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slovo stcrros

V době, kdy čtete §to řádky,.je již
Po Pnázdninách a dovolených. Věřím, že
všichni načer?ali dostatek sil, ábychom
mohli pokračovat v budwání hlavních
ekcí §. kanalizacE a Plynoíikace.

Nejdříve k plynu:
Bylo povoleno předčasné užívání

části §tavby (i. ulice Pnbická, Polní,
sadová, lvaňská a U hájku. zbývající část
obce bude závislá na přechodu pod
traď. Jednání slále pokračljí - byla
položena hlavní ocelová chráničke,
zbýt á vložit další části ve spolupráci s
Čo a firmou P€as. l tak je možno
poótat se §Puštěním plynu áž v
proběhu řína a Pak tepN€ napojovet
jednotlivé domácnosti. Této možnosti
wužiií asi ti, co mají dva komíny.
ostatnííll bych doPoručoval připojení
ež na jeř€ 200l. Pro urychlení prací je
vhodné připíavit co nejdříye Prostory
Pfo umí§tění měř€ní (plynoměn,) po
dohodě s prácovníkem plynárny, aby
mohly být vykopány . položeny
příPojky. Urňté P.oblémy nestanou §

Wedením povíóů do původnlho stavú.
Nelze píovést celou vesnici do týdne.
PotŤó je třebe zhutnit, nechat sednout

atd. Firma ručí ze §/to práce po dobu 66
měsíců a bylo by tedy vhodné, aby
pokládku Provedla seme včetně
doplnění šPatných dlaždic. Pfudpoklad
do řína 2000, Dále žádám občany, aby
po prov€dení přípojky dozdi|i
a dobetonoveli omítky, popř. vhodně
uzM€li prostory pod s§íňkou, kde je
Příyod. Jinak nebude přípojka

kanalizace:
Buduje §e další větev od

Náměstíčka ulicí obóodní až na Náves
ke sť€disku, včetně přípojek. Kvů|i
d€šiom by by'o vhodné napojit íýrly do
již zbudúvaných odboček _ je nutno
pamatovat na sifony. splašky blde
možné napojit až Po zprovoznění
óstímy, předpok]ad kon€czáří 20ÍÚ. o
termínu budou občané včas
infoímováni, ob€c 2ájistí Projeky a
vwolá stevební říz€ní vždy pío celou
íIic. Po osazení přeč€ípávací stanice u
fotbalového hřiště bude možno wužít i
kanalizaci z ulic zahradní, Přr&i
Nosislávská, Nová a ě§t Školnt V
soúčesné dob.ě s€ zpíacoviává Projck
na zbýv.jící část obce tj. za tratí Čo a za

silnicí lt68l. Reálirac€ dle fin.
možností obce.

Odpadyl

Jakjste si někeřívšimli, objeÝuje se
na Plestďých obál€dl někeďch
výíobkú značk. EK(},KoM
sPoleóosti, keíá podporuj€ ťídění
odpadů, hlavně p|.§tú, pío zpěhou
íecy aci. ve sPoluPráci s výíobci obelo
získala fin. pro§d€dky na podPotu
třídění l nďe obec se do tohoto
systému z6Poji|a pro§ř€dnictvím sTxo
Drnhol€c. zde žádám občany, aby do
kontejneru uklád.li jen to, pŤo co jsou
určeny. U plast. lalrví nezePom€nout

lq§edÉní
9. síPna se konalo veřejné zesedání

ob€cniho za§tuPitelstva. Hlavním cíl€m
by|o Píojednání a §ctwálení §mlouly
č. 0634992l. uzavřené mezi Fond€m
životního Prosďedí ČR a obce
VÉnovic€. Tato smlouva urólje přesně
podmínl(y Pro posk}tnutí dotace na
akci "Plynofikace obce Víanovice",
realizované v letech 1999 a 2000.

Dále by'a schválene novelizac€
!'yhlášky o obecních popletcích,

příspěv€k obce na vesni&u sos,
projednal. se žádost ředitele školy
o týjimku v Po&u děď ne třídu
a starosta zdúvodni| nový režim
úředních hodin na obeoúm úřadě.

By,ly zhodnoceny prtběhy hlavních
investi&lích akcí v obci _ tj. vý§tavba
kanelizece a plynofikace, infor-
mativniho charekteN by'o i sežnámení
5e s§ategií íozvoje redonu ,,Čistá
Jihlava', k němuž se hlásí i nďe obec _

íe základě návrhů jednotliúdl obd se
Wpíacuií Proi€kty, které budou
postupně vy,hodnoceny.

v diskusi ,azněly připomínky
i infoímace jednotliúch účestnlld J€
jenom škoda, že ýzhl€deín k rozsáhlým
akcím v obci byla veřejno§t zastouPena
pouhými čtyřmi spoluobčany.

wanov'rcký občant*

M.D.



slovo siorost},

pošlapat při uvoluěném Uzávěru a pak
uzavřít. Lépe se \yužije objem
kontejneru a není třeba tak často
\,}.ýážet. Dál€ vstoupila V Platnost
noveIa zákona o odpadeclr 372000 sb.
Na j€jím základě \Tdá obec novou
\yhlášk o odPadech. Nejpod§tatnější
změna je Ve vztahu obec , občan
odpad, občan má Povinnosr se zapojit
do systému a platit stanove ný pop latek.
Nelze W!žít ar8umeDt, že nemá odpad
aniže odpad UložilDa řízenou skládku.
Do poPlatku bude zahínut nájem
kontejn€rů, třídění, zneškodnění
nebezp. odPadů-tedyvše, co 5 odpady
souvisí. občan pak zváží, zda odpad

uloží na místo uíčené (zaplacené) nebo
bude pracně, pokoutně rozvážet po
okolí a riskovat pokutu,

UPozorňujemc občany, že
z důvodu íeorganizac€ aparátu
obecDfto úřadu (en 2 pracovnice)bude
úř"d vždyv úteď a čtvrt€k po c€lý den
uzavřen. Veškeré náležitosri wřizujtc
v pondělí a ve středu, kdyje orevřeno
od 7 do ]7 hodin,týjimečněv pátek od
7do ]4 hodin, Věříme, že toto opatření
pochopíte, Toto se nýká i možnosti
uložitodpadve dvořeoÚ (jen Po, st, Pá.

Vso od 13 do 14 hodin).
l

sledovcrnÉ sttrvbct občcsnílru
V lednové,n čísle r. 1999 jsme

komentovali základnívýkopy na stavbu
čoV, Dnes čisri&a dosahuje
konečného stadia před montáží
technologického zařízení. Je to pěkná
stavba, komp]etně omítnítá, s vnitřní
eI. instalací a owětlením, proveden
nátěí železné nosné konstrukc€
a dřeVěDé stř€šní konstrukc€, oken,
dveří,v Příslušných místnostecb
položeny dlaždice, PVc. Hotové je
sociá]ní zaíínní. Dokončena
konstrukce schodiště a ochozu ve
spodní čásri b{do!y, položeny rošty
a píoved€n nátěr, V současné době se
provádčjí drobné úpraly,

l z venku je stavba dokonč€na,
Hotové jsou svody dešťové vody,

V soucásne dobe ma /4 clenu, V

letošním roce se Uskutečnily 2 členské
§chůze. zřízením ktubovny na

zdíavotním srředisku nastala situace,
jak ji \],užíVat, za pomoci obětavců sc
lybavila. Výbotová schůze a zájmová
činnost žde probíhá, Zatímvšak činnost
klubu je převážně zamčřena na
zájezdové koupání do Čalova na
slovensko, V prvním Pololetí se
uskutečnily 3 zájczdy a akce na Den
matck, pořád3né pro členky
důchodkyně.

hromosvody, budova je obložena ve
spodní části obklady.Jen okolí budow
není upraveno. N,íožno říci, že Věršjna
prací byla provedena firmoi, Japcz.
Zahájení rnontáže technologického
zařízení bude závislé na počtu
dokončení Přípojek do domů na

hoto!.ých kanalizačních úsecícb v tom
směíu, aby počáteční provoz byl
efekivní.

Čerpání fin, prostředků na

kanalizaci:
Rok ]998 4.792.a59,- Kě
Rok 1999 ] 6.388.28].- Kč
Rok 2000(1-7) 7.828.033,- Kč

V plánu na 2, pololetíje oPět hlavni
bod koupání 1,7,,2.9., 7.10,, vždy první
sobotu v měsí€i. Dále mikl,Iášský vcčer
a tradiční silvesrrovská zábava.

Akce, pořádané V jednotliyých
letech, jsou zaznamenány v kronicc
důchodců a k nah!édnurí při členských
schůzí.h,

kolektiv důchodců uvítá daIší
občany dů.hodovéhověku na schůzích,
Výběí příspěvku a poplatků za zájezdy
píovádíP, Hrabcová \, ob.hodě s obuví,

B.P,

Illub důchodců

28. říien
l9l8. 2000

Je ro až neuvěřitelné, že užje tomu
letos 82ler, kdy 28. řúen l9|8 byldnem

whlášení samostatnosti našírepubIilq.
stalo se tak téměř po 300 letech
nadvlády Hab§bulků, kdy našc zcmě
byla součástí Rakouska - Uheíska,

28. řúen je tedy stábím svátkeíl
v kalcndářije uveden jako Den Vzniku
samostatného československa.

V dřívějších dobách bylv kalendáři
uváděn různě, Do roku ]953 jako
památný den Prohlášení česko-
slovenské samo§tahosti, potom až do
60. let z kalendáře zfizel úplně a až
v 60. lete.h je uvádč,r jako D€n
ználodnění, Po roce ]968 jsou u data
28, řúen zapsány|

Vyhlášení samostatného stárú
Č€chů a slováků (19]8)

Dcn znárodnění (|9a5)
schválení zákona o českoslovcDské

federaci(]968)
v čele našcho flového

samostatného stáfu stanul Jako prvDí
pí€zidentT.G.N4asaryk. NarodiI se před
|50 lety (7.3.1850) v našcm regionu -

v Hodoníně, Byl synem panského
koči}o, Prožil, itJ::m okolísvé dětství,
stále 5e se su/mi rodiči stěhoval z místa
na místo, alejenomv blízkém okolí-jak
byli iodiče posí]áni na další dvoíy
hodonínského panství, Pobyli
v Mutěnicích, Čejkovicích, Čejči,
Kloboukách ijinde, ]\4asaíyk chodil na

íeálkú V Hustopečich, učil se
zámečníkem ve vídni a tnké kovářent
v Čejči, Nakonec \ystudoval v Bíně
a\ysokoškolská studia ukončil VeVídni

Pro nás je zajímavé, že
v Hustopečích na hřbnově najdemc
lrrobjeho rodičů,

Je dobró si připomcnout, že jeho
letním sídlcm byl zámek
v židlolhovicích. Naši ncjstarší občané
si mohoú pa,lratovat našeho pNni}o
prezidenta přijeho projíždkách na koni

I když slovcDsko se v poslední době
od naší ícpublik} oddělilo a tento
svárek neslnví, my se srále k lomuto
daru vrací e a 28, ři]en slavíme jako
státní §vátek,

i L.D,
8edoář lvaD

vfuDóÝick]i občdsník



podělrovóní
váže ý pane sr osto, drazí ýránovi&i

uběhly tři měsíce od vnDovi(ké primice
a rád bych Vám áspóň toutó .eštou ještě
jedno! poděkovalza piipraw a zdámýpdběh
slavnostního dne, V článk!, který vyš€l
v ninu|ém obča§niku, bylo uveřejněno
poděkování jednotlivým osobnost€m
Vranoviť, kteři se ná Připravě podileli, ale
pochopitelně nešlo jmenovát vš<hny. Proto
se k tomuro poděkování ch.i Ýrátit á doPlnit
aspoň o někt€.é další osoby. Mé osobní
poděkování paiii jak rěm, kéří již byli
v hiĎuléň obča§nftu jmenováni, tak i pan!
Pďlovi Kadlecovi, který zdamá dod.I laětiny
na úzdóbu koštelá a sokolony, Dále paní
Zuzaně Plaché. rcz, Tesařové, jenž Připrávil.
nádhernou a.lní stčnu v již žmiiěné
sokolovně. Paní Mileně Pezlaíové, stalost(e TJ
sokol zá bezplátné propůjč.ni sokolovny á
mnohýn dálšiň, ó nithž áni nevim, že ve svém
volném aase se věnova]i přípmvě slavnosti,

Feh ldlť íád.2eFG mou prosb!, abych
mohl §vou pNniveřejnou mšisvarou sloužirve
úanovickém kosielé, přijáli (zdé náleži ýelký
dk a Pán Bůh zaplať současnému
Wanovické,nu panu fáláii P, M8r, l4ádimifu
sommérovi) á žé se táké nášlo řešeDí, jak
společně stlávit přúemné odpoledne Při

rozhóvofu, prováženém

Vás popiály jak Pání učneka H€lená
Koublová, ták pani Ma.ie Toncrová (Pitková)
a z rukou posledně jmenované jsem přďzal
dlobnoú kr.bičkú, jež Ďělá jen p& gramů
váhy- Abych něl volné ruce plo udělení
Dovokněžského požehnání, Poblíž srojící
jáhen ji převžal, To se §talo pied dvanáctou
hodinou. Pak se s'tlace rychle Bv0.1á á já jsem
nemohl sledovát káždý deráil, Dostat jseh
pozdějiještě mnohodarů a přánía přřnám se,
že Pokud se dárci n€podépsáli. tak dodnes
nevih. od kóho tU kemu vě. mám. Mnohé -
např. Dádobí - bude sloužn íaĎosri, vé kreré
nyni §e nejví.e án8ažuji lKFšperk Dad ohřo.
Když se blížila 17, hodiná odpoledn€, přišeldo
sokolovny jisú, Ďúž, j.hož j§eh nežnal,
a oslovil mne| 

"ze 
by zde byla ýarba. o rom

D§ím,Jediný, kdo zde dnes slaví, Fte vy, Néni
to tedy Vaše?", a než jsem se zmohl v toh
úžas! na slovo . poděkování, přédál mi
krabi&u, v niž byla sbilka od Wanovických
občanú ve výši 25,000,- Kc (tU mi Původně
předálav kosiele p, Toncrová a seznam dárct
jsen osobně vidél} a v tichosti od(házeI.Jméno
toho muž€ néznám, Ďyslím, žejsme se viděli
popíé a tak i touto fomou mu chci poděkovat
za poctivost a PochoPení, íeboť bych nemohl
záplátit sáklady § pohoštěniD, kapelou.
videem, fotografen atd.

podle mého l.iďéhó názoru fimnčni
hodnota Přípraw. průběhu a nákladú
slanostDího dn., jež se odéhrával j.k
v kostele, tak v sokolowě. mohla dosáhtrout
výše ]50,000,- Kč. Pokld bych to měl hŘdit
všé, Mnozi zvá§všákjste věnovaličas, energii
a materiál zdama a tak jsem hradil Polze
nákUP m.reriálú. slúžéb do !ýše,10,000,, Kč,
Pochopitelně, že po osmiletech života v řádě
a deseri měsicích slúžby jáhna jsén tákový
obnoš na hotovosti našetřen neměl (nástupní
plat jáhna, .jenž ná odPrá.ováno l0 let, jé
v soúaasné době 5.200,, yč čistého), Lidé by4i
realisté a tak ke mě byli štědří a proro jsem se
snážil být štědrý ijá,]iž Ý úiofu jsen prcjryil
Přáni, aby pohoštění bylo připrďeno pro Cca
300lidi. Múj odhád s.splnil. Ná poho&ěnido
sokolovny přišlo 280 osob. Nejenom moje
.odina a piĎuzní, ale i 2 iádoví sPolúbhďi

Můj so!časný iádoť piedstávený, jehuž
jseó na chlumu sv- '!nří kaplanem, pan
probošt Jiří xopejsko, o,cr,, byl milé
překvap.n, á kde Ďůže, tik o Wanovické
p.inicia občanechv.anovic hovoří, 5 rakovým

PřGtuPem a zápál.m, ochotoú pomoci pň
piiPravě. se za ýých 60 let v Čechách ne§erkal,
Také já se mlsún Přiznát, že jsém byl milé
přékvápén, když jseh zjistil, že jste na mě
nezapomDěli a o pími.i Plojďi|i zájém, Při
samotnén slavnósťnin dn! jsen byl
pňekva9en několik.át, staIo se totiž naPř., že
miVzávěfu prinični hše svaté táknádherně za

E vranovice,20. květno 2000
slavnostní hosťina pii piíležiťosti pinice v sále sokolovny

E chlum sý. Maří, l. čer,na 2000
MgL Přeryslfaměra o.cr. s lnalnnkou

(genelálnívikář P,Jiří (opejsko z chfunú sv,
Máři á věreřovský íarái P, PhámDl, Jošef
Šediv9, zástlpci obecního úiadu v aele se
starostou panem oldřich€ň Vybílálem. ředit€l
školy PaedDr. Mastinil (íoPáč. zástupci oV
KDU-ČSL, sPol!žáCi, diivější spolúprá.óvni.i,
přátelé, kámárádi á pódáni Přijalitaké ti. kdo
zabezpečovali zdámý pnlběh slďnosrního
dne, Čtyň.etičlénný .hráhóýý sbor, vedený
panem Antonínem Šmardou - jun,, dále 8

Pří:sl!šnftů ceské Policie a l0 mismi.h hasičů,
v€dené panem Josefem Frohlichem. Ni ]5
kněžíajáhnů.15 ninistmnn: á celý rcálizáčni
rýn hostiny, vedený Páni Milenou Pezlarovou,
Mezi příromnýni kněžimi byl ráké jak
soúaasĎý víánovi.ký larář P, M8L vladimir
sommer, tak i dřívější duchovní splávce
vranovi.ké fárnosri P,Jáloslav Pivodá. jenž zde
nebyl 28 let (dnes doživá v lměžs\én domově
důchodd na Moravci! Brna)a leros oslaýí60
lét kněž§Ni, Pňjeli lidé z celé lePubliky, za
týden poté jsem měl p ní mši svárou
v Čecháó v měsré KynšPerk nád ohii, kde byl
také zástlpce obce Vlanovice pan Peel
Šťástný, čIén oz Vránovi.e,

Ještějednou Vám všem děkujia Pán Bůh
zaplať za přípravu, průběh, proievené Dřáni
á dáry jak hmotné, tak duchovni.

Bůh Vám ž€hn€j
P. Přemysl Faměra, křižovník
bývalý občan obce Vranovice
proboštsví

nám,J.W.co€tha l
357 54 Chlum sv, lvlaří
Tel-: o]6a/ 68 28 9l

P.s. Děkuji také panu in8. Bohlmilu
Plažákovi za nádhefié články, jín sepsáné
á uveřejíěné ve vlanovickén občasníku,

vrdĎovjchj okdsn]k



zcrěal šlrolní rolr

Před několika dny začál i V naší
základní škole nouý školní rok, Po

dvouměsíčních prázdninách usedli do
školních lavic noví žáci, ale i ti, kteři
pokračují v plnění povinné školní
docházkJ. Žáci přišli do školy s€
spoustou noYých zážitků z prázdnin. ze
společných dovolených s rodiči,
z tábola a jiných ozdravných pobytů,
Lze si j€n přát, áby jim síly do práce,
kerá j€ čeká, \ydížely až do konce
školniho roku á s\r'ými {ýsledLf přinášeli
radost rodičům, ale i s\,ým učitelŮm.

Jak se již stalo v naší škole
pravidlem, čas dvouměsíčního volna
jsm€ qužili na úpravu tříd a nutné
oprary zařízení budov. které k provo?u
používáme, V blavní budově školy byl
upraven vstupní trakt. byly \rymalovány
třídy pro budoucí žáky šes§ých tříd
a opraven náb}t€k, Dokončila se
plynová přípojka a je připravena
k napojení i přípojka kanalizační,
lvíalovalo se i V budově mateřské školy
a v budově u Floriánká, ve všech
budovách byl proveden důkladnější
úklid, na kt€ď během íoku není čás.

\'še se díkf píli provozních pracovniků
stihlo. za Cožjim patří poděkování.

Podobně jáko v předešlém školním
loce budeme píacovat podle
vzdělávaciho pro8ramu základní škola,
který se nám osvědčila máme s ním již
své zkušeno§ti. pozornost budeme
věnovat přípravě žáků na přijíma(í
řízení. stejně jako žákům s ,/ývojovýŤni

a yýukovými obtížemi. Zúčastníme se

naukoYých, spoítovnich a da]ších
soutěží, které připravíme sami nebo ve

spolupráci §e sousedními školami.
stejně pe§t.á by měla b:il i mimoškolní
a zájmová činnost, K ní 5e ale ještě

V mateřské škole jsme přivítali
nové děti, které si postupně zlykají na

denní režim, na nové prostředí, a dík]
.típělivé práci Učitelek objevují spoustu
pío ně nových Věcí, Dětijsou rozděleny
do dvou smíš€ných tříd, které budou
plnit výchovný program,,ZdíaVá škoIa",

Ké 7měĎám nedochází ani
v sy§tému školního sťravování, kteď
jsme před rok€m zavedli.

Vaší pozorno§ti !rčitě neuniklo
dění kolem ,,bývalé školní j ídeIny". Tato
budova začne sloužit svému úč€lu od
poloviny září pío činnost školniho
klubu, V prostoíech této budo\T je
nové sociální zařízení. velká
společenská místnost pro zájmovotl
činnost a dvě nové místnosti pro v,ýukt]

volitelného předmětu vaření, Postupně
celý objekt bude wbaven technictými
a dalšími nezb}tnými pomůckami pro
zájmovou činnost dětí a mládeže,

Co je náplní školního klubu? Na

tuto otázku se budu snažit odpovědět
co nejstručněji á nejyýstižněji,

Posláním bude posk}tnout dětem
fotmou zájmových kroužků a volných
činností prostor pro plnohodnotné
lyužití volného ča§u po ry!čování.
Štotni klub povede zkuš€ná
lychovat€lka. která bude mít přehled

o docházce dětí do kroužkťl, ,. ni(hl
některé povede sama llebo exlťlni
v€doucí z řad dospělých.
prostřednicťvím vedoucí školniho klubu
nebo třídních Učitelů získají děti
podrobné informáce o jednotlivých
zájmo\r'ých útvar€Ch. Činnost by měly
zahájit t}to kíoužky - spoítovní,
!"itvarný, ručních prací, vaření,
společenslqých her, díamatický,
hudební, redakční rada školního
ča§opisu, šachofi, c]kloturistický,
počítačo\r.,. Jedním z dobíovolných
pracovnftů bude Tomáš Jánik, 'poctiqýčeslý učitel", kteď se zaměří na

následující akivity:
1. Divadelní soubor (dramatická

yýchova až skoro divadlo)
2. Zpíyaní za školou (něco jako \

pěVecký sbor poškoláků)
3. Redakční rada (sdruž€ní

mladých r€daktorů kolem školního
časopisu , základy novinařiny).

Pokud j§te si, milé děti, kroužek
\.ybraly, n€otálejte se včas přihlásit.
Právě začínáme prácovat a čekáme na

váše nápady a tvořivou fantazii, pro
kterou vám nábízíme nové pro§tředí
a zájímavou foímu Wužití volného ča§u.

V závěru si dovoluji popřát žákům
a všem pracovníkům školy. aby školní
lok 2000,200] byl po všech stránkách
rokem úspěšným,

r Mastimil Kropáč. ředitel školy

ú obrázek 2 višky na nádraží se ýám

Připomenou ňm léta 1839, l89s.
1933, 1936 něco z historie nádfiží

yídnovicky občosn]k



Něco ze zernědělství

Rok ] 990 lryl posled ní úspěšDý rok,
kdy JZD podle hosp, ýýsledku se
umístilo v první třetině všech družstev
na okrcse, v této dolrě se věťšina
občanů iáž€, co bude s družstvem.

Vzniká řada názoro{kh píoudťl,
transformace je zárím V pozadí,
lTstuPují návrhy na řešení
ekonomických nájmů, dochází k jakési

destabilizaci družstva, Tato situace
ovlivňuje Y,ýsledky hospodaření
v 1,199ldlužsNo je ztrátové.
Problémem j§ou velké mat€riálové
a mzdové nák]ady, V této době d.užstvo
hosPodaří na ]500 ha á má ]80 členů -
Vranovice. Přibice. Díužstvo
obbospodafuje 20 ha vinic,30 ha
zahradnjctví, Píojevují s€ i první
odb}tové potíže, kdy se produkty
prodávají pod hranicí íentability. Tržní
me€han jsmus nefun8uje.

V kaětnu 1992 je ryolena lada
a transformace má Proběhnout do
Iedna l993, Snahou je založit
společnost llebo tytvořit podnikatel§ký
celek a pronaj mout si maj etek družstva.

Začínají 5e však rozměřovat
pozemky, dochází k děI€ní a odP.odeji
majetku, V srpnu 1992 je předložen
tran§formační projekt, Představa
o zachování družstva u§tuPuje zájmů
podnikatelským a rest;tučnún,
Dokonce Přichází pan Šilberský
s \YPtacovaným, ale neleá]ným,
náVrhem na odkoupení družsNa,
V€dení družstv3 j e pro, vzápětí přjchází
pan ouda, kteď hodlá hospodařit na
většilě pozemků, o rostlinnou ffoobu
projewje zájem Pan Klimus. Dochází
k sePisování smluv na Pronájem

Rok ]993 je značně ztrátoyý,
družsNo se píoPadá, Dochází
k osamosratnění jed notlivých provozů,
prodej s€ neuskutečňuje, dochází
k dělení na 3 subjekty - pan ouda,
Klimus, celnar, kreří převzali každý
svou výměru a tím i zodPovědnost za
hospodaření s pozemly a za \Yrovnání
s vlasrnfty, Končí éra socialisr,
zcmčdčlství,

Deset let je tonlu, co začaly t}to
změDy, Navšrívil jsem jednoho ze tří
hosPodářů, pan3 Klitnuse, a požádal

o pár slov k jeho práci, Má 42 let,
\ysťudoval střední technickou
zelnědělskoo školu v lt4iku|ově. DoJZD
Vranovice nasroupil v roce 1979, lt-,íá

bohaté zkušenosti v rostljnDé \"ýrobě.

souklomě začal bospodařit v roce
]994.

,,Naše firma AgroKimus s.r.o,
hosPodáří ve Vranovickém katastru od
roku 1994 na celkové Yýměře 183 ha.

V letošním roce byla struktula osevních
ploch následující: 23 ha cibule, 30 ha
mák0. l05 ha pšenice, ] 1 ha vojtěšky,
1 ] ha prosa, 3 ha brambor, Tuto výměru

Pracovně zajišťuje 6 §tálých pracovníků
a dle potřeby jsou zajišťování sezónní
brigádníci.

Letošní rok byl abnormálně suchý,
zvláště jarní období, keré \"ýraznč
poškodilo všech ny plod iny, \Tj ma vinic-
Za dva (na vláhu potřebné) měsíce -
dUben a květen - spad]o celkem 31 mm
srážek. Nepršelo 49 dní, Áni staří
pamětníci nepamatují tak dlouhé
období sucha běhetn ve8etace- Někteří
tento rok srovnávají s rokem 1947. Je
pravdou, že současné odrůdy a způsob
pěstování jsoú na daleko \yšší úrovni
n \Trovnají se s tímto daleko lépe, než
v minulosti. Mu§í však b]ýt pěstovány
intenzivně, Výnosnost obilovin se
pohybovala ko]em 2 t z ha, takže

{ýpadek proti Průměrným {ýnosům a,5
-5 t je značný,

T}Ťo škody suchem mapovala
komis€ z územnfto odboru
zemědělství s tím, že je přislibena
čá§tečná úhrada škod,"

V závěru pan Klimu§ hovoří o tom,
že práce V zemědě]ství je Nrdým
chlebíčkem, přesto však své závazky
vůči svým obchodním partnenlm plní,

Zemědě]ství srejně jako Průmysl Při
soukromém podnikání \Tžaduje
lrysokou racionalizaci a intenzitu píáce,
Při volbě pěstovaných ptodukrů híaje
svoji íoli techni.ká \ybavenosr
a PoPtávka, Přejeme všem našim
zemědělcům, aby Překonali hříčku
přírody, sucho lerošního íoku a do
příšrfto roku přejemc hodnč elánu
a úsPěchu,

wdnóÝicki óběďnik

B.P, M,c.

Jako každý rok, tak i letos se 3,
neděli v srpnu konaly tradiční hody,Již
od začátku měsíce se ně kteří víanovičťí
občané §nažili o úklid před sl"ým
domem, srovnat chodni]ry, upravit
záhonLT a předzahrádky a v rámci §\/ých

možností co nejvíce zlikvidovat
pozůstatlry {ikopoYých prací.

] pořadatel hodů - sK Vranovice ,
měl nemáIo starostí. Vybrat a zajistit
kapelu, co volného času zabrala úpráva
taneční plochy, připravit po§ezení
a zajistit občerstvení, Dovézt májku,
Kolik lidí bylo potřeba sehnat, aby
Všechny tři dny Píoběhly v klidu a ke
spokojenosd Všech, Byli s; vědomi, že
za každý nedostatek by bylikritizováni.
Jcštč v sobotu ráno museli jet pro
novou ,nájku, protože tu již
nachystanou jim někdo přeřezal. A§i
nezjistí, kdo to byl, ale ten či oni by si
něli uvědomit, že když n€umí přiložit
ruku k di]u, neměli by ničit Výsledlry
prácejiných,

V soboto večer přišlo více jak 600
návštěVnild, Kapela Bonapart velmi
dobře hrála a stáíci byli v kíojích, což
dřive nebývalo zvykem, Dopoledne
chodili zvát jak na průvod, tak na
več€rní zábavu,

V horkém odpoledni \yšel od ZŠ
píůvod patnáctikíojovanýCh dětí a osm
párů stárků. Píošli obcí a zakončili
píůvod po€hodem pod májí na hřištiza
sokolovnou. večerní zábavu navštívilo

Pouze necelých 200 hostů, Ktanci híála
a zpívala krojovaná kap€la Zlaťanka.
Začátek zába\y opět patřil krojovaným.
Všichni s potěšením zhlédli jejich
nacvičený pochod i tanec. ocenění se
jim dostalo i 2€ strany kap€Iy, kdy se
jeden ze zpěváků lyjádřil, že by zde
chtěli bíát za l0 let, až naši mali
powrostou do stáíkovského věh] a že
se s rakovým zabájením hodů nesetkali,

Pondělní zábavu navštíVilo asi 300
hostťl, k ranci hrála sku pina Kárla Pešla.

Hody jsou za námi. Myslim, že
většina hostů byla spokoj€na, ajestlijc
někdo, kdo by hody dělaljinak a lépe,
má možnost za lok,



lclr isme ve Vrcnovicích před 50
cr více lety nclrupovcli

vrcnoviětí

V téio době můžeme nakupovat
V clobusu, Hypernově, Tescu.
carrefouru, Intersparu 3 nevím, jak se
všechny ty suPermarkety ve vel\ých
i menších městech jmenují,

Na našich vesnicích §e t}to
supermarkety ne!l/sl9,tují, ale většinoú
jsou zde větší či menší samoobsluhy,
slovo samoobsluha bylo před několika
lety pojem neznámý. Tehdy jsme

nakupovali všichni v obchod€ch, které
tvořilajedna místnost a u ní malý sklad
pro zboží, T}to píodejny byly umístěny
v rodinných domcích obchodníků. Lišil
5e jen konzum, kde nakupovali
železničáři - byl lmí§těn v budově, kde
5ídlil j€ště nedávno Kovoínat.

co jsme nakupovali před více jak 50
letyv obchodech s potíavinami? Uíčitě
cukr, sůl, kvasnice, ocet, koření a jiné

nezb}tné potraviny, keré obchodníci
íozvažovaliz pytlů do papírových sáčků

ltehdy se jim řftalo kabelky) a nebo
rozlévali do Přinesených lahví.

sortiment potravin v ob.hodecb
byl velmi jednoduchý, píoto
obchodníkúm stačily maIé prostory,

Moučné výrobky se většinou získaly
mletím vlastního obili ve mlýně
v pouzdřanech, zavezlo se obilí a hned
se dovezla zpět mouka - žitná,
krupičková(nulka), hladká, krupic€
i krcupy (zj€čmene). Takže obchodníci
těchto Výrobků moc neprodávali. Také
chleba §e dělal po domácku, pekl
u p€kařů, kam se íáno zavezt ve
slaměnkách na trakařích k upečení.
Pekaři pekli chleba a rohlíky na prodej
pro ty, kteří si sami €hleba n€dělali.

Mléko se nakupovalo u sedláků,
kteří vla§tnili krá\,y, nebo lidé chovali
kory. Tvaíoh, sýr, smetanu si každý
z mléka připravoval sám. Takže
v obchodech nebyly žádné dnešní
pěkné krabičky a různá balení s těmito
výrobky, Prodávaly se jen waíůžlry,
keré tíůnily na pultech pod §kleněnými
zvony.

Mléko prodávala také rodina
Faronova v€ svém obchodě,
Nakupováno bylo od §edláků,

Píodáváno nalévané z konví do
přine5ených konviček,

Pivo se píodáValo čepované
v místních ho§tincích, Jehnické pivo

stáčel a prodával pan Trojan. U něho se

daly také koupit limonády v lahvích,

uzavřených kuličkou, která se při

otevííání láhve vmáčkla dovnitř. víno §e
přiPíavovalo doma á tvrdý alkoholbylk
dispozici v bostincích, ale iv obchodech
se dala koupit ,,štamprle" §tarorežné,
borovičky, rumu áj. Rum se také

kupoval pro různorr potřebu do
domácnosti (třebá do pečiva) do

Přinesených lahviček, Výběr alkoholu
nebyl zdal€ka takovýjako dnes, starší
občané §i jistě Vzpomenou, že různé
kořalky míchal a nabízelpan Pilař- sídlil
v dnešním domě §lužeb.

Z pochutin §e prodávaly íozinky
(cibébky) a cukroví. cukíoví bylo

umístěno na pultech ve skleněných
zásobnících. Nabíralo se lopatkou do

ručně ínotaných ko.noutů, Byly to Nídé
€ucavé špalky a cukrovi íůzných balev
a příchutí - dnešní díops,

Čokoládové cukroví se objevilo
v našich obchodech až později , byl to
většinou fondán. obalený v čokoládě,

Zajímavý byl prodej cukrovin€k za

války, Moc se m|sat nedálo. příděl byl
pouhých 100 g na osobu na l měsíci.

sušenky, lrrambůíky, crackery,
oplatky a jiné dobroty nebyly tehdy
známé,

Nakupovat potraviny jsme chodili
do obchodu k panu Toncrovi,
Vaj§ochrovi, suchému, celnarovi,
Rychlftovi, k paní sam§onové,
Trojanové, saxlové a do železničního
konzumll. Tam s€ nakupovalo odlišně,
U vedouci}o pana stíejce j§me zboží
objednali. on je zapsal do nákupní

knížky, uvedl tam i množství a cenu. Po

zaplacení podle seznamu v knížc€

\ydala zboží jeho manželka paní
strejcová,

Jistě mnozí starší olrčané si dobře
na t}to obchody a nakupování v nich
vzpomenou a mohli by toto Povídání
iv mnohém doplnit,

V neděli 20.8.2000 v 8,30 hodin se

30 malých stárků sešlo za \Trr'ánění
zvonů u místniho chrámu, zde začal
jejich dlo ho očekávaný den účasti na

mši svaté. Při ní se krojovaní aktivně
zapojili zpěvem, čtením přímluv

a přinášením obětních darů.
Po deseti dnech společného

naďičování na hřišti za sokolovnou
a mnoha dalších přípravách 5e

Vranovické děti \Ydaly v naškrobených
krojích s ostarnímistárlry na slavnostní
průvod obcí.

Kroje byly zajištěny od paní
Pezlarové a z brněnské půjčo\.ny.

V tropickém nedělním odpoledni

Pocbodovali malí s veselou náladou, A

zpěvem i \iýskáním doplňovali své starší
kotegy, Průvod zakončili na již
zmíněném hřišti asi 1ominuto\.,ých

pochodem, písněmi a tancem vrtěnou-
Poté byli odměněni potle§kem,
pořadatelé umožnili ministárkům
zawšit odpoledne na kolotočích.

Asi 2 hodiny odpočinku a opět
zněly hlasy starších i mladších stárkú
ulicemi Vranovic. Kratičkým průvodem
se za§távko! u sNAcK BARU, kde se

občerstvi!i, připochodovali k tanečnímu
parketú s€ začínající večerní zábavou,

Děti zopakova|y odpolední program,
!1zvaly k tanci své blízké a postupně se

rozešly ke s\.ým domovům.
Na závěr nezbývá než připonenout

slova jednoho z muzikantů dechové
hud by zlaťanka: ,,Zd€ bych chtělhrát na {
hodech za 10 let, takový doro§t jsem
ještě n'kde neviděl,"
l Machová P€tra

K tomuto článku mlsíĎe PřiPojit dvě
jnén. á sice Perra NlachoÝá a lreĎá

Klimešová. kreré stldují peda8, fákuhu
v Bmě á jsou iniciátorkf Práce s těnko
dětmi, Ze §vé aktivity připlavily děti na

Pdvod a !.ysrouPení děií v klojích pii
ňájové zábavě a hodech. ZátiBco nělae.ýn
občanům vádí tradke ve vranovicích
a tlochu p.áce, §to dívky z.vádí folklol se

skupino! dělí, Možno říci, že v naší obcije
řada šikovóýcb á obětavých ňladých děvčat
a chlápců, kteří v dalšim budou ochotni

Přispět k l3dósri ostatních,
Tíňro chceme poděkovat za všechny

občany a piedevším ty děti,
r redak€e

L-D,

y,onovjcky občo§flk

l_



Iihlcnrc Fotbql ve vranorricích - tentolrró
tnezi§tótně

Jak jste si mohli všimnout
v okresních novinách. ale i v
celostátních, \rytvořilo se na okrese
Břeclav několik tzv, mikroregionů
Podluží Ledni.ko-valtichý ar€ál.
Kloboucko, Hustopečsko, Mikulovsko á

Čistá Jihlava (Pohořelicko). Posl€dně
jm€nované sdružení obcí záložili
Pohořelice, Přibice, lvaň a cvrčovic€ již
l8,10.]999. začátkem roku 2000
při§toupily další tři obce - Pasohlávky,
l4asatice a vranovice, původní název
zůstal, protože je zaregistrován na Mv
ČR. Po rozšř€ní byla doplněna
a zpracována studie rozvoje
mikrore8ionu cistá Jihlava. Tato studie
je velice obsáhlá a podrobná. Je
k disPozici na ob€cním úřadě pío
všechny zájemc€.J€nv krátkosti: studie
ve své původní části konstatuje - pťofil
regionu. charalceíistika území,
obyvatel§tvo - věkové složení,
vzdělanost, bydlení aj. Všímá si
i sociální inFastruktury, kUItury, sportu,
technické infíastrukury, zaměstna-
nosti, životniho prostředí a cestovního

clobální stťategbký cíl :
Ekonomický, sociální a kultumí

rozvoj mikrore8ionu Prostř€dnictvím
aktivizace jak vnějších, tak z€jména
vnitřních rozvojový(h a růsto\,ých
možností, Zá§adní je přitom udržovat
soulad rozvoje a ohleduplnosti
k životníínu píostředí, § požadavkem
na tNale udržitelný íozvoj
mikroregionu a posilování jeho
identity,

Tato šřoce pojatá věta pak byla
rozpra€ována do jednotlivých oblastí.
obce předložily své návrhy Projeků.
Bude nutno wbíat a stanovit Priority po
j€dnáníá dohodě všech členů sdruž€ní,

\§echna sdružení §e představí na
vý§tavě, která se uskut€ční v íámci
pálávského vinobrání ná Mikulovském
zámku ve dnech 7., ]0.9,2rn0 (čt- n€),

svátek mohla opět oslavit fotbalová
veřejnost v sobotu 1.7.2000. První
prázdninový den byl na místním
stadionu sK Vranovice uspořádán
mezinárodní fotbalov,ý zápas m€zi
reprezent3c€mi České ťepubliky
a chorvatská - ž€nsl(ých družstev.
T€nto zápas byl kvalifikací ženské
kopané na ME, Naše reprezentantky
v zápase výrazně zvítězili 5:0

a zachovali §i šanci na postup
z kvalifikační skupiny.

Základna fotbalistek v ČR je
výrazně m€nší než základna mužů,
v současné době již však záhrnuje ccá
l7oo hráček. celek ČR je složen
z nejúspěšnějších klubo\,ých celků ligy-
Ac sparty, sK slavie. CoN4PEx
otíokovice a DFc Bmo. Tr€nérem je
ing. Žovinec a asistentem ing. Veselý,
V současné době se reprezentace ČR
pohyblje na 20. místě v Evropě,

po loňském kvalifikačním utkání
fotbalistú do 16 let na lvlE byla
organizace tohoto utkání da!ším
důkazem. že místní fotbalová
organizace je schopna zajišťovat
sportovně společen§ké akce na velmi

q/soké úrovni. or8anizační zajištění
bylo hodnoceno hlavním
orgánizátorem - ČMFs - jako v€lmi
zdařilé a bylo do budoucna přislibeno
našemu sK pořádání dalších
významných fotbalový{h akcí. Věřím, že
tímto dochází ke vzniku hodnotné
§poítovně společ€nské tradici v naší
obci, která blde pokračovat i v dalším
období.

Vydařené sobotní odpoledne
navštívilo cca 1500 návštěvnftů, kteří
byli jistě spokoj€ni s ly§okou úro!,ní
předvedené hry. Atrakivní utkání
přilákalo mnoho příznivců kopané, al€
i mnoho "nefotbalové veřejnosti ,Jsem
přesvědčen, že podobné akce výrazně
přispějí k rozšření fotbalové základny
v naší obci.

Věřím, ž€ or8anizácí podobných
sportovních akcí přispívá místní
fotbalo\,ý klub {ýrazně k€

spol€č€nskému životu našíobce, za což
si záslouží velké uznání všichni
organizátoři \ydařeného odpoledne,

l lng.Ján Helikar
- člen výboru sK Vranovice

Potv&rlq Pro Přótob
cÝhtotrri.tiLy.
V sobotu 23.9,2000 v Novém

přerově se koná slavnostní otevř€ní
cyklistické stezlry Brno - Víd€ň.
Možnost {ýletu do starého Přerova v
Rakousku _- 

pasy sebou, Program na

{frěsce oU,

B.tí Ťčlo
v neděIi 25.6. se uskutečnila tato

cí.ke\,Ťtí slavnost. Průvod za doprovodu
hudby a nábožných písní provedl
zastavení u oltář€ (domu Machů
a Kadleci),

Výzdobu Ulic€ a oltářů provedli
ochotníobčané,

E DružsŇo kopaíé žen ČR o chorvaLska

yrqnovicry občdsnrk



le ccls §

od řúna loň§kého roku začal nácvik
na xlll, všesokolský slet v Praze. l my
jsme §e § chutí, zcela dobrovolně
a s €lánem zapojili do nácviku. Zvolili
jsme skladby pro mladší ákyně, k€íé
cvičily s kladinkamia starší žactvo, kde
dívky představovaly roztleskávačlry
§ poíípomy a hošicvičili s míči, Netušili
jsíne, jak velké a někdy neřešitelné
píoblémy nás čekají Avšak považovali
jsme za věc osobní prestiže vše zdárně
překonat a dovést úplné celky (mladší
žákyně 12 dívek. §tarší žactvo 16 dívek
a 8 chlapců) až do Přahy.

Jak snadný byl v době totality
spartakiádní nácvik. všechny věkové
kat€gorie měly nácvik dobrovolně

Povinný (žactvo v rámci hodin těl€§né
výchotry ve škole), Jistě \zpom€nete
voj§ko, svazarmovce a jiné skladby,
které se předháněly jak v náročnosti,
tak v originalitě cvičebních poínůcek
a nářadí. Nepodstatnou loli zde hrály
peníze, které stát pro repíezentaci
§vého režimu vždy našel. cvičitelé
dostávali různé úle}y v zaměstnání
a zajímavé odměny od RoH.

Aco Po revoluci?
s nadšením s€ obĎovil sokol a snad

příliš s rychlým tempem uskutečnil xll.
\§esokolský slet v Praze na strahově.
l tenkrát j§m€ byli při tom. Ale žádné
tak velké or8anizační ani finanční
problémy si neuvědomuj€me,
Vzpoínínáme na p.ůvod Prahou
a šťastně usIzené tváře všech. kdo s!áli
okolo. Zejména starší generace nás
srd€čně zdravila a vítala, Těch š€st let

rychle uplynulo a hodně se ve
společnosti změnilo , mŮŽem€ říct, že
k hoíšímu. Hlavním měřítk€m hodnot
s€ staly penízel A pro honbu za nimi
nezbývá čas pro jiné. Kdo 2 vás by
sponzoroval tak n€atraktivní a zisk
nepřinášející činnost jako je cvičení
v sokole (máIo koho napadne, že dítě
cvičící v tělocvičně. skutečně nemá čás
např. zkoušet kouřit maíihuanu někde
pod mo§t€m), Proto bychom touto
cestou chtěIi poděkovat obecnímu
úřadu v€ vranovicích a výbonr sokol ve
Vranovi€ích za finanční podporu. díky
ní §i účastníci hradili pouz€ třetinu
nákIadů.

N€ž jsme se PoPNé představili se svými
§kladbani ve VÉnovicích dn€ 4.6,2000,

prožili jsDe Dnohé , Po.hoPení
a nepochopení rodiČŮ: kdy rodiče
n€namítají nic proti zájmové, mimoškolní
činnosti ýého dítěte, pokud to ovšem
sebeméně nenaruší jejich Pohodlí. Tento
jejich přístuP se tudíž nutně musel od.áž€t
iv€ ďičebDí moíálce většiny dětí, Málokeré
dítě od svýcb rodičů slyšelo: ,,Když Ďěco
žačneš, byť dobíovolně, musiš to taky
dokončitl., opak byl Pr.vdou. Při náqiktl
skladby ml, žákyň Pod vedením se§tryJany
HIádké z 19 oičenek dokončilo nutných l2.
jen dítry tomu, ž€ kolektiv n€ustále získával
nové cvičenlry. Při nácviku skladby Plo st.
žactvo Pod ved€ním sestry M..ty coliášové
a bratra zdeňka HochDana tomu bylo
óhdóbně, z 24 ďičeĎék dokoĎčilo i6 dívek

snadno j§me se PřizPůsobili d€nnímu
a ĎáročnéDu proglamu, plného přesunŮ
a zkoušek na st3dionu i zkušební ploše,
Plesto jsme si nášli čas na to, abychoĎ si
prohlédli někelé pamětihodnosti našeho
hlavního města, starší žáci mimo jiné zhlédlj
Křižikow fonránu. U mladších žákyň měla
největší úspěch prohlídka zlcadlového
bludiště na P€tříně,

Velkýn zážitkeín jak pro vedoucí, tak

Plo Kateřin! DlaPkovou a Květoslavu
Švecovou byl sl€tový průvod, kdy ťyto díýky,
obléčeny do našich krojů, šly Po boku
vlajkonoše v čele žUpyJana \4áchala. Těšily
se velkéDu zájmu nej€n Pr.žanů, ale
i .izinců. Bylý žádány o pózování ke

a z 9 hochů 8, právě potřebný.€1ek, Nutno
ocenit úsilí, §nahu a záPal u dičenek, které
velmi dobře aládly skladbu za necelý Děsíc
(I,|artina Vrátná, K]ára Hládíková, Maítina
Lan8ová, Ivana Pezlarová a Jaroslava
(unstová). Nďím€, zda nás mŮže těšit, či
nrzet, Že se na vy§touPení ve V.anovicích
přišlo podívat80dMků,

Jiná atno§féra vládla na xlll.
všésókohkém slétu v Bmě dne 1],6,2000.
kdy siďičencijiž od průvodu navlaýníkůži
okusili tu správnou sletovou náladu.

Áje tU Praha!
Dlouhý č.s jsme všichni dřeli raz, na

značky. řady ryrovnat s€ nám stalo

36 ďičících a 6 členú doprovodu
(3 vedoucí + Marie Hranická, Blažena
Hochmannová á A]ena Šťastná) odjeli ráno
v 8.C]o hod od obecního úřadu .utobusem
prlmo do Pr.hy. celá naš€ v}Prava byla
ubttována v zŠv No!rych Butovld(h: srejné
jako všichni cvičenci ze žUPyJána ]Vá(hala,
j€jíž jsme součástí a stejně tak jako při
minulém §letu v roce ]994,

VystouPení našich §ičenců na ploše
ýádionu Evžená Rošického by1o velmi
doblé, všichói§e snažili co DejléPe skladbu
předvéý, poDěvadž si byli velmi dobř€
vědomi, že i malá výcbylka i v rák velkém
počt! cvjčencŮ jé vidět.

Je Potřeba \yzvednoUt kázeň
a odPovědnost mladších žákyň, se kterou
přistlPovály kevš€nu, co bylo žádol]ci-

Vrátilijsme s€ v neděli2.7, v nocizPět
domů, kdejsmejiž byli očekíváni, všechny
těžkosti a ploblémy j§o! zaPoĎenuty
a zůstanou pouze Příjemné vzPonínlry.
suspokojením můžemeříct. že oaše snaha a
úsilí nebyly zb}tečné a s Potěšením
konstatuj€me. že naše pláce měla Patňčný
efeh, Přesvědčili jsme se, ž€ naše mládež
není ještě tak docela ztra.ená, když se
dokáževe svémvolĎém čásevěnovat§port!
3 n.dchnout se Pro kolektivní cvičení
věříme, že na xlv, všesokolském sletu,
který se bude koDat zá 6 let, nebldeĎ€
chybět,
l Jana Hladká

Marta Goliášová

Vranovický občasnfu



lunóc i oddíl vrcrnovice

.ll,t, knld()l1)aně i letos byla
(ťl{|l(,illj alnnost junáckého oddflu
lJkonaťna atnláctidenním táborem.
lcl] letošní byl v Újezdě u Čemé hory.
v údolí, na louce orámované stíáněmi,
porostlými smíšeným leseň, u soutoku
Malolhotského potoka a Labe.

c€na tábora byla ]650,- Kč na
čtrnáct dní, al€ s tím, že se na něm
skauti podilejí §vojí píácí. Během roku
děláním pod§ad, potom stavěním
tábora, službou v kuchyni (kdy 6-ti
členná družina pod dohledem jednoho
do§pělého chy§tá a vaří jídlo pro
ostatni i § děláním dřeva na topení
a um]foáním nádobo, chystáním
tiáboíového ohně i programu k němu
a nočními hlídkami, lzdejsme s€ snaži]i
bíami a praci podpořit t/ýcho\u
káždého skauta (skautky) v osobno§t,
která samostatně uvažuje a dokáže své
znalosti a práci Wužít k řešení různých
úkolů a v případě potřeby dát ve
prosPěch oddíIu nebo těch slabších. Ať
každý j€dnotlive€ zakouší íadost třeba
i jen z malého vítězství ve hře nebo
radost z dobře t}konané píáce-

Páteří programu byla celotáborová
hra, ve které jsme se \,Ypravili do
počátků našich náíodních dějin, Jistě
všichni znáte příběh o praotci Čechovi
a jeho cestě do země zaslíbené,
podobná cesta čekala i naše skautské
družiny, přičemžjejich vůdcem na této
pouti nebyl praotec Čech. ale jiný.
bezejmenný, velký stářešina.

Jednotlivé družiny dostaly jméná
podle kmenů, tedy Moravané, Čechové,
slezové a Lechové. Postupně na své
cesta získávaly věci potřebné pro
přežití v nově o§ídlených krajinách:
vlastní úz€mí, platidlo (říční škeble),
sůl. posvátný oheň a jiné nezb}tné
kultovní předměty. samozřejmě každá
etapa hry bylá uvedena l€gendou.
přiběhem zvlášť uši!ým pro tuto hru,

v}^ýícholením byl střet
s nepřátelskými kmeny, které je
donútily odebrat se dála na západ do
oné pravé z€mě zaslíb€né, mlékem
a strdím opl,fi7ající, Dorazit až ná konec
by]o obtížné. avšak země zaslíbená
ležela kmenům u nohou, krá§né na tom
všem bylo. že ač různé kmeny bojovály
proti sobě, na cestě k ci]i se dokázaly
spoiit, Nu a právě tím zvítězili všichni.

A anj ne tak nad nepřátels!Ými kmeny.
nýbrž §ami nad sebou. V táboře pak
následovala sIadká odměna.

Dále to byly další dobíodružné
a pohybové hry, ale i plnění skautské
praxe, kdy se účili poznávat stromy,
Iuštit šifry, vázat uzly, orientovat §e

v přírodě átd.

Jsem íád, že se i V dnešním - spiš
k pohodlí směřujícím wětě - najdou
děti, které pohodlí křesel u televizoru
a počítáče \ymění za palandy stanŮ
a klády U táborového ohně. A Wsněná
dobrodružství fiImů za menší, ale
skutečná dobíodružswí her
a objevování krás přírody a přátelství
kamarádů, Děkujijim zá letošní pěkně
prožiÝ tábor a přeji hodně úspěchů na

skautské stezce, Píotože skut€čný
skaut (skautka) to je filozofie na c€lý
život, Táké děkuji celému ved€ní
táboía, které obětuje část své

dovolené, aby se mohl tábor konat,
a všem, kteří nás finančně i jinak
podporují.
a J.M. a o,V,

Dne 28,8, při hloubení íozvodu
p]ynu byla nalezená ko§tra člověka na

Školní ulic;, př€d domem 387. Na
pozvání starosty přijel Mgí. Kos Petr
z Ústavu archeologi€kó památkové
péče, Brno, Píovedl ohledání,
zakreslení a zb}tky kostry odvezl
k dalšímu zjištění,

Kostra ležící o§oby byla směrována
s-J, v úrovni hlaw uloženy kosti další
osoby. Podle lyjádření nelze přesně
stanovit dobu pohřbení. Bylo Přislíbeno
podat informaci o výsledku š€tření,

B,P.

'l, ,

opravdu pío celé Víanovice
a daleké išřoké okolíje náše pozvánka
na Den otevř€ných dveří v klubovně
junáckého oddílu Jaguáři nad
knihovnou u příležito§ti l0, \^ýročí

činnosti,

N€bude chybět výstavka z historie
a ukázlf z činnosti. Možná bude
i nějaké překvapení. Teďto blavní: akce
se koná ]. řúna t.r, (neděle)od l3,00 do
]8.00 hodin,
l

§i

Nólez

Den oterňen

WonoÝicky obédsnik

Ja8uáři



Místní hcsiěi nezcrhÉlr Fotbcrlorró
rubrilrcr
polrrcrčuiechtěl bych se zmínit o činnosti

místních hasičů za Uplynulé měsíce v
letošním roce, Celkem jsme zasahovali
u 9 požárů a zúčastnilo se 54 členů
místního sboru. V naší obci jsme
zasahovali 7x. T€nto poměrně velký
počet požáíů byl způsoben hrou dětí§e
zápalkamia tím zapalovánítíály á také
neopatrností pracovnftů na česlcých
díahách. N,limo obe€ jednotka
zasahovala v obci Nová ves
a v Pohořelicích. lvíí§tníjednotká podle
poplachový(b p]ánů má lyjíždět do 15
minut od \ryhlášení poplachu shénou.
T}to čá§y jsou i snižovány díky
spojovácí technice, kterou má i naše
jednotka ve vozidle- Proto při zjištění
požáru nebo havárie, kde by měli být
nápomocni hasiči, by měli občané
zavolat na telefonní čí5lo ]50, kde je
snjlá služba,

Provedlá se oprava čerpadla na
vozidle cÁs-25 v Dínholci. Zakoupilj
jsme pro družstvo na soutěžv požárním
útoku nářádí a to §portovní savice. sací
koš a také součástky pro úpra\rl
č€rpadla PPs,12 pro soutěž v požárním
útoku.

Máme menší p.oblémy s mí§tem
konání nácviků. protože cvičíme na
asfaltovém terénu, kde nářadí (jako
např, hadice) trpí, N4ožná §e nám místo
na nácviky zl€pší po dohodě s místní
§portovní organizací,

Zapojili jsme se při uspořádání
lvlDD, kde jsme nrěli pozvanou
Vysokozdvižnou plošinu z veř€jného
záchranného sboru Hustopeče, Dále
byly připraveny discip]íny pro děti.
které byly za předv€dené ýýkony
odměňovány, Nakonec druž§tvo mužů
předvedlo požární útok, kteoý se líbil
dětem nejvíce, Bylj jsme také pozváni
na MDD do sousednívesni.e Přibice,

Koncem června j sme úspořádali pro
čIeny sboru dvoldenní zájezd do
Podhradí u Vranova. Zúčastnilijsme se
§outěžev požáíním sportu v &]lharech,
Probíhala také soutěž v Křepicícb, kde
§e náše družstvo mužů umístilo na
krásném ]. místě a obhájilo loňské
prvenstvÍ. Tato soutěŽ s€ konala na
špatném terénu, který byl způsoben
deštěm, Nejen, ž€ máme družstvo
mužů, ale utvořili jyne družstvo žen.
které začíná §outěžit také V požárním
útoku. V sípnu naš€ obě d.užstva byla
na soutěži v 8oleradicích, soutěž
probíhala za kúsného slunného
nedělního odpoledne. D.už§tvo mužů
se umí§tilo na 4. místě, Rozdíl mezi
třetím a čtvúém místě by] pouze o 25
lteřin. Družstvo žen skončilo na
3. místě,

26, ýpna se konaly noční závody
v Požámím útoku ve \4asaticích. Na takové

Tento článek sj musí př€číst každý
čtenář občasniku. Důvodem j€ aktivita
m]adých fotbalistů. řady chlapců.
!rychovaných v sK Vranovice, kteří htáli
dosud v okolních a dalších klubech
a kteří s€ koncem mě§íce dubna
domluvili a založili ..B" Ým sK. Po
jednání s př€dsedou oddí|u, proj€dnání
ve \.ýboru a doiednání podmínek pro
tuto činnost, začal tým koncern května
trénovat a v polovině června byla
\.Yřízena jeho r€gi§trace, Dne
23, červenc€ zúčastnil se poháíového
turnaje v Pňbicích, kde obsazuje
3, místo. od ]3. srpna hraje pod?imní
§outěž, zatím úspěšně.

zářazení hráčů:

Hame6kýondřej, l8

soukúp Lúkáš,20

KelblTomáš,3l

Halfar oldřich, 27

NohelJalomí.,23

ŠrámékJiií,29

Halfal MiIan,2l

.Ježa Múoslav,3l

Tlojan DaIibo1,2l

Trčka Michal, ]6

soutěži j§me byli popNé.
l J,R,

i _.:

Trenér:
Tťojan Pavel

Vé.lóU.í múžstvá:
NěmečekJiří

le tř€ba poděkovat všem. kteří se
pro Věc angažovali a zajistili počáteční
organizační záležito§ti, Z nich uvádíme
jen jména Rosťa Trojan a Petr Ri€hter,
Př€jeme hodně úsPěchů,

Info.mace z ,,B" týmuE PNnívlak na Bieclav odjíždíod nového nóýupišťě.Je 4.7.2000.

10 ýronovjcky občosark



Bozlosovóní - íoibcrl - m 2000/200l

sKvídnoýice,.x" - sehraje svoje Utkání domavždyvneděli od l0,30 hodin

sK Vranovice - slavoj Velké Pavlovice B

sokol Přítluky SK VíánoVice (?)

sXVraDovi(e - sokol Krumvíř
slavoj Podivín - sK vranovice
sK Vri novice - sokol Rakvic€
sokolTýne€ - sK Vranovice
sK Vranovice - soko1 Nosislav
Slo!,aD Břeclav B - sK Víanovice
sKVrinovice - sokol Popice
sokolV. Němčice - sK Vranovice
sKVranovice -TJ Moravská Nová Ves
sokol Pouzdřany - sK Vra Dovice
sK Vranovice - sokolV, Bilovice

fuci

27,8, - 9.00 hod
sK Víánovice - zetor Pasohlávky

3.9. -10.00 hod
sokol uherčice - sk vranovice

8.9. - 16.00 hod
sKVranovice - sokol Pouzdřany

10.9. ,9.00 hod
sK Vranovic€ - sokol Přibi(€

17-9- - 10,00 hod
Sokol stra.hotín - sK vranovice

22,9, - 16.00 hod
sokol Zaj€čí B - sK Vranovic€

24,9, - 9.00 hod
sK Vranovice, Dyn. Vel, Dvůr

1.10, "

sKVranovice - volno

8.]0. -9,00 hod
sK Vranovic€ - Dynamo Drnholec

] 5.10.
9.00 hod

sokol Popice, sK Vranovice

22.1o.
9.00 hod

sk v.ánovice - sokol lvaň

29.10,
|0,00 hod

sokol Dunajovice - sK Vťanovice

5.1 l, - ]0.00 hod
sK víanovice - sokolNovosedly

2, kolo- 1:],8, - ]0.30 hod
3. kolo, 20,8,, ]6.30 hod
4, kolo - 27,8, - 10.30 hod
5. kolo - 3,9, 16.30 hod
6. ko]o - ]0.9., l0.30 lrod
7- kolo- ]7,9," l6.00 hod
8- kolo- 24,9,- l0.30 hod
9, kolo- 1,10, l5.30 hod
lo. ko1o- 8,]0 l0,30 hod
1].kolo- ]5.]0, ]5.00hod
l2, kolo, 2,]0, ]0.30 hod
]3, kolo, 29.10,, ]4,00hod
l4 kolo _ 5.1], - 10,30 hod

§Nvf§8ovice,,B" - sehraje svoje utkání doma vždy v Deděliodpoledne
v úřední začátek

2. kolo, ]3.8.- ]6.30lrod
3, kolo- 20.8.- ]6.30 hod
4, kolo- 27,8.- ]6.30 hod
5, koio- 3.9.- 10.30 hod
6, kolo- 10,9.- ]6.30 hod
7, kolo- 17,9,, 10,00 hod
8, kolo- 24,9, - ]6.00 hod
9, ko]o - ].]0.- ]0.00 hod
l0, kolo- 8,]0. l5.30 hod

l1, kolo, 15,]0. - l0.30hod
]2, kolo- 22,10. ]5.00 hod
l3, kolo- 29.]0.- l0.00 hod
]4,kolo, 5.]].- ]3,30hod

sK Vranovice-sokol Novosedly B

start Vlasatice - sKVranovice (?)

sK Vranovice soko] Březí 8
sokol přibice B - sk vranovice
skvránovice soko1 lvaň B
sokol Dolní Dunájovice B - sKVranovice
sK VraDovice - DyMmo Velký Dvůr
Družstcvník Nikolči.e B - sK V.anovice
sK Vra|ovice - sokol l'opice B

sokol perná B - sk vranovice
sk vranovice - sokol přibice A
sokol st.achotín - sk vlanovice
sX Vranovice-Palavan Bavory B

Změny jednotlivich terminů nejsou Wtouřen},, přiče,nž kompletní rozlosováni
Všech oklesních folbálových soutčží s Uvedenim přesných termínů, tedy
i drUž§rva mužú A, B a žákťl SK Vranovice, byIo zveř€jněno ve sportovním
Ň.leniKu Bie.lav č, 19 dne 31, čcrvence 2000,

E Pokraaielne ýc nedOýání žiýotnko prosťiťdí.

odklidí ťo moiitc]?

Ná pozvání důchodců přišli do
klubu dne 22. čeNna pouze paní
Drápalová. pan Josef Fáron z Přibické
ulice a pánJosef Šťastný, Byli probráni
řem€slníci. obchodníci a další
podnikatelé Víanovic od minulosti až
do dnešní doby, Cilem je zpracovat
pojednání o této činnosti, o kteíé se
v kíonikách nepíše.

]menovaným si dovoluji poděkovat.

B,P.

vrcrnovic

vftnoÝjclšj, občdsník I]



Konala se ve dnech 17, , 25, čeíma

2oo0 v tělocvičně ákladní školy

z iniciativy ředitele PaedDr, §o!áce,

obrazv wsrávovali znlmí mln 
. 
se

§lovácka - pan cyPris. cemy, v,nxler,

D€mela, Baítl a p3ní Neuhausefova,

Předmětem výsta\y byty i uTl:cxe

niedmě§ že dřeva od panaJakubdka,
' §"";ástí v,ýstavy byly ulGzlry

neit;Dších vjNamých děl z odbomych

"átisi, 
tr.s.l žákú z naši áklaonl

{kólv. maliíské školy a Práce ÝiNamycn

k.ouztt st oty, v:"t,nn ta uy",""*"n"

dna wědčí o řadě mladých tal€ntú, xo€

'Miká nápaditost, představNost

i'r-tnost. z těch nejmenŠÍch mozno

"véšt staniká Škňouřila, Lucxtl

imeikalovou, z těch nestarších Mo xu

[1l,Ti&,.lTť.;i il"J';l
možno uvést řadu dalšich a Je tíeDá

Ďodotknout, že přibývá nejen talenlu,

;le i náío&osti učitelů v tecnrc

Předfiětech,

l _4l.,,o*",'l"jl".'j#:*,ifi3ffi y;::ffi:,l",]j,i1'"

l ?,l,,,ti

. 
+ÍÍt[,,"" í$iffi 

iti*l,i Bn

24.6.2000 řiil:Ťil'J::ť,."

3.7,2000

a .Ž""t"í ř,lil,,

Milan Fojul, Hustopeče

vitaliya MaíFová. t]kallna

B.P.

Řikl
Dobešovávenuše
Látetová Marie
Ásztalo§ ondřej
od€hítal Boh,jslav
Furcholr:í Helena

stejskalová Rúžene

Lislopad
'Iilšeíová Rožene
Š€bková Ludmila
soóor zdeněk
pražák Bohumil

vitulo/á Marie
kubíková Marie
ležek silve§tí
blapkavikor
klimešová Maíta
PitkM Maíie
xlouparová Marie
P.tíová Díahomiía

Doíko\,á Maíie

75lď Nádíažní 183

a3let Pinďulky 3m
7s let Úzká 508

81 let š*otni zez
7s let sadM 3l0
?o let U Floriánka 56

70 let Přísnotická 471

90l€t Lipová 394

70let No\rá 560

70let Pňbickáa89 _.-
Ba let lJ kouPal,šte a/ /

vážení občané,

obíacíte lisry občasniku 5e

ť:l.ffií;ťíH:1:T:#:;T§

l1*,$i:,j*,1;5,,:-"*
coliášovou, na které T muze(

:H;L:ť:T",;,"ů,#'-:,:;ffi
"u"t".oT*T#"H:' Pňspěli svýíni

il.íill*,Jlť.ffďťtr;
t""n. toi.o. t_ad., Němďek Jin, Jarex

Mazuch, vybir,l olin,lnt, Prezax, vU -

65let
75 l€t
65let
83let
87 l€t
75let
70let
65let
70let
70 l€t

Masarykova 19

Květná 202
Přibická 525
Nová 629
sadová 320
Nová 484
školní 322
Přísnotická 346
Pňbická 269
UtióG 237

Í)šcn, ndiint i bildnílil,t szfuini blalopio,jz,l " 
)ó tr"!šíJ, l"í

;;:;,,,:;;;,i,r,,,",. 
šÉ,ri,,t,okoilnosti, žiIDbIí p'ú:_

' *#;"$,h*;* iT!*ilry{:{iť"!",;:rux:l;
:i!::ii:,iňTll,ftbr=Ě:-lg-e*y=

ftaGfrfrq4@mu!úEú

I2

yrdlroýický občú


