
čísLo 4. PRoslNEc 2ooo. oENA5 Kč

slovo stcrros

Je konec roku, konec sťoletí, byl by
tedy čas ná Velké bilancování,
Zaměříme se jen na tento rok
a rozhod!,jící inv€stjční akce.

PlF, veškeré plánované práce byly
provedeny s měsíčním zpožděním,
všichni zájemci o přiPojení byli
usPokojeni, zde bych chlěl upozornit
občany, že plynárna provádí každý rok
kontíolu přístrojem, keíýín je nutno
přejet nad potrubím, To znamená, že
v romto prostoru nesmí být žádná
výsadba úedná se hlavně o keře
a stromy). Připojování dalších zájemců
je možné j€n prostřednictvím plynárny -

služebna Hustopeče, Brněnská uIice.
Zd€ budejiž třeba samostatné stavební
povolení- tj, projekt středotlaku (popř.

íozvodů) v domě -l tyjádření
pří§lušných správců sítí 0ME, JMP,vaK,

Telecom, sus) a souhlas obce, kteíá je
majitelem rozvodů. Áby došlo
k výlaznému zlePšení ovzduší ve
Vlanovicí€h, je nutné, aby plynem
toPilo co nejvíce domácností,

Kgnalizacc - situac€ s€ částečně
zkomplikovalá pomalýín tempem prací,
které provádí fir,na sAPs, Ke
zprovoznění čistííny dojde ihned po
namontování technologie, včetně
přečerpáva€í stanice u hřiště, Pokud
bude vhodné počasí, provede se
realizace PříPojek. obec nechala
zpracovat projekty na t}to přípojky a
zajistí i stavební Povole ní. Na občanech
zůstane jen Vla§tní proved€ní připojení,
Toto musí b:ýt provedeno mimo
současnoujímku, tj, přímo z objektu do
kana|izace, Každé připojení převezme
pracovník obce, bude dohodnuta

úhrada stočného (dle vodoměru nebo
paušál na osobu při odběru vody ze
studny), Výše stočného zatím nebyla
stanovcna. Věřím, že všichni, kdo
budo! mít možnost, se na kanalizaci
připojí, Další část obce se zPracovává
projekčně,

Co nového očelróvóme od rolru 200l

stojím€ na prahu nového stoletiale
itřetího tisíciletí. všichni, keříjsme se
tohoto okamžiku dožili, máme

Nevím, jakou kdo Iná př€dstavu
o tom, co budejinak a lepší, aleVšichni
toužíme a př€jem€ si blavnč zdraví.
štěstí a vše. co si vždy přcjeme při
nějakém výročí či jubileu.

stárší lidé si váží především wého
zdraví a úzkostlivě si přejí. aby jim
dlouho \ydíželo. Mladší lidé si zatím
hodnoty Zdraví příliš neuvědomují,
Píoto často přáníhodně zdraví b]foá pro
ně jen jakousi sPolečenskou formulací
při různých tratulacích.

Doufáme, ževětšině z nás s€ podaří
právě v dalším století si zdraví dlouho
uchovat a mámevelkou naději, protože

lékařská věda dělá velké krok}
kupř€du.

Přeieíne si i dobrý spokoiený život
celé naší společnosti. Věříme, že naši
představitelé dokončí úspěšně náš
vstup do EU, Tento vstup se budeještě
v roce 2001 řešit s představiteli EU,
Douíejme,že nám to lyjde a hlavně že
budem€ mít z tohoto evropského
seskupení užitek,

V rninulých dnech jsme popívé
volili5vé zástuPce do nově útvořeného
krajského zřízení, Jde o h;stori.kou
událosr, která se spusrí ],],200l, Krajc
u nás dřive sice vjiném uspořádání už
€xistovaly. ale podanci byli do nich
jmenováni nadřízenými ot8ány.

Také se těšíme na změny V naší
obci. Už isme 5i částečnč \,ryzkoušcIi. j ak

bud€me v přištícb letech ce§tovat
vlak€m, Zatím jsme si užili jen toho
horšiho. co s uýstavbou koridoru
souviselo, ale v příštím období to bud€
pro nás přecejen l€Pší,

TĚšiňÉ §e také že v dohledné době
bude ukončena kanalizace, plynofikace
a následóé úpralyVíanovk, kreré zátín za
ostatními obcemi silnč PokulháÝají-

Aještě pro Přiští rokjedna kulturní
událost naší obce - oslavíme 90, výročí
vzniku naší školy. Tehdy 5€ jí říkalo
,,měšťanka,, a do ní chodili žáci ze
širokého okolí Vranovic, Protože byla
pNnív našem re8ionu,

Jistěje toho dalekovíce, co bycbom
zde mohliWjmenovar, ale všichni5e do
nového století a tisícil€tí připravuj€me
a těšíme.
l

vrunóvicbú óbčds[ik

L,D,



PíVní kíajskévolby a dalšívolby do
SENÁTU, kt€ré se uskutečnily dne 12,

Iistopadu, se projevjly malou účastní
voličů. občané. unavení z hašteření
politiků, uznali za vhodné zůstat doma,
o tom svědčísiruace. ž€ vevíanovicích
volilo 29 % z ]493 občanů,

Výsledck l. kola voleb do SENÁTU

1, lng. Vladimír Schovánek
1 53 hlasů ..--.. ---.. -.,..,,....čLrřkoolice

2, Mgí, Helena omachlftová
98..................Nezóýbló kaídidótka

3, JUDr. Maíta strušková
56.,,,..,,,.,.,,...,,...,,,..,,,..,....,,.-KsČM

a, PhDr. Leo čuda
54,,.,.,,,,.,,....,,..,,,...,,...,....,,..-,,oDs

5. ln8.Jan Hajda
28.,,..-,,.-.,,,...,,..,-,,.,,,,..,,,,,,,,,.cssD

6. ln8.JosefBendl
l 7.,..,.,..-..........-.Nezóvnlý kandidáť

7. lnt, Lotar Indruch
2....,.....................Mladí demokraté

vý§|edek volcb do zastupitelstva
kťaje (za Vranovicc):

1, Čtyřkoalice,,.,,..,..,,.,,.,,.]41 hlasů
2, oDs,.,,..,,.,,.,,,,,,.,..,..,,.,,.,,.,,.,,..,85
3, KsčM,..,,.,,,,,,,,,,,,.,,.,,.,,.,,..,..,..,60
4, Nestraní.iProMoravu,.,,.,,.,,.,,48
5, čssD,,...,.,..,..,,.,,.,,.,,.,,.,,..,,.,..,.43
6, Moravskákoalice...,..,..,,.,,,,,,-,,I4

7. Rep!blikániMiroslavasládka.,,.8
8. stranazelených,..,,,,,.,,.,,..,..,,..,.8
9. stranazaživotníjistoty,,..,...,.-,.8
]0. Koalice Česká strana nár, soc,-

Nezávi§lí,,.,,..,,.,,.,,,,,,,,.,,..,,.,,.,,.2
] l. české sociálně demokr, hnutí,,.l
]2. KoalicePravýblok,,.,,,,,,,,,.,,..,..,.l
]3. stíana konz€rvativnísmlou\,y,..,,

V rámci okresu (\ybraných obc'
byly nl:j úspěš,]ější §trany:

oDs
Bova,!, Huýópď., Rakýice, Penló
4K
U h qč i.e, Něnč ke, Bók lod i.., H lohovec

rcčM
Bředov, Brod n.D!jí, Dobré Poh.Bulhary
čssD
M ilóýice, hýiš avka, H -Vé ston ice. vo lt i.e

V rámci okresu se umístily
jednotlivé stlany:
]. 4K.,,..,..,..,,..,..,..,,..,,.,,.,,.,,28,96%
2. KsčM,..,,.,...,..,..,,..,,.........23,35%
3. oDs,.,,..,......,..,,.,,.,,,...,.....17,49%
4- čssD,,..,..,...,..,..,,.,,..........lz-ao%
5. Nestraníci pro Moravu ,,.,,.,8,37 %

výsl€dek Ýoleb 2. kola do SENÁTU
(za okrc$:

hlg. vladimír s€hovánek,.,18 l9] hlasů

= 67,38'Á

Jako káždý lok, srejně iletos sevšichni
rčšíme na nejkrásnější svátb loku - na
VANocE,Jsou to n€jýěrši rádosri Především
pro náše děti. My, mámyatátové,5e rěšíne
na jejich nedočkavost, íozzái.ná očka.
sladké Ýýkiiky piekBpení a sPlněná přání
našich nejmilejších, V mnoha íodinách

Příplava na t}Ťo Události záčíná úž v tomto
období, Naše děti příPrály doma vidí
a dltějíse na nich také Podíl€t, chtéjí mít na
svén stlomečku §voje ozdóby nebo barevné
řerězy, V tonto snáženijim PomáhajíneLen

Pravidelně pořádaná akce pro
rodiče a děti s náZvem Den otevřených
dveří Právě př€d vánocemi se setkává
s vellťým zájmem, Dětise moctěší, že si
§polcčně s dospě]ýni uděiají

l

l

pestrobarevnou výzdobu a mohou
maminkám a tatínkům ukázat
i nejoblibenější hračky v€ školce.
Rodiče s€ v celoíočním shonu na chvili
věnujíjeD ajen dětem. Domů si potom
odnesou ty neikrásněiší ozdůblry
a hřejitý pocit ze společně \Tkonané

Práce,

Těšíme se ncr v

Slóvc na
vrýsostech Bohu
(t n.t zemi pokoi
tidern dobré rnile

svátky vánoční jsou provázeny
atmo§férou, jež je skutečnč
neopakovatelná, Jakoby z ničeho nic se
každé dítě snaží spatřit během
vánočních svátkú aspoň čásr království
kostelních a domácích betlémů.
Zvláštní atmosféra je Podmalována
neustálých hraním vánočních kolÉd na

každém nároží. v televizi av rozhlase.
Dětii dosPělí chodi po návštěvách,jedí
laskominy, přibí:lají na váze a sledují
relevizní pohádky tolikrát opakované:
o pyšné princezně, Princezna 5e zlalou
hvězdou na č€l€,,, a o NoVém .oce snad
čtyřicátou reprízu Dědy N4íazíka,

Proč nás Vánoce nenechají nikoho
lhostejným? Proč mnozí, kdo přes rok
na mši svatou nezavítají, sedí
o Půlnoční v předních lavicích a ani
nedutají? co seto s lidmiděje?co se to
v lidech děje?

Nelze odpověděrj€dnoznačně. Já si
ovšem myslím, že si každýv tuto chvili
nejen chce připomenout kouzelnou
dobu dětství, kdy sejakoby nenápadně
odhalovalo tajemsiVí všeobecně lidské
touhy daíovat a b]ýt obdarován, ale že
zároveň mnozí pociťují neoPa-
kovatelnou svátečnost těchto
j€dinečných dní Boží lásky, a nechtějí
být ošiz€ni o Prožitek sváto§tného
okamžiku, v k€íém se Bůh sklonil
kčlověh a na zem seslalz lá§ky k lidem
svéboJediného syna,jenž na sebe vzal
lidskou přirozenost,

Vánocejsou svátky lásky, Boží lásky
k lidem a lidské lásky k Bohu, k Božímu
synu,.ienž se stal bezbranný,n dítětem,
L:teré nás má znovu přivést k ntocnému
Bohu.

Přejivám všem pokoj a znoýuobjevení
touhy ve sýém |rdci po blízkoýi Jezulóťka,
jež je něžným znatnením skýtečnosťi 80ží
láškv ke koždénu z nás-

P. ,lgr, PřcmyslFaměra, o.Cr,
admjni§trátor exc. řk,farnosri
Ky šperk nad ohří

Jarmila Zajícová

vrunovický obč(rsník



zólron o evidenci o

ad l. Čeýence 2000 platí noÝý zákon

o evidcnci obyýoL?l č. 13312000 sb. Na

nejdůležiťější zmčny obsožené ý ťafiťo

zákané vás brchon ťímlo článke chtěli

Káždý občan nůže mítjenjedno nisto
tMlého pobrtu, á to v objektu, který je
ulčen Pro'bydlení, Mísrem tryalého pob}tu
se lozumí ádresa Pob},tu občana v ce§ké

Z piihlášení občana k trualénlu pobttu
ne9plývají žádná PráE k uvedenému obj€kiu,

Při změné rďáléhó pob},t! občan

Předloží plárný občanský p!ůka, a je

Povinen lfplnit a podepsar Piihlášovácí
lístek k tdáléňú pob}t!, který obsahuje
údáje ó Přihlašované osobě á dále údaje

Dále je občan povinen dóložk doklad
o vlastnictví b},ru Ďebó domu nebo doložit
opláhěno§ uživát b},t nebo dům a nebo
předložit úředně ověiené pisenné

Potvlzení opfávněné osoby o souhlásu
s ohlášením změny místa tNálého Pob,tu,
Takové poďžení se neryžaduje v piípádě,
že oprávnéná osoba porvldi sóuhlas před
zaňěstnancem ohlašóvny,

Pii hlášeni změny místa t.ÝBlého póbt,tu
zaplatí občan spláWíPoPlarek 50 Kč,

za občana nůž. změnu !ryalého
pob},r! ohlásit jim Pověiený zmocnčnc.]en
ná základě ověřené plné noci,

ohlašovna lózhódne o zf!šení údaje
o mistu tNalého Pob},tu, bylli záPis
proveden na základě neplátných nebo
padělaných doklódů nebo na návíh
opráWěné osoby. Plokážc li se, že zaniklo
užívacíprávo ób&ná k objekŤu,

Pii zňěně mista tdaléhó pób}{ú i při
znéně stáW Ďebo příjmení, ohlašohá
odstřihne ložek oP a rydá o réto změně
potvrzení, s tínto poNrzením si občan

Požádá nejPozději do l0 dnŮ o qstavení
nového oP, mít plainý občánský púkaz je
póvinnóst obaana, nikoli plávo,

v piípadč, že občan ukončil tNalý

Poby,r v České lepublke, je Poviíen rlro
skutečnost nahlášit nejpozději do I0 dnů
ohlášovné podle mísla tfualéhó pobtí(

(aždou zmčnu v tNalém pob}ŤU

ohlášovna do l5 dnů nahlá§í pkemné

l€]i víc vlastnild daného objekru,
nahlási olrlašovna 2něnu tonu vlastnftovi.
ktelého Přihlášovaná osoba uved€
vpřihlášce.

K PřechodnéňU Pob},t! se od 1.7,2000

Posky,tování infofmací z infolmáčniho
systénu, zák, č, t0]/2000 sb. o ochrlně

osobnich údajů a o změně někteíých

obyvateli stalším! 15 ler ná zákládě
písemné žádosti poslgtne ohlašovna místa
tíaalého pob},r! údaje vedené
Ý infólňáčniň systému kjeho osobě,

To znan€ná, že nikomu nebudou

Posk}továny žádné údáje ojiné osobě.
pokud §i občán bude žádat o osobní

údaj Písemně, musí být raro žádost
opatřena úředně ověienýn podpisem,

Za teoto údáj záplátí žadatel splávní
póplarek ve ýýši 50 Kč,

vyiižoÝání pášů a občanských plůklzů
od I.7,2000je také možnostryiídir na

oÚ nový občanský pínkáz, nebo Pas.
občanské Prúkazy
olrčan si ryPlni žádost. Prucovnři

předloží stá.ýoP, nebo potvEeni o oP, dál.
rodný list. ženaťý, vdaná oL, vdoveda/ UL
ňanželá, íozvedení Rozsudek o ro^odu
s íázílkeN o naby'tí plávní moci

U 15,ri l.tých je nltié Pii wřizování
doIožit poNízenío státnim občan§rví, Toto
ladává okl€sniúřád, odd, WitřnÍch věcÍ. Pii
ryiizováni je nutný doplovod íodiče
(vlasrniho), rodný lisr dítěte, oddací list
lodičů a PoNíz.íí z oU o rryalém bydlišti
dítěte, splávóí PoPlatek zalastaÝenije l00
Kč, V přiPadě, že dítě má již lydáĎý plátný
pas Čn j" nouno doložit občaNtví tímto
pasem á doklad o státním občansrví óení
nurné lTř'zovat, Uiední dny ná okú jsou
v pondělíave středu od 8.00 - l7,00 hod, Za
lyřízení oP se |eplatí žádný poplárek.Jen
v PříPadě, že byste chrěli!,]'měnu Platného
oP ná vlastní žádost, potom byste záplátili
l00 Kč,

Při lyřizování pasů s€ Posrupúj.
obdobnějako U oP, občan siryplní na oU
žádosr, předloží Potřebné doklady (ják již
bylo uvedeno Výš€) + ] fóroglafri,

splávní poplátky|
občan slaÉí ]5 Iet,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,.,,200 Kč
óhř.n dn ]5 lÉt.,,,..,,,,.,,-,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,50 Kč

zapsánikaždého dirére do Pasu , ,,, ,,,,50l<č

Lhůra plo !rylizeni oP á pásů pies oUje
30 dní,

Pokud chcere lfřídit Pas rychleji mu5íte

občan sla!ší ]5 let,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,..,,.600 Kč
Dbřán dó ]5 let,,,.,,,,.,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,]50 Kč

Do 3 dnů
občán slarší ]5 let,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,400 Kč

občán do ]5 ler..,,...,,..,,.,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,]00 Kč
o d3liích změnách vás budeme včas

!

wdĎóvickj; óbčdsDík

Ms

Tod<rví psi

Další §mutná událost se §tala

]3. lístopadu ve 14,30 hodin, kdy
chmelftův chlapec si ryš€l ven před
dům hrát. uběhlo několik minut a na
pozornění pana Dlly, občana

Vlanovjc, kteď §e v kíirické chvíli
nacházelv ulici. byli rodiče uPozorněni
na nešťastnou událost, kdy by! ch|ap€c
pokoúsán psem pana ondtáčka,
byd!icfto v sousedství.

Zásahem íychlé zdravotní služby
byl chlapec převezen do dětské
nenrocnice do Brna, kde poležel až do
soboty 18.11, Pokousán byl na pravé

ruce a Pravém boku, Nejvíce na pravé
noze, kd€ byly rány nejhlubší, l přesto,
že celý případ byl zveřejněn televizí,
riskem, máme za Povinnosr zveřejnit
ruto událo§tv našem občasniku. Došlo
opět k nezodPovědnost;, kdy jeden

z volně pobi}ajicích psů po vesnici
způsobil zranění malému chlapci,
V celém Případěje i trochá nedbalosti,
neboť psi byli volně lYpuštěni a Debyli
očkováni proti Vzteklině.

oblacíme se na občany, aby
věnovali télo záležitosti větší
pozornost a to z blediska, že I
- nebudou po!štět volně p§y na ulici
- psi budou očkováni
- budou nosit ochrannou známku
- uvedou majitele toula\.ých psů na

obecní úřad,
Pro obecní úřad §e zd€ naskýtá

při]ežitostučinit ráznáopatřenívíámci
celé obce a úplatňovat sankce na Dto
majitele psů b€zdo,novců,
l B,P,

2.10. t.r, došlo v obchodním domě

Jednota ke vniknútí zlodějů do
prodejny a ke zcizení zboží v hodnotě

Přibližně 100.000,,Kč, Pachatelé po
rozbití boční výlohy kladivem pronikli
do prodejny a skladu a tak odcizili
různé díUhy zboží, které
píavděpodobně odvezli dopravním
prostředkem. Po přúezdu polici€ byl
zajištěn psovod, kte rý zaj istil stoPy až k
dřďoskladu, kde stopa zmizela. Dosud
nebyl pachate1 zajištěn,



součásti ZákIadní školy Vranovice se od
18. záíí 2Do0 slal školní klúb, kte.ý byl

v uvedeíý den slavnostně otevřen za účasti
ředitele Školského úřadU v Břeclavi pana

PhDr. Leo Čudy, ý3rosty obce Vránovke
pana oldřicha Vybílala, ňíštostárosty Pana
ing. Jároslava Pez]an. stálosty lvaně paná

in8. Pavla Klak3, starosty obce PouzdiáDy
pana Josefa Xondlela a dalšich pozkných
hostů,

Budova bývalé školní jídelny přesrala
sloužit svému účelu v roce 1996, kdy se

ku(hyně s jídelnou přestěhovála do budory
U Floriánká, Hledalo se účelné \ryužití, ale
objekt \yžadoval celkovou íekonsrrukci
a Přístávbu nového sociálního zařízení,
v pokládně obce se nášly investice na

rozsáhlejší Úpravu v letošníň roce,
Rekonstrukci budory plováděla firma ]3Pez,
na wbavení náb}tken se podilela fiíňi
Arbor a firma Náb},tek ]\,4ikulft.

8ěžný provóz pak začalÝúrerý ]9, září
2000, PNnídny se přišlo podívát až 50 děti,
dnes do klubu dochází pŇměmě 25 30
dětí denně, Činnost tohoto zařízení je
lozdělena na dvě části. V době od 13|00 do
]5:0o hod'n je ía Pro8ramu volná iízeĎá
činnost spočivající v odPočinkové činnoýi
dětí, mezi kelou patří §polečenské h.y,
poslech hudby. píá€e ía počítači nebo ná

kláveso9ých nástróiích,
Druhá část Práce je orienlována již na

zájí]ovou činnoý kloužkŮ, Dětiod pondělí
do Pátk! tak navštěvují kroužek ýýtvárný,
vař€ní, šikovný(h ruko!, spo.tovní,
dfamatický, pěvecký, §chází se zde redakční
lada školnino čašóPisu, šachistický ále
i.ykloturi§tický kloužek.

E výuka wření ve cýičné žákoýské

Pro výukú volileliého Piednétú vaie|í
!ryužíváňe Niólo! školní kúchyň, Zde se
žáci pod odbonrýn vedeníN seznamují
s Příptávou pokrmŮ, se zásadani §právĎé
výžiry a stólování, Dále PŤedpokládáme, že
celý óbjekt budemewúžívát k pronájnU pró
různé rodinné a §lávnostflí Příležitosri,

Pravidelno! činnost zajiširúe
\.ychóvátelk Pani Hani H]adftová, studeít
peda8ogické fakulty pán Tonáš Janík a na

čiNrosti klub! še Podi]eji i další ryučující,
též externí Pracovnki škóly.

stalo sejiž priÝid]en, že škola pořádá
soutěže plo žáky školy, mezi které již
tladičně P3lří DŘkiáda, PřesPolní běh.
Vránóvický ďavík. or8anizáci těchto solltěží
a dalšich neprávidelných akci zajišiuje
!,]r(hovatelka klubu. V pro§inci školníklub
připraví filmoýý lesti!ál. vánoční konceft,

pro děti předškolního věko mikuláškou

v .plé náší škólé, včetně mateřské
školy, školní jidelny, školní družiĎy
á školního klubu se po celý íok 2000. daři

Plnř hlávíí úkoly v oblasti ýýchova
a vzdělávání. Naše prá.e je obohacováná
ó nové poznatky a zkuš€nosti. V ČiĎnosti
školy spoléháme na pomoc spoízorů, mezi
kt€ré v letošním loce pátřily firmy.]apez
Vranovice, Atrax Metál, ]\.1anon. Nábytek
Mikulft. obcbod Toncr, Autodóprava
Kdhler. Eurookna, Pn€useNis Baltoš, Rea

lvaň a další,
Blíží se koné. rok! a s nim i počáték

třetího tisícilerí, Při této přiležitosti chci
popiát všem Placovníkúm školy, rodičŮm,
ale i nejšřši veiejĎosti úsPěšné !rykročení
do nového roku 200],

t PaedDr, Mastimil Kropáč.
ředirel školy

sPol€čňé ..llótlí !.
u3kt oárito|

30. září, spolužáků ročnílG 1927

a 1928 v€ snack baru. sešlo s€ celkem
4l osob, včetně rodinnÝch příslušnftů.
Dokonce přijela naše spolúžačka Věrka
Škrancová (roz, Tománková) i se §výŤn

manželem áž z Austrálie, setkánívšech
bylo velmi přátel§ké, zvláště nás

upoutaly zajímavosti ze života najiném
kontinentu, Byla pozvaná i paníučitelka
Kordftová á pro zpestření chvíle i pan

Josef Šťastný, keú nám zabrál na

harnroniku. Rozešli jsme se s přáním,
abychom se za rok opět sešli Všichni
počtvrté.
l

l

30. září dále oslavili společné životní
jubilelm 55 let občané ročnftU ] 945 a to již
potřerí, ze 34 oarozený.h (14 děvčat a 20
chlaPců) tohoto dne se sešlo 23, Vzpomínky
na školní léta, Ďájovou a další roky včetně
spolužáků, kteří již odešli, stejně tak jako
zpěv a tanec naplnily prostor odPoledne áž
do nočních hodiD. Výzdobo! sálonkU
v hostinci ,,U Fiálů" se stál i praPor ločníku.
|e§tliže naše předcházející setkání byla
v rozNezí 5 ]et, pak Určitě si to příirí rók

J.D,E próce dětí ve školním klubu

Yronov?'cký obča§r]ř



Přestcvbc železniění stcrnice před
dolroněením

Díe 1,7.1997 byla zahájená stavba
železničního koíidolu tlatí Bředav Bmo
stavbou Bíeclav 5tátní hňnice - Vlanovře
(mimo), Ncjnáloinč.jši t.aťový ús€k této byl
ňezisrániční úsek Šak}ic. vianovice
v óbo! traťových koleiich s Wbldováním
pěli mostní.h objeků z ni(hž největší byl
železniční nost přes ieku svlarku,

Dálšistavbou, kteíá byla záhájcna dne
5,1.1998. byla srávba Brno V.anovice
(mimo), Tietí stavbou tohoto tíaťového
ú§eku byla Přestavba žel,5t, vriíovice,
Pmín obJekrem stavby byla postaÝ€na
b}Ťovká ná ulici Piibické, aby ňóhla být
provedef,a denolice žel, donků a vodárny,
Po plovedenýdr přípíamých pr.cích
v zimnkh měsícich íoku 2000 bylo dne
3 dubnJ 2000 qpnuro zabezPeCovJLí

Íá' zaiizen, a nahíJzLnó pro\lzo m

" zabezpečovacín zařízeníň a dne 7, dubnd
2000 byla zahájena rekon§ríukce liché
kolejové skupiny, Dne ]0, dubna bylí
§ncsená ocelová lávka nad kolejišrčn žcl. s!.
vránovice. kt€íá sloužila k příchodu
k vlákům ve snělu Pohoielic€, kdy áž do
dokončeni ýavby podchódu prc cestljící
by| piichod a ód.hod k vlakůnr ve smé.u
Póhořelice s jistými !iziky plo bezPečnost
cesfujícich v úlovni pics plovozovaDé
kolejiště, stavbá Liché kolejové skupinybyla
dokončená dne 30,6,2000, bylowbudováno
ostrovní úvýšené nástupišrě mezi 1, a 3,
dopfaÝní kolejí, včetně zhláví
á rekonstruováno nášrupiště sněl

Rckonsrlukce sudé kolejové škUPiny
byla zahájena dne 7,7,2000. Byla Plovedena
rekonstíukce doprawích koleiíč,2,4 á óde
dne l5,9, zrekonstruován oblook 2. traťové
koleje á zhlávi ve sňěru H.Ušov.ny U Bfia,

a L Taró stavba byla dokončeóa dne l5,Io,,kdy
byl lovnčž zplovozněn podchod Pód
koleiištěm pfoce§tují.í, ód !ďplavn i budola
na osrlóvní násrlPiště a na nástupiště pró
viakf ve smě.U Pohoielice, PředPoslední

částí stavby bylá od 16,10 rekonstrukce
oblouku ], trálové koleje a zhlavíve smčru
Híušóvány u Blna Tato srávba byla
dokótiena t 5,1 ],, včetnč rekonstlukce žel
přechodu za zhlaVí kolejiště,

Ve dnech 9,-l3, plosinc€ by mělo být
zPlovozněno modelnizóvané zábezPe-
čova(i zaiízení typú ETB-JoP, ktelé je
ovládáno výpoč.rni rechnikou, kdy jízdá
vláku Přes žst, Vlanovice á v celén
koridolovém úseku rekonst lované t!atě
blde až rychlosrí l60 kíl4]od,

V zimní.h měsících róku 200] bude
provedeno lanalování prostor plo cestujicí
ve výprávní budově a v jalních měsi.ích
blde ploýeden nárél íasády výp.avní
budor}, Rekónstrukce žst, V.anovic. byla
financována z plostiedků Evropské lnie
2 fondu Pháre. investorem stavby bylyČeské
dráhy, s,o,, Divize doPíamí cesty o,z.,
stavební sPráv. olomou. dva hlahí
dodavátelé siavby byly DsH olómo!caAZD
pláha včetné d.lších subdodavatelů,

Velňi neg3riwě na Prostiedi pro
cestujici Působí v nově lybudovaném
podchodu vznikájkí,,umělecká di]á"
3 soútěžení, který cestující nebo sóád
necestujicí otiskíc spódek své obuvi o now
sténu pódchodu co nejvýše. Rovněž rák
srěny výpravní budolTjsou plny óliginálnkh
,,uměleckých děl", krerá určitě neplo!€dějí
ce§tuj í.í, Ty,to popsané negativníjely aješrě
mnohé jiné znehodnocUji wbudóvané popř.
rekonstruoviné prostory stavby a okoli žsr.
vránóvke, Jsou mnohdy k.iiikoU ceštujících
a občanů V.anovic, kreii všákjso! v tomto
sňěíU velĎi shovíÉví nebo až lhó§rejné
k Wbudovaných stavbáň á poškozováni
najďku Čtských dlah a také obce
Vfanovice. cestující á občané Vlanovk -

važt€ sirohó, co bylo rybudováno,

r lns,Jan Bilíček- přednosta stalice

Mikulóšslró ncrdíllrc
Dne 4, Píosince byla lspořádaná

v klubu důchodci mikulášká nadí]ka,
vétšinou Plo důchodlqDě. kerých 5e rád
sešlo jako vždy přcvážíá véršina, Nadi]ku
uděloýal MikUláš (Novotný). čelt, kteťý kde
kóho plácal koš!ěten ,předevšíň pan3

Bednáie (pí Kncblóvá), zaPočá.ý večer (18,

hodinoú) Proběhl za s!řídného Pohošrění
1piispěnín pí B.dnáiové) ce]os!ánlč
Uznávanými trubičkami, o něco Poždčjitaň
piišel nás unáný hJ.mónikái PePa Šťastný.
krclýchrěneó!ědon!tilPřítomnéz3zpívat
pál pékných písniček, Náš obecní klonikář

Požádál ó poňoc všechny důchodce při
doplňování obeori koniky, což mu vétšina
občanek a občanů potle§kcm piislĎili,

celá akce byla vcllni pěkně
připravena v no{ých místDost€ch
střediska, za což možno poděkova!
panu Bednářovi a všcm ostahím, kteří
se podíleli na přípravě a Průběhu
Přátelského posezení,

vrdnovjcky občo§ník

lclr isme ve
vrcnovicích
nclrupovcli před

V minulém čísle občasniku.j§me si
zavzpomínali na to, jak jsme ve
Vranovicích nakupovali v potravi-
nářshích obchodech, Dnes můžeme
pokíačovat !ryčtem prodejen
a píodávaného ostatniho zboží, chci

.ien upozorDit na to, že vš€chny
obchody se nacházely v rodinných
domcíth příslušných píodávajících.

Maso a ma§né výrobtf (salánr,

klobásy, toč€ný salám) prod ával p. Losa,
Hrbotický a sekený, Zviřata §i
lykupovali u soukromnftů, sani je

Poráželi, K delšímu uchováni
a skladováníma§a potřebovali led - ren
se lámalv zimě na PasNish, Drůbež si
ob]vatelé chovali na svých dvorech
nebo siji kupovali odjinýcb chovate]ů,
V obchodech k prodeji nebyla,

cukrárnu vlastnili dlouhá léta
Plchovi, kteří rryráběli a prodávali
zákusky i doíty, různé cukroví
a čokoládu. Zajímavý byl i plodej
zmrzliny, který se uskutečňoval nejen
v cukrárně samé, al€ p.Plch ji pravid€lně
po nedělním obědě prodáVal

v prodejním vozftu po obci, Na svou
přítomnost v ulicích Používal
charakteristické zvonění.

sladkosti typu cucavé špalky,
rurechí m€d, šUměnlry apod, bylo
možné zakouPit ive stánku přímo před
nádražím, Zde prodávala pí. Tomešová
a později p, Krymlák, který míVal na

prodej i někerou zel€ninu, sladké
zboží jsme chodili kupovat
ik p. Horáčkovia Novotnému.

Pekaři působili u nás ve vraDovicí€h
tři. Byli to P. V€selý, Haxa a Dvořáček,
Pekli chleba, rohlí}.f i sladké plecliky,
které přímo (i strouhanku) nejen
prodáVali, ale i dodávali do

Potravinářských obchodů, MDohým
hospodyňkám pckli domácí chleba,
kteď si z domu přivezlyve slaměnkách,
Také hodové a svatební koláče si lidé
nosiliupéct, Byla to pěknáfuška přinést
syrové a odnést upeč€né koláče na

zapůjčených Velkých pekařských
pleších, Ženy je nosily někdy i Přes



Iok isme nokuDovojj,.,

celoL] vesnici po dvou pod každoU
pažíjeden plech,

ovoce a zelenina se prodávala
u Kudlů a u N4artinců. Chodili jsme

kupovat většinou cizokrajné ovoce
pomeranče, citíony. ostatní ovoce
a zelenina se pěstovala na zahradách
a polích,

Ve Vlanovicich jsre mohli koupit
ijiné zboží, Byl to třeba prodej papíru
a školní€h potřeb v prodejně
pí.Štunnové a Později její dcery
pí.KarpGkové, Tento obchod byl

Yýhodně umísrěn přímo naproti školy.
Textilní zboží, hlavně metlové

a galanterij, prodávali Nláchálovi,
p.Nermut a pí.scháfrová, zajímavý byl
obchod pí.Majerové, kde jsme

nákupovali nejen tatanter;i, alc hlavně
tisky kuchařek, deček, krajek do
kredenců ajiných ozdob, které si ženy
samy \Tšívaly.Jako doplněk byl Prodej
levných cukrovinek určených Pro děti,
které doprovázeIy při nákupu maminl§r
nebo babičlry.

olruv od firmy Baťa byla nabízena
v píodejně dnešní obuvi, byla zd€
i opíavna obuvi a punčoch.

V dío8elii dlolhá léta působil
p,Řičán.k, který Plodával kroně
drógistkkého zboží i tieba Perlolej, lih,
snetáčky, lopárky, rŮzné druhy pometel
aPod, Zájímavé j e, že Plodával i někteÉ léky
(slPloval vlasrně lékálnu) á ráké !ůzné
potiebné chemikálie pro domácnost

Kuiákům Ďabízela tabák, ci8a.ety,
vilžinka a jiné kuřácké potřeby
pi,Konendová a Dobešovi,

v naší obci j§r€ ňohli kólPit
i kloboúl9, čepice, šály, rukavice, kravaty
v kloboučnictví U Zajíců,

Prodej uh]í provozovali Laza.ovi
a p,Ud]an, Uhlí5e píodáváIo v Plostor! za
nádlažím á železničáii si svoje depltánrí
úhlí ódebiŤali Přímo , PřistaÝených vágonů
v plosto!U nádÉží ĎáProti skladišti,

Po váke se dalo koupit i železáiské
a Průnlyslové zboží v prodejně známé pod
názven Kovomát, kteiý sPlavovalaJednota,

Ják je zřejmé z tohoto vzPoňínání,
obchodů bylo u nás celkem dost
a nábízeíého zboží výběl, Do v.anovic
dlodili naklpoÝar i občáné z€ solsednkh
obcí - hlahě z přibic lvaně á uherčk.
Myslím, že byli většinou 5e službaňi
nGtních ób.hodnftů spoko.jeni, Prolože se
náše obchody- v celku oeněnné Podobě -

udížely po dloúhá léra,

l

snie se bcrvili
sklrečnostije, že každého 2 nás zájímá

a bavi něco jiného, ro je sámozřejmé, ale

Podstatnéje. že se dovedeme Piiležitostně
serkát, spólcčnč si Plonnuvit podi5kutóv3t
a pobávir se, Toto Považuji idncs zá
důležité - důležité najit sičas á chuť,

píoto 5€ ivl.rošníň loce navazovalo na

akce v ób.i záběhnlté a tladiční, ktelé je

Potiebá údržef v PodÝědomí nás
sPoluobč!nů, Jedná se o ákce sPorlovní.
klhumí e sPolcčcnské, Tedy klátká

začálek loku bývá vc známení Plesů,
Letos. stejně jako v loce minuléN. si na
ol8ánizáci tlouflá Pouze TJ sokol, V Piíšrí
sezóně, kte!á se laápem bliži, ulčitě
ol8anizáloíů piibude, ale důležité jť,
ábydlon nezůslali stíanou i ňy všidnli
a přišli sc spolefuě Pobavit,

V ňěsici bieznu bývá každoloóri
ochutnávka Ýín, V kvérnu rladičDi májoÝá
veselice - letos 5e pied§rávil Průvod
kloj ovaných déri, kclý za doplovod! hudby

Ti€tí nedělc v ýPnU bývá lylr.arena
pío hody. Letošním nebývale piálo rePlé
počasi až do lannich hodin, Pódčkováni za

PiíPíavu parii Pořádatelům. §K Vlanovicc,
Lz. sijen piárpříštč vtomto kíá5nén lcrním
měskihojlrou úča5t nás ýšech,

Plavid.lná setkáni mají piedevšiň
piíznivci tnístnilto folbaloÝého klúbu sX
Vlanovice, kteií 5vou účásti Povzbuzljí
donácí špo ftovce, V čeflen ci byl na zdejšíň
stadionu uspořádán i meristátní forbálový
zápas meži ženškými dlužstw cR

Výlazných úspčchů dosáhl Ietos oddíl
siloýého tlojbóje sokoja na N4istlov§ká cR,

Určnč méně plofesionálně, záró však
za velkého nadšenírěch ňenši.h, uspoŤádal
mislnísvaz ke Dniděrí rybářské závody na
stříb!ňáku, Pló ostanrí zorganizovala
základníškolasou!ěže nafótbálóvémhřišti.
Ze spoltovních akcí ntlze nevzPomenout
účasl mládežc ná letošním xlll.
vš.sókolském ďetu v píaze,

zdalšíchkul!uíníchákcíjcrřebazminit
konceny hudby dUchovóí a vánočni koncert.
které káždoročně Pořádá pan učir€lsmáldá
á jež si zGkávají stále větší piízeň,

Také ZŠ se Podi]í nó dění v obci.
Kukumkh rystouPení ke Díi ňár.k se

účáslni i ti nejmenší, L€rós byla dokončena
lekonstlukc. školního klubu jehož cilemj€
další rczvú en í záj mový.h álcivřnašich détí.

Vý?nannou údálostí v květnu byla
píiňiční mše. kterou celebrovál nově

wsvěcený knčž Přemysl Jan FaněE, TUto
§lawosrní událoý pložíÝala celá iada
mísn]kh sPoluobčánů,

V čeNnu se uskutečnil zájezd dó
Máhenova divadla na představení NetoPýl.
všichni víme, že v obci aktině pŮsobí

Uíčirč jsem nevzPomnělavšeChny akce-
To aninebylo cnem. Mélá jseň snáhu po!ze
piipomenout, že zde žijeňe všichni
sPolečnč, Že je občas Pěkné se sPolečné
sejir, zavzpomínat a téšit se na příští

§,

l MD

Dne 24,10,2000 pořádala ZŠU ve
Vranovi€ích konceft sc zajímavým
názvem:,,Učirel a žák", A opravdu,
\.Ystollpili zdc pan N,ígí Pave] K.aróchví]

a jeho žák pouz€ devítilerý Zdeněk
Bártl z Ulrerčic, Toto \,rystoupení bvlo
ojedúlěIé, protože ne všechny
u,nělccké školy se mohou pochlubittak
nadaným žákem a \Ynikaj ícími výsled ky
svého svěřence a tím samozřejmě
i dobrými l.ýsledky samotného učitele,

Jako hosté zde !rystotlpili N4gr Nlartin
Švajda - Violoncello a flétnové trio zUŠ
vlanovice - Ivana Pezlalová, Jitka
KrchňaVá aJaroslava Kunstová žálryně
paná čitcle Antonína Šmardy ,

Byl to vlastně l. koncert tohoto
druhu ve v.anovicích a.je snlutné, že si
ho přišlo posle.hnout jen tak málo

návštěvníků, vždť tako\.ý koncert, kdy
vedl€ s€be ýojí učitel a žák nepořádá
ZUŠ každý rok. Ulčitě všichni, kdo si
tenlo koncert poslecbli , bylj spokojeni.

Zdeněk Bá.d se zričastnilve dne€h
10. ]1. lisropádu celostátni §outěže
pro mladé taleniované klavíristy,, Pro
Bohemia". která se uskutečnila Da

Janáčkově konzervatoři v ostíavě, kde
z 20 so těžících z celé republilry

Př€ji Zdeňku Báftlovi ještě mnoho
takoÝých kónccrrů á Panu ]!-{gl (latochvilovi
(v současré době wučUje ná Jánáčkově
akademii ňUzických uměnív 8lně). a oejen
jcmú, ale i celému kolektivu učitelů ZUŠ ve
Vranovicích hodía tákoq'ch nadaných žáků,
Á při výuce těch ostatních žáků jim přeji
mnoho t.pélivošria peúlých neruů,
rMc

Konceri,,Uěitel cžú'E"

L,D,

Vraaovický občasnik
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V lisropadoq/ch dnech si pío nás
kolekriV učitelek a dětíz mateřské školy
v€ Vranovicích připravil bohátý kUltumí
program, kdy se rodiče io§tatní
zúčastnění mohli přesvědčit
o šikovnosti s{ich ratoleslí a §naze
jejich wučujících připravit tel]to
program co ndpestřejší,

V prostorách obecniho úřadu ve
Vranovicícb se dne 28,11, konala soutěž
Vranovich/ slavík pro děti z ntateřské
školy a prvního stuPně základní školy,
kde dčtj mohly předvé§t svůj pčvccký
talent, Jejich výkony hodnotila porota,
složena z učjteltk a z řad rodičů- celou
hUdební §outěží píovázel P, Janík
Tomáš, kteď svý,lr svěžím, veselýnl
a \tipným Plojevem pobavil nejen děti,
ale irod;če a kol€ktiv přítomných
učitelek. N tno Podotknout, žc léměř
každý malý zpěváček si do,nů odnesl
ale5poň sladkou maličkost.

přištíden se konalv mateřské školc
Den pto rodiče, kdy v průběhu celého
dne mohlirodiče navštívit děti přímo ve
třídách a přihlížtt rak Pro8ramu
běžného dne lhlavně řízeným
činnoslem a hránl), Maminky
(nejčasrě.ii) se tak mohly přesvědčit, že
o íůznorodost aktivit se starají paní
učitelky oPtavdu zodpovědně a s[věle,
svoje děti mohly maminl§, sledovat při
organizované zábavě. kdy každý den
paní učirellry připravují pro děii
nejrůznější činnosti a úkoly, které
Podpolují jejich duševní rozvoj,

V odpoledních hodinách se Pnk
íodič€ sPolu s dětmi mohli zúčastnit
\,}tváření nejňznějších \,ystřihovánek
a výrolrků na miku]ášskou témariku,
což přúeNnou á sponránní atmosféíu
dn€ jen podtrhlo. Ty nejzdařilejší
výtvo.y, jako hlavně č€ítilry, andělíčky
a [,likuláše. můžete shlédnout na
výstavce V přízemí MŠ.

s blížícími se vánočními svátky
a koncem roku nám pak nezbývá, než
popřát dětem, aby sejimve školce srále
líbilo a jejich panún čitelkám
a vcškcrému Personálu h|avně hodně
tlpělivosii, bouževnatosti, mnoho
inspirace a dobďclr nápadů v jejich
další práci.

l Zá.odiče Hrdličková Marlina

víqnovicw občúsoík

Mc

Historie sníšeného sboru při ZUS
ve vrcrnovicích

N4usíme se vrátit o dvanáct let, do
roku l988, kdy do základní umělecké
školy ve V.anovicích přišel uót pan
učitel Antonín Šmarda. už tenkrát se
pokusiI sesťavit smGcný sbol, sice ne
ve v.anovicích, alc v přknoticích. začal
tehdy asi s dv.cctipěti členy sboru,
Zkoušeli v přisnotickém kost€le a kdo
zná místní pomčry dá mi jistě za
pravdu, že podmínlq ke zkouškám
neby]y ideální..]iž v íoce ]990 pořádalj
svůj l, Vánoční koncertve V.anovickénr
ch.ámu páně, ,,Účaý byla velmi malá",
vzpomíná Pan Antonín Šmarda.
,,učinkujících by1o ví€ než diváků", Ále
to lremohlo pana Šmardy ani členy
§boru odíadir, V}tNaliv tradici, kerol,
zača|i- Pomalu a jistě si získávali své
příznivce a rozšiřovalisvé řady, Každým
rokem rystoupili vždyVe Vánočním čase
se svým pro8ramem. Na svůj
lV. Vánoční koncert v roce 1994 si
přizv3li hosťy - sbor a orchestr
z Třcbíče a o rok pozdějina V. Vánoční
koncerr sbor z Hustopcčí tl Blna
a komorní sdružení z N4oravských
Budčjovic, Na tomto koncerru již
Wstupovali žáci z ZUŠ vc Víanovicích,
pan Šmarda se n€zalekl ani toho. že
bude m set orchestr úak v r. 1994, tak
v r, l995 dirigovat sám), odměnou mu
jistě byla velká účast posluchačů
a sklizený potlesk. V roce l995 sc
činnost sboru pozastávila, a to
z důvodu n€lnoci samotného
vedoucího s|,oru, Nebylo nikoho, kdo
by nastoípil na jeho místo a dáI€ se
sborem zkoušel. Ani otec pana
Antonína šlnardy - pan A. Šmarda
senior, kteď svému s}novi \,ydatně
pomáhal, si sbor nevzal na stárost. Ale
historie vranovického sboru 5e právě
v této době začíná \,}wúet. Do popředí
}ystoupila Pavla Toncrová _ žálqně
samotného A. Šmardy mI. sestavila
ženshý sbor, kt€rý zpíval v kostcle př;
svátečních mších. A později k nim
připojila mužc. Vznikl smišený sbor,
Pan smarda sc po nemociVrátil a začal
zkoušer, Postupně získal do
víanovickéhosborunovéčleny,Avroce
1997 oba sbory, vranovický
a přísnotický sPojil a zkoušely
dohlomady. A V roce ]998 se na

Vánočnínr konceítě v chrámu páně ve
Vtanovicích poprvé, samozřejmě pod
vedením A. Šmáídy ml, tento sloučený
sbor přcdstavil. l zde tehdy \.ystoupily
dětj z€ ZUŠ Ve Vranovicích,8yl to
obíovský úspěch. od toboto roku
zkoošeli vranovičtí a přísnotičtí
společně,

Beleňe jáko sanoziejmost, že při
]akékoli sváleční mši údyšíňe Právě tento
sbol, Veídiho Nabucco v podání našeho
sboru byl neskutečně silným zážitkem pro
po§lUchače, Vžd},i ho zpívali náše maminlf ,

tátové, bábičky, dědové tery, srrýcové
a známi, Posluchačům se ťáčili pii jeho

Přednesu dzy do očí, NeforĎální §lova
užoání od svých blizkých a,náných. Nicvíc,
Zádná odmčna, Ale členové sbofu byli
5Pokojenia Panu ŠĎildovi to dodalo sih do
dálší dřiny, Zcela !rčitě.iim úsnadnilo jejich
zkoušlq nové prostř.dív budově umělecké
škólyv€ VBnovicích, kde od roku ]998 sbol
zkoušel, Do ré doby sbol zkoušelv kosr€le
vc Vranovkích, Je plávdou, že ve
vranovickéĎ kosteleje více ňístá.álev zině
to ulčitě nebyly přúemné zko!šky, Á zcelá
jkrě k tomu piisPělá i hronádóá doplava
členů sbófu z Piísnotic, keroú zájišiuje

Touto cestou si PáĎ Šňárda dovoluje
Poděkóvár ing, Ja.oslaw Pezlárovi ,a
zajištění bezplárné přepraly členů sboru,
Pro káždý Vánoční koncerr si ,,náš sbor"
přiPrávil nóvou §kladbu, Je lkroPád -
vánoce se blíží a pan Šnarda. za pomoci
Pavly Tonclové zkouší na jubilejní
x, Vánoční koncerr (je ro 3, sPolečný
kóncerr vranovického a přísnotického
sboru, který má 40 členů), TentokÉt si
\ybral skládbu od Zdeňka Llkáše ,,Rádujme
se všichni v pán!" vánoční mše k pocrě
Jakuba Janá Rylry, Jak se m! podáii tuto
skladbu naďičir ši můžete Přijír
póslechnout do ch!ámu Páně vc Vlanoýicích
7,1,200l, Ještě než půjdete na Vánoční
kón.en, Ďůžete se piijet 3,]2, Podívat do
Zabčic na rozsvěcování vánočĎil]o stloĎu.
kde sboí Pana A,Šmardy bude účinkovat
a předsráví se s,yínkem koled",

Přeji panu Ántonínu Šmaldovi
a jeho sboru peďektní nacvičení
T brané skladby Pro letošní vánoční
koncen, aby se ten desáÝ- již tradiční
koncert\,ydařil, A nejenom to. př€jimu,
aby §i \,}tvořil ze členů sboru dobď
kolektiv, ve kteíém by se ta dřina zdála
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.sletem jsne §nad !ž konečně
veřeinosii dokázali, že nejsme olganizací
starou. piežirou. že nejsme ol8anizací
PoUze ,,Pamětníků", ale že jsne schoPni
posk},tnout každému nejlůznější úožnoýi
modemich tělocvianých akrivit a k tomu
to. co ňnohdy v nolmálnin občánském
žiÝorě póstrádáme, Pocit lidského
piárelswí, blatlství. Pocit píosté Bdosti ze
života aj€ho kláš To nenímálol" {cit,Jalina
Zitná, náčelnice cos).

Je plavdou, že sokolové jsou nejvíce
vidět pii §vém slavnostním lastoupení,
kleléje vždyjednou za šest Iet, ale nejenóm
náďik ná sletové skladbyje náPlní sókola,
vnašíTJ prácúje celkem sedm oddilů: óddil
§okólské všestrannosti. oddi] bádĎinronu,
óddil volejbalu, óddil silového tlojboje,
oddil šáchu, oddíl stolniho tenisú 3 oddil

v oddíle sokolské všestíanno§ri jso!
celkem tři družsN.: družswo mladších
žákyň pod vedením Jany Hladké, družsrvo
srárškh žálryň a doro§renek pod vedením
Maíty cóliášové a Kateřiny Dlápkové
á dr!žswo dorostu pod Ýed.ním Zdenka
Hochmana. krerý k.ždé pondělí dojíždí
2 Bíná. Boh!želnemáme anijedno družsrvo
žáků, Poněvadž P.o ně.hybí vedoucí.

N€jvěrší ákcí Pro oddíl sokolské
všesrránnosti byl !rčitě xlll, Všésokolský
det v Plaze, o kielémjscň se zmiňovalajiž
v Finuléň óbčasnftu, začátkem nového
školni}o rck! se tato tii družsNá začala
znov! scházet, Nečekálá je tvrdá Pláce pii
náoiku skladeb, ále různé hry. zdravotní
ďičení, ukázk] aerobiku, mohli Fme si
dovolir všichni zvolnit temPo a t.ochu
rydechnoút,Vpříštím roce bychoĎ s€ Ďóhli
účastnř s dívkánj - ják mladšími, tak
stalšíňi, symetrické symnastiky, ale
bohužel nám chybí ďičenky, tak
i zkušenosti, 

^ 

nevíme. zda se nám podáříza
lak klátkou dobu {leden- březen 200l)tak
nároanou skladbu natrénovat,

oddíl badmintonu se Pod vedením
in8, Emila Neveselého v lerošnin íóce
neúčástnil závodů jednoťivců, plotože
, důvódu obsazení sokolo\,íly nenóhl
trénovat Proto §e leros Připravuje na
sportoÝní sezón! jednotlivců plo ,ok
2001,2002. oddí] badmintoóU ňá smišené
družstvo ínl, a st, žáctvá,

Jako jediný oddil stolního renisu
rlénlje v Pohoielicich ve srálé sokolovně.
oddíl srolníhó tenis! májen muže, kteříve
dvou dlUžsrvech^a B hÉjioklesnipieboí,

oddíl volejbálu má rii dr!žswa
Vedoucí jsou: L!dmila Rejtková (dlužsrvo
žen, a hraji pouze lekl€ačné plo radost
z póhybu á pro své zdlaví), Jiii Furch

Gmišená dlužstÝa doíosru á dóspělých, h6jí
piátel5ká Urkáni v rámciž!py.Jana Máchala)
a Ronran Kohleí ( smíšené dr!žstvo
dosPčlých l<teří hrají spíše plážoýý volejbál,

V ziĎním období ryuží€jí ke ýému

Největšim úspěchen oddi]u silového
trojboje bylájisré účást M ewopském kláíí
v něňecké Riese ve dnech 27 -3o.4.2oD0
Ďa M isrrcvství silového tlojboj e jednodivců,
kde Pavel Pláten& wbojoval t0. místo, Byl
to ulčirě velký úspěch pro samotného PavIá,

tak i plo j.ho irenéŘ lvana,KarPíška, ale
i pro celou naši TJ, Uspěšně nás
lePlezentoval iJiii FUth, kreď 5,1istopadu
2000 obsadilve své káte8oriina mistlov§ďí
České lePublilq jednorlivcŮ v tlak! na tavici

Vlánovičrí šachisté bojovali v §ezóně
l999,2000 na více flonrád]. sezóna
znamenala piedevším lozšíření řad přátel
čryřiášedesátiPoIí, svoje Partie odehrálo ať

!ž v klubóvých nebo mistlovských souréží
dósPělých i mládeže téměř čtyiicÉr hráčů,
z nkhž na pětadvácet je legistrováno
u Moravskoslezského šachového svazu. Dvě
osmičlenná družsďá dosPělých bojovala
Ý oblástním, resP, oklesnín pieboru
á celkově naplóilá předPokládané
výkonnošrní cile. Družstvo A se diLT
zlepšené docház(e k žáPá§Ům v závěru
soutěže piece jenom udÉelo v obla§rííň
Pieboru Jih-c Pro oklesy Bmo,město,
Brno-venkov, Bředav 3 Znojmo, oPorami
s nejzodpovědnějším PřisluPem k zápasůĎ
byli hósrujicí brněnské posily Máj€r (ziskem
4 bodů z devítiPafti0 a Láňser (6,5/l ]), dále
pak vedoucí,.od Fialů" Bohušveselý (5,5/]0)

a kápirán družstva Pavel stráká (6,5/l]),
Družstvo B, kde dostávalipřiležitost zahlát
si vážné párrie i nejlePši žáci, nakonec
Uhájilo v rabulce pledposlednl mtsro_V réto
sourézi zůkali ne]vlce bodů P,sťasrny
(4,5/6), B,Peka (3,B), R,Šťástný (3,6)

á B.Dvořák (2,5r). žáci absolvovali ná
parnáct různý.h tumajů, NÉjvěišíĎ
úspěchen p.o naš. báÁaskončilo oteviené
nistrovswí republiky v 6pid šáchu, kreré se
uskutečnilo kolceň září ]999 vTýništinad
oílld Jiiin. Hladlá obsadila v }átegorii
d,vPk dn lnIe.4 ň,{ó á RádeL šťáínÚ ve

stejné kare8oiii chlaPců 6, místo, za v;lký
úsPěch lze považovár i vitězství družsďa
ÝkaregoriipNnkh až Pátých riíd vpřebof!
škol v okresnín kole a tieri místo tohoto
družsNa v kŘjském kole]

Nejmladším oddilem náší TJ je oddíl
ílorbálu (zahájili sÝou činnosr konceň Ťúna)

Pod vedením Ladislava Hochmanná, zárím
§e sehlávají a hledají dalši sPoluhláče do
§véhó druž§tva, všichni dorcstenci, kteii
máte zájem o tento druh spórtu nůžete
kterýkoliv pátek v ]8,00 hod přijít do
sokoloýny á rómlto sportu se věnóvai,
výbol Tl sokol VĎnóvice děkuje všem
vedoucíň a všem rěm, kteii vždy ochotně
pomoho! kdyžje tieba, záj.jich obětavou
p.áci á přeje svým vedoucím, áby se jim

Jejich PráCe dařila a aby se jim podaiilo

přivé* do rělodičny co nejvice cýičenců,
Bliží §e konec roku, všem kdo by hó ládi
o5lavili á nevi. kde poslední vcčer tohoto
lóku ÝláÝit. nůžcme nabídnolt oslavu
,.silvestla" v l.st3lmci u sokolovny, Bližší
infofmace ván Pódájí Přímo Ý íestauíáci,

\tem členům sokola, spo.tovcům
a nejenjim, Všem občanůnr a čtenářům
Víanovického občasníku, přeje výbot TJ

sokol vranovice mnoho štěstí a zdrcví
v novém roce, Přejeme Vánr, abyste
v roce 2001 byli spokojeni, vše se vám

dařilo podle vášeho přání, aby vás
neopustila dobrá nálada. A kdyby jste
sDad měli nedostatek pohybu přijdte si
za námi zacvičit.
lMc

l J.R. a redakce

Poi& E v.únovicíGh

l smutné zpláq je třeba zveiejnit, aby
5e iidé po!čili z nedbalosri nakrcíých

3, iíiná vznikl požál v plostoru Ulic€
Mlštftova, Požál asivzniklvinou děrí, keré
zústali sami doma á k1eré z nebezpečí

wnesli pán oleg chmelí a pan valík st,
Pi.§ro, že zde Požál iádil a zPůsobil škodu
jižpřed 5 l€ty zá několik tisic koru|. nevzali
si riró občané ponaučeoí a připusrili dálší
ohložení dětí a sou§.dŮ, Bylo štěstí. že
rehdejší pán stalosta Šťastný Piinuril tuto
rodin! si zaplarit póžární pojistk!,

A nyní 2 té srránkf pomoci, Požáí byl

ryhlášen v 17,47 hod, vyhlásil jej pan

Rohler, velirel hásičů, l1elého inforňovali
občáné. skupina 9 piGlušníků sboru

wjížděla do ]0 minlt, V ni byl Pan Róhlťl.
Málšík, Hanuš Jan, HanUš Aleš, Pokomý
Ladislav, Valft Milan, Ventruba Vítězslav,
Pokorný lan st, Tii minury po příjezdu
mistního sboru př!elhas, sbol Pohoielice á
pak Husropeče. Nebezpečín bylo rozšiiení
požáru na piilehlé donky. Prácihasičů vadil
nepořád.k ná dvorku. hoilaýý mareíál
{ňátláce na půdě) a nízká štřecha,
Nebezpečín byly pl)mové láhve v objektu,
Po lókálizáci Požáru bylo nutno rozebrát
srřešníkons!rukci, Urovnat kiid]ki na zeN.
cožPíov.dlinašiPožánrki,PostUPněodjely
, sbol Husropeče v l9,] 5 hodin, Pohořelice
ve 20,30 hodin . Vlanovice 23.09 hod,
zajišlující službu na Požáiišri,

Dii( všem členůn póžánrích sboíů za

y.dnovicty občosnJk
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začátek podzimú b}'vá neklamným
znamením zahájení šachoYi€h soutěží.
Zacl l] 5okol a ze]mena dospell Draal ve
vranovicích a okolních obcích se touto
dobou těžko probouzí z letního
šáchového spánku a přemýšlí, zdá
absolvovat soutěže, osmjčlenné
družstvo do§pělých j€ letos oslabené
o kapitána Pavla straku, k(eFý po
probl€matické loňské sezóně pro
zDačDé psychchické VyčerpáOí na
letoš[í soutěžní ročnfu rezignoval,
Záchraná oblastnfto přebofu se tedy
bude za těchto okolností
pravděpodobně pohybovat v teoíe_
tickýCh sférách, Pťvní tři zápa§y
s Moravskou slávií, ,,Prvňí BrněDskou"

7a Poštornou,,c" skútečně potvldilyt}to
předpoklady a nu]a na bodovém kontě
nutně zatím zflámená umí§tění na
chvosto tabullT,

Zcelá opáčné emoce hned Da

začátku sezóny mohou vzbuzovat
výsledl§ V mládežnických kategoriích,
Několikaletá práce s talentovanou
skupinou letošních,,páťáků" přinesla
prozatím nejvěťší ú§pěch ve dvac€tileté
historii orgaDizovaného šachu V€

Ná mistrovství Moraly a slezska,
které se úskutečnilo konc€m řúna ve
zlíně se mezi žákov§kou elitóí
z Frýdku-Místku, starého Města
a dalších čtyři€eti odd ílů prosadilRadek
Šťastný, když po tvrdých pětidennícb
bojí.h získalv kategoriido l1 let sedm

.7 bodů z devíti možných, To znamenalo

zisk bronzové medaile a postup na
Uzavřené mistrovství republil§, které
se uskuteční na jaře, pravděpodobně
v Rosicích u Bma. DaIším našim
zástupcům se už tolik nevedlo. sestry
H]adké získaly 4,0 resp. 3,5 bodu
v soutěži dív€k bez rozdilu věku
. Tomáš Furch V kategorii do 13 let
ziskem ].5 b. uzavíral {ýsledkovou
Iistinu, Vzhled€m k výjimečně těžké
koDkurenci Však lze i §to yýďedlf
považovat za úspěch.

TUrnaj opět potvídil totáIní úpadek
práce s mládeží v o§trávě, o Brnu je
možno zvolit foímula€i jen o něco
mírnější, současný píim htaje se sYými
třemi profe§ionálními tr€néry a třemi
sty aktivními žáky zcela jedDoznačně
Fďdek Místek. Da]ší treninková
střediská .jsou pak ve starém lvlěstě
u Uh, Hrádiště, v crygově, Náměšti
n, oslavo!, Bíankovicíclr na Vyškovsku,
ve Zlíně, R]fonařově, Poštorné,
PostoUpkách (okr. Kroměříž), atd. Zde
všude se nachází obětaví funkcionáři
a vedoucí ochotní preferovat práci
s mládeží před honbou za soukromými
materiálními požitky, schopni naopak
získat finance pro účely těIoqýchoty
á sportu. A dá se říci, ž€ i náš oddíl za
poslední ro}§, již několikrát zaznamenal
úspěšná \Tstoupení a i o něm se už
V morávshých šachofich kruzích dobře
ví.., (Na §nímku účastníci turnaje ve
Zlíně Radek Šťastný (vl€vo) a Tomáš
Furch)
I

Mistrovstrd

Dne 14. řúna 2000 §e ve Vranovické
hale uskutečnilo Mistrovství MoB\ry
v tlaku na lavici mUžů a žen pro rok
2000. Na prezentaci, která začalav9,00
hod, se nahlásili závodníci a závodnice
z 20 sportovníchjednot z ce]é Moraw,

soutěž zača]a ve ]2,00 hod
a účastnilo §e jí celkem 30 závodnftů
z toho 26 mužů. kteří soutěžili v osmi
Váhových kategorií a pouze 4 ženy ve
Váhové kategorii do 67,5 kg .

Na vše dozírali4 rozhodčí (z naší TJ
lvan Karpíšek, který §outěž provázel
slovem), Na mistrovství přUela
i dopingová komise. která prověřila 7
lybranýcb závodnftů, kteří se podrobili
dopingovým te§tům,

Z naší T Sokol Vranovice ob.e byl
mezi závodníky Jiří Fulch, a to ve
váhové kat€gorii do 67,5 kg, kd€
obsadil 3. místo s celkoYým přepo&€m
bodů 99.62,

Nejlepší závodnft a závodnic€
dostali pohár a sPolu z dalšími čtyřmi
byli oceněni medailemi á věcnými
ceDami,

|l. liga čtyřřlenných díužstev
v §ilovém trojboji

o měsíc později dne 18. listopadu
§e konala lL Li8a čtyřč]enDých družstev
V silovém trojboji,

Ná toto sportovní kláni přijelo celkem
devět čtyřčlenný(h družstev z ce|é Moraw. l
my jsme zde měli zastouPení, Naši mladí
rep.ezentáĎti se zde poprvé Představili v
tak velké soutěži a ďrdé konkurenci a na
vIastní kůži zažiliatnosféru závódů.Je sice
právdou, že se mezi PMíDi neuňkt'li,
sPiše naoPák, ale je potěšující, n€jen Pro
trenéla silového trojboje páĎa kaaiška, ále
pro celou TJ sokol vlanovice, že s€
řenérovi podařilo odchovát si své Dlódé

Vítězný pohár si odvezlo družstvo
ze sokolaJemnice, druhé bylo družstvo
ze sokola zlín a na třetím místě s€
umístilo družstvo Z Loko Krnov. Dn€
25.11, §e náš oddi] si]ového tíojboje
účastnil l, li8y čtyřčlenných družstev v
silovém trojboji v Kašavě u Zlína. Naše
d.užstvo bylo ve složení| Furch ]iří,
Halfaí oldřich. plátenft pavela wachter
Josef, Závodníci obsadili 5. ínísto,
rMc

wanoický obcŤsník



Den oievřených
dveří oddílu
lunúlrc

*ffiT:
vE vl^,Jo\rlcl'c{

V neděli l.října se od 13,00 - l8,00
bod. konal V junácké klubovně den
otevřených dveří (Všichnijste Vlasnrě na

něj byli zvánijiž v minulém občasnftu).
Tuto ak€iJunáci připravili k příležitosti
10. {itočí založení Junáka ve

10, Iel j€ji(h činnosti měly
podchyceny na fotografiích, zápis€ch
v kronice, Yýstavkou ryrobeDých
předmětů a.i, NáVštěvníci si mohli
píolistovat jejich kroDiku, §eznámit s€

se zákoDy a ideály JuDáka, nahlédnout
do růzDých knilr a ča§opisů
z předválečného i dnešního JUnáka,
a nebo prolistovat jejich zpěvnfty,

Junácipronávštěvnftypřipravilysoutěž
Poznáš listy ze stromů z okolí Víanovic?

Každý účastnft doýal jako

upomínku pamětní list k ]0. výročí
založeníJuDáka ve Vranovicích a mohl
si zákoupit časopis 2. skautského
oddilu Jáguáři,,očko",

Do juDácké klubovny se přišlo
podívat přesně 54 občanů, z toho 1]

přespolních. Byli to převážně kámarádi

-Junáci, rodiče a znáíní, našichjunáků,
kteří měli zájem o lo, jak jejich dí,ě
tíáví svůi Vohlý čas Uako zájímavost
uvádím, že n€j staršímu účastnftovi bylo
78let a nejmladšímu ]8 měsíců ).

Tato akce splnila svůj účel. Rodiče
se mohli přesvědčit. že si o sVé dílě
nemusí dělat slarosti. kvalitní vedoucí,
dobqi kolektiv. kde Denlá šanci žád,lá
ze záporných vlasnrostí je zárukou,
o dobrou rýchovu jedince v mimo
školním čase,

Přeji našemu Junáku, jejich
vedoucím, aby se jim práce nadále
dařilá, a aby je nikdy neopustilo jejich

nadšení pro doblou věc.
rMc

Fotbclouý svóelr ve vrcrnovicích

]5. řúlra ptoběhlá v naší obci

{íznamná sportovní událost, Na
pěkném fotbalovém stadiólru byl
odehíán mezinárodní zápas mezi
mužswy hráčťl do 18 Iet z Moldávie
a Bulháíska. Byl lo kvalifikační zápas
pro misúovství Evropy 200],

Za poctu pořádat zápásjsm€vděčni
příznivcům kopané, kteří \rybudovali a

obětavě udržují sponovní areál,

Poděkování patří léž všem
pořadatelům, kteří byli aktivní při
samotném útkání.

Hlavním íozhodčím zápasu byl pan
pániáshvili z cruzie. A§istenri. dřive

ponezní íozhodčí. byli pán Clrigo8idze -\
z Gruzie a pan Kašný z ČR,

Zápas proběhl za slunného počasí
v přúemné arNo§féře, Měl Velmi

doblou sporrovní úroveň a skončil
\r/dedkem l:1, Škoda jen, že byl
odehrán V termíN. kdy Ve všech
okolních obcích probíhaly mistrovské
zápa§y, To ovlivnilo nízkou náVštěvu,

Čestcý fotbalow svaz byl
s Uspořádánim zápasu velmi spokojen,
Těšínr€ se. že i v budoucnu uvidime ve

Vranovicích Ďějaké mezistánrí
fotbalové utkání,
l Dulon stanislav

i,1
,.',{

a ledna z fotogrofí, která ukclzuje, jok uíní občané vranovic uk]ízď s\,é odpady.

Takoulch míst najdeme ý okolí bohužel několik.

I0
ylonovicl<y obcosrík



Vóžení přÉtelé...

Vážení přátelé,
v posledním dnešnírn čísle

občasníku \Tšel článek paní Drápalové
,Jakjsme ve Víanovicích před 50 a více
lety nahpovali", Článek se zmiňujc
o několika obchodnících, kteří dnesjiž
nežijí, Nevíme o nich mnoho, spGe se
na ně zapomnělo a to i přesto, že dčlalj
službu občanům. obdobně se to qiká
všech řemeslnftů. s ohledem na
přerušený \lfu o.i podnikatelské čjnnosti
dobou sociálizace navazujeme na
dřívější dobu tohoto drobného
podn;kání, řemeslné dovednosti
a dalších služeb, Toto přerušení je
patrno i v ob.cní.h kronikách, i když
v těch předcházejících toho mnoho

- oodchyceno nebylo,
obracím se na Vás s prosbou získat

cenné informa€e od našich
spoluobčanů staršiho věku, kteří ještě
mají v mysli řadu skutečností a zvěčnit
t}to do pamětní knihy obce, Jen si
vzpomeňte na ty nejstarší obchodniky,
kdy se v obchodě píodáValo Všechno -

Petrolej, uhlí, tvarůžky atd. VzPomeňte
na dobu, kdy ve uilohách byIy štůčLf
]átek, hrnce se sádlem (zabavené

občanům) a uvedení občané tam byli
rystaveni jako podvratné živly
hospodář§ké činnosti, Naši nejstarší
občané postupně odcházejí a nová
generace se o tomtojeji(h životě nikdy
nic nedoví. proto si vás dovolím
požádat o podání dostupných nebo
vhodných historek. Ábych nemusel

,_ uvádět dotazníkové položky,
Předkládám Váln jeden z příspěVků,
kt€flýje konkrétní, velmi živý a poslouží
svému hisrorickému účelu.

PCIgř§tÝi v. vHnovicích
RUdolf

Pekárna byla jedna rnístnost
rozměru cca ]4 x 5 m svestavěnou pe€í,
tz,r'. rošrovoí, Ve kreíé se topilo
dřevem, později iUhlím, Kdť se
prosroí pece v}toPil, žha\"ý popel se
lybíabal, pec s€ \,}třela vlhlcým hadíem
na dlouhé tyči (délka pece byla cca 4 m)
a ,,sázelo" se pečivo dřevěnou lopatou,
je.jíž násada byla také nejméně
čtyřmetrová, Pekl se tehdy hlavně
chleba a íohlilry. Přiležitostně i různé
§pe€iality, jako tzv, bosňáky se
zapečenou uzeninou, okmínované,
osolené apod, Bylo to však spG€ zboží
pro reklamní dárlq nebo odměnu zá
různou spolupíáci od pana mistra.
Poměrně hodně se pekl chléb také
přímo pro zákaznfty z jejich vlastniho
těsta. Každý hospodář byl přesvědčen,
že Pouzejeho těstoje to nejlepší a tak
ri, kteří neměli lyhovující pícku doma,
nosili sitěsto Upéct k pekaři.Jednotlivé
bochnfty se musely označit (aby se to
nepopletlo) a upéct tak, aby hospodář
byl spokojen, Příležitostně, o Vánocích,
Velikonocích apod. se Pekly vánočky
a mazance, Ke svatbám 5e pekly
z dones€ného těsra koIáče, někdy
i husy a kačeny.

Konkuíence v tonto oboru byla ve
Vranovicích poměrně velká, Byla zde
ještě pekárna pana Dvořáčka (v ťé době
největšív obci, dodnes po rekonstrukci
fungujíc0 a Pana Veselého, lv sousední
lvani byla pekárna (pan Hav€l) a tak se
chléb a rohliky rozvážely pouz€ do
někeďch obchodů ve Vranovjcích,
něco do pouzdřan (v mimoválečném
obdob0 a do přibic. pečivo íozváž€li
Většinou pomocníci z rodiny, případně
ze sousedsNí, pěšky na trakaři, Také se
z jedné místnosti domku musel
zbudovat i vlastní obchod,

Nebylo myslitelné, aby ráno
v obchodech nebyl čet§t{ý chléb
a lohlí].f. Proto se těsto zadělávalo
večer a již ve 4 hodiny íáno se P€klo.
Pomocnftem byl tovaryš a pozdějitaké
strojnímíchačka na těsto a děličkatěsta
na rohlfty, Dřeva a paliva se v peci
spálilo jistě hodně a tak is jeho
přípravou bylo dost práce. l s ní
Pomáhali různí m]adí pomocníci,
z nichž mnozí 5iješrě dDesvzPomenou.
Pro mouku se jezdilo do mlýna
v PoUzdřanechvětšinou povozem, prtle

se nosily do dom a skladovaly na

vcrandě před peká.nou. Pře§ tuto
velkou námahu. se krerou se mu snažilá
co mobla pomociijeho žena, bylpekař
pan Haxa znám jako člověk
dobrosrdečný a vždy velmi v€selý, což
byla asi U živnostnild v této době
neodmysliť€lná součást povahy, Tak
v namáhavé, ale (elkem klidné a veselé
atmosféře probíhal život v této živnosti,

zlom nastal v roce ]950, kdy
Pekáínu v íá,nci ,,socialzace" nuceně

Převzala tehdejší spol€čnost DělP€
a Později Jednota. Práce nejen že
zůstala, ale §tálejí přib]^,alo, Mu5elo se
péct stále Více, poněvadž nepracovaljiž
živnostníkjenom na sebe, Ub}.,,alo však
klidu, lidské příiemnostia ves€lo§ti. To
už potom bylá velká ryzická zátéž a po

Prožirých rocích u pece odchází pan
Haxa v íoce 1957 do invalidnino
důchodu (eho dúchod v té době byl
]50,-Kč měsíčně], V roce 1964 z€mřel,
Domek i s pekárnou dodnes exisí,je,
i když pec neníjiž v provozuschopném

l zlataJebavá dceía

soukromou pekáínu ve Víánovicích od
roku ]937 do roku 1952, Naíodil se na
Českomoravské lysočině v€ Sríažku
v íoce 1909. Vyučil se pckařem v Brně
u fi rmy Vilímek a jako p€kařský tovaryš
začal píacovat na středlím slovensku,
Tam s€ také v roce 1937 oženil a když
shodou okolností zjistil, že na Moravě
.je na prodej pekárna, neváhal a turo
kouPil. Tehdy ii píodál pan Bohuslav
Ha]amka v č,p. 48, dnešní Náměsríčko,
spolu s rodinným do,neln.

Haxa provozoval

Ještě jednou předklódám prcsbu
a omlouvón|,e, že neiednóm osobně, cle ie
těžko uhádnout, u koho a kde získat
iníOrmote. Tota nechám na vaší ochotě,

složitá bude próe dóýať tyto člónečky
dohonnodr, Pokud se rozhodnete přispět,
pak svůj pří§pěvek, psaný třeba i percin,
př?dejte se ,výln jménem a odresau no
obecíí úřod, spÍe tně osobně.

Dékuji ýšen abčanům i z1 krgtší
článek, nežje uýeden dne§ a těším se, ž? do
konce února doýonu desítkr dopisů.

Nejlepší 2-3 čláíky budoú fnončně

lng. Bohumil Prgžák kronikář
P ř ibickó 489, vl onoý icť

P.s. Abychom Pracóýó]i ďoPavitě o relé
dí1o úě1o rějoký ned, budefre Ý zabýýa! v 1,

etopě : obchadníky o řefreslníky dó lóku 1918
do zrukúí tétó čilqni, 2, ďopě: činnoýi zo
dobr socialisňu (podniky ó Procav\ík! Pad
MNv, včetlě DP), 3. ďapě: pódnikokli.
abchadníký a fuh.shlíky od roku l990 pa dnešní
dobu, 1- ďopé: lidňi, kteří Placóýólijoko obe.ní
ponýři, koýe]níci, obealí sluhóýé, bubdlí.i,
pťo.oýhki oÚ, dóktoři zdrovonlí sestr1, fdlóři,
u řitelé, nonii ní p ře d ho§oýé otd-

vIdnóvičbi óbědšfrík ll
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ZzN Plod.,,-,,,,,.,,,...,..,,,.,,,.,,,..,,,.,,..,,,..,,]78
železo,.,,,_,_,,____,_.._,,.,,,..,,,..,,..,1 ]5

, vývoz Popélnic ,,,...,.,,,..,,..0625 5] ] 456

obchodnilry a řemednilf - Paní Baochové.
Peckové a Němečkové,

Do dnešního čísla přispěli: Pan siarosta
vybílal, ieditel školy PaedDi Kropáč,

Přednosta žst. ing. Bilíček, P,M8l,,Piemysl
Faňěra, Mgr, smarda za ZUs. Pan,
Trojaíová, Pán Dvořák, Pavel šiastný, pan

Mazuch, Pan KárPíšek, pání Dlápálová,
Dříňalová, coliášová, p, D!loň, Paní
H!dličková, Zajícová, Jebavá, in8. Plažák,

Těšíňe se na dalši spolup.áci

r Redakční ráda občasník!

pedalino valenrina

?l^,ti

DofekJosef

chaďátová Blaž€na
vitula květoslav
Řeboř Ludvft
Mikula Madimír

lÍo,uí-,i -""ž.l,t"í
zdeněk Macháček

á Merie Lanžhotská
Libor Hladhý
aJana Hochmanová

RudolfKopřiva
a MaítinaToncrová

a

Pohnř€li.e ...,,,-..., ....,-...,,... '..''-..,,
Městský úiad..,,,....,,,.,,,,.,,,,...,,.,.....424 z70
stavební,,,..,,,...,,,,.,,,,..,,,...,,-......,,,.,424 771

mátrika..,,...,,,,..,,,,.,,,-,,_,,,.,.........424 26a
sociální....,,..,,,,.,,,,,...,-.,,,,.,,,..,,,..,...424 4a4
Čističká(fekál),,,,,,,,...,,...,,,.,, -.......,..424 244

JME,,,.,,,,-,,____ _,,,_.-,,...........424 276
Mlčák staveb,...,,.....,,-,,,,.,,,,.,,,,.,.....424 367
Vet€rióá,,,....,,,.,,,,,.,,,,..,,,.,,,,.---,.....,4z4 335
Kontak, ňísto pro §óc.

dávky,.,,,,.,,,,,.,.,,.,,,,.,,,,.,,,,...,,-,,,,424 847
Húron€č€,...,,,..,,,...,....,,...,,.,,....,..,,_.,,,..,.
Městský úřád....,.,,,,,,.,,.,...,,........,...412 oo2
vaK...,,..,,,_-,,_,,-,,,'-,,_,,,..,4] l 475, 058
Fin úřád,,-,,,,,.,,,,...,,,..,,,..,,_.,,,...,404 ] ] 1_4

Úřad práce..,,,,,.,,,...,,.,..,,,,,,, -..,,...41 l 227,a
Kominík,,,,,,-.,__,-__--............412 617

JAVE Vel.Něnč,,,......,.,,,,.,,,,..,,...,--.,4] l 379

Ri..!av.-..,-..,,..,,,-.,,,,,..,,,..,,..0627
Katásrr,úřad,.,,,-,,_...,,..,,,.,,........,,.321 426
vaK..,,.,,,,...,,....,,..,,,.,,,,,,.,,,..,,,,,,,..,,..20 5] l
Telecom,,,-.,,,,,.,,,,...,,-,,,,-,,_,,,,..,,,,,3]3 ] l ]

Jt.{E.,.,,,_,,_ -,_,,_, -,.,,,,.,,,..309 ]l]
okr.hyg.§t.,,..,.,..,,,,.,,,,.,.,,...,,.,,,,,,,,.32] l35
JMP,,,..,,,..,,,,.,-_-,-,-_,-..,........326 o72
školský úřad,..,,,...,,,,..,,-.,,,.,,,..,,,...,322 346
Nemocnice.,,,,...,,,.,,,,..,,,,.,,,..,,,.,,,..,315 ] l ]

okre§ní šóúd,,,..,,,-,,,,.,,,,_,.,,.,.......,322 424

zabezPečeíi,,...,,,...,,...,,..,,,..,,,..,,3l0 l ] l

Ži"ol,,i i"&il."
leden - březen 2001
Báík František 75let
Doíková Marie 84 tet

šťa§tná Márie 65let
RejtkováJulie 87let
Krutina Rudolf 65let
Mácová Růžena 94let
Řehořová Marie 70let
KlimPčová Anna 70 let
BerkováJulie 75let
KlimešováN4ilada 75l€t
RyšaváJiřina 65let
ToncrováJosefa 8l let
Fojtiková N4arie 85let
ČihalováJosefa 75let
clocováJaroslava a7let
Hó.hmánová Školastika 86 let
suchánkováJiřina 65let
Vitásková Růžena 80let
latetováJindř'ška 70let
Pezlarová Amáli€ 89 let

závě.em roku 5e obracím na n.še
črenáře s Přáoíň Pevného zdraví
a ohledlPlnosrinejen vůči svýn sousedůň,
přátelůrn, ále i nárni, pokud 5e ryskytnou
lůzné ty maličko§ti v našem občasníku,
Aíejen ro - přeji i Pohodu. lásku v .odinném
kruhu a méně staío§ti těm nezaněstnanýB
plo celý rok 200l a nové století.

současně bych chtěl poděkovat členťlm

rcdakční rady , paní Dlápalové, Dřímalové,
coliášové, že přisPěli v óovén složení
k qtvořeni dobrého kolektiw, stejně tak
vš€m dopisovarelůň, zvláště novém!
kloužku, kteíý si zavzPomínál na

9ííi-** P-ůu *arů
"á""ž.í.lr. @ fu,u!fu @
. Li.í"ilae p"h A",l"a d-"l.
spoblaasti, . alzzlÁ;, pu,io

";a atrza*u:w bé@ aléÁp
.""t"pit l"t , 

"t",""b.

v"*,ckl abč"r.,lk vyda,lŇ, \Úi-olce. AdíMle,lalce: Škaki 1, au Warovce,691 25 ň2ah_ aslupce thť Ludnk Dři8krá, člentý rcdakěni

idyÚiil-Ór,*ni,.'u,a^eaxovz cena:5,-Kě ýycnázi: od čefl;iss! a,!9 otPl,n.1 -1,." 7a1;,*"y|,:",,..!:.::_:!oo"^u:!:!:l1,!;o)ělsla te 28,2 2001,
'rá;i;;;;,;;i:,;;-.";;;;;;;,i_ěri:iii:. niěj,i|]í;Á;,-itwolói Náaadasli6 Nepnšloj;y*o|iuúpawu.v,mba:nst _Rnfu tl:06 l425897.

Bedalrční rcdcr

12 wanoácký občdsník


