
číslo 4. PRoslNEc 2oo3. CENA5 Kč

Slovo stcrosty
Blíží se konec roku a to je čas na

bilán.ování. Hodnoc€ní činností Zo.
rady, komisí a výboru bylo věnováno
jedno zasedání rady, Účast členů na

^ 
jednáníó,jak zastupilelsNa, ťak i rady

' ie dobrá. Podatilo se zaktivovát komise
rady (komě zdravotní a sociálnr, Rada
se sešla celkem 24x a za§tupit€lstvo 7x-
Praýidelné informace j§ou podávány na
těchto zasedání€h,

od konce minulého roku (2002)

bylo stěžejním úkolem získat další
finanční prostředky na dokončení
kanalizace ve zbývající části obce. Toto
§e dflry úsilí hlavně místo§tarosty
podařilo vyřešit a ťozhodnutím ministra
životního prostředí jsme v rámci
výjímky ,,obdrželi" další finanóí
prostředky (cca 7.000,000,- Kč dotaci
a 5.000,000,- Kč půj&u) na dokončení
kanalizac€. Je nutné zGkat vodo,
hosPodář§ké íozhodnutí na dokončení
akc€ a lrbrat zhotovit€le.

/- Předpokládané zahájení je jaro 2004.
snahou ob.e bude realizovát akci co
nejdříye, aby i občané ve zbývajících
částeci obce mohli $'tlžít kanalizac€,

odpady - pravidelné á a§i věčné
téma, K tomuto problému se musíme
pravidelně \Tac€t každý rok minimálně
jednou, kdy j€ tř€ba stanovit výši
poplatku za woz komunáIniho odpadu
pro další rok dle skut€čnosti roku
předchozího - l€tos pro rok 2004 dle
nákladů 2002. Rada navrhuje výši
poplatku 390,-Kdosobl/rok. skutečné
náklady byly ,l43,, Kvosobdrok!!
Prostředlry budou vynaloženy na
zkr'alitněnítříděníodpadu (za rok 2002
jsme již obdrž€Ii odměnu za třídění,
ketá se stále Zvyšuje - od firmy
EKo-KoM, zde patřídikvšem občanům,
k1eří odpád třído. Dále upozorňujerne

občany, že byl omezen provoz na dvoře
oÚ - ien v sudé týdny - §oboty.
Rozměmé části odpadu lze uložit
i během píacovní doby oU. Vhodnějšíj e
však v maximální možné míře W,llžít
popetnice, Protože zd€ je platba
paušální. odPad odvezený ze dvora oU
se platí§amostatně a zlyšuje nákladyza
odpady,

JednáDí se zúčastnilo 10 čl€nů zastupjtek§a a l0 občanú vranovic. schůzi zahájil

starosta p,Vybíi.l, Po kontrole usneseníPod.l zPráW o činnostirady, která sevuPbn{rlém

_ plánem prá.e n. druhé polo]etí
" Plněním rorpočtu a rozPočtovým oPatřením
_ dokončením káDalizace včetně finančnfio z.jištění

zhodno(eníD práce z.stúPirelsrva, komlsi a výborů
- změnou člena zastuPitelstva ra pana Pešinu P.n ln8. st€jskav
, změno! PracoWice knihovnya dobou Pújčování
- \Yhláškou č. 5rc3 úkají.í se PoPlatku ,a odpad ná rok 2004
_ plánem oPrav a údížbyobecních budov, chodnftů a komunikací
_ pronájmeD neb}tovich prostor panu Rohrerovi k lozšlření provozovny
_ údržbou.hodDíků a koDunikaď v zimním období^nIh a po§yp/

- činnostíjednotlivý(h oryanizací v obci /celkem l 1 zájDNých a společenský.h

, životním Prostředím ve vranovicích
- inventarizací majetku obce Pro rok 2003 a PojištěníD máj€tku
- nákuPem kontejnerú na tříděný odPad
_ scnváeĎím obsahu Předložené kroniky ob.é z. rok 2002
- příPravou lozpo&u na rok 2004

DalšíD bodem byla zpráva finánčDího výboíu, ve které byl zhodnocen §tav PInění
rozpočtu, Ďáýženo rozPo&ové opatření a projednána PříPlava rorpočtu Ďa rok 2004. Za

dobu 1,-g.měsíc je následujíď stav:

Pliny rozpočet 22,683 mil,Kč skúteč,
plnění

výdaje rczpočet 21,451 nil.Kč skut€č,

akiva. stáv na účtu z,2a2 nril.Kč

Pasiva, závazky 2,?t4] mil.Kč
pohledávky 72,900 Kč

24,694 mil,xĚ převýš.ňí 2,06l mil.xč

22,333 ni|,!G překročéní 1,432 nil(Ě

Schůze za§iut itelstua l6.t0.2003

I/r<oovicky občasnrk



slovo stořosty...

obec \ydala novoroční pohlednice:

Každý dům či b},t obdržípojedné,jako
dar. V Případě zájmu lze dáIší kusy
dokollpit.

Poslední letošní jednání

zastupitelswa se uskuteční ve č§/rtek
1].]2,2003, Program bude včas
zveř€jněn,

ostatní údaje ťýkající se činnosti
zastupit€tstva a oÚ v datších článcích

BIíží se konec ťoku, o tak fii dofolE,
abych vám popřál ncjen sÝým jfiéncm, al.
i za c.Iý úřgd a zastupiElstlo ňe nejlepší
! Noýéín íoce 2004, hodně úspěchŮ,

zdraýí g spokojctlosti.

otdřichVybíral

scňůze zqsfupifélstvo lc 'l a2003...

- Předložen Požadavek na soudní
lymáhání Pohledávek od pránických

, požadavek na členy obecDiho
zasrlpit€lstvá a předsedy komisí, aby

Př.dložjli své přísPěvky k naplněĎí
rozpo&u 2004

_ zaji§tit výběíové řízení na dokončení
kánalizace a 5távební dozor

_ Ďa §taré pouzdřan§ké dobudovat
příezdovou cestu k novým garážím

_ Prověňt, zda Podnikání 
'iťmy ̂ TMxodPovídá skutečDéDu užíváóí

, doPracovat záměr á Použití na škvárové
hřiště sK

Usnesení č.7l2OO3 ze dne l6.10.2003

zasfu Pitektvo obce Vranovice:

]-§bYrllje

],1. ryhlášku č.5,2oo3 o neinv€§tičních náklade.hv mateř§ké škole
1.2.;rcdejParcelyPK2z5a/]ovýměře]0]652m2vk,ú,vláDovjceLe§ůmČR,a,s.za.enu

6.Kčzalm2
1.3 íozpočtové oPatření č, 3

1.4 plán rofloje na r, 2003-2006 dle Přilohy
]-5 ;odatek č, a ke sDlouvě č. 073296 ] 1 o po§k}tnutí podpory se sFŽP ČR, týkajicí se

rozšiření ákce kanaliza.e á čov vranovi.e
],6, následujícíprefereDční Podmínku plo výběrové řízení dobUdování kanalizace,

termín dókončení di]a do ]2 měsíců po uzávření smloury
plárebDí podmínky 200] - 200,6

L7 pfuetióbce Lodénice do Dso cistáJihlavá

2. úkládá:

2,l, piiPlávt( Pollebne doklady plo šePsánizmeny a, l ke §mlouvé a.07]296ll !e sFŽP ČR

T.31,12,03 z: íáóa
2,2, rozPracovat Přijáté rozpočtové oPatření č.3 do lozPočtu

2,3, Provésť inveDtarizaci máj étku do 30,]0,03
T:30,10.03 z: předs€dové DlK

2.4, ukládá rádě uskutečnit výbčrové říženína stavebnídozorna dobúdování kanalizá,e

T: do zahájeníákce Z: íadá
2.5, trskutečnitjednání še sušámou Pohoř€lice ve věci posbtnutí dotá.e ve výši 200ti,xč

T|15,1],03 Zrada
2,6 soudně řešit pohledávkyobce s p, Már*ikem a p,Janíkem

T:30,|1.03 Z, Gda
2,7. aážit možnost řešení lodinné výstavby u t.an§forBátoru pro§třědnicwím lealitní

T:31.]2.03 Z. íada
2.8, Předat podnět Živnostenskému úřadu Pohořelice ve Ýě.i oPlávoěnosti podnikání

společnosti ATMX MET^I s,r.o, Popic€ 298 v provozovně Přibická 302,69] 25

T:30,11,03 Z. íada
2,9. Pážit Dožnost zřízení obecní policie v rámci svazku obcí

T,3],12,03 Z.íad^

3- brfe.na Yědomít 1

3,1. žpráW o činóostir.dy
3,2. zprávu o životním prostředív obciá okolí
3.3, zPíávU ó če.Pánííozpočtu k30.9,03

Hlasování : všicbni Pro (]0 členů zo),

Ncrše obec cI ieií
K napsání ťohoťo příspěvku mě vedly

dý a d ůý ody : j ednak článek MU D r. KrchňaÉ
v druhém čísle občasníku, ktelý si dovolil

upozornit na ,lzhled obce a tn/alý

(ne)pořádek v obci a reakce pana ýaroýy
v ťřetím čísle občasnfuu. Druhým důvoden
je roční zkušenost z práce zastupitele naší

Pořádek ob.e á (elkový vžhled obceje
úzce sPjat s..lkďýD íozvoj.m obce, kerý
je praýdiýýN zlcadlem práce celého vedení
obce lnejen starosty a nísrosrárosty, ale
také všech zástuPitelů á členů odborných
komisí a výborů), Pod Pojmem celkový
ro^oj obce si je nltno představit, nejen
celkový vzhled óbce, ale také úroveň
občanské lYbavenosti, úroveň §užeb pro
občinv (zejDéoa Pro ty dříve n.rozené),

úroveň Poskytóvání informácí na oU,
podmlnky pro íodhnou ats(avbu,
komUnlk.ce oU s obtány, prezentace obce
v regionu a mnoho dalšich oblastí. Zcela
souhla§ím stín, že na pďním mktě loaoje
ob.e je zejDéoá úklid a pořádek v obci,
l přes tutó Ďeoddiskutovárelnou PÉvdU si
dovólím zányslet se nad roaojemvranovic
z trochu obe.nějšiho hlediska a to zejména
z pohledu dlouhodobého zpravování

vrqnovický občdsnik



obecního májetku a dloubodobého řížení

Možná si mnoho z Vás již nyní říldte
o čeĎ ro pišu, když stejně nejsou ná Ďic
peníze a stejně se nic neznění,

cílem Příspěvku je Právč toto
podvědoĎí rozptýIit á přesÝědčř každého,
že i s takovou výši finánční.h Prostředl,ů,
jákou obec Ďá, s. dá docílit hĎatatelného
lo4oje obce, Základním PředPokládem je
dlouhodobé koncepční říreDí obce. keíé,
dle ných krátkých zkúšeností jako
zástuPitele, zceIa .hybí á veli.e těžko §e
Prosazuje, V někerých příPadech se
dokonce nabízí otázka, zda nekoncePčnost
Ďení vf dáváná zá operativnost, Jde zejmé§a
o následující pď§ dIoUhodobého řízení:
. úzeňní pláĎ, jeho důsledné

dodÉování, jeho prakické DaPIňování
(přípráva dloúhodobých projeků,
zPracovávání investičních záměrŮ atd.),

. Plán ronoje obce ( bylzcela zánedbán

- pošlední ze dne 1.8,1994 na období
|^ 1995 2000), V letošníD roce byl

PřiPráve, ná l, 2003 - 2006.Je nltné
zajktit ieho realizaci a doplňování,

. Dlouhodobý finanční výhled, ten jsen
v ňinuloýi nenašel ldbec. V letošním
roce byl zpracován na obdobír,2003
2006,

Jsem přesvědčen, že důslednýn
a kontiDuálníD ProPojením lvedených
dIouhodobých pNků řizeDí se dá dosáhnóut
Laaljtního roaoje obce a zejDéna s. tím
!}laruje takoýýcn přÍpadŮ, jako:

. že je rozpočet §chodkový 6,9 mil
Kč jako v r, 2002, i když byl
pIánován jako vyíovnaný

. ž€ se realizuj€ sportoviště
v lokalitě, kd€ ie v územním plán0
uvaŽováno s b}tovou výstavboú

Ministeístvo školswí a Ministerstvo
pro místní rozvoj umožňují čerpání
st, dotací věřím ž€ i naše obec by
na tuto investici §tátní dotaci
obdrž€Ia

. že oz schválí prodej obecního
majetku ( areál Duíkovo) za cenu
o 300 tis, Kč nižší než je cena
ob\yklá (dle znaleckého posudku)
a umožní tím také stavbu
skladovacích prostor a lehké výroby
upro§tř€d obc€, zatímco
v úz€mním plánu nebylo nikdy
uvažováno s lýstavbou skládo-
vacích a výrobní haly. V žádném

Případě nechci zpochybňovat jistě
dobré záměry jednatelů kupující
spol€čnosti ajeji.h Ujištění, že jde
o zcela n€závadnou a tichou
výrobu. souhlasím i s tím, ž€ pro
obec to může přinést i krátkodobá
pozitiva, Jsem všák přesvědčen,
o tom, že obecní maj€t€k v centru
naší obce §e mu§í zpeněžit
minimálně za cenu obiyklou,
a hlavně se nemá prodávat pro
účely, který nejsou v souladu
s územním plánem obce. Těžkojiž
bude obec za 20, či 40 let
ovlivňovat činno§t, která se bud€
v celém areálu rykonávat.
Domníý.ím se, že v obci mám€ již
dva případy podnikatelské činnosti
í§voz štotu a chov kuřat). laeré
obec není §chopna ovlivnit natolik.
aby n€narušovaly vzhl€d a životní
prostředí v obci.

Těmito Příklady, a každý jistě může
nájít úplně J'iné, chci zdůraznit, jak je
důležité dlouhodobé a koDcePční řízení Pro

sámotíé lyp€cování Yýše zĎiněných
prvků dlouhodobého řízení ještě Dezajistí
úspěšný rozýoj ob€e. Násl€dovat musíjejich
důsledná realizac€. PříP.áva invéstičních
á prováděcích píojekn na investice
a oprary, J.stliže nejsou přjPraveny žádné
projekty, není ani možno žádat jakékoli
dot.ce, či8ranty, Káždá wnaložená koruna
do investice , áby bylá účelně Wnaložena,
musí Prcjít zákonitým investičDín cykleň
(záhrnutí do územni}o plánt], zprácování
investičního záměru. vyprácování
plováděcího Plojeku, zajištění fi nančnícb
Prostředků atd,). Jestliže nejsot] jednotlivé
investiční akce přiPrávóvány v dostátečnéĎ
předstihu a nejsou navzájem Plovázány se
všemi dlouhodobými PNky řízeĎí docbází
k rynak]ádání zb}tečný.h í]nančních

Na závěr se vlátím k otáz.é pořádku
a úklidu v ob.i, Pořádek v obcije neustále
právem kitizován občany Při veřejných
zasedáních oZ, V loňském roce byl dókonce
proveden prŮzkUm mezi obČany, co j n
nejvíce vadí v obci , odpověď byla zcela
Přesvědčivá nePořádek. Jedná se
předevšíín o píavidelný úk]id a údržb,r
obecní.h prostor - příkopy, §ilnice,
.hodno.y. veř€jĎé z.řávněDé Plocby aid,,
veške.ý úklid, ke.ý se v obci Provádí je
zcela nahodilý a be, koncePce. Na Poiádek
v obci při tom nejsou potřeba milionové
iĎvestice, ale zejméĎa každodenní Práce.
kte.áje důdedně a efekivně or8áDizována
a násl€dně kontlolována, Neni možné. aby
při každé kfitice na nepořádek se to odbylo
koĎ§tátováním, že nepořádekje táĎ a t.m
a to má uklidit občán ten a ten, Mám D3

mysli prostory veřejné (chodnflry, přikopy,
zátrávněné Plo.hy átd,). z.ela Postládám

'obecní úklidový řád", tuto nyšlenku jsem
předkládal zástupitelůĎ. prózátíĎ m.mě,
ze kerébo by byIo zřejDé, jak má být úk]id
v jedĎotliÝých částech obce ,ajištěĎ. kolik
osob úklid zájišlujč 3td, xáždý občan by si
mohl zcela iednoduše ziistit, kdo za
nepořádek odpovídá, kdy se bude ta á tá

cilem tohoto příspěvku není krhika ža
k.ždou cenu, .i]em je uPozornit na
nedostatky a to zejména v oblásti
dlouhodobého řízení obce. cnem je
lfProvokowt každého obč5ná a zéjména

Potom každého zastupitele obce
k zaDyšlení nad tím zda akině přisPívá
a podní s€ na rc4oji obce, nebo jenom
př.mýšlí nad tíĎ. j.k á konu Doudře

o ton, že to jd€, je ňožĎo 5e
každodenně Přesvědčovát, když Projíždím.
někeďDi obcemi v ledon!, .]menovát
nebudu zce]a záměíně. zda se to dařív náší
obci si mu§í každý odpovědět sám.

Rowoj obce je v íuko! jen a Pouze
vše(h občánů vráDovic a hl.vDč Potom
volených zástupitelů, stárošry á místo,
starosty. Pokud někdo tvTdí něco jiného
a neuýále se vymlouvá Da nedostatek
peněž, nebo najiné věci, tak pouze zastírá

Věřím, že tento PřisPěvek alesPoň
m.linko při§pěje k celkovémú rozvoji naší
obc€. K tomu aby náše obec byla zdravá Po
všech stránkách, a abypřitahovála nladé lidi
a dokázála těĎ dříve náfo?eným usnadnit
a zpřúennit jejich starosti a celkové
bydlení, Aby lidé, zejména ti mladí, se
ne.htěli §těhóvát do okolních vesnic a aby si
každý nohl říci, že je lád, že bydlí ve

]e to však dlouhodobá, důsledná,

l 1n8.Jan Helikar
Předs€dá fi nánčnilo Yýboru

(i př€s to, že si oZ uložilo úkol
zpracovat záměr celého
sportoviště a wřešit majetkové
vztahy k pozemkům tímto
úkolem se rada áninezabývalá)a to
vše za tichého souhlasu většiny
zastúpitelŮ, Nejsem proti
Wbudování nové travnaté
fotbalové plochy, právě naopák.
Jenom se domnívám, že by bylo
vhodnější a blavně pro obec
prospěšnější, nejdříve připravit
celkový záměr s celou lokalitoú
Wřešit majetkové vztáhy
k poz€mkům, a ce]ou lokalitu řešit
ták, áby mohla sloužit Veřeinosti,
před€vším všem záimovým
xrouzkum a hlavne zat(um Z5, aby
se zde }ybudoval sportovní areál,
včetně běžecké dráhy, doskočiště
atd. Vzhledem k tomu, že

vI@oÝickn občdsDik



Obecně zúvcznú rryhlóšlrc obce
Vrcnovice ě. 5/2003

Předvónoční radovÉnlry v

o stanovení výše přísPěvku na částečnou ilhndu
neinwstičních oákladů v mateřŤké škole

Zastupitéktvo obce Vranovice wdává dne ]6.]0.2003 Podle
ustanovení § ]9 c zákona 564/]990 sb, o státní sPrávě

a sánospfávě ve škoktví, ve znčni § 10 písm, d) á § 84 od§t, 2

Písm, e)zákona č. ] 28,2000 sb. o obcích, v plátDén znění, tuto

obecně závaznou ryhlášku:

I

Táto lahláška uprawjé výši Příspěvku na částečnou úhradu

neiDvestičDích nákladů v MŠ Vr.novice. Příspěvek Platí rodiče
nebo zákonní zástuPci dítěte (dále jen'p]átce'),

[.
výš€ PřísPě\&ú

PřísPěvek j e §ta D oven na základě skutečných neinvestičních
nákládůvmateřské škole zá rok2002. Pódle § 19codst.2 zákona

č. 56{1990 sb, o státní §právě a saDosprávě ve školství,

v p]atném zDění, je výše PřkPěvku stánovena po Prcjednání
s K,ajským úřádem]ihomomvského kal'e ná ]3o,-Kďměsíčně,

lll,
splatnost Pňspět,ku

Platba přilPěvku se bude Provádět jedeĎ měsíc dopředu
současně se stravným, \&braný příspěvek Po§lgtlrje obé. jako

Piiem na pókrylt neinves(ianich nakladi zŠ vlánovice, v plna

Wšise Diíspěvek platiod ná§tupu dítěté do M5,
Přilaužití zákona t17ll995 sb. o sociální PodPoře (max.5

dnív Ďěsíci) je příspěvet 30,-Kvměsíc.

lv.
osobození od povinnosti Plátby příšPěvkú

1. PřísPěvek v průběhu školniho roku nepl.tí plátce

v Případě, že by Po jeho zaPlacení kle§l součet přínů vše.h
příilušnft]] domácnosti, ve k€ťé dítě žre, pod 1,25 násobek

ústlry, potř€bné k zajištění výžily a ost.tní(h základní.h
o§obníCh Potřeb a n€zb}tných nákladů na donácnost (zákon

i,463/l99l sb. o žsotním miniĎu v Plamém znění),

2, Plál.e předlož i poMz.ni o Pl íjme.h dle odslalce l spolu
se ijdostí o óýobozeni pl..oni.i ZŠ. Pověiéna viběíem
příspěvk!,

], V piipádé provozu VŠ o hláWich ikolni(h Plazdn|ná.h
bude příspěvek sianove, dlé počtu dětí

l. Částt<a uuae ýácena .élá nebo poměmou ástí,
nébldelidítě docházet do MŠ délejak3 týdny z dóvodu nemoci

- nutno doložit PoN,zení od lékaíe Dál. Po dohodě § vedoucí
Uairelkou - piérušeni docházky dítěte do Ms,

v.
PeDále Při §ezáplá.eníPřísPět't<v

N.budeJi pří§Pěv€k zaPtacen včas, tj, dó kon(e

Předcházejícího Děsíce (s Ýýjimko! září), bt]de účtováno penále

vevýši0,5%za den z dlužné částlry,

vl.
Pl.tDost !f,hlášky jé od školnlho roku 20032004 a dále,

nebudou-li neinvestiční náklady jiné,

vll,
Tato óbe.Dě závazná lyhláška nabývá účinnosti ] , listopadu

2003,

Wbíraloldlich starosa lng,PezlarJaloslav-nistosBrosta

Chceme vás pozvat do času, kdy úž do Vánoc zbývá

opravdu jen máto, kdy v MŠ vrcholí přípraly, zdobí se třídy,

šatny, chodby. Vyrábí s€ adventnívěneček, který nám pomáhá

zhotovit Paní Hladiková. Pečou se perní}ry. aíanžuj í větvičky,

bedlivě pozoru.ií Barborlry, voní pomeranče. píšou se dopi§y
pro ]ežiška. Čekáni na Vánoce by §i v mat€řské škole měli

všlchni dostdteaně lychutnai. Účelem není školuj€n vánoaně

naparádit, smysl Předvánočního období je ve sdi]ení

a společném těšení. Přichází prosinec a s ním čas báječných

zimních svátků. A jako První je do den. kdy se děti těší na

Mikuláše. Mikuláš nap§al do naší N-{Š telegram, "Drazí rodiče,
milé děti, přúdeme do vaší školky s dobrou náIadou a P}tlem
plným dárečků. Čekejte ná§ 4.12. v 14,30 hod. Mikuláš
; a;děIé." A Do Mihláši už do naši Mš přijdou Váno.€, Čtyii
svíčky odméfujícas čtyi adv€ntni(h nedělí. Školh se Proméni
v betléínskou krájinu á děti v osoby nejkrásnějšího přiběhu,

čas vánoční ukončíme v Mš u stromečku, u slavnostně
pro§třený€h stolů Plných cuk.oví a ovoce. Zazpíváme

si vánoční písně, koledy, ňkadla. zatančím€ a hrajeme

si s hraa(ami, k€ré najdou děti pod stíomečkem, Přejeme

veseté Vánoce máminkám, tátům i dětem. Rado§tný pozdráv

lidem všem ai letí c€lým světem,

učitellryMŠ

vážení občané,
v měsíci řúnu 2003 bylo ote\,Ťeno InfoceĎtŤum na

utici Hlavní 22 vŤanovice, kde vlám Ťádi YJŤídíme
a polaďíme:

x stavební §poŤení i § možností wřízení úvěru
v našem Infocentru

x Penzijní připojištění se st. příspěvkem

r Životní pojištění
x ÚIazové pojištění pro do§pělé i děti
x cestoYní pojištění
x Povinné ručení motořoťch vozidel

'í 
Havaťiiní pojištění

: X Pojištění nemovitostí, bytů a domácností
IX PŤoglam daňoťch úlev
: x Možno§t sjednání hypotéčních úvěrů

x zpŤo§tŤedkování r€kíeačního pobytu
v Je§€níkách a další možnosti rekr€ací
i v zahraničí

Pondělí, úte.ý
stieda, čtftek
Pátek

]0 o0 _ 11.30 13,30- 17,00
10.00 - 11,30 14,30- 18.00
10,00 - 1?,00
9,00 10,30

T€lefon: 619 433 411
Milena Měřínská



Iníormcce OOP CR Pohořelice (zc říien)

V informaci jsou uved€ny přestúplry a trestní činy
způsobené v regionU Pohoř€Iice.

]. Ze dne 3. a 4.10. vnikl nezjištěný pachatel do
zahrady a dvorku rodinného domku v Pohoř€licích a po
\ypáčení okna pokoje vnik] dovnitř domu kde odcizil zlalý
pánský řetízek - ŠKoDÁ6000,_ Kč.

2. Ze dne 4. na 5.10. wjikl n€známý pacbatel do
uzamčeného vozid]a AUD| 6 ná parkovišti hotelu BAtÁToN
Pohořelice, odkud odcizilvěciv hodnotě 20000.- Kč,

3, Dne 9,]0, v noci rypáčil n€známý pachatel okno
do výč€pu restaurace lvaňka v lvani, kde odcizil 2 kartony
ci8aret ŠKoDA 750,_ Kč, na Zařízení 1000,- Kč,

4, Ve dnech 5,_9,10, \.Dikl neznámý pachátel pře§
balkon do rozestávěného domku v pohořelicí.h. kde odcizil
závěsný plynoYý kotel v ceně 34000 Kč, dá]e mikrovlnou
troubu, elektrický kíáječ, překápávač, varnou konvici v ceně
5200 Kč.

5. V době 30.9,1,10, odcizil z uzamčené dí]ny

^ v objeku TEslA PoHoŘEtICE neznámý pachatel magnetickou
Wtačku v ceně 50000._ Kč.

6, Dne ]0,]0, v nočních hodiná.h přišel do
NoNsToP báru U REDYHo v Pohoře]icích muž, kte.ý s€ lydával
2a pracovníka hygieny á požadoval zaplac€ní pokuty za
nedo§tatky baíu. seNírka mú \adaIa 6000,- Kč. Věc je v šetření,

7, Dn€ ]0,]0, vnikl neznámý pachatel do RD
V Pohořelicích, kde odcizil zabudováný závěsný plynový kotel
DÁKoN v hodnotě 42000,, Kč.

8, Dne 10,10. odcizil neznámý pBchatel z€
zaparkovanébo vozidla na parkovišti restaurace t] JezeB
Pasoh]ávtry dámskou kabelku 5 doklady od vozidla, platební
ka.ty a fin, hotovost ve výši 100000,_ Kč,

9, Mladk z Přibic mus€l být předveden polickty
k odvodům na vojnu,

10. obdobně mladft z Vránovic mu§€l být předveden
polickty k odvodóm

11. Neznámý pachatel se vloupal cestou skl€něných
ťplní zadních dv€ří do prostoíu nákladního vozidla a odcizil
odfud nářadívcelkové hodnotě 55000,_ Kč.

12, Dne 7,]0. přišel do bytu v Pohoře]icích inuž, kteď
ryIákal z majitell§/ částku 9000,_ Kč na dřevo za účelem obkládu
b}Ťll dcery a zetě. Pachatel nebyl zjištěn.

13, DDe ]7,]0, n€známý pachat€l poškodil visací
zámek Da kovové mříže, poškodil zám€k FAB na vstupních
dveřích do prodejny pánského textilu LEDABYLo Pohořelic€,
otevi€l pok]adnu a odcizil čá§tku 5120,_ Kč, dále odcizil
z regálů riflové a manž€strové kálhoty, trička, bundyv hodnotě
50000,- Kč, Na zařízení způsobil škodú za 1000 Kč,

14, v obci lvaň u fotbálového hřiště neznámý pachat€l
v noční době ve dnech ]7,20.10, odstranil Visací zámky
u 4 stav€bních buněk a odcizil zařízení ve výši ]0800,_ Kč
a způsobil škodu na zařízeníve výši 5000 Kč.

]5- V době od 20, do 21,10, nezjištěný pa.hatel vnikl
do prod€jního stánku v Pohořelicích a odcizi] kaítony ci8aret
a dobíjecí kupony mobilních teleíonů v celkové hodnotě
65000,-Kč, škoda na zařízení 5000,_Kč,

l6, době 23._24.10, vnikl do areálu Jednoty
Pohořelice neznámý pacharela odcizil3] ks př€pravek s 620 K5
lahvemiod piva, škodá 5000,- Kč,

17-v dobé z5,-27.1o. vnikl neznámý pachate] do
aíeáIu Jednoty Pohořelice a odcizil 25 přepravek na pi\Ťlí
avinné láhve,8 ks přepravek§ lahvemiod pjva, celková škodá
2920,- Kč

l8, Dn€ 20.9, v ránních hodinách došlo v ob€i Přibice
kryzi.kémú napadeníženy, kerou napadl j€jídruh,

19, N€známý pachatel dne 28,]0. v 00,07 hod rozbil
dlažební kostkou skleněnou výplň výIohy BENZ|NA vnikl
dovniď a odcizil ci8arety různých znač€k v hodnotě 10000 Kč,

20, Ve dne(h 19._28,]0, vnikl u obce smolín neznámý
pachat€I do rekleačního objeku, kd€ ze skl€pa odcizil
polystyr€nvceně ]5000 Kč. škoda na zařízení 10000 Kč,

2l, Neznámý pachat€I v době 19,- 29,]0. vypáčit
plastové okno od garáže stavby RD Pohoř€lice odkud odcizil
pl},nový žávěsný kotel BAXI v ceně 47000 Kč škodá na zařízení
5000 Kč.

22. D^e 29.-30.10. vnikl neznámý pachatel do obj€ku
firmy cMN§Ro Masatice, kd€ l}?áčildveře do kanc€láře firmy
a z trezoru firmy odcizilčástkll 103624,- Kč.

_ 23, Dne 29._30.10. vnikl neznámý pachatel do objeku
Ms Vlasatice, kde rypáčildveře, vnikl domitřa odcizilHlFlvěž,
vysavač, varnou konvici a 24 k8 masa škoda činí 78t0,- Kč, na
zařízení ]000,. Kč

24, Dn€ 30._31,10, mikl neznámý pachatel do áreálu

Jednoty Pohoře]ice a po uraženíoka plechové boudyodcizit48
plastových přepravek s 960 lahvemi, způ§oberjá škoda
7680,- Kč, na zařízení 500,- Kč,

Jakje patíno, pachatelé s€ zaměřují zejména na krádeže
vloupání do různých objektú, a to provozoven, tak i do
rodinných domků a v neposlednířadě ido motorových vozidel.
Velkým problémem je nevšímavost občanů ke §vému okolí,
ktomu co se dějevjejich bezprostřední blízkosti. A když už se
něco děj€. tak laxnost křešení, kterým může být třeba přivolání
policejníhlídky na mí§to, Bezplatná linka Policie ČR l58 pracuj€
24 hodin d€nně a je určena právě k tomu účelu, kdy lidé
potř€bují pomoc policistó,

Rád by.h se ještě za§tavil u b€zpečnosti silničnítro
provozu. Každý z nás sleduj€ dění prostřednictvím
zpravodajswí tel€vize, Ňzných ti§kovin a vidí, co §e ná našich
silniclch děje, Ridiči jsou agresivní. neresp€kuji okoli, ostJrni
řidič€ či úča§tnfty silničního provozu, chtěl bych na Vás
ap€lovat, aby jste j€zdili bezpečně a ohl€duplně, aby jste
př€deš]i nehodám á tím §e !y sami nepřida]i k zástupu těch
nezodpovědnÝch řidičů.

Takéž se blížl zimni obdobi, lkdyž si s nami počJsi
Pohrává, nezanedbejte si přípraw svých vozid€l ná zimní
provoz, překontrolujte si zejména brzdový systém a taktéž stav
svýCh pneumatik, kdy na zimní období doporučuji pneumatilq
určené projízdu v zině.

se s.d€čným pozdrávem

l npor,Ing,RichardŠpaniel
vedoucí odděl€ní

vlÍnovickr óbčas k



a a./
KULTURNI KALE^D/IR

vóžení občané.
Rádi vás opět inforftujeme o kulturníín dění ve vranoyicích. Navíc, uvádíme zajímové kulturní lkre, kťeré jsou pořádán! i v okolních

Je pochopilelné, že u jednotliuích akcí může dojít ke zíněnám, njméfla I termínu konóní. sledujte inIormaČní plokóťy v obci, dedujte

obecní mzhlas. Informaci poskymou i organizóťoři podnikú.

sKotA vFžrte široké nábídlq našeho kultuml}o zařízení, Dlouhé zimní

večery k tonu přímo §vádí

sK vRANoclcE ,

Kulturní program školy,

5.12.
12.12.

15.12.

17.12.
18-12.

_ Mikuláš§ká nádílka v Mš
. Plavání dětí . .odičů (HlstoPeč€ )v 15, hod

- Turnaj vé stolním tenisu
_ Hovorové hodjny Pro rodiče žáků

- Vánoční turnaj v sálové koPáné

Bňezen 2004 - Maškamí Ples

pouzoŘnruy
7 .'l .2@4 Myslivecký pl€s, hraj€ Túfá.ánka. Zvou ríydivci.

lvAN
14,12, od l5,0o hod -Vánočnibesidka détí MŠ á zŠ sPoJená

§ Prodejnívýstavou keramický.h prací dětí- rc kaňka

20.12. od 19.00 hod - vánoční Posezenív r€stauracizdéňka
u cimbálové muziky "Lália"z v.Bnovi., PředProdej vstuPenek

3l .12- od 2o,oo hod - sifuestí v rest.u.áci Zdeňka, PředProdej
v§tuPenek v rest.uláci. Živá hudba.

Únor2ooa - Maškarní Ples, pořádá TJ sokol lvaň,

Kukurní dům "lvaňka"

PRlBlcE
_ country zábava v obe.níD ho§tin.'. hrqjeskupiná

MLHA, Térmín bude uPřesněn,

KlNo JlsKRA vEt-xÉ ruĚmčlce

_ ŽEuRY, ]50 min, v 19.30 hod

Prosine. - vánoční Pásno dětí
prošine - vánoční diskotéka dětíu FiaIú

Prcsinec . Dětský filmový f€stival

Leden - Lyžařský výďikďý kuíz
kden - Bíu§Iení v olympii

9.2.

Únof - PlaváDí v Hustopečích

" Bruslenív olymPii
- FilmoÝé představení ve v, Němčicích

_ ZáPis do l, říď Z.Š.

t]nú

Měsíčně - celodenní turistické výlery. sledujte č.šoPis, kteíý
vydává Dr.J, Hnízdo, nebo na internettl
\l/W.mqjwéh.c?/.Jkló,úenovi.e
!'šechny uved€né ak.e jsou pří§tupné i rodičům a o§tatním
zá.jerncim. Akuální jnform.ce získít€ ve škole nebo na:

wW,h\jwéb,czlskol.tvi/zs,úánovi..

VlNARl
2ó..12. - svěcenívín + čle§ská schůze

|.d.n 2oo4 , Přednáška a školení bodérů. 1 , část - volné
pllňl.slry. ZaleDq voleJté lng, 5lCna,

Úno.2004 -Přednáška a školení bodérů, 2, část

KtUB DUCHODCU
4.1z. - M ikulášské Posezení v k]Ubovně v ] 7.00 hod

Koncem l.dna - Členská schůre v rest.uraci, volba výboru,

KNlHoVNA
Pro§inéc - oo kon.e roku bude zprovozněn intemet Pro
občány Vranovic v Píostorách knihovny,

Ná oĎezenou dobu asi ]2 roku, je k disPoziciv knihovně 2]0
nových kĎih pro dosPělé iděti, v měsíciříjóu bylo nakouPeno 40
Dových knih á knihovna Pravidelně odebírá E druhů časopisů.

l2.'l2. - JEDNA RUKA NETLISKA, ] 02 min, v 19.30 hod

19.t2. - PRcl, PRct, PRclčKY3 - SV^TB^, v 19.30 hod

9.1 ,2004 - MATRlx R.volutions, v ] 9,30 hod

Prográň najdete Ďa intern, stránká.h W.365dni,cz

5.12.

Děkúiňe ýš.fr orydnizocífr zo sPoluplóci při zProcoýóní tohoto

yrdnovicky obcosnů



Bybóřs{ dět

Azllrově čistá obloha slibovdla
krásný deD, V sobotu 24,5,200:] se to
Velice hodilo. protože na tento den se

těšila souýa lnladÝch rybáiů, Byly ltl
opět po roc€ rybáiské 7ávody.

Tentokrát se ti nedočkaví záčali
scházet Už v pět hodin rálrc, I'omalinkU
se začalo nisto po mistu zaplňovát,
l'ie.lpokládala se vétší účast startu-
jících, záVodů se totiž mohly Zúčástnit
všechny děti do ]5let, Po sečtení bylo
áVodicích 72. Mezi nimi iněkolik
holek.

P.il slov pořadárehi k Plůbéhu závod!
i byló odsi3ltováno, PNni záběí nJ sebe
nenedMl dlolho čekat J pókný kiPr sc Už

iDlácalv Podbčláku, Pozdéj]se zjistilo. že se
ivýni 52 cenlimetry \],híál.

Díky velkému počrú spo|zotri se
podiiiló kc 200 k8 kapni za]]slit l 50 kg
psrruha dlhového, Prcto se tiké Porjpčl
eden sDLiVek Zi dfuhýD a Lozhodai
nesLJčili zaPisolal. Kádé 5e zaaaly Plnit
kaPry a Pstnlhy, V Pniběh ZiPol.ňís] dčti
stačiLy odskočit pro obče§Není. s bližícíD
se kón.cn závod(i Ub.ivaly i záhěry a tak
! ]0,00 hodin pod]e PrcPozi( byly závody
Uko|ae|y, Nastilo saíráni úlovkŮ, Zá!odí.í
se shon:iždili u slolLL p]jrého klá šrÝch .en.

Poiadatele Piekvapi]a veLkal díUlrov;t
roznÉnirost ryb. Pii lonsb'd) závodenr se
]olil Po!zc kaPt, ale ny|ito byly Pojednon
k!$ Plotice, cejn. štika, ]eždík, pellii
a \yhodno(enóú nejnrcnší rybou okoun
l0 Cm, kaprů se Ulovi]o 42 klsi a Pstruhů

Po DáročDénr si'táni byly íozdiiny.eny,
Pluí .enu za ]jž zmiňěného icjvčlšiho

akJPía §iodncs] Dvoiáčck Lukáš z VŘnovic.
dN]roU .enu § nejvěršín počtc|] Ulovcných
kJpn] ryhÉl sehna] Perí z PoUzdian, tietí
ceDU PievzJl Mrkv].J Llboš z vranovi. za
n.jvčlši celkoyou dé]ku 586 on a to tii
kaPň a l7 Pst.uhů, Do 3], ílíšiJ sc
lozdiult.eny za Ulovené ryby. zbylek déli
si ceny rczLosovaly a tavi(. kdo íybu vůbe.
nechytil. nrohl 5i lyblat 2 kjdi kapm ncbo
pstruhJ, Jik ]senr se již znri|]l. cen byla
obro\,ská spousia a jrroto by.h .htě] !!enr
sDoDzo lm za ielidr dJrypódikovat, Bt]ito:
obe. Vlano!ice, obec Velké Němčice.
p, Bažant lgor z Ve]. Němčic, p, Klid lš
Ladislav 7 Vel, Nénčic, p Pivolika Libol.
Restaúlá.c U Fia]ú. P. Díábik ]iii, Nábytek
Mik!lik a svn, Pi.]ed]ičko!ii zahí:idkiiské
Poiieb]r. P Vinn!žka Mnltilr
p. ccchnreistej Zdeněk Piisnotj(e
Pi sed]áková Rybaisk.] polieby Pohoic1]..

vkInóýicLjj, občasník

N,LL,

srcrz rodótrů c ročnílrů

Dne 2Q, z:iii2oo3 se konala schůzkJ jOůlftŮ l9.],] a l9:]]], annž sc ož]!jLo . lPeYnll)
Pi;ir.lsNí sPolUžáků z mlidi, Pós.zeni se konab v renJuJ.i U l:i.lli, K.7dÝ pndx)ZL býl

UVúán a Diedstaven, Njnťdolal piípilek i 5|n)letet\k.1 zábala. ceL]oi ilnnĎliji )v.
, 'e(j,, r , l lťln,L, \i,],),P] ,,j",|, \lP\ Pol"/,l/l,|, ,,l,il,,, J,,,| ,"lJ, ,,
ry.hLe úplynul a posezeni skončiLo Y PozdIj.h hodnii.h, spo]carÝN Pili|ifi b!]o do

bUdoUcna Poklaiovat,

. ,]a.nrjh NěI)r.ov.i

Sednrde§iilnikůň ť nrinuLéN lo.e se šchťLzka zalibili a l|]i í,\ťšLi]ťlos z oÝU. Maji n
knždobč č co Povídat Seiio §e]i.h 22,

Dne 27, ziři 2003 došb k s!Lk.1lli rcčrik(i l92i'28 v('erjra takleú.h Lo(llnnÝ.h
přislúšniků sctkáni se Uskutečn]b ]iž po šesié \ lťýnUín.j (] |jJlů zi Uaasl] 2.j obaa|ů
oI8aDizaú]ě schůzkJ byl.r za]jšlěna liboíenr, vj b šdcůrého PoYidijni ! UaJ(|i.i
i zJzPi!ili, Rozešl] se s Piánijn iťi§rnčho sctkaniv Piišlin lo.e.

r Jo§cil:Ulch

Dne 4, ii.jna 2003 ! odpole.lních hodinid] se seili spoLLlžti.i loč|iku l9.]6 7 hbr.
Pouzdian. PiisIonC, (Jh!íči., IvaDě n Vranovi( V rťslJ!íáci U l:i.l!i ceLkenr se n,!]o 23 

']kůze 4.1 Pozva|ých Selk.liise koná každÝ lo]{ i l!iclrni \. rčši na Piišti.

Jiřin suclr.inko\,:1

l8,l0, odpoLcdnc Ua.stni.j navšrivllj ško]U..b..nL liJl
U |jilů, Piúemno| zábavu Ukon('iLi ! Ponhlidj lJů]i.h

Také loatik l9.13 sc sešeldn€
i P..hůzkú 2akonaili v reslaulaci

a



vónoce, vónoce
Týd€n Před Štědrým dneĎ býEl ve

Vranovicích, ale ivokolíjarnak, Na náměstí
za kosteleD Před sochorďým 5i rozestavěli
ýé kíámy § tovarem řemeslníci a nábízeli,
licnovali a prodávali - lidé kuPov.li
vš€chno, co s€jiň domá hodilo| Potřeby do
kuchyně, z.hrady a nářadíPío dvůr a vůbec
hospodářsM, KL]povalo §e však i ob!ď
a oblečení pro dětia dospělé. Na rohu vedle
obchodu Metoděje Tonď. 5i Post.vil ý{j
mini krámek fál€šný Turek Turka z něho
dělályjen folsy, kožuch a biskuPská mitía,
Měl v koši p]no dobrot, na které lákal hlavně
děti a mládež- Měl extrohí zboží -
svatojánský chlebá, homolu okN,
cukkandl, z]omkovou čokoládu, pendrek,
šic8rrmy, tvíěl pMíryprodáno a Pak sihověl
v hosPodě fuCharda Venyše (u Balů) a dobú
kauf zap0€l kontušovkou, l ostatní kramáři
k več€ru p.kovali, zboží b},lo rozProdáno,
Ježi:ek mělzasejednou §tarost z krku,

Vánoční svátlry se slavily
v rodinách, ale i v kostele nejen pň
slavné půlnoční mši, ale i Při dalších
vánočních obřadech. Na nich se Podíl€l
hlavně kostelní sbor a wanovi&í
mUzikanti.

Fundament kostelniho sboru tvořili
m0žia ženy, zpívalo6 basistŮ a s nimi6
tenoíů, Basy - Jan Hranický, Josef
Štěrba, Jaroslav sámson, Franta Hejna,

Josefstaňka aJan Štastný, Tenor zpívali
otec a §yn Procházkovi, otec a syn
Měříns}cých, Josef Kadlec, Josef Štěrba
ml.

Ženské hlasy obstaraly - Marie
\4tásková, Marie Janiková. Růžena
Karpišková, Lidká Tománková, Lidka
Nováková, Marie Glocová, Zofie
Effenbergerová, Masta Pezlarová, Anna
Lorcnzová, Anna Komprdová, Marie
Dofková a později Marie Fáměrová a pí
V€§elá. T}to pěvl§Ťě doplňovala
děvčata mladších ročniků - Lidka
Tománková ml., Jaíka Tilšerová, Jiřka
Měřínskí, Blanka Nermutová, Věra
charouzová, Maíie Lángová, Ánna
celnarová, Nlila Motejzíková a jiné.

Vy§olý punc zpívaným mším
a obřadům dala i vranovicka muzika.
Původně hrával první housl€ primárius
Lounek z Frackovlry, viola Václav
Valášek, Jan zajíc ladie flaUtU, klarinet
hráI Eda N4acháček, trumPetu zpftlr
troubil Dominik strouhál, pozděj i PoIda
K!čera, trombon Jožka Koud€la
a baryton |osef Novotný, lesní roh hajný
Binder z uheíčické hájenky, bombardon
F.áĎte Kárebec z lwně,

Časem se obměňoval pěveclcý sbor
i muzika.

Po válce po varhaníkovi Mojžíškovi
nastoupil Huben Hrozínek - byl
v ovládání varhan stejně lynikajícíjako
jeho předchůdce, Jo§ef Pavlů a Jenda
Zajíc ml. Převzali smyčce, Podiv netajil
nikdo z posluchačů, když §e z kůru
ozval tajemný hlas fágotu, nástroje
dosud neslýchaného, Hrál na něj Jenda
Němec. mistí svého instrum€ntu.

pň těchto účinkováních na
vánočních obřadech se stávaly i různé
n€čekanó akce.

PNŤtí jiďní mši v kostele po
osvobození překazil v dobrém úmy§lu
učitel Tomáš Fiala, Ten n€jen wučoval
školní dítka češtině. ale učilje talry hrát
na různé hudební nástroje, Docela jim
to šlo. A tato muzikantská parta i se
syýíni nástroji \trhla po schodech na
kůr a b€z ohledu na dění v kostele
začala hrát ,.Nesem vám noviny" jitřní
mše j€ště nebyla ú konce.

Ni€ s€ ale vcelku nestalo, Jen
něk€lé babky a dědkové si ještě
broukali cestou ze davné jitřní mše.

Ale vánoc€ to byly pěkné,

Pávlů

Rcrdoslné vónoce

spi, Jezulótko, spi!
spi slaílce no tom ýně holém,
ny dech tajím. všichni kolem,
ňdy!, Tobě, ýěčíé praýdy slnku,
je také ďeba odpočinku,
spi, Jezulá*o, spi.

Jon Neruda

Vánoční §vátky jsou svátky klidu
a míru.

V naší zemi není snad nikdo (až na
čestné výjimM, kdo by s napětím
neočekával příchod Ježška nesoucího
dárky všem lid€m dobré vůle, Dárky
hlavně dětem a nám dospěl]Fn ten klid á
mír. Kéž by tomu tak bylo ve vše€h
nášich rodinách io letošní€h vánočních

pohódlra crneb
rodinné seilróní

Žili byli v naší obci manželé Joseíka
a Cyril V roce 1963 oslavili z]atou
svátbu a brry po ní obá zemřeli, Na
oslavě t€hdy bylo i l 8 vnoučat. laeými
je obdařilidva synové á tři dcery, oslava
tehdy nebyla nijak okázalá. vždý se
konala v době, kdy na maso stávaly
Fonty á máslo blfoalo v jednom
obchodě jen ve čh/ítek.

Uplynulo dlouhých č§řicet let, kdy
jsíne se vídáli na $iatbách a pohřbech,
ale nikdy ne všichni, Nejmladší vnučka

Jana přišla s nápadem uspořádat
rodinné setkání, stalo se. Kon.em
června se uskutečnilo za účasti
šestnáctijiž postarších vnuků a vnuček,,-t
přítomna byla i většiná partnerů.
setkání se konalo v přúemném
prostředí sálu r€stáurace U Fialů.
Během slavnostniho odpol€dne přišli za
námi někeří mladí a n€jmladší -

Pravnucia Prápravnuci C}ŤiIa a Joseí]ry.
c€lkem se nás během dne sešlo
šedesát, dvě nejstárší už o§lavily
osmdesátku, nejmladší n€měl ani rok,
Byly zastoupeny všechny č§ři generace
potomki Joseflry a cyrila,

Následovaly píohlídlry fotog.afií,
výměny adres a telefonních čís€l, Vždť
žijeme na 25 místech republiky a ná
jednom za mořem, Památku Ý.h
předků jsme uctili mnoha vzpomínkami
a početná delegace odjela položit lcytici
na mí§to jejich posledniho odpočinkU,
,4(ytice §e z hrobu do druhého dne 1
zúalilaJ

Po setmění s€ pokačovalo v bývalé
zahradě našich prarodičů u táboráku,
kde nělceří Wdrželi až do rána,

Dik Pátří lnt. vesetému a jeho
peísonálu 2a pěkné Plostřédí, cbutný oběd
a vzornou obsluhu, Tetě Anyn.e děkujeme
za to, ž€ vzdáleDé Účastnflry ubytoÝala,
sestřenici Anič€e ajejí rodině děkuj€ne zá
příPrew Posez€ní U ohně. Také děkujeDe
všem, keří PřisPělijídlem, Pitím a dobrou

V §oučasné dóbč ProbĎá množení
á rozesilání foto8lafií a videozáznamú.
samozřejmě Fme si sl'bili další setkání,
Takóvá sétkání nejsou nikdy zb},tečná.
Mnozí účastní(i našli Přátele inezi
příbuznými, ó kerých Už ániDďěděIi,

Jedna účastnice seťkání z druhé generace

PotomkŮ
L.D.

vraovickí občasnik



Neistcrší občcné
Toto téma jsme volili proto,

abychom Ďap$li páí řádků o nejstar-
ší.h občanech, kteřípíožívájí s námisvé
stáří, ]'e Dtokíát je to o lntlžích, příště to

Mezi nejstarši múže parři pan Jan
Šťasrný, I'řisnotická Ulice, kteď oslavil
88 let a pan Viktor DIabka, Nová úlice,
krerý leros oslavi 86 let, Život obou byl
prod(á n íad osrným i událostmi i staroý-
mi, kleíých b}'vá V životě také dost, oba
dva přišlido VranovicVe sVé dospělosli,
záložili si íodint], získali řadu přárel
á již řadU 1et tlživají důchodoVélro věku,

Pan ŠťasrDý pochází z Kuřimi, otec
n padl V prvni světové válce, jako
chlapec se 4/učil ýrojním zámečl]íkenr

_a pdk celotldobu prJcov.rlve Zbro]ovce.
t/ KLliinri s€ ozenjl.r presrehovJi se do
Uherčic a V roc€ ]950 do Vranovic, sVé
životní úsilí věnoval pláci v továrně
a úpIaVě svélro donlku, MěI syni Jalra,
který odešel se svou ž€notl v 70.l€tech
do Kanady. Palr Šťaýný j€j často
navštěVoval, V€ svénr životě byl velký
sokol a so(iální deDokrat, Ve syích
VzponiDkách Wprávi zážitky z pliice
v tová rě, z Vojny a kolem sliclr synů

Jalra a LUboše, kteííjiž zenrřeli, Rovlrěž
jeho žena zeDlřeli v roce 1993,

Pan Šiastný má dosud nrnoho
přátcl, kteří jej navštěVtúí.

Pan Dlabka P.ožjl žjvot v rodjně 5 Pěti
§oúlózenci, účil se pekJřen, skllařen
J ňakónec jezdil ]Jko ii.lič s n:lkhdnin
auteN. oženil se do Vl3novic odkud by]
rotálně nasazet .Io Ruska a po návratu

a ý, UPi] d,, Liinť, P, \JlLe pí.l,^.l ni
ae§k día7e a ro áz d. dU.ho.iu Pan l)lablá
nré] dva syny z nichž jcdcn zcnlicl a dVč
dcery, Po iadu let 5e věnoval nyslive(kéNl
sPolku. kde byl předscdou a pokládnikcn,
ink]inule i k nrisnrímu iolba]U.
V dů.hódovéh věku placovll]ako topič ve
ško]ce a údIžbái v.]ednoré,Jeho vzponrillkv
9něi!úi k pIožilklinr se $ými kamalády.
kreii s. s.hjzeli ! hóspodé tl Ánči Větiin.
íovnftůjiž odešli. takže se slává z nčj icden
z nejšaíšich občanů,

Není to 7dateka Vše. co by §i oba
za5loUžili, aby 5e o nich Dapsalo,
Llvádíme stručnoU cha l aktel istiku je.jich

životá s poděkováním za vše. co udělali
pro obec V.anovice a přeiene jin
hodně Zdravíaještě dloUhá léta žiVota.

vronóvickj; občdsník

Betlémslré sÝětlo 2003

Dotlfánr€, ž€ Sc iploVás siává po selstVí Betlénrskélr o
svěda rradicí, bez ktelé již Vánoce ani nenlohou být.
Leros již potřeri budou skauti z Vranovic roznášet
Betlén]ské světlo do Višich domovťl. opčt budete nrít
přiležitosi zapsal se do seznaNu na obecnín úřadě
popřípadě v kostele, PokLlsíne se zajislit i iiDá Drísta.

Z kosteln bude lrrožlrost odlrésl 5i Betlémské světlo Po
mši svaté v ne(lěli 2]. l 2, . která začúrá v 9:00 hod,

VrnDovičtí skauti bUdoU lozDášet Bedénské světlo v neděli 2],]2.
v odpoledních a večenrích hodilrách,

Přejeme krásné, prozářené Vánoce a zd.řilý výup (lo no\,ého roku 2004

]iguáii

se uskutečňovaly V letech ]964
]976 ve Vranovicích ve škole (i u
Hrozínků byla tánr také UčebDa), na
MNV a v místDosti skladu mí§tného
nádraží. organizovány bvly Českým
svazem žen- Vedoucí kurzů bylá
pí. N.4arie Benešová, lrlavní or8ani-
zátorkou pí, N.4arie Novotná
zajišťovala místo konání, přihlášky
zájemkyň i \],bí.ila 50 Kč za l běh
kurzu, kuř se konal v lednu až únoru
]x týdně po dobu 5 týdnů, Podle,ájmU
žen se uskutečňova]o ločně iněkolik
běhli tieba každý den v týdnu
a dokonce i 2x za den Po 4 hodinách
(l4,00 - ]8.00, ]8.00 22,00), Zájem
bývalopravdu veliký,

Pnni Benešová byl. vellni obětavá,
ochotná a velice šikovná, sDad všechny
účasrnice byly spokojené, Vedla kLlrzy

žen začátečnic i Plo v šití pokločilejší
ženy. Začátečlri(e oplavdU 7aaínaly
všechny ýejně UčilY 5e, Šily
jednoduché odě!T sukně, halenky,

V kurzech Pro pokločilé se šik)
všecltno, co si ženy U5my5lely, Byly to
n€jen šaty. ale i Plesové íóby, kálltoty,
kosqimy, dokonce i kabáty, aa5té byly
i potieby pro děti. Šilo se Dejen

z novýCh látek, ale radost piinášekr

Přešívátli 7e sta.ého,
Na záVěr UkoDaeni každého kUllll

šiti po 5 týdnech 5i ženy poseděly,
popovídaly n Při tonl Pojídaly rů?né
sladkosti, ktclé si samy napeklY
a Přines|y, Wnrěňovaly si lecePty,
Zapúelo 5e čajem, kávou .r jinými
tcktltiltani,

Ještč dnes vzponínáne
a děkljenre dodarečně Velnli obětivé
pi, N,larii Benešové,

a lD



Slrcutslrý oddíl lcrguóři hlósí

zimu. Mezj těmito akivitámi Probíhají
schůzkydružin oddílu, Na konCi září odj íždí,
j3ko již tradičně, část oddflu na skautský
Podzim na chátu Jelenice k Pozořicím ,
hlídtf Entokíát Putovaly za myšlenkámi
růžence, Třisk.uti Ďašeho oddflu vté samé
době Pomáhali ve vysóký.h Tátrácb

ŘúDová výPravá vedlá Přes tři hlady na
Babí lom a dom. V listoPadu nás Přivít.l.

od tér3 do lilly
po táboře se

klúbovna opět zaplnila
hlá§y našich skaltů a
skaut€k, PodziĎ je ve
znamení zábydlování
nové k]ubowy, úklid!
ráborového materiáIu a
přípr.w klubotny na

zamlžená a zaduDaná Wsočiná, Blíže
skaotská ,ákladna u íybDíl€ Štěpánek U vsi
Pozďatín-'řídenní výPrava v}Mcholila
záčátkem celoročĎíhry, která letos bude ve
znamení starých řecký.h bájí a pověsti
PMím úkoIeD byla záchrana bájného
Proínéthea z kavkazských okow,

Naplno se rozjiždí vlčácká družiná
sk]íPkani, kerá kromě každotýdenních
schůzeklTkonálájiž dvě výPra,f - v říjnu na
Kolby a v IistoPadu putovala Za Pok].dem
§tlážce ho,f Květnic€ k Tišnow, odkud si
někteří Přivezli i čá§t pokladu sklípkanirádi
přrnou do ýý.h ř.d nóvé členy - kluky
i holky od 6 do ]0 let, schůz}ry mají
v Pondělí od ]6:30 hod.

V souvislosti s děním v oddíIe bych
chtělv krátko§tj přjbIížř situaci skáutského
střediska Vranovi.e (tan kromě nás patří
ještě oddfly v HuýoPečích a lcePicích),

or8anizacia PříPíavou sálu, za PřisPění
č]enů oddi]u silového trojboje, v€dla sestra
Marta coliášová, sál Dusel být lydrátkován,
napastován á vŠe bylo zklátka P€lfekDí.
s.motní návště{níci i závodníci by]i mile
překvaPeni, jak byl sál čistý a lpravený
včetně všech doPlňků á květinové ýýzdoby,

Konečné výsledky byly peďektně
zpra.ovány a nezwkle rychle vyťištěDy
Petrem NePoDuckým,

Těchto závodů §e již Děkolikát
zúčastnili i lidé známí z televize a to| herec
a kaskadér zdenek sr§tka, bdislav Hanzel,
znáDý silák v táhání kámiónů, Zdeněk
Knedla 

'železný 
Zekon", ale iosobnostij.ko

do.ent Dr. zdeněk cerný csc. bývalý trenér
a lékářv kulturisti.e ibrnčnského hokeje.

Pr.vidéIně se jezdí podívat
ipředstavitelé obřanského vzPírání z Brná.

o bezpečnost a zdraví závodniků
Pravidelně pečlje MUDr.Joseí Hrabovský ze

závěrem lze říct, že sokolvraDovice má
velmi dobré jméDo U Českého svázu
silového trojboje Při Přidělování soutěží plo

l karpGek lvan

TJ sokol Vlánovice Přeje sýým členům
klidné Prožití vánočních ýátků, lodinnou
pohodu a do rok! 2004 hodně štěstí

Těšíme 5e, že sevnovém loce uvidíme
jednák v tčloďičnč a ná různý.h ák.ích,
keré budou Předcházet xlv,
všesokólskémU sletú v Plazev loce 2006,

r Výbor TJ sokolvranovic€

Vsoučasné době Plobihá Přechod středi§ká
ze skautského okresu Břeclav do
skáut§kého okres! Brno _ venkov ke koDci
roku 2003, Podobný Přesun čeká o rok
později i naši obec,

Teďještě k očekáváDýD Událostem, Na
jiDém místě §e piše o Betlémském světle. Na
začátku róku 2004 se opět uskuteční
TŤíkálová sbfuká. A konečóě by mělo doiít
ke slavnostnímu otďření nové kIubovny za
hřištěm, Předběžně, ale oPravdu předběžně
bylo §tanoveno datum _ 22, úDora 2004,
keréje zároveň škáUtským sÝátkem,

V PředPosledním rydání Vranovického
občasník] jsem lyzýval vás, čtenáře, aby
jst€ si řékli, PoPřp.dě n.p§ali o čem by
mohly či Děly být čIánly ,,sk.utškého
okénká" v obč.sník], Táto výaa stále tNá,

TJ sokol vlánovice, oddil silóvéhó
trojboje, se úspěšně zhostil sPortovního
maratóDu, kte.ý Proběh] ]5.] 1.2003
V Ďi9tní sokoloně. Závodů 1i8y v silovém
tlojboji se zúčastnilo ceIkem 13 družstev
z CeIé Molavy, Nejú§pěšnějším družstveĎ
této soutěže se stálo družsNo zekonu
Bystřic€ pod Hostýn€m, keré Po přepo&u
zí:skálo ]534.65 bodů a PéveD Postlpuj€
do l, ligy, Na druhém Ďí§tě se umístilo
družstvo sokolu Rosi.€ ,Á' Před TJ svitaw
,Á", zá oddfl Fc lvančice soutěžila také
jedná žena - lvaná Hor8ošová. Ta z]ePšila
český rekord v mrťVém tahu o 7,5 kg
vkategoíiido 52 kt Dáster l žén, tj. nad40
I.t, Hodnot. nového rekordu je l35 k8,
Družstvo dorostu á juĎioú sokola
vranovi.e sé lrnístilo na jedeDáďém Dístě
á po přepoóu získalo l124,67 bodů,l když
lmístění Dení jedno z nejlepších, tho mladí
závodDí.i získali lll, \rýkonnostní třídu a jsou
přísljben Plo další období

Vranovické družstvo rePrezentovali:
jmeDovitě Tomáš Trávnft, keíý získal Pro
družstvo nejvíce bodů, Pett Bi€dem.nn,
petr Horák á vladimír uhlli.

Také nak]adači. kteří lydíželi
osmihodinový nápor á ňu§éli všem
závodnikůĎ Ďaložit bezmála 25 tun, si
zasloužili obdiv, Byli to členové oddnu
závodníci l. ligy, k€ří táké zájišťovali
bezpečnost všech,ávodnků,

Pohá,f a věcné .eny byly zajištěny TJ
sokólem Vranovice, Ke sPokojenosti všech
závodníků i diváh] přispěla Perf€kDí
klchyně. pod vedením stáro§tky §okola
Vranovice - Mileny Pezleíové s kolekiveĎ.
Kliecí řízky se saláteĎ. kteří si Všichni
pochvalovaly, zklátka nezbyly,

o]dřich Vvbíralml.

zákon ř. 32a1999 sb..
o občanský(h průkaz€ch ve znění
pozdějších předpisů omezlje platnost
občan§kých průkazu bez strojové
čitelných údajů { všechny typy oP,
kroíně plastových z€Iených) t€rmín€m
3]-]2.2005, což předpokládá jejjch

híomadnou výměnu, Aby nedošlo
k přetížení příslušných pracovišť

koncem r, 2005. občané mohou začít
žádat o výměnu již nyní, výměna není
zpoplatněna,

z důvodu konání zkoušek k získání
zvláštní odboíné způsobilosti
pracovnic oÚ v období: od 5.].2004 -
9.1.20(X a od 16.2.2004 - 20.z.zo04
bude Provoz omezen. snažte se proto
§vé záležitosti \yřídit mimo uvedenou
dobu. Nebude se ověřovat, lyřizovat
rejstřílry tíestú, brát žádosti na nové
občanské píůkazy a cestovní pasy.

ověření podpisů a listin Vám
provede každý úřad pověřený vedením
matíik (v naš€m okolí Pohořelice, lvaň,
Popic€ ,), Žádosti o Wdání oP á cP
můžete podat přímo na N4ě, úřadu
v pohořelicích,

oU

II. lig<r v silovérn troiboii 4 čl. družstev 2003 Iníormcrce
matrilry

10 vídnóvicl§' óbčdsDik
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DopráYnízdravolníslužbá s dlo!holetou lradicízaiišťuje veškeré
př€vozy pacientů V okrese Břeclav a takd po ceř České íepublice,

ZajišťUj6ne dopíavu neíiocných, íaněných a lodiček,

Veškeíé převozy pacientŮ d0 nemocnic, lázni
rehabilitačních ústavů a všech ldraVotnických zařúení

Převozy jsou hrazsny zdraVotními pojišlovnami,

obiednáYky t{O STOP.

Nabízímr spo|upráci všem ólařům

a ,dravotnickým subjsllům Veškeld

inloínrace Yám ádi po§kyin€mg

nalel800184965

Vaková uhličitá terapie

,,Vaková uhličitá telapie", ie pasivní metoda, kteíá Ve
skutečno§ii svým působením ie podnéi€m k aktivní činnosti
Všech metabo ických, hormonálních, neruo\^ich a psychických
regu ačních ievŮ, které poz]tivně ovlVňují Větš]nU těesných
funkcí, Protože se jedná o 3ktivrí činno§i, je tato činnost
trénovaná opakováním podnětu, který tuio činnost VryVoláVá,
Něko]ikanásobným opakováním podnětu se subjektivní
i ob|ehllvn palanet.y o€a1l711L .a"ýšUi', §ŤaDlilljl d n.l
dlouhodobý účinek,

Prvním oí8ánem, kierý př ,,Vakové Uh ičitě terapii.',
přicházído srku s oxid€nr Uhličivm ie právě pokožka. Reaeuje
na to z\^iš€ným plokrv€ním, zepšenírn WžiV} podkožních
Vrst€V i pokožky. oxid !hličini působína oíganizmu§ asepiicky
a soolu s o.o|ívAli-n oodooru,P píol ,d]éllvedholveplole.Y

okruh působnosii ,,Vakov\rch uhličitých ieíapií'' na č]ověka
lze stíučně shrnout na následující:
. zvýšené plokruení svalů a všech tělesných orgánů Včetně

mozku, jako dŮsled€k Vazodiatace (roršíření prŮřezu)
céVního systému, včetně Vásečnic

. zvýšení transportní schopnosti krve pío kys ík (irn, BohrŮV
efeki) s následnýín rvýšenínr dodáVky kyslíkU do svalů,
tělních or8ánů a Všech buněk V organisrru

. zvýšená tvorba ene€etcky bohatých sloučenim (glykogenŮ)

. z\4'šená plodukc€ těle§ných holmonŮ (rŮstových, sexuá rích
apod.) V mezích daných fyziologicko! nolínou

. z\.ýšení uýkonu muniiního systéínu a zvýšení detox]kačních
schopností or8a n ismU,

Teplota kůže se působením oxidu Uhličitélro zvýší až
o 4 st, c, což Vede ke zwš€ní jejího metabolismu, Tím se
znatélně zvyšu]€ aktViia potních a mazových žláz, ktsré
potahuií povlch pokoŽky ideálním ochranným filmem. Př
klasické Vodni koup€li doclrázi ke smýVání iolroto cenného
íegeneračiího filmu, Při ,,Vakové uhlič]té koLrpeli'' ke smýVání
nedochází, Pot se ýáží na vnitřnístlaně Vaku a v|hká pokožka
lépe Vsiř€báVá oxid uhlčitý,

PrVní Výsledky působení ,,Vakové uhličté koLrpele''
mŮžeíne pozomvat ]iž po třech až čiyřeclr procedurách,
Pokožka se stáVá píužné]ší, Vláčnější, jernnější, hladší
a račínaji světlat pigmentové skvrny, což ]e způsobeno
siimulací dopam inoVélro systému, Působeiím oxidU uhličiiého
dochárítaké k tlu men í hypeípigínentace, siařeckých bÉdav c,
potlačenícelulitidy, hojenídrobných povrclrových poraněni, a e
ipooperačních ]izev, VýraznýV]iV mají,,Vakové Uh ičité koupe]e

na tlumenía]ergických proievŮ na pokožce, Včetně lUpenky,
popá €nin, béíco\4ich Vředů a hojení proleženin,

Růžená Jedličková - ma§áže

Nová 605, 691 74 vranovice

Tel.: 723 705 658

wqnovicky občdsn]k lI



E Pěstuje Ý u nás vandolisnlus?

Je to obrázek výchov| dětí, mládeže?

Někomu vadil ťelefonní seznom

v budce. Lak jej zapáli|.
co ýíce k tomu říci?

vážení občané.

těší nás vaše oktiljta na

stránkóch jbčosníku a obliba
s jakou v něm listujete. Upřítnně
řečeno, ]nóme plnou hlovuťémať,ke
kterým b! bylo vhodné něco napsat,
jako je historie kina, vrano|ický
hokej, pošta, čehická stanice ýe

vranovicích. Poťěšilo by nás

dor čení např. šk1lního vysvědčení
z Rgkouska-Uherska nebo jiných
dokladů, l1ovi|, čosopisů apod.
Těšíme se na vás.

Záýěren1 bychom chtěIi popřót
příjenné svótky vánoční, hodně

lispěchů a zdroví do nového roku
2001-

Redakce

12 Yronovic]<y občosnrk

podělrorrúní
í. 1943 - 2003

Dne 18, ř(ina se Uskut€čnilo
v re§tauraci u Fialů setkání
š€desátníků,

\^em. kteří toto s€tkání
připravili, bychom chtěli poděkovat
za krásné chví]e v našírodné obci.

Bylo o nás velmi dobře
postaíáno. Děkujeme také panu

řediteli základní školy a panu

starostovi, kteří se nám věnovali,

Upřímně děkujeme.

r zá všechny zúčastněné
A. Nej€dlft ová (roz,Rujzlová)

Důlďitá teleíonní ěísla

zd]avolní služba......,........'t55
Hásiči,.......................,.......150
Policle....,......................,...158

Eléldřlna..............840 1 í 1 222
Plyn....,.....................,,....í 239
Voda......,.............519 433 220

.5í9 351 133
Teleíon....,.............,......13 í 29
Kánallzace ..........728 382 5í9
............,...............602 265 641

Při voláDí na taro čisla je Vhodné si
poznačitněkteléúdaje-druhporanění,
počet zraněných, rozsah požáru,

havarováná vozidla, rozsalr porucby,
abysdělované údaje byly přesné a jasDé

á VolaDý se mohl správně rozhodnout,

O 'U-i-a *";.l"ai
na 0ú:

Jakub HaDušká 27 -9.

, Rornana Glogowska

Milan Slanář 27.9.

- Bronislava konvičková

Rostislav Kresá 20,9,

- lveta košíčková

václavft Šimon

Ko€mánek ondřej
Dvořáková Lucie

škamradová simona
vrárnáveronika
Cáč Filip

?i^ut
cIocová Marie
plátenftová Masta

svobodaJan
urbánekvác]av

a 
'zlobi 

iabib-

HanáčekJan
NeveseláJaroslava

N4inařík Milan
NovotnáÁntonie
RejtkováJulie
MěřínslcýJosef
Hanáčková Blážena

60
65

65
75

90
7o
60

Jándásková Růžena 80

Rausová Marie 70

Miklošová Ludmila 60

Kneblová Márie 65

ondroušekJaťomír 75

Valášková Anežka 80

Březen:

ToncrováJosefa u
Kl3ibováJosefa 75

Toncrová Frántiška 82

GlocováJároslava 90

ondroušková Květuše 70

svoboda Pavel 84

sobol,|osef 60

Vybíralová Hedvika 65

KelblJosef 65

PezIároVá Amálie 92

,"a'*ai
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