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Slovo stcrosty
Blíží se čas dovolených, prázdnin

a tím i po]ovina íokú, V souča§né době
jejižv plném proudú výstavba zbývající
části kanalizace. Jako zhotovitel byla

^ 
rybrána ve v,ýběrovém řížení firma
ColÁs,cz, snahoú a závazkem je
dokončit kanalizaci do konce roku a tím
umožnit všem napojení §e. Pro občany
dotčených částí obce byly zoígani-
zovány schůzky, kde získali základní
informace. V závěru článku .ie uveden
seznam firem a osob, které píovádí
íealizaci domovních přípojek. Zde je
třeba při objednávce dořešit
komplexnost - zapískování, kontrolu
a poorzení dalších dotč,ených
organizací - JMP, JME popř. cEsl(ť
TELECoM. VaK, čD,..

TzV, veřejná část přípojky bude
ukončena u obrubníku, Další pokra-
čování je záležito§tí májitel€ nemovi-
tosti. Realizacen€nísložitá, lze provést
i svépomocí při zajištění spádu

,_ a nezapomenout na čistí.í kus či kusy
při větších délkách či častých změnách
směru. Lze budovat i čistící a r€vizni
ša.hty. V již provozované části obce
nejsou výjimkou i60 přípojky (jímká v€
dvoř€, ná zahrádě,.),

Další Problém, který se objevil
začátkem roku, je nárůst trestní
činnosti a různých přestupků,Jedná se
o vloupání do objektů, sprejer§tví,
zakládání požáŇ, krádeže na hřbitově
atd, Protože nelze zajistit tNalou
přítomno§t policie, vítá tato veškeré
informace, které lze §děIit i anonymně
na číslo l58, popř, 5l9 424 158. Z táko
získaných poznatků lz€ snáze

wsl€dovát Pachatel€. Lho§t€jnost při
těchtověcech se může zítra ťkat inás.

Abych nehovořil jen o ne8ativních
skutečnostech, je třeba ryzvednout
a poděkovat nálezcům větších částek
peněz, }ceíé byly víáceny majitelům.

Jednalo se o částky 6.400,-Kč
á l 5,000.-Kč včetně všech dokladů.

Pořádek v obci - v pívní řadě je
třeba poděkovat všem občanŮm, kteří
se starají o porosty před sYými domy
á není jim lho§tejný vzhled obce,
Nečekají, až obec zájistí posečení tíáW,
které provádí dva pracovriíci a v této
době již nestíhají ry.hle rostoucí trávu
opětowě posekat. Probihá oprava
chodnftů a budování nových (systémem
obec dodá materiál a položení zajistí
občané),

lnformace k volbám do Evropského
parlamentu. Termín je 1]. a 12. června.
Vpátek od 14,00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu od 8.00 do 14,00 hodin.
Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3
dny před volbami. K hlasováníje třeba
doklad o státním občanství občan§hý
průkaz, cestovní pas, popř, voličský
průkaz, nebudeteli volit v místě
trvalého pobytu. V naší obci budeme
volit ve dvou okrscích; na obecním
úřadě (č.p, ] - 370) a ve školním klub!
(č.p.3?'l 678|.

Přijděte B!žít svého píává
a možnost ovlivnit §ložení našich
zástupců v Bíu§€lu.

A nyní pohled do blízké
budolcnosta. V roce 2007 si budeme
připomínat 750 let od pívní písemné
zmínky o naší obci (l257), Toto ie iistě
důvod k oslavě a zdokumentování
histori€ obce, Ráda doPoručuje
připravovat podklady pro publikaci,

V předposledním čísI€ občasniku
jsme psali o nejstatších mužích ve
Víanovicích a proto nezb}"r'á, než si
dne§ všimnout našich žen,

Vybtali jsme 4 ženy, které dosáhly
již více než 90 let svého života.
Pož€hnané stáří, kerého s€ doživájí,je
závazkem i pro ná§ §poluobčany.
abychom siuvědomili, že takové s§íříje
jen pro q]brané jedince. Jejich život
nebyl tak ínnohotvárný iako u mužů,
přesto řada z nich zažila těžkou práci na
ho§podářství později v JZD,

Pílní v pořadí je paní Kóni8ová
zuzana, která se narodila ]6.4.1909 ve
Wi§Ie. okres Těšín. otec - hornft -

prácoval na dole Barborka v Karviné,
Navštěvovala pol§kou školu, pak se
učila švadlenou a po [,rrčení šIa do
slúžby, kde byla l0 let, Poté píacovala
v zahradnictví ve starém N4ěstě až do
roku l974.

V roce ]937 §e provdala, manžel
Karel pracoval na dráze. takže se
přestěhovali do Těšína, po roce do
F,]ýdku a následně do starého Města.
V roce 1974 se přestěhovali do

Ncše neistcrší
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slovo starosry... ťoše neistď§ ženy.,.

jejíž rozsah a obsah bude upřesněn,
zde bych chtěl požádát občany
o upozoínění na vhodné mat€riály,
keré by mohly býl při realizaci použity
- jedná s€ o listiny. fotografi€ a další
materiály Ljízdenky, lYznamenání atd-).
Kontakujte některého člena přípravné
komise, která zatím pracuje ve slož€ní:
lng. Bohumil Pražák kronikář. PhDr,
Kordiovský - ředitel okr€sniho archivu,
oldřich Vybítal stárosta, Jan Raus
předseda komis€ kulturní, oldřich
wbíral ml- - učitel dějepisu. Po
stanoveni obsáhu a .ozsahu budou
osloveni dalšíodbornici,

Drůbežárna - v současné době
připravita komise v,ýstavby a v€řejného
pořádku dotázní}ry, spolu s návod€m na
\,]plnění. Tento sy§tém byl zvolen
proto, že pachové látky nelze měřit
a působí na každého z nás jinak, Měřit
lze pouze čpavek a jiné prvky (metan,

lqslft), Dotaznílry budou \ryhodnoceny
a zpracovány, S \iýsledky budete
seznámeni buď v dalším občasnftu
nebo na nástěnc€ oU.

J€ště bych chtěl upozoínit na
problém, kteď se Ýká někte,]ý.h našich
spoluobčánů a to jsou ex€kuce, Ve
velké většině se iýkájí pohledáVek \zP,
Věnujte proto velkou pozo.nost
přípádným upomínkám á sděIením,

Jedná s€ o včasné nahlášení při změně
po.iišťovny, zarněstnaváte]e, §konč€ní
živno§ti, r€gi§trace ná úřadll prác€ aj.
Při zanedbání pak dluh Děkoliká-
násobně náro§te vlivem penále
a násl€dně i o náklady exekuce,

Fřmy pro lealiza(i kanalizačních
přípojek MoNToP PohořeIice, nám,
svobody,tel. 5]9 424206, Kelbl]osef, Ptíčni
675, Vlanovice, te1,519 433 07], Bábčan,

lvaň. tel, 605 ] 82 .t4 ] , Japez Vránovice, tel.
545 246 599

Mát€riáI, Mlčák Pohořelice, tel519 424
367 - d4á ]0%

Požadavky na íuční kopání možno
náhlásit na obci, cena cca ]00,,Kč za
] m hloubky, zahmutí + 60,-Kč,

Vránovic. kd€ manžel V roce l975
zernřel.

Paní Kónigová bydlí u své dcery
a z€tě pana Škamrady, má dva vnllry
a pravnuká, ze sYý€h vzpomínek
\ypovídá, že ráda šila a lyšíVala, ráda
pracovala na zahrádce. Ve VranovicíCh
sejí libia těší §e svému zdráví. Nechť si
užij€ještě řadu let.

PáDi Loonková Růžena se nalodila
16,4.]9]1 v Němčicích, Pochází ze sedmi
dětí, do ntěšťanlry chodila ve Vranovicich,
Pák Pracovala doma U ýýcb rodičů, v róce
]934 sevdala, celý swlj život zasýětilá práci
na hósPodářsM doma i ve vránovicích na
hospodářství svého mánželó, PakvJZD, kde

Pracovala až do důchodu a kde do svý.h 70
let pra.ovala na vrátĎici, Manžel Jo§ef
LoUDek se narodil v l, 1910. pocházel
z vraĎovic č, 32 á zemřel v ro.e 1977. ve
svých vzPomínkách §e paní Lounková upílá
na životvJZD,

Paní Pezlarová se Ďarodila 31,3.1912
v pouzdřanech. kde také navštěvolalá
obecno! škól!, Poté P.acovalá u Lesní
§prá,y, kde Platila jako jedna z Dejlepších

Plácovnic. v roce 1934 se vdala a po třech
letech se přestěhovala s ródiDou do
Vranovic, Při Yýstavbě silnice l/54 byljejich
domek v roce 1976 zrušen a rodina se
pře§těhovala na č.p,266, Veškeré úsili
věnovali úpraÝě domku, Paní Pezlarová mělá
dvě děti - syná a dceN, Její ňanžel Josef
Pezlal se narodil v roce 1909, wučil se
klempř€m, pak placoval na dráze, Zemřel
v róce 1998, .lejí dcera se o svou natkú
pečlivě stará a řftá, že tláví důchod, jak si
zaslo!ží, Necbť si tako!ého důchodu ještě

Piní Dnllová §é íarodila 23,4,1913 ve
vranovicích, pocháž.lá ze šesti dčti, po

wchozeni školy pomáhah lodičům na

hosDodářstM, Narodil se jí syn. kteíému
věnoýáIá veškelou péči, celý žiýot pak
placovala ná hospodářsNi, později ná JzD,
Dů.hodový věk si uživá v péči ýé snachy
a s}na, Ne.hišiúžúeještě mnohodálšich letve

Život těchto žen byl Ďnohem složitějši,
nežj€ uvedeno v těchlo řádcích, 

^ 
poněvadž

většina z nich v měsi.i bř€žnú á dubnu odavilá
další.ok svého wsokého věk!. pópřcjemejim

Redákcel

lntornuce pro podail.t|.l€ g obě.By
lnformační centrum Ho§podářské komory má sídlo v ŽidIochovicích Nádražní 3

tel. 724 613 003, po. st - 8 - 16 hod., http/i/vww.blsinessinfo,cz
Další podklady a informace rýkající se čerpání prostř€dků z EU na adrese

http/fulťw.strUkuralnřfoDdy.cz

Illub pcrrněinílrů

Dne 13,5,2004 se sešla §kupina žen
v klubovně dů.hodců s cílem ustavit
K]ub pamětníků Vranovic. kteří by
prezentovali některé zryklosti
z dřívějších dob (minulého §toleto,
z našich důchodtryň to by|y pí
Valášková. Řehořová, Či}alová,
Drápalová. Bauchová, Goliášová
(poslední 3 z redakční rady obča§nftu),
z mužů pan Varmužka,

skupina žen aktivně besedovala
k tématu ,,stravování př€d 70 ]ety

a dn€s", Zkušenosti byly zapisovány
a budou zpracovány p.o obecní
kťoniku.

v úvodu §eznámi] kronikář ..
lng. Pražák úča§tniky s cilem akce, kdyi
by měly b]ýt získáVány poznatlq ze
života občanů, Nutno poděkovat Všem
přítomnýIn občánům,

Další beseda se u§kuteční v€
čtvrtek ]2. srpná 2004 v ]6 hodin
rovněž v Klubovně důchod.ů, Na

pořadu bude téma ,Jak §e oblékali naši

.odičové před 70 l€ty, jak se oblékáme
dnes a zvláště děti", Pozvánl§ budou
zadány, prosíme o účast,

r Ing, Pražákza t€d. radu

Dělo by se, kdyby byl záj€m, Na

koupání do t€rmálních lázní8,5,jelo 25 ^
lidí,

Na slavnostní schůzi ke Dni matek,
kterou zahájily hezhým prográmem
žákyně ZŠ pod vedeníín pání učitellry,
se sešlo 26 žen,

Tam také vzešel návrh udělat
zájezd 5.6. do Zoo do Hodonína
a zastavit se i Da zámku v Miloticích,
lJskuteční §€?

Na čeNen se připravuje čl€nská

schůze.
l R. B,

PRODÁM PAMĚŤOVOU
KARTU sANDlsK xD - & MB.

lnformace na oú.

Děie se něco v llD?

l
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kino vranorrice
Kino založi|a tělocvičná jednota

sokol v roce 1920, laerá nejen

wchovávala občany cvič€ním ke zdráví,
ale také vzdělávala občány duševně a to
promítáním filmů jak poučných,
zábavných a 8rotesek P€pek námořnik,
tak pohádek pro děti a jiné žánry,

Klno bylo v nájínu U P.naTrojáDá, h€ď
méI hospúdh sé r.lem u nádráii csD, kde
jednota ďičilá §e yými cvičenci, V tomto
sále §e pořádaly tan€ční zábaw, pl€§yajiná
veřejná l1stoupení a v §obotu a v neděli se
kona]a fi lmová Př€d§tď.ní.

ved€ní kina měl na starosti člen

Předst ensNa pan Juřiček, občan obce,
lderý měl mezi návštěvníky kina Př.zdívku
Č€rný Petr. VstuPné na dět§ké před§táveDí
bylo 50 hal, zavsfupenh], večer 1,-,2,,, a 3,,

V ro.e ]939 (Po zabrání rePublil<y

^ 
Němci) bylo i místní kino ,abráno okupanty,
j€likož sokol byl zakízán. Německá
menšina toho ry!žila k PrcPagad sých
ideologií á zahájila v tomto kině provoz,
vedouďm byl uťčen Něm€c pan Drtílek. Po
něm sl.čna Fialová, Němci z Pouzdřan
a Popic v hojném počtu návštěvovali naše
kino hlavně na německé filmy. R€Pertoár
filmó byl P.st.ý, bylo několik soukoDých
půjčoven, kd€ s€ dalo dobře sestavovat
pro8íam kina . Podl. toho byla i slušná
návštěva,

V foce 1945, kdy byla naš€ republika
osvobozena od okuP.ntů, UjaI se kina zas.
Původní majitel sokol, Do funkce vedoucího
kina byl ustav€n pan Hořák Jaroslav, Ten
několik let vedl kino, p3k se odstěhoval do
Bma, kde získal !"ýhodné záměsmání, Ná
jeho místo po dohodě 5 vedením sokola byl
ul.en vedouctm kiná LuboDíl Šiasrný,

Vroce |945 pňšlo ke znárodněnííjlmu,
Jelikož §tav kina u Paná Troján. byl

a Deryhowjící, Počalo se }yjednávát s Ml\W
vťanovic€ a cs. státnín íjlm€m
o př€stěhování mí§tniho kina do .est.ur..€
U Fialů, k.rá byla deketem Prezidenta
republiky ,e§tátněna, protož€ majit€l byl za

sál U Fialů nebyl ná nový Plovoz
záříz€n á mls€lo se přizpůsobit normám
a nařízeóím pro provoz kina, súvající §ál
r€stáurac€ mus.l mít samostatný v(hod
s čekámou a pokladnou, Ďuse]a se
}ybudovai promítací místnost, v sále
zabudovat proj€kčníPlátno, Damontovát do
hl€diště skláPěci sedádla, zájisit výkonná
kámna Pro vytápění, píovést
elektroinstalaci pro provoz kina a jiné
drobnosti- Přestěhování a lybavení nového
kiDa financoval čs. s6tní film. Provoz kina
v novém sále byl zahájen v ]istopadu roku
1965 a uved€n če§kým R]mem .,Ženu ani
květinou neuhodG", Hr.cí profil kina byl
střed., sobotá a n€děle, Kipacita sálu byla

220 sedadel. Návštěvno§t kina bylá dobrá
a občané silibovalinové prostř€dí, kt€ré ná
ně dobře působilo, Pro z\yšování
návštěWosti s. Dusely Pořádat Přehlídky
starý(h českých film&, dětské festivaly
Pohádek a h|avně poutávý staď film
,Mn€tou", kt€íý mělvellď ohlas u diváků a
musel být pro v€lký zájem několikrát
opakován. Do návštěnosti jsme zaPojili
i mí:§tní školu, Pro kerou .i§me pořádali

V roce 1966 přišla za vedoucím kin3
pracovni.€ kajského filmového Podniku
slečna Mahovská Dáša s návíhem na
pořádání lemího kina v přírodě § pojízdnou
marin8otkou. po podrobné di§hsi a lybrání
mí§ta, kde by se to nohlo u§kut€čnit, bylo
nerženo sokolskéhřiště, kdevté době byla
\ystávěná nová spoítovní hala a na hřišti
wbudován obi€kt pro bufet, \5e bylo
dohodnuto, ž€ s. to ryzkouší, Předs.da
MNV - v té době pan Gloc - § návrhem
souhlásila pň budování l€tního kiĎa hodně
Pomohljak mat€riálně, t.k ifinančně. Bylo
záPotřebí získat hodně dobrovolných
pracovnfld, kteří měli o tuto akci zájem.
s Uvažova.ým záměreD Dus€la být
v okolních obcích seznámena veřejnost
a by]o nutné propalační mat€riál k nim
doPt.vit, Týdenní zkušební Provoz letniho
kiná !$€l nad očekávání velice dobř€, Po
lyhodnocení akce se dom|llvilo, ž€ l€t.í
kino každýD rokeD bud€ opakováno.

Největší návštěvno§t v 1etníD kině za dobu
Provozu byla 2 40o diváků na 6lm 

^Dgelika,NávštěWost čas€m Uesalá, protože kino
Hrušovany á Židlochovice sj wbudovaly
stálá ]etní kina, kt€.á Provozují Po celý letní
ča§ a mají z toho velký fin.nční zisk. stálá
l.tní kina obehrály větší Počet dob.ýCh
filDů a nán se tímto návštěvnost snižova]á.

V roce l97E bylá v naš€m kině
provedena r€viz€ elektrického zaříz€ní,
které Pro kino doPadlo hlozně šPatně,
Podle záPisu bylo nářízeDo z bezPeč-
nostních dóvodů okamžité závření, které §e
proved]o v li§topadu t.r. Žádný funkcionář
z M|lv n€měl o kiDo zájem.

Po uzáviení kina pan chalupa Jiří
promítal pro školníděti na úzkém filmu
dětské fi|my v místnostech nad
knihovnou. Toto nolzové promítání
dlouho netNalo,

Po uzaviení kina paní Lor€nzová
vlasta se snažila tradici letního kina. 3l€
neměla žádnou pomoc od místních
funkcionáři a tak celá akce skončila
v květnu 1988.

Tak skončilo promítání ve
Vranovicích a kulttlrní život občanů jde
dálu barevných televizorů doma vteple
v obývacích místnost€ch,

Šťastný Lubomírl
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pŘ1.1eoeme r vÁlr
Realitni kanc€lářAcRoss REAL|TY zajišt'ure píodej á
proná,iém nemovito§ti v c€lem iihomoravskem regionu.
Prodávajícím ZDAR^{A poskytujeme tyto služby:
. tisková a internetová inzerce
. píávni sltjžby vč.řizeni na katastru nemovitosti
. znalecké posudky u nemovjtostí nad 1 mil.
. poradenské služby vč. 3tanoven' reálné kupni ceny vašeho

domu nebo bytu
. aktivni vyhledáváni potencionálnich kupců

across realitY
AaRoss REAL|TY . PTAšíNsxÉHo 6 . óo2 oo BRNo xRÁtovo PoLE

TELEFoN: 541 594 222 - 1 . FÁJ:54'l594z23 . MoBlL: 737 285 0o7
www^cRoss,cz . E^lAlL: AcRoss@ÁcRoss.cz
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|ubileiní 35. uýsrcrrrc ún ve Vronovicích

stato se již tradicí, že káždá
druhá sobota v březnu je pro
každébo vinaře ve vranovicích
svátek. Vt€nto den pořádá (olektav
vinařů ve Vranovi€ích píávidelnou
Výstaw vín. Pro každého vinaře to je
vrchol a odměna zá jeho celoroční
práci ve vinohradu a za mnoho
de§ít€k hodin strávených ve vinný.h
sklepech,

Letošního ,,koštu" s€ zúčastnili
vinaři z Vranovi. a z dalších 24 obcí.
bylo \rystav€no c€Ik€m 68] vzorků
vín v€ 33 odrůdách.

Pravidelný ,,Vranovic\ý košt" s€
zapsal do kalendáře nejen pro
všechny pěýitele vinné ré\ry, ale
táké pro širokou veřejnost, znalce
a milovni}q kvalitního víná, Výstava
vín ve vránovicích s€ stala
společenskou akcí pto vranovické
občany, ale inávštěvnfty z blízkého
okolí a pro znalce dobrého vína
z Brna a v posledních l€tech i ze
vzdálenější€h míst Moraly a Čech,

Letošní košt byljubilejní 35. ve

První lystava vín ve Vranovicích
5e konala 24. března ]968 v sále
,,U Hrušatů". celkern bylo ly§taveno
3l7 vzorků,jednalo se zvětšíčásti o
směsky (72%), mezi vzorky se již
objevilo jedno známkové víno
,,Vranovické ohnivé" vinaře
Františka Pitky, Hodnoc€ní bylo
provedeno 100 bodovou stupnicí,
kterou se Víno hodnotilo plných ] l
let - 3ž do roku 1978, od r, 1979 se
boduie 20 bodovou stupnicí, kerá

se používá i nyní, V roce 1982 s€ na
\.ýstavě ob.ievil první zahráDiční
vzorek z Rakouska. Po r. l993jsou
vy§tavovány další vzorky z dalšiho
sous€dnfto státu - ze slovenská,
Nejvíce vzotkŮ bylo lystaveno v r,

l989 - 754.
všech výstav §€ zúčastnil se

svými vzorky nestor vranovických
vinařů a jeden z průkopniků
novodobého vinařswí
Vranovicích Dí. oldřich Bednář,

V kratičkém připom€nutí
hirrórie viĎeřství v náší obci nelze
nevzpomenout na aktivní pravi
delné \ystavovatele a or8anizátory
výstav, bratry Joseía a Jaromíla
Měřínský.h, Josefa staňku
a oldřicha Farona, kteří řady
vranovi€lc.ý.h vinařů n€dávno
navždy opustili,

L€tošDí jubilejní 35. ročník
v,ýstáry vín byl jistě zdařilým si
připomenútím bohaté vinařské
historie v náší obci, svou
připraveno§tí a lysoce kvalitními
vzorky vín jistě potvrdil §táIe s€
zlyšUjící úrov€ň a je příslibem i do
budoucnosti rozvoje vinohradnictví

Za zdaíi|é uspořádání
tradičního ,,koštu" se přičinili
všichni lystavovatelé, v čele
s organizátory a zejména potom
celý Výstavní §bor. Všem zúčast-
něnýchje třeba tímto poděkovat.
r za výbor Kolektivu vinářů

vevranovicích
lng. |an H€likar

Slrcutský oddíl
Jcrguóři hlósí

u&ilosÉ v oddib od tiny do i.tí.t
Pnní letošní ,,velkou" akcí byla

n€pochybně {íprava do vzdáleného kouta náší
vlásti a to do okolíTurnova, tedy Č€§kého ráje,
Pětidennívýpravy se sice zúčastnili pouze čtyři
členové oddílu, al€ myslím, že stála za to.
Počasí nám přálo, takžejsem navštívili několik
z nesčetné řády dominant Českého náje
N4aloskalsko, hrad Drábské světničky, híad
Trosky, Hruboskalsko a jiné. Dfty donrácímu
prostředí U turnovských skáutů jsme měli pro
své výp.a\y peďekní zázemí. Abychom se
kulturně vzděIali navštíviIi jsme v posledníd€n
\.ýpra\ry muzeum, proslavené z€jména Yýstavou
šperků zčeského gránátu. (Fotogíafie z akce se
objeví na nástěnce v knihovně).

Ve skautském životě bývá každý rok
několik v,ýznamq,ých bodů - kromě tábora
a pravidelných die€ézníClr akcí jsou to i dva
skáutské svátky : 22. února je Den s€sterství,
kdy slaví s!új svátek skautky a 24. dubna na
svátek svatého Jiří zase §laví všichni skauti.
osláW dne sesterství se letos ljaly dvě fiktivní
tetkyMáňaa Božena, které skáurkám přip.avily
pohoštění, pro l€tošek s příchutí lý,íexika,
Francie a Rumun§kai včetně zábavného
(možná)prog.anu a písniček spjatých s těmito
zeměmi,

V sudé lolf s€ odehtávají závody vlčát
á §větlušek. Začátkem dubna jsm€ v Kř€picích
uspořádali §třediskové kolo tohoto závodu,
Mčácká šestka sklípkaniz Vranovic skončila na
\ynikajícím druhém místě, j€n o tři body za
vítěznými Medvědy z Křepic,

Jako oslava dne §vatéhoJiří měla být kolmá
výprava do lužniho lesa- Kvůlišpatnému počasí
byla zrušena a nahlaz€na odpolední \M ížďkou
na soutokJihlaly s€ svratkou a do okolí lvaně
a Přibi(. Je naproýá páráda pozorovat
probouzející se jaíní přírod! a kličkovat mezi

rychle se pohybujícími šneky,
se záčátkem L-větna je už téměř deset let

spjat skaut§ký máj, d;ecézní setkání skautů
a skautek. Letos se konalv Čučicích u odavan
a byl ve znamení gotické a í],tíř§ké kuhury,
sobotní v€č€r byl okořeněn pravým r}tířským
soubojem a cestou r]třshých ctností,

s neúProsnostísoběvlásrní se blíží tábol, Letos
iedeme opě! (podle mnohý.h skautftů Už zase?|) do
Újezdá u Rosic. ceIoročni hla, která sanozřejmě
t}vlcholína táboře,je ru motiry st3rý.h ře.kých bájí

Jelikož se blíží den dětí, kerý snad bude 5,
čeNna na fotbalovén hřišti, chystáme nej.n pro děti

Pár PřekvaPeni. sledujte pravidelná ýývěsní nísta,

l oldřich Vybíral ml

vft,nóvlcký obcdsnfu



KuLTuRN í rarcwr(í
vážení občané.
Ku!ťurní komise vám pře1lkládó přehled zojímavlch akcí, kťeré b! se měly uskutečnit v období měsíce čeíýna až srpna letošního roku.

Navíc uvódíme i zajímaýé kulťuríí akce, ktťé jsou pořódány v okolních obcích.

sledujte infonnační plakáty v obci, sledujte obecní rozhlas. lnformaci rádi poskytnou orsgnizáťoři akcí.

šron HAstcl
1.6,

17.6.

7,2E.6.

30,6,

17.7. - 3o.7.

, sPortoně branný deD ke Dnidětí
- celodenni Vý]et do Prahy Pro žáky 9, tříd
_ Krytý bazén v HustoPečích (vč, rodičů)
- Rozloučení MŠ s předškolálg na oÚ
, še§tý ročník turnaje o pohár p. stárosty v koPané

(chlapci) a ve volejbalu {dě!&ta)
RozIoučení5e žáky 9, tříd ná oU

- Školnívlastivědné putování - poznávání régionu
slavnostní ukončeni školního lok! 2003-2004

, Letní dětský tábor Pu§tá Rybná

.budou hJstčl poijdal L.lnl no( na sokohkém hřišli,

rlus oůcHooců
5,5.

24.7.

- Záj€zd do zoo (§ možností návštěly kětin

-zájezd na koupánído Rakouska (celý den).

Přihlášky U Pí Kjlingelové v clkrárrě,

SK VRANOV|CE
Podrobnější infoímace získáte ná ředitektví školy,

KulturníkoDise přei€ účitélskéňu sboru a všem školákům
přijeínné Prožitíprázdnin a šťa§tný návrat do školDího roku
20{M,2005.

]4.16,8. , Trádičníýanovické hody, Hť.j€ KarelPešl

čzs - vlrunŘl vRANovlcE
CYKIOTURISTICKY KROUZEK

_ cykloturisti(ký výlet - Farma Bolk. Polívky á Mohylá

27 .6. - Pěší výlet zámek Milotice (16 kĎ)
čeďeDec - Čryřdenni putovánív Pošumaví

Bližší informáce wW,nujweb.c/cykjo-uanovice.

KNlHoVNA
Ná internetu probí}á soutět o nejoblíbenějši knihu,.lÝloje knih."
Zúčastnit §e můžete Prostřed§i(tvím wwwínójekniha.Cz, nebo

Prosťednictvím anketniho lístku v mí§tní knihoně,
Do fondu místní knihovDy bylo zakoupeno 30 nový.h kDih a 66
knih bylo získáDo daíem,

zuš

čeďen - Návštěva vinářství Kovács Novosedly
čeNenec Posezeniu cimbál!, hťáj€ skuPiná Katrao.

De8ustá.e wáDovických vín,

oBEc PRlBlcE
6.6,
26-27.6.

25.7 -

28.8,
29.8,

oBEc

_ 

^utókrosové 
závody

- Tradiční krojované hody, hudba N.{oráváci.

V neděIij€ svěcení Praporu a znaku,
- Táboíák na zahájéní PrázdniD.
- 

^utokosové 
závody

- Autokro§ové závody
, Dětské odPoledne - roz]oučenís PrázdDinami
- Autokrosové závody

vtlrÉ ruĚmčlct

3.7.
4.7.

l5,6.
17.6.

5,6.

18,6,
7, a8,8

_ závěrečnÝ koĎ.ert č. 1
- Závěrečný koncert č,2

- Festival Němčický klíč - §etkáDí křesťanských

_ Morávský hrozen - tradiční

oba koDcerty se konají v l7 hodinv restauraciU FjaIů,vstupné Děkujefre ýšeň orgonizacín 2a §polupráci Při zpracoýávóní tohoto

Ýraoáckt oIiasnik



Vzpomínó pcrn lhrořóčelr

IaL i!.!i i.l t' toc. 1938 n.t Lo!.
do hgo3lriúG

Byli j§me nladí, zrovna po
mátuíitě, Plni optimismu. bylo nám
krásných 18 let. Na škole jsme rněli
z francouzštiny oblíbeného profe§ora,
který mi]oval Francii. Tak krá§ně o ní
wprávěl, že jsme si j€dnou řekli. co
kdyby€hom se taŤn zajeli podívat.
Myšlenka bylá ná světě, j€nomže její
uskutečnění nebylo j€dnoduché. Na
letadlo, vlak či áutobu§ j§me neměli.
V podstatě i kolo, ke kterému jsme se
přiklonili, nebylo běžným dopravním
prostředkem,

A tak jsme začali. Byli jsme tři
spolužáci: ota Černý z Křenovic, Josef
Meluzín z Maloměřic ajá, Zažádalijsme
o víza přes Rákousko, svýcarcko do
Vysněné Fráncie a zpět přes Německo,
l němčinu jsrne se ve škole učili,
Jenomže v Německu již vládl Hitler,
schylovalo s€ k válc€ a tak jsme
potř€bná víza nedostali. Na cestování
jsm€ byli ale ,,nažhavení", proto jsm€
zvolilináhradní trásu, j€jímž ci]em byla

Jugoslávi€. snád se dostanene až do
splitu.

Přípíava byla rychlá. Na kola jsme
našili boční kapsy, ruksák. deku. dva
stany, řetěz a zámek na kola a pro

'každý 
případ" revolver- Já jsme dostal

na ce§tu 400 Kč. Koruna měIá tehdy
v Evropě vysoký kuts a věděli jsme
z příruč€k. že v Ju8os]ávii je pío nás
velmi levně, Nápřftlad 1 lvína stál 1,20
rt, Červenec V roce ]938 byl pěkný
a t€plý a takjsme lyrazili,

Na česko-rakouských hranicích
jsme íněli první problém. Pro převoz
ko1 musel být \y§taven takzvaný
TRIPTYK. Byla to jakási záruka, že kolo
dovezeme za§e zpět, Já jsem jej neměl
a takjsem mlsel §ložit kauci, Dáljsme
jeli áž do Vídně, kde jsem měl ve
Flonsdorfu stďčka, To bylo naše první
pře§pání, Tam nám také došlo, že když
budeme platit káuci na všech hranicích
za moje ko1o, tak se daleko
nedostaneme, Zažádali j§m€ tedy
teleglaficky Český cvklistický svaz
o \ystav€ní příslušného TRlPTYKU,
Toto potvrzení nás dostihlo až ve
sqír§kém Htadci (dnešní cratz). Tam
jsme měli pěkný zážitek, když jsme
upro§tted mě9ta U kašny, která je tam
dodnes. potkali malíi€ z cech, ze
kterého se \yklubal Máx Tlojan ze

Žabčic, Cestoval §topem a na cestu si

wdělával malováním obrázků.
Dál jsme jelj do Mariboru. Tám

končila asfaltová cesta, na kterou jsme
najeli ve Vídni, Potom již bylo jenom
kámení a kámení, Ráno js,ne se snažili
\,yj€t V 8 hodin a jeli tak do oběda.
Potom jsme si dali dvě hodiny
přestávku a táhli dál. K večeťu jsme se
rozhlíželi. kde bychom Přespali.
Př€vážně se nám daňlo přespat někde
ve stodolách, nebo v kupce §ena, Stany
jsíne stavěli málo,

Postupně jsme dojeli do záhřebu
a prvním cí]em u noře byla crikv€nice,
Tam jsme popNé v životě uviděli moře,
Nemohli isme s€ Vynadívat. Nikdy
v životě jsme neviděli takovou vodu,
skáInaté pobřežía vše€hnu tu krásu,Jen
jsme si řikali, ,,Kolik lidí
z Československa něco takového asi
vidělo?"

Ta crikvenice nebyla náhodným .aem

Putování.Já jsem se dovědě1, že je zde český
tábor pro dětistátních zaměstnancó (školy.
dráhyatd,), kde navic byla r3Ďěýnaná PáĎí
Vaňková, §estrá Páná V3ňka, kte.ý byl
učitelem ve wanovické škole. v té
ozdíavovně byly i Ďaše k']cbafty a Ďyjsm€
tak byli velmi vítaní a vzá.ní hosté. Moc se
nám tam líbilo. Dali oám taĎ k di§pozici
místo na 9te§pánía iídIa ismé ráň Ďělitolik,
že jsme ani ni. neDuseli kupovat, Jakjsem
již řekl, vJugoslávii bylo velmi levně, Naše
koruna lan byla žádáným Plátidleň. zde
jsme se zdrželiasi 10 dní,

Nakone. to však dopadlo špatíě, To
víte, roopamaj§me n€věděli, co dělat a tak
jsňe Po večerech chodili do přGtavní kíčĎy,
Tam jsme dosta]i od těcb kamá.ádů
nárnoiniků ,,nabumbat" á začálijsme zPívat,

JeĎomže Fme začali zPívat Protřfbské
Písně, Tam byly nějaké národíostóí rřenice
mezi chofuaty a srby, ono to vlastně tryá
dodn€s, jak víDe, .]enomže tam najedno!
byl Policajt. Nevím, co se st3lo § rěmi
námořnfty, ale íiy.j§me muselis poli.ajtem
zPět do Dašeho tábora, 

^si 
to byl zlý

přestupek, Protože jsme museli tento tábor
okamžitě opustit. Bylo tó v E hodin večel,
Ještě nám nary.hlo kuchářlry nabalily
chleba. náslo a dalšíjídlo a myjsmejeli.

Dalším cílem by] spli. Jelijsm€ tehdy
celou noc, Báli j§íne §e někd€ utábořit,
protože tam bylo Plno hadů a štíů. RáDo
jsĎe zase přijeliněkde k moii, kdejsne se
utábořili a celý cen j§me odpočívali, Pák
jsme pokračovaliaž do ci]e, tedy do sPlitu,
To choNa§ko by1o velNi zaostalé, cesty
byly sámý kámen. Ná cestách jsme nikoho
nepotkávali. v Celém choNat§k! j§Ďe
nePotkalijediné kolo, Do splitu vedlá jenoD
jedna úzkokoleiná dráhá. Zivotní úroveň

Děli horši než na PodkerPášké RUsi, Já
nevín, co bychom si Počáli, kdybychom měli
na kole nějakoú Poruchu,

V této části choNatska byly pro nás
zase další atrakce, Poprvé Ý životě jsme
viděli Palmy. vidělijsme trh ná lodích, VeIký
přhtav a lodě, Tó bylo něco, split se nám
prostě mo. lĎil, Jenomže jsme ioho
.€stování začínali mít dost. l penize nám
ubývaly, Tlochujsme chtěli.h}tráčit a zášli
jsme §i na č§, konzulát,jestliby nám nějaké
peóíze nedáli, Pan konzul s námi ale
,,!yběhl". Povídá: ,Jak si to piedstavoJete?

Jedete si na tramp. nic se váĎ nésrálo
a chcete peníze ?!" Takjsňe lrřeliDos,

Začáli jsme tedy sPekulovat, co dál,
Říkálijsme si, abychom nemlrseli šl.pát n.
kolech celou.estu zpět, Pókusíme sejet po
moři nejlépe áž do Te6tu, Jenomže tolik
Peněz n. ]oď jsme neněli, A rak j§Ďe

,,obšustovali" v přGtávu kolem rěch lodí
stála tam táké jcdna nákladní lod'. Kolem
bóku nělá schťldl9 na Palubu. KIlcišlin.tu
lod, nahoru za pánem kápitáneĎ, jestli by
nás nevzál, Náhoda nám Přála. Lod měla
namiŤeno na seve.. někde k ostrollr Krk, Po
dlouhé donlu!ě ná§ vzál i s koly na 1od,

spali j§me v plachtách na Palubě, Loď
ly.ázilá večer a myjsme něli další zážitek,

Když jsme přistáli, rák jsme si to
namřili do vnitlozemí na Plitvická jezera,
To by1o zase něco pro nás, Dnes je to
všeobecně znáĎó, ále rehdyto pro nás bylo

okruh po Ju8oslávii jsme uzávř€li
v Záhřebu. celá cesta Plo nás byla jedniD
zážiíkeň za druhým. co ná§ však

PřelaaPovdo, byla ĎesĎírná .hldoba
a zaostalost ob}vát€l, Jednou jsme spali
U sedláka, kerý Dám nabídl jidlo, Tó byla
kaše, kerá se nédálá jíst, JeDom semletá
vařeíá kukuřice, Ve vnitřku domu byla stáj
s dob},tkem, jedna větší místno§t, kde se
vařilo na kotlftú a dvě dálší nlísrnosti. To
bylo vše, ProblémyjsDe měli i s oblečením,
8ez košil, ják jsme se snažili jezdir, jsnc
všude neuspěli. Někeří domorod(i v čele
s místním poPen na nás hlozili. Asi to plo

Ze Záhiebu jsme jeli Po cestč, kterou
i§me iiž znali, Přes Malibor, Š§Ťský HFdec
dó Vidnč, zase ke ýď.ovia domŮ, To bylá
§áva, celá anabáze tNala 6 týdni, Povídání
nebralo konce, Domů jseĎ si dovezl 1 litr
slané vody á l litr rakije, Dkytomu. žejsem
na hrani.í.h dostal zPět tu kalci na kolo, tak
mě celý výlet stál asi 200 Kč! Tó je poměr,
cena kola byla ] ]0o Kč a cena 6týdenní
dovolené 200 Kč,

No á co dělají moji kamaládi dĎes? Žijí
j€ště? Tak vím, že Jožka MéluzíĎ zemřel,
A ten druhý, ota Černý, ten Utek] do Andie
a slo!žil ! lereívá, Dokonce Prý iady
n€dáÝno byl, slejájsem se s n'm nesetkal,
l

ví<,novický občasnik
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],5,2004 pořáda] ročnft l986
májovou zábaw v sokolovně v€

Vranovjcích. Kposl€chu a hlavně ktanci
hrála krojovaná kap€la lštvánci. která
vla§tně píovázela stárky Už při jejich
pochodu, kteíý \yše| §€ zpožděním od
prvního §tárka - Vítka Rlsňáka, odtud
ke stárc€ druhé - Katce Hanušové
a vši€hni pak společně s krát!ými
za§taveními Da tanec, přišli pro první
stárku - Madi Goliášovou. kde se
k dvanácti párům státků připojilo ]4
párů stárků - školáků. \6ichni pak
došli áž pod máju na hřiště, kde
předvedli svůj společný pochod,

Veče.ní zábava začala ve 20 hod
opět slávnostním §polečnýĎ
pochodem,Jak už b]foá zrykem, Asi 300
hostů si muselo a§i hodinu počkát na
překvap€ní. stárci si totiž zatánčili
N4oravskou be§edu. kterou s nimi
nácvičila paní Marie Duíoňová.
samozřejmě, že se beseda velmi líbila.
Při tanci, poslechu, sólech a zpívání se
hosté mohli bavit až do tří hodin.
samotní stárcj se rozcház€li áž nad
sam]ýrn ránem,

co dodat závěrem? sám první
§tárek řekl, ž€ jeiich májová Ťnusí bÝt
viimečná, A já mám těžkou pozici,
když mám hodnotit májovou zába\t,
kdy dvě stárkyjsou moje dce,f ajedna
z nich byla pNní. soudím podle odez\y
ostatních, že se zábava líbila. snad j€n
ínohu podotknout, ž€ v letošním roce
bylo méně hostů než v roce loňském,

začali jsme §e na májovou zábavu
připťavovat velmi brzy, už v l€dnu, al€
nebyla to áni tak přípravá na zábaw,
jako naMoravskou besedu,To se na nás
paDí učit€Ika Duroňová obrátila
s prosbou, zda byjsme neměli chuťj€t
za TJ sokol Vranovic€ zatančit na
sokolské Brno 2004 Moráv§kou
besedu. Začala nacvičovat §e čtyřmi
páry, pak nám vnukla myšIenk!, že
bychom mohli besedu zatančit na naší
májové. Tato myšlenká nás nadchla,
Budeme mít něco, co tU j€ště nebylo,
Nakonec jsme se N4orav§kou besedu
naučili všichni, Je jenom škoda, že jsm€
ji také nemohli všichni zátančit,
Děkui€m€ ieště j€dnou paní učitelce
Duroňové . jejíž zásluhou se na naší
májové poprvé ve Vranovicích tančilá
Moravská besedá, k€rá zcelá jistě
přispělá k dobré zábavě,

Besedujsme zvládali, při níjsme se
účili tančit a zpívat, pozdějijsm€ přidali
yýrobu mašlí a růží. Pomálu se z nás
začal \.},tvářet dobú kolektiv, přesto
něktelinaši spoIUžaci neměli ovšechno
torodénizáiem J na máiovou n€šli, Cim
blíž se termín naší zábaly blížil, tím víc
byl první stáíek neNóznější a první
stárká na tom nebyla o moc lépe, 

^l€stíhalivšechno a s přehledem, od máje,
přes mašličky, rozdělenílllic na zvaní až
po muzikanty. stačiliještě navíc oslovit
firmy á podDikatele z Vranovic
§ prosbou o sponzorský dar, kerý
některé firmy přinedi bud' přímo
jednotlivým sárkům, nebo je pro ná§
nechali na sekretariátě vranovického
obecního úřadu, Je Pravdou, že bez
pomoci íodičů by(hom to a§i těžko
zvládli, Přesto ještě qýden před naší

májovou j§m€ nevěděli, která z dívek
půjde jako druhá tedy U které se
sejdou všechna děvčáta. Zádná n€měla
odvahu, vzít ná sebe takovou zátěž, už
jsme zvažovali. že průvod §tárků půjde
přímo ke stárc€ první, ale vyšIo to.
U první §tárky se k náín připojilo 14
párů malých stáíků, kteří s náíni šli
průvodem až k máji ná sokolské hřiště.
Tam jsm€ předv€dli náš ,racvičený
pochod, Večeí jsme zábalu zahájili.
jako každý ročnft před námi,
pochoden a o něco později .isme
zatančili besedu. Hosté se bavilia z nás
pomalu opadávalo napětí a n€rvozita,
Vše bylo za námi. Pak úklid haly a bylo
po naší májové, Za týden j§me se sešli
zno\,ll při kácení rnáje. Tu nám totiž za
týden zlomil vítr. A při v}účtování naší
zába\y - počáteční vklad §e nám sic€
n€vrátil, ale stálo to za to. Nernyslíte?

a fiInám 
^TMx 

METAL MoMvA s,i,o,.
áUtodoplava ] edličká. a! bdoprava Kelb l. peká rĎa

Víanoýic€. smGené zboži Hólamkóvá,
hospodáijké polřeby ]edličková á zámečnidí
Če.h a jejich sponzofiký de, kte.ý úhrádit sots
půjčovného h dět5ké klóje,
. obecnin! úřadu Vranovi.e tahéž za
finanini ponoc á pomo. pii předávání
sPonrorského daru od níen,
. panu Ši€hoÝiza poío.ph stavěnináje,
. panu Učiteli vamužkovi 23 namlováni

. a !šem, kdo se iakkoliv Dodileli na naší
zábavě, ái ie to Donroc pii stavění máie Ďebo
zapójčení Udirny, či b€zplatné plonájati

. Rohěž děh]eme všem občaDům, l\Í€ři si
zakoupili vstúPénlry v piedprodeji á podpoiili tak

př€stož€ s€ stárci sDažili pozvat
vš€chny.,Vranovčáky",

K dobré zábavě při§pěla jednak
zatančená Morávská bes€da. kerá měla
Vlastně ve Vranovicích gen€rálku před

Wstoup€ním 6,6,20{M v Bmě a takéž
pro vránovčáky neznámá krojovaná
kapela lštvánci, kerá se tak lihila, že si
j i vranovičtí hasiči objednalina svůj ples
v roce 2005, To ostatní už musíte
říciVy,

l MC

Ď Ročník 1986 Mójový

ročnílru 1986

Slórci roěnilru 1986

\lraovickt občosník



Veselý ncs
Minulý težim nepřál lidovým

zwkůín a obyčejům. To se, doufejme,
podařilo zlomit ve Vranovi€ích ve
veselí, které má svůj původ
v křesťanství, Tento svátek je
zakořeněn V celé v,ýchodní Evropě a od
letošního roklje obnoven iU nás, Díky
r€krutům ročnftu 1986 a dvěma
harmonikářům j§me opět po dvaceti
letech viděli tradiční maškarní
masopustní průvod včetně medvědá.
l mnozíobčáné V.anovic si na ma§opust
vzpomněli a obdarovali Chasu jídlem a
pitím, Začát€k průvodu byl v hostinci
Na hale á ukončen byl v restauraci

.Pisl

U Fialů, Fotografie z píůvodu jsou

Wstáveny v knihovně. včetně fotograíií
z období před čtyřic€ti léty.

A jestli někdo řiká. ž€ dnešní
mládež je zkažená a špátná, tak já
povídám, že to nenípravdá,Jsou tákoví,
jakýmijsme byliimy,Jenom to chce mít
odvahu zavzpomínat,

J€ po masopustu. Řftá se ,,Zemřel
král, ať žije kráI". Ták tedytěšíme se na
masopu§t roku 2005. Těšíme se na

chasu ročníku l987!
Díky chaso.

JR

lJ
-|

-:§

, '- .'.-,rŤ]

r] Sběr koýoýého odpadu pořódoný sDH

vnnolický a|ť,asník wdavalel: 0Ú vňnóÝje. Adftsa Edak e: Školní 1, 0Ú v@ovj@, 691 25. ŠénŤ/akar ]hg ,ohuhil Pn2á1, áslupce Mgl. Lldnila Dápalavá, členiy rcdakěfu
ndy: Mana eóliášová, auchoÝá Ružúa. ceE: 5,, Kč wcházj: ód čeNna 1 993. Čisla 1běasnl& l , nnýo rydáni v@ovice dne 5, 6 2004- uzávét*2 dalšiho čis]a r 30 8 2004
Reqstována rcl. Egion- núo]e ak ú. BřeclaÝ. Begisúačni éisla: 37001a 19 /. Nátlad 4a0 ks Nepnš]o ]uy*avau hravau. wroba: íjsk - Bačik. lel : 519 425 897

a _/vn,.!ni:

O li^,tt

Hochnan vitězslav

O §;""t,t i,Li!.-^

chmelftováJana
Mátýš€kjan
LantJan

Pezlaróvá Milena 7o
K'vánková^lena 70
Rausová HeleĎa 80
FaronováJindiiška 70
xolstrunkóváLudmila 65
HanUšková ]\,larie E0
UrbáĎóváJarodává 83
šiastny ruaotr 65

zeklová Emilie

K€lbl oldřich

Na oÚ:
oldři.h Mareček

-.litka colejová

- Datmar Ryšavá

7o
75
62
60
82
60
82

86
60
80
75
7o
7o
?5
84
93
85
80
60
85
80

O 1,t--,;""; ^.";-l"t"t " 
, zoc.tt

21.1.2oo4

28,2.2oo4

24,4.2og4
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