mistrovství MolárY a slezská ve
Zlíně, pózuj í sesrry Hladké).
l P.s.

Za našich dob museli děti z venkova více pomáhat rodičům, skromnost byla
životní nutností, Nebyla televiz€, údeo, počitače a další polykače času, což dnes
vedc děti i mládež k iednostíannému q,užívání volného času, co dnes nabídnout
dětem,jak nasměrovatjejich zájem kjakési Všesrranné ryzické i duš€vní tenovaci?

správné předsta\T má učitelský sbor včetně ředitele základní školy, kteří
každoročně rozš;Řúí zájmové kroužLy a sami napomáhajív aktivitě našich dětí.

Rodiče jistč ani neví, co všechno mohou děti získat a naučit se v těchto
kroužcích. Zvcř€jňuj€me proto rozsah této činnosd.

Pm školní rok 199y2ooo baí*íoužkL
sportovní pro žáky.,.,,..,..,..,2, tř, ..,.,...,..,..,..p, Bláhová
sportovnía Pohybov.ý..,,.,..,3, tř, ....,......,..,..p, uč. Doležalová a Kncblová
počítačoV,ý,..,.,,.,,..,.,..,..,..,..,4, a 5, tř, ..,..,,.,,.p,uč, odložiIíková a p, řed, Kropáč
výwarný.,,,,,,,.,..,,.,,.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,,.,,.,,.,,.p,uč. sedláčková
zdravotníTV.....,..,..,.....,..,..4, a 5, tř,,.,,.,,,,,.p,uč. Krejčiřková
taneční,.,,.,..,,.,..,,.,..,..,..,..,..st. dívky ,,.,,.,,,,,.p. uč, Lásková
sportovní,.,..,..,..,..,...,.,..,..,..st. chlaP€i,,.,,,,,,p.uč. Plch
cykloturistický,..,.,,.,..,..,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,,.,,,,,p.uč. Hnízdo
rybářshý.,,.,,.,..,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,,.,,,,,p. Hanuška
základy adminislrativy..,..,..st. dívky,...,.,,..,,p.uč. Nečasová
iim.katol, nábožens§i,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,,,,,,,,p. 5ommer
dysl. a logoped, poradna

samozřejmě, že zájem děrí nutno §něrolat i cestou hudeboí výChola, tanečním
a výtvamým směrem tam, kde táto náplň blde porřeboú pro volbu zaměstnání nebo
svobodnÝ <ý n\otJ UmelLe, V (eLo íazije tieba rhaPdt Pi,PráW ná V}išiň (Upn,, !, v na,
základníumělecké škole,

DoPorUčUjeme rodičům. aby si všímali ýých dětí, Po!ádili a !možnili jim jej ich činnost
k lyužki volného čásU,
I

clr děii

v řúnu r. 1982 adjelo čerstvě
založené pěťičlenné družsťýo čgchistů
TJ sakol vrdnaýice ke |ýénlu ýůbec
prýnímu misťraýskému uťkání do
velkých Btovic. ]eha členem brl tehd,

kden z kho zokladatelů - Miodaý
Ce]nar. Těsně před uzávělko! ťohoto
čísla jsnle se, bohužel, dověděli
smutnou zpráýu Mnek ťraEicky
opuýil sýé nejbližší i sýěť černobtých
polí a fsurek. Mirku, budeš nóm
chrbéť.

yrdnovicky občosruk

B.P,



Redclrční rcdcr
Děkujeme Všem dopisovatelům za

čIánky a fototrafie, které ,nůžeme
zveřejnit. Život obce právě spočíVá
V rěcb drobných údálostech .iako je
společenská kronika,setkání spolužáků,
spollovní a dětské aktivity, Jako málo
však přispívají něktcré organizace jako
je sokol, sK nebo ti občané
a organizace, které mají spojení
s přírodou a měli by dát o sobě vědět,
NaVaše článkyse těšínejen redakce ale
iostarní občané.

Přichází období konce roku, kdy
řada občanů dohání opožděné prác€,
předsevzetí, ale i úkoly a zajištují cbod
služeb občanům. Na§tává však i doba
předvánočního shonu, sbánění dárků,
dobrot, cožtyplníobdobí až do Nového
roku, To nejpodstatnější je význam
těchto svátků vánočních, které mají
opl]í,at láskou, štědíostí a oslavováním
lidské důstojnosri. To je dáno
nározením K.istova, Tím. že se stal
člověkem, ukázal, jak má člověk žít
a svou smrtíjej spasil, celý tcn yýklad

ukazuj€ na hodnotLl rodiny, lásku
synovu i mateřskou, lásku ke svétnu
bližnímu, Tato úcta k druhému,
důstojnost, nemůže být urážena
postavením a íozdily vístev
společnosti, bohatsNím. Ve skurečnosti
dnes jeden druhého podvádí, píojel,tlje
s€ politická nevraživost, porúšování
spol€čenskkh zákonů, moíální píopad.
co nám zb]ivá k nápravě? Výchova nás
dospčlÝch i našich dětí,

ob.hod
smíšeného zboží Halamkova

nebizí
ozdobné a přaktické t ýřobtry ze dřeva

vhodné jako vánoční dárlgl.
oteťeno;

denně od 8 - lo e od 14. tó hodin
|včetně §vátečních dnŮ|

Piejeme všem zákaznítům úspěšný ]ok 2ooo

vts*,bl,ý 
"b:^"lk. 
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závěrem vám všem
zvláště těm nejmenším,
radostné, štědíé vánoce a

tisíciletí hodně zdraví,
a vzájemné úcty.

I

občanům,

úspěchů

Redakce
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Dvořáčková Nela
škňouřitová Tereza
straka Vojtě.h
Brtevníková Tereza
wáchterová Dominika

l4,,,ti
zouhar František
DrábíkJiří

7,Ír". ;. 
" 
; ""., ;.l, a, i

18.9.

18.9.

18,9.

25.9.

20,1],

; ..,.,
soukalJos€í
Dlapka Vilcor
Klim€šová Marta
Kúbová Ánna
pešinová Nina
Dofková N4aíie

ondrášek soběslav
RejtkováJulie
Híubá Růžena
koubek Ladislav
Mácová Růžena
KrUPicová Marie

25,8,1999 Bíno
z? -8,1999 Brno
22-8-1999 Brno
27-8-1999 Brno

17.]0,1999 Břeclav

+ 22.9.1999 Brno 87 |et

+ 24.,l 1 .1999

," o?l
Jaroslav Tesař, Vranovice, N4rštftova 266
Věra Václavftová, vranovice, Zahradnín s59
Rostistav Troj an,Vranovice, Lipová 369
Dita Wáltcrová, víanovice, Masarykova 14

Josef Niedomanski, Přibice 338
ZdeňkaJelínková, Bíno, Kosmonautů 17

Přemysl Richter, Vranovice, Růžová 547
Lenka Václavíková, Vranovice, Nová 624
N,lartin Varmužka, Vranovice. Nová 520
cabriela svobodová, Pří§notice 257

2,12.1924 75let Hlavní 2l0
15.12.19-17 82 let Nová 629
|5,12.1913 86let sadová 320
26.12.1924 75 let U koupaliště 454

8,].1925 75let Přibická 487
|0,1.]917 83 let Masarykova 8
|4.1.]920 80let sadová 310
l5,1,]935 65let Přibická 351
l8,1,]914 s6let Školní ]92
]9,1.1930 70 let Květná 406
21,1,1935 65let školní496
30,1,1907 93let Pouzdřan§ká 412
1.2.1925 75let Pouzdřanská 494
5.2,1930 70let Dlouhá 72

a

a

a
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