
slovo staros
Kde začít? Asi u n€idůležitějšl

á největši akce, již je kanalizace,
Koncem čeryna byla zprovozněna

čeřpaci stánice na ulici Pouzdřanské

^ 
a tim j€ umožněno napoieni ulic Přibická,
polní, sádová, U hájku a lvaňská. Aby
mohtA být čistířna odzkoušena Při Plném
zatiž.ni, je tř€ba. aby §e PřiPoiily všechny
domácnosti €o n€jdtíve - nejPozději
do kon€€ roku, V přípádě nejasností či
Pomo€i s naPo'enlrn §e obřáťte na oú,

s dokonč€niín kanalizace Pak souvisi
i oPra}y komunikaci. Ve spolupráci
se sus §e Podařito opřávit část ulic€
Ivanské, obdobnou forrnou se po mnoha
jedninich podářilo zísl,€t podPoru
sus i finanční dotaci z kraie na ulici
Přisnoiickou. Pro hawijní §tav byla jako

Prvnl oPrav€na uli.€ sadová a část u|ic€
Nádražní. Zb}ná ulici PřibicM _ zd€ j€

Ptánováno osaz€ni obrubniků a oPrava

Powchu. Řeš€ni deštbvé kanalizace s€

uPřesňuje _ vztah hlavně k pbtu.
,^ KdyžFem se dotkl plynu. Pracovníci

'MP 
Proýiděli Pravid€lnou kontrolu

a ziistili někotik nedosta&l:
- uzaviíaci afinatury byly překryty

pi§k€m, zeminou atd,le nutný okámžitý
přisfuP k těmto Prvkum, aby v PříPadě
poruchy bylo možno uzaviit pt}rt

- \,y§adba: týká se k€řú a střomů,
t},to nesiní být bliž jak lm od potrubi
hta!Ťfio, tak PřiPoiek Hrozi Poškození,
popt zaškrceni Pla§tového potrubi
á není možná kontrola netěsnosti
specnilním Přistrojem. Při avizovaném
zdřážení pryatu nemá a§i smysl Fl§obit
na ekologické rnyšl€ni uživatelů Pehých
p"li"

svoz nebezpečDých odPadů se
v nďí ob€i uskutečni v sobotu l. íjna
2005 v době od 10,30 do 12.30 hodin
se ,ástávkáni Kopečky, Přibická
Náměstlčko, d\rjLř ot], Týká se hla\,Tě
el€kíonil-y, ledničelq mrazákú,

číslo3. zÁŘí2005 . CENA 5 Kč

pleóovek od btev, obalů od po§třiloi.
V blizké době by odběr nefunlčních
spotřebičů měli zajišťovat Prod€jci. Při
koupi nového maji Povinno§t odebrat
zpět starý přistroj.

co s€ nám nePodařilo? zaji§tit
opraly lokrilnich vfilunů, hlavně na
§PojcePřibická IIl381 kolem tratě,ulice
Pouzdřan§M.T}to ávadyod§traníme co
nejdříve,

Několik drjJežitých infoímaci: Byl
změněn zákon o Posk},tovláni údajů
ž kátastru nemovito§ti, v dnešni
době interfietu je možlo ziskat yýpisy
2 LV popt infořmáce o párcelách, na
kt€íémkoliv prácovišti KÚí v republice,
Umožňuj€ to t2Ý d koÝ přístup
k údájům, Ná přislušný KIJ (v našem
příPadě Brno_v€nl(ov, Nán. 28. října
17, Bíno) je nutno se obňtit v přípádě
získár,í napových podkládů. NáůIed
do katastru nemovitostí je možný ná
adre§á.h: h,wMl.poňa1.8oÝ
.u7-k..žlnahIižrni dó katá§třú.

Připomínka malého výíočí
Dne 17, Zíři 2005 uPlyn€ iiž l r0 let

od zahájeni Provozu ná místni dráz€
vranovice - Pohořelice. Dn€s ie omez€n

Píovoz ien na Praco\.ni dny v době od
4.00 do 22.00 hod, J€ PtedPoklad, že

Při zařazeni do IDs Jm.k bud€ Provoz

JednáníZ.O.
Za§edáni Zo ze dn€ 31.5,2005

účast členů Zo: l l, účast občanů: 6
z hla\.rti.h bodú:
r) Projednán Ďávrh na ánik nmdátu

PaedDr Kropáč vlastimil z důvodú
nedučitelno§ti funkce dle §5 volebniho
zákona (49l/2001 sb)

2) Záfrěr prodat porml<y t87al2
191 í^2,255419 - ),4a ín2, 427 l1 - I376m2,
253813 - 36m2

3) ZávěrečĎý účet obce přednesl člen
FV In8, Hládi\ součásti je zpráE auditora
o Přerkolrrnáni hosPodař€ni obce za rok
2004:

přijmy 27lóa 000 Kčplán,28 533 937
Kč skutečnost, l03,53 % splněni,

!ídaje 28 501000 KčPlán,28 723 648
Kč skutečnost, 97,8 % sPlněni

a) oprava kornunikaci _ rozhodnutí
předno§tně opnvit komunikaci

sado\,á 30,8,2005, Přknoticbí 30.8.2005,

, opraw iomunikace k nádraží (část)
20.a.2oo5

- dořešit r€chnicl:y ulici Přibická
31.12.2005

5) Různé , peníze a prodóé dřevo u
fotbď, hřiště posk},rnout sK Vranovice

U§nesení Zo §ch!,aluje:
1) Záměr prodat uvedené pozemky,

Pozemek 427l t část Po odděleni, kiteřium

2) Zo §ouhla§i § celoročním
hosPodďenim za rok 2004

3) oPŤava kořnunikaci dle nárhu,
Iinančni kr}ti zajistit v rámci stávajiciho
rozpočtu á připadné naÝš€ni formou
nimořádnýcb dotaci a dostupíých úvěrů

4) Dotaci sk vranovice ve lýši 48
l15, Kč na činnost (,a drevo)

Zo !l]ádá:
I) PřiPomínlT auditora dořešit do

30.6.2005
zo nesóuililo:
1) Zánik mandátu PaedDr Kropáče



29. červen
Neni §vátkem v kalendáii a př€sto se

konaly tento den na obecnim úřadě dvě

malé osla\y zaměřené na ty nejmenši

a starši školáky,
v Prmi části odpoledne sešlo §e na

obecnim úřadě 19 děti, které u]rcnčily
m3teř§kou školu a po prázdninách

záčnou navštěvovat l,tiidu základní
školy, Mimo rodiče děti byly Přitomny
p. učitelky Dvořáčková, Kropáčová
Galbavá, Na kátkých Projevech §e

Podileti Paed Dr. Kropáč, ředitel školy

a pú staíosta vybirál.
Pro Přibliženi toho všeho co se

děti ve škole nauči, lystoupila skuPina

děti z druhé třídy (rřidni p, učitelka
Krejčiřiková), které \TstouPily se

§ýými řikankami a hrou na klavir, Děti
z ínáteř§ké školk-y Pák byly obda.oniny
knihou á dálšimi maličkostmi, Na závěí
přednesly sPolečně básničku, keroú s€
!e školce naučily,

v diuhé části navštívili oú rnladi

školáci z Vránovic, kteři lychlázi

zá.kladni školu, Celkem bylo Přitomno 9

chlapců a l1 div€k. Záháj€ni u§kutečnil

Pan staro§ta Vybiral sťm projevem,

kde zdůraznil vstuP žáloj do dalši etaPy

života, přiPomenul péči kerou jim
věnovali rodiče, Popřál vš€m pěkné

vzPorninlv na školu a učitele.

Jato upominku obdržel kazdý z nich
malý zvoneček, jako syínbo] Poslednibo
zvoněni ve škole a odzna} vřanovic,
žáci se zap§ali do pamětní knihy obce

Vranovice společně se s\,ými učiteli.

B,P

28. 10.a17.1 1.

28- říjen 1918 - 28, říjen 20a5

Je to státní svát€k Den české §tátno§ti.

A proč ho §lavime? 

'€ 

to den, kdy \znikl
náš samo§tátný č€skoslov€nský §tát.

Do Jeho vzniku byl naa stjt soucjJti
Rlkourka , Lherska. Žrieme tedy

Y republikánském zřizeai ú ce|ých sz

17.Iistorad. 1989 - 17. listo?ad,2005

T€nto státni §vátek nám pňPominá
D€n boje za svobodu a denokacii ják

stoji v našem kálendáii, Po 4l letech

nadvlády KSČ se náš §tát oPět \Ťáiil
k demokracii užíváme §i ji už ] ó let

skončil školní rok
Co Psát o dětech a učiieli.b.

vycházine-Ii z tradic naši školy možno
uvést, že měla v káždé době svoji úroveň.

Už to, ž€ v roce ]795 byla zřizena ve

vránovicich exkurendni škola (pro

nejínenši děti), kdy Před tim se učilo
pokoutné. nakonec i postalenl obecné,

pozdé]l méštan9ké školy do kterÝch

chodili áci z l0 obci širokého okoli
znamenálo,že vzděláni děti byla věnována

pátřičná pozomost z€ strany obecnich
orgánů již od Počátku.

Dnes s€ Piše Ťok 2005. skončil školni
rok, který namenal Pro děti á mládež

Plno úsilí, snaby §e něčemu náučit a Ziskat
jal{o ýýřaz oceněni Pěkné známlcy na

iy§vědčeni, Tradičně se závěr školniho
roku Projednává v naši sokolovně a
přítomnosti všech žáků, učitelského

sboru s možným při§fupem veřejnosti.

J€ 30, čeívna 8,00 hod., §ái se zaplnil

'íLT, 
kt€ři přiš]i pod v€denim syých

učit€lů. Do čela Předsednického sto]u

usedl P.n starosta obce. ředitel Jkoly.

ieho ,ásfupce. ástuplryné sRPDs. Ms
a \"khovná PoÉdl]'Ílě-

o kulturni vložku se poslarala
ZUŠ Pod ved€ním p, uč. ]andáskové.
VystouPenim ó žálqň hrou na nétny

a \.ystouPenim tanečniho kroužku
zahajuje Progřam davnosrniho ukončeni
ško]niho .ol1l, Zaháj€ní a uváděni se

věnuje ástuPce ředitele Dr,Hnizdo,
Následuje Prodov ř€ditete školy PaedDr.

KJopáč€, kerý hodnoti up\,nulý
školní rok, ť§ledný prosPěch, chováni
ž&ů a uvádí zrněny, kreíé §e dorýkaji
ž]ákú \,yóázejici z nového školského

z&ona, Ien ná okraj uvádi počet žáků

kterých F ná škole 3l4, z toho rl8

skončil školni rok i v naši zuš.
Kol€kiv učitelrl usPořádal dw ávěrečné
koncerty 2l. a 23, červná pro sÝé žáky, keří
měli Předvé§t své zna]osti ziskané hrou na

hudebni nástroj Ďebo ve zpěW, Koncerty
se konaly v sále re§taurace ,,U Fiatť:
I]čilkujici Fou, někeři byti žáky učiielú
Zdeňky ]andáskové,lvo Farkaše, Tomáše

Berana, zd€ňky Pou]ové a Ro§tislava

MožĎo fici, že konceny byly
organiačné i íeóniclry doble PřipráÝeny
Aslstence učitelú, doProvod uainkljici(h
na nétny, klavir a Při zPě\Tr, svědčí §tejně

jako ýhledl,y !,y§lupujicich o dobré

pío§Pélo s \yznmenánim, Možno říci,
ž€ 

'e 
to pěk!ý \.ýded€k, kt€íý svědčí

o aktivitě áků a také o pedagogických
schopnostech učitelů, leště jedenzajimaýý

údaj 2s žáků jde studovat na srředni
školy, 2l do odborných učilišťv závěíu
hovoří o áktivitě áků ve směru účasti

na §outěžich, olFiPiádách. v zájínoýý.h
kot]žcich- Jeho poděkováni paiři
i učitelům a \ycbovátelům v družině.

slovo žrildm Přednesl i starosta

obce pan Vybiral, VystuPuje tanečni
skupina pána uč, Plcha. Z celkového času

Pro8rámu byia značná část vyčleněná

odměnám nejlepšich žáků,Bylo !,ybráno

l0 áků z prvniho a 16 áků z dJuhého
stuPně. odměnou byla pěloá knižka,
Dalši skuPiná z l a 2 stuPně byla
odĎěněna učebnimi pomúcknmi. 6 áků
školy bylo odměněno za reprezentaci

&oly. A zase kulturni vložka ve formě
pěve.kého sboru ZUš, Nástedně docházi
k oceněni §outěži sPorto!Ťich akci
u divek v přeházováni, u chlapců ve

fotbalu, Hodnoceny jsou vždy 4 ňista
u mladšich a staršich ž]ib,íl a áků,

po§lednim bodem slávnoýniho
a}tu bylo rodoučeni § odcházejiciřni
álry z€ třid 9A, 98. NaslouPilo n€jprve

22 a Pat 23 áků, kteři byli porád\ní
Mgr, Říkovskou pied§taveni a současně

byly sděleny studljni záíněry každého
z nich, Řada žáků nastupujicich do čela

sálu Přinesla k},tičkn íůže apod, pro

své třidni a před§tavené, Rozloučeni
se škoinim rokern á s odcházejicimi
ál.y možno hodnotit na úrovni. Po

Prázdíinách na sht€danou,

B,P

základní uměIecká škola
pedago8ické činno§ti na vranovicke škole,

Přesio, ž posluchačú nebylo nnoho
(45-50), věišinou rodinni přislušĎici,

každé \Tstoupeni bylo oceněno bohatým
potleskem. ]ako zdařilé t"ystouPeni

možno powžo\at !,ystouP€ni 8 členného

Pěve.kého sboru á ó členného chlapeckého

orchesrru decho\Tch nástrojů, kteti

předvedLiyýsledeksvého ročního působeni

v€ škole, Možno říci, že posluchači byti

velmi spokojeni s umě]eckou úrovní
děti. Dik patři dětem, a stejně tak našim

učitelům,

B.PL,D.

vronovický občosník



vranovický hřbitov
úcra k čloýěkl, a láska k bližnímu má

být kofiýruktiýní silou. (I. Čapek1
I]ctu však musime zachovávat

i k zemřelým n€jen Při §vén l.yjadiováni,
ále i udržovánim mista, kde zemřeli
pozůýávaji, tj. oa hřbitově,

Není nic pěknějšího zastavili se

člověk u hrobu, upraveného, ozdobeného
květinami, popřipadě opatteného
fotografii a dalšimi náležitostmi, Záčne

Přemýšlet, pokud Fou to rodiče, rodina,
o jejich životě a vzpominá kolik pro
něj dobrého udělali. Na hřbitově však
odPočivaji přátelé, sousedé, a jinak
váženi lidé, jako faráři, učitelé. dokoň
se kte!ými Fme se částo stýkali a kterým
mám€ také za .o poděkovat,

vranovický hřbitoY keřý s€ nachází
na kopečku a vesnici neni takový, jako
by si řáda lidi Přaa, Již prvni dojeřD při
!§tupu na hřbitov je zařáeji.í. stači s€
pal( projít po starém i Dovém hřbitově
a setkime se viceiákse čtyřmi d€siikami
hrobů zarostlých, n€uPravených,
u ktel]ich půl řoku, rok a možná i delši
dobu nildo nebyl. Bylo by možno vyPsat
všechna tájrnéná odpočivajicích, na které
§i dnes už ílikdo íevzpořnene, ale z ú.ty
k nim a těm. kteři řnAji uíčitý vztah
k zemřelýn je nebudene uýidět. Jistěže
se zde najde většiná hrobů uPravených,
kde je pátrno, že §em pticházi rodiná
pravidelně,

Protože j€ to otázka veřejnosti, jak
udržovat pořádek na hřbitově a starost
obecního úřadu. ják zabezPečit vzhl€d
a upravenost hibitova, je nutné se zminit
i v našem čásoPis€ o těchto věcech.
Začneme oázkami, kterým by obecni
úřad ínět věnovar více Pozornosti|

- z hl€diska zatfavněných P]och
v celém areálu by bylo vhodné alesPoň
jedenkát ročně postiikat tíá}lr
herbicidy

, okoPat trá\'lr na hlami ce§tě

- podle finančnich možností
\Tdliáždit hlavni cestu alesPoň 1,8m
širokou (Zimkovou dlažbou) na staJém
hřbitově

, oPravit omítku zdi hřbitova
(v€nkoYni §trany), oPravit zed od

, doomitat a zálíčit márnici
- zlikvidovat hroby, které nenají

natřít zadni Eata k silnici

(plechová) z obou strán
- !.ys€kát křoví uprostř€d hřbitova,

Ý].řezát suché větve tuii, uklidit ulámané
větve břizy na levé stíaně

- rykopar pďezy od tuji
- uklidit Prosior za hřbitovem

k silnici
, zamyka. bránu ke kont€ineru
, posekat tráW na šPici vedl€

hřbitova směíem ke křižovatce
- Pis€k skládat za roh hřbitova
- !.ybavit hřbitov 1 až 2 loPatami, 3

až 4 hráběmi ke stojanu na konve
- \,}Ťozumět majit€l€ hrobú, Po

PiiPadě íodinu o neudížovaném brobu
a požádat o náPravrr.

Rozhodně by bylo rozumné dát
část odpovědnosti za Pořádek na
hřbilově jednomu z Pracovnikú VPP
(nezaměstnanému),

K váženým občanúm se obracíne

- okoPali trá\u kolem hrobu, 4láště
Í)a cestách aza Pomnikem

, Pravidelně §e stara]i o hrob
(zálivka úPrava híobu, výsadba květin.)

, Waceli konv€, PoPřiPadě zabradní

- závirali hlavni bfánu l§lili zajicům
a psům

- nedávali do kontejneíu jiný odPad
než ze hřbitova

Majitelům hrobú, keři nebydlí
v€ Vranovicich, rodinárn, keré by §e

měli o híoby sÝch n€ibližších stajat,
doPoručujeme, aby si záii§tili v připadě

Potřeby údržbu hrobů u ochotných
občanú, tuto Práci \akonáYat (Po připadě
zá PoPlatek).

co vice napsat k této problematice?
staŤosta sPra\rre obec, občan spraluje
domek, a k tomu patří i hrob, kde bude
jednou §ám odPočivat, Těšine §e. ž€ se

stav zlePši, a že v Příštim roce sibudeme
moci říci "mábe tald h€zký hřbitov':
jako v okoli,

Že ve vlanovicich nejsou lhoýejní
lidé §vědči to, že scházejici se ročníI9 si
vzpomenou na wé spolužáky kytičkou
LTětin. kerou položi na hibitov Už to je
úcta o které píšeme v úvodu.

wonovický obcorník

B,P

Bude Vás to
zajímat?

Řada občanů jedoucí po němčické
§ilnici zvědavě pohliži ná nově
rybudovanou zanradu v aeálu
zahradnicM REA ve Vřmovicich.
Někt€ři už ze zvědavosti navštivili t},to

pro§tory a určitě §e jiň alibiiy k}tky
a rostliny, které si kouPili a přitom se

Prošli v Prostoíu rybničkú a altánků,
aby zhlédly sortiment všech možných
yýpěstků rozřnistněný.h kol€m.

Co j€ možné zde kouPit? ]e zde
před€všim široký §ortiment okasných
dřevin (zakdé, roubované, okasné
keře, okJa§né střomy). Vodni rostliry
(lel(níny. Pobřežni vodní rostliny),
několik druhů rododendronú, trvalky,
§kalničt] a nemluvě o balkónoÝó
LTětiúch.

Vybudováni tohoto áreálu si v}žádálo
značného úsili. a je skutečnosti. že

§ PřiPravou (lávek, laveček, altánků) se
začaio již v zimnich mě§ícich, V jďnim
obdobi §e zde Provedla úprava terénu,

zatoPeni vodnich tůni, úPíava Potůčků
a cest. Nákonec došlo i na rozmistněni
a sáz€ni rostlin, Hodiny píáce a skutečné

náklady nelze ani \yčislit,
Majitel zairadDictvi pan Kadlec

zÝižil dalši možnosti svého podnikání
a rozhodl serozšiřit sortimento okrasné
rostliny (mimo při§ady, květiny a některé

druhy zeleniny).
Vralovické zahradnictvi navštěWjí

lidé ze širokého okoli, svou nabidku

Pan Kadlec zveřejňuje sýými letáčky
roz€§ilaných do třiceti vesnic v okoli
Pohořelic, Židlochovic, Hu§topečí-

v zhl€d€m k něčemu novému
nacházi zde možnoý ProhlídlT Pro děti
i zd€jši škola. Je tř€ba řicj , že v §oučasné

době s€ tento proj€kt dokončuje,
Ať už byla rnotivace úprav jakákolir

zdejší záhradnictvi dává občanům
rnožnost \,ýběru okasný.h ros|lin, kt€ré

najdot] uptatněni v př€dzáhrádkách,
domech á na hřobech mistního

Nechť je naše vesnice v budoucnu
také pěk!á,



Něco ke kultuře
Byly rol(y, kdy se or8anúáce ve

vmnovicich dohádova]y, kdy která bude mit
prvniz pl.sů, většina občúů se těšila ná rúto

sezónu a někteři ná!,štívili 2 ivicePlesů. Ptišlá
však doba, kdy se nikomu nechc€ tro pl.sy
ani da]§i jiné zábai"y o.gúizovat a občáné si

snaba Ýšak u nčkteďch organiaci
zůstala a t}1o se snáži tradice udržet. výsadou
naPi sK (fótbaiistú) jsou ňaškarni Pl.s
á hody ve v.úovicich, Myslivci mají snahú
pořádat na Počátku roku sÝůj Ples a hdiči,
kleti jsou průúčrem věku mladi,ňají snahu
káždoročně potádat Ple§ á letní tanečni

zábáW pod n&vem "Letni Doc".Každá tato

o.gáíizace má sĎah! co nej]épe přiPravit
v Dožném rozsabu žábaw k PobaveĎí vš€.h.

v2hted€m k malé návštďě Da jedné této

kuhurnI akci ,,Letni noci" zePtáli jsme se

jedDoho z funkcionárů (hóičů) co si o této

situaci ve vranovjcich mysli:

,,L.tnt noť', keťóu organizýjen.

Předeýšífu prc slředlí a frla.lé ročník, Jshe
poiáaú již pa čtýrté. Terfrfu jsfre ýrbruli
časovč td19 abf nekorigóýal se zóbdýafri
ý okoli. Póddřib se náň zdjistit čt|ii hu.lb!.

Roýíěž óbkrstýení a pohóštěni b|lo ýrófrě
,ajiště"o. Na Přípr1ň se podílelo 2a čkfrů
i s holželkafui (dlužkafri)- Mft.lo ,ós,+ar'
id ,jbaýu přišio 176 účNlniků, te.lf fréně
než řfre očekáýa]i, při čefrž z víahoýic ahlo

bll asi aa. Zýažoýdli jsne j oíó.ku ý§upného

o anathí renf, ak stahóýené částlq za Úlratu

Kde je tedy přičina má]é návš!ěvíósti, Je

to seobe.óý nezájem vÉnovic}cých občmú?

Jsou sMd 2áb "y takoÝého rázu Přeži&em?
stojime dnes před rozhodnutim dělat či
nedě]a! něco prc mládež a občany v.úoviq
když o §lúšnou kuhufu nestoji,

1e §kutečnosti a to Potvrdi všichni ti
občúé z ostatních orgániací, kt ři se

na těchto ákcich Podileji,že organizoút
zábaw je dnes velni nákladnou Zlležilosti
á Ýhledem k náročno§ti účasiníků ňusi

Pořadatelé vlainout meinálíi úsili, óy §e

akce libila. všichni co budoú čist tento člán€k
musi PochoPit, že v dnešní době nemůže bý1

zábava ziskoÝou záežitosli ale předďšim
přinosem do kulturniho života na vesnici,

A i v léto oblsti jsou nároky Da póbavení 4
§trány obč.nú r)šoké,

Na čem dáre PřemýšIeti Je ro Předevšiň
Pďket, který by bylo vhodně uprávit,
zpřijemnit prostředí v toňto eáu.
v každém směru by občané si měti !ážit snthy
všech iěch, kteii Pro ně tro akc. PřiPráWji,
zvlá§tě pak by občané měli podPořit naše

hdič., or8aniaci, klerá je Potř€bíá Pro

Zevz mínek pana Pavlů
ob€c měla svého strážníka -

policajta a hlásného v jedné osobě,

Tehdy no§il uĎiformu Vilém Zajic,
obecnimi záměstnánci by]i rovněž polDi
hlidači a Pastýř Na našjch Ýý?ravách za

zakizaným ovocem ve vinohrádkách
ná§ honi\al Rolf Gi8rle ,Později Bortl,
děda Berka, naposledy vilém Dofek,
ř€č€ný LábaíL Z toho j§me měli nejvě,ši

špúndus, pa§§" obýva] obecni Pastoušku.
měl na staJosti plemenné býky, kanc
a kozly, a snad pásával káry a kozy.To já

už nepamatuiu, Pastýiem t€hdy byl děda
Kučera. Poiichu aby to nes]yšel, Fln€ na
něj volá\Eli: sré&u Kuč€ío, co to u vá
bučelo? Muselo to něco bét, budto kníva

Domek čp, 3l6, v němžFíne bydleli,
si n3ši Postavili asi v roc€ i930, V něm
j§me se my tři nejmladši Ďárodili.
Rodinný donek Pío tak početnou

rodinu to Podle dnešnich měiitek nebyl,

Kuchyň. seknice, komoú, pfůjezd (my
jsm€ řikali kúlna), ve dvoř€ dřevěný
záchod a chlivky pro prase a kozy,

§tudna s hákem a putýnkou. voda ná

zaléváni zahrádky s€ no§ila 2 Potoká
Př€d našim, Kráikářna, koplin nad
chlivky u hnojiště, drůbež, husy á pes ,

vždycl-y Bojek. Ien ieden, bílý kterého
kdesi splašil Sláva, měl americké
jméno T€ddy. Zá dvorken zahíádka na

zeleninu a kviti, za ni k Hájku rněřic€

zanřady § dvěma řadami ovocných
stromů, rybizu a srstek, Vzácné byly
zejména žluté bluny na koPci z.nradý
ate ty udy.ky někdo otrhal, Vpředu byla
pěkná střešňa a iabloň Car Á]exandí.
Meruňky. břoskve, ale ani okurky či
rájčata jsme tehdy ještě moc neznali.

Iak jsme se v těch 2 mistnostech
všichni§rovnali, jerni ještě dnes záhadou.

Dvě postele v kuchyni, dvě v seknici
(slovo ložnice jsme neznali). zPrW jsrne

my nejmladši §Pávali u nohou, vlastni
misto v posteli jsme měli. áž když lmda
s Máňou odešty z domu do služby,

Irántik a slává do učeni, , .

oblékání v těcbto dobách bylo
všelijaké. Kluci nosili v létě tíenky
a tričko z konzumu, děvcata všelijaké
hábky bez gati, k obleč€ni Patřily vlněné

Punčochy s podvazkama, ke gatim

kšandy, Chodili Fme od jata bosl-y, na

zimu Ďáín škrabta opravoval kmotřiček

zolhaí, Polóěji švec Jelínek, Na úč€t

napsal udycky kíásnou češtinou:

opravil 2 botki, l děcke, mátriál fločld,

počvi (Podešve) a viks, s diky obdržel

2 K 40 hal.

Ještě k tomu obteč€ni, lá Fen měl

prvni zimnik, až když F€m se začál

učit v€ Zbrojovce, ale i t€n F€m hned

naPoPrvé necha] ve vlaku. T€nkrát ále

ještě žili slušni lidé, zimnik mi z Břeclavi

Po§lali zPátlv domů, smúlu jsem íněl

tar{], v tom, že Fem všechno obleč€ni

h€rbo\Ťl po slávovi a ten sám to stačil

Iak qpadal náš rodinný jidelniček?

Byl doc€la §kroínný chlebem našim

vezdejším a týd€nnirn byl eft€Ployý

guláš, bez kousku cveku nebo kabanosu.

'ešrě 

horši byly - jan j§me tehdy řikali

- pácovaný fik . Zni to krásně, ale byla

to hrúza. Něco jako zajic na pácu na

smetaně. Bylo v tom bobkové li§ti,

najoránka, ocet a dalši při§ady, jen

ten zajic chyběI. Mi§to něho brambo.y,

l ty fiky jsm€ měli jednou v t,ýdni.

]e Pa} už doplňo\.aly pla.ky, vdollT.

škubánkn fazula na kyselo, šornajzl

V době ovoce byly koláčky s kadlátkama

nebo dama§lilkamá, v neděli třešňový

táč, někdy livance. Běžné byly Pěry
, vařené knedle § povidlama nebo se

šrotem (Povidla s tvaroh€m). Přávidlem

byla bramborová polévka, Chleba §e

nezakusovar, sami isme si jej pikali, byl

vácný Brambory byly fuň - Pečené

v troubě nebo na šPolhertě, chutnaly

nám i z kotle, kde j€ maminka vařila do

nápoje praseti a kozám, Maso bývalo

jen Po zabijačce nebo na v€likonoce

sem tam husa. ále na d\*Ját,

v sobotu usmažená k€v a kou§ek

járýrek. Inaso v Deděli, ale jen dibek,

bylo nás na ni moc, . .

I

vrcnowc^y obtasník
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Rvbářs dětskú den
oPět Po roce v sobotu 21,5,2005

se děti sešly na řybničku střibrňák
k prověřeni svý€h zkuš€Ďosti v lolu ryb,

Poča§i se Proti loňskému rokujenom
nabizelo, ldeálni Podminky,čistá obloha
abezvětii slibo!"lyPořádnou 

"ch}táčku",
Pravidla zů§tala stejná, začátek i konec

Z předešlých ročĎikú vime, že od 6.

00 hodin do 7, 00 hodin §€ ulovi nejvice
ryb, proto tal( brzké zaháieni, lako
ob,lykle ti nejDedočkavějši si přivstali
a místa ob§adilijiž ve 3, 00 hodiny.

Těsně před zahájením čítala startovní
listina 87 klirků a holeL účastnici
závodů se sešli ze 17 obcí. T{a vranovické

jávody 

'e 

láká násada pstruna duhového
, hodnotné ceny. Leto§ §e \rysadilo
80kg Pstruha a 200kg kapra, Pstruha
lysazujeme Pro Zrruku úlovků, pokud
selžou kaPř' a jiná ryba, pstruh nikdy

odstartováno bylo Přesně v 6 00
hodin, splávlf Padaly na hladinu,
některé všai i na kol€m ío§touci keře
a strom}. To nic nezměnito na dobré
náadě a ještě jsme §e všichni zasmáli.
Tahát s€ jeden p§truh za druhým,mezi
nirni s€ ob'evil i kaPr a několik kusú
bilé řybř Po čtyřech hodinách byl závod
ukončen, Nastalo sčítáni ú]óvků. Někreři
byli b€z F/b}. ale naoPa.k hodně rybářů
ulovilo vice jál< pět kusú ryb, převážně
pstruha, Všichni se seběhli kolem stolu

Plného c€n, přichystáno jich bylo díky
ÁpoDzoruřn l32,

A ted trochu čísel: závodicich bylo
87, minimálně jednu rybu ch}tilo 44

děti. 43 ne.h}ti]o bohuž€I ni., uloveno
bylo 223 p§truhú, ll kaPrú, 2 cejni, 2

Perlini, karas á malá štika. Celkeřn tedy
240 kusů všeá ryb.

pívni cena se musela ]osovat mezi
dvěma kluky, štěsti §e usmálo ná
záborského Ianá z Malešovic, ten zvitězil
za n€jvětšiho uloveného kapra, který
měřil 49 €m, Dřuhé mi§to za největši
počet ulovených káprů a to dva kusy
získal DYořáček Lukíš z Vroovic, Třeti
místo za n€ivětši počet všech ulovených
ryb a to 29 kusů si odnesl Má]ý Radek

Další ceny byly řozděle,y podle
součtu délek ulovený€h ryb jednodi9ých
řybáiů. Kdo n€ch}til nic, loso\alo se
z ktobouku, rrylosovaný dostal ce.u
a pstřuha k tomu jako bonus, Jelikož
sPousta pstruhů zbyla, tak kdo \ydržel
až do konce dostal ještě j€dnoho.

Závěrem bych chtěl poděkovat
§Ponzořům za fin čnj a věcné darř
ki€ré Pokyly ceny, obč€r§tveni i násadu

Pstruha, jsou to: obec Vfanovice,
ob€€ Velké Němčice, obec KřŤice,
Nevěděl Eduad v- Němčice, Vacek
\4adimir Vrmovice, Vrátný Kárel
vranovice, škamrada petr vranovic€,
Klimus Ládislav v Němčic€, smetana
JaJoďav Lrherčice. HosPúdka u šen k].
Hawyla-ieznictvi, c€chmeister Zdeněk-

Děkujeme i dětem za hojnou účast
a za rokAHOI|I

slovácké hod
L€tošní Tradiční slovácké hody

se konaly ve dnech 20, 22. sŤna, což
\.yvolávalo nejistotu, dohady a dotazy
mezi údovčá19, Protože plákity §e
objevily až týden Před plánownými
hody. Už po de§áté je oíganizowl sK

V Pátek se začal §kládat Parket na
hřišti za sokolovnou á ještě v §obotu
ráĎo §e s nim organiátoři třápili, stáŤci
pďketu vtiPně řikaji PUZZLE, na rozdíl
od této známé skládačky co Přebývá, to
se pilkou může !-yŤovnat,

sobota 20_ §rpna se Poiadatelům
opravdu lydďila. Ne j€nomže, že
nePršelo a bylo přijemné počasí, ale Po
dlouhých lete.h byla i ve]kí účast, Na
sobotni zábaur Piišlo pře§ ó00 p]aticjch
návštěvnikú.v nedělibylaúčást menšiasi
120 hostu, snad to bylo tim přoměnliýým
počasim, K taDci a Poslechu hrála
krojovaná dechová kapela Vacenovjáci,
kt€á hrála i k odpolednimu Průvodu,
ktefý začal v 16 hod, V ponděli, kdy
pořadat€]é §ízeli na ji§totu a pře§unuli
ábavrr do sokolovny, přišlo a§i 200 lidi.
V sobotu i v neděli híála již tradični
tanečni skupina K. Pešla.

stáJci pro letošni hody připravili po
domluvě § pořadateli různá sóla:

V sobotu sólo pro §vobodné. v nedčli
Pak Piedvedli só]o 

"obrác€né", Tedy byl
to vlastněpůlnočni pochod, kdy se stáci
převlékli do ženských lcojů a obrác€nč,
KuPodiW stlirkám muž§ký Převtek
neobyč€jně slušel, oproti tomu, stárci
v žensFkb kroji€h q}adali spíš komicky.
Někteři stárci n€lTdržeLi ustrojeni
v utafuných suknich a sPodni&ách,
a Proto volili pohodlnějši formu koje

Pouze trenýŤky a á§těrku, A Píotože
se kaPela neslihl3 př€stěhovat z hřiště
do sokolovny (nedělní zábak musela
být k9ili špatnému Počasi Piesunuta do
sokolovny), mus€li si stárci §lrtj pochod
,,odzpivat", V ponděli s€ tančilo při
tr€nlovém, podprsenkovém a bosém
§ólu. sóla mužáckí a Pro Paňmářny,
kt€ní patiila k nedělni ábavě jsou již
minulostí. při návštěvě l20 ho§ni toto
sólo n€lze již bohužel Pořádat, Věřím, že
někteři nuži (i ženy) si Postesknou.

Hodyjsou za námi. Co řici ávěrem?
sobotni náýštěvnost Potěšila Předevšim
§amotné potadatele, kteři věnovali
PřiPravě a vla§tnim hodům sýij volný
ča3. Je nutné jim za vše poděkovat, Ale co
je potěšujici, mohlijsmevšichni vidět, že
naše n]ádež §e bavit uíni. jenjim k tomu
fiy stďší musime dát Prostor.

M,

UPOZOKNĚNÍ

Žádáfie óchotného pra-
coýflíka popřipadě pracoý-

níci pro próci kronikáře obce

vtanoýice, aby se přihl,ilsilí
u starcsty obce dó kofice listo-

Padu 2005. s ?odrníflkami prc
ptáci o ohodnoceaí budou se-

znáfiení při jedflóní. zahájefií
čitltlosti od fuku 2006.

statosta obce

Pokud ilěkdo z občaílr, zýláště

z mladšich ročníkůt, má aijem

prucovat ý íedakbrí íadě časopisu

,yrafloýicu občasník', toho

žódáme, aby se přihlósil do konce

říjfia u Irrg, PražákJI, vranoýice

(tel. 5]9 433 418). Píá.e je

zajbfiaýá, zaháj eflí ihfl ed.

Redakce MG
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KULTuRNI KALEí\D^R

iiien íldičníhod},

KlNo JlsKRAVELKÉ NĚMclcE

PřeIlkhírál e ýán Přehle.1 zaj!frdýých akcí, které q se něly uskutečni! ý období mčsíce září lístopall 2oo5-

Pro i farnaci uýádíne i fiěkteré akce |, soýseanlch obcích.

SOKOLVRANOVICE MĚSTO POHOŘEL|CE

12.10. - L liEa v silovém trojboji. z.čá(ťk v l 0,00 hod,

ZÁKLADNÍŠKOLA
1,9.

1).9.

7,10
2l,l0.

_ slaVnotrni,]hrjeníškoliiho óku - Piivítání l,třidy

PlenálDi s.húze sRPŠ - ičloš'ičná školi!
Ňálovsví neb§ké- hisrolkký 6lm

salÝaĎ:Pomí] snhů - íi fi
M.dJgNbr _ komeJř

- v.ilká světú ýilcčný lilDr

sin.nl _ Město hiichu doblodiužný film

, nuinkore dŇadló l)ro děti MŠ a l.tiidy
na oú vnnovice

, Mámo, táto, ,l.vičňe si sPolu ?dDvoDi.vičeni
pío déti á lodiče y MŠ.

Z.iií - mobilnídoP úlihiiké, \luka doPn{li vý.hoq,
na sok, hiišti

iijen , drakiáda, dedujie obecni rozhl§
iiřn PiesPolníbéh7.rcčnik
lisóP,d int€íne( v Plďi, soutéž.i odPoledne

KLUB DŮCHODCŮ

ZlčíI[1 všech lilm. Phdý.venivžd/ Ý 19,30 hod,

VÁNOČNÍ KONCERŤY VE VELKÝCH NĚMČlCÍCH

2],l l
l3,l2

Výstava obrazů pana lng. Dlahomíra Drába

_Toňiš Kočko a orchsú

3.9,

CYKLOTURlSŤlCKÝ KROUŽEK
_ FARMA RoLKA I,OLiVKY A MOH\]-{ MÍRU

n, kole 70km, ýu v 06.t0 hod, n. náJÉži.
_ PIVNi STEZK{ I,ETM B|ZRUČF: na kole 80kň,
ýu v 07,l0 hod na iidnii

_ MORAv§KÉ |oLE na kok 90knl, íazv06.4' hod

il njdruži,TíĎi vededo fukoská, F cd},núný

z MLtTĚNlc Do KoB\tÍ Pěšky L7kň,
Ýi, v06 45 hod fu nádŘží.
KMJINA POHÁDKY MÁJE, Péš§ l4km,
sž v 07.10 hod ntr nádraži

výsta\.y obrazů se v naši knihoúě Poúalu slávaji tradici, Táto

ýýstava, ktelá byla zahájedá 3,června, byla v Póřadi již čtvrtým

Podnikem tohoto druhu, zajimayá technika kresry ink]]n!jici
l, |,Ji. n|ŤU má||nlvl áUjJlá \ lťchí\ nJfllé\ nll ) Lť, nl.d/ť

Kulturni konise souča§něpřipravujedalšívýstavyobrazú nadluhé

Po]óleti tohoto roku, vysláýovat by mč] Pan Kalel Čáda z lvaně a pani

Blanka Cštettneroyá z vidně, sledujle oznóDreni vť vlanovickém
občasniku a všnnejte si Poutače Předknihovnou, Y kniholněbudete

vitóli na ýýýavČ i když neiste regislroÝaníčtenáii,
všechnyvýslavy jso! ýolně PiisluPné Pró všechly občan):

LR,

l0.9.

14.9.

1.10.

lr,l0,

L2,1l,

VlNAŘl
lklo d nivnévasalonu vín ve vlki.ich

oBEc PŘlBlcE

26,9,, 2], l0, a l ].l l, Auto hobby.íoss jle]il bwalých kó:iíen,
,lčilek YáI v l0.00 hód,

Vronovický občasník
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Po ú§pěšném usPořádáni olťe§ního
kola svojsikova závodu jsme se již naplno
mohli vrhnout na PřiPraW letniho
iáborá, Letos poprvé během uPl}nulých
deseti l€t byl zrušen skauiský máj,

Tábořiště mlime l€tos nedal€ko obce
Rouchovanř napomezi Iihornoravského
kaje a kraje Vysočiná, v údoli řičky
Rouchovankř N"a této louce ještě nikdy
žádný tábor nebyl, proto \"yžado\ala

_!řiprava zÝšeného úsilí. To !.}wrcbolilo
_á dvou stavěnich íábóía 24. - 26. 6.

A 30, ó, 4. 7. 2005, samoďejmě za úča§ti
celého střediska vranovice, už na stavěni
jsem §e potýkalj s nePřizni počasi, které
mělo provázet zejména Prvni turnus,

Ještě před odjezdem Da tábor se

uskutečnilá výpráva Pro První deset
v celoíočnim bodováni. Tentokiát na
]odich z Cvrčovic do lvaně, Tuto trasu
js€m zvolili, protože v okoti Přibic se

maji na řece lihlavě Provádět roz§íhlé
Vodohospod#ské úpra,y a tento úsek
řelv tak brzy ztrati své kouzlo,

V deštiýi.h dn€ch zaátku čeřvence
\yrazili roveři našeho oddilu v počtu
6 zdolat Bilé Kďpary Během Pěti dnů
F€m ušli Po česko _ sloven§kém Pomezi
něco kolem l20 kilometrú. zážitkú byto

a]istě plno, ale zde ná jejich líčeni n€nl

No a pal( už huřá na tábor Náš
oddil odjížděl jako Poslední na Prl]li
poiovinu měsice srPna, Na táboř€
bylo celkem 2ó účastníkl - l8 děti
a vedeni, vč€tně roverú a řanger§1.
Na táboře Pokračova]a a §,!Ťcholila
celoroční hra. Na závěr se trPaslík ogde
Triglav§son utkal s dral<€m a oprávdu
§patřil Déřnántoýý hrad, Dokonce
i Počasi k nám bylo milosrdnější než
k př€d.hozím turnusúm. Mezi vrcholy
programu Patřily trádični ance - jato
nočni hry, i.ýsadlq (s doprovodem
i bez)! dvoud€ňák, ďáňoÝíni blizkých
skal a večer _ naProsto nepřekoDatetná
Bahnoshow. Něk€ří z vás se ted určitě
zarazili, co že se ti §kauti .[íii v bahně,
ornyl. Šou se jmenuje Podle jejiho
nePiekonatelného autora a moderátora.
lun8ovála zhruba na principu supeřstď,

Téfrěř do§ta"ě"! nitol

3te Iozhodně byla ]€Pši a zajirnavějši,
Výhrou byl ro!.rlý jeden kilogam
čokolády,

o táboř€ by §e dalo Psát j€ště hodně
dlouho, ate snad Děkdy jindy. za Páí dni
záčĎe noyý skauts].ý rok, samozi€jmě
táborákem. roverskou ,řhravou ná
sázaw atd, Á]rce Fou naPlánovány až do
ledna. Na někeré bych íád uPozomil, Na
konci září pořádá naše §tř€disko skautstý
podzim, v řijDu očekáv€'t€ o§la\T l5,
výroči ?Aložení oddilu (Podrobnosti

na iiném mistě) a ioTI (Jánboree on
the Internet) _ s€tkini skautu a skautek
€elého §věta na internetu,

Na závěr by.h chtěl Poděko\€t vš€m,
kteií se skautúm v€ svém volném čase
věnuii a v nePo§ledni řadě sponzorům,
Neníji€h mnoho, ale diky za to žejsou.

l ,i-
- Tak nějak tajně dóufáfr, ze se

konečně někdo ane da redakce a zePtá
se, co že to znanená!?

PRovlDENT
FlNANclAL

Máte
nečekané
výdaje?

Volejte
Provident!

vranovjtký občasník

Peníze ná ruku . Jednoduše . Ry.hle o xrlykoli f! ffi
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l:rl.lrxl gpolrčrcsr
Tel. l §O2 

'37OOOe rnall ; renrealltyt@{rolny.cz
llaše spoleěnogt obchodule s nemovltostml

|lž od ro}u t993 a nabízí §rto služby :
-,přoútřodtryani Pr.a.r. e pronájmu no.loYlto.ta
- totlllat.í Prlvna r.íYi. ( rPracryání rrrrluv yšgclr typů )
- Přryod nařďltoala . vtlrd do k taaa'l. nanovito3tí
- odh.dy rtónroyiiorti
- yí|(.,? na.roYiiorti

?lo l{aše klleniy hledáne tre koupl rodlrrné domy,
1o:ernlry ve Vranovlcích a olrolí.
l,tll,iiii. ]l.čicl! dlouhodobý.h ,*ul.rolti n. ttňU . n rnovitoltmi.
Po dot |uÝa váf navatíne. řr.3uia.§a aad.lr dna Y týi.rrl.

a ŽlD§tIú ruítlea

záři
Mináříková Ánná,,..,...,................ 6'
Trojan Miro§lav..,,..,...,,..........,.... 80
FaJonová Marie..,.....................-.. 82
Peraíoú Maii€..,...,..,...,............. 80
Mrá.kavo\,á Mari€,,..,...,.......,........ 82
B€dřich Jiří..,......,,..,...,..,.......-..-..60
schwář Miroslav,......,..-...-..-,.....7'
stánká Milošláv..,...,...,..-...-..--..-..65
Číhal František,..,,..,...,..-...,..-,..,.. 84
FaronoÝá Ja,nila.,,..,...,..,...,..,,..,.. 8l
soukal Fnntišek.,,..,...,..,...,..,,..,.. 83

wouingerová Jirka,,..,,..,,..........,,.65
svobodováÁnDa,..,,..,,..,,..,.......,,.83
valihŘch Václav...,...,,..,,..,...,...,-. 75
ňyi,,
Pokorná Svataw,,.,,...,..,...-....,..-,,. 60
Dobešoví Venuše.,..,,,.-,...,,...,..,,,.80
Hladikol"á Ludmila.,,.......,....,..,,.. 65
Odehnal Bohuslav..,,..,....,....,..,- 86
Kocnánková Ánna -,...,....,..,,,..,...ó5
Veselá Marie,..,...,..-....,....,..,,,-,... 82
oblezaíoú Atbina.,...,,...,...,....,.,. 82
Havlx Karel..........-....,...,...,,..,,...65
Šrekleino,,á Marie..,............,,...,.,. 65
Furchoú Hel€na,..,...,....,...,,...,... 80
Mikulík]o§€t....-,..,...,,...,...,,...,... 65
oujeská Ánežka--...,...,....,...,,...,... 82
srcjskálo\,á RrlžeĎa.,...,....,...,,..,.... 75
Plá.enik stanislav...,...,....,...,,..,,... 60

Šťa§mý Fnntišek,...,...,....,...,,..,,... 60

Jilkoú]am....,..-,...,...,....,,..,,,.,,... 65
Faron Karel...-,..,,...,...,..,.,,..,,..,,... 65
Sochor Zdeněk.,,...,...,....,..,,,..,,... 75

l'Řrjk ťohum,,,,.,.,,,,,.,,,..,,,...,.. /)
Mohyla Oldřich..,,...,,,...,,...,,..,,... 60
Fměrová Marie.,,,...,....,...,,......... 8l
fuus Jan.,,...,,....,....,,..,,...,,........., 65

llfi§zenl
Flóhlich Járo§lav
Hrudová Vendu]a
Šopik Ondřej
Rjchter Jakub
fuhořord Kristýna

útrlí

wolin8ercÝí t?dislavá

Rejtková Juiie
Faronoví žo6e
Klimešová Libuše

llzgDř€né ínonželslDl
v kotele 6,8.2005 l-ednice
Tonáš Helikar, VranoÝice 642
a Rosa Marie Kotalik, Dakora Ciry
Nebraska

a

a

a
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