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Slovo stcrosiy
Blíží se závěl rokt] a tak ni dovoke

malou lekaphllaci, Hlávním úkolem
letošní}o roku bylo zahájit práce na

dokončení kanálizace ve zbývající části
obce, V současné době se dokončují

PřiPojlry(tzv, veř€jná část), Nevše pokračuje
podle Dašich před§tav a plánů. Při
zájišťovani uzavlrky pod ňosíem došlo
k dohodé sé sus, že realizaci zbýváiic,ho
úseku k(á 30 D), keíý jé rozhódující Pro
zProvoznění kanalizace v uli(ích lvaňská,
sadová, U hájku, Polní a Přibi.ká,

Provedeme až přijejich oPravě podjezdu na
jaře 2005. občané ve shora uvedených
llicí.h byli o staw věci iĎforĎováni,
v ostátDích čá§tech - UPová, Květná,
sokolská, Pří:snotická a Kopečky - je
n.PojováDí možné ihned po _Provedení
tlákové zkoušlry. lnfomace na oU. objewje
§e problém. co se starýmj jímkami, keré
nebyly někdy idesítl§ let vyváž€ny a z nichž
se stáhovala vodá. kelá se čerpala na
žahr.du ápod, Likvidace stalého kalu n€ní
j€dnoduchá ani co se §ká vlástního odvozu.
ani uložení, Tento ,,nrtvý" kal nelze pústjt
do čistíiny, došlo by k€ zhoršení Poměrů
a všechen kal by čistírnou jen protekl, Jedno
z řešeníje ódčerPat vodu a jímku zasypát
vhodnýD mateíiáIem.

sÚs provedlá oPraw části komunikace
od kostelá Po knihovnu, obecpakpokládku
.hodnfttl na právé straně, Byly zaháj€ny

Píáce na opravě částikomunikace knádraží.
Dokončení Plánováno na květen 2005-

UPozo.nění pro všechny májitele,

Píonajímající pozemky. od 1.],2005 musí
daň přiznat a Uhradit majitel pozeĎku,
Dosud Ďěltuto povinnost nájen.e, o tuto
částku si Dezápomeňte neýšit nájeD.

Projekčně §e PřipráWje labudování
(prodlouženi] vodovodu na ulici LiPová,
U hájku (zde je píoblém s Poz€m}g,
zásahujícími do komuĎikac€ n€ všichDi
majitelé po§tUPUjí vstřícDě).

Pak je to Plynovod na llici U hájku
á Nová 2 (Pracovnínáz€vpro uliciodbočUjící
z Nové). Pro ne§ouhlas něke.ých vlastDíků
pozemků §€ nePodařilo }yřešjt napájení
€lekřinou části ulice příční. v souča§né
době se hodnotí nové dvěv3riaDty.

3. změna ÚP - kÉj qdal kladné
stanovisko k náuhu zadání této změny, Po

Př€dPokládanén schválení zástuPit€lstvem
obce dn€ 9,12,04 budou záhájeny práce óa
vlastní změně, Dokončení, spočivají.í ve
lydáDí lyhlášky, by mělo b1 na jaře Přištího

Na jednáDí zo bude, kromě již
zmíněných věcí. proj€dnáván rozPočet Da

íok 2005 {návrh ryvěšeD Da úřednídesceod
22.] 1.)-je skoro stejný jako letošní,

Whláška o Ďístním poPlátku za svoz,
řídění .., a uložeDí odPadu, výše poplatku
§e určuj€ Podle skutečných nákládů

Předchozího íok! tj, 2003. Dfty občanůíi,
keří třídí odPád, se nám daří získávat část
finančních PlostředkÓ zpět (od firmy
EKo,Ko ,{, lcerá toto zájišťuje a sleduje),
Plánujem€ doPlněDí někerých §tanovišť
o kontejDeryna papú. V ráĎci ýozové firDy
sTKo lvlikulov jsme ná druhém mktě žá
Mikulovem co se týkí množstvív}tříděného
odPadu na občana, výše Poplatk! bude
upřesněĎa, ale neměla by být ryšší n€ž
letos, tj,390,-Kío5obu. Případné náwhy na
doP]něoi s(anovi.i o konrejnery sdélre na
oU nebo,,§vému" zasrupiteli,

ob€c stále sledlje a jedná s firňami,
jejichž činóo§t Ďá Ďe8átivní vliv na oko]í
(sušárĎa Pohořelice výkím brojlerů . 

^traxMetal Morava zpracování kovového
odpádu). Proti rydání územního
rózhodnutí. kt€ré řeší uDístěnídalších dvou
hálPro 1o0oooksbrojleró, seobecaČ€ský
svaz ochráncó přírody Šátava odvolaly, Bude
řešit kr.j§ký úřad, co se týká Atraxu, byl

Povol€n zk!šební provoz do kon.e roku,
kdy má proběhnolt měření hlučnosti. obě
íirmy splňují zákoneD staDovené limity
a žádná ze státních instjtucí (hygiena,
životní Prostředí, b€zpečnost práce aj,)jim
činnost n€om€rí, popř, n€zákáže, i když
negativĎí vliv je patmý,

Kóž jsem se dotkl životního pro§tředi
uPozornil bych na znečišaování ovzduší
lokílDím top€ním, V Ďaší ob(€ lze Pío
vFápění ryužít bud elekřinu nebo p]yn, Při
topení UhlíD, keréje Patmo při inverzi při

Pohled! od hĎitova, je vidět, že §Pálování
n€ní dokonalé, l když doš1o ke zdBžení

'.dnóú 
ohettíLo íút|Dii.I.r,!

!. iltt la.9.200{
(účast 80%, 9 občanů)
se zabýválo kontrolou Posledniho

usneseíí zPrávou PřiPraveno§ti školního
roku 2004 /2005. 3, změnou úzenního
p]ánu,žprávou o kanalizaci, rozpočtovýD
oPatřením. Nejdůležitější oPátřerí|

- Proběhlo jednání s€ sušámou
Pohořelice, Wádřili snahu, aby Ýýroba
Děla co nejmenší vliv ná okolí, plní
vše.hny stanovené Podnínlry

- byla dokončená plynofikace hasičky
á zakouPeny stroje. Výstroj á výzbloj

- k dnešnímo dni á k dříve Plovedené
kanaliza.i je stále l00 domácno§tí
keíé se mohoú nápojit, což je
povinností občanů

- komunikace u nádraží, Plánovaná
částká ],5 ňi1, Kč rozšířením projektú
o snížení §ilnice, obrubni]<y,odvodnění,
parkoviště s€ ďýší čá§tka o 4 mil,kč

- řeší se právní Problém ve věci
vlastĎíctví budory školni jídelny

Usne§ení oZ č.5 / 04
], Prcvést inventarizaci m.jetk!
T: 30,11.2004

Jednóní O.Z.

vnnóvickí o&.lsník



]edndru oz... slovo starosty,.,

2. RozPracovát rozPočtové oPatření
č,2 do jednotlivých účtů

3, UPozomit občany na povióbo§t
připoiení na veř, kanálizační síť v již
lybudováDých tlasách

členové zo
T:3],10,2004
4, v návaznostina upřesóěný rozPočet

na opr.W silnice u nádražía ChodnftŮ na ul,
Hlavní íozhodnout o terňínu jeji.h

T:30,9.20o4
5. Zabývat §e činDostí Atraxu, zda je

provoz v souladu se zákoneĎ a n€narušuje

T:31,10,2004

'.drósí 
obÉtlílo !a.bPi1.1.rvq

,. al,r 27.|o.2oo1
(účast 73t. 3 občané)
se zabýElo dodátk€n č, 6 ke smIouvě

se sFŽP ČR. NejdŮležitější oPátřen,:

- projednán dodatek č.6 ke směrnici
č,073296l t se sFŽP ČR, ke,]ý řeší
financování

- dokončení kana]izace - dotac€
a pů,ičku, schvál€no oZ

- ke smlouvě s Atraxem. kanalizáce
přes Dolinú

- problém úpra\Y silnice pod
ivaňským mostem v souvislosti
s položením kanáliza.€

Ilsne§ení oZ č,ý 04
l, Prověřit časo\.ý hármono8ram

stavebních prací na kanálizaci
v návaznosti na uzavřenou smlou!,u,
popřípadě navíhnoUt opatření

T:30.11,2004
2. smhvně ošetřit se společností

Atrax Metal Morava, strPění věcného
břemene na jejich Poz€mcích ve
píospěch obce Vranovi.€ za Účelem
umístění stavby kanalizac€, iejfto
píovozování a ÚdrŽby

T: l5,1].2004
3, Pozastavit platby za Práce

píovedené v úseku ul. Polní a Dolinydo
zaneseníVěa. břemene do kat, n€m,

4, Prověňt zda dosld provedená
stavba je realizována v §ouladu
s ptojekovou dokumentací zejména
oblast ul, Polnía Doliny a zda případné
rozpory byly ř€šeny při pravidelných
kontrolních dnech stav€bním dozorem

T: 30.1l,2004

Plynu a elekiřiny, měla by tató media mít
Předno§t s ohledeD na sDadnou
re8ulovatelnost a jednoduchou obsluhu
(odPádá maniPulace s palivem, popelem
atd,).

vod. - jak jste mělimožnosr přečíst sina
úřední desce, byli jsne inforhováni
sPóléaností VáK Bře.lď, provozovatelem
skupinového vodovod! HlstoPeče, kt€rým j€
zásobóváná i náš€ obé.. ž. distriblovaDávoda
překračuje hodnoty stanovené lahláškóU
č,252DOMsb, v úkazátelich dusičnány, sírany
á vodivost, Na základě odborného posudku
bylo koístatoýáno, 

'é 
voda deklalované

jakosti neohrcžuje lidské zdraví, Neni ále
vhodná k tNalé konžlmá.i jáko Pinlá pro
těhotné žeDy, dětido cca 5letvěku á n€lz.ji
po!žívat pro připláW kojene(ké stlaw.
MÍ.DějŠÍ linit byl stanoven na 80 m8,4 (noma
60 mA,4), ve vzolcí.h z loku 2003 s€ hodnotv
pohybovaly v rožh€ži 39,1 - 9l mg/l, Další
podlobnostijso! k nahlédnutí na obci.

VsosčásnédóbědókončújéfirmáUrbania
pasport místnÍ.h konunikací a doPraúího
znáčeni. Po dohodě s dopraním
inspelloráten budou někteié značky
odstráněny a něKeré doplněny.věnuite p.oto
pozomost doprMihu znáčeníá ncjezděre po

Póšlédni lérošni zásedání zo proběhDe
9.12,04. Na posledniĎ minořádnén jedíáni
Děli občáné možno$ vidět, jak probíhají
jednání v€ větši.h ňěýe.h, v€škeré náměry
á Připomínlýje nltno uPlatrit 5 předstihen
U zástupit€lů, áby mohly být předjednány
a případně zahrnuty do Prc8ránu- Réagovat
v okámžikú na dotazy a připomínla pak neDí
jednodu.hé á n€bóje nepřesné,

Na závěr nidovolte, abych vám popřá1

do Nového roku 2005 hodně úspěchů,
zdraví á spokojeDosti.

Na jednání oz dne l6,9,2004 byla
předložena zpráva o staw budování
kanaliza€e. Zptáva hodnotí splnění
prací v souladu s harmonogram€m
s předpokladem ukončení veškeíý€h
prací na hlavních trásách do
30,1],20M, Změna nástala v průchodu
přes pozemek Átrax!, čímž by měla

První problém nastalv tom,žeještě
n€ní podepsána smlouva s Atrax€n
o věCném břemenu kanalizace najejich
pozemcích, Druhý problém vznikl při
realizaci kanalizace pod ivaň§kýn
mostem,kdy sus si uvědomila nutnost
upravit nájezdy z obou stran, Projekt
pro s,voJl narocno§t ryzaouJe -
ujednoc€ní termínu na březen až
květen 2005 (obě akce §e spoj0,

v průběhu září-listopad byla

polož€ná kanalizace v ulici Polní, přes

Dolinú, dokončena ulic€ Lipová,

Němčická a Přísnotická, Zb]Fá dokončit
ulici Školní, Kop€čky. úsek pod

ivaň§kým mostem a čerpa.í stanici. Je
zř€jmé, že hlavní rozvody bl]doll
ukončeny do 31.122oM íza úatí do
května 2005) a přípojky do konce roku

200s. V průběhu prací došlo ke změně
dodavatele na fu, Veselý Brno,

l oldřich vvbírál l B, P-

E E.,

*
ii

Ilanqlizace

yrono!,rcky občdsnlk



stcrrrební ú l7.listopcd Volby ve
vrcrnovicích

Dne 8.] 1.2004 zahájil závod colas
rekonstíukci úseku ulice Hlavní
(obchod Toncr - knihovna). kerá byla
ukončena 24,11,20(X, Práce spočívaly
v odfrézování povrchu silnic€, polož€ní
obrubníků, díenážního odvodnění,
úpravy óodnftů a položení nového
asfa|tového koberce. práce na silnici
uhradí správa silnic, ostatní obec.
Rozpočet 550 000 Kč.

V dalším bude proved€na úprava
prostoru před nádíažím atovús€ku od
křižovatky s Hlavní ulicí až po
parkoviště před nádražím, Prác€ jsou
plánovány na listopad a pro§inec
a zahmují odebrání asfáltové vr§tvy
á štěrku, odvodnění vozovky, úprau,
chodnftů, uloženi obrubn (ů, úpratl,

-;parkovišté a zelené plochy. Plánovaný
rozpočet 1,5 mil,kč. DaIší druhá čá§t
bude proved€na v přištím roce,

Dn€ 30,5,2004 byla \,ypracována
zPráva o stavu veřejné zeleně ve
Vranovicích a ná\,Th na jejich úpraly
§ypr. lng. Marc€la Hochínanová). Návrh
slouží k úpravě z€leně veřejných ploch
Náves, plocha u Cukrárny, Náměstíčko,
U Floriánka, plocha u zákl, školy
á u kost€la, plochá u fotbal. hřiště
a u nádraží čD. Dál€ na hlavních

- frekventovaných uIicích školní, Hlavní,
Nádražni

Návrh předběžně proj€dnán,

r B, P,

Den boje za svobodu a demokacii,
státní svátek. tak to stojí v kalendáři.

Letos vzpomínáme na první
demonstíaci studentů zr,1939, tedy 65
let uplynulo od odporu studentů píoti
tomu, že v roce 1939 nacisti uzavřeli
české Wsoké školy, cestapo
pronásledoválo asi 200 studentů, T€hdy
položili své životy při této akci Ján
op]etal, §tudent a Václav s€dláček.
děInft, Část §tudentů bylyodv€zena do
koncentračníCh táborů, několik jich
bylo poprav€no.

Před 15 l€ty v roce 1989 se
uskutečnila Povolená vzpomínková
opět stud€ntská demonstrace, kerá
měIá uctít oběti nacistického zásahu
proti §tudentům v roce 1939- studenti
účastníCi tohoto Pochodu byli napadeni
na Národnítřídě v Praze pohotovostním
plukem komunistické policie, byli
masákováni, Tato demonstrace
proběhla bez lidský.h obětí. Říká §e jí
§nad proto sametová revoluc€.

Tehdy od€šla celá generace !.ůdců
odpovědných za normalizaci po ro.€
]969 (Husák. |ak€š. Kapek, lndra,
Lenáít, Štrougal. Fojtft aj,), Každý den
po l7listopadusezaplňovaloVáclavské
náněstí demonstranty. n€jčastěji k nim
promlouvali disidenti a umělci - Havel,
Kubišová, ý.fyl. Přidávali se ob}.r'atelé
da|ších měst a íníst c€lého
Československa, Noviny, rozhla§
a televize byly každý den odvážlivější ve
svých infoťmacích o tomto dění.

Á tak nastál konec nadvlády j€dné
strany. Žleme dnes ve §tabilizovaném
státě pevně zakotveném v evropských
strukurách.

Jako vždy byly připraveny volební
mGtnosti, volební komise, ale voliči
nepňšli. z 1534 voličů ve vranovicích
přišlo 375 občanů k umám,tj.24,45%.
Je píávdou, že u nás probftaly pouze
volby do kraj§l(ých orgánů. proto si
musíme dát otázku kd€je viná neúčásti,

Z výsl€dku vol€b do krajshých
orgánů:

oDs,.,..,..,..,.,,.,..,,.,..,..,..,.] 20 hIasů
čst,.,,.,,.,..,..,.-,.-,.-..,..,..,..,..,..,,..,82
KsčM,....,..,..,..,..,..,.,,.,.........,.,,..,63
čssD,.-,.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,,.,38
zelená pro Mora!1r..,..,..,..,..,..,..,24
sdružení nezáv,kandidátů,..,,.,,.,] 5
Us,..,.,..,..,..,..,..,..,........,.,,..,.,,.,,..] 5
o§tatní,,.,..,..,..,..,.-,.,,..,.,...,..,.,,..] 7

Vyhrála oDs v naší obci, v kmjském
měřítku lYhrála celkově lidová strana
což je potěšujíci, neboť modrá barva
zamořila c€lou rePubliku. Výsledky
celkově Ukazují, že lidová a komu-
nistická strana mají ukázněné voliče.
Možná. kdyby ve Vranovicích byla
založená ČssD byly by její Yýsledl<y
yýrazně l€pší.

Vítěz§tví modrých ptáků
v kraj§kých i senátníCh volbách,
vítězství opozice svědčí o tom, že
politika ČSsD 1koaliňríCh §tran)
nezískala důvěru voličů. což bude
\yžadovat změnu v politické práci
v dalších dvou letech,jako důkaz toho,
že ČssD je životaschopná,

B. P,

B.P-

L. D,

nó zeleň

Něco z historie

1885 by| založen spolek
rysloUžilých vojínů

]886 založen §polek německých
vet€tánů tzv, odrodilců
1887 byl zde tábor Iidu u Vobůrky,
k€rý §e zdařil, zúčastnilo se 4000
lidí (důvod neznámý )

1888 světil se prapor lysloužilých
voiínů. Bylv zd€ spolkv z Blučiny,
Přísnotic, Pohoř€lic, Kobylí, Holasic
s prapory. Deputace z Rajhradu,
přibic, uherčic, podivína. slavnost
s€ lydařila, svěcení se dělo za

Přítomnosti 3 kněží,
l890, l906, l913. l920. l928.
1948, 1972 bylo ve Vranovi(ích
biřmování

1923 !ryhoř€l Uherčický mlýn
a stavěl §e pouzdřanský mlýn

]925 17, května vznik] Dobročinný
spolek ve Vranovicích

1925 16, srpna se světil pomnft
padlým vojínům zá 1, svět, vállry

l94l 15, čeNence ustaven Český
sportovní klub ve Víanovicích ,
fotbá!ový

vldnoÝický občdsník



Vónoce před 70 lety

Již po Mikuláši přibývalo
nedočkavosti. kdy §e přiblíží dny
největších wátků v roce . Vánoce,
s netrpělivostí a toužebným
očekáVáním odpočítáVa]i j§me
jednotlivé dny, až naše touha přišla na
dosah,

PNním počinem by]o obstaíání
vánočního stromku _ smrčku. tenkrát
ještě n€bylo v módě borovičky,
ojediněle se objevovaly i jed]ičky.
V domácnostech b:^,alo velmi pilno
v kuchyních, kdy naš€ maminky
i babičky vyráběIy cukrář§ká kouzla pro
dny sváteční, pekly se koláče a vánočky.

. Konečné přišel dlouho očekáváný
stědr,ý d€n, Dopoledni tas jsme si kráhli
sáňkováním, bruslením. koulováním
někdy i lyžováním na Kolbách. Po
postním obědě však s námi nebylo již
k lydržení tak jsm€ dostali 'padáka''
z domu, aby maminka měIá klid při
strojení vánočního stroínkl, N€ž touha
vidět, co se to doma děje byla větší a tak
jsme se předčásně vrac€li do domáciho
t€pla a zvědavě jsme poslouchali co se
to děje v uzamčené "seknici'' při
zastřeném skleněném průhledu dv€ří,
kdo to tam chodí a co to tám šu§tí. To
vše bylo tehdy pro nás obestřeno
tajemstvím,

A již s€ kvapem blíži] Štědtý več€r,
Před setměním podárovávali hospodáři
veškeré domácí zvííectvo štědro_
Več€rním přil€pšením. Nastal soumrak
a v zápětí tma. Před ]8.00 hodinou
začáIi sedláci střílet ze dvojek,
Následovala štědrov€černí večeře
§ nezb}tným kaprem a §alátem,
vánočkou a čajem, pečivem, ovocem
a křížalami, což bylo sušené ovoce
(kadlátlq, třešně, jablka a hrušky)
Uvař€né s cukrem, c€lou skořicí
hřebíčkem a citronem,

Potom již nastala slávnostní chvíle,
kdy byl rozsvícem strom€ček, zápáleny
pískavlv a pod ním tradiční b€tlém
a dárl(y. To byly nezapom€nutelné
okamžiky. N4€zj tím vším již putováIa
zasněžen:ýŤni ulicemi místní dechovka
a §bor kost€lních zPěváků, hrající
a zpívající t€hdy známé vánoční pí§ně
a koledy. spolu s nimi chodili dům od
domú příslušníci rodiny obecniho
pas§Ťe Kučery s vel\ýrni dřevěnými
putnami na zádech a shromažd'oveli

v nich vánoční výslužku. J€jich kluci
k tomu práskali 3 metrovými kárabáči
a my, kluci,j§me whazovali do povětří
zápálené prskavky. Na tomto pouličním
hemžení se podíleli i cikáni Malíci
z uherčic se svou zvláštní koledou
Domácí doma, můj páne gazda atd'',

Také oni §i odnášeli doŤnů plné koše
vánočních dobrot,

B:^,aIo v hodně domech zvykem
nechávat odkr}tá okna, aby bylo z venčí
vidět, jak bohatě mají ozdobený
stromek, Leč byla celá řada rodin tzv.
chudobných, kd€ n€měli možnost
poskytnout tako\ý "př€pych'' svátečně
prostřený §tůl svým dětem,

A tak se nám dobře usínalo
s pocitem štěstí a blaha, Potom
následovala ve 4,00 hodiny v kostel€
slavná "jitřní mše". Venku mlzlo j€n
praštělo, umrzlý snih kfupal pod
nohami při cestě do kostela. a]e
v kostelním závětří bylo již dobře. Na
závěr ukončené mše záznělá tradiční
vánoční píseň Naíodil se Kristus Pán,
v€selme se. zpíVaná všemi přítonnými,
No a díuhý den "po kostel€" nás]€dovaly
zvědavostní návštěly u příbuzných atd,
s n€zbytným přáním Šťastné a veselé',
Totéž si přáli i dospělí, když se
potkávali v uli€ích - tenkrát to bývalo
lidštější, srdečnějšía bez přetvářky. Na
stěpána n€ní pána _ řikívalo se. V ten
den měnilo službu řadá tehdejších
s]užek, děveček a č€ledínů, Á my,
díobotina. chodívali jsme na koledu
s maminčiným velkým šátkem
uvázaným do uzlu. V něm se postupně
nácházelo různé domácí pečivo, koláče,
něco ze stromečku, Pomeranče,
mandarinky, jablka, oř€chy, buráky, íil§,
a semtám padla do kapsy i nějaká
koruna. Takže o mlsky, ovoce a ostatní
bylo na několik dnů postaráno a bylo
rozděleno i chudším kamarádům

Přešly vánoce, zůstaly
nezapomenutelné zážit}ry, Nastaly
všední dny a § nimi dozníVala i ta
zvláštní vánoční pohoda, kdy lidé rněli
k sobě blíž. Přejme si, aby nastaly časy,
kdy n€bude tolik lidské špatnosti,
závisti, aíogance, n€tolerance, politické
řevnivosti, násilí všeho druh!,
rozkrádání a všech dalších n€gativních
činitelů.

r Vi|ém celnar. Valtice

Hospodóři

Dostal s€ nám záznam z pámětní
knihy panaJosefa Dofka č.8l, kd€ jsou
uvedeni hospodáři na domech ve
Vranovicí€h z roku 1630, ved€no jako
výpis z dopisu fontovní dávky z doby
císařeJos€fa ll.

č,poP, l,Jakub Horák
2. František Celnar
3, ondřej Holpásek
4. Matěj PIát€nft
5. Václav stř€lský
6, Václáv Boíkovanský
8. ceorg P€zlar
9, Filip Hochman
l0. Mátuš Tomán€k
l1,Jakub Cregr
12. Ántonín cre8í
]3, TomášJan€k
l4. Josef Říčka
15, MatějJatel
16,JoseíPezIar
17.Jakub Vitásek
18. Václav Pezlaí
l9,Jakub Karpišek
20. Doíek
2l. Marie Říčková
22, Františ€k celnar
23, Petr Vitásek
2a.Jakub Čeíný
25,Antonín Tománek
26, Pavel Pešina
27. Marie Holesar

Počet domů podle záznamu
z obe(ni kronilq čítal v rcce 16?4 52^
sťaveni lz roho 24 domů prázdných pona
30leté válce), což je věruhodné.

B. p,

Dne 2,1,2005 se uskuteční
v chrámu páně ve Vranovicích již xll.
vánoční koncert §mjieného sboru pod
vedením pana Ántonína Šmardy.

PozvÉnlrg ncr XlI.
udnoění koncérl

vrunoický občasnik



MDD - Bybúřslré

Kaplq deště, bubnující do oken, mě
píobudi]y do dn€, na který se těšila
spousta klukó i hol€k. pň pocitú, Že se
v tento den konají dětské íybář§ké
závody, mi vstáva]i hrůzou vlasy na hlavě,
všechno bylo připrav€né: ceny,
občerstvení i kvalitní zarybnění, V€
straóu, ž€ počasí závodníIry odíadí,jsem
§e dostavil na mí§to konání - trádičně na

rybníč€k.,stříbrňák", K mému překvapení
se na březích krčilo již několik
netrpělivý€h.

Déšť pomalu ustával, ale ochlazení
bylo cite]né, Pár minut před zaháj€ním
závodó siartovní listina }ykazoýala jjž 76
soupeřů, zaplněný stříbrňák mě mile
překvapil. V 6,00 hodin byly závody
§ upřesněním pravidel zahájeDy, Hústota
staítujídch měla na §vědomí zpočátku
několik zamotaných vlasců, to ale nikoho
nezaskočilo a Už se táhla jedna ryba za
druhou, Výskolry nad hladiDu dala o sobě
vědět nejča§těji lovená ryba - pstruh
duhový, Záběíy kapra nebyly ták časté,
kvóIi již zmíněné změně poča§í.
V průběhu akce děti obdrž€ly bohaté
občer§tv€ni. Jejich oko nemohlo
př€hlédnout stůl plný atráktivních c€n.
Dftysponzorům, nebylo jich málo-byly
proti př€dchozím závodům c€ny
hodnotnější á krásnější, Kdejalcý v€llcý

rybář by závidě],
ukončení závodů s€ neodk|adně

blížilo, snád nebylo startovního místa,
kde by ve vodě neplaval v€zírek al€spoň
s iednou rybou, v 10.30 hodin bylzávod
ukončen, Po sečtení ulovených íyb přišlo
tolik očekávané lyhodnocení, celkem s€

ch}tilo neuvěřitelný.h 169 pstruhů, 15

kaprů a po jednom kusu kaGse, cejna,

První cenu _ naviják - za n€jvětší
ulovenou rybU (kapr 56 cm) si odned
sehna| Petr z Pouzdřan a k tomu jako
bonus dostal obrovskou fotografii
s vítězným úlovkem, Další c€nu - pnrt _
převzal Jan Dof€k z Vranovic za největší
počet ulovený(h kaprů (3 kr, Tř€tí
cenou, za největší počet ulovených ryb,
§e pyšniljan Záhorsl(ý z N4alešovic s 23
pstruhy. Další ceny byly rozdány podle
§e&ené déllry ulovených ryb. celkem si
zapsalo úlovek 47 soutěžících. Kdo
nechytil nic, byl j€ho staítovní lístek
vložen do klobouku, dosován
a odměněn za úča§t da|šícenou á kapr€m
nebo pstruh€m. Kdo tedy Wdúel do
konce, b€z ryby a ceny neodeše],

závěr€m bych chtěl poděkovat
sponzorům, b€z ke.ých by závody na

takové úrovni nebylo možno
org.nizovat, Byly to: obec Vranovice,
obe( V€lké Němčice, obec Icepice,
N€věděI Eduard Ve|ké Němčice, Vácek
Madimíí vranovice, Kimus LadisIav Velké
Němčic€, Škamrada Petr vranovice,
vrátný KárelVranovice, Bažant lgoíVelké
Němčice, Kjlin8erováJindřiška Vranovice,
DrábftJiří vranovice, íe§taurác€ U Fialů
Vranovic€, ř€znictví Havíila Vranovice,
czechmeist€r Zd€nčk Pří:§notic€, skůpý

Jaroslav Velké Němčice. Ještě jednou
děkuj€me a těšíme se nadalšíspolupráci.

A s Vámi, malými ťybáři, přiští rok
nashledanou a připomínám, že závody
jsou pro všechny děti z Vranovic a okolí
a to i pro ty, kteří nevlastní rybářskou

M.l-.

llllI UODA o TOPE]|! o PtYl|
montáže vodovodu (včetně odpadu), ústředního topení, plynoinstalace, dodání

materiálu, rozvody z oceli, mědi, plastu, zajistíme projekt, revizi, servis, kominka

ltltltlt(t

Miroslay §trouhal
Kopečky599 

-

Mi!an Vtána
Vlkova 1 

-

628 00 Brno ltltltll
Tel.: 603817455 E

544214 482

691 25 Vranovice

Tel.: 603 479 967
519 433 657

l|tl|l(llt
E
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KuLTuRN ( xarrwffi
Kulturní kglendói na prosinec 2004 , únor 2005
vážení občané, předkládáme vóm piehled zajíína,r'ých akcí, které by 5e měly uskutečnit v období prnsif,,t 2001 únor 2005 ý naŠÍ

obci. Pro iníormati uvádíme i rozhodující kulturní akce ý sousedních obcích.

sledujte informační plakáty v obci, sle(tujk obeúí lozhlas- Infoflnaci vám rádi poskytnou i organizátoři akcí,

KLUB DUCHODCU VlNARl
6.|2, MikUIášská besedá v 17 hodinve školnín k]ubu

Zájezd do Laa, Pňhlášl,av cukrárně
26.12. svěceni vina
2l,1,o5 a ]8.2,05 Školení bodérů
1z.3. Košt vín

KNlHoVNA VRANoVlcE
Zvýměnného íondu Městské knihovny Břeclav bylo na dobu půl

roku zaPůjčeno dó našíknihovoy 160 knih,Jedóá se o knihy
různých žánlů ajsou většiĎou zcela nové,

sBoR DoBRovolnÝcn nnslčů
Pořádají Ples, záčátekve 20 hodin, HÉjí lšNánci,

rrÝsrnvn osRAzů
záhájeDí výstalY obrazů vÉĎóvického malíře J, HošPese, Výstáva je

lmístěna v knihovně a otevřena shódrě s PíovozĎídobou místní
knihovny do konce prosiĎce-

sponrovruí KLuB vRANovlcE
Máškarní ples, hraje K, Pešl

zÁrnoní šron
6,12.
15.12.
1.)z.
3.12.
8,12-
21.12.

5,1,05

7.2.
únor

Všechny Uvedené akcejsou Přístupné irodiám a ostatíím
zájemcům. Akruální informáce získáte ve škole nebo na

!t!á^!,nujweb,c/skohtvvzs,vraDoýice

^,4ikulášské 
kouzlení v ]\4s

Plávání dětí a rodičů v Hustopečích
Hovorové hodiny Pro rodiče žáků

PřúíĎacířízení na stiedníškoly beseda § rodiči
Divádelní př€dšrávení,,Raneček véselých Pohádek"

kubová di§kotéka v€ školóím klubu
Dětský filnový festivál
celoškolní počítačová soUtěž
Novoročníturóaj v sálové kopané
Bruslenív olynPii_
záPis do 1. třídy zs
Plavání v Hustop€čích
Bruslenív oIyňPii
Filňové Představeóíve velkých Němči.ích

22,-23,12, RozDášímeBeťé,nské světlo
Tiíkrálová sbírka pátý ročni}

svěcení mladého vína, obecní hostinecv ] 8,00
hodin. hŘje cimbálová muzika Katrán,

ostc vrxÉ ruĚmčlcr
štepinsU *lava
Hasič§ký Ples

22.1. Ústředoí orelský Ples
únor05 ochutnávká vín

KlNo JtsKRA vrl-rÉ NĚtvtčlcr
3.12.
10,12,
17.,l2.

sexbomba odvedle, ]9,30 hodin, komedie UsA
T€mináI. ]9,30 hodin, konedie Us^
Holky to chtěj tál9 2, ]9,30 hodiD, komedie

skotsko, povídáDí s plomitáním foto8láfií

Děkuieme ýšeň orgonizacíň zo spoluPlóci při|!dóvóní tohoto přehkdu-

oeec pŘlslcr
cyKLoTURlsTlcrcÝ rnoužrr 27.12.

Pěšívý]et do Těsnohlídkova údolí U Brna. Termín
bude lPřesněn Podle počásí, Bližšíinfoíma.e ná

w*v.mqi\reb.elcyk]o-f anovice

zuš 15.12.

14.. ]6,12, VánočníkoncertÝ sále U Fiálů, vždyv 17,00 hodjo
Leden 05 VyslouPenl neilep(lch za|ů /e škoIVrdnovi(e

a pohořelice

runÁr - sKAUT

vranoÝicbÝ občílsnik



Setlróní 50 35 letech
s(|llll
l]llUl llA

V sobotu 20. listopadu 2004 byla
otevřena škola - píoč? sešli s€ žáci,
kteří opustililavicev íoce 1969, tj, př€d
35 léty. Po prohlídce, kerou komen,
toval pan ředitel a b]foálí kantoři.

ná§ledoval přesun do lváně, kde setkání
pokračovalo v restauraci Zdeňka.

Ročnft 1954 oslavil spol€čně 50
a ročnft 1953 si připomněl minulý rok.
Účast byla kol€Ťn 50 %. Poděkování si

zaslouží přípravný v,ýbor, který akci
připrávila zajistil,

wbílalo,

I\--i '

í věelcřů
Základní orsanizace Českého svazu

včclařů oslo,lí 100 let od syého založení.

Zo Čsv je nejstarší včelařskou
organizací ná okrese Břeclav. o historii
Vč€lářského spo]ku ve Vranovicích jsou
za(hovány zápisy, ktelé jsou pečlivě
doPlňovány kronikářem zo s cílem, aby

ii budoucím generacím byl předán
přehled o píoblematice současného
včelaření v€ Vranovicích a jeho okolí,

Ma§tnímu založení včelařského
spolku předcházela č€tná přání našich
předchůdct, aby na Židlo.hovicku byl
Ustaven českývčelařský spolek, staIo se
tomu tak dne 6,].]905 ve 14,00 hodin
starostou obce Joseíem střelským,
který přivítal předsedu Z€mského
ústředí spolků včelařských pro
Markrabství moravské profesora

|anoušká a zúčastněné hosty ze
širokého okolí. Profesor Jano!šek
projednal důl€žitost chovu včel. hovořil
o výhodách tíojnásobného pojištění
a poukázal na výnosnost včeláření,
Učitel Brázdil z Přibic rysvětlil stanoly
§polku.

Podle stanov. schváIených
Zemským ústředím, byl dne 26.1.1905
na usta\lrjící schůzi zvolen včelařshý
spolek ve Vranovicích, ve kterém byli
sdruženi včelařa z obcí: vranovice,
Přibice, Žabčice, Přísnotice, Unkovi€e,
Hrušovany, No§isIav, Němčice, Uherčice
a lváň, Předsedou §polku se stal učitel
Brázdil z Pňbic, Byl zakladat€lem
a předním činitelem snah o lltvoř€ní
sdružení český(h samostatných spolků
včelařských na Morávě. stal s€ známým
spolupíacovníkem Prakického rádce
včelařů a byl postav€n do čelá nového
čásopisu Poktokoýý včelář.

v oblasti činnosti vč€lařského
spolku byly pořádány \.ýstaw, vč€lstva
se 9/stavovála v různých úlech, peklo se
medové pečivo, byly pořádány klrzy
vaření medoviny, organizovaly se
zájezdy a rostla osvětová Práce,

Události roku 1938, rozpad
lepubliky a okupace postihly ivč€lařský
spolek, PÍvní schůze po osvobození se
konalajiž 8,7,1945 v hostinci U Trojána
ve Vranovicích. Zahájil ji předseda Josef
Tilšer přivítáním přítomný.h 4]
včelařů, Bylo zahájeno nové funkční
období.

Z jednatelského protokolu z VČs
dn€ 23.12,1973 Nořilo čl€nskou

7áklednu 38 vč€lařů. l(teří
obhospodařovali 395 včelst€v, Pod
vedením předsedy Václáva Urbánka §i

vč€lařská or8anižace zasloužila
příznivé hodnocení své práCe.

chovatelskou práci v organizaci
usměrňovál zkušený chovatel včelích
matek Josef charvát z Pouzdřan, Byla
věnována péče výChově mladých
včelař], v roc€ ]982 pod vedením
ref€r€ntá Hochmaná bylo dosaženo
umístění\Tanovických žáků na l, mí§tě
v okresní soutěži o zlatou včeh,

V dn€šní zákIadní or8anizaci ČsV je
evidováno 20 včelařů s 225 včelstw,
obvod zahrnuje obce Vranovic€,
Přibice, lvaň, Pouzdřány, or8anizaci
v€de výboí v čele s před§edou ln8.

Jindřichem Vondrák€m. místo-
př€ds€dou ]ng, Václavem Procházkem,
jednatelem Janem (oubkem, Hlávní
důraz je kladen na udržení dobrého
zdravotniho §tavu včelstev. každoročně
základ ní or8anizace organizuje pro své
členy odborné přednášlry a výŤněnu

zkušeností.
I když naše řIen§ká zákládna

§tárne. daří se nám získávat mladé

l lng.JindřichVondrák-př€dsedá

vídDóÝíckó óbčd.sĎk



Nóš íotbcl

28.října se sehrálv€ vraDovicích zápas
sk vránovice A a sokol pohořelice. Na hřišti
se šešlo kolen 80 fotbalových přízniv.ů,
keří s napětím oč€kávaIi jak doPadne
záPas. PNní PoloviDa, zvláště začátek
záPasu se zdá]jako oboustraně n€urowáňá
hra. Velké nádšení zazDělo na hřišti když
v 25. minutě vstřelil Horák míč do branky
Pohořelic. PNní polovina skončila
s vý§ledkem 1 :0 Pro Vranovice.

V druhé polovině po ]0 minutácb hry
po zásah! vranovického hráče stři]eli

Pohoř€licepenalfu atáklaronali stav ] | 1,

Dó kon.e záPasu už dalšíbranka nepadla,
MožDo říci, že zápas do§áhoval

průměrné úrovĎě. většiDa střel na naši
b.áDkU byla nePřesná, nut§o ocenitobranu,
kelá dokázala ve většině Přípádů odrazit
nástlp na óaší bránu, BěheD záPásu viděli
Pohořeličtí hráči 4x a !Ťanovičtí hráči lx

l B. P.

Letošní ,,drakiáda", kterou
pořádala ZŠ Vranovice, se Uskutečnila
až na druhýpokus - tedy až 2.|istopadu
(pívní termín 21,10, byl pro n€příznivé
počasí zrušen), Tentokrát sice nepršelo.
ale bylo poznat, že je již listopad, Na
bývalém škvárovém hřišti s€ sešlo asi 30
dětí v doprovodu rodičů, bábiček.
dědečků. či starších sourozenců. už
zdáIky bylo vidět vznášející se draky
\ry§oko na obloze, zvláště dva draky
nešlo ve v,ýšce téměř vidět. Velmi mne
však udivil §ystém pouštění těchto
draků, oba tito draci byli upevněni na
udidch, Mám opíavdu na mysli
rybářské pruty, jeden z draků Vzorně
pouštěla maminka Katlq Jeřábkové,
ovš€m pro druhý drak, kteí,ý patřil

Jardovi Hladíkovi. \ymysleli zlepšovák.

Jednoduš€ udici, na j€jímž konci byl
připevněn drak položili na z€m, udi€i
žatížilipoblíž ležícím kab€lem a drak se
pouštěl sám. Jarda pak pobihál bůh ví
kde. Músela jsem dát za pravdu paní

kneblové a koubkové. měli tuto akci na
starost, ž€ Pokud zde budouJeřábkovi
a Hladikovi, ostatní děti nenají šánci.
Přesto však všem těm, kterým draci
nezbedně poskakováli a nechtěli se
vznést do výšlry mohu dát radu. Pokud
.hc€t€. aby se drak pěkně vy§oko
a klidně vznáš€l, musí mít dlouhý
a těžký ocas, To není z mé h]a!y, ale
prozradilmito sám pan Hladík, píotože
i synovu dráku s€ nikerak nechtělo
vznést se do yýšky.

Nikdo tedy nebyl překvapen, že ze
školáků byli opět oceněni Jeřábkovi
a Hladftovi. v tvrdé konklrenci
,,drakářů", kteří §i draka sami vyrobili,
uspěla i Barbora Zlámaloyá. za
školkáčlry, keří byli hodnoceni méně
přísně, (mohli mít drá&a koupeného)
byli oceněni 

^rarek 
Mazuch a Verunká

Hochmanová. Všichni účastníci byli pak
odíněněni lízátkem, t€Plý čaj byl
kdhpozici po celo! dobu závodů 3 děti
se jaksepatří vyřádily. Tedy zdařilá akce
a na rok uvidíme.

l

Drrrlriúdc

Slrcutslrý
podzim 2004

informováni v Ďinu_

září Přibyl. do oddílu

svědušek (děvčát od 5 do ]0 leo pod
vedením Petry Goliášové, schází še

Pravid€lně v pátek od 15 do 16 hod, ostatní
družinY s ma!ými obměnami fungují dál,

Na ýátek ý, Václava jsíne podnikli

PMízáhlaničnívýprávu. Pro začátekPouze
na slovensko do okolí hrad! Devína na
soutoku Moraly a Dunaje. Jelo nás o§m
a myslíD, že i v tíošku horším Počasí s€

V řínu začala celoroční hla oddíll,§
k.rá je letos o dobrodruž§Ní trFslíká
ogde TriglaÝssoná á jeho soubojích
s bájnými iřaty, piíšelami a jinóu
fantastickou havětí. v §oučasné doběvelice
populárniho zlobrá (ovšem ne shíeka, a]e
daleko hoÉí stvůru) méli denové oddilu
při]ežitost u]ovit v nádherDě balevDé
podzinní přírodě chřibů. Tato čtyřdenní
výPrďa o Podzimních prázdninách se

Poved]a počínaje Počasín a konče Počtem
účastnftů - celkem nás bylo ]2. Kfomě low
zlobía jsme navštívili hrady Buchlov
a ciĎburk, o.hutnáli vodu z mnoha
.hřibských studánek. no zkrátk3 jsme si
užívali nádherného podziňu,

\4čata se \ryPravila nejediDou Podzimni
ýýPlávU za dubovýríi m!žíčky do ókolíříčl9
Šataw, celá šestk. se sešlá v ono §obotní
odpolédne . zakončiIá ho hrami U kamen
vklubovně, kde siuvářiličaj o osušili.

Prostě skaucká činnost Pokračuje bez
přestávlg, Proto bychvás chtě]lpozornit \
dvě z našich akcí, které se uskuteční Da
ple]omu roku. Těslě Před vánoceni
búdemé opět roznášet Bet]émské §větló,
letos 22, a 23, prosinc€. D.lší ákcí. kterou
trádičně náš oddí1 pořádá je Třfl(álová
§bí*a, v lednu 2005 (s největší
p.ávděPodobností v sobotu 8, ], 2005) to
bude již páď ročnft, Prosíne nejen
o štědrost á PochoPení, ale timto táké

Prcsíne o osobní úča§t, ,,Tií králů" není

r oldřich Vybíral ml,

Zóýěrem doyolk přóní požehngných

a veselých vánoc i co nožnó nejlepší vsťup

do nového roku 2005

skautský oddíl Jaquáři
l\rG

vftnoický obč(!.snfu



setlróní ročnílrů
. Ročnik ]927 a ]928

s€tkání ročnftů ajejich rodinných příslušnftů se Uskutečnilo dne 2.]0.2004
v restáuraci u Fialů. celkem se sešIo 18 přátel {9 z Vránovic, 2 z lvaně, 6 z Přibic,

t z Lednic€), odpoledne s Večerem bylo naplněno vzpomínkami na mladá létá,
§oučasnost a naše nepřítomné přátele, Rozloučilijsme se s přáním abychom se ve

zdraví a pohodě za rok opět sešli,

. Ročník 1932

Nejen na zdraví,ale i na příští §etkání zase za rok si připili vranovičtí rodáci
róčnftU 1932 dne 25-9.04.

20 spolužáků prožilo hezké odpoledne, k:teré jim budou připomínat hezké
fotografie.

ďt'"
a Ročnft 1933

Přát€lství zů§tává, vzpomínky s€ oživily při setkání.očníku ]933. který se sešel

] 1. září 04v k]ubu důchodců, Hezké chvíl€ nás provázely odpoledne ivečerern a my

doufáme, že §e v přištím roc€ s€tkáme v plnén počtu,

,{r}

. Ročnik 1949

V letošním roce uplynulo čtyřicet let co jsme opustili školní lavice víanovické
školy. setkání spolužáků z lvaně. Pouzdřan, Přibic, Přísnotic a Vranovic se

uskutečn ilo l 3, 1 ] .04 v sál€ restauráce "U Fialů", sešlo se nás třicet dva. Je to rnéně

než před pěti lety. Ale zno!,u jsme si zavzpomínali na školní léta. zazpívali,
zatancovaIi. Čas setkánírychl€ ubftala na§taIo loučení, \6ichni odcház€li spokojeni
a §líbili, že se opět sejdeme, ale tentokrátjiž za dva roky.

II. ligcI v silovém
troiboii družslev

V sobotu 20. listopadu pořádala TJ

sokol vranovic€. oddil silového
trojboje lv,listrovsNí Morary 4 členných
družstev v silovém trojboji - Il. liga,
Tentokrát se jich účastnilo nej€nom ]3
družstev z celé i,{ora\y, ále pozvání na
tyto závody přijal i dvacetiná§obný
mistr světa i4aster pan saitlze ZlÍna,

Zá naši 'l soutěžila dvě družstva|
Vranovi(e A lHorák P€tr, Kučera
zdeněk, Biederman Petr, WáchterJos€f)
a Vranovice B (Díábík Luboš a synek
Petr), Mladí závodníci družstva B. si
poprvé zkusili, co takový závod stojí sil
a potu. Nikdo jim neměl za zlé, že
skončili na předposledníŤn, tedy ]2
místě. Družstvo A, mělo §můlu, jedna
pokažená disciplína je svrhla až na |0,
místo. I to závody někdy přinesou,
Metu nej\yšší si \Ybojovalo druž§tvo
olympiaZlín se zisk€m ]54].3 bodů, na

druhém místě se umístil sokol Rosice
§ celko{ým počtem bodů 1472,1 a tíetí
mí§to pak obsadila T svitaty s \^ýkonem

|423,2 bodů, Pro zajímavost uvádím, že
družstvo A V.anovice získalo l107,2
bodů á družstvo B 362,1 bodů.

lMc

Vibor TJ sokol Vnnovice PieJe
ešem syým ďenúm, a neien jim, uše
nejlepši do roku 2oo5, mnoho áéstí
klid, pohodu a zdav,i.

Rok 2oo5 bude Pro naši íJ vel,ni
nirročný neboťto bude rok le ktefum
začne nácik na XM. čésokolský slet
v Paza Pro kte.ý naše rJ ýÝrala
4 skladby, zda se niim podař/ je
nacvičit múžete ovlinit i 4a

Pronajml vinohrad 200 hlav

v zrhrrdě vr vlrnorioíoh.

lsl.: 548 21226l

vřonovjcky obcosn&
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Tímto článkeín bychom chtěli
iDformovat čtenář€ občasníku o aktivitách
a dění v sDH vranovic€ v pnjběhu tohoto

Kon€em května jsme už

I

poněkolikáté zúčastnjlj MDD. la€rý
tentokrát proběhl na vranovickém
soko]ském hřišti- Několik našich čl€nů
přichystalo pro děti čtyři §portovní
disciplíny: skok v p}tlích, hod míčků do
šaškových úst, sla]om s pingpon8ovým
míčkem na lží.i a §estřelováDí p]echovek
proud€m vodyz hasičskýCh střftač€k. Pro
každého účastníka i§me měli připravenou

drobnou sladkou odměnu,
V měsí.i č€rvnu, př€sněji od 18, do

20., i§íne měli naplánovaný hasičský
zájezd, jehož se zúčastnilo 22 čl€nů. Letos
j§me namíŤilido Radějova u sřážnice, kd€
jsme mělizajištěno ubtování v Penzionu
Jana, Výl€t jsme si zPestřili plavbou po
Baťově kanál€, významné vodní cestě,

rybudované ve 30. letech 20, stol, mezi
otťokovicemi a Rofutcem, A na cestě
doNů jsme ještě stihli navštívit hrad
Buchlov. v j€hož exPozici jsme měli
možnost, miíno jiné, zhlédnout i §bírku
h!si!ských zbraní,

o ÝdeD později 26.6, jsm€ pořádali
už 3, ročník Letní noci, na njž účinkovaly

3 kapely: místní Yentakrock, starovičtí
skrznaskrz a Banán,bend. Bohužel jsme

zvolili špatné datum ( v okolí se konaly
hody a další akce Podobného raženíjako
ra naš€) a mu§€li jsme se wpořádat
s maIým Po&em návštěvnftů, Př€sto §e

náš1o pár skalních Příznivců účinkujících
kapel, keří přišli zábavu podpořit,

Dál€ Fme 2x během roku sváželi
železDý šíot,Jako ob\yk]e to bylo najaře
a na podzim. Tímto bychom chtěli
poděkovát občanům za po§k}tnutí šrotu,

V l€tošním íoce j sme !ýíždě]i celkem
k ]] požárům, ke čtyřem v našem
hasebDíD obvodě (Vlanovice, Přibice,
Uheíčic€)a mimo něj k dalším s€dmi,

Také se udělalo mnoho práce Da

ha§ičce, svolaly se brigády na opráW
nájezdu do garáže a na z.vedení

Naši důchodci využívají §vého časú

ik zájmové činnosti, V li§topadu se
konal poslední zájezd do Čalova, avšak
již s menším Počtem zájemcŮ. Zato se
pořádalo "posezení u káť' dne 1 ].]0.,
kde se naše důchodkyně zab]foaly

háčkováním vánočních ozdob. Dne
8,1l. se konálo další posezeDí, na

l1eíém tentokrát byly předloženy
\.ýborné zákusky pečené p.Zeklovou
s podáním receptu, své bohaté
zkušenosti předalá i p, Bednářová
s prakticloými ukázkami a s r€cepty.
T€ntokrát §e sešlo l6 důchodkyň,

Na 6.]2. je připraveno N4ikuláš§ké
pos€z€ní' a na 13.12. je plánováno
posezení u ká\ý'. lnformace ,i§ou

Wstaveny v obchodě u Toncíů
avcukíáíně ! Killing€rů,

Ma8netoteíapie wtžili dosud
všichni zájernci a v tomto směru s€

bude pokrařovat,
l

kanalizační přípojtT. Wměnila se §tará r J,N.a D,H.

-.."-._-.-1", l,nr

řrí

€

okná za nová plastová, instaloválo 5e
plynové topení, pokládala se dlážba,
opravily a zateplily se vchodové dv€ře
a postupně se malují pío§tory
zbrojnice,

Za dotaci, kterou jsme zí§kali od

Jihomoravského kraje, byla pořízena
nová elektrocentrála, kálové čerpadlo
a objednali jsme čtyři zásahové přilby
a dva trhací háb.

V nastávajícím roce se budeme
zab]foat dalšími opravami hasičské
zbrojnice, před€vším stře€hy a hasičské
věže.

Za zmínku také stojí, že 15, ledna
2005 bud€me pořádat Hasičshý ples, na
ktený Vás tímto srdečně zveme.

Illub důchodců

I0

RB

vranovicky občos k



Lélrórncr

Vážení á milí spoluobčané,
od žáří se změnilá provozní doba

mísnrí lékárny -je celý Ýden stejlrá od
7.30 do ]5,00 s půlhodinovou polední
pauzou 1],30_12,00.

co vám může lékárna nabídnout7
v České republice je schváleno několik
desetiti§íců léků a každá lékárna má na
skladě běžný sortiment léků, který
předepisují lékáři ž nejbližšiho okolí,
Přijdete-li v dopoledních hodiná€h
s re€eptem, kde je Iék, kteď není na
skladě. bude pro Vás doobjednán
a můž€te si iej vyzvednout rýž d€n po
]4,00 hodině. Pokud nemáme někteqý
lék v odpoledních hodinách_ je dodán
druhý den ráno.

Dále zabezpečujeme i lélq, které
,- jsou připravované Ý laboraroii,

'takzvane ,,na délanl-, Zd€ ve
VranovicíCh laboratoř pro lékárnu
nemánre, ale protože jsme odloučené
p.3coviště lékárny Arnica v Poho_
ř€licích, tyto připíavované léky
zajistíme zde a pro pácientajsou u ná§
k vyzvednutí během 1-2 dnů.

A v neposlední řadě lze v lékárně
Wzvednout i zdravotní pomůClf - ať už
toj§ou obvazy, berle, hůlky a nebo také
speciální pomůcky při inkontineDci,

chtěla bych se zmínit io doplatcích
na léky, N4y lékárníci §e již několik let
sDažíme. aby bylv zaved€ny pevné ceny
léků. To by pro pacienta znamenálo, že
ve všech lékárnácb dostane lék za
stejnou cenu a t€dy ise stejným
doplatkem, Tato snáhá však stále
zůstává jen snahou, Během roku §e

- mění 4x sazebr,ft úhrad Iéků od
pojišťoven a aby toho n€bylo málo. tak
během roku se mění i ceny léků od
výrobce, A V této finanční džUngli
zůstávám€ my lékárníci a máme

Wsvětlovat, proč j€ dop]atek \.yšší
(občas i nižšÍ) a Zároveň !y pacienti.
kteří porolnáváte, kde j§te kolik
zaplatili. Rekla bych, že je to
nepřú€mná situace pro obě strany, ale
můž€me jen čekat, že se snad jednou
pevné ceny léků žavedou,

ZáVěrem bych Vám chtěIa popřát,
abyste dveře kteréko]i lékárny otvírali
§píše proto. že sichcete zdraví Upevnit
a něco si preventivně koupir, než že je
tř€ba Vašemu zdraví,,pomoci" a musíte
sil,yzvednout lék na recept,

l N48r, ]va Rapcová

750 lei Vrcnovic
Milí občané - čtenáři
Všichniji§tě víte, ž€ v roce 2007 to

bude 750 let od pNních informací
o exi§tenci obce vranovic€,

Dovolujeme si Vám toto
připomenout vzhledem k tomu, že
máme v úmyslu \ydat pamětní knihu
zahrnující celý his(orický vývoj obce,
Dne 14, ]0. se s€šla skupina wbraných
občanů, kteří by se měli podíl€t na
tomto dfle, Píacovní skupjna navštíví
okresní archi\.Y a bud€ zajišťovat
iDformace o vránovicích všemi cestami.
skutečno§tí je, že někerá témata
nemáme obsaz€na a hledáme schopné
občany, Některé části bldou tvořit

st€jně tak hledáme nejrůznější
materiály Ýkající se dějin naší obce,
kteíé bychom mohli qlržít k doplnění
již zúmých §kutečností, Jedná se
o maličkosti, které nám mohou pomoci
při psaní této knihy, V zásádě se jedná
o rodinné zápisy, zápisy organizací,
dopisy, pohledlri(e. fotografi€,
novinové články, popřípádě informace
od Vás íUčně sep§ané s tématikou

o orgánizadchI sokol, orel, Český svaz
žen, myslivecký spol€k, Mo rybáři,
politické strany, vše€hny ke.é ve
Vranovicích působily od roku ]9]9,
maleriály o svážácích a pionýrech
a nrládeži v době první republiky
a protektorátu, máteriály o existenci
cukrovaru, Cikorky, pile. cementárny
a Fruty, některé spollq jako ČeskÝ
sportovní klub, Dobročinný §polek,
N4ísní domovina domkařů a malo-
rolnftů, sváz bojovnftů 2á svobodu,
iníofinace o le8ionáříCh a padlých
vojín€ch za ]. světové vállry,

Je zřejmé, že se jedná o šřoký
rozsah působnosti a proto věříme, že
mezi občany ie řádá zaiíínávých
mateíiálů a p.oto pro§íme o jejich
zapůjčení, popřípadě s€psání. Vešk€ré
materiály prosín př€dávejte ing,
Pražákovi, kíonikáři obce, od \ydání
tohoto čísla. Budeme s€ snažit
i navštívit naš€ starší občány (pokld
neodmítnou) a zí§kátak od nich
zajimavé znalosti. \6em občanťlm
děkujeme předenr, o wsledku Vás
b deme informóváf

l kronikář obce

sportovní komise při oÚ Vranovice
uspořádala ll, ročnft tenisového
turnaje Ve čtyihrách, Zápasy se hrály na
tenisovém kurtu u k€lblů v měsících
srynu a září, Celkem §e zúčastnilo ]0
dvojic. \Aledem k počtu účastnftů byl
zvo]€n systém na 2 po.ážry, cožv praxi
znamená že jedna porážka nevadí

a poražeDý může být ještě na druhém
místě. Zápasy probi]raly ve sportovním
duchu a bojovalo s€ o každý míček, Bez
zaváhání p.ošla turnajem dvojice Rádek
sedláček st, a Zdeněk ondráček. Na
druhéIn místě se umístjli Ruda zouhar
a Jarosláv Mrkvicá, Ná bronzovém
stupínku skončili lng,Jiří Hrabec a Ing.

]an H€likar, Na snímku předávání cen
dvojicím na ll, a lI]. místě,
l petr coliáš

Turntri v tenise

vídbóic]ťí óbčdšník ]l
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V€ dnech 16. - 23. l1,20M byly
proved€ny rychlostní zkoušky soupíav
Pendolino. které náš€ ž€leznice
nakoupila v zahíaničí, soupratry jsou
velmi ladné a přesto. že prokázaly
určité nedostatky, měly by slo!žit
v brzku k urychlení dopra\y přes naší
r€publikl. zkoušky byly plovedeny na

trati Břeclav - Vranovice - Hrušovany
u Bína avúseku Šakvic€ bylo dosaženo
max, rychlosti 237 knhod.Po výstavě foto8rafií pana

Varmužky. kterou jsme nedávno
navštívili, konala se dne 26,11.20M
vernisáž výstaw obrazů pana Jiřho
Hošpés€.

Mohlijýne shlédnout řadu obrazů
mtadého malře, kteď su]j volný čas
věnuje tomuto Uínění. Výstava střídá
obrázky zachycljící symbolické stavby
našich měst, náměstí a uličky, zátiší,
květiny a zajímavé máIby uměl€ckého
směru kubizmu, které jsou kopiemi
známých mistrů.

Výstava, kerá není jeho pNní,
př€dstavuje íovněž pěkně uspořádanou
šarži obtázkú, kde část je ve staw
zrodu (z dovolené r. 20(X) a vyžaduje

Po kresbě perem další ztvárnění do

Možno říci, že výstava v naší
knihovně je zajírnavá a doporufuji ji
občanům k€ shlédnutí.
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ndr MÚa 6oášavá, Bauch)lá Rlžena. ceE 5,- Kč. v|chází: od cgýl,a 1993. Či§b občl6nfr! 4. nísto ýydálívaDýice dnc 8- 12. n04 wávělkA dalško čbh je 2a. 2. 2!n5.
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Holešínský Lukáš
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Kejčiřková ubuše

Pražáková Bož€ná

Trávníček kaťel
Wálteíová ŠtěPánka
ČáPounová B|ažen.
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Jandá§ková Růžen.
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