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Plyn v obci
lnformace Pro občany. kteří 5e

nemohli zúčastnit předváděcí akce
v sokolovně, qýkajícíse plynu.

sravebni povo|€ni, k(eré Wřidila
- obec, sevzrahLrle r na plynove piiiojky-

je to část potrubí, napojená na
plynovod v ulici a zakončená před
hlavním uzávěrem na hranici pozemku
nebo nice obvodové zdidomu.ó vnirř
objektu, nejdále lm od prostupu
obvodovou zdí. Toto j€ majetkem
plynárenského podniku, Další čási se
nazývá oDBĚRNÉ PLYNoVE Z^ŘíZENí _
je to hlavní uzávěr, regulátoí tlaku
p|ynu, plynoměr, domovní plynovod,
plynové spotřebiče s příslušenstvím.
Toto je majetkem majitele objektu
event, odběratele lm;mo plynoměrU).

Postup prací
l po \,}kopáníďhy pro hlavní rozvod

v ulici Vás navštíVí pra.ovníci
plynálny lbude. včás \yhláš€no), a urc, ne]vnoone]sl mlsto pro
umístění měření. Toto zakreslí do
tzv. přípojkové karty, kterou
podepGet€, Táto karta bude

rtložena na provozovně J 4P
v HustoP€čích.
pokud nebodláte pokračovat ibn€d
v plynofikaci svého objeku. tímto
pro Vás pl}nofikace skončí, Po
uhrazení poplatku obci vám firma
píoved€ přípojku s ukončením
v určené skříni,
Postup při plynofikaci objektu:

- projekt \.nitřních rozvodů,
zapojení spotř€bičů, napojení se
k hlavnímu uzávěru _ nutoo
odsouh]asit plynárnou JN.{P
Hustopeče _ zpracuje oprávněná
osoba nebo or8anizace.

- jsou_li navrženy spotřebiče
s odtahem spalin do komína, je
nutné ověření zPů§obilo§ti
komíno{ých průduchú, popř.
doporučení, jak komín upravit
(v}vložkovat).
o způ§obilosti bude lydáno až
po úpravě.

- Po ohlášení stavebních úpíav
a \ydání souhlasu stavební
kornisí při OÚ Vranovice je
možné začít se stavbou domovní

in§talatérskou firmou, po

montážj se přezkouší tě§nost
zařízení a vystaví Protokol, který
je součástí dodávIry (.evize).

l Přihláška k dodávce plynu se podá
příslušné rozvodně (v našem
případě Hustopeče). Zde musí být
uvedeno, která or8anizace insta]aci
píovedla a tato oíganjzace
provedení potvrdí,

co čelró naše dotnócnosli v budoucnu?
Mnoho našich občanů navštívilo

veřejnou s€hůzi, na níž se představilo
několik firem, které nabízely plynové
spotř€bič€, Je zcela jisté, že si občané
spoří na úhradu nákladů. Zde je na
místě otázka:

,,Kolik bude celá akce stát?"
,,Co když Debudu mír dostatek

peněz?"
,Jak vše zaplatím?"
Nabízí se řešení Přes stav€bní

spoření, Na našem trhu je šest

stavebních spořitelen _ Českomoravská
(ČMss), Česká spoiilelna (ČssT),
lčeobecná stavební spořitelna
Komelční banlry vssKB), Reiffeisen
stavební spořitelna, Hypo-stavební
spořitelna a WUstenrot, Vše€hny dávají
6Ji úrok z úvěru po s_ti lelech spoření,
Pouze HYPo_stavebni sPořitelna, jako
jediná, nabízí i po dvou letech spoření
tarifem ,,Nadstandard" a úvěíem
,,VoLBoU" sa 5% úrok, Ve fázi spořeni
jsou peníze dobře zlrodnoceny srátní

podporou, kerá činí 25 % z ročně
uspořených částek a ještě úročení od
spořit€lny, Uvěíem (půjčkou) ze
stavebního spoření lze doplatit všechny
potřebné položl(y, kteíé jsou spojeny
a náklady při řešení bydlení, lako
doklad při čerpání lze přikládat
k proplác€ní i rok staíé účty a faktury,
Tímto způsobem |ze získat zpět
peníze, k:terýmise mohou zaplatit další
položky. stav€bní spoření může

ylonovict]' občosnlk



! Místně Příslušné pracoviště
píovede odborné technické
přezkoušení, na zákládě jeho

kladného výsl€dku je osázen
p|ynoměl a vpuštěn plyn do

! Podíobnosti k ,,ohlášení" budou
včas zv€řejněny, Bude k dispozi€i
formulář na OÚ.

r Kí]ó 7 óbčenů s; nenechá úděIat

Přípojku do zkolaudování této
akce, bude §i muset veškeré
náležitosti (stavební povolení.

útýčení, projekt, vlastní íealizaci
atd,)zajistit §ám na své náklady.

obec bude za připojení se
k íozvodu plynu wbírat příspěvek ve
výši5.500, Kč na nemovitost(u b}tovek
na domácnost), u podnikatelů pak
skut€čné náklady, bL]de,li přípojka delší

iak 5 m a prům.větší.iak 32 mm. BUdeJi
tento uzávěr umístěn ve fasádě, dodá
obec idvířka s rámem. při umí§tění
mimo budovu bude použit sloupek. Po

zjištění, kolik bude potřeba kusů, je
obec ochotná zaji§tit hromadnou
dodávku těchto §loupků, Zde se cena
pohybuic již kolem 2.500,,Kč,

Z uved€ného je zřej,né, že
o rychlosti plynofikace jednotlivých

domů lr dou rozhodovat samotní
občané. Na.bodbě oÚjsou k dispozici
údaje o ceně plynu (záúslá na

odebranéín množ§tvo, o sPotřebičích
aj, Protože v současné doběje íelativně
čas, může §i ten, kdo se v této
problematice n€orientuje, nechat
zpracovat pouze projekt (cena projektu
se dle veljkosti objektu pobybuje kolem
částky l.]00,-Kč /spGe méně,i)

a realizaci si nechat ocenit alesPoň

dvěma firmami a porovnat jejich

náklady a pak si \ybrat Vhodnější
(neznamená levnějši),

Dále je nutné vzít v úvahu,zda je
firma plátcem DPH tozdíl oproti
neplátci j€ l7%), záíUční a pozáruční
servis,délka záruky, vzdálenost fiímy

Jak bylo již několikrát uvedeno,
mohou i občané získar píostř€dtf od
státu (formou stavebniho spořen0.
V PříPadě. ž€ by někteří občané chtěli
z těchro pro§tředků uhradit poplatek
obci,je to možné § tím, že by se částka
vinkulovala u příslušné stavební
sPořitclnyv€ plosPěch obce, V případě,
že by pak občan chtěl plynofikovat svůj

dům (b}t), bude nutné tento poPlaiek "\
uhradit při podání ohlášení stavebních

I oU

co čeká nrlše domóc}losti v budoucnu?

fungovat jako záloba, když mi moje
hotovost nebude stačit.

Ke zdárnému P.ůběhll celé akce je
nutné .o nejdříve uzavřít smlouvu
o stav€bním spoření, zaplatit poplatek
za s€psání smlouly a vedení účtu
a porom dle doporučení spořit 200 až
1500 Kč měsíčně, n€bo ij€dnorázovýŤni
platbami.

Po Zákoném Llplynutí doby spoření
(2 rolq)lze čerpat úvěr ,,Vo LBoU" za 5%

úrok,

Ti občané, kťeří si již uzavřeli
smlo!!ry do konce r. 1999, mohou
čerpat úvěr v prosinci 200l až v lednu
2002. Ti, kteří ještě aspoň uvažují, že
by tímto způsobem hradi|i po(řebné
náklady, se doporučúe uzavřít smlouvu
do koncc února, nejpozději do konce
března. Úvěl pak může b]ýt čerpán v
březnu ažvdubnu 2002. Čím pozdějise
smlouvuasepGe, tím později lze čerpat
výhodný úvěr,

Nčkomu se mťlže zdát, že bude
potřebovat P€níze dříve, stavební
spořit€lny nabizí i př€klenovací úvěry,

Množí občané se nechtěj í zb},tečně
zadlužit, ale zde se jedná o výhodné
zhodnocení naspořených peněz. Aby
mohly být získány dříve,jak za 5 let,je
nutné čerpat aspoň malý úvěr.

s výhodoť je doporučován tzv.,,bianco
úvěť' , je do 25 000 Kč. Zde se
nepožaduje zajištění, pouze je třeba
po§rz€ní od zaměstnavatele,
a u důchod€ů osoba, kerá se písemně
zaváže jako přistt]pu.iící k dlúho
a přikládá též potvrzení od
zaměstnavatele. l] úvěru do 75 000 je
třeba í bonirní ručitel,

r {ýměna oken
r zateplenídomu
l malování, nátěry

V průběhu 2-5let čekáještě každou
domácnost další finančně náročnější
akce a to je připojení na hlavní
kanalizační řád a s tím §pojené náklady
na rekonstrukci odpadů v domácnosti,
l t}to náklady lze uhradit přes stavební
spoření. Za účelovost půjčky jsou
považovány (výkopové práce,

vodovodní a kanalizační přípojky,
materiály na odpadnírrt]blq, dlažba aj,)

tohoto článku,
l Fýa kuželová

Pí č€rpání úvěru se vždy sleduj€ Závěíem lze konstatovat, že Ďikdy
jeho ,,účclovost", tedy co lze úvěr€m n€víme, kdy budeme mus€t kuPovat b}t

zaplatit, či dům nebo provádět neplánované
oprary v našich domácnost€ch,

Úvěrem lze zaplarit b},tové potřeby
účastníka, jakojsou:
l plánovací a Projekční práce

úhrada dosud nesplacených úvěrů
nebo půjček posk}tnuÝch na
b}tovou \._ýstavbu (např, zaplacení
plynové přípojlry obecnímu úřadu}
pořízení plynoqých spotřebičů
(kotel, plyno{ý sporák. průtokoqý
ohřívač vody, radiátory)
sanitáíní zařízení {Wc, vana,
Um\^r'adlo, sprcho\.ý koul, baterie)

stavební spoření by mělo být uzavřcno
v každé rodině v postupné časové

návaznosti a tím b]ýt Připtaveni na

budoucnost v průběhu dvou, pětj až

deseti let. Lze ho \yužít i Pouze na

spoření a rak zajistit dětem vzdělání,
ktcíé se §tále častěj i musí hrad it přímou
platbou,

Bližší infoímace Podá pisatelka
l

v!6noicw občqsnik



Bolr 2000 círlrev a §polečnosi

občanům a cirkvím,
ce§tot] ekum€nických §etkání

navazujíse vzáj€mné kontakty a zmírňují
se dlouhověké rozpornosti mezi
crlaeml. Rok 2000]c nazvan JLtbllej,lim
rokem, svar}fi rokem [4él by b]rt
naplnén osobnlm piedsevzetim každého
z nás, Uznáním chyb a snahou se změni.
]\4ěla by následovar i pomoc potřebným,
cilem by mělo b]h i upevněni rodinné
pospolirosti a života v obci. Pro křesťany
tento rok znamená mnohemvíce, cestou
smřeni naplní svůj život pokorou

^ 
á láskou a v ramci sPoleaenrNí Piispé]i

"- tik k šlieni pokoje v€ 51/été,
l Dáš pan prezident ve wóm

novoročnírn projevu upozornil ná
nemorální a nceri€ké j€dnání
V hospodářské,n ipoIirickém dění. P.oto
je nutné (činit změn( v přelomovém
roce dalšjbo tisíciletí. Řftá. že ťřebá
nejpíve změnit sami sebe,

Hlavním stř€diskem svčtowch osIav
rohoto roku bude Řím a svatá zerně, kde
se narodil krisrus a kde vznikla DNnl'
křcsťan§ká komunlra. V Cn," |,a"
organizovat celonárodní pouť do Říma
ve dnech 31.3. _ 2,4.2000, do svaté země
§e uskuteční řada poutních zájezdů,

Jednodivé diecéz€ mají íovněž své
programy, Budou uspořádány pouťě na
wátek sv, cyrila a fi4etoděje naV€lehrad

_ á na svátek sv, Václava v pražské
'/^ katedíále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,

V naš, fa.nosri budoU piipraveny
clrtevnl akcc a l společné sor3ány obce,
V brněnské diecéži budou poutě
v těchto místech (nejdůležitější
a nejbližšr:
25.-26,3,, Lor€ra U N4inorjtů vBrně
27,5, _ 1lL diecézní pouťve Křtinách
1].6. _ Hlavní pouťve Křtinách
]2,8, _ Den Brna vbrněnské katedrálc
3.9, _ Pouť na svaÝ Kopeček U

lMikulova
9,9, - Zlará sobora vŽarošicích
24,9, _ svatováclavská pouť

V HUstopečích
].]0. - svatová.lavská pouť Břeclav
15.4, _ Diecézní setkání mládeže

s biskupcm v brněnské kat€drále

Nutno konstatovat, ž€ vstupem do
roku 2000 církev římskokatol;cká 5e
otvírá jak Věřícím, tak j ostatním

Dne 23. ledna byli véřkí naší farnoýi
seznánEni při mši svoťé s poýýřským listem
biskupa brněnské diecéze vojtěcha.

církevní předsťaitel hodnotí uplru!é
deretiletí jaka Lvolnění církeýnko žiýoto.
Redok? obiasnifu uveřejňuk |ratLy
obsah hstu pro sezntiaeru obionů.

Křesťané již nejsou d;skriminováni.
mohou působit na vedoucích místech
i v politice. církev řídi biskuPové, ne
státní tajemníci, Existuje woboda
projevu, podnikání, ce§tování bez
Po nižuj ících žádostí, život bez \.,ýsl€chů
a hlášení. Každý žná§ může navštívit
poutní místa Lourdy, Řím, svatou zemi
a naopak můžeme i v naší zemi uvítat
p3PežeJana Pavla ll,

z dalších skutečností tvedeno:
V naší zemi zřízeny dvě nové diecéze,
bylBjmenována řada biskupů. obnovila
se čiDnost biskupských konzistoří,
vznik]a řada nakladatclství, která
\ydáVají kvalitní duchovní literaťUru.
kandidáti kněžství mohou b,ýt
svobodně Přrímáni ke studiu, Za desct
lct bylo uděleno svěcení l ]0 diccézním
řeholnim knÉzům, l reholni iádv
a kongregace mohou beze strach"
přjjímat nové kandidáty, V prosinci
1995 zahájilo v Bíně svou činnost
křesťanské Radio Proglas.

V brněnské die€ézi bylo za
posIedních pěr let uděleno 35 l88 křtů,
12 2]2 svátostí biřmování a 9 996
uzavřených manžel§tVí,

Mohla b:ýt postavena řada no\^ých
kostelů a kaplí, V diecézi působí 16
mužslrých a 20 ženských společenství
řeholního a zasvěceného živoťa. No$í
klášter sester k]aristek otevřen
v Brně-soběšicích, založen klášter
§ester karmelitek v Dačicí.h

V bnlěnském biskupsNl |e
každorocné ortanizován katechericloi,
kurz, v soutasné dobé v naši diecé,r
působi asi 550 katecherů. Pracule
i diecéznl s{iedisko mládeže, Bylo
za]oženo středisko pro liturgickou
hudbu, zuš se zaměřením na církevní
hUdbu, kterou navštěvuje ]i0 žáků,
z roho 59 vaíhanků, od roku l990 bylo
zřizeno I l clrkevnlch škol růhÝ.h
sruPňŮ a zaméřeni. t] sedmi |e
,iizovarclcm biskupswr, By|v orcvieirv
i církevní intemáty pro nrládei.

K píohlubování vzdělálrí formou cvklů
odborných přednášek sl;uži
]\4oravskoslezská křesťan§ká ákademic,
která sdružuje kolem 800 členů,

V sociální sféře exisruje
nepřehlédnutelná činnosl Diecéhí
charity, která má 8 ob]astních charit. Tv
se 5díužují v Českou katolickou chal;tu.
součástí je charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba V 90 obcích, Pro
lidi s mentálním Postiženún
a s autismem zřídiIo bisku psťví zařízcní
EFFETo, Existuje sedm domovů
pokojn€ho srárí, péťdomovů pro marka
v tlsn,, pět sracionáiŮ pro zdravonlť
posrizené, dva azylové dontv Dro
bezdomovce, charita zajišťule pomoc
migránn]m a uprchlftům, rozvjnulo se
sociálně právní poradenství a kontáktní
centra Pro drogově závislé, existuje
nonstop lilka pomoci n důvěry. charita
zastřešUJe idalil střediska pomoci, iako
denni centrum pro nePohybIivi občanv.
či Pío íomské déti, dilny p,o za."uotne
postižené, píodejny zdravotních
potřeb a další. V diecézi působí
cenrrum pro íodlnU a 5ociálni pcai,
sdíUžcni péstounsloi(h rodln,
manželské a .odinné poradny,

Biskup Vojtěch poukazuje také na
nutnost típělivosti v případě
současných nedostatků, na zachování
vzájemné pomoci a lásky, vííy V Boha,
Závěrem děkuje všenr věřícínt
i obaanúm za pnspéVťk pii
charirarivnlch 5bilkách nd povodné
Bosnu. kosovo a charitativlrí čiNló§r
v lrrněltské diecézi,

Pa§Ýřský l 
jsť biskup Vojťěch B.P.

l

Dne ]6,5,2000 V i0,00 hodil]
v kostele sv. Františká z As§isi při mšj
svaté Přijme kněžské svěcení náš rodák
Th[4g.. Přemysl Faměra z nlkou
bi§kt]Pa ostravsko-opáVského mon,s.
Františka Václava Lobkowicze,

V sobotu dne 20.5. uskuteční §e
první jeho veř€iná mše svatá Ve
víanovickém farDím kostele
l

nct lrněze

[ranovice! o,bčosniř

B,P.
B.P.



Iníormcrce z vrcrnovic

PodáVáme infoímaci o akcích, pořádaných od rrydání posledního čísla

občasníkú 1999.

6.12. N4ikulášský večeí s důchodci pod záštitou obe.ního úřadu v rámci roku

seniorů

30.12. silvestr důchodců v íestauraci U FiaIů

2.1. 2000 Vánoční konceít - místní kostel
Ú.inkujifl: sbor žáků ZUŠ Vranovic€

chrámový sbor Vranovice a Přísnotice
Komorní sdružení Naoí, Budějovice

Progíam: 1, Ryba: Česká mše půtnoční
2, Ryba: \,lilt synáčkove
3. Linek: Pastoíella incunda
a. Koutnik; Pastorella,,Hej,hej jeden"

5, suchý: Vánoční zPěW
Přídavek: Tichá noc

Řídící, pan učitel šmalda
Útast, l70- 180 občanů

Vánočni konce.t se stal kulturníN zážitkem Pro řadu občanů, kteří jej

pravidelně navštěvují,

9,1. Výroční schůze sDH za účasti okresu. Provedeno zhodnocení práce za

minolý rok (5 \^ýjezdů k požárům, účast na 4 soutěžích,3 účasti na cvičnémvýjezdu

a řada dalších akc0. Do výbolu zvoleni: starosta Fíohlich, velitel Rohíer, dále

RUsňák, Maíšák, HanUš, Valft, Glo8owská-

|7.,20.1. Píoběhla na obecním úřadě podpisová akc€ Petice za zacho\r'ání

akutních lůžek nemocnice Hustopeče, Získalo se 190 podpisů, cožjevelmimálo,
snahou je převést |ůžka do okresní nemocnice Břec|3v přesto, že hustoPeóká

nemocnice zajišťuje sPádovou obla§t s 45 000 ob}vateli, Kdeje chyba?

17,1, schůze \riboru Čos Vranovice
VÝbor plojednával - přípravú na sletv r.2000

členskofl výroční schůzi a členské příspěvky

t€ímlny dalšiLh akci
(a3, dětský maškarní ples a l 8,3, Vý§tava vín)

23.1. Tohoto dne proběhlo vc všech farnostech brněnské di€céze seznámení

s pastýřským listem bi§kuPa, Redakce seznamuje občanyv dalším článkLr,

29.1. Veřejná iníorrnace oÚ a nabídlry dodavatelů plynových zařízení,

vystoupení staiosty pana Vybírala a dalších přítomných, Každý příromný obdržel

potřebné nabídky a illfomace,

8,2, Konala se schůze Klubu důchodců v zasedačce oÚ. Klub má 9l č]eDů,

přítomno bylo 39. Přítomen starosta pan Vybí.al, který informoval přítomné

Podána zpťáva o činnosti Klubu za minuIý rok, přednesen plán na íok 2000,

odsoulrlaseny přísPěvky čI€Ďťl, provedena změna stanov, zvolen nový výbor:

Bednář,Jaímila Faronová, Novotná, JUDr, Toman, Drápalová, Dvořáček, Měřínslrý,

z fíboru odešIa vlasta Loíenzová, součá§tí schůze byla ukázka zpracovaných

dokladů pro obecní kroDiku za rok t999 a výklad ing. Píažáka,

Udólosti
z Břeclcvslrcr

r 6. března v 15,30 hodin v Břeclavi

U žluté školybylodhalen znovu pomnft
pr€zidenta T.c.[,lasaryka, slavnosti §€

zúčastnila řada v,funačných hoslí.
včetně prezidenta,

r 5. května V 11,00 budou konány
v Hustopečích os|a\ry 55, \^ýíočí

ukončení Il, wětové vállq za

přítomnosti občanů, škol a hostů,
včetně úč3stnfta tanko\.ých bojů

vtomto regionu, Záštitu nad touto akcí
má okíesní úřad Břeclav,

v pro§incovém čísle obč3sníku byli

uvedeni §taíostové obce vlaflovicc od

loku l855 - l919, Uvádííne pořadí

dalších:

1923 - Říčka František
1930 - [4arc€Ili Antonín
194o - Šťastný František
1944 - Dvořáček Wilhehn
1945 _

1948 - Rohrer Ántonín
195l - Weis B€dřich
l953 - Hanuška Eduaíd
l954 - coliáš Václav
l955, Efenb€íger 1osef
1962, clocJan
l971 - Hanuška Eduard
1973 - ŘíčkaJaío§lav
1988 - inF, KonečekVladimír
1990 - Hanuš Franrišck

V uvedeném čísle je důvod

Požadovaných info.mací (pro kroniku),
V tomto směru prosún o přípravú
jednoduchého životopisu a Vhodnou
fotografii pro kolekci staíostťl, kclá
bude zpra€ována a založena na obci
v rámciobecni kroniky 2000. obíacímc
se na nejbližší rodiĎu nebo příbuzné

Postupně od vyjirí tohon, čísla
ohčasnikL]. osobně navážU konrakt,

Děkuji za spolupráci.

stcrroslové

B,P.

yronovicky občosnlk



Viicrrnín ncr obzoru
Přesto, že zima byla v únoru

přiatelná, každý z nás čeká na jaro, na
přúemnější sluníčko a zeleň, která
nahradí tu zimní šeď. Do této radosti
patří příprava záhonků, úprava
cc§tič€k, serí a sázeni potřebné
zeleniny. Ne však všudeje klid. Někdc,
a to je plávě v našem zahradnictví,
píobiiají práce v plném tempu již od
Iedna a možno říci, že c€lou zimu.
t Vědomíme si to tehdy, když
potřebuieme pěknoo Llltičku někomu
milému k svátku nebo narozeninám,
Najdeme zde vše, co potřebujeme. Při
takové přfležitosti navštívil jsem tento
areáI a nechal jsem povídat pana
Kadl€ce ojejich práci.

Tak jako většina zemědělců ve
Víanovicích, kt€ří pracovali v JZD
a U nichž jejich práce byla obživol,
a začali hospodařit, domluvil se pan
Kadlec 5 pan€n Koíábem v roce 1992
pievzít zahrádnicNí v rámci
restitučních a t.ansformačních nároků a
pokíačovat v léto práci, ZahradnicM
bylo Určitou dobu mimo provoz
a nebylo by rozumné tuto oblast
zemědělské \^ýroby ukončit. lvložno říci,
že oba začínaliod piky.Výhodu měli, že
zde oba pracovali dříve, mimo to pan
kadlec absolvoval zahradDicko[ školu
v Lednici,

Nejprve začalis {ýměrou |0 ha, kdy
část půdy vzali do plonájmu,
Pokračovali dále ve ffoobě sortimenn]
družstva a to košťálovin, paprilry,
okurek a rajčat. U květin to lryly

karafiáty a běžné balkónové květiny,
Později zýýšili v,ýměru na 20 ha a také
rozšiiilisortiment. Dnes možno říci, že
zahradnictví běží velmi dobře.
provozuje s€ však za jiných podmínek,
než tomo bylo před íokem ]989.

Změnili jsme směr povídání
otázkou, v č€m spočíVají dnešní
odlišnosti.

Zahradnictví vzniklo přibližně
v druhé polovině 60, let ajako vedoucí
zde dlouhou dobu Působil pan Toncr,
za tuto dobu zahradnicwí doznalo
vzestup a řadU změn, např, rozšřilo se
o pařenítf, folníky a došlo ke zvýšení
rczlohy na 50 ha. Zahradnictví bylo v té
době }ryhlášené na plochu i množswí
tyfobené zeleniny, Na tuto dobu bylo
ve|mi dobíé. V dnešní tržní době je
hlavním požadavkem odběrat€l€ ranná,
kvalitní a čistá zelenina, Snahou je
pěsiovat nejkvalitnější odrůdy a proto
volí šlechtěná holandská o§iva, cenově
velmi ná.oční, Distribuce o odvoz
zeleniny s; provádějí obchodníci sami
z okolí, nejvíce velkosklad 8rno,
souběžným požadavkem j€ včasná
příprava a sklizeň zeleniny, u květin
jejich sezónost, To záleží na oígadzaci
práce a počtu lidí, kam možno počítať
ved. paní Korábovou a 6 sezóních
placovnic, kde s€ jedná o zfučné
a pracovité důchodkyně, kelé
zastanou práci podl€ potřeby 3_4
hodiny denně, toje téžjeden z rozdílů,
kdy počet pracovníků činil vJZD 4G50
li,lí,

l vlastní technolo8ie se v něčem
změnila, např. odešIo seod balíčkování,
Řadu věcí bude třeba ješrě změnit,
např, obnovu folnftů a pařeníků, které
dožíyají, \ttápění sklenftu, uplátnit
mulčovací folie, kaPénkové závlahy
apod. snaží se každý rok něco novébo

Z hI.diske
předpokládají se zaměřir na pokojové
avodnírostliny,§kalničky,apokračovat
v g€rberách. Zkouší poprvé novou
výsadbujabod otmalov,

otázkou, co udělají pro občany
vranovic. končí náš rozhovor. obč?nům
Vra'lovic umožňují denní ptodej čer§tvé
zeleniny a lgětin všeho druhu. ,,Máme
radost, ,nůžeme]i whovět všeln
Požadavkům"' říká pan Kadl€c. o to 5e
stará paní Korábová, Jediným
ptoblémem jsou krádeže na polích
a i v areálu zahradnictví. Řada občanů,
5p6e z okolních vesnjc, zpťlsobují
škody na polích, odkud si odváží
zeleninu dokonce nákladními auty.

Bylo byo čem hovořit velmi dlouho,
náš rozhovor však končí. Jsme na
Vesnici a každý z nás ví, že Práce na
zahradě. na poli je velmi náročná
a namáhavá. chce to i určilou zručnost
a znalosti agrotechniky, PoPřej€me jim
hodně úspěchů a těšíme se na jejich
čerstvou zel€ninu a l§{ičku do oken
a na balkony,

B,P,l

Ko sT KA K@ Ks BRl KETY
@ŘtrGH čennÉ unlí KALY

TÉd]Čni Pál]vo ýe spo]enIs kolll nove geneÉce známená pohodlí, úspory a přiiemné teplo TepIo lák iak
ho znále Modeln,kolle E,oefPll, ha.bo,obot aVánmatlh dosáhll, účlnnos pres 80%, sDlňUl, nejpnsnqšl
limily splodin sPoří 25% oosud spáleneho Ťnožstvl páhýa 

^lák'ády 
n. poilzeni neplewÉuJl nákládv naplvnofká.,7álopitejerlxzárolPňkládáielrza1_3dnyAnavlc_uhlimá.eálnoucenL|lz.ěLolilet

Neuskltečníse žádné cenové skoky o 15%, Podle piedpolládů vylobce (seveíočeske do V Biilna) cená
poroste méně než líáce Uri7namena .ejlevneji Vylobene lepo L]hlí le pá ýo p,onové llsiclleli

Lidická 448, Pohořelice
od 7,00 do ,15,30 hodin

sklad váha Loděnická ul,, adresa firmv
lelelon 424 415 provozní doba denné

PRODEJ UHLÍ
Uhll znamená trad ici a jistotu, je sUroVinou z dom ác ich zdrojů.

yronov,'ct? občasruk



JOBDAN. v roce 2000

Na př€lomu íoku 1998/1999

obcházel noYý jednatel Místní rybářské
organizace Vranovice všechny majitele
parcelna území zV.JoRDÁN, vzniklé po

\,ytěžení štěíkopískťl v trad Kopečky,

cílem návštěv bylo s vlastníky paícel
p.o]cdnat navrhovanou smlouvt]

o icllch pronáJmu mtslnl rybáiské
organizaci, Tím bylo sledováno, aby

vodní plocha byla B,užita ke

spo.rovnínlu rybolovu pro členy místní
rybářské or8anizace a součas'lě, aby

mistní íybáři ve sPolupráci se členy

ochránců Přííody chránili JORDÁN
s okolní přírodou Proti devastaci
(!kládání odpadů z domácností, ničení
poloýů, živoči€hů),

Z 3o-ri vlastniků parc€t na

JoRDÁNU.
26 v|a§rníků po vzájemném

UPřcsDění požadavků s Uzavřením

- 4 vlaslníci o smlouvě odmítli
zásadnějcdnat,

Tím snaha o tryúžití a ochranu

území lokality JoRDÁN místní

rybářskou oíganizací na základě

nájemní snllouly padla, Tímto dáváme

na včdomí 26-ti vlastnftům, píoč další

iednánl n€mohlo lr]h Vedeno.
Na základé platných zákonů

č,102/63 slr. a \Thlášky č.]03/63 sb,

a \Tjádření územních orgánů státní

a vcieiné sPrá\y zaslal Moravslcý

rybářský sva, (sdružující všechny místní
organizace na území Jihomoravského
kíaje) žádost lvíinisterstvu zemědělství
a výžily ČR o začlenění vod JoRDANU
do svazovélro rybářského rybolovu
i revíru. MZv ČR žádost schválilo

a \rydalo Dekret, keďn zařazuje vodní

Plochu JoRDÁN (3.5 ha) do wazového
.ybolo,,r], s označením revíí SVMTKA
]A, Úkoly. spojené s hospodařením na

tolíto rcvífu, byla pověřena místní

orgaoizace MRS Vranovice. tzn.
zdrybňovanim, stieženlm, ochranou

tBtow vod, Na |oRDANU tedy může

lovit 
'každý 

čIen MRs, je-li držitelem
§vázové povolenky. Voda je majetkem

státu a MZV ČR určUie způsob j€ji},o

hospod.\yužirí, Na v!ástnicwí pozemků

§. nic nemění, PokIesnelivodníh|adina
níž, ncž je dno loRDÁNU. mobou

vlastnici parcel ryro \yužívat v c€lém

výměíu,

Znam€ná to. že od 1.1.2000 bude

revir svratka ]^ - JoRDÁN zarybňován

díuhy ryb v počtu stanoven]ým

Dek.etem. bude střežen proti

p}tlákům. budou dodržována pravidla

rvbolovu a ochíany ryb, kontrolováno
zneč'šťování i čistota vody, bude

prováděna ocbrána přírody kolem

vodní plochy a pořádk tak, jak to

požadu.ií zákonné předpisy pro pá§mo

hygienické ochrany spodních vod ll,
stupně, ve kterém se úz€míJoRDANI]
naclrázi, So časně je i pívk€m

eko|o8ické stability krajiny k,ú.

Vranovice a je chíáněno zákonem

č.114,D2 sb, Na pásmo hyg. ochrany ll
stupně se vztahuje STAVEBN!

UZÁVĚRA, nelze provádět jakékoliv

§tavby (anidočasĎé), těžbu nerostů. Na

uvedeném území nesmí být stavěny

sklady pohoĎných hmot, olejů,

neb€Zpečryých odpadů, do území s€
nesmí vypouštět odpadové a splaškové
vody atp,

PNořadým zájmem vodo,

hospodářského orgán §tátní spráry -

okÚ Břeclav, ret žP - je ochrana vod

JORDANU prott znečišrénl, V pilpadé

ohíozeni kvaliry vody hrozi pachateli

trestní stíhání pro obe.né ohrožení,
VodyJoRDÁNU navazuji ná zdrcJ€ pitné

vodv a netbližšistudna, z kere se čerpá

voda do Vodovodnfto řádu - (napoj€no

více jak 20 obcí, včetně Vranovic)j.e ve

vzdálenost' 1km od JoRDANU,
Přítomnost rybáfi i ocbranářů přírodyv
lokalitě JoRDÁN Přispěje k téměř
ĎeDietížitému dohledu nad uvedeným
,i,.-im a bude wtzita k€ ziišťování

osob, kelé porušuií pravidla. vztáhující
se ná toto území. zjištěné případy

budou předány ke správnímrr řízení,

Diípadné k rrestnimu sttiání,
Mo.MRs Vlanovice á Zo csoP

Víanovice se ob6cína občány, alášrě na ry,

kteři bydlí Pobliž ]oRDÁNU. na lodiče
nedo§óalvch dč!. za néž neíóu zákonnou
oapoveanost, prosime vas, vedte své déli,

abvpil h.ách s híály, ale NENIalLY ololí,ve
kt€ÉĎ si hláji, Poučre je prosíĎ, že

nezaslohuie úcry a ohledů ťen, kdo svévoln'
ntal male(€\, stlomy,ler€ íosthny, krelé se

óeumi bláni!, kdo ničiplosliedl ve klelém
pŤežíVájí živočichové, Poučre děli, aby

neház€|v do vody JakekohÝ piedméry.
M"hóú Lii kontaminované, Mohou orraMr

vodu, pilnést smn neten rrbam, Pouate déri

abv.okoh\,.o Piine5ly íaJoRDAN ke hrám

si také odnesly, Zvlášrě dů.azné !Pozonrěte
děti, áby nerczdělávaly ohné, nepoužívaly

D hlach tiáskaviny, peráldy zjbavnou

;vlotechniku,Je to ! z;]mu jqlch zdravl,

sdélújene lodičůEj,jejichž dčti rihnou

k rybolow, žc je íádi pi!ňente mczi

rvbáislou mlád€ž (od 8 lď) vyilóline lt
; zákonech i Ý pl.vidlách lybolov Ai \c
piihási do kloužlu mladÝch llbaiů
Piihláiky Pn],ná slolnil, mistnl slo]y p3n

Hán,,iká látr, Pó skolenl. zlouilá.h, WdánL

rybaiský;h dókladů mohou f ! Pohodť
vénovaŤ low l za doprovódu lodliit

V 7imní.h mě§íckh. hlawé po

zám.znltí hládiny, děti chtějí bruslú

a příroda . zvlášrě ryba - wžáduje klid

nesŘí se lyrušir, Je známo, že po zaníznltl
hladiná nená styk se vzdúdrem, Prolo
kysli}u ve vodé ub}jva, Ryba lel PoúcLl(ie
k dýChani když .muje, nehnure §Potná .
ý hlubine á jen 3r za mlnuru Pícs záDíJ
Ďró.edl vodu,.hudou na |asllk, Plestojí to
iraů k pležŇl,lestli se álc ryruí, Zacne

Unik!r. pohybová( \e, 2aine ryChlcji dýchJr,

ale kvslík n"sráči kíýt poti"b! v tělc ryDy -

rvbaie udusr, Proto prosrme lodiic, vedlc
jén } tómu aby brunlly]en nJ ],a PloLhv

P mó Pod byŤovl.áňi, Zdc ]e ňell,n
lhlóúbka do 50 Cm), v Erípadé píololn€nl

iedu nedójde k ohloženíživoia,
xaždopádně zamezíme jízdán na

zaňrzlém JoRDÁNU motoíovýni vozidly,

lizdnlmi koly a jiným zPůsobům íUíni
i'rosekáváni ledu. odstraňU!]nl snÉhu

z ledových ploch na hllbinád\ za účelem

Díókvslla€nl vod, budou plováder ]ťn
}l.",iv; mrstni*baiské orrrnizáce Týka Q
to seveni poloviny JoRDÁNIJ. UPozon]érc
děri. že nesní v době zámrazu do téchto
nlktchodir aniza dennílro sÝérla. Hrozilo by
jin neb€zpečí - Urón!tí,

Není v zájmu rybářů a ochraflářťl 'i
přííody omezovar děti Přijejich htách,

trytlačovat je z uvedené lokaliry,

chceme jen zachovar nejdůtežirějši

hodnotu potřebnou lidem k přežití -

nePorušenou přírodu i na tak malém

Vážení íodiče, j istě vítc, že přiroda

se sama bíánit neumí, Pomoztejibíánit
\'/ osobně a i pro§třednictvím vašich

dětí, chraňte tuto lokalitu, Ať slouží
Vaším rodinámjako oáza klidU, Pohody
a odpočiftku, v krásné a neničené

přírodě, udížované v čistotě a pořádku,

Děkujem€ Várn,

Za oíganizace rybářů a ochránců

Přííody

vranovtck! obéasnik



nict žólrů 5. třídy

'dL 
3. núlr iiiG t . ilrol€

\6echny děti jednou musí začít
chodit do školy, A ani u nás to nebylo
jinJk. Někteří ze zvědavosti, jiní
s tíochou obau/, ale snad Většjna z nás
isradostíšlakzápisudo l, třídy.Áby]o
to přesné tak, jak je uvedeno
v básničc€,

Do školy jsme přispěchali, třebaže
jsme ještě malí.

co zde od nás vidět chtěli. všechDo
jsmejinl pověděli,

Za to si Dás zapsali, do školy nás
přijáli,

Je to Pravda pravdoucí, už z nás
budou školáci.'ř Ták 5e nás dvácet prvi]áčků s paní
čitelkou Krejčiříkovou zařalo od září

1995 tlčit v malé lřídě V prvním pátře
velké školy,

sotváže jsme nábrali trochu
loztlmU á vědomostí, pře§těhovali jsm€
5e Ve druhé třídě do v€lmi he?ky
ryb.vené nové budo\,Y, \'šak o tom
Petlil napsalá básničkU,

chodím do nové školy
Líbí se mi lavice.Iíbíse mi židle,
l-ib í se mi tabule, líbí se mi ob.ázlq.
l_i}í se mi ta naše nová škola.
Líbí 5€ mi celá nová škóla,
Aje to tady lepší n€ž v té st.ré.

jakmile jsme dokončili třetí třídu,
_ už jšme s€ po píazdnlnách oDérr

přemístili do školy u kostela, Naš€
učebna je malá a my pro změnu
poměmě velcí, přesto jsme se tam
v pohodě naskláda]i, Jsme spokojelli,
N4áme to blíž do těIo€vičny, která je
mimochodem hodnělylepšená, taky do
moderní počítačové učebny a aby
překvapení nebylo málo, s přehledem
chodíme do druhého patra učit se
anglickému a německému jazyktl do
takřka super lybavené jazykové

'lčebny,Ábychom §e však přiznali, podle
průzkumu ve třídě jsou našimi n€jvíce
oblibenými předměty tělooýik, hudebDi
výchova, qiNanr.i lr(hova

No. každÝ předmět se dá nějak
zpřístuPDit, Náše qiťva ré práce zdobí
nástěnky ve vsluPu do školy, také
přispívánre do škoh)ího časopisu
oblázky, příběhy, ale h]avně v€rši,
V po§ledDin čísleje básnička Terezlry.

závod v běhu
Pořádá se běh s p},tl€m na zádech.
LldýcháI se 7.jíc, kousl si Velký

kl3jí(,
Paní muška brečí. Ten pytel j€ větší!

PtlblikiIln jťn čuči. Výheíce ie 5nrčí|
přeskočila kaluž hned a § tím

pytleN na zádech,
doběhla až do Cl']e,

A pnl) sllmák? T€D ie kdoví kdeI

Nej|epši j€. když jedenr€ celá třída
do d;vadla nebo na kon.erty Umělecké
školy do Husropečí. Taky zájezdy na
tilmové fcýilaly do Velkých NěmčiC Dás
baví, stalo sť ]iž tíadi(i, že každým
íokem se zájmem \Tslechneme
piL,dnášku s lilmol/mi tkázkami
V brněnském PlaneláriU. l_efus se pořad
jnreDoval Vesnrirné divadlo NáVštěvu
BrlrajsDle sPojili se shlédnLltiIrr výsta!],
NáVrat dnrosaulů, Bylo to moc
zajílnirvé. taky rro.hu strnšidelné,
Bělrcn) školního l1}ku §e už po
Dčkolikáté účastnin)e běhu Tefryho
i-oxl., též přesPolního běhu, pořádáme
spolto!,ní odpoledne, lnťlžeme si znjet
zalvžovnt do Nového Města, znplavál
do b3zéDU v t{u§toPečíťh,

VÝtlku plaváni absolvUj eme každým
lokenr od dIuhé tiídy Mocsenámtilm
Iíbí. N.konc( dostiivánre mokrá
rysvědčcl)i, DJDJ o plaviil)i naps.Ja fulo
básničku,

Plavání
V P|aváníje Zábtwa, hlred se zlepší

Dvě 5tě nrelíů. ,,, slále VíCe!
{Jž mánr zJdýchané plíce,
Když to uplavcš, něco za to

Každý lol( na podzim se koDá
drakiáda, poronr soutěžín)e ve zpěvu
o litul Vlanovický slavík, čeká ná5 už
rradicirí lecitnc'ni §oU ti.ž, VaVřínvVítě7ů

a přírodovědá. Proto i dosti nezáživnou
mluvnicise paníúčitelka snaží oživit D.
přftlád tím, že nám poměrně často
zadáýá ,,záhadná" slovíčka a my
pátrárne po jejich yýznamu. DosUd jsme
n€uhodli pouze jedno. Copak ie 1o
takové NUL{TKo? snad lrěj.ký maličký
živočich? Nebo maličká součástka?
Nebo je to dokonce pan Nulátko?
Nakonec jsme se dozvěděli, že je to
kružítko k úsování zvláště malý(h
kružnic. Ják j€dnodUché|

V matematic€ dostáVáne le8latní
nebo různě zajímavé ú]ohy, kleré
vedou hlavně k pro§iičení logického
myšlení. spočítej ry.hle. Lékař
předep§3l pácientovi 3 tablety, které §e
majípojedné užívat po pů1 hodiDě.Ják
dlouho je bude užíVat? Že by hodinu
a půl? (Pouze 1 hodinu!)

tf Žóti5.A třídy při",,ýuce' v progranu Šrou nnou'

vftnoócl§1 občqsník



si stříd.vě odnášíme také, obča§ to b:fuá

i č€ý poražených, přesto soutěžíme

No a ješti dvaklát do íoka návšrívíme
pani dokolku v zubní aúbúlánci, ne.hánre
§i ošclřit Ch tp, opět lyslechneme. jak si
splávně čřtit zuby a Přesto, že ná§ Čeká

.lalši vyúčování s radostí opo!štíĎe tato
mišta, Vi. nás potěší pan íoto8El kteď
záse dvakrát do toka navštíví ná§, N3

lotkách vcelku údeme. dokonce šc Da Dich
navzájen PoznáÝáhe,

Abychom nezPomněli na odpólední
kroužky, Podle ýatistiky, kterou jsNe
provedli v naši tiidě, prŮněnlě každý žák
navštěvu]e nejméně 2.3 kroužky týdĎČ,

Ne]\,i.e je návštěvován kroužek póčíráčový a
zdl3vonrí iělesDé ýý.ho!T, spolužáCi také
vluživaji króúžek sportovní. rybářský

]iž v pNníň pololelíjsme 5e seznáňili
s budou.ín Panen učitelem ToNášem

]anikenl. Naďiól s iófli koncert pod
názvenr Vánoční PiĎěh sloveD J PGOí,
spoluprá.. s ním néla pokračování.
Ncdáv|oFnre íodičůn a osl3nlím divákůn
Piedvedli, ják se dá netíadičně !ryučóvat,

aby še všem dětem ve ško]c lĎilo,
VystouPenířme nazváli Škola hrou. aneb
lavřete dkna, bUdeme zpivat Pí!ničky byly
hlJlné auloni Uhlíie J svéráka, několik
N.lodiíbylo ze znánlýclr Pohádek. ]\,4y§líme

5i. že klohč nás se l plblikúm nloc dobře

podle úvodních veršťl s€ dá soudit,
že o ltip a le8raci nebyla nouze,

Jára Cinrman
školákoVo tíápeni

Kolikje krásy v přírodě vůkol,

ajá mám psáridomáCí úkol,
ttáček tu zpívá, břízky tU šumí,
šťastenje teD, kdo na zítřek umí,

Ó, ty má lrtysli, ó ty má hlavo,
nelěkej, lretoč se, vlevo, vpíáVo.
Ten, kdo si pospíší s úkoly,
může se proskočii na poli-

A co nás v tomto školflím roceještě
čeká?

Tři spolužačky se připravúí na
přijímací zkoLlšky do 8ynnázin, držíme
jim pil.e.

Chceme se Pobavh n. dčtském
mašk.mínl plese, chysránle si kostý,Iy,
Ale ze Vš€ho Deivíc se těšíme do škoty

v přírodě v Nekoři v orlichích horách,
N,lu§íme 5i nachysrat hodně zábary, ale
na učení §nad taky nezaponr€nenre, No
a pak Už to půjde k p,,ázdl]iDám pěkně
z koP€ea škola sizase na dva mě§íce od
nás oddechne (a my od Dí),

co nás asičeká v š€sté tiídě?
Toto povídání za ná§ ukončí

Blanka,

Škola, ro jejednička,
ví to aji lvička.
školá nelríslnůla.
ví to aii]ůlá,

l

E Hodino něneckého iazyka- Žóci 4- třídy v jazykoýé učebně.

(zólrlcdní uměleclré

Zákl.dy uněl€ckých čimostí tj,
hÉni Di hudební násrroje, malování,
lančení, rytmika, znalost literatury,
přednes básní, záklády divadelní
kulrury lnůže každé dítě získat skoro
v každé vesnici, I u nás dlotlhá léta
existrúe pobočka ZUŠ Pohořelice, Zde
seqrUáúe na kIavír. harmoniku, housle,
kyraru, dechové ná§troje, t.uce,
málování, Mohly by se orevřít i další
obory, kdyby děti měly zájen, Možná.
že to neDív dětech, ále v rodičích, kt€ří
by museli takovou činnost zaplatit.
Neni ale u nászwkem mysler rák daleko
do bldoucllosti, kdy se dítěti vlátí
vložené p€níze v proíesi nebo jen

v zájmové unrělecké činnosti. VeIni tínl
každ.i obohactlie svůi 

'ivot,

Náše ZUŠ již několik íoků drží
v podstatě prim v kulturní činnosti Daší

obce- I'ořádá pravidelné besídlqr s{ích
žáků, nacvičúe pro8ramy na oslnvu
dzných Yýročí a pořádá 2x do roka
koncerty v kostele. V čeNnu koDcert
du.hovní hudby a v ledno vánočlrí
koncerty, lnterpretem vážné hudby,
ve§rněs chrámové, je komorní orchestr
do§pělých z Moravských Btldějovic
a smíšený pěvechý chrámoýý sborčlenť,
z Přísnotic il Vranovic, Umě]eckýlr]
vedoucím, dirigentem a vůbec hybno
dušíobot] tělesje pan Antonín Šmarda,
učitelZLJŠ.

Protože pan Šmalda učí děti na

ZUŠ, může nejlepši žáky zařadir do
orche§t.uá tak v oíchesn,u i'ž hraií: Petr

Hladft,Jaíká Kunstová, lvana Pezlarová,

Jitka K.chňavá, N4ichaela Šlancarová
i b}'valí žáci Tomáš ]anft a Jar,
Pek.řft,Tento fakt je nejcennější,
protože tito nlladí lidé budou pracovat
ve svém regionu a mohou působř na

mladšígeneraci.
|e velnri pozitivní, že

obecní úřad \Yslyšel žádo§ti paná

učitele Šmardy a v neryužitých
plostorách zdravotDího střediská
uPravilvětši mísbost na zkoušky sborů
imenšíbesídky žáků. Přúdte se podívat
na příští lYstoupení ZUŠ do noqich
prostor. Budete jistě 5pokojeni,

vrunovický obl(lsník



Setlróní spolužólrů
Tradičně, protože již po čwrté. se

uskutečnilo v li§topadu loňského roku
setkání bývalých spolužáků ZDŠ
vranovice. kteří končili školní docházku
V roce 1969 pod v€dením paní učitelky
Duroňové á pána učitele Kordfta.

N€s€tkávám€ se jako ročník, ale
iako spolužáci a právě píoto jsou tato
§etkání příjemným vzpomínáním na

mládí, na minulá léta bezstarostného
dětství, na školní prohřešky a na

následné tresty. nad kter_ýrni se dá už
jenom smát.

Náš první sraz se uskltečnil n3
podzim v roce ]984 a konal se na
myslivecké chatě, druhý byl
zoíganizovár, v roce ]989 V bývalé

ř hospodě U Hrušatů, třetí v roce 1994
á čtwtý v roce 1999 se odehráValy ve

snack baru Řehoř. Příprávný yýbor.

k€rý celou dobu p.acuje v€ stejném
složení pod vedením Aleny KolGkové
a Radka K]imeše, měl vždy těžkou
úlohu, především musel mít přehled
o všech, kteříjsou dnes častojiž stovlry
kilometrů od domovských Vranovic,
lvaně čipouzdřán,

setkání jsou n€j€n veselým
vzpomínáním, al€ tak trochu i bilancí

plesóvá §ezóná ve vránovi.ích se v

osudů - šťasnrých, álť jik to bý!á.
i tvrdých životních zkušeností,

smutnou realitou je, ž€ dva jl.}ši

spolužáci Už s nánri lrýt lreNoh{)lL -

Milada studená, rozeIlá P€(ková i io§eí
Lang,

Loňské s€tkání bylo, tak iak(,
i minulá, !rydař€Dé a veselé. Celkem §e

nás sešlo na čtyřicet a těšik) ná5, že

lLěli{ťjL l)l].lr .l, / lirl]oq'Ch VarŮ či
jižnat]) ('ia ll li.l k iitliÝ ('ils ]smť všichni
/i|](l]llL]!]l i.k lťrl čis. ž( nčkteii 5ejiž
Ll]]ubi lnt,ua.r1\ , !Libjli isnre si, že se

"|)ěl P. pili L.l.(], !íilhlli 7lttrl7dřaD,
]vJna," vi,lll^1i Lilli *'lkámc.

ffi

Diímalová M,

Hisio l+-úi;,,".I
lelošnim

sáIu. i hud€blríci budou mo(i Zůstál
pěkně doma a úloha Pořádalťlú se
omezí l|a poubé ProPoielli počltaa(\,e
sítě..,

Letošni ples, ktea' upoiádall
TělocvičDá jednotá sokol Vranovn:e.
proběhl ještě naštěstí tradiani í<ltnlt,
Do§tavili se hudebníci (nísrní skupnLl
olympus)a s{ím sikonem llvřeli úsla
všem pochybovačům a škálohll(hill)
a íovDěž inávštěvnici (škodaj€,lo,r], Zc
ke svojíškoděv menšínl poatul, Rovněž
pořadatelé a ob§hžĎý Pefso :il se ješi(i
pro tentokrát obešli bez Počítačťl,

Zvláštní uznání pák p3tří Všen)

sponzorům - mí§tDím podnikátehil)r
kteří v rámci §\ich možnosli tellni
ochotně přispěli sýý,ni daly do
tomboly, bez které si l7e zdJřiIý pl€s jen
těžko před§tavit. TJ sokol vienr bťz
rozdílu touto cestou s.dečDě děktlje,

největší

Právděpodobností omezí na jeden

7 jeainý ptes. Kde jsou ty čásy, kdy se
tradiční spolky v obci předháněly
v jejich pořádání a bylo otázkou
prestiž€, kte|ý ples tyhodnotí veřejné
mínění jako nejlepší, stoupenec
pokroku musí b:ýt asi v pěkných
rozpacích, když přísahajíc na PC. TV
Nova, Video, mobil a já nevím. ná co
ještě, §lyší, že ve vesnici roku 1999 se
bud€ letos konat des€t pl€sů..,

Podle posledních zPráV BBC byla
o§tatně ve velké Británii ot€Vřena první
internetová univerzitá na světě,
Stud€nti údajně !ůbec nebudou chodit
na přednášky, nýbrž budou studovat po
internetu přímo z domova. Pojímá mě
děs a hrůza, že Už za pár let sipočtu,ják
byl uspořádán pťvní internetoYý ples.

Jeho návštěvníci nebudou
pochopitelně muset \ůbec přúít do l

plesovri sezónct

vrunoýický oběEsník

P. šťasrnv



zus - zólrlcrdní uměleclró šlrola pohořelice,
poboělrc Vranovice

Aby děti v každé vesnici měly
možno§r prohloubit §i základy
umělechich směrů, zřizují se ZUŠ.

Ve Vránóvj.Ich /-t]\

dlouholetou tradici, vsoučasné době 5e

lyučuje v nové budově naproti lékáíny.
Vyučuje zde 5 učkelů r},to obory, M8r.
Pavel Kratochvíl \yučuje klavír, Tomáš
Němec zob€ovou flétnu, M8r, Jana
Rozková vede výtvamý obol, Růž€na
skřivánková tanec, Nejdéle zde Pra€uje
jniciátoí všech ak€í Antonín Šmarda,
Položilajsenr mu několik otázek:

. Jak dlouho Prucuj?k na zdej§

0d zóří 1988.

a Co vručujete?
Hře na housle, klaýír, kyťaru, flétnu,

ýe(lu \barcvj zpěv dětí a dospělých.

. Kkíé nástroje jsou v oblibě u
ňládeže?

v současné ílobě zobcoýá jétfla a

f Kolik wšich bjyalých žáků se věnuje
hudbě proíesionálně?

. Kteíé akťe vaš.h žóků obohacují
kllt! lí život v obci?

Každým rokem nacyičujenle proqrffi
na sýótek matek. Dýokróť ročně pořádóme

žókovské koncerty. ýánoční koncert jsme

leťos pořódali poosmé. v čerýnu se nám
podařilo uikutečniť koncert duchovní hudb]
ý kostele. Chtěli bychom z těchťo koícerťů
udělat tradici. Hodnoťná je účasť pěveckého

chrámového sbol u dospělých.

f Co vadí datšímu rozvo.ji ZUŠ v obci?
Nezájem rodičů o netradiční obory.

Nejvíce žóků móme no oborech hudebních.

a kteft jsou ýgše aktílit! s dospělýni?
vedu komoftí hudební ťěleso ý

Moraýrkých Budějoýicíth, kde hrají n0ji

bývalí žáci. v Mor. Budějovicíth jsem toťiž

a A co fufinční ohodnoc í?
Pokračuji ý oťcolúch ýopách, kter!

celý živoť pracoýal ní ýe§nických hudebních

školóch poýze pro potěšení sýoje

f vlše konce r l koitele měly velký
ohlas. RudeE v nich pokračovgt?

Chťěl bJch, aby se ýaly tradicí. Když
první vánoční koncert ngvštívilo 35
ponuchačů a účinkovalo přes 50 hudebníků
a zpěýóků, a přeslo jsme se neýzdáýo]i,

letos na ormém ýánočnín koncerťě bllo asi

300 návštěvníků nejen z vranovic, ale
i z celého okolí. Nejýíce si cením toho, že
zpíýojí a hrají 1ísťní děťi idospělí, kteří
budou udlžoýat hudebíost naší vesnice

okíe§ní kóló náro.|ní soutěže
zájmoyých uměl€ckých škol proběhlo
dne 23,2,2000 v Mikulově.

Žáci a žákTně soutěžili podle stáří
ve čryřech kategoriích, Z našíZUŠ sev l.
karegoíii n€jlépe umístil nejmladší žák
celé soutěže petr Hladft ve hře na
zobcovou flétnu. za hru získal čestné
uznání,

ša€hové soutěže družstev tradičně
vr.holí s končící zimou. tetošní

i přes dilčí úspěchy nemají ještě
potřebnol' výkonn05t. snad již v přGtí

sezóně b dou úspěchy píácesezóna patrně nedoPadně Pro
dvě mí§ťní družsNa dospělých
zrovna podle optimistických
Podzimních Představ. Zatimco
díUžstvo B již svoji soutěž dohrálo
a s bilancí žádná výhra, dvě remízy a
šest píoher obsadí v okre§ním
přeboru předposlední místo,
družstvu Á zbývají v boji o
záchranu v oblastním přeboru
(zatím dvě výhry, jedna remíza a
pět proher)odehrát tři těžké
žápasy. Na ne zíovna licbotivých

rýsledcích obou drúžstev se podepsala

Prozaická příčina. Někeíé hráče začala
účast v zápasech pří|iš obtěžovat a
náhradní€i z řad žáků přece jenom

s mládeží lépe zúročeny,
Za zmínku možná j€ště stojí

skutečnost, že šachov,ý kroužek
rozšířil svoje akivity i na mateřskou
školu, Je známo, že nadanější děti
mohou začít s touto hrou Už i od čtyř
let. v našem příPadě bytyrybránydětiVe lV, kategorii získala

lvana pezlarová rovněž v€

Blahopřejeme,
l

ll, místo
hře na z řad předškoláků a již Po

pNních zkušenostecb se
shtečně zdá, že někteří
z chlapců a dívek by 5e už za
čtvrt rókú mohli zúčastnit

prvnícb turnaiů. Všem malÝm talentům
přejeme, abyjim thuť ke hře\.rydrž€la.

Ps

Soutěž

Výsledelr sbírky nc
§o§ dělslrou vesniělru

Ve dnech ]3, , l7,12.1999 byla
uspořádána sbírka na oÚ, která \ynesla
částku 2,884,40 Kč, která byla odeslána
na příslušné konto.

lrrro ie zde

přátelská zima

25, března, kdy za Vaší pomoc;
pomoboú úklidit staré ž€lezo a ostatní
ko!ry z Vašich dvoíků, klepů á půd,
Neříkejt€, ž€ něco nenajdete a co
nepotřebujete. dejte před dúm,

odchází a každý 5e těší
na jaro, hlavně ti mladí,
Táké naši členové
hásičského sboru se těší R€dakce

vmowickt občagik



ovó zóbcrrrcr Trošlru z hisiorie
Už ve středověku b]ivalo

zvykem, že §třed obce tvořila
křižovatka §ilnic á zde
zpravidla byl postaven kostel,
škola a hostinec, Tak tomu
by]o a.je v€ Vranovicích, kt€ré
byly postaveny kolem
křižovatky Přibice - Ljherčic€
a PřísDoti(e Polzdřany,
Vtomto prostoru by1 postaven
kólrel l868-187o a škola
l870. dál€ hostinec s rádnicí,

k obrázku| píše se rok
1896, vpravo je čásl obecné
školy a hned vedle hostinec
s íadnicí (na místě, kd€ byla

v íoce 19] l postavena
měšťanka), Dál€ pokraórje
ulice chobor k závorám,

občané jsou účastDíci
májové zábalry, Jak je pattno,
děvčata (stált,y) byla
\T§trojena v bílých Gvědých).
dlouhých šatech a se šátky,

Dne§ můžeme říci. že
ttadice májo\^ich zábav ve

vranovicích sahá do minulého
stoleti a ie tedy nutné je
zachovávat a v tomto pěkném
zwku pokráčovat,

2, stárka - VybíralováJana Hanuš Aleš
Kod}tková Alžběta Knebl Pavel

Nešporová Renata RáUs Vladimír
Zeklová Hana Nešpůí€k ondřej
Ficková Věra Hochman Madimír
Pezlarová Lucie Minářft Milan
sedláčková Markéta ljránc Michal
Kubiková Cabriela Kúbft Frántiš€k
Hldb(ova lenkd Helikdr Tomaš
NěmcováJana HochmanJan

ř PlochJzkova Petrd Nilin8er Pelí

sk]epníci: PávišJiří
Dvořák Tomáš

Ješrě sDad, že náláda je dobrá, hromada íůží se

zvěišuje, zpěv a tane€ se trénúje. s ohledem na dá]ší číslo
občasniku. které lyjde až v červnu, ledakce přeje

ch]apcům a dívkám, aby vše dobře dopadlo,

(Pozn.: případné změny nejsou lyloučeny)

Ano, bude, lidičky búde! Nelze opomenout, že
příp.ava na úadičnímájovou zábavújev plném p.oudu od
ledna.Je siceještě dost času do 30, dubná, avšak čas letí a
musí se všechno řádně připrávit, Z hlediska utajení
vádíme pouzejména stárků a §táíek:

l . §tírl(á'IŤnáctá Eva stjrek Harn€r§bi ondňe j

l B,P.

!

osgBlt 6Ěri úr.iiloí or'

obecní úřad ve Víanovicích je
kromě tzv- úředních dnů (pondělí
a středa od 7,00 do |7,00 hodin)
otevřen každý d€n a vyřizuj e veškeíé

- náležitosti dl€ požadavků občanů,
Toto se pak děj€ na úkoí dalších
činností - např. zpíacováni
íozhodnutí. různých hlášeni,
statistilry, zařazení písemností do
archilu, Wpořádání účetních
záležitosti aj, Z tohoto důvodu bude
obecní úřad Vždy v€ č§Ťtek
doPoledne tj. od 7,0o do 12,00
hodin pro veřejnost uzavřen,
věříme. ž€ občané toto budou
respektovat a přispějí tak k€

zkvátitnění práce obe€ního úřadu,

MUžI _ oP

14. kolo-26- března
15. kolo - 2, dubĎa
16, kolo - 9, dubna
17, kolo - |6, dubna
l8, kolo - 23, dobna
l9, kolo - 30, dubna
20, ko|o - 7, kvěn]a
2l. kolo - 24, k,,ětna
22. kolo - 2l. [-Větna

23. kolo - 28. května
24. kolo - 4. čeívna
25. kolo- ] l- čeNna
26- kolo- ]8, června

Nó§idáv _ Vranovice

Vránovice V, Bílovice

Vranovice Moravská NoVá V€s
velké pavlovice B - vranovice
vranovic€ pohořelice

velké Nčnrčicc - vra novice
Vránovil:e - sřachotín

15,00
l5,30
l5,30
l6,00
l6,00
] 6,00
]6,30
]6,30
]6,30
l6,30
]6,30
l6,30
16,30

Noué teleíonní spoiení nc obecni úřcrd
Po volbě 433 ]03 D€bo 433 l04 se Vám ozve: ,,Dobrý den, zDáte-li číslo

účastnika, pokračUjete ve volbě, jinak čekejte," Do 7 sekund se Vánr ozve
sekretariát (] l), pokud newtočíte matíiku (12), starostu (] 5)nebo účtánru (]6),

Přímá linka na oÚ 433 ]01 s faxem a záznannkem,

Rozlosovúní lropcrnó - cro 2000

vzanovick občasník l]



vážení občané,
při jednání § íůznými institucemi

zjišťujeme. že si neplníte oznamovací
povinnosti k jednotli\,ým úřadům, ať.iiž
sejedná o:
a katastálflí úřad

- zápisy staveb (garáží, domů)
- změna adtesy ('ména)

f Územní vojenská spráw
- změna adre§y
- změna zaměstnavatele
- nahlášení dětí

. Zdrawtní pojšlolna
- změna zaměstnavatele
- změna adresy

- změna adresy
- nab},tí majetku (změna daňového

přiznán0

vÁš NovÝ
štcí srnor

sINGER

můžete zakoupit v prodejně

pohořelice

Hošpes Kryštof
spoustová Álžběta
Brnková Magdalena
Rapcová Eliška
Helešic David
Richterová \'iola
KóhlerJakub
staňková kateřina
Doležal Rádek
svoboda Tomáš
Hol€čekJan

74^,ti
suchánek stanislav
celnaí Miroslav
knebl Fíantišek
Doíková Růžena
kocmánková Maíie
; -,-

šůstnýJan
Fojtftová Marie
LejskaJosef
odvářkaJan
BartošicJaro5lav
clocováJarosIava
Ho.hmánová Škóláštika
pezlarová Amáfie

DvořákJiří
skoupá Růžena
Lounková Růžena
Konigová Zuzana
FrohlichováJaroslavá
DofekJosef

Hrdiná stani5lav

ŠťasrnýJosef
HejnaJaíoslav
KlaibaJan

Rujzl Václav
Inková N4arie
Březinová Ánna
Dambo15ká Božena

zeklová Anežka
Kaplanová Emili€
KrutinováJindřiška
páral stanislav

Bíno
Brno
Brno
Brno
Břeclav
Břeclav
Bíno
lvančice
Brno
Brno
Brno

Břeclav
Brno

HUstopeče

47 let
41 l€t
66 let
75 let
80let

80let sadová 316
70let Masaryková t8
84let obchodni580
65ler Přibická 367
65let Nádražlí l83
70let Hlavní l54
86 let Kopečky 479
85 let U Floriánka 244
88let Mrštikova 266
82let Květná l |4
70leť Přibická 488
75 l€t lvaňská 332
89 let U Floriánka 32
9] let Nosislavská 526
88let Květná 437
90let Masaryková 8
75 l€t sadová 315
80l€t sokolská 452
82let obchodní303
65let Pouzdřanská 298
65 let U kouPaliště l17
75let obchodní46
65let U kouPaliště ]05
75 let školní 247
81 l€t Hlavní 499
65let Mršri}ova 244
84l€t Květná 408
87 ler Přísnotická 38l
87 let sadová 3] 7
75 let Květná 416

70 let Kvěrná 388

a

a

a

9.1l,1999
26.] 1,1999
]6.12,1999
19, | 2,1999
30,l2.]999

4.1.2000
7.1.2ooo

25,1,2000
l1,2,2000
13.2.2000
14.z.zooo

+ 28,11,1999
+ 29.| 1,1999

+ 3.].2oo0
+ 18.].2000
+ 7.2.2ooo

3,3,1920
8,3,t930

17.3.]916
t7.3.1935
]7.3,1935
21,3,1930
22.3-1914
22,3.]9l5
3].3.]9l2
z.4.191a

12.4.1930
12.4.1925
14.4.19l1
|6,4,1909
22,4.1912
27.4.1910
2a.4.1925
6.5.1920
6,5,19l8

] 1.5,1935
]2,5,1935
l2.5,1925
l2,5,1935
l2,5,1925
20,5,]919
21,5,]935
26,5,]916
26.5.]913
2.6.]913
4.6.|gzs

12.6.193s
16.6.1930

Redakční rada
děkuje nejprve občanům, kteří

přispěli sqíni články nebo Podněty
k dopisovatelské činnosti. stejně tak
děkujeme §yým čtenářům za jeji€h
zájem o občasnft. Uvítali bychom
i takové články, co Vám zajímá a co
popřípadě udělat jako pravidelnou
rubriku. zatíín k nám nedošla žádná
kritika, přesto bude našísnahou kvalitu
časopisu dodížet,

vla@vický občasnk, vyaavatel: oU vÁŇice. Ad€sa redakce: stalfu 1, oU vlúovic._ 691 25 šélÉdakrat lng Bahunll PEžák zésn]pc. \4*ta Lo@Á, élú léd
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