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slovo starost

vážcní občané,
dovolte mi několik iD{on ací

k investičním akcim,

aoy d kanarizocť: oProti nrinulťntU
občasniku byla píovcdcnir kaltilizacc
n3 Ulicích Rrižová a K tfati, Rciliznce
lnoc ncponrohla vzltlcdU !ě(hto ulic,
Povrclt bude tedy 5nížen a navežen
štěrk, irby na ulicích nestál3 voda, Dalši
poklok je znát Da stavbě čistííny, Zdc
byly z3alNovány a zabetoDovány

]edlrotlivé koDrory, Celko\,á Velikost jc
]0 x 40 m, bylo spotřebováno 36 t o.cli,
V dalši části loku se budc lloktačovat se
siavbou větve A, tj, Ulice l'ouzdřanská,
U Floíiánku, Dlouhá, ŠkolDí až po Ulici
K n,ati.

Plynofktte: zte čekámc Da

stavební povolení, Vcškeré podklady a

náležitosti byly Předány na stavcbní
úřad Pohořclicť 30.6.]999. Nir záklidč

_ líbčrového řízcní budc \ryblána
fiíl]rapro realizaci- Rádi bychonr část
této akce Provedli.ještě v letošníln .oce,
Další část obce závisí Da stavbě
koridolu ČD, kdy budou !, .ánl.i Píací
V kolejišri Uloženy chíálričI§, pío plyn.
Píácc na stavbč V žcl, st, Víanoviccještč
nezačaly a investor .již požádal

o ProdloUžcní Planrosti stavcbního
povolcní do 3].]2,200]. o dalším
posrup búdcte Včas info nováni,

odpody: §tále akttlální
diskuťovaný Píoblém, Plarí obccnč
závazná vylrláška č, 3,98, projcdnáni a
schválcna oZ dnc 27,5,]998. Prorože i
plarlra dlc váhy nčkt(Ťýlrr občanům
nc\ryhov jc, blldc oZ hlednt lhodné
řťšcni, kicré by Plitilo od ],].2000.
Žádrlnrc občany, aby s\,é připomíDky
doíUčili píscfilrč na obccni úřad, T}to
budou t]rhodnoccny a plojcdnány Da

Vťřcjném zascdání koncem roku a
poPř, zapracovilny do nové lThIáškY,
Abr/ ol,čané nrohli q/užívat poP€lnic

Pn:lběžnč, jc již od ].8.99 svoz kiždý
rýden. PaUšál to ncovln ní, ki|a zůstanou
raky stL,jná (cn sc rozdčli], zaplirtíNe zi
vývoz n.\,íc jen lrraniPulaci (]2,-l(čJ,

odpadnc redy cesta ke konte.jne.u na

dvťlr obecnfllo úřadu s klrelíkon a

konteincry využiiete na odpady, krcíé
nevejdoU do Popelnic, Ještč několik
slov k paušálnílrrll poplatku, který je
(vcdlc íraniplllačního popIatku a ccny
za kila) součástí c€ny za svoz, V této
částcc Jsou veškeré náklady na píovoz
vozide|, tj, cesta ze skládl§] do obce,
jízda po obci a ZPěr na skládk{l, Tuto
tlasu musí Vozidla Píojer ať jc v obci
přistavcno popelDic 6 ncbo 600, při
Daplnění nnlsí auta záicr na skládku
nčkolikíát,Vloňském rocc avpolovině
t,., dopláccla otJec ze svého rozpočťLl
část tohoto PaUšáh. Kdyby došlo ke
znrťnšťní počtll plárců, nrusel by §e
tento poplatck zwšit, aby Poktyl
sk rcčné tráklady, Protože docházelo
k iNalélnu Pieplňo\,ání kontcjncrťl ná

Plasty, byla dvě nrísta Posílťna o další
kontcincl, 

^ni 
to yýraznč ncPomohlo,

Po dvounrčsíční přcstá\,ce u5cdli
žáci naši záklildní školy oPčt do svých
lavic, aby pokračo\,ali\,ť školni práci,

Alc dříve, než ná!n 'zaZVoDikr',
n scli ieureslnícia s Dimi naši Pro\,ozDi
Pla covn íci udě lat kus Prácc Přiopravč a
úklidu tiíd ve Všech třc.h blldo\,ách,
V budovč mareřskó školv b),la

\ynralována jcdna tříd., nitřclti okna
do Ulicť Školní, byl zavcdclr donrácí
teleí'on a pořízcn náb}.rck do novč
zřízenéjidelny Pro nLjmcnši dčti,

V budově základni školy
U I'loliánka sc .o!,Dčž InJlovaly dvč
tiídy, kUchyně s jídclnou a chodby, Pío
žáky šestÝch a pátÝch tříd LJyly rovnčž
vymalováDy učclrny v hhvní budovč
školy, Dále Pak byl narřcna oknil do
ulicc Školni, Podařilo sc Zajistit opravu
srřťchyv bý^alé školníjídclnč, klcrá na

vn.ijší rckonstrukci tep^,ť čeká,
k začátku nového školni]ro loku

jslne Pro žáky Připravili přel§aPťní
v podobě nové iazykové llčcbny pío 20
žáků, tjčebna má no!"/ nálr}.tek a hlavnč

Zaěal
šlrolní rolr

vídnóvički óběďnik



s]ovo stolos/y začal školni rck stravné bude hrazeno kícditnííl

žádáIne tedy občany, aby Plastikové
lahvc před Uložcnífi do kontejneru
pošlapali (otevřťné). Tím §e značně
zmenši objenr lahvc a prostor
konr.,jncru je hosPodáílrčji !ryužir,

olrccně záVazná rryhláška =
plaktický zákon, Planrý pío úzenrí
obce, tak jak platí zákony, schválellé

Parlamentťír pro úzenrí ČR. Např,

zdravotní Pojištčni platínc, i ktlyž

Na zá\,ěr nčkolik s]ov ke ,,svobodě",

Jak řekl T,c.]\,1asaryk - ..svoboda
jednotlivce začnrá t3m, kde končí
svoboda druhaho",Totoje třeba mít na

Paměti Při jakénrkoliv jednání, krcrú by
se mohlo doďkat někoho drúhého-
souscdův Ulici. nr aj irclů vcdlcjšich polí,
zahrady aj. NejlcPšíjc dohod3 Předem,
ať už se iedná o srivbu (Plot, Přístavba),
výsadbu strofiů, sklizeň ovoce 3rd,
Domálrání se ,,s{ých Práv" Přes obcc či

iiné úřady \,čtšiDou nic nclTřeši,

Problém scjeD oddáli. V iéto soúVislosti
byclr se znrínil o postavení starosty
v obci, Náš volební sysrén (pončrné
zastoupeno a zákon o ol,(ích (§ 52)

určují, že starosta \]konává a píovádí
lozhodnutí obecniho Zastupirclswa,
oprori slovelrskU, kde jc starosla volcn
přímo občany a z3stuPitelstvo má jcD

iako,,poradní" orgán. je moje postavení
rozdílné, Moltu tedy Pomocijen radoú
čis\li názotenr a odkázat stčžovatcle
na příslušné úř3dy či soud, přitonr by

vše \yřeš;la včasná dolroda.

r oldřiclrVybír3l- starosta

Nelze
2Ctpotnénout
1. září 1939 - Německo napadlo
Polsko. 3, září \Thlásila Anglie a
Frán.ie Německu válku.

. září 1944 - 55. fýročí slo/€nského
národního povstání

'] říien 19 ] 8 - zřízení Českosloven§ké
l€publiky

]7- listoPad ]989 - desáté výročí
'lymanění se z komunistického

područí

hovorové souPía\y pro žáky a ovládací

Pult Plo vyučUjícílro, lnvesticť do
jazykové Učel,ny Přcsáhla ]50 o00,, Kč.

slibújenre si od ní předL,\,šim zlePšcní

Podnrilrck ptD [/!kLl Cizi.h ]azyků,
možnost lépe Proó,ičovat konvelzaci,
výslovnost . slovni zásobu .ť již
něrneckého nebo anglicklho jazyka,

], září jslnc ve školť Při\,ítiIi 26

nowch 'p.Vňáčkil, které Povťdc paní
UčitelkaJana scdláčková, 5 očťkáVilnílD,
co se ve školc naučí, Usedaly tylo dčti za
doprovodu sťch rodičů do školní.h
1avic, Také jsIrre Piivíta]i 5,1 žáků \,e
dvou šcs.ých třidách nejen z traší ob.e,
alc i z h,aně, přibic a poúzdian, kteří
k nátí búdoU do školy docházet,

Pro piehlednost uvádílD, ktcíé tiídy

],A P,Uč.Janascdljčková
2,A P,uč, M8r, Ronrana Nťčirso\,á
3,A P,uč, lúdntila Doležalovii
3,B P,uč, Dignral lftcblová
4,A P,uč, Kvčtoslava Uhlířová
5,^ P,uč, I_ibuše Klejčiřiko\,á
6,^ p,uč, ltígr, svatava odložilíková
6,B p.uč, RNDl,Jindři.h Hnízdo
7,A P.uč, M8r, Marie Lucká
7,B p.Uč. Zdeňka Říhovská
8,Á p.uč. Yveta Lásková
8,B p.Uč, Pavel Plch
9,^ p-uč, M8t, Zdeňka Ševčiková
9.t] p,uč, M8l, Blanka Bcřtrlšová
9.c P,uč, Nl8r, Ma.ic stcklcinová

Jak je Patnré z přcltledu, nráDre na

škole tii dcvář třídy, K rozdčlorí dčtí
došlo z dlivodu sDížeDí naPlněnosri tříd
na pnimčrnou hránici (24 dčti) a také
z d],ivodu v},tvořit nejoptilláhtč.jši
podninlq pro přípravu 'dc,v;jťáků" na

búdouci přijímací řízcní na stiední ři
odborDé školy nebo účiliště,

podstatnou znrěnou k začátlcl
nového školního roku ]999,2000 jc
změna orsanizačni spočívajícíV tonr, žc
Základní škola má pláVni subjckrivitú a

vstupujc do právníclr Vztahti sll l
jménem jako právDická osoba. so!částí
školyje i nrateřská škola, kteíá má dvč
třídy V niclrž pracují paní učitclky

Jan]rila Dvoiáčková, Anna Kropáčo\,á,
Blanka ŠťastDá a I]ana Uíbanová,

Znlěnoujť raki to, že školllíjidelny
Vede Paní [va l(oíčáková a znrěnil se

i §ystém V ilhradč PoPlatků za ýravna.

systénlem, rj, doPředU, Dťlvodťl

k zavedenítéto platb},.je několiki z nichž
![,ťdlne naPříkhd oPožděné Platl]y
nčkterých srrávníků li |ěkolikanrčsíční),
finaltčlrí zitižcní a jinó,

Jilk bude vypadar no\lí školní lok?
otázka, na kte.ou sť ncdá jednoznačnč
odPovčdět, BUdcme Usilovat o to, aby
byl lcpší, Iiinesl dělťnr hodnč noli(h
poznatků a nás oboharil o lrové
zkušeDosti, V knždém Případč budcnc
rcaIizovár vzdčlávací píogíanr školy
tak, irby hl3Vní (ikoly byly splDěny, živor
školy zpťstří i ninroškolní akcc,

Přincjmťnšún Vc stcjnón tozsahu jako

v uplyDulúrn školním .ocť, Bčhcln
nrčsíce září a řún3 z.inou pracovat
nePovinné picdnrěty a kroužky
s niznýnr zanrčřcnún, Jcjlch výčet je
náslcdiljící: 5Portovní (2, tiída),<
sPortovDi a Pohybové aktiviiy Pro žáky
3. tříd Vede Paní učitelka I-Udmila

Do|..žalová a Dirgnrir Kneblo\,á,
počítačofi kroužck Plo 4, a s, třidy
Vede pání učitelka Mgí, svatava

odložiliková, Pan I'aťdD., Vlastilrril
l(roPáč, qitvantývede Pani učirclkaJana
sedláčková, zdravotní tčlcsnou
vÝclrovu pro 4. a 5, třídy tedc pa[i
učitelka Ljbtlše KrcJčiiíková, rancční
pro starší dívlqvede parrí UčirťlkaYVcta
Lásková, sportovltí Pro starší chlapcc
vede Pan učitit P3vel l'lch, základy
adnrinistratiw vede Pini Učirelka N4gr.

Romana Ncčasová, cykloturisticlÝ
kí(Nžek vcde p.D učirťl RNDr.Jindřich
tjnízdo, šaclroq vcdť pan Pirvel

Šťastný, rybář§kývedť pilrJ.tn Hanuška,
součnsně začnc na školc !,ýUka 

-nťPovinného Přcdmčtu nábožcnsrVi Vc

dvou skuPinách v l, - 5, riídč a 6, 9,

tiídě,
Pedagogický sbor školy posíli Pan

Učlrel RNDr, ]indřich Hnízdo, který
budc v,v!čovat matcmatil(u a fyziku,
přichází také Pan učirťl N{gr, l'ctí
l(adlťc a žáky budc Učit iazyk aDglickýa
zcnrčPi§,

Školní .ok na plnhu Dovóho

tisícilctí bylslavnostnč zahájen ajiž pío
žálry, Učitele, alc iVás rodičť začiná

každodenní 'kolotoč školníclr

Povinností, Nán] VšeDr přeji, aby ro byl
ve Všech smčícclr školní.ok úspčnrý,

r PnedD.,VlastimilKroPáč,
řťditelškoly

vfunavický občdsnik



slovo lélrcře Ncše bez

s DástUPenr podzinN 5e posnlpnč
začDe z[,šovat Počet nemocných dčtí a
mládeže, Z\"ýšení qískyru, zvláště U

onemocnění dýchacích cest, soUVlsí
s nástuPem děti do školských zaříz€ni
(od N4Š po ýřed!tí školy a učiliště),
znrčnou složení původců onemocnění,
při znlčnč kolektiVni]ro zařízení první
vstup do l\,íŠ, Zmčna školy, násrup na
středni školtl,

otužováni. nťpodccňování pNních
přízĎakťl onenocnění. pestíá sťava
s dostatkem vitaminů a mineíáhi,
zachování zásad hygicny, tčlcsné
ďičcní, dostarck odpočinkU, ponrohou
snížit rizikó on.ňo.Dění,

Když čtenre v novinách a slyšíme
V telcvizi o nebezpečí občanů Při
povodnich, požárech, zeInčtieseních,
iornádcch (ncchci hovoiit
ekolotických dopravních katastrofách,
q/lruších plynu apod,), uvčdomrúcnrc
si, že naše obec a okolí ncníq,stavcno
těmto DebezPečím, Je tielra si však
Uvědomit, že může k některým
nebezPečným 5ituacím dojit av lomto
Případč bychom méli blh připraveni
k provedení Ulčitých opatření, aby
násIedky ncbyly tirk na8ické, 

^láštěna lidských ž;votech, Týká se to
předevšíN Požárů, v mimořádnýclr
případech i záplav v okíajových

Jako každá ol,€c, tak i my jsnrc
!]rlrav€ni siíénou, ktcrá slouží
k U pozorlrční všech otlčanťl na určité
ncbťzpcčí danou znčlkou, Do
minulého rokujsnre slýchali 5nénu 2x
do roka, kdy byla Prováděna
zt<ouŠxn a to jednak zjara a na
podzim v poledních hodinách (1a0

lteřin).
V letošníln roce jsme již

ně kolikrát slyše ly.j€dnou pře lušova ný
tón sirény po dobu 1 minuty, což
zllamená požánrí PoPlach. V tomto
smčruje tř€ba vědět, že náš požátní
sbor\yjíždí k požáŇm ido někte.ých
okolních obcí ve směru Hustopeče,
Šakwice, Pohořelice a si8nál dosrává
cestoU sirény, kte.á je ovládána
elekt.oniclry z požárnfto sbor
8ř€clav, K romu je našc družstvo
\,ybavcno íádioYým spojcní'rl, Po
kreíénr dostá\,á zprávu, kamjet,

Pro příPad Požáru v obciajinélro
llebezpečí bude použito dosavadního
způsobu iníormace občaDů, tj.
místniho rozhlasu, požá.ni]ro sitDálLl
a hlášení, Při vzniku požáru jť rřelrá
rea8ovat rozvážně a rychle, zvážit síly
a udělar všemožné k uhašení,

tyPU A či B, Se 
^ýšeDým 

počtcm
dro8ově závislých děti 3 nládeže
stouPá riziko onemocnění či přcnosu
orremocnění, Účinnou ochíanou jc
očkování, 3le je pončkud dražší než
osratní komplel očkoválti (3 dávlry a
přcočkovánil.

v nutném příPadě Volat na číslo l50,
V dalším vynést na bezpečné nristo
vš€, co je nrožnú, zvlášrč pak
přednrěty ohrožující okolí tríbuchem,
hořl;rviny a jedovaté ]átky, V}rr'ést

zvířnta a opustit hořící budovu,
V k.ždéljr případě je nutné Uvo]nit
prostor pro činnost požárníkli,
prostředlq rychlé PoDroci, Do
bezPečDostítích opatření patří
VyPnUtí el, p.oldu do objckttl.
uzavření přivodu plyn (až brlde

P.o Porřcbu obce byl zpíacován
povodňový plán činnosti obcc, který
mťlže být aplikován i na jiná
ncbczpcčí z lrlcdiska evakuace osob,
zdravotnické zajišt(rllí atd, Rozlišuje

I. stupeň bdělosti a ohrožení
(DeozDamLúe se)- fýška hladiny toku
svr3tky, židIoclrovický mosr 24o cm

ll, sfuPeň pohotovost (oznamuje
se)_ \r'ýška hladiny Z70 cm

lll. 5tUPeň ohíož€ní (oznamUje

5e) - \"ýška hladiny 3Zo cm, lm Pod

Následuje svolání Povodňové

pro informovanosr občaDů
upozorňlúeme na některé další
§itnály:

Nebezpečí zároPové vlny -

Přerušovaný tóD siíény po dobu 2
íninUr, pío obce siruované Ve směrU
toko vody z poškozcných přehrad.

Všcobecná v]iýrah3 trvalý tón
sirélry po dobu 2 nrinuť

Katastlofa - ko lísavý tón silény po
dobu 2 minut,

Pro všechny případy bude
použito místního rozhlasu pío
hlášení. Není však rřcba se olrávar
tčchto situací.

l BP

specifickou obralrou ptoti
nemoccm je očkováDí. Dovotún si
upozornit rodiče na možnost
nepovinnélro očkování, očkování proti
ilrfckci Hae,noplrilus ;Dfluenzae -

původce ž;vot olrrožu.jících zánětťl
hrtanu ú nralých děťí. Do l loku dítěte
§e očkuje 3x, poté se v ]8 měsícíclr
přeočkováVá, u dětí sta.ších l roku se
očk!úe.jen rx,

Podzim a zima jsou vhodným
obdobím pro očkování p íoti k|íšťoVéNú
zánčtu Dlozku, základní očkování
přcdstavújí 3 injekce, aplikované
v roznrezí ]-2 nrěsíce a 6-12 měs,,
přeočkování po 3letech, L] tohoto
očkování třetí injekci a Přeočkování
hradí Pojišťovna.

Zvláště Pro dosPívající mládež,
která se zdrž!úe jednak V zájmoyých
seskUpeních, jednak naVšrěvlúe střední
školy či učiliště s Velkým počtem
studentů, je dopoíučeno očkování proti
infekci meningokokem - Ptivodcem
zánětu mozku, očkováni jc
jednorázové s přeočkováním po 3

V dnešlrí době nelze podceřrovat
ani nebezpeči onenrocnění žloUtenkoU

Zodpovčdní íodičc zváží možnosti
přcdcházcní nebczpečným choíobám.
Poktld se pro očkováni íozhodnou,
nlohou sc dol]rluvit s ošctř(úícím
lékařg na vhodné očkovací látcc a

vldnóvjťk óhědšbik

MUDr, Glierová



vranoviclré nódrcrží
zóležitosti

VšechDo má svťlj čas trvání, Tak ito
naše nádraží prodělává změny pro další
století, Co dříve bylo moderní, dnes
zaostává a neodpovídá požadavkům

dalši1,o \4ivo.je společnosti,
VIiv na íozvoj stanice VraDovice

měla fistavba mísrní dráhy do
PóhořPlic v ft]ce 1895, s t lto st3vboú
nádražiště byla spojena {istavbá
topírny ivodárny (Da fotografii), V roce
1926 byla vodárna \],baveDa siIným

elektromotoíem k čerpálrí vod]r

s áUtomat. \],pínáním a zápínálrím, Dvě

Zub čcrsu
udělcrl své

všechno má svou živonlost. To
se oýká i střechy fa.ního ťlřadu ve

Vranovicich, ví€e jak 80 let \Tdržely
kro\y ná fanrí budově, než se
konečDě přistoupilo k celé
r€konstíl]kci 5třechy, M.lteriál, na

kte|ý přispěl ioÚ, bylzakoupenjiž
předem, oplava se uskutečnila
8.a9. čeNna za pomoci obělayých
občánů z Vranovic a jednoho

z lváně, Byly súndány tašky a
sneseny kroly i láťovi, 3 placovníci
z čejčskéfitnly svařiliželezné krotry

a ítalíř z N4utěnic provedl nátěr.

Ještě druhého dne byly položeny
očíslované tašky á rak přikryra celá
střecha. Dva dny nato 2 pokrývači

střechu upravili a omnzali korýtka,
Všem, kt€ří pomáhali, patří dft.
r B,l,

Ďádrže, umístěnyv budově, nrč]y obsah
98 m vody. Další rozšířelli stanice bylo
spojeno sÉ ýavbou druhé kole.je v roce
]927, kdy byly zřízeny betonové čisticí
jánry V kolejíCh a lpravena čási
Vodovodniho potrubí se dvělna vodnimi
jeřáby, Řada pimětníkťl jistčvzPomenc
na způ5ob doplňoVání telrdú Vodou při

zastávce vlaků oběm. směíy, Na

oblázku je pattná demolice budo\ry,

kte.á je počátkem rekonstrukce celého
nádraží
l

llNDí čeNnová neděle, Dopolední
Bohoshlžba končí pdvodem přes obec
s tíojim zast3vením, VyqýčeDá cestá

zelenýni Větvenli. postáVena okáře
naji svů.j náboženskÝ tr/znaN, kle|i
v tradi(i ud.žujeme i v naši ol}ci a to i

přesto, že počet věřicích béhem
někoIika desetileii ktesl,Je Boží tělo,

Z his&]íie Inožno (vést několik
čísel, V loce l933 bylo V obcii

. ] 87] katolftů

. ]2 občanů českobrarrského

. 7 obč.nů československého
vyznání

. 5 občanů izraelského |rznáni

. ]9 občanů bez \ryzDání,

Dnes |e]ze říci. kolik je věřícíCh,

Aktivních katoliků v obci je asi 6 7%.

KoInUnisnlus ovlivDil svoji areiStickou
9/chovou Pokles Věří€ích. lJlěl snahu

v lidech trytvořlt silného ducha,

nedokázalvšak tuto teorii uplatnit vždy
a te všech siruací(h. Dnešní doba,

vyznačující se demokratizačnínli pNky,

4/značuje §É i svobodou náboženského
\.Yznání a jelr poma]u se akliviZLie
V myšlení 1idi,Je nejhezči nn tom to, ž€

ob€c žije řadotl akcí, kreré dříve nebylo
možno tlskut€čnit -áť jsou to koncerty
v kostele, působení pěveckého
uskupeni, plimice, účast stárků a slárek
na mšiatd, Lidé záčinajívěřit, poií€btúí
silu k životu, Bůh přichází znovLl do
rodn]y, kam přnráš' piedevším ]ásku, 

^

B,P.

úctú, cit,
l B,l,

vrdnovicw óbčasník



Bytíř kcrnovniclrého řódu
Vzhledem k tomu, že se jedná o

vranovicého občana. s potěšením
uvádíme několik řádek z jeho
personalistil§.

Mgr. Faměra Přemysl se narodil
8.12,1963 v Mariánslcých Lázních a
pokřtěný byl ve Vranovicích 2.7.1967.
NavštěVoval naši základní školu a pak
odbomé učiliště v profesi obráběč
ko\t, Po vojenské základní slúžbě,
kterou odsloužil v letech 1982-84, se
vrátil do Krá]ovopolslcých strojíren
v Brně, kd€ pracoval do roku 1985,
V letech 1985-90 pracoval V JZD
Víanovice přidružená yýrobá lvaň,
současně se záměstnáním studoval
solJ s maturitou. obor mechanizac€
zemědělství, v ro.e 1990 v dubnu

^|'nu"toup;t do Lidové demokracie Brno
jako redaktor. Dne l9,10,1991 v§toupil
do R},třského řádu křížovnftů
s červenou hvězdou a po roce začal
studovat teologickou fakultu.

V politické činnosti založili spolu
s p, Františkem Rausem a §vojí matkou
v prosinci 1985 cs. Iidovou stranu ve
vranovicích. působil v občanském
výboru, po roce 1986 po volbách byl
členem oz a dále čIenem ov csl
v Břeclavi.

Vstup Mgr, Faměry do řádu byl
§hodou vš€ch přízniv,ých okolností.
V každém případě jeho rozhodnutí ke
kněžskému povolání je v,ýrázem jeho
myšlenía touhy po §myslú života, ikdyž
jeho rozhodování ryžadovalo osobní
sebezapření. My§lím, že je potěšením
pro \Tanovické občány to, že z našeho
středu mladé 8eneíace Wchází další
kněz - r}tíř kanovnického řádu, který
bude napomáhatVšemtěm, kt€říbudou
potřebovat v životě duchovní pomoc,
Nechť mu Bůh napomáhá vjeho práci,

B.P,

Elrotechniclré muzeum

váženíobčáné.
na oÚ §e prostřednictvím okresního úřadu obtátilo Ekotechnické muzeum

Praha, které provádíprůzkum a dokumentaci historických hnácích a en€rgetických
strojů v Čn z let 1800 - ]950, snahou je zdokumentovat a zachránit pro další
generace t}totechnické památky, Kdo by měItako{ý stroj doma nebo by o takovém
věděI, může to nahlásit na obci, popř, na adresu muzea, kteráje kdispoziciná obci,

l

vrunovický obcasnik

oldřich Vybíral - starosta

Líbí se rrtín
rre vrcrnovicích?

Vysl€chlajsem n€dávno ná nádraží
rozhovor dvou rybáŘi|

K..,Gproýé slova)|, tady mají teda
bordel na tom nádraží - to se teda
neuvidí na €elé trase do Bína ani do
Břeclavi, Kdyby €hudáci, co jsou rady
napsaní, (pamětní deska padlým za Il,

světové váIlf) Viděli, jakou májí kašnu
před sebou. (nádoba na odpády) ajaké
pozadí. ty růže neviděly moryku, co
tadyjsouIale to není nic plotitomu,jak
to wpadá před nádíažím. To je teda
vizitka Vranovic. Každý, kdo k nám
přú€de vlakem. si mtlsí zkazit dojem
hned jak \ystoupí z vlaku,

snad někdo namítne. že se nádraží
bude opíavovat - ale kdy? Vžd}4 ten
nepořádek je ram stále, B]^rá dobúm
zvykem, že v sobotu každý Gkoro
každý) si př€d wým domem zamete.
Kdo zametá tedy př€d nádražím? Teďje
hodně n€zaměstnaných, Těch, kteří
nemohou práCisehnat, itěch, co sejim
nechc€ dělat, protože jim podporá
v nezaměstnanosti stačí, co kdyby tak
na obe(ním úřadě řekli: ano, peníze
dostanete. a]e uklidíte různé obecní
plochý'. Např. chodnft od oÚ k€

kostelu, Tam pod prvními lípamijeuž
zase hromáda listí a bude tam tak
dlouho, až sito zase lidé budou plé§t s€
skládkoú smetí a budou tam dávat
i silonové tašl§] s odpadem, jak
poďedně.

Já vím, ten oepořádek dělajíjeĎ á jen
lidé. Ale kdyby Ýiděli ásPoň někteří, že na
úklizéném místě by tenjeho kelioek, papn
aPod, bylo moc vidět. snad by hó hodil do
odpadkového koše (kdyby taN byl),

V nášen okolí isou hezčí a úpraveněiší
vesnice, Proč byto ĎeĎohlojít iU nás?Jistě
bynás vránóvické občany těšilo. kdyby5e

Pisaťelka je známó, článek byl d1ručen

těsně pied uzávěrkou, tgkže oťázka
nódraží se objeyuje dvgkróť.

prodám levně několik rol
nepí§kované tel. lepenky
a vstřikovací čelpadlo na

traKor 30í ,l (3válec),
Tel. 0626 433 4,18,



Není hcsič icrlro hcrsič

Pod pojínem hasit se nám lYbaví
dzné staly, Někteří mladícichodí hasit
žízeň k Andulce, někteří pracují pro
bezpečno§t občanů. Ti druzí v tomto
loce byli již 4x u požáru. V čeNnu
lyjížděli2x- ná Pouzdřanskou step a za
fotbálové hřiště, v červellci za vodárnu
na požár sena á v srpnu do Přibi(. kde
hořelo obilí,Rychlým zásahenr nedošlo
k velt ím škodám. Dobř€ pracovat §e
Však člověk musí naučit, A o tom, že
naše ml3dé družstvo lná snahu. svědčí
náor'ilry isoutěže, kteďch se zúčastDili,

V měsíci červnu bylo družstvo na
soutěživ BUlharech. kde skončilo na 9,
místě a V Drnholci na 7, místě, Ve
stejném měsíci se zúčastnil požární
sbor taktického cvičenív obiektu Flagy
v Hustopečích. E Přebíróní pohólu v Křepicích V červenci bylo družstvo

V Křepicich, kde s€ umístili na pNním
místě, Namáhavé nácviky a přípíavá
techniiqr s€ zútočila. Chlapci si přivezli
krásDý pohát. V srpDu pak soutěžili
v Bol€radicích. kde skončilina4, místě,

o dobÉm vedení sboru a tžtazích
svědčí zajišťování různých akcí pro

občany, pro obec a ostatní oíganizac€,
např. mezináíodní fotbalový zápas,

spoluúčast na organizováni Dnedětíapod,
Óenové si našli čas i pro sebe a

uspořádali zájezd na Víanov a Bítov.
kde společně strávili 2 dlly, V současné
době byli přúatidalší 3 mladí členové a
7áčíná se tvořř i díužstvo mladÝch
díVek,
l B.P, (Ro)

a skuĎina Ňletní]<ů na vranově

§

s sovcrtellrtI EVA
Nedávnosk.ukámnašich

dopisovatelů dostala zajímavá
informace| V knize "Nevítaný svědek"
uvádí paní lva Kotflá, že ve Víanovicích
u Brna prožila mládí ýýznánná česká
spisovatelka EVa JUíčinoVá , srudovála
v Paříži a ve Vídni a perfěktně ovládala
několik světových jazyků, Zemřela
v roce ]969 V Píaze. Přesto není
uvedena v žádném slovníku
spisovatelů, Napsalá sbírly poezie
"Psyché mluví a Mlhá nad růžemi ,
román ]en srdce" a další prózy -

'Povídky o lásce", "Návrat'- ajiné novely,
V roce 1948ještě \]šelv Brně \4/bor

jejích prací s názvenr 'Dlotlhá no(".
Cenné jso i její literátně hiýorické
studie: PoutDíci věčDých ce§t",
Podobizny spisovatelek svétové
galerie a životopisná studi€ ]ulius
Zeyer, život českého básDfta ,

Plodl]ě a pilně překládala
z angličtiny, francouzštiny, ruštiny.

[va JurčiDová, občanským jménem
Anna Weberová. s€ v 50. letech snažila
.iókónčir ro7§áhlou knihu o náíodním

obrození na jižní Morávě, ke kreré
shromaždbvala od mládí materiál,
Kulturní mo€ konunismu však před ni
uzavřel3 všechny árchi!ry a toto
pozoruhodné dilo nemohlo být

Prosíme touto cesroú pamětníky,
kdo o této spi§ovatelce něco Vi, májeji
knihy, fotografie, Ví,kde bydlela apod,,
aby informovali redákční radu,
případně aby podali informace i pal)í
Kotdé na tel. č,05 750 973
l P,s,

yronoýicky občosnlk



pcní vlcrslcr

co řício ženě, která se dožila 25, srpná
význáčĎého živonlílro jllbilea, obdiwjeme
jej í 3ktivitu, kelou ani léta životnicb strastí

svévlohyk nalřstvía vitvarné činnosti
dokázala s věkem šiíoce uplatňóvár
a Ý tomto směru wužívalá všechen svůj
volný čas. Věnovala se i oýětové práci na
vesnic'. Ieiím životĎím poslániĎ bvlá
uahelská práce, které se plně věDovala a na
!íž se Podi]ela v Uherčicích, sakvicich

Národil3 se v roce ] 9l4 v Blně, Bydliště
její.h lodičů bylo v Uherčicich. kde otecočil,

V roce l923 se Přesrěhováli do
Vráíovic, kde.hodila do obe(né školy,
V Průběhu docházky na Ďěšiankú
přestolpila ná reálku v Brně, Po nÉnfitě
ábsolvovala dalši rok na pedaEo8ické
akademii v Bfně, kde zGkálá !čitelskou

.r_aproba.i, V roce ]936 lrastouPila na misto
Učitellry v Uhelčicich. Při žaněštĎáni
pokíaao!ála ve šrúdiu za účelen získání
k%lifikace odborné učitelky z předmětů
matematika, &žika, .heĎi. á biolo8ie,
V roce ]944 se provdala zá Karla Koldika .

učitele v Uhelčicích, který byl před tíň Ý l,
]939 zataen 8estáp€Ď á Propuštěn po pŮl
loce, Byl zbaven učitelské Plofese a tak
pracovaIna obecníň úřadě vUbeči.í.h, v r,
]945 se znow vra.í do školy,

V roce 1945 se jim oarodil §yn Karel
a v roce ]946 d.erá BohdaDka, která Po Půl
roce zemře]a, V této době se Přestěhovali
klodičům do Vranovic, kde obá pokr.čóváli
v káírořině na škole, paní koldiková
v r,l9ó3 odchází do Šakvic na mílto
zá§túpce ieditele a po roc. přebúá funkci
řediteIky školy, Zde Působí až do r, 1970,

Jeiímanžel učil až do r, l975 veVranovi.ích,
kdy zemřel, Paní vlasta pokmčuje
s Přeýávkani i v důchodovéň věk! iž do

l Prunr pocatlry l ntlo\anl smenrll le
kesbě květin, pordéjikrájin a portrétů. své
schopnosti si Uvědomuje Paní Vlasta již
v ro(e ]942 Při závělečných zkouškách
odborné učitelky, Dnes mŮžeme říci, žcjejí
§hírká má někólik §róvek ohra7ů, l dne§
někdy sáhne k pastelám dona nebo \aiiždí
s přáEli pód Pálávu. LáskU ke dřew zdědila
Po ot.i, klerý ji náučil Placovat se dřevem,
Dokáže ocenit každý tÝar a láda ryro rváry
opra.o!ává. Pro svou krásujsou t},to Dblazy
3 předměty \ystavovány,

l'lastní Ýýstava pod heslém 'Xouzlo
krajiny, květiny a dřeva byla zahjjena 29,
ýpné v 15,00 hodin ředitelem Zs PaedDl,
Kropáčen ve školní rělódičně, Kllrurnún
pro8rámem, Uprávenýn k této akci, bylo

rystouPeni žáků sedláčkové Terezy, Hladft a

Jiříbo 3 Rúsňáká vítá. kreii zahráli iéž na

slavnoýni píojev přednesl
mktopředseda oU ing, Pez]ár. který oslovil

dárků a květin,

činnoý Výtvamíků amatéŇ, na své
spoluplacovníLf a žáky á v závěru

Poděkovala přítomným s ujištěnim, že do
svého deníčku si žapíše, že ró byl
ne.jklásnější dcn v jejín živolě, dodávánr
'jedna zperel jejiho náhrdelniku', svérážná
jejeji báseň. ktero! k tomú uvádíme:

WPoMíNKY
Jak lnnozí buži pa pťnězírh,
jú zasc toužíň Po pe ácn.
už nékolik tďh pďd nán-

já nd ýřibňou nitje ý nóhrdelnik novlékám.
Každd ná jinau boNu, jiný ťřp!t,
ý každé k ukr|t úolý sýět-
vždycky, kd!ž prohlížíň je zase znoql,

svůj nejkrósnéjší příbéh wpróvét-

MiĎó obrazy á arlefakty Paní
Kordftové byly \ystavovány obrazy Jana
ceíného ž Nikolčic, pana DeĎka, cyPrise
a Bárthá z Poštorné, kde bylo možno si
všimnout odlišné technjky a stylu U k.ždého
z Ďich, ZÝlášrní Přirážlivostí Působily
krajióky se slovenskýn Pohořin Pana
Barlha, zátiši 1,1l,u1 p!n cyprise, NutĎó
o.eíit i árteíákry p3na Halam§, které
zĎázo.ň!úí různé tvary flřat, ptáků nebo
jsou upravenyjakó §tyloýý nábyrek ápód,

závěrem Nožno poznamenat, že naše
obec by Potřebovala Pár takových mladých
ahbiciózních lidí, kteří by zmčnili život
v obci a Mrušili Pohodlnost a netečnost
našicb mladých občanů,

Nlrno poděkot€r všen rěm, kteří se
Podi]eli na ol8anizacia příPravě této akce,
Především řediteli školy, vedení,

zanlěstDancůDr a prácovnicim maleřské
školy, Samozřejně i všen W5tavovatelům,

vl@óicla' óbč.'snik

B,P,

oddíl
silového troiboie

Také nezahálí. Proto vítáme pár
údajů od vedoúcito paná Karpíška,

čenové oddilu sokola se zúčastnili

. mistrovstvíjuniorů a juniorek
17,4, Ve Vranovicích

. mistíovství j ižní [4ora!y. mužů a ž€n
13,3, VJihlavě

. mistrovství Moraw, mužů a žen
3,4. V Krnově

a mistrovství ČR. mUžů a ž€n
24,4, V Nymburce
V prvních třech ak€í(h se aktivně

umísrjli střídavě čIenové Folman.
Hrabina, N4alý. Pláteník Pavel a Roman,
Wachteí. V posl€dní soutěži ná
mistrovswí čR umístil5e Pave1 P]áteník
na 3. místě {ikonem 660 k8 (v dřepú
260 k8, tlaku ]50 k8, tahu 250 kg),

Tímto v,ýkonem se sta] náhradníkenr
pro mistrovství Evíopy, které se konálo
]6.5, v Polsku-

oddi] se dále zúčastní soutěže
dnržstev:

I. ]i8a 2,10, ve Fďdlantu
ll,liga 20.] l. ve Vranovicích ,

'rěšíme se na pěkné {ýkony naši€h
borců a velkou účast vtanovichí€h
občanů. hIavně mládeže.

Mrzí nás, že ani jeden žák se
nezúčastnil soutěže ž po§ledního čGlá
obČasnftú. MoŽná. Že to by1o trochu
složiré, Ploto dnes Po jednání s veden'm
školywhlašUjeňe soutěž o nejlepěičlánek z
rémai, kr.rá bUdou probílána ve škole:

l. co vite o 28, řúnu,jako! spojitost ňá
sejméneh T,G, Ma§aryk

2, có še ýa1o l7,listopadU 1989vnaší

3.Jak se mě líbíve Vránovi.ích
Termín do 30, října l999, Vyhodnocení

Plovede přislušný učitel, Nejl€pši tři
pisatelé ž káždéhorémárU budo! odBěněni
drobný dárkenr, NejlePší článek bude

B.P,

Souiěž pro
šlrolní mlódež



knihovncr
Nódherný den

!'rlži]d jion rádhúllý dťr

29.E.1999-

Chlčla býrh zo nčj p.lřkaýol
obřD1o |iřadilln: što/., ú ob..niflll
l:]řollu- 0ha 5i nsh!11uií býí l1a Prýllú11

nlíslř Dostob sť ýtě lzá,nél1o uzŇní
né ul]ž^nbi ililln' d ojýalúvJ

]r,á.l idk ý o/.,.i, rok ť o(,ťJť Biť.ldy o

v 16 lťtcch ircn1 1oča]d hlát

Aiýadt| zd režic N a Fronliška
loúnkd. zvalléha Lóník. Můi tathťk
nťJlliíve ftkózal, Protaža sť bá|, žť

bríl! zaneIlbávat ýu(]ic, k]rž i lřťíi
d0! json ýnáýr]o s úPlokarýrú

Dik|_ii lokl| ýšcnl oýalnn , knři
sýo| Pl,.cí, lrpčlivaýí ku.hařskýD1

unč ún, ad]Dťau Píijit sc Padfuať,
nán ýrýanjíún L.lěla]i !odasť.

!.!lých 15 Ilnů 5. nlůždft
lťťkávOť 5 li1hni, kteíí núji ňdi unl[ní-

Já fi.i,íG dlkuji za b]ahaPřáni

k nýlll PěíOaýnde\áliúnl
5 nóílhc"lýl11 dláLtl1 o krlic?Dli,

lťštč iťtltlou za nú, ýkchn!

vlarta koťdíkaÝá

ve vfu aýicíc]1 7.9.1999

a]nDost Klub! důLho(lů Pn (](] \(
Vlino\lci(|l v nlinUlcnl ob(lobi býli,

\,.ll]l] bollilli. l'loto Pliin ni drlši
ob(Iobí byl i st.llť btdť nti!oani,]iL

Zákla(lIi činno5ti ]ý)! ,ij.Z!l}, ni
ko!pjni l'o aJlovu . Dulrriska 5nc(tč

Pn])\1\ Z:l].7d\ do l'o(lhr]ska sLlni]

].oLjc.ntll(. ý)lL v t.IlrrtiLni !0.1i, nr,,

Lilo r.i l(nl]]ini v láZni.h sť KD

])odíL(l 9.5 |n l)ni 01irlťL( k.l.
úajnkUjn nN ]]o(]akovJl v. li,Lnla

v lo(c ]998 h)'lo rť8i!tí]\'Jno I64

člcniiiů, Z tolro 65 dati do 15 l(i.
c.lkť r lJiiilo 7,16 ná\,štivníl(i,
\"r'pf|čťno lrvlo 509'] knih

V lťlošllíln í].c i. l]iihlišcno 9,+

dOspčlÝch i,18 dčli 1§l!! k 31,|J.l9l]9),

Do5Ud piiito 616 itL,niini YYPťljčcno

bVlo 4_]33 knlll 7 t(]ho l263 ('3sol)isil,

Tč.lr sť o(lL$íli1 l ] tiiulů, nr.zi

nťjřt.dčjši p.tii l(věty Vl]slJ. N,lůj

dilni, Di]nr il zahrirlli, l]lJvo, No!inliou
jť č.soPis n]čsíčnik D TFsl,J( úIčcn

vš.nr, kt.ři pii ni]kuPu hodnotllč,iší(h
včci (!o donlá.ností .lrtají nrit ji5totlL

ž. 5c jcdnti o l§,irlitlrí ir bczPeaný

\,ýlo1).k, ]!api, Přirťsteclr dčtsliý.h kol

a koiirl<ů sc nčklClé !ýíC,bky ukiiz!ly
být i nebc7P.an.l V aísle 9/t)9 sc

.loatůDe, jtlk byly lrodnocťn} lroLsk,i

koLr. nťlťzovú nj.bbí a (lčlska

Knih!, ktcla Dc Lllnc v n šl

Z bnlinsl(Ý.h l.rilrolc| ncbo

7 Lhrile17itni knihoúlyv olonroU(i . to
z.ťli 7dilŇl i na (lob! ] rčsicť

o.1 119, !ťdť knihoul p, EYJ

lini7doli $půJini denj. \, LilťrÝ od 16

kniho\1]!:. nriiž.n)ť

l

vy|růi('it

Picdáni stidkostí, 29 5. sc KI)

spoluporlíl.t nr o1g]nl7o\,|ilri Dne dčii
nr sokolskúnr hřišti. l'l.inovrný
tcllrati.ký 7á]cz(lv slPnú sc Prc nrrk)l1

,laJst nťllonJl. (Rnr\č 6 lfiošnillr
Zá]c7,1ů llir lioupání jsou jcšrč lťtos

PŘYl ninri d\,,1 Z:l]e7(l\ 73.]lštal,L

uLkulišsl(; na(lilky J pil,dsh,ťst(lylí
7ilhrv! \'ii.hl,i s. \,ždr, t(:šinrť úi

Rl

Zpříiemnit
živoi

i klub důchodů

zcchovórne
n.tše tfadice?

Vši.hnL li, klt,ií nčco PinratLljí
yřdí,2cžnotllaYc5l1icivťl]]cl:,atťdyiU
niis, sť lišil dost Podstninč od životi
]č§tsLiaho, Vcnlov rná i ilnes svli

sP.,:ilikJ, i když \, nlloht]m se rozrlilr

nrista ! \,ťsnicť ýila]i, Jd. ,qlrrin
\, t()nr dob m slovir snryslLt- o (ií\,ťil
bvcllcni, lry3iťny, rtbrrcní donr;icností.

konnlnik3.i apod. V ionr lroíšinr

lr.!šil)ra(Ďt k okolí, u7a\,řcllí sc
! rc.]iIlč, n.tolťl !ntlrost, alkoholiýnUs.
dlogy a]istč i nťúď. k rradi.im

kdo sj už dncs vzponrcn. n

l(nlacni s nrrsopustc 1. na průvod

mašLrrL s rllcdlčdcm a lltldbou !L,snici,

nr poclrovávilni bas},. \, zinrú jla -
5Polťa.nsl(ou sťZónU bi]lli !šť.h
Zijnl)\ý.lr olstlDiz3(i. nr lrC,lritú dirL!

do turlboly ki(,lii bylir (hlouhou spolku

. o niž sť dLouho l]rlulLlo, nr hodr Z

úarsti .cla \,ťslri(ť, o] §|a!na

5il!ťsnoÝsl(ú \,ť5clicť s Plo!lJnrcnr. n.
vi(inrí jiL a nir s\,, Joscl3?

v součilsnó dol)i,sc chhjblt niaim

tr.nrliž(nrt, Jcdiný bil l'l Sokolr

\,lcroš|í Z ]lí5czóni navští!Llojdr is,
]00 olr('Jnťl, Toť vš(,. A llod],? LJž ]ť
l]iL{do irni ncch.e poiádit V solroiu je

ni!šrčvirjcštč doblii, lťlos asi 600 lidi,

Alť \, ncdčli? Kolik z vás sc jd.
od|olťdnc podívar n. IliN,od? Plillod
kl,iýrÝ.h tr1l.dýťh h(li jdť vť§riCi,

dc(],ovlia \,yhlil!ii . nik(lť nik(lo. Di!itť
sť P,rk, žc sť jili n.Chcť zr stárký? A

\ťa.l? t'olrrlll sc Pildc kol(nr slovky -

aijn lo jc. žc sť nilionN nikinr
nť.hL(? KLl( jso! obaJna středtího
!čl(1 il urlrdši? 5tiile Sc jcšti j.lk z
1o1.1lit!- ba\,í ! souklolrli s\,ý.h l]}-ril

zJhlitdniLlr rlilů n skliInlů, Nic Píoti
totltrl, Č1o\,čk jť od piilody t\ol
spoIcr'rnsl<ý, rlť nnšc posPolitost sť

l(inrsi \],tlitila Jak dk lho ].šlč
\VdlžíNť hodinv a hodi|v sedit Přťd
t.lť\,i7nimi obíazo\k.lni, kdť ú

Po\l.hniťh inscell!.i ir u s.lliiIii
ZiPonrnllnrc nr 5vó PiálcLc. l'iij(lť

dol)ir, kd\ Po.ir ne PotŘlnl pčkuč sť

obLl'ci, abr:chonl s. pobdviLi nlc7i

Vronovický občoslik



Zpři ornínelr občcmů

D občané lta přibické ulici se
dorazují, jak budc za.jištčn přechod
přes trať, Z ;nfonnací údijnč
ex-5laíosra odsouhlasil z Lisponlých
důvodů zrušení podclrodtl a Zachováltí
siá\,aji.ilro sravu, Jak budc zajištčn
pie(lrod v případě zíUšení závor,
bczPečllost občanů - přťdťvšnn dčrí -
při zhušt(jní P.ovozu Při srá\,ajícínr
sraw? Bylo by vhodné Da Přiští
veřejnoll schůzi pozvat občany
z Přibické ulicc a infonnovatje,

D Vzhlcdenr k objezdu do
vcsnicc Po silnici kolem Rovy , j..ví sc
potřeba trochu upravit tuto Vozovku
/Provizorně alesPoň vcIké l/moly/.
obdobnějc rřťba p3nrarovat na liFavu
silnicc přcd oU.

o Při nástuPu do vlaku jsen byl
orázán občankou Vranovic, zda jsem si
všinrl nepořádkU na nástuPišti, Přiký."ýl

jsenr,]c zřejmé n3př,, že šPačciz celólro
okolí se slítli Da chodník a pÍvní

kolcjiště, orázkou jc, zda odPovídá
někrelý Ze zříZencli za Pořádck na

Dádlaží,
tr zahrádkářj v ronrto rocť řešili

lilďidaci oí8anizacť, Jcví sc názol, že

{íbor nrčl dá! nrožnosl dalšúnLl život
organizace i bez Vnrařů, stálo by to za
to, ncboť otganiza.e mčla řad(
úspčšných let v obci a zahrádl§,
převZala lr)lidi gcn€raCe,

I'ozn.: I'řipomink! weš]y z ř dd abča ů,

Pralo jť oliskLuťnt. Redakce

I( PřiPonlí,ll(ám olrčánfl:

tr Přcchod přes tl3ť
V íáfici stavby'Nlodenriza.e žst,
Víaňovice' je zPtacována P.ojekto\,á
dokunrentice Plo úlovňoIi Přechod
v km ] ]E,2E0, který bude zabczpcčcn
přeiczdovým zařizenín (svčrla,

\azvánění) s cclýnri závorimi, Tulo
vaíiantu přcdložiIy České dráhy pro
komp]ikované a náročlré (h]avnč

ínrančně) řešťDí podchodu {lrIoUbka,
spodní voda, málo firísia. bczbaliéro\ií
Piístup aj,), občané budoU moci přqít
bezpečně trať na stcjných mísrcclr jako
dos(ld,tj. podjezd na h,aňské uIici,
nadjczd na Lipové, stáva.jící Přechod
Přibická N,íasarykovn a Vc stanici

Podchodcm, krcíý nahridí lávku,
tr ccsta kol$n RolTsu bude

upravena, jaknrile s€ ná podaří
zábezpečit vhodný stroj, Věřnn, že až
b!dcrc číst t},to řádky, bude cesta

o ProPadlá Vozovka před oÚ
opraví dodavatel kanalizacc po
napojení další vĚtvc po dohodč 5 sus
Břccla\,, Pokud by se prácc proráhly,
budeme trvar na dřívě.jšíopra\,ě

Muži -okt.std Přcbot
]4 ýpna 16,00 Vlanovice - Kiep ce soá,

22 slpna 16.30 V. Bílovice Vranovice

29 srpna 16,30 Vranovice Piil Uky

5 záií 16 00 ti N V€s - Vranovice

12 záii 16.00 Vranovice-V PaVloV ce B

19 7áří ] 5 30 Pohoie|ice - Vranovice

26 záií 15 30 Vranovice-V. Něínč ce

3 ii]na 15,00 slracholín Vranovice

10 řina ]5.00 Vranovice -Tynec
17 řúna 14.30 Zaj€čí-Vmnov ce

24 ii]na ]4,30 víanovice PodiVin

3] řijm 14.30 Rakvice- Vranovice

7, ]stop 14,00 Víanovice Nosslav

žóci - zó}l. §&uP.B

Již od roku ]994 se právidelnč

Pořádá fotbalo!^ý záPas mezi staíosry
okresu Břeclav a p.acovníkf okícsního
úřadu, V letošnim rocc 5ť záPas konnl
] 4.9, \,e Vra novicích, Po dobrčmrikonu
zvitěziIi stafuxtové 2:], Po zápasc bylo
klátké posezení a zhodnoccní,rejc,t
záPasU, ale i další spolupráce, která je
na dlc.s. Břc.Iav velNi dobrá mezi

na jeden
V příštílrr

okresenr. Putovní polrá. bUdc
lok uložen ve vranovicích,
íoce je ZáPas naPlánován do

29, ýpna ]0 00

5 záií 10 00

]2 záií 10 00

19, září 9,00

26 záři ]0,00
3 ilna ]0 00

]0, ř na ]0 00
]7ina ]000
24, řlna l0,00
31, i na 9,00
7listop ]0,00

Vranov ce, D, DLrnajovice

Fotbqlové odpoledne Bozlosovúní
podzirn 1999

Vrattolice, Nóves 89
0.17,00lo l5--]0 holl.
lel-: l)ó26 / ]1.1 í:l3

ló0) / 7J 16.).1
aó02 / 79 27 ,\8

)l]iť(h,(1]iUk \linduntr.

vídĎóvický občdsník



Bedcrlrční rcda

|iie Picdst } o občisníku n.jýnL
ž.cI. naPl.ěty Požádi] jsem |éko]ik
o]raitů ó čLín<y, ]viak]eji.h nclozhodnost
och!zujc člsopi§ o nážoq, Prá\.č téch kteií
iújí Fích]cd o !(iviti zájnlovli.h
olganiza(í. ainIosti v obc] a niji své

PiesvČdČení o nUt|osti PUbl]kace Íik!Ů
U niktel'ch n]adší.lr obaJnů sc PírJcýUjc
ula rá obava z kit]ky od osl.rrní.h občaiŮ,
nroárá isltadr ze sfyliz..ť.Jso! to!šákvčcj
drUhóiidó. nťboi čL:n]L(Y mohou bít i
sti|ln]é \lidieny i nJvic mohou být
llajš!é|y Pod značko! P]saiele

skut(anoýi je, ž. nái občasnik jc
po|rěnre drclrá záležitost. kdyjedeú Výtjsk
íojí ]2._ až l6.. Kč. Pfo !riže|i nákLadŮ
obce jsnre se lozhódli óbc.níhu
žas!Upit.l5tÝU Iav.]nroUt nin]nrilni
PoPlárck 2a čJsoPi\, ktcli ho 5.hvájilo,
Mánr. lclkou 91ahl, !b! aasoP]s qcháze]
dál. Mlzi nis,žc n!lž. za čLátky
dopisovatelůnr plaiii. ja]<o v bčálýdr
redakcích kd. risk vydr:jzí Pod
desetitisicoťnri nik ady

Picsto jsnre picsvédacni žc by bylo
dolrlé získat Pro rcda]<ůli ladU obalsniku
].2 mlldé a|eDy, kleii bv ovlivňováli
obsalroÝou náPlň a i]inro své
dopkoVatelskť činnosti ry pomohli získat
pro tu!o č]nIost daLši Inadé.ktjvni olraJny,

Dáic ]rych žádaL pieds.dy Zájnlo\ďch
oi8aDizaci občansl§'ch sdružcní o vcdcni
klonik. skuieóoslí jc, žc nakrclé
organiz].e od $,ého 23ložcni qrtváiely
Pesilý sl)olťaenskÝ živor v obci J Po lercdr
5e zjišťuje. že nová ge|cíac i.ilá na có
vzpomínat, ncboi ncní zadroVán! žád!á
dokUmenta.c. Dokonc. nc.rs. ziLhovinv
rizjPisy ž oís.nizaaníiinno5ti. ze sd]ůzí.

Doufánle že se i ryio dlolrné
zilcžirosti 

'cPií 
a ž. budcDe nroc] ol)ias

r za rcilJkčií radu ing píažák

a

a 1.1,,,ti
Halamka Miloslav
DVDřák BohUnril

l9,6,]999

Cirk-,"í 
"ň,,tok]9.6.1999

Wo]lintc.ová Re8ina
Záblacký Martin

zouhar Ijlantišek

l-ango\,á Bcdřiška
skoupá Maric
Wollingerová Ladislava
Látalová Malie
odehnalBohuslaV

Dofková Růžcna
kelblová Růžcna
FurchoVá Květoslava

šebková Ludrnila
šenková Rtižena

31.5. ]999

+ 25,5,1999

+ 7.7.1999

Brno

84 lct
70 lcr

a 1,1*l",; *,;"l"a,i "" O 1,1
l2,6,1999 seba§tiano Ubertini,Itálie

a

a

l]avla Flohlichová, Vranovice, školni 76

Jiří IIošP!,s, Rajhrad, lMasarykova 7l ]

Dana Hasicbero\,á, Vralrovice, Nádrnžní 649

Vílězsl3v čeIcda, Přisnoticc 276
Petla Šťastná, Vr3novice, l_ipová 398

86 lL.t Nálrrěstíčko 163

70 let Nánrčstíčko 2,{8
70 let Pind'Ulky 282
75 lct U há.jku 5t7
87 lct Dlouhá 30
86let Pinditlky 276
70let Masarykoya 490
85 let t] Flodánki
70lct Školii 225
82 lct Pindulky 390
80lct Školní 267
70 let Šttotni:zz
75 let U Floriánki 39
96 let Školní 2,12

70 Iet Školllí a95
89let Přibická 299
89let LiPová 394

70lcf LiPovi1,{47
70lct Školní79
87lct U koúpalištč 477
75l.'t Přibi.ká 269

5,9.]929
] 1,9,]929
20.9.1921
22.9.191z
26,9,l9l3
26,9,1929
28,9,]9 ],1

7.1o.1929
9,l0,l9l7

l l,l0-]919
22,10.1929
25,]0. ] 92.1

28,]0, ]903
29,]0,l929
3],]0,19]0
]4, ] l,l9]0
]5,]],l924
2],] ],l929
25,1],] 929
28,1],l9]2
29,l ],]924

Bolr seniorů
Poslední lok tohoto stolúi je

nrezinárodnít, íoL<cnl s!niolů, Nutí
k zamyšLcni DLidši genen.c. co j. ricbJ
d(;lal aby žilol vc ýiii PlYnU] klidné a vc
zdlavi Nurí k za ]yš]ťní, jesrli p.ni2c FoU
iim nejdů ežitéjšinr nábojol Plo scnioíský
vék. Neů.i sC zamýilc! tad vztahy
5oUčaíré 5tarši a nrladši 8cncŘ.. r(, Lr)ivj
v kJždú.odinčjlné,Jednoj. ale slejnť plo

Všcdlly: že scnioíin nó. životJ Už
nczb]ivá a nemčli by ho Pložír na oklaji
sPolečnosti v ústrcíclr a PosnčchU. o to se
stará náš obecní úřad krelý svým sr]íým
5PolUobčanůtr rychází všenrožné vstřic,
(Lub důdrodců má Už třetim íoken stlbilií
ce]otofui PrognN, klerého se mohou
2úča5tnit l o5tatníoblvatelé.JsoU to zájezdy
do tcínjlni.h láz|i. ošLaÝJ Dnc mtrlek,

Mikulišská zábava 3 oslava silveslla, snad
sc dočkaji i 5!é klUbovni mísnrosti,
v lisloPadu oU Poiítá sc s]Jvnostnid
sctkánínvše.h dů.h.d.ůvó]r.i t3 něž Vás

všem seniolůn Přqcnc lródnč zdíavía
sPok{.nosti Ai letošniho silvestra kteíýnr
konaí ňilcňiuh. píožiji vc vši hojnoýi,
a VlÁ

vGnó|]Ckýabéasnik vydaÝalel ouvftňóqce A{líesd,edakce stó]nil,aUvzaúvtóc,69125 ved lcd radÝ lnq BahunllPlákk
v]asIa Larcncavá cehá 5,- KČ vy.házi .d ée na 1ggj ČEloabča;nik! 3, vyšlo,lne 23 9 ]999 Uz;ýélk. dJlŠJhó Č/s/a /€ 26
lóz|ójěak ú tsř.clav Rcglstačlliéisla 37aala197 Náklalj5aa \s Ne prcšIa lazyka@ú ú pa|aú. saz ba a lÉk Bačik Pahóřehce,

Člehó!éíell hlly: Mnla břiňalaw
11 1999 Reglstována rel Eglan

]0 vídĎóvjcbj óbčdsnik


