
číslo 1 . BňEZEN 2004. CENA 5 Kč

slouo slcrros

Začátek letošniho íoku je plný
příprav ná dokončení, kanalizace. K
podpisu smlouw se SFZP (rozšřen0 j€
třeba splnit několik podmínek, ne
všechny jsoú jednoduché, Jedna z
Dosledních je v běhll, to je {ýběr
dodavatele dle zákona o veřejných
zakázkách. K zajištění půjčky se
dopmcovávají odhady. Většina
podmín€k j€ již splněDa, Termín
zaháiení praci i€ stanoven na duben
2004, Dokončení á cenu bud€m€ znát
až po uzávěrce tohoto čísla.

Několik údajů pro občany, kde se
bude kanalizace budovat:

Před zahájením prací Vá§ navštíví
pracovnft (bud' stavebního dozon_l
nebo zhotovitele) a dojedná s Váíni
umístění odbočky pro Vaši přípojku -
§,tipuje se vhodné místo, na které se
pak napojíte. obec Uhradí a zrealizuje
iftažení této odbočky 2a komunikaci.
Ve vla§tním zájmLl §i poznamenejte
souřádnic€ této odbočky (vzdáleno§t
od dvou určitých bodů a hloubku).
velice to usnadní vlastní napoj€ní.
Připomínám, že se jedná o kánalizaci
splaškovo! _ nelze tedy zapojovat íýny
aj, z důvodu kapacity přečerpáva€í
§tanic€ a zatíženíči§tičky, Dešťové vody
bud€ ř€šit jiný proj€kt.

Ná minulém zastupitel§tvu j§€m
velice krátce zbodnotil činnosti komisí
rady, Rada zrušila komisi zdravotní a
sociální (t}to záležito§ti bude řešit
starosta popř_. místostarosta s
praco_\,nicemi oU).

Učást na schůzích a jednáních
komi§í, výborů, rády a zastupit€lstva je
dob.á (radá 93%, Zo 84%).Jižjsou vidět
\.,ýsledky činnosti komi§e kultumí,
§portovní i škol§ké, keíé vznikly
začátkem minulého roku, Činnost
komise \r'ýstavby a veřejného pořádk]je
na dobré útovnijiž několik let,

Áještě několik slov k odpadům, Při
zpracování hláš€ní, keré provádíme
každoročně, lze zjistit určitý,/ývoj jak
v množ§tví, tak i ve třídění. od roku
1999 měl komunální odpad kl€sající
tendenci, Zde se píojevila kladně
plynofi kace naší obce, V roce 2002. kdy
se zavedla plaaba tzv, na hla\,ll, byl
nárů§t až na 407 t komunálního
odpadu. od toho §e odvúí poplatek za
ťok 2004, Dnes jsou
k di§pozici i údaje za
rok 2003. Přepočtem
lze zjistit, že (v obci
bylo připraveno
k ódýó"! 17 124
popelnic) průměrné
naplnění popelnice je
16 kg. Přistawjte
k odvozu jen
popelnice plné,
v maximální míře
provádějte třídění
odpadu. Zde je vidět
Vzrůstající množství-
za loňslcý íok.isme od
firmy EKo-KoM
obdrželi odměnu
6].869,70 Kč. Rada by
Uvítala Vaše připo,
mínlry na doplnění
kont€jnerů - papí.,
popř, sklo, aby podí|
tříděného odpadu byl
ještě vyšší (v loňském
roc€ l0%),

sbět nebezp€č-
ného odpadu se v naší
óh.i úškutěční
v sobotu 27,března
2004.

ve čtvrtek
l1.3.2004 se usku-
teční veřejné projed-

Hospodcření O za rolr 2003

yranovicky obcosru}



s/ovo stdrosty.,.

nání 3. změny ÚP sÚ Vranovice. Podkladyjsou k nahlédnutí na

obci, v řízeníjsou dvě akce, které mají vliv na životní prostředí
v naší obci - \.ýkrm brojlerů na Kopečkách (sušárDa Pohořelice)
á zpracování kovovóho odpadu fi ATRÁX METAL V prostoru

b,ýVálé Vitany, obě akce řeší v současné době stavební úřad
v Pohořelicích, V přípádě ktlřat rekolaudace dvou provozoven,
v případě ATRAX METALU změna užíV,ání píostoŇ. V obou
pt,pldech obecuplatnila piipomínl§,

Začátkem roku byl ve dvo0 týdnech provoz na oU om€zen
a to z důvodu školení a zkoušek, tzv, odborné způsobilosti,
§ýkající se úřednild samo§právných celků. obě pracovDice
zkoušku ú§pěšně složily,

Na dny ] l. a 12, června 2004 vyhlásil prezident republiky
volby do Evropského paílamentu. o všech podrobno§tech
budete včas informováni,

Při povolování kanalizace bylo zjišrěno, že n€ všichni
občané si plní §voje povinnosti v€ vztahu ke kalastrálnímu
úřadu, keď vede udáje o nemovitosre.h, l edná se zejména o:

změnu adresy, zápisy staveb. dědická řízení, změna kultury
pozemků (výsadba sadu, Vinice podléhá územnímu řízen4.

Na závěr několik údajů z úřadu práce, K 25.12,2004 bylo
v naší obci 79 nezáměstnaných. což představuje 8,29 %,

mežiroční nárůst 4 %,

V€ středu 2 1 , ] ,2004 se sešlo 5l důchodců otganizovaných
v€ svém klubu, abY zhodnotili prá€iv uplynulém roce, zvolili si

noYý Yýbor a naplánovali svou činnost na další období,
V r,2003 se jejich činnost nejvíce záměřila ná koupání ve

sloven§kéín Úlolu a v rakou§kém Laa, celkem tě€hto zájezdů
bylo o§m. l1, květná oslaviliv klubovně svát€k matek, Bylo to
posezení s malým občerstvením, ženám byla předána květina,
v programu lYstoupily menší děli. obdobné setkání dŮchodců
§e u§krtečnilo na mikulášském posezení 4, pro§ince, Byly

rozdány idárky. obj€vil§e ičert. Během zimního obdobíbylpro
zájemce V provozu i ma8netoterapeutichí přístroj za menší
poplatek. o účinky přístroje mají záj€m hlavně občané, kteří
majinéjaké problémy se ý!1,m pohybowm úsLrojím,

škoda, že se ne.ozÝinlla další činnostjako jsou zájezdy Po naší
vlásti, společné návštěW kina nebo divadla, popříPádč ijiná činnost-
o tyto akce ie ze stÉny členů malý zájem,

Důležité na členské §.hŮzibyly i volby nového výboru, Předsedou
bylaoleo opět p- lván Bednář, členyvýboru §e stalip. KvětoslávToman
a PaníRúžena BaUchová, Ludmjla Drápalová. Málie rrořáková a Jafmila

V Plánu na l, pololetí 2004 jsou oPět zájezdy na kouPánínejvíce
do oblíbeného rakóuškého Laa, Temíny bodou oznám€ny vývěskami
v 5 obchodech a rozhlasem. i.ložnéje se přihlásit v temíou v cukrámě
U Kilin8erů, Kromč plánované oslályDne matek se budeopětvzimDím
období!}!žívat i ma8netoter3pi€ v Přestěhované kllbovĎě KD,

Členská scbůze byla zakončena společóou večeří, 8ěhem schůze
by}a k nahlédnutí kronika důchodců,

l

Důchodci

Piispévek5KVranovi.e,,,,,.,,,.,,..,,.,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,, ]30675
zájmováčinňostmládeže,.,,,,,,, 99233,,,,,,,.,,,.,,99
BWové hospodářstli ,,,,,.,,,,,,,,,,. ] 04 033,, ,,,,,,.,,,.,, ] 04
Hospodai€ni 

'ei,oýěil.ni, 
zs, Dý ,,, - -.- -.- 1 017 242..,...,.......97

Nakládáni s odPady,,,,..,,,.,,..,.., 688 I93,.,,.., . ,..,,, 94
so(iálnipéče,.,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,_, ]0525,.,,.,,,.,,..,,.70
ochlanaobraátelswa,.,,.,,,,,,,, 9669,.,,,,,,.,,,.,,.97
Požárniochrana,,,.,,,.,,..,..,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,.,,. l60873..,,,,,,.,,,.,,,]00
odfiěnyzstupiiehl,,,.,,.,,,.,,,.,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,.775865.,,,.,,..,,..,,,93
Volby do parlanenfu ,, ,,, ,,.,,.,,. 33 008.,,, ,,..,,..,.. 86
MGtnispráva,,..,..,,.,,,,,,.,,,,,,,,,.,,..,..,,.,,..,,.,,,,,,.,,l836495,,,,,,,,,,,,,,,.97
oíatní,,,,,.,,..,,.,,..,,..,,.,,,.,,,,,,,,,. l2 l]0.,,.,,,,,,,,.,,, 95
c.lk@é výdaj€,,,,..,,..,..,,,.,,.,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,.,.,..23 605 47 l .,,,.,,,.,,,,,,,l02

RozPočet na íok 2004

Rožpočetna rók 2004 bylschválen ozdné l2,2,20ýt, RozPočet byl
sestaven sjedinou prioritou. dobúdováni tánalizác€ ll etapy,

Rozpo&ďé příjh j. /Plán/
Daňové příjnv sz, a pláv osób,,,,,,,,,,,,.,,,.,,.,,,.,,..,,..,,..,,..62a5 000 Kč
DPH.,,,..,,.,,,.,,,.,,.,,,.,,,.,,.., .,,,.,,,.,,, ,,.,,, ,,,.,,.,,,.,,. ,,. ,..,,..,,. ,,..,,,4 076 000
Poplatkyadaně,,,,,,,,.,,.,,,.,,..,..,,.,,,.,,.,,,,,.,,,,,.,,,.,,,.,,..,,,.,,,.,,..430000
Daňzn€fiovnosti,,,,,,,,,,,,.,,.,,,.,,..,,.,,,.,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.532000
PrcnájenapíodejPozénků,,.,,..,,.,,..,,.,,..,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,68000o
odváděníačisténivod,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,.,..,,.,,.,,,,,,..,,.,,,,,,,,,,,,,650000
xnihomická činnost..,,.,,,.,,,,,.,, 3 000
KonUnálníslužbypíonájeň,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,.,,..,,.,,..,,..,,.,,,,,,,.,430000
Píodejnenovitosti,.,,.,,,.,..,,,.,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,..,,..,...,,.,,,.,l500000
Plonáj€ňí€móvitosi.,,,.,,..,,.,,..-.'--.--,--._-.,,,.,,.,,..,,..,300000
sběra sýo, odpádu ,,,.,,..,,..,.., 700 000
5ociálnipéče,,,.,,.,,,,,,,.,,,,,.,,,,,. 7 000
Činnostmi,tnispiáý!,,,,,.,,,.,,.,,,.,,.,,..,,.,,..,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I00000
oíatni, mi§t,rožhlás,sděl prosti, ,,,.,,.,,..,,..,,.,,,.,,, ,,. ,,,,,,,,,,, ,,,, 49 000
Neinv€stičnidotace,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,.,,..,,..,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,50a000

dotaceob.í,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..,,.,,..,,..,,,.,,,.,,..,,,, l34000
odlíaje.,,.,,..,,.,,,.,,,.,,.,,,,,.,,,,,,.,,,.,,..,,..,.,.,,.,,.,,9000000
sFžPvr.lka..,,.,,,,,,.,,,.,,,,,,.,...,,.,,,.,,..,,.,,,,,,,.,,..,,.,,. l 725000

c.lk ň p(jnry,,,.,,,.,,,,,_,,__'..,,.,,,-,,.,,,.,,,,,,.,,,.,,,,,..,...,..,,...,, 27 l64 o0o

Rozpo&o^é výdájé: /plán/
xonunikac. oprary ,,,,.,,, ,,,,,,.,,,,,,.,,..,,.,,,.,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,,,.,,, , l500000
xč
chodniky,,,,..,,.,,..,,..,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,..,..,,..,,.,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,250000
xánalizace,,,.,,,.,,..,,..,..,,,.,,, ,, ,,,.,,,,,,.,,.,,. ,,..,..,,..,,.,,..,,.,,,.,,,,,,, ,,9 900 000
Veřejnéóýětlení,,,..,..,..,,..,..,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,..,,.,,.,,..,,.,,,..,,.,, l30 000
Pohlebnictví,,,,,,,,,,.,,.,,..,...,..,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,.,,,,..,,..,,.,,.,,..,, l0000
Kohunáhí§lužby,,.,,,,,,.,,,.,,..,,.,,,.,,.,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,.,,.,,,.,,.,,,..,,.,,,800000
Nakládáňisodpády,,,,,,,,,,,,.,,..,,..,,.,,..,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,..,,,80000o
Péřeovžhledobce,,,.,,,,,,,,,.,,,.,,.,,..,..,,,.,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,..,,25000
5o.iálnípéče,..,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,..,...,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,-,,,,,,.,,,,,..,,.30000
civilniobrana.,,,.,,..,,..,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,..,,.,,.,,..,,.,,.,,,.,,,.,,,,,,,,, I0000
pĎrárníó.hrrna.,..,..,,..,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,.,,..,..,,..,,.,,,.,,,,,,,,,,3000o0

zas pnékkéorEány,,.,,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..,,.,,..,,.,,,.,,.,,.,,,.,,, 300 000
volbydo pa am€ntu ,,.,,..,,. ,,.,,,.,,,.,,, ,,,,,, ,,,,,,.,,.,,,.,,..,,.,,..,,.,,,., 50000
Činnost ňislní §práry ,.,,, ,,.,,..,,..,,..,,..,,.,,,,,,,,,, ,,.,,,,,,,.,,.,,,,,,.,,..,l 900 00o
PIoj€kry.,,,.,,..,,..,,.,,,,,,,-,,,,,.,,,-..,,.,,..,,.,,,.,,,.,,.,,,,,,,,,,,,.,,.,,,.,,.,,200000
výkuppoZemkú,,.,,,.,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,.,,.,,..,,..,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,, I00 000

Q§€rní,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,..,,,.,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,.,,.,,..,,,.,,.,,..,,,.,,.,,,.,,,,,,,,,2000
c.lr.n výdaj€ ,,,,.,,.,. ..,,..,,.,,,.,,,.,,.,,,,,,,.,,,,,,.,...,...,..,,..,,.,,,-,,., 2a 501 00o

Hospodař€ní ve škole

Dnt l2,2,20o4 piedložil lediel zŠ PaedDí, Kropáč ňa veřejnén
ZJ*danizpljWoho§PodJienl5íln prosliedl§vroce,2oo']dto!JZŠ MŠ
a ostatni školní ,ařiz€ní,
Č€Dáni Drcslř€dln pňděl€ných KÚ
zŠ a€Dáno,,,,,,,,..,,.,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,.,,...,,...,,,,,.,,.,,6567l32Kč
Mš..,,..,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,..,..,,..,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,..,,,.,,..,..,,.,,,.. ] 006 ]04
Školnidružinaaklub,,,,,.,,,.,,..,___.---.--,-.-,.,,.,,..,..,,...385457
Šiolníjidelná,,..,,..,,..,,.,,,,,,,,,,, 636 307

Plvzděláníaškoleniučitelo.,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,.,,..,,..,,.,,.,,,.,,32000
P ll náklp výUtového softwafu,..,,.,,. ,,.,,,,,,.,, ,,,,,,.,,,,,,.,,.,,,., . ,, l50o0

Prostř€dky piidĚlené oÚ,,,,,, ,,,,,,,,,,.,,.,,,.,,..,..,,.,,,.,,.,,, ,,,,,, ,,,,,, l 397 5l6l-.D.

vranowick:í občasnik



Pctří lr vrýchově

,Jsou lidé pro sebe a lidé pro děťi. Lidé
pro sebe mají naspěch. Kam aii tolik

Lidé pro íebe mi nahónějí strach. Lepší

vítězslaý Nezýal

podední dobou §e stáIe víc mluví
o závislých lide€h. co to vlastně je
,.závislo§t"? V odborné literatuře
bychom se dočetli, že závislostje stav,
při kerém člověk musí opakovaně brát
dro8y, Může být ryzická - kdy
organismu§ se d.oz€ přizpůsobí
á potřebuje ji, Nebo psychická - kdy
člověk nedokáže myslet na ,iC jiného,
nedokáže si ji od€přít, ToIik odborná
literatura.

Závislo§t začínájiž v útlém dětství.
Ne§talo se nám Děkdy, že jsme svému
dítěti pustili televizi nebo video se
slo,ly ,Já teď nemám čas, seď a dívej
se," A dítě se dívá. Ná všechno, sl€duje
pohádky, seriály, reklamy, akční
i erotické filmy a §tává se z něj
konzument televizních pořadů.
A protože je to dítě, nedokáž€ rozlišit
film od íeality. Nezná skutečný život
a to, co Vidíve film!, berejako normu,

Ne!],sedává naše dítě přiliš
tl počítáče? Mnozí rodiče namítnou:
,Ále vždyt nezlobí." Ano, nezlobí, hraje
totiž hry. Většino0 takové, ve ktených se
bojuje, střílí, zabúí, A dítěti se to začne
libit, Postupně se z něi stává cynik,
neschopný dojmout se osudem
druhého člověka, ne§chopný komu-

V nás dospěIých vidí dítě §vůj vzot.
Pozoruj€ nás a napodobuje, chováme
se ále vždy ták, ábychom tím vzorem
mohli b:ýt? Vidí,li nás dítě kouřit, zkouší
to také. Vždť rodič€ jsou přece
dokonalí, jso! autoíita. A tak si dítě
poýLlpně záčne ničit zdraví, Píojevy
jsou zpočátku nenápadné, áIe jsou tu.

Je smutné dívat se na dítě, kteté je
zadýchané, protože právě ly§toupilo
doprvního patra nebo nato,k€ré sepo
20 metrech běhu musíza§tavit, protože
lapá po dechu,

^ 
Potomje tu další fenomén alkohol.

Dro8a společností tolerovaná, žde na jižní
Mor.vě čá§to zneužíváná, Dovedeňe si
!Óbe( ještě předstávjt Dějako oslaw.
posezen' s přát€li bež alkoholú?
Uvědomujemé si, že Pivo . víno je táké
alkohol a násled}9 jeho nadměmého
uživání 5e projeví především na dětech?
Vždyť olráva alkohol.Ď může být Pro
nedospělého qvúejícího se člověka
snrtelná. A potom isou tl] zakázané drogy,
márihuána, bášiš, péNitin, héroin. kokain,
exráze a řada dalších, Nestrkejme hlavu do
pGku a nemysleme si, že óašemu ditěti se
tento problém q/hne, V dn.šnídobě se dítě
může s drogou setkat kdekoli: v Partě, na
diskotéce, m koupališti, při ce§těvlákěĎ.,,,

zamysl€ne se a odpovězĎe si
upřímně, víme vždy, kde naše dítě je. co
práÝě dělá. s kým se kamárádp Udělámc si
na něhočas nebo omezujeme kontáksním
ná přikazy a strohoo vět!: .,co bylo ýe
škole?" J€ho lásku á uznání si n€koupíme
Peněziá drahýmidárl9, ale tím, že budeme
s Ďím, Že §i § níĎ budeme brát, pomáhár
mu,ládit, Povídat si, Pracovat spolu, A ono
se nám odmění. Tím, že budeme mítjeho
důvěru, že sé nán bude svěřovat. že
bud€Ne zkrátka vědět, A o to nám Piece
jde,

Zdeňka Ri}ovská

Budoucí prvňúěci

V Ponděli 9. února 2004 odpoledne
ploběhl na Základní škole ve Vraíovicicb
zápi§ žáků do 1, třídy, Uskút€čnil se
v budově U Floriánká,

Těsně před začátkem záPisu se venku
strhla metelice, začalo hustěsněžita nebylo
vidět na krók, z. půI hódiny všák rysvirlo
sluníčko á sĎíh se ry.hle lozpouštčl, Vteple
\yzdobený(h tříd av€ školnídružjně už bylo
živo- Zápis plobi}alve dvou skúpiná.h, Aby
případĎá chvilká čekání rychle uEklá,
v družině si děti hrály á kleslily, Pestlou
Paletu zaměstnání a hlaček jim piipravila
wchoýatelka paní Da8mar Knebloýá,

ZáPis plováděIy paní učit€lky M8l, Evá
Hnízdová, lvltr, llena Klimešová, Anna
KropáčoÝá, Monik3 calbavá a ltl8r. Pelía
Máchová, \&voření rýnu učitelek nMteřské
a základDi školy má význam plo návaznoý
p€dago8ické pláce, infomovanost o §chop,
nostech dětí a doblou sPoluPrá.i, aby
v PMím ločnftu nedocházelo k závaž-
nějšíh ýýcbovĎým probléĎům, Den zápiš!
by1 důl€žirý nejen Plo dět' a jeji(h rodiče.
ale i pro školu a obec, svědčila o tom
přítoĎnosr .elého védeóí škóly á velmi
dobrá or8anizační PříPlava celé akce,

s pomocí iady didakických pomůcek
v klidné á pohódóvé álmosíéře á s P€dá-
gogickým takem byly'bezbolestně"
zjištěny všechny potř€bné údaje
o budoucích žácích, T' za své výkony dostali
sladkou odměnu a také drobné dárečb
zholovené žáky4, á 5, třídy,

ZaPsáno by1o ceIkem 17 dětí. ll děvčat
a 6 chlapců, Naši,,piedškoláci" složilipúní
význ.mnou zkoušku ve ýéň životě
úsPěšně,

Piejeme jim, a také jeji.h rodičům.3by
jejich školníc.stičká bylá co nejhezčí.

l Mgr. Helenavarmužková.
výchovDá poradkvně

'hil"rt;d;;brl.rrríTHuriopcěskú nelrocnice l
z ltle Dředstavené cšterciá.kého

klášt€rá ná stáréfi Brněvznik]v r- 1480vDolni
Kováiské ulici v Husropeai šPnál s kaPli sv,
Ducha, NenocĎýh sloužily sestry cisterciačky.
spilál měl 25 lúžek, z toho 5 pró přťsrárlé

v letech ]783 dekr.tem ]osefá ll, kre.ý
zabrvil majetek cisterciáckému řádu přešel
špitálpod spráW městá, vl.te.h l890áž l9 !8
v něn pracoval oklesní lékař, 3 pÉktici,
5 póíodni.h ášistentek, ópatronik. v provozu
byla zachována stalobylá lékáma, Po zánik!
špitálu v pfuni.h dnech RePubliky
Československé mésto wdržoválo málou
epidemickou nemocnici a zaopatiovací ústav,

PřibližĎě pó 30 lete.h si přúozená
potřeba lanutila obnoveni špitáInické tradice
ÝHušrop€či, Kotevřeni nové ncmo.ni.e došIo
v roce ]952 v budově postavené již v !, 1930
j.ko č.ské 8ymnáziúm á provozováné v době
válečné jako skladiště a lazaíet něm. a.mády.
v ró.e 1960 nélá neno.íic. 16 lékářů, 34
zdravotních s este., 4 základ n í o bory a kapacitu
l80 lůžek, Nemó.nice se stává šóúčástí
nového okresu oúNz Břeclav a až do íoku
l99l žab€zP€čoválá spoléčně s n€mó.Ďicí
valtice lÚžkovo! zdrávotní péči v okese
Břeclav- v době Privatizace nčla n€mocni.€
l90 1úžek, odděleni intehí, .hiNryické.
8ynekologické a porodni. dětské a novo,
rozen.cké, Vžhledem k výstávbě oklesní
nemomice byla zastavena veškeíá investiční
výstávba v Hušiopeči, V ró.e]993 z.činá
do(házet k postlpné p varizaci jednotlivých
části a neno.nic€jako t3ková nakone.vsrpnu

1997 byla včleněná pod ne,nocni.i Biedav.
8},1a zrušena lůžková oddělni gynekoIo8ie
a děrského oddělení, sniženy pofty akltních
lůžet na chnulgickén a internim odděleni,
Vznikly lťtžka ošetřovarelské péče,

Rozhodnutin vlády z 3l,] 2,2000 se hěly
všechíy .kurni htžká z nenooice Hlstopeče
přesunolt do okre§ni nemocni.e Břeckv, což
ryvolalo u oblvátel bouřlivou teak(i.
Požadavky občanů \Ťlistily v .ozsáhlou petici
ná zachováni neno.nice s ákltní lůžkovou
péčí, Petice byla podpořena l5 tisici občanŮ
re8iónu, A tákdo.házike zřizeni přGP&kové
organúa.e s náaem Měslská nemocnice
Hustopeče, kteíá pečujevtétó špádové oblásli

lnfornr, MěÚ Hustopeče
l

vrgnovický občasňík
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Vrcrnovice před
59léiy

PG€ s€ den ]5.3.1939. Dochází
k obsazování našeho s!átú něm€ckým
vojsk€m. Západní mocnosti s€ uvolily
če§ký stát obětovát německé obludě...

sousedé celíu§traš€ní začali chodit
nakupovat do obchodů, postávali
v hlouč€ích, zamračeni, ženy se ďzami
v očích a všichni si řftali ,,Co bude nyní
s náíni?", Několik vranoviclcých němců
spěchalo ihned § rozzářenou wáří ná

Poradu do hlavního stanu,. Mezi sebou
seokázale a hodně hlasitě zdravili"Heil
Hitler",

Dne i6,3,]939 kolem 15,00 hod,
přichází od Přibic německá pěChota
§ tíénem a přešlá b€z zástavení obcí
dále k uherčicím, Na rohu u w. noriána
na vojáky v}^,olával známý občan
německy 'Dvacet let jsm€ na Vás
čekali", Něm€čtí vojáci, ná hlavách
oc€lové helmy, bez zájmu hleděli
kolem, Na podvozku s koňmi byly
upe!,něny kulomety a střelec u každého
seděl připraven k palbě, oslatní
obwatelé mlčky si vojsko prohlíželi.
smutná nálada. Dálší kolona zastavila
u kostela a vojáci se rozběhli hned po
obchodech. Největší návál byl v krámě
u místní}o ř€znfta Wenische, kteí.ý měl
za chvili \Trodáno,,,

zópis obecní kronik,

A co bylo dál to si každý stárší
občán velmi dobře památuje, A tak čas
plynuldál,

Přišel rok 1945.J€ zřejmé, že nastal
obrat v tažení Německo-yýchodní
fronta, Řada občanů denně sleduje
pohyb fronty z českého wsí|ání z
Londýna n€bo Moskvy, Fronta §e blížík
Vranovicím, Docházík náIetům na 8mo.
na železniční tíánsporty a na ustupující
německé trény, V.anovičtí občané mají
starosti, při(hází fronta, zrychlený

Pohyb kolon němecl§ých vojáků svědčí
o ústupu, V sídcích českých občanů je
malájiskřička, že už §končí ta něm€Cká
okupace, Lidé si přiPrawjí sklepy pro
přežití několika dní, obje\ují se vojáci
Rudé armády. Píše se den 17, dubna
1945.Tento den zŮstanev paměti všech
zdejších občanů, vzpomenout a
poděkovat v ínyslimusím€ nej€n těmto
sovětským voiákům, ale i vojákům
západní fronty. keří osvobozovali náši
vlastv dalších mě§tech a obcích,
l B,P-

vónoční lroncerl
se nelroncrl

Ten, kdo si oblibil vánoční koncerty
smišeného sboru v chíámu páně ve

Vranovicích s€ bohužel o loňských
vánočních svátcích kon€ertu nedočkal,
Nekonal se.

smišený sbor v€ Vranovicích, pod
vedením paná Ántonína Šmardy
bohužel ukončil sVoU činnost.

Už díUh:ým rok€m se p, šmarda
pokoušel o ťozšř€ní počlu čI€nů

,,§vého" sboru, Marně. opak byl
pravdou, Členů souboru po§tupně
ub:foalo. Po prázdnináCh v loň§kém
roce se seš]o pouz€ 12 čIenů, Po
několika zkouškách a márné snazesboí
vzkřísat, se V měsíci listopádu 2003 pan
šmarda rozhodl. činnost sboru ukončit.
ByIo na něm vidět zklamání a smutek.

sbo. se od toho dne sešel dvakrát.
A to při pohřbu pana Šicha a pana

Měřín§kého, dlouhodobých členů
sboru, Na rozloučenou jim sbor
zazpíval vranovickými tak oblib€ný
Pochod židů z opery Nabucco - Bože
velký,

smutný konec úspěšného sboru.
Nemyslíte?

Lzl vlnarl vranovlce píovedll
závěrem roku (25.12,) tradiční
přehlídku svých nejlepších vín
z produkce ročnftu 2003. zúčastnilo s€

Jako nejlepší tři vzorky byly

Chardonnay pozdní sběr ,
p, ondroušek

Můller Thurgau - p. Šicha
Veltlínské zelené kabinet- p. Drábá
Vína ročníku 2003 se jeví velmi

kvalitní a jejich úroveň bude
zhodnocena na tradičním bodování
a koštu začátk€m mě§íce bř€zna,

svěcení vín

Mísiní lidovú
lrnihovno ve
Vrcnovicích - 2003

K 31,12.2003 bylo v knihovnim
fondu ]] 863 knih, Z toho 8 206
v oblasti krásné literatury pro dospělé
i mládež a 3 657 v obla§ti naučné
literatury.

V loce 2003 bylo zakoupeno 1ll
nových knih, Dál€ mají čtenáři možnost
zapůjčit si knihy z výměnného fondu
N4K Břecláv, keré jsou v naší knihovně
k dispozici vždy 6 mě§íců,

stejně jáko v předchozích letech
mohou čtenáři !}užít meziknihovní
výpůjční §lUžbU.

Pravid€lně bylo V ro€e 2003
odebíráno 8 druhů ča§opi§ů.

K 31.122003 bylo zare8i§trováno

let. V loňském roce bylo Bpůjčeno
c€Ikem 6 176 knih a časopi§ů, z toho
809 titulů naučné lit€ratLlry a 3 l29
krásné lite.atury dospělým, Dětem bylo
zapůjčeno 955 titulů naučné literatury
a ] 283 krásné literat!íy pro m!ád€ž.

Internet
v lrnihovně

Dn€ 22, ledna 2004 byl zahájen
panem §tarostou provoz interoetu
v místní lidové knihovně, pozvání

přúálo asi 10 hostů, mezi nimi
ip. Růžičková z MK Břeclav.

Přístup na internet je nyní v naší
knihovně pro všechny záj emce po c€lou
dobu provozních hodin knihovny.

Provoz inteínetu je zdarma,
uživatelé platí pouze poplatek za
lyužití v,ýpočetní techniky a to
regist.ovaní čtenáři 10,- Kč zá každých
zápoča§ých 30 ňinLrt a neregistrovaní
l5,- Kč za každý.h započaqkb 30
minut, získané informace si lze
vytisknout - tisk A4 černobfle za 2,- Kč
a tisk A4 barevně za 4,. Kč, nebo
zkopírovat na formátované diskety
nebo cD disky, Pokud nemá návštěvnft
int€rnetu vlastní. můž€ si v knihovně
zakoúpit cD disk za 20,- Kč,

l

vIdnovický občasnk



KULTuRN í xartwa'í
vážení ,bčoné,
Kulturní koftise vóm opět předklódá přehled zajímauých akcí, kťeré bj s. měly uskuťečnit ý období měsíce bíezna až kýěha |etošního

roku. Navíc uýlidíme i zajímavé kulturní akce, kťeré jsou pořádán, v okolních obcírh.

Je pochopitelné, že u jednotlinjch gkcí může dojíť ke změnám, zejména v ťermínu konóní. sledujte iníormační plokáry ý obci. sledujťe
ob€cní rDzhlgs. lnformgci rádi posk rnou orsaniziťoři akcí.

škoto Hudební skupino NEZPAPAIAS
l0,3.
2|.3.

l5,4,

6.4,

9,5,

- zápi§ do nat€řské školty (od l5,30 hod)
- maškarni kámevál v Ml€ od 14,00 hod
. ,,hl€dáne jaío" výi€t MŠ do piilody
_ hovo.ové hodiny pro rodiče žákú (l4,30 ]7,30hod)
_ den or€vřtný.h dvďi v zŠ
_ ronceí .inb.muziky HMDIŠŤ^N v€ vel,Němčidch
_ plomíiiní lilnu,Jak básnici neztrá.ejí náději",
Vel. Němčice, vč. doprary

, velikonotní kiaslice v Mš

, výchomé př€dsv€ni Mil,N€ýátby v Pohořelicich
sport,Utkinív kopané zŠvranovice zŠ vel,Němčic€
Nikolčické hry (kopáná, atl€titá}

vranovická hudebníškupina NtzPÁP^L^Š pořádá kon.eň března koíceít v

Plodukce s€ zúčastní dalši 3 kápéIy, šn.d i v'deopíojek e,
Dálší infoinace m M,nézpápalas,t8b.cz,

Knihovno
začátkem IokU b},l zaháj€n píovoz intern€fu , V lédnu jsme doplnili
knihohu o 17 ňových knih různého zaměření, Běhen května bud€
obnoven výúěnný lond . knihony 8i€clav,
Mx DleClJv zdhjJlld pú.aot"fl mto!ry.h knlh nJ kJzelih llomJn},
životopisy, detektivlq a dali0 pío zrakově postižené obfany á plo obč3ny,
keďmjejich ň€noc n€únožňujé čist.
MLx Vránovic€ nabizi zprostředkoýáni této služby,

PozvónkoW€d€né akcej9ou doporuč€né i plo občanyvranovi., Podrobnějii
iniorúáce zaskáte m ředitelství školy,

Cykloturistický kroužek
.ziicenina hradu Doubrali.e - péšky

. vzPon inl oť v€a€ l h€ l€aky cabliely Vránové Za

doprovodu 8,smeikal., Koná s€ v divadI€ Bolka Polívk v Brně na

Jakubském náněsti začát€kv l9,00 hod,
L5, _ poiádá ročnik ]936tradični máiovou zábaw

Přibice
20,3,

2.5.
- pěšlq -

l5,5, rozhle d na Mil€nka _ Péšky _
Piihlášlv ve ikole, nebo U p, Drábíka v íáfi.e na niivsi,
Bližší infomace vw,mUjweb,cr'cyklo.vránovi.e,

Hosiči

- kBjinaU Náměštěá lvanči. - nalol€-
.Altokrosové závody 

^utokllb 
lvaň areál býv, kásáíen

. Košt vínó , ob.cni hostine.

.Aurokrosóvé zálody Aútokllb lvaň areál býv,kaúŤen

6,3.
21,3.
27.3.
]a,4,
30.4,

17.3. -sbělst iého ž€l€za
čeN€n _ tanečni zábavá

klub důchodců

]6,5, . Autoilosóvé závody Altoklub lvaň ar€ál býv, ká9áíen

velké Němčice
3.4. - niaje XÁTAIULT
lI.4, Pomlázkovázábava. zač,ve20,00iod
l8,4, , konc€rt HRÁDlšŤlN. zač,v ]9,3o hod
24,4. - hraje XERN
3.5 Májová zábďa, zač,ve20,00hod

kino Jiskro velké Němčice

6,3
3.4.

]5,5,
9,5,

Rybóři

kotpániv Láa (Ráro!sko),zve elou veiejnost

Den matet. pro členy KD

22.5. _ dét§lé r}6álské závody (ke dni dět0

ŽF1-4RY 7,č 1930 ho.i
_ JEDNA RUXA NETlEsl(i. zač, l9,3o hod

PÁN PR5TENU-NÁ\,,]IÁT x&{t.E, zač 19,30 hod
MEzl NÁMl DĚVčÁTY. záč. l9,3o hód

. JAK &ÁsNíct NEzr&ÁcEJí NADĚ]I

. LOONEY TUNES:OPĚT V ÁXCI
najdete naldw,365dni,.z

1z.3,
I9,3,
26.3.

7.4-
16.4.
23.4.
30,4,

czs - vinoři vronovice
6,3-

]3,3.
- iodnocéní vín v 13,00 hód r.staurac€ U Fialů
- l@št vín, zaóátek v€ 14,00 hodvhal€. od ]5,30hl.je
cinb. kap€lá KátráĎ, od l9,00 tanečni zábďá,

- &nati.ký ájezd. hohlidka vinic a skl€pního hosPodái§tví
některé ho íeno m ova ného vina ř€ v m iku lovské oblasti ,

Daklýňe všeň orqonnd.ífi zo spolupró.i při zpra.oÝáýlill lóhob př?hl?du

vldnovickú obč<rsĎjk



lcro před 60
Pán Pavlů náš íodák nám poslal

Přispěvek do našeho občasníku, Vzpomíóá
v něm na období předjáříajára před ví.€ják
60 roky, Piše:

Přeš.1 ledeD a úno.. zimy ubývalo.
přibýElo tePla, Na silnici k lvani se leskly
káluže lozbředlého sněh!, přes den kapaló
ze stie.h - rálo, Háviáni, kteří káždé láno
Přiléráli od Židlochovic, kde PřesPávali na
toPolech ná březíCh svratlq, se ho!íovali
Před odletem do sever§kýcb sídliši, v rolích
se hóniliráĎlí.i, na třešniza našízábrádkou
začál PlozPěvovat kos, ozývaly se sýkollry,
Na liskách a fbách ryrašily pNní jehnědy
a kočičb. objevily §e sněženkya bledule, ná
Kolby §e chodilo ná gadké dřevo.

HosPodáň rubali v lese pařežy,
osekávalivrby podél Potoka, Ženy Přebírály
Ýe sklepě brámbory Da sázeDí, značkovaly
béďou husy a !f,háněly je každé ráno ía
Pastvisko, skončily draní péří dódírkou po
Víanóvicku fédlhóneĎ = Pohoštěním

skončil ča§ plesů a bálů, ješrě byly ná
prográmu maškálády v čele s medvědem

ovázanýín híachovinoú, Při Pochůzce Po
dědině se ží§kával od hosPodyní různý
vbodný mateliál, ze ktelého se
sPolečně v hospodě navařil 8uláš,
k uz€nému křenovka. rusmažila se vJjíčká,
o půlnóci se pocboval. basa 3 merenda se
pak protáhla až do lanních hodin. Po
ostatkové zábavě u Fialů utich]y ve§elé
zPě!y, leje medvěda a maškar,

V kostele zahalili oltář fiálovýD
závěsem na znáĎeníPokání, p, farář Pěnčft
ud i]el ýatoblažejské Požehnáíí píoti boleĎí
v krku a na čelo popelec, ve§elé vánóční
koledy rystříd.lá tklivá. Poko.ná Píseň']iž
js.n dost Plácoval. člověče, Pro tebe,
třicettři Iéta jsem volal tě do nebe,,."
a nastala dob3 póst! a pokory,

XíásĎé jámí svátky byly velikono(e,
v dědině je předcházelo velké neob\yklé
ti.ho. Zvony odletěly na zeleĎý Čttfték do
Říma.vrátilysé návzkřišeDíná bílou sobotu,

^ 
tento k]id rušily jen klaPačky, řechtačky

a vše, co dělalo kíavál pánů kluků- Ti s€
svýini instrumeĎty lyr.zili ráno, v poledne
á več€l, aby Dahradili aonění, louk, keď
neměl njc, čím by to fl]šno podPóřil, byl
nešťa§tný a bylrád, když Ďu někdoaspoň na
.hvi]i svůj nástloj půjčil,

Podle toho, kolik hrkačů přišlo ke
kostelu, sejejich zástop íozdělil,Jedía část
§ewdalá ké Floriánku-ráň by1o imodlení,,
Anděl páně", druhá se rydála do jiné čásli
dědiny modlení bylo u kaPličl9, boží mulry
nebo u kiižků. Elitou mezi hrkači byli
,,párovači" - §rárší kluci - Ďěli kapesní
hodinky á í]španky (ty k. sjedDáníPořádku),
V noci Přespávali sPolečněvněktelém domě
blizko kosteIa na slámě na znanenípokání.
Místo pokáňí §e čášro kouřilo, upúéló
fláškové Pivo a \Tplávěli se Při tom íůzné
Příbody,

A tak se tonečně přibližily vlastni
velikonoční svárB, stojí za zminku ,,lóbáni"
ldíže u božího híobu na velký pátek, kde hasiči
stáli čestnou stráž, davné vzkiíšení ná biloú
sobot! V podvečel Dědinaviela. hudba hrála,

Pó dědině slavný průvod, zpěvá.i o svátcích
zpívali slavné pašije v kostele, vše bylo na
výbornoú, P, fárái Pěnčíkz kazatelnicevšechny
pochválil a poděkoval třesoucim se hla§en,
A o veIikonoaníN pondělí se odbývala jako

K tomuto období patřily i smažené
koblihy. boži milosti, šhaž€né kůzl€ 

-a nezb},rný ďibach z aistý.h hlsíchvajec, Téšil
ná§ tehdy wět, t3k málo ĎáĎ ve vránóVi.i.h
stačilo ke spokojenosti.

II. ligc v silovérn rroiboii 1lěl. družsterr Svótlry žen

l sokol vlanovice. oddil silového
tlojboje, se ú§pěšně zbostil sPórtoýního
narálónu. který ploběhl ] 5,l ] .2003 v mistni
sokoloně, závodů ligy v silovém tlojboji se
zúčastnilo celken l3 družstry z celé Mo.aý!,
NejúspěšĎějšim dfužstvem této soútěže se
stalo družstvo zekonu Bystřice pod Hosrýneh.
heré'po přepočt! zí:§kalo ]534,65 bodŮ
a právem postupujedo l,li8y, Nadíuhém mistě
se umístilo družstvo sokolu Rosice.Á" před TJ
svitala,Á', za odd0 Fc lvanči.e sóuta žilá táké
jedna žena lvana Horaošová. Ta zlepšila
ř€5ký í.kold v m.tvém táh! o 7,5 k*
v kategorii do 52 kg másteí l žen, tj. nad 40 let,
Hódíota íového rekord! je ]35 kg, Družswo
dolo§t! ajunioó sokolaVmnovice se Umístilo
ná jedenácrém místě á po piepočt! ziskalo
tt24,67 bodů, l kdts Umistěni neni jedno
z nejlepšich, rito mladí závodníci ziskali lll,
výkonnostní tiidu a jsou Příslibem pro dalši

víanovické dfužstvo reprezentovali:
jmenovké Tomáš Tlávnft, kre.ý získál plo
družstvo nejvice bodů, Petr Biedelnann, Petr

Také nakladači, l.teří wdíželi
osnihodinoýý nápor á museli všem
závodDildm naložit bezmála 25 t!n, si
zádoužili obdiv, Byli ro čl.nové oddi]ú
závodní.i l, liry, kteři také zajišťovali
bezPečnóšt všeci záÝodn&ů,

Poháry á věcné ceny byly zájištěny TJ

sokolem vranovice, Ke spokoj€nosti rčech
závodníkn i diváků piispěla peďekníkuchyuě,
pod vedením st ostky sokola V.anovice ,
Mileny Pezl€lové s kolehivén, Kúře.' lizky se

saláteD. \teří si všichni pochvalovaly, zkrátká

orgalizaci a piíplavou sálu, žá přispění
členů oddih silového trcjboje. vedla sestla
Marta coliášová, sál musel být ,tdrátkován,
nápasrován a vše bylo zkíátka pertěkní,
sahotni návštěvní.i i ávodníci byli Nile
překvaPeni,jak by,l sálčistý a Upravený včetně
vš€.h dóplňků á kvčrinové výzdoby,

Konečné vý§ledry b/y p.ď.ktně
žplácovány á nezlakle ry.hle\MištěnyPetren

Tědlto závodů sejiž několikrát zúčastnili
i lidé znáni z teleýize á to: helec. káskadér
Zd€nek ststka, L3dislav Hánzel. známý silák
v taháni káňiónů, zdeněk (nedlá ,,železný
zekon", ale i osob nosti ja ko docent Dr, zdeněk
aeruý csc, bý%lý íenér á lék.řv kultlristice

PráMdelně sc jezdípodivát i představitelé
obřaNkého vzpíiání z Bma,

o bezpéčnost a zdráví závodnftů
plavidelně pečlje MUDr. Josef Hlabovský že

závě.em lze řict, že sokol vraDovice má
velmi dobléjménó u Českého svázu silovélto
trojboj. Pii přidělováni soutěží pro dalši

r Kárpíšek lván

Těšíme se, že se Ý tomto roce uýidíme
jednak v ťělocličíě a na ruz,lých akcích,
kťeré budou předcházeť XIv.
všesokolskému sletu v Praze v roce 2006.

Když Fem se zeptala ýé dcery.o jí řftá
MDŽ, odpověděla. že je to hežiĎáródní den
žen á dostalá jsem v p.áci k},tku, Nic
konkíétnéjšĎo neýadělá, Mrslin, že řekh lo.
co o tonto svátk! žen, kteti se slavil před l 5
lety, vídn.šíi mladá genelace,

Pamatuji se, žejako ditě jshe vždy přéd
8, březnem, tedy piede dnem ýátku žen. ve
škole Připreovali Ňzné dárky Pró n.še
maminky, bábičlq, kteléjsmejin pak piedali
s nějakou básĎičtou, 

^ 

pak mi bylo ]8, ]9 let_

Nastoupila jsem do zaněstnání. kde se MDz
slaýil, Vždy přirěchto oslává.h bylyoceňováry
ženy soudružky zadobrou práci,Vedle seb€
štály 

'€ny 
vc věkovém rozmezíl8 60l€t.Pák ^

nastala velkolepá podniková oslava, kdy slávili
předévšim múži, v novinách jsme si mohli
přečist. žetu či on! soudružlg ryznamenaIi při
přOéžirosri MDŽ řádem pláCe. Nikdyjs€m se
nepozastryila nad absuídnošti tohóto Článkú,
Vžd',l té ž€ně bylo leckdy víc než 80 ]et,
oslovenísoudružkasekníýůbecnehodil,

V soúa.šlé době vláda 4až!je opě! 8.
března zavést ale pouze Den žen, Uvidime,ják
ro dopadne a zda oslalabldou takbounivé,

Po.evollci5e v naširePublice opět móhI
sIávit l2, kýčtná svát€kmatek, Připo!štím. že
tenío ýátek se neslavi ták nadšeně,
V zaňěstnáni ženu matk! nikdo newzdvihuie
áni neosláWje, spiš bych iekla, že v
zaměstĎáni to Ďá žena marka íáopak těžké,

svátek matek se stal skutečnou oslryo!
ženy matlry, Žena hatka ši z.elá určía
zášlouži, ábyjí někdo Poděkoval za její lásk!.
oceDil její práci a obětavost. které šVýn
blúkým á fudině d.nně dává,

lMC

ví(lnoviclc! obédsnik



Vzpomínó Dvořóčelr
Rozhovor s p. Dvořáčkem,

občanem Vranovic, kteí.ý bude letos
slavit 85 I€t, J€ jedníín z n€jstarších
občanů. keú se ve Vránovicích narodil.

Téma rozhovoru j€ ,.první
áutomobily Ve Vranovi€ích".

První auto ve Vranovicíchjsme měli
my, tedy děda Faíon (mlíčař), dále měl
auto Mareš a Janft, Janik přišel někde
od Luhačovic, No a před tím vším, t€dy
před naší Štajrovkou jsme měli ldbec
n€jstarší áuro a to byla ZETKA, To
vyrá běl Brněnslcý ZEroR, 8ylo to tákové
malé auto (cililink} á to si pamatuju
přesně, protože jak jsme si hráv3li na
náměstí kde byla hasičá.na, tak tam
stávalo. Byla to ínalá dodávečka,

Bydleli jsme vedl€ Mareše (iakbydlí
dnes Kolřek). Maíeš měl škodovku

-děda Faron měltu ZETKU, NeVím,ják
.| měl dědá domluv€né, ale on měl to
aúto i se šoféí€m. Ten s€ jmenoval

Jonáš a byl z Brna.Jezdi] s tím, protože
oni žádný jezdit neuměli. on s tím
jezdil do Brna a vozil tam mléko. Moje
žená měla asi ]4 roků a ona tam do Brná

.iezdila a rozvážela do jednotlivých
domů, kd€ měli [achystané u doŤnů
konvičlry mléko, Nevím, jestli to aúto
prodali, ale potom se,dědovi nask}tla
přfležitost a koupiltu Stajrovku.

TU děda koupit takoyým způsobem,
nevím jak k té informaci přišel, al€ to
auto patřilo p. storchové, to byla ta
velká brněnská strojírenská firma, Ten
Štorch bytRakúšan a p, Štorchovázajela
tím autem nějakého člověka a aby jí
auto tuto událost nepřipomína1o, takje
prodala a náš dědek to koupil, Toto

^,lto bylo u nás dlouho v provozu.
Auto s€ sámozřejmě naláčelo

klikou. kola byla kovová, konstrukce
byla dřevěná. pne! bylo § dúšema,
vzadu byl kufr, Auto mělo dvě tezervní
kola, ty byly přidělané z boku v předu
před přednímidveřni, No já, kdyžjsem
5e tím jezdil se zednftama, j€zd ili jsme
až ke krumloul. tak tam za těmá
kolamá nás bylo sedm a ještě uložený
,,deputát" tj, to co j§me dostali, zmí
ajiná krmiva, Tak j §Ine jeli ověnčení jak
cirkusáci.

Rychlosr jízdy myslím, ž€ tak
šedesátkou tojelo, Bylto řqŇálec a byl
o obsahu 2000 ccm, Vnitřek byl
čalouněný, A mělo to takoqý ukazatel
směru, kteú se rysouval, taková šipka
se lyklápěla, futo bylo spolehlivé. ol€j
se asi měnil, ale třeba se šasi. [ebo

s karoserií se nic nedělalo, Vždy jsme
V pořádku dojeli, Tak to bylo asiV roce
1932. Auto §e Bužívalo i na fotbal, ona
se tanr vlezla celájedenáctka.

Mareš měl Pragovku, Protož€ tady
nebyl žádný taxikář, tak on § tím
i taxoval Ve VraDovicích, Bylo tadyještě
vlastně auto u p, Veselého (pekař), ale
o tom autu nic nevím, iá jsem iei
neviděl, možná ž€ j€j sehDal někdy za
protektorátu,

Jánft měl také Pra8ovku,8ylo lo
takové černé auto. Do roku 1939 tády
žádnéjiné auto nebylo.

Tankovalo se u Ton(Ň na rohu, Tam
by1o takové .uční čeryací zařizení, tó se
benzin napřed načerpal dó t.kové skleněné
nádoby nád PumPoU a Potom se přepouštěl
do auta, Majitel byl staď Toncr, on tám ňěl
obchod,Tenkrát §táltuším 1 litlási ],70Kč.
Tó by1o doý Peněz, Za První lepobliky stál
lohlík šesták, takže za ],70 Kč bylo
8 rohlíků. nebo 8 tvánlžků, šesták stál
itvá ižek, pŇměmá nzda dobrého zedóíka
byla tak asi4,80 až 5, Kč za hodiDu,

Ásfaltká ve Vlanovicích nikde nebyla.
Na PNníasfaltjsem najelv roce 1938, když
jseín jel na kole do Jugoslávie a to za
Mikulovem smělem do vidně. Ta áslalrká
vedla pres Vídeňskó Nové Město, Přes
simériĎ8 až do Máriboru na choNatské
hlanic€.Atam přestal být asfált á bylajeĎoD

cesty tady byly kameniré- bmoýý
kámen se íníchal § hlíno! a Parním váken se
vále1o do loviny, U nás to bylo s bí]ým
kámenem, protože to byl káňen z Pálalr,
cest3 z Brna óa Bř.clavbyla dlážděná,Ta se
dělala v době nezaměstnano§ti, z vráĎovic
se blalna tu.€§t(] štěrk. Někreřílidé na tom
zbóhátli, Bylo zajímavé, že bohaté dědiĎy
jako V, Němčice a Vojkovice. tak tam se
pokládaly dlaždi.e šamorové,

Řidičský Prťlkaz no ňa ró si
nePamatuji. Něco asi museIo být. ale kd}ž to
udělal děda Faroó, rák to nemohlo být nic
móc, Ná cestě kromě krav a hls nic
nezavazelo, takžeto bylojednódU.bé,

Jaký ňělo náše auto konec? Vjednom
období se začály dělat plo .olnfl(y tzv,

'gumá}g", tj. vozy s gomovýňi koly, No
a Xužeb (zámeč.k) Pro někoho chiěl
takový tóz udělát á tak použilkola z nášeho
áuta, Auto zavazelo v P.ůjezdu, Faíoni Ďěli
I0 děti a do stodoly to nikdo n€.htěl vzit

No a PotoN co si Pamatujj, tak další
auto měl doktol Kamený. ten ĎělPoPUlára,
Tomu iei spravoval Fr, Kozel, To už však

wanovický občasník

JR
M.H,

průzlrun šlrol
lrornise

Na konci tistopadu v roce 2003
provedla školská komise průzkum mezi
rodiči dětí ročnftů ]997-200]. cílem
průzkumu bylo. na základě sdžností
někerý€h rodičů, zjistit skutečný stav
vztahů mezi rodiči a mateř§kou školoú,

Členy škol§ké komise by] mezi
rodiče distribuován dotaznft lypra-
covaný školskou komi§í, o jehož
llplnění byli rodiče požádáni. celkem
§é Ďám vráti|o 39 ks dotazniků
z celkového počtu 85, Je to celkem
45.8 %.

N€jdůležitější obla§ti jichž §e
doÝkáIy otázky byly t}toI

1) oblast vztahů mezi učitelkámi
a dětnibyla bodnocenav drtivé většině
případů {ýborně a rodiči zde nebyl
zmiňován žádný problém. Poúze
v jednom případě byl vztáh učitelka -
dítě označen jako neuspokojivý,

2) V oblasli vztahů mezi rodiči
a učite]kami se \f,sl§,tlo skrát n€gátivní

3) Význámn,fon bodem byldotaz na
vFžití letního (plázdninového)
provozu [4Š. fui 1Á rodičů s€ \yslovi|a
pro,

Rodiče se také mohlitouto folmou
Vyjádřit přímo k §užitíčasu, kteíé děti
tráví v mateřské školce a měli
při]ežitost dát k dispozici své možnosti
Ve prospěch dětí,

s \.ýsledkem průzkumu byla
seznánena tada obce jejímž člen€m je
také ředite] ZŠ, který byl jejím
pro§třednictvím požádán o napravení
případných nedostatků.

Na základě získáných informací si
dovoluji konstatovat, že nemálo
problémů vzniká z nedostatečné
informovanosti. V případě jakýchkoliV
nejasno§tí se vždy s€ svými dotázy
obrácejte na učitellq i,lŠ, v případě
problémů mát€ možno§t se obrátit na

ředitele zš,

Závěrem děkujiza školskoú komisi
rodičům, kt€ří se průzkumu aktivně
zúčástnilia Wjádřili tínto §vůj názor na

danou problematiku.



Dne 11.4-200/. bude
v ko§te|e sloúžena mše za
Karla Pezlara a všechny
wanovické politické vězně
50. let.

Tomóš Gcrrigue
Mcscrrylr

7.3.1850 - l{.9.193,
První prezident Československé

republiky Tomáš caírigue Masaryk se
stal legendou již ze §vého života. Ani
jáko pr€zident nezměnil T,c, Níasaryk
nic na §vý(h filozofický€h,
náboženský€h, mravních a politický.h
zá§adách. neaněnil ni. ná svém
§větovém názoru a přewědčení, Zůstal
Ýmž člověkem,jakým byl předtím. ŠiŤilo
se o něm v€liké množsMtak rozpoíných
názorů. ž€ se snad nemohli ani
vztahovat kjedné a též o§obě. Hn€d po
přchodu do Prahy jeho univerzitní
kole8ové v něm často vidělivíc€ politika
a žurnalistu, než filozofa a vědce. Jeho
kole8ové - politici zase spiše filozofa
a vědce. celý národ ho D"ískal jako
zaprodance temných §il mezinárodního
židovství a po l€tech zase nadšeně vítal
jako §vého zachránc€ a osvoboditele.
T.c,Masáryk s€ zaslo!žil o \rybudování
parlamentní demokracie, Pře§ Všechen
tra8ichý smutek smít T.c. Masaryka
neznamenala j€ho odchod. T.G.Ma§aryk
se stal§vým hlubo\ým a přesvědčljícím
d€mokratickým smysl€m jednou
z n€jvětších osobností §věta, Jeho §pisy
jso,l nabity noyými, zdra,/ými
myšlenkami á naší povjnností by ínělo
být seznámitse sjejich obsabem, osvojit
si způsob jeho myšlení a uplatňovat
jeho ideje v denním životě,

oblostní chorito Břeclaý
,uyhlósila sbírku na podporu lidu
I rá nu p ostiže ný m ze mětřesením.

sbírkové konto (složenkou)

369036936936910800,
(var.symbol) VS l90.

Mc

pozvónlrc nc
móiovou zóbcnrrr

vážení občané vranovic, ročnft
1986 si Vás dovoluje pozvát na stávění
máje.Iceré píoběhnev pátek30,4, a na

tradiční májovoú zábaw, která se bude

Jako každým rokem \yjde průvod
od prvního stárka. Večerní zábava
začne v sokolovně ve 20,00 hod. Hned
na úvod pro Vás máme přichy§tané
malé překvaPení. K tanci a poslech!
búde hrát kroiováná kap€lá lštvánci.

samozřeimě, že Vá§ stárci přúdou
osobně pozvat kVám domů a současně
Vám nabídnou zqýhodněné vstupné za
50 (č.

chceme věňt, ž€ naše pozvání
přúmete a že se na naši zábáW přijdete
podívat, Nebudete jistě zklámáni,

Vít Ru§ňák a Marie Goliášová (1,pár

letošních stárků)

O _fi"t"z""i
FurchJan
Furchová Lenka
veselslaý Miroslav
ves€lá zuzana
Mazuch Michal
čeleda petr

Lastomřská Álexandra
Tanačová Kristýna

a liL",tr
Kužel Alois
Fálonjosef
Wollin8erová Re8ina
svoboda pavel

MěřínskýJosef
Faron oldřich

a !Ž;""r,i i"ta.*
Duben:

Pala§ová Marie 86
ŠtěrbaJosef 8]
KomprdáJan 60
Lounková Růžena 93
Kirnigová Zuzana 95
Furchová Fíantiška 65
Doíková Helena 9]
Záblacká Věra 80

ŠťastnýJosef 82

KvětenI

DanečkováKvětoslává 65
Bednář oldřich 81

Hrdina stanislav a4
Po§oldová Milada 70
Páralová Alena 60
Procházková Žofi€ 70
Komprdová Libuše 60
Wolingerjan 8l
B€dnář lvan 65
Lurská Maíie 60
Valftová Růžena 60
Dvořáková Františka 70

Novotná Mastimila 60
Z€klJosef 65
Mahovský František 80

vynesla: za okres .,,.,.,,.,l 109 750 Kč
za Vranovice ,.,,.,,.,..23 897 Kč

Nejbližší obc€ - Přibice ,.,..,..] 8 970 rc
Pouzdřany,,.,.,,.,..,..,..]3 s86 Kč
Popice,,.,,.,..,.,,.,,.,..,..28 l20 Kč
lvaň.,,.,,.,,.,,,,.,..,..,.......3 640 Kč

Poděkování všem vranovic\ýin
občanům. kteří přispěli sqým darem
a těm, kteří§e na sbííce podíleli.

a Zi""l^i i"bil-"
čenen:
chmelftováJana
MatýšekJán
LangJan
Ponížil Vojtěch

J€žováA]oisie
chalUpová Mári€
šromová oldřiška
Bí]ková Božena

Wafuvický obéasŇ Wvalel:1Úvnnuice. Mesa rcdalae: Škaki 1 , 1Úvmoice, N1 25. Šfi€lahtor lng.qohunil Parál! ást]pce W. udnih Drápa]ová, čled<y ftdakčni
atr: Mah eobšová 1archová RúžaM, cera: 5,- Kč. vrchá2i on čenÉ 1993. Čkio uéasnlh! l, nlslo ýýátl vňMfue dne 10- 3- 2004- wá|éfua ddško č§h ie 28 5. 20u.
Begisllováha rcl, Egion íoÚo]e u ú. Blu]av. Fegistačni číslo: 37001019/. Náthd 4a0 ks 

^leprošb 
iulkow úuaw. Woba: nsk - aačR, 1.1.: 519 425 897.
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