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slovo stcrros

opět Uplynuly další tři měsi€e od
minulé uzávěrlry občasníku. Za tu dobu
se vnaší obci wbudovala další část
kanalizác€, u keré by.lr se zastaviljako
u První invcstjční akce, V současné
době se dokončuje víchní část čistírny,
Pak bud€ následovat technolo8ie,
U blavního přivaděče zbývá dokončit
část od kost€Ia po ulici K tíati. Poté
přúdou na řadu přípo.jky do již
lybudované kanaliza(e, Mítné
zpoždění se Podařilo zkrátit. Pokud
půjde vše podle harmonogramu, íněla
by čistírna začít pracovat v září 2000.
Náslcdovat budou dokončovací práce
kolemči5tííny_přúezdovákomunikace,
plot ard. Úpravu powcbů, hlavně
a§faltových, Provedeme až po řádném
sednuií podkladu. Zatím bude vše
upraveno do provozu,scbopného
stavu drtí,

od února probftají prác€ na
plynofikaci obce, do dnešnfto dn€jejiž
hotova vícejak polovina všech rozvodů
a přípojek do domácností, kde mají
o plyn zájem, V současné době bude
vpuštěn plyn pouze do částí před tratí

čD. Další část vesnice bud€ čekat na
propojení pod tratí ČD, Toto bude
lyřešeno v rárnci íekonstrukce stanice
Víanovice. Z jednání ryplynul jako
poslední možný termín čeNene€ 2000,
kdy dráhy protlačí chráničky pro plyn
avodovod souběžně. Ieště bych se chtěl
vrátii k příspěvku na plynofikaci.
Protože se mění finánční situace jak
obcí, tak plynáren, rozhodlo se naše
zasfupitektvo pío tuto foímu.
Ar8um€ntace, že např, v Přibicích si
obec od občanů pouze půjčila a pak

§to peníze vracela, \,ycházela
z možnosrí Přibi€.Je nutno doplnit, ž€
jednotlivé domá€nosti si pak sami
hradily ptovedení přípoj€k. Po dohodě
s dodavatelem a plynárnou bude, jak
js€m již uvedl, vpuštěn plyn do první
částj, aby mohlo probft3t napojování
domácností plynule, Další část bude
závislá na ČD, zde je předpokládaný
termín 72000, Zb},tek obce pak do
konce září nejpozději, aby všichni
zájemci měli dostatek času na
provedení příslušných úprav.

v měsíci dubnu dokonči]a finna
Šraga rekonstrukci rozvodů NN pro
JME. V návazno§tina futo akci, která se
ťýkala výměny dřevěných sloupů za
betonové a vodjčů za kabel, bylo nutno
Provést rekonstrukci veřejného
osvětlení a rozvodů místniho rozhlasu.
Bylo o§azeno několik nových světel na
sodikové výboj ky, keréjsou úsPo.nější
než rruťové, u místDího rozhlasu došlo
k přeložení vedení, přesměrování
amplionů a k Výměně staré ú§tředny za
novou, Zde bych žádal občany
o spolupráci, aby náhlá§i]i pro§tory

slcvnostní svěcení
slavnostní §věcení dalši}o kněze,

P, M8r. Přemy§laJana Faměry, o.cr.. z
naší obce se konalo v úterý ]6. května
LP 2000 v 10 hodin v Práze, v řádovém
kostele sv, Františka u karlova mostu.

NastáVá slavnostní €hvíle, kdy
naplněný kostel rodinnými Příslušníky,
přáteli a spolužáky. očekává Příchodjeho exce]ence ]Vons. Františka
V. Lobkowicze, o, Praem., papežského
dele8áta R}tířského řádu křižovnild,
který Provede kněžské svěcení,

Přichází v průvodu kněží, kteřízůstávají
oboustranně od oltáře, Mons,
Lobkowicz zahajuje slavnostní akt.

Jeden z jáhnů představuje
a doPoručuje oba kandidáty kněžství.
Jedná s€ o Přcmysla lana Faměru.
občafla z naší obce, a Jana Jakuba
Janečka, díuhého novokněze,

Mons. ve svém kázání ukázal na
život a mučednickou smrt Jana
Nepomuckého, českého patrona,
a v souvislosti s tím rozšiřuje výklad na

živoť kněží, kteď je naplněn velihým
posláním, ale i odřikáním, Jej ich život,
kte{ý.'e zasvěcen bohu, cííkvi a lide,n,
znamená tvrdou práci a někdy
i zklamání, obrací se na oba jáhny-
budoucí kněze - s {ízvou, neboť dnes
přúímají Povinnoýi hlásat evantelium
a n3plňovat myšlenku euchaíisrie, aby
do svého kněžského povolánídali svoji
upřímnou a opravdovou lásku a dosáhli
tak vnitřnfto (spokojení. s touto
úvahou přistupuje k úděl€ní svátosti

vídnovičkú óbědsník



5tlaale špárnotl slyšitelností, aby mohla
být sjednána !]ápmva (přesměrování,
dosazení nového amplionU áj,).

Další akcí. ktelá většině z nás - ale
hlavně obyvatelůnr kolem trati - t.vale
ztDčUie živoi, ie přestavbá železniční
stanice, V současné době probiha.jí

práce na tzv,liché skupině, př€dPoklad
dokonč€ní 6/2000, od 1,7, započnoú
p.áce lra sudé skupině s ukončenín
hrObých pla.í 9/2000, dokoDčeni
] l/2000, obec jedná s dodavalelem
iéto slavby, kleli se snaží omezit
negativní pŮsobelrí na živohí
podmínky na mhimum, ale ne vždy
r]spěšně-Jedná se o hluk, prach,Vibrace
nj, Véřim, že po skončeDí§tavby se nám
podaií dál vše do pořádku, i když se

bude dále poklačovat v budování

Na závěr mi dovolte, abych
poděkoval.
r ochráncům přírody za ryčištění

příkopů kolem cesry na hřbirov
(kaIíšlry, plechovlqr, pneuma!iky áj.)

t vš€m, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na primici
Přemysla Faměry

r Pavlovi Plát€Dftovi a lvanovi
Karpiškovi za úspěšné B]stoupení
na ME V silovém trojbojiV sRN

r všem účinkujícím a pořádatelům,
kteří zajišťovali koncerty ke Dni
mát€k

r všem, kteří udížújí proýory před
svými domy,

oDPiDY
- lze odložirjen na určeném místě:

Papír, sběrna ná dvoře oÚ
- kontejnery (Duíkovo, Jednotá)

sklo - kontejneťy na tříděný odpád
Plasty kontejnery na tříděný odpad
stávební suť - dvůr obecniho úřadu za
poplatek
objemný odpad - dvůr obecnfto úřádu
za poplatek
Pneuínatilf - PneuseNis Baítoš - viz
příloha
Autobat€rie PneuseNi§ Bartoš ,

Nebezpečný odpad , mobilní sběr 2x

Ž€lezo - Atlax, žel€zná sobotá (hásiči)

Popelnice jsou qváženy každý
qýden po celý rok, aby této služby mohli
občané Wužívat v co největší možné
míře. Do pop€lnice lze umístit vše,

kromě nebezp€čných odpádů. Mezi
nebezpečné odpady patři: zářivlry,
plechovky od barev, akumulátory,
chladící zařízení z ledniček a mrazáků,
elektlosoučástky z televizorů a rádií,

Je až s podivem.ják někreříobčané
rozváží odpad po okolínebo lysprávují
obecní cesty, přitom mají možnost
uložit tento odpad na shora uvedených
míst€ch (buď bezplátně nebo za mírný
poplatek), Žádáme tímto občany,
kteúm není lhostejDé, v jakém

prostředí žijí a záleží jim ná vzhl€du
obce, aby se nebáli upozomit na ty.

kteří moc ná veřejný pořádek nedbají.

co čekó noše domácnosti vbudoucnu?

kněžst!i, oba jáhnové před tímto
shromážděním ptohlašUjí, že .jsou
ochonri phrit Všechny povinnosti
kDěžské služby. slibuji úctu
a poslu§rost, Přičemž ruce mají
v dlaních stělitele, oba p3k padají na

SvoU tvář a sborově píobíhá prosba
(litanie)k Bohu il Všem svarÝm o pomoc

norim kněžilrl, Přicházejí další kněží
v počtu ási 40 a přistupúi k olrfudu,
N4ezi nimi se objevuje i náš pan farář
P. Mgr, Vladimír sortmer, Výrazem
zi§kané hodlrosti kněZeje ustrojení do
kněžského ornátu a přehození štoly,
Piistuprlií znovu, aby jim by]y

pontázány ruce, kteíé budou denně
přijímat a udělovat svátosti.
Naznačeným polibkem dáváno jim na

ievo přii€tí za poŤnocnilg Boží.
Pokračuje mše za účasti novokněží

při proměliování a přijímání. v závěru
přisrupLú€ novokněz Jan Jakub Janeček
a děkuje jméneŤn obou monsiňoru za
svěcení a slibuie plněllí kněžských
povinností. od ottáře oba novokněži
Všem přítomnýín udělují novokněžské
požehnání.

xončí slávDoýni chvile. obá kněži
přijiú.Jí blahoPřáni ostarních kněžía všech
příton]nýCh hoštŮ rélo slavnosti, Jso! to
k}tice, dáry, Přání. ktelé ždůlazňuji

slavoostní chvi]i. Blahopiání á poděkování
přijímá iPaní Faíněróvá, která má svójpódil
na výchově svého syna, noÝého zastánce
cirkve, Všichni zúčastněĎí, nemyslím jen
rodiflu, ale i občány vlónovice, odcbázejí
s Pocitem krášlých ProžitkŮ ójedinělého
akto, který je Chloubou iĎašíob.e.

slavnostní bohoslužbu snímala
Česká televize á zúčastnili se zástupci
několika §dělovacích prostředků,
členové a funkcionáři KDU-ČSL, několik
poslancŮ a senátoíŮ, Zá obecVranovice
staíosta pan Vybíral a řáda obČanŮ, za

mě§to Kynšpeík n, ohří starosta pan

René Bolvari.
a B,P.

vranovickí občasnik



Primiční
Během 110 let, dle historických

záznamů,je tojiž pátá ptimiční mše ve
Vranovicích. Poslední byla slouž€na
4.7,1998, kdy byl lysvěcen dp, Pavel
Šíra. Dnes 20. května celebroval svoji
první mši Mgr. Přemysl Jan Fanrěra,
kteď bylWsvěcen 16, května v kostele
§v. F.antiška v Praze.

Pater Přemysl Faměra se lyučil
soustružnftem,

Hlavní €eremoniál záčal přOezdem
hostů do sokolovny. V 10,20 hodin s€
začalřadit průvod za doprovodu hudby.
Družičky s novoknězem, rodinní
příslušníci a příbuzní, kněží, hostó.
občané vranovic a okolí. z cilkevních
hodnostářů možno Uvést gen. vikaře
Mgí. Kopejska, p. Š€divého (příslušnft
řádu Věteřov), p. děkana Fišera
z H!§topečí, p. Nezvedu z Hrušovan
nJevišovkou, p. Sedláká z Šakvic,
p. Šíru z Uherského Brodu, děkana
valouška z Židlochovic, důchodce
p, Pivodu, řádové sestry z Brna,
řeholnice Boromejky ze Znojma-
Z funkcionářů předsedu oV ČsL
Laštovičku, Bjemnfta oV Matoušká,
§tarostu paná Vybírala, ředitele ško]y
PaeDr. Kropáče a další.

V dalším již primiciant pokračoval Ve
spolupráci s ostatními kněžími.
Proměňování, pozdvihování a přijímání,
Mše bylá zakončena poděkováním
Dovoknězi a předáním dárkťl dvěmá
ženami, paní Koubkovou a Toncrovou,
které mu současně popřáIy pomoc Boží
a spokojený život. Ná§ledovalo
požehnání své matce, kněžím, rodině
a ostatním přítomným. Mši doplňovalá
koncertní hra na varhany a Wnikající
zpěv chrámového sboru,

Při východu z kosrela nábížely nladé
díi,l§r přítomnýrn koláče a Řinistránti dávali
památné obrázlq k tomuto význačnému
dni, Pozvanihosté se pak Přesunlli do sáhl
sokolovny, kde na na l3 hodinu byl
piipíaven slávnost,lí oběd,

Ho§ty přivítal Wzdobený sál
v popředí s křížem na stěně, Po

stranál:h §€ znakem řádU a jménem
novokněze, krásné květiny na podfu,
seřazené stoly ve čtyřech řadách,
Upravené pro stolováni, Přibližně 250
hostů uvítala tichá, příiemná hudba
pana Dofka. společný oběd zahájil
]UDr. Bartončft, novokněz pak
požehnal přip.aveno( stravu
á následoval přípitek. Po Ukončení
oběda došlo k blahopřání jednotliýých
hoslů Přemkovi. kteq/ v soúvi§losti
s tím Uděloval požehnáni. celá slavnost
bylá zákončena n€násilně postupným
odchodem hostů do veřernich hodin,
Vranovice pložily další krásný den Ve
své historii,

studoval při
zaměstnání a máturoval na solJ.
Působil jako poslanec MNV,v§toupil do
ČsL a zapojilse do oblodného procesu.
V l€tech 1990 , 199] píacoval jako
redaktor brněnské redakce Lidové
denoktacie (podrobnější životopis
v občasnftu č. 3/]999),

a V roce ]99| Vstoupil do Rytřského
řádu křižovnftů s červenou hvězdou.
Vroce 1999 ukončil teoIogickou fákultu
Univerzity Kaíloly v Praze. jako jáhen
\,ykonal pastoíační praxi v Kynšperku
nad ohří a v chlúmu §v. Máři, K nám se
dostavil, ábyv našem ko§tele navštívení
Panny Marie sloužil primični mši.
Rytíi§hi řád, do něhož vstoupil, je
jediným řádem českého původu. Řád
založila světice Anežká Přemyslovna
v r, 1232, V.oce 1237 by] poýýšen na
$mo§tatný řád papežem Řehořem lX.
jáko špitální bratrstvo.

obec VraDovice žila již měsíc před
touto ďavností ve ýarostech, co
Všechno zařídit, Pocitu odpovědno§ti se
newbnúli nejbližší přátelé Mgr. íiměry
a občané, na nichž závisel slavnostní

-§ pruběh, Několikznich mu§ím jmenovat
- pan farář somíner, §taíosta pan
Vybíral. paní a pan Bednářovi, paní
Pezlarová, ředitel školy PaeDr, Kropáč.
Ke zdárnému průběhu při§pěli svou
obětavo§tí paní Toncrová, §enior
a junior Šmarda, skUpiny jako je
chrámo{í sbor, občané, kteří zdobili
kostel, připíavovali sáI, kuchařky
základní školy. cukrářl9, pořadatelská
shžba, pracovnice oÚ á další jedinci
jako Pepft Dof€k, ing. Prážák, č]enové
lidové strany - občané Vranovic, Přibic.
lvaně, Popic atd. K organizáci celé akce
přispě1 JUDr, Bartončík, přibuzný
primiciánta, kteď účinně zajišťoval
potřebné úkoly, Mimo Uvedené je
nutno se zmínit o dopravní policii.
hasičích, kteří zajišťovali provoz,
a d€cbové kapele z Uh€rčic, .

Průvod se dal do pohybu V ]0,:]0
hodin zá zpěvu a doprovodu hldby,
Celou cesru se snášel na účastnikytichý
déšť, Po vstupú novokněze do kostela
začaly brát Varhany. Pan farář sommer
uvítal hosty, občany ikněze, Páter
Faměra zahájil mši rozv.bou
a následoval krátký p.ojev gen. vikáře
r}tíiského řádu, který hovořil
o novoknězi á poprosil přítomné věřící,
místní občany o Přemka, kteď bude
lykonávat kněžskou práci V západDín]
cípu Čech. své kázání zaměřil i na
Anežku Př€myslovnu, Zakladatelku
řádu křižovDiků a na povinnosti tohoto
ntiiského řádu s červenou hvězdou,

E P. Mgr. Přemysl Fanlěro při primiční mši

vrgnovický občasnik



Prózdniny
se blíží ...

veřeiné zasedóní

Za pár Ýdnů skončív našízákladní
škol€ školní rok 1999,2000, Byl to rok
úplně jiný než v minulých lete€h a to
z pohledu nového organizačně
právního uspořádání; začali jsme totiž
pracovat jako příspěvková organizace
s vlastní práVíí subjekivitou. Tato
změna se zejnréna píoj evila ve Vlastním
rozhodoVání v otázkácb hospodářsko
€konomiclqých, ale i v otázkách
píacovně právních. Po počátečních
problém€ch jsme získali řadú do té
doby neznámýcb zkušeností, které
jsme uplatnili v hospodařeníavevedení
školy, Škola, jak jistě víte, má vedle
základní školy mateřskou školu, školní
družinu a školní jídelnú. Ve všech
těchto soúčástech probi}al školní rok
jinou formou, která je dána náplní
a rnýchovným zaměřením každé z nich,

V základní škole jsme měli celkem
15 tříd á do nich docházelo plnit
povinno! školní docházku 337 dětí
z Vranovic, Přibic, lvaně a Pouzdřan,Je
předčasné hodnotit školní rok
z pohledu prospěchu a chování žáků,
To udělá za pár dnů jednání
peda8o8ické rady. J;stým'barometrem"
prá€e je úspěšnost žáků v přijímacím
řízení na střední školy a odborná
učiliště. Již dnes je jasné, že většina
žáků 5iwbrala takové učebnía studúní
obory, které odpovídají jejich

schopnostem a profesní orientaci.
V přijímacím řízení uspěli převážně
v prvním a někteří pak dodatečně
v druhém kole "přijimaček', Potěšitelné
je snad, že se žáci \Ťací k tradičním
řemeslům- Lze 5ijen přát, aby ú§pěšně

lystudovali nebo se Wučili a našli
odpovídající zaměstnání. z párých tříd
si přihlášku na symnázium H!§topeče
podaly Teíeza sedláčková, Monika
Humpolftová a kena Kunstová,
Všechna děVčata byta přijata ke studi!
na tento typ Školy.

Zwkli jsme si již na tradiční akce
pořádaDé školou, na soutěže do
k€íých se dětise wýíni !čiteli zapojúj í,

Je velmi těžké lyjmenovat všechny,
každé rlmístění ie pro nás důležité
neboť za každým úspěchemje Us'lovná
pne a sllaha, N4ezi významné úspěchy
patří pNDí ínísto Veroniky Šlancarové

(8.A) v bioloBické olympiádě katetoíie
c a postup do krajského kola. Druhé
místo lvany Pezlarové (9.B)

z konverzace v německém jázyce.

ČNfté místo Tomáše Neveselého (7á)
v P}thagoriádě, Petr Točev (9.8) skonól
v okresním kole lzikální olympiády na

šestém místě,
cenné bodya medaile ze sPoítovišt

přiv€zlijak děvčata tak chlapci, M€zině
zejména patříl Petf Hochmann. Darina
Hanušová, lveta stankovičová, Tomáš
Pešina, Miroslav Horák a kolekily
děvčat (volejbal, přehazovaná)
i fotbalové družswo chlapců,

Mateřská škola pracovala celý rok
podt€ projektu zdravá MŠ, Třídy byly
věkově smíšené a nově příchozíděti s€
postupně zapojilydo kolekivu. celkem
bylo ve školce zapsaných 56 dětí, Děti,
keré po Prázdninách čeká pívní třída,
se pečlivě připravovaly na roli pruňáčků.

Jedním z hlavních úkolů je zapojení
rodičů do děníve školce, sloužíktomu
zejména dny otevřených dveří při
příležitosti vánočních a velikonočních

§vátkú. Nedí|nou součástí píáce jsou

společné akce pro děti ajejich rodiče.
všem dětem přej€me příemné

prožití Prázdnin, hodně slúníčka, aby
načerpaly hodně §il do další práce ve
školních lavicích. \6eŤn vy!čujícím
a pracovnikům školy přúemnou a ničím
nerušenou dovolenou.

r PaedDr.vla§timil Kropáč,
ředitel školy

želrezrnésobotc
Dne 25,3, §e uskutečnil sběr

starého železa, kteď provedli
příslušníci ha§iókého sboru - pan

Frohlich, Rohrer, Rusňák, salus,
Ventruba, Kelbl oldřich. Valík,
clogowská, Hanuška Jan, Hanuška

Jakub, Hanuš Aleš, siška.
Trakori§ta pan celnar Jaroslav,
celkem se získalo 15 tun staíého
železa.

Dne 1 7.5.2000 se uskutečnilo veřej né zasedání obecního zastupitelstva, k€ré
se zabF,alo finančním íozpočtem na rok 2000. Náwh předn€sl ing, Hrabec -

předseda fin. komise. tJveřejňujem€ základní údaje.

Přúmv:
Daně, správní poplatky,. , , . , , . . 5.106.000,-

Neinvest, dotace st. rozpočet.,.,,.,,..,.,,...,..,..,.. 570.000,-

Neinvest.dotace z íegionu ,. . ,. . t.l49,000,-

Neinvest. dotace ze st. íondu . . . . , . , , . . . . . , . , , . . .. ....z.721-00o,,
ostetní přOmv..,..,.,.. -.,........ -....,... -..,.., - 926,000,_

celkem přímy . , . .. . . ,. . . , . , 10,472,000,,

VÝdaie:
Kanalizace a čistíína odpad,vod,..,.,,..,..,,,,,.... 1 1.850,000,,

Plynofikace obc€. , . . . . , . .. . .. 10.900,000,,

štola . . . . , . , , . . . . . , . , ..,..,.1,870.000,,
oprava komunikací, chodníky,....,......,.,...,..,,.,, 220,000,,

Veřejné osvětlení. . . , . , , , , . , , . . , 250.000.-

ostatnívúdlje..... -....... -.. -. -...... -.,......,.. 3.514-500,-

celkem výdaje . , , , . . . . , , . , , . 28.6M.000,-

Rozhodnutím oZ byl posk}ínut finanční příspěvek:
l cvičencům sokolvíanovice na slet..,.....,..,...,,.,.. 10.000,-

l příspěvek na primiciM8r. Faměrovi . , . . . . . . . . . , . . . , . . , . , 5.000,-

l přísPěvek oblastní charitě.,,.......,..,.....,,...,.,,. 4.400,-

Rozpočet byl §chválen oZ 
8.P.

Vrcnovický občasnlk



Modernizcce železniční slanice vrcnovice
Je poslední etapou úseku 8řeclav -

Brno, občány jistě zajííná. co vše se
bude provádět, Předem však nutno říci,
že existuje několik etap a prá.e budou
prováděny celý rok.

l, etiDa: l.].-28,2,
, byly provedeny přípravné práce,

výkopové a betonářské prá€e
u trakčních stožárů

I]. etaDa| 1.3.-30.6.
- sanace ž€leznični}o svršku.

odvodněni kolejiště, ], a 3. kolej,yýkop
a betonáž podchodu a schodiště

ll_llapa : 1,7,,30.9.
- práce obdobného charakteru ll.

etapy pro 2. a 4, kolej, dokončení
podchodu §e vstupem, rekonstrukce

/í},ostrovního nástupiště, Kolejoui
'"' poloměr oblouku se zvětší Da 2 200 m,

provede se demontáž bran a stožárťl
a montáž nového tíákčniho vedení ve
stanici, v tomto termínu končí
modernizace žs,

IV, etaDc_3lLoi1]j.10,
montáž Whýbek ná brněnskéŤn

směru a úprava přechodu (ukončení
prací na kolejišti)

V, etapa:
-]5.] l - ukončenívýluk
- 3l.] 2. - zakončení stavby
Modernizace zabezpečovacího

a sdělovacího zařízení, silnopíoudého

a trakčního v€dení, dispečerské řídí€í
techniky.

Cí]em těChto prací je ztišení
spolehlivosti a bezpečnosti provozl]
(z{ýšené zatížení u náprav 22 tun,
úprava pújezdného průřezu, zYýšení
max. rych]osti na 160 kD4rod a tím
i zkrácení jízdní doby}. Modenrizace
zájišťuje přístlp osob zdravotně
postižených ná nástupiště (Vozíčky,

slepci),
Běh€m provedených pla€í byly

odstíaněny budo!ry vodárny

a nádražních bytů, včerně částizákladů
při stavbč podchodu. Dále budou
od§t.aněny základy 3 vodnich jeřábů
v p.ostoru stanic€, používané při
píovozU parních IokomotiV,

obdobně je počítáno s položenim
chráničky pro plynové potrobi

Je rřeba ocenitsnahu p.a€ovníků na
stavbě, kteří se §naží svojí ptaci
o sobotách a nedělích vy.ovnat skluzy
oproti stanoveným termínům,

l B,P.

Běh Te ho Foxe
Dne 26, L-Větna 2000 se v náší obci

uskutečnil již IV. ročník běhu Teííyho
Foxe.Tento běh n€ní během záVodním.
je to akce na podporu boje píoti
rakovině. ZúčastDit s€ mohl každý a ie
jedno, jakým způsobem by d.nou tíať
absolvoval pomalou Chůzí, během,
jízdou na kole či kolečkový(h b.t§lícb.
Hlavníje zúčastnit §e a trať absolvovat
a tím podpořit tuto akci,

Tento běh §eVáže na životnípříběh
mladého Kánad'ana Terryho Foxe,
kterému bylá v 18 letech amputována
noha, postižená rakovinou kosti.
Vbolestech a utrpení, které Terry píožil
a které viděl u ostatních pacientů. 5e
zrodila touha překonat bezmocDost
a podniknout něco, co by napomohlo
boji proti této Zákeřné nemoci,

Rozhodl se běžet nápříč Kánadou
a uspořádat sbírkú finánčních
pro§tředků na \^ýzkum rákoviny, Po
intenzivním tréninku a pečlivé přípráve
se ] 2.4.]980 wdává na trať 'maratonu
naděje", Za l43 dní uběhl 5 565 km,
denně absolvoval dávku téměř rovnou
délce maratonské tratě. V provincii
ontado byl nucen svůj hldinský
maraton ukončit. Rakovina se rozšířila
do plic a dne 28.6.198l,ještě aDi ne 23
letého, Terryho přemohla, Terry Fox se
zápsal do srdcí miliónů Kanad'anů. stal
se národním hídinou a z jeho

'maratonu naděje" vznikla tradic€.
která velmi rychle pronikla i za hmDice
Kanády,

V letošrínr ročníku běhu, kreď byl
or8aĎizováň ve spolupráci s naši základní

školoú. bylo zaíegistíováno 325 rlčastDftŮ,
kteří se Proběhli pó dvoú ok.uzích .jeden
o dél(e 2 650 metrů a druhý ] 700 ňetrů .
a stiňi re8ktIačnini přispěvky ve výši
8.385._Kč přisPčli ná konto boje proti
l3koýině, Mimo účaslnikli běhu přispčli ná
tuto sbilku i stár.i ročnft! l982. kteiivložili
vklad ve výši500,-Kč,

Již tlidičně se tohoto běhu účaslnili
klomě žáků z našíobce ižá.i2e zš přibice

kteiíPřijeli i seýými Učiteli ná kólech,
Veškeré WbraDé příspěvky, redy

8,885,-Kč, byly pořádající TJ sokol
zaslány i§ legistráčníni listinami ná
konto l-i8y proti rakoviDě,

Za TJ sokol děkuji všenl, kteří
oíganizačně ai jinak při§pěli k€ zdaru
této humánitární akce,

l

vídnovický občcl'snik
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pořódlren ůžeme životnímu prostředí
](,r1lolni kom§e při oZ VŘnovice si

dr]J Llo svého pírglanN, kIomě daných
poljtnosti. tJkó sLedováni póiádku jak
v ob.i lJk kolcm ni. plolo lozeslala své

členy po okoli ob.e, iby zmaPovali růzflé
di\,oké skliidk],a nePoiádky. které sc kolem

T.d'nastakr krášléj3ro a nepořádek se

začiná llkďvJr pod lostoucí !e8crácí, Ale
pro]dét. se zim|i klajinou a uvidíte nejen
krrsnč znchlou Piúodu, ale i hroňádky
lůztého donúýnilro odpadU !1z'ivavě ležiCí
napi, V rčšk] blizko5tjkíĎelc. pIo bažaltyI

^ni 
k.ic U .esty nejso! Ušetieny plaštóvýn

ozdobónr, ki.ré jsou Ulóžené Pěkně
l Pytlíd1 Pod nlmi j.ko dárky na váno.e-
K.ždo! sk]adku hli,ry nezapomeneme
ozd.bLt nč]ak)'N Wlobken naší ciVilizace.

A tak můženre lidět nejíůzĎéjší
paPíloYé a plastové obaly, záříci
pasteLl^,ýi! t]aj\am1, nebo pneunratiky i
tiebJ i scdadltr z 3utomobilů lůznč
Unrístěné na !š.dl nrožnýdr mísrech, kteíé
se zdJ]i bfi \litoz.ůŇ vhodné pro úkryr

]{, zlLi]št i. že někdo vyházUje tzv, PET
]ih\,c po okoli. když obec Platíjejich odvoz ,

]e dnné. kd!ž Dčkdo topíUhlím á nenrá
p.PehrniJ snad anl nevi, žc Porušuje hned
nakolik obť(ní.lr úhlášek a také žákonů,]e

Piijno Ztrtiž.]iciaž d7é, když nékdovYveze
do piiJod! od|Jd a nechá tam po šóbě
Viziikt Y podobě ústiižkU z poštovni

L|plný Vldn)l drzosli je piíňó Před
oalnú zsiúpircLe v]ryést zbytck Uhelného

Píi.hl l hll]šny z Uh]í do PiikoPy U silnic.
sórr3 l50m od svého domu,

MJji rilo L]dé \.$bč vůbec nějakoú

Picdý ! o !Zal]cn!)énr so!žiti, nějaké
pláYni !adotji a odPovědnosr vůči nrladši

8cncŘr.i'l vvshn. že by se ti. kteií takhle
konaji. nréli \klrcčnč zamyslet nad tíN. co
děhjí, Á dlL, důkazů nrj\óu bohuželobčané
VlJ|o\.j. a ne jen .izí, na něž byťhofl lo

žel, řarě csD

lyjadiovar jen těžko, ]sme v období

Iistavby plynonka.e obce. kanáližáce s cov
a navíc České dráhy záhájili letos
rekonstrukci a nodernizaci žel, štanice,
Ťy,to stavby tudíž k Poiádku v ob.i přiliš
nepři§pívájí, ale Právě náoPak. Toto nlrné
z1o však vede právě ke zlepšení pódt!ínek

Plo živor Ďašich občanů. Dóvolím si tvldit,
že naProstá většiná občanů tuto sit!áci
cháPe . JsoU i méně trpěliví, nĎolrdy nraji
sice plávdu, že tan d lam zůstal Po firmč
klsvýkoPu neuvedený do Původního stavu.

že se při §o!čášlén suchu práší. Ptoložena
§ilnicije zemina z výkoPu, aPod. VyzýváN
i tvto občany k větší rrPělivosti
a toler.ítnosti k iěmto nedostatkům a nJýíc
věříN, že prá!ě i tilo nakonec slim
přístupeň k včci naponoho! ke zdárnémú
dókončeni uvedený.h sraveb,

Není však jeí,lepořádek štávební, je tu
odstí!šújí.í Přikhd skládlg železného
šróru z lozebnaných automobilů n. zal ádě
bývalé'orlovny někdyvšak iminro ni. vin.
že §e ]edná o solkroňý majetek, že nikdo
nemůže bíánil Podnikáni, Jle n.ni nrožné
neustá]e skladovat želežný šrot a piiPadně
tím narušovat §oús.dské vztahy, veiejný

pořádek a nedbát na ópakované yýzry

zasrupitelů obce, Máňe v obci firm!, klelá
železný šíol Určitě láda wkolpí,

Po tolika kritických slove(h je všák
nlrné \Yslovit i pochvalu a to o.hráncům

Přitody 'ŠATAVA', kteřiv rálnciš,é činDosti
v měsíci dubnu plovcd]i 'úklid ná Ul]ci

Přibické. kde lasbílali l] pydŮ různých
plasto{ich obalů á dá]e ve spolupráci
š lránovickýDi rybáři čistili vodni nád.ž

]oRDAN' (šUrrovna) a piitóň [^áhli z vody

]ednl přírod! cblán'me a ponláhánrej',
druzí škodíňe bez uzárdční ba dokonce
s !čdonr im 'to jsefi se ktásně zbávil toho (o
lnně oškliýi nloji donácnóý', Ale Přece
neúóhU Ud ělat pořádck doma tim, že jinde
Udělám b,.,

Takže bych si dovo]il závěrem
zopákovat, že umělé hnoty palří do
kontejnelů k lonN určený.h, železný šíot
! nršem PříPadě dó ATRÁ\L], stavební sul
v množství dvou, třikoleček do koniejneru
na d!óic obecniho úřadu, tamtéž se
BrkuPrúe ýarý pápír á textil.donoýníodpad
Patií do pope]Dice, kteío! by dle platné

obe.niryhlášky měla mft každá doDácĎosr,

JediDě timto žpŮsobenr zlikvidováný odpad
je tin správným, chíánífie tín životní
próslředi a nakonec i sami sebe,

l pešina Milan

:-,.,.'-\:..Ť
- ^.'.. ]r+t _-

Pon fušino ve sýénl člónku píše o živatním
proýř.di. Rdakce dakúentuJe ýaý ý naši ,bci
několiko íbtoErofieni, kteft zajnliló de2óide
n0 akci konúť oú. snod si i naši občané

uÝédoni, že kokň těchta nlisL denně .hol)í nebo

r.di ýlúkcm o přeýó n ňí síl!, kkró b!

orlovno ve ndÝú, kd| se ý ni přťýoló cviiit.

Ten.jýóřek k viděl í z ňezinórodnkh
rychliků. Bll plný doúdtiho zÝířecfua. oýk iou
pr!č, koza Ý nechala překt- Upraýi b nčkda?

, ,!.,"

:;;],
, - ,- ].iifi§;
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Foibcrl ve vrcnovicích
co Psát o fotbalu? snad by bylo

vhodnější, kdyby pisatelem byl
fotbalista. Pře§to si dovoluji napsat pár
řádků ze dvou důvodů, Za prvé proto,
že široká veřejnost neví nic o fotbale
a híáčíchve Vranovicích, kťeříby někdy
potř€bovali spontánní Podporu
veřejnosti a za drubé, žeje třeba ocenit
práci všech těch, kteří se o foibal ve
Vranovicích stáíají. snad bude čIán€k
i podnětem Pro dopisovatelskou
činnost někerého z fanoušků nebo
akivních členů klubu.

stručně je třeba říci, že činno§t
našich fotbalistů začíná každým rokem
zimní přípravou. Jarní soutěž začíná
v polovině března, podzimnív polovině
srpna. tetní období lYplňuií pohárové
turnaje, Vzhledem k tomu, že skončil
íok 1999 a členská §chůze projednávala
jeho výsledky, nutno shínout činno§t
hráčů, trenérů i výboru.

Přípraly hráčů, která se konala na
počátku roku 1999 v Hustopečích, se
zucastn,ll ňíáCl lílnacťy, Pezlaí, sopl,
Kadlíček, co8h, Biíkner. straka, Uher,
Blecha, Nečas, Buček, Furch J,, Novák.
NevědělP,, Fuích st., Vetr.Jarní soutěž
v l.B třídě, která byla zahájená
21, března, skončila velmi neúspěšně.
Vranovice 5e ocitlyna 13, místě tabulky
a následně sestoupily zpět do
okresního přeboíu.Jeví se, že mužstvo
nepodalo v někteíých zápasech
potřebný yýkon. Na neúspěch mužsďa
navazuje i trenérská činnost, tákže
došlo k odchodu obou tí€nérll,

V podzimní okresní soutěži skončili
muži na 7. místě. Še$ zápasů zakončili
vítězstvím, 3 remízou a 4 zápa§y
prohráIi.

s konkréiními poznatky
k neúspěchu v tr€nérské činnosti a ve
,/ýkonu hráčů lystoupil na výroční
schúzi a§istent trenéra Zdeněk Vybíral,

K jarní soutěži minulého rokLl
možno říci. že výsledky byly v Určitém
směru zklamáním, přesto, že Výboí
věnoval značnou pozornost l.ýběru
hráčů i financování. Už jen vstup do
vyšší třídy je poznamenán vkladern
značné finanční čá§rky a samotné
výdaje v průběhu soutěže v l, třídějsol'
mnohem náíočnější. o těchto
píoblémech jednala výloční schůze.
V pívní části vystouPil jednatel M8r.

Nevěděl, dále int. Hrabec, keď hovořil
za revizní komisi ajako trenér žáků, Po
panu vybíralovi !ry§toupil i nový trenér
s Připomínkou ke zlepšení tréninků.
Hlavní zprávu přednesl předseda
ing, Pezlar. Hovořil o n€splněných
předselzetích, spolupráci se školou
a přípravě těch nejmladšícb fotbalistů,
Zdůraznil nltnost širší spolupíáce
s výborem sokola a okolními kluby, Ke
zlepšení přípraly žáků požaduje
zapojení rodičn z hlediska ovlivnění
jejicb zájmu a povinností, Zhodnotil
i vliv neexistujícího dorostu ve
Vranovicích, V sestúpu mužsďa vidí
velké pouč€ní pro další práci, neboť
všechno ú§ilí, spousta peněz, je opětv
nedohlednu. zmínil se i o hlavních
úkolech Pro rok 2000,jakoje dosažení
patřičného Pořadí v tabuloce okresnft o
přeboru, zpřístupnění hřiště pío
spoŇovní účely, pořádání turnajů
a zajištění mezinárodního fotbalového
utkánížen m€zi čR a chorvarskem dne
|,7.2000 ve Vranovi.ích. V ekonomické
oblastije třeba whledávat nové zdíoje
financování. V roce 1999 byly v tomto
§měru uspořádány hody, vloni přispěla
dotace obecního úřadll a sponzorská
pomoc, celkové příjmy činily
307.350,-Kč a lydání 288.570,_Kč.

V závěru své zprály poděkoval
in8. Pezlarvš€mhráčům, funkcionářům
i přiznivcům víanovi€kého fotbalu při
zajišiování úkolů minulého roku, Výbol
sK zhodnotil a ocenil píáci nejlepšícb
fotbalistů a funkcionářů klubu
drobnýrni dárlv, převážně knihami:

u žáků _ Tomáš Un8er, N4iroslav
Hoíák

u mužů " Edmund cogh, Antonín
Blecha

u funkcionářú - václavvalihrach za
akivní činnost ve výboru a ing. Jiří
Hrabec za akivni činnost při vcd€ní
družsNa žákú.

Je třeba se zmínit i o těch
nejmladších fotbalistech. V roce ]999
rePrezentovalo žáky 17 hráčůj Trčka,
Hochman, Vybíral, Horák, Unger,
Krejčiřík, Ficek Aleš, Ficek František,
Kuízweil, Díolický, Hnilíček, Mrhr'ica,
Rtjzl, Jarní kolo zakončili žáci na
6. místě tabulky, Po dosažení věkové
hranice odešli z družswa Hochman,
Krejčiřík. Ficek Aleš, Kuízweil, Trčka.

Podzimní soltěž se začaIa bíár se ]4
žálq, k nimž přibyli Třináctý, Hoíák,
Měřínshi, odehrálo se ] 1 zápasů,
6Whráli,2 íeínizovália 3 prohráli, Žáci
skončili na 3, místě, z t}stoupení
r.enéra žákůje zřejmé, žejeji.h činnost
byla dobře za.iišťována a přesťo nebyla
tato skutečnost některý,ni žá}§,

doceněna, Projevovalo se ro přcdL.vším
v neúča§ti na trénjncích. v íámci
spolupráce se školou se podařilo získar
m]adší chlapce, ročnítf 1988, 89 a 90,
které začal připravovar Pepft Měřinslrý,

Jejich počet se pohybovíl kolem ]5,
co napsat o našich starších

hráčích? Většina je z Vranovic a to
především odchovan€i sK a část těch,
keří se do V.anovi. Přistěhovali nebo
začali hrát za Vranovicejako stálí, nebo
hostující hráči, Posuďte sami, jaká je
úroveň,

Blecha Anronin 26 let. pochází
z Pouzdřán, hrálzažál9, dorosr á ňUžc, hlál
iza Žabčice, u nás iiž hlaje řadu lef

Buček Virězsláv , 24 ler, Pochází
z Pasohlávek, hlálzá žáky, pozdějizá nuže,
?avlánovice hlaje delší dobu

F!rch Ján - 33 lei, póchízi z Uhelčic.
bydlí v ábčicích, má boháto! pláxi, jako
žák a dorostenec h!ál za Uherčice, pak za
Hlsropeče. Za ňuž. hlál VA Blno,
HustoPeče, Uherčice, Náměsl, BřczĎi}, Za
VÉnovice hlaje řadu let.

Furch sránisl.v , 23 let. Pocházi
z Vranovic, hlaje klátkou dobu, před rim
§po.roval silový troj boj

Kotačka vládímh - 27 ler, pochází
v VÉnoÝic, h.ál za žáky a dorosr, za nl!že
hráI krárkou dobú zá ýrJ Póhořelice, za
vranovice hlaje delšídobu,

KadlíčekMárrin 28let, z lváně, híál2a
žáky, dolost a muže v lvani, za Vnnovi.e
hráje delší dobú..cá ]0ler

]\.1gl, Nevěděl Pavel - 27 let, zVranovic,
dlouholeťý l€ptezenrant, h.ál za žáky,
dorost a dodnes za muže

Pezlaí MiroslaÝ _ 29 let, z V6novic,
rovněž dloúholerý lepr.zentant. hlál za
žáky, dorost a dodnes za muže

Veí Jiií _ 25 ler,pocházi se staloviček,
dlolholcťý hráč z. žáky, dorost a muže ve
stalovičkách, vranovice lePrezentu]e (kan
se piiženil) jako blankái

Go8h Edňund 26 let. pochází
z Nových zánků, studuie v Biné. řádú l.{
hrál za žáky a dofost Ý Nových Zámcích, Za
m!že ve V..novicích hláje 3_a loh?,

vybi.al Zdeněk - 42 let, z Vranovic,
dlouholerý íeprezenránt, híál za žáky,
doro§t á muže. (rátkóu dob! hrál 7á muž.

,
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v Přibicich, hÉje a soúčasoě je asistenl

Novák Román - 39 let, z Vranovic,
zkušený hláč, Jako žák hrál zá Vranoýi.e,
pak za ZbroJollu Brno Za doíosl á muže

híal ópét za zbloJovkú, P.k 2a slušo\ice,
Žatec, Přelov, Ploýějoý, Haýřov,
Rakoo§ko-copftrich, nakonec se vráiil do

NovákJán - 3] let, z Vránovic, hrál za

žák], dorost a nuže ve Vranovicích, pak
přesrouPildo Přibic, ú nás hostúje do 30.6,

Šimek Roben ?4 let, pochází

z Prostějova,J3ko žák hrálza Prostějov,jako
dorostenec za olomou. l, ligu. zá mužehrál
za WJ HuIín, Zábřeb, sPaltú Krč, Rakovnft.
nějakou dobu blál ! Rakousk!, ve
Vráóovi.ích hlaje od téro sezóny,

Pokorný Ma.€k - ]4le!, Pochází z Brna,
zažákvhlálý Kr, Poli, zá,nuže LERKBrno ll,
li8á, P;k zá žďár, C^Fržideiice, Rakoúsko-
Pulkau á v současné době hoýuje ve

vmnóvicí.h do konce roku
UhliŤ jt,lartin 25 let, z olonoúce, za

žáky hlá| V signa olomouc, zá do.o§f
Č€movir, zá muže v TJ slovan Čenlovír l.B
tř,. ýe Vlanovicích hostlje do 30,6.

sPiiik Pável 26 let, pochází
z olomouce, bývalý hokejový hláč, za muže

hlál v TJ slován Čemoýir, ve Víanovicich

Hájšký]iií,47 let, po.házi z Blna, za
žáky íeprezentoval Brno-Žábovřesky,
dorost Zbrojovka Bí1o, Za nuže hrál ve

Zbrojóvce. v Hr.d.i Králové, tePrezeĎtoval
olóĎouc. Drnovice, žnovu zblojovku, RH

znojmo, Rakouskó lrDfritz jako hrající
trenér, ve Vlanovicích hostuje do 3],],200l

Uher Lukáš - 26let, Pocházíz Brna,Jako
žák hrál z. Zbrcjovku, mvštěvovat
9portovnl skolu, doíost odehrál
v Královopolsle J Medlankách, Za muže1,1ál

v sezóbě ]993€4 za VraĎovice, pak slovan
Bnl. Fc Dolbravnik á znovu od r, 1997 zá

TřináctýMarlin, l9let,zVraĎovic,hlál
zá žáky, dorost. nyníhraje za muže,

Závěre, možno říci, že hráčijsou
ve fotbálové průpravě nad průměrem
požadavků pío okíesní soutěž.
otázkouje tedyvliv časté změny híáčů,

Přikláním se k názoru, kt€rý se objevil
na výroční schůzi a to je nedostatek

hráčů, způsobeDý tím, že iáci odchází
híátdo Přibic. kolektiv se rozpádá. řada

z nich s fotbálem končí. zde tkví
podsEta problému, TNalý {ýkon hráče
je podmíněn dlouhole!ým působením

V ko|ektivu, Zpravidla jen vlastní hráč
dokáže hrát silou Vůle. zvýšenou
obětávoýí. bojovností. Nutno se

zamyslet i nad střídáním trenérů, nad
jejich náročností, schopDostí vést

dospělé hráče ke kolektivní a Vysoce

taktické hře, k potřebné technice,
pře§nosti §třelby a ryzi(ké zdatnosti,
Vzá.iemná úcta a pochopení je
základním požadavkem,

chybí nám i účast veř€jnosti,

Prázdné tribuny neposílí bojovnost

vranovicbých hráčů a to jak těch

nej mladších, ták i dospělých.Jistě, že by

se dala kumulovat řadá dalších
problémů, Je to problém Yíboru,
tíenérů ibráčů, Přeji. aby s€ znovu

odrazilido Wššítřídy,
Infoímace o híáčích dodal pan

Vybíral Zd€něk,

B,P.l

Lucie Sne lrcrlovó olrresním bornílrem

Jak jsme j;ž v minulýCh číslech

občasnft u informovali, šachoyý oddn TJ

sokol zaměřil v poslední době svoji

činnost i na nejmenší adepty královské
hry do mat€řské školy, Vedle

současných čtvdáků a třeěků tak
vznikla díUhá skupina nadějí

Wánovického šachu- Za čtyři měsíce

výuky si někteří mladí hráči již celkem

§hšně osvojilizá§ady hrya mohli§e tak
zúčastnit posledních tří tuťnajů. Ani
jed€n z nich si€e neproběhl zrovna
podte ideálních představ, zejména pak

co se týč€ celkové účasti, ti €o §e

7ličástnili. však úíčitě nelitovali,
xíajský přebol še§tičlenných družstď

mladších žáků próběhl 29, dubná
v 86nkovicí(h na vyškovsku. Po loňském
šesÉm místě mělo patřit naše družstvo
k pápirovým favoritům, Bohužel, školá
v D íodé ve lieii tiide a íeneralnl zlouška
n; ňájový píůÝod déll zsPnclnlly, že ríi
klíčoví híáči do této b3šty molavského
šáchu k romuto túrnaji vůbec neodce§to%1i,
což v konečném důsledku zóamenalo

umístěni áž na začátku díohé Poloýiny
startovóiho Pole, Zvítězilo staréměsto Před
ZlíneĎ a Poštornou, Do této věkové

kate8o e však bude Patřit Yětšina našich
hráčŮ i přatí fok, tókže není ještě všem

šestého laětna se v mistní sokolovně
uskltečnil náborový tlrnai mládeže do ]6
ler, Za přisPěni sponzod, naPiíklád
t.adični}o podpórovatele, člena oddílu
a májitele vinařské finny Pana Holá,jka
z lvaně i mnoha menších dár.ů se podařilo
shrcmáždit celkem slošíý cenový fond,

ovšenr píavděpodobně nepřiliš vhodně

^olenv 
!eímln prodloUženého !l}endu

způsobll, že U(arr pouhych 48 híJaů

nesplnila očekávání pořádatelů. Navíc se
p iš tredaiilo domaclm hra(ům, Nejlépe se

UmĎtilTomas so.hol, kreď ziskem 3 bodů

ze sedmi Partií skončil Ďa třetím místě mezi

devítileťýíni á Jiřina Hladká, která mezi
jedenactlleryml ziskem 4,5 bodu §končlla
n: aruí.m mlste, Tento turna| bY| Drvnim
právě Pro věršinu hráčů ze škollg, Podle

PiedPolladů se UkazJlo, že odehrár
penhodinosi rumal neni pío šestl

a sedmileté dětivůbec žádnýň Problénem,
PNni tři místa v kátegorii do 7 let obsadili
podl€ poiadí Petr Doiek, Lucie smejkalová
a stani§láv Škňouřil, celkovým vítězem

turóaje se staláJana Zaladilová z Brankovic

okresní přebol jednotlivců žáctva

znaňená prakticky wvrcholení celolofui
čiĎnosti, Bývá ryPisován Plo věkové

kate8oriedo 7,9, ] l, ]3á 15lokŮ, Bobužel.
kólize termíĎu s primiční mší §vatou

Přemysla Faměry zápříčila, že na přebory

konáĎé 20. k!ětna nemohlo odjet hDed pět

nejlePších hráčů. čiĎž náš oddíl téměřjisrě
nn§el o dv€ nebo rfu medalle, Ale áíi talo
;epiij€mnošt nePokázilá bo]ovnou nal3du
ó§latnim á čtvři Ďedailová UmistěĎí byla

konečíým výsiedkem snážení, V káte8orii
dó 9 let skóíčil těsíě druhý Tomáš so.hor
á kategórie do 7 roků se ýala zcela náši

kořistí, okíešóí Přebornicí se stala Lucie
sňejkalová, Da druhém a třetím mí§tě
skoočili Petr Doíek á Radim Bláha, Uspěchje
to o ro větší, že až doposud se žádnému
z vranoÝických bráčů titúl okresního

Dřebomíka v kategolii žáků áni v kategorii
;ospělých žískót nepodóřilo. Ji§tě to bude
povzbuzení do další činnostijak Pío hráče,

Na snimku okresní přebornice při paítii

l TJ sokol-P.Šťástný

vrcrnovický občgsnik



Ncše zdravotnictrň
Požádal jsem naši paní doktorku clierovou, aby nám něco napsala

o problémech u dětí a způsolru prevence- Neodpustil jsem si lyhledat pár faktů

o úmrtnosti dětí v dřívějších let€ch, Uvádím to píoto, že i přes Píoblémy ve

zdravotnictví se podstata lékařské služby neustále zlepšuje. Rozvoj dosáhl za

posledních 1 0o let nepopsatelného rozsahu, což se píoj evilo v n€ustále se snižující
úmrtnosti a nemocnosti dětí, snížením úmrtnosti u starších občanů a zvyšování
průměrného věkú. ovlivnila to věda, zdravotnítechnika, nové lélry a sámotníIékaři,

keří nám dávají jistotu klidného života. Bylo !rybráno namátkou několik íoků,
dosažitelných z€ záznamů.

Nejprve sivšimn€me úmrtnosti dětí k dospělým (v naší obci}:

1883 1884 1885 1900 1920 1950 1970 ]999

pohybu,
životospráva, Koordinace preventivních
oParření je ale v tukou lékaře. Každé
dítě má nárok na preventivní prohlídku
lx za 2 roky. U mcnších děti do 3 letje
poč€t píeventjvníclr prohlídek dátl

zdravotním řád€m, Přesto se najdot|

rodiče, kteří nejeví zájem o to, aby své

dítě k prohlídce dopíovodili, i kdts je ro
jejicb povinností, Někdy opravdu máme

dotazy, na které se rodičům těžko
odpovídá, Není to naší zvědavostí, ale
Určitá vodítka potřebujeme, abychom
Věděli, jak se dírě cbová v rodině, ve
škole. venku. zda s€ v rodině
ne\Tsl]tují někleíé chorobné staly,
kt€ró mohou b]ýt příčinou onemocnění,
b},ť ve věku Pozdě,jším,

Prevencivních programů je cclá

kouieni, nesplavná

poonale prevencl

úmrtnost celkem
z toho dětí
Vyjádřenív %

Předčasný (těžlšý) poíod
Tělesná slabost po naroz.
střevní křeče

Úmrtnost dětí se pohybovala od několika hodin života po několik měsíci
'} (střevní křeče), U souchotin byla úmrtnost ve }yšším věku (od 2 měsíců do několika

le0.

Musíme §ivšimnout i příčin úmrtnosti:

1883 1884 1885 1900 1920 1950 1970 1999

30 38 50 40 ]9 10 23 18

21 2a 29 27 l| l

70 73 58 67 58 l0

54221
22333
6l5944

soucbotinyll7l
8ožec 2 8

zánět plic 4 l
spála 1

Záduch 1

vodnatelnost mozku 1

spalničky 3
Diphterilis 5

Bronchilis 2

Tyfus l
I rsotnft 4

záškíí 5 ]

Tetánus t

Utopení ]

Úňftnost při Porodú a rělesná slabosl j< jisrě otázko! k zamyšlení óad dnešnim

Prostředim Porod!, zPůsob! PMíVýžiry, k čemúž PřistuPuje idnešníte(hnika - inkubátory
apod, obdobně u ostatních nemocí mohou hlát loli včasóé zjištěni nemoci, vhodné léky
ajejich doslupno§t, zdr.votnická výchova, preveĎc. . zkušenosti lékaiŮ, A v tomto směru
nechám hovóřk náši Paní dokolku
l

Prevencejako předcházeóí .tlorobnýn stavům je známajiž od stalověku, Zpočárk! se
plevence ťýkala spiše hy8ienických nál1ků. pozděj i očkováni. Nyní §e spíše týká ryhledávání
osob, kerévzhledem k lodinné záréži. způsobu života, lizikovým f.ktorům např,vPovolání,
by mohly onemocoěr ncjen infekční nemocí, ale i cúkrovkou, nádorovýrn oneňocněnín,
chlonl!koU Pli.nl obstNkLni nemoci, iníárktem aPod

součástí píeventivních opatřeníje i zdravotní v.ýchova - články v tisk0, relace
v rozhlase čitelevizi,

J€ důležité, aby Preven.e byla součástí života každého člověka, aby si byl
vědom určiqých rizik, k(eíé s sebou ne§e živor plný stresových siruací, nrálo

B,P.

kaídiovaskulárních onemocnění a to.,iž
od dětského věku, kdy 5e v riziko\.ých
rodinách sleduje u děti ča§těji krevní
tlak a hladiny cholestelolu, Nadál€ se

sledují v dětské populaci ortopedické
vady - poruchy Vývoje kyčelních kloubů,
Vady páteře. věnuje se pozornost
očnimvadám, úrazům.I u dětíje nutno
ínyslet na onkolo8ická onemocnění
ajistě bude přib:ýVat počet záv'§lých na

dro8ách a počet onemocnění HlV,
Pí€ventivní Píogramy doporučují

někerá očkování, kteíá nejsou hrazená
z fondu zdravotniho pojištění.Jedná se
o očkování píoti žloutence A iB,
meningokokové infekci, infekci
hemofilem či očkování píoti klíšťové
encephalitidě. očkování n€jsou !evná,

ale zvláště u dospivqiících. kteří se
pohybují ve velkých skupinách, by se
měli rodiče zamyslet nad iím, jak

různým n€příjemným nemocím
před€jít, Stále platí ,y zdíavém tčle
zdravý duch" a u dětía mladistvých tím

MUDr, clierovál

r K novému roku bylo vc
vranovicích 37l telefonních linek
do domů jednotlivých občanů. Do
počtLr nejsou zahrnufy telefonní
linb, úřadů a organizací.

yrdnovický obcosru}



Vrcnoviclró móiovó zóbcvcr

Tradice pokračuje, N€jedná se jen
o po§tavení máje a zábavu. Tradice
spočívá v navázání Chlapského
přátelství. v přát€lství mladých dív€k
a budoucích žen a i rodičů těchto
dospíVajících dětí, Téměř 4 měsíce se
mladí scházeli, aby připravili mašIe.
růže na ozdo.bení máje. Chlapci
p.ovedli velkou yýptavu na známé
pouzdřanské Kolby, aby si Wbrali tu
nejhezčí máji, Každý z nich měI jinou
př€dstaw. ,,Ta je moc ma]á, ta je
prohnutá", ta třetí měla malou korunu
atd. Jako když si rybírají svoji dívku,
Nakonec si přece jen lybíali, našli tu
nejhezčí, Dokonalý strom, kte!:ý se
bude .elý měsíc květen tyčit nád
Vranovicemi, spol€čně s mladými bude
prožívát n€jkrásnější chvíle svého
života.

Dov€zení máje je však počátek
přípra\y. kdy se musí odstranit kůra,
zahladit a obrousit §uky a natřít
voskem. Vlastní zdobení je další
z ceremoniálů, včetně přenesení od
Duíků na sokolské hřiště a její

souběžně s těmito pracemi se
mladí učili zpíVat a tancovat. ono
táncovát krátce po tanečních
a v holínkách není jenom tak, ByIo
hodně těch sobotních schůzek. ale
všem se tolíbiloa zanechalo to hluboké
vzpomínky, 

^však 
irodiče měIi co

hovořit do této akce. svojí pečlivostí
a obětavostí byli nápomocni Všem těm

záIežitostem. Šatna, pokladná, bufet,
kuchyň, pořadatelská služba atd. byly
jejich zájmem. starostí mladých bylo
též zajištění hudby. příprava sálú
a krojů, v čemž byla nápomocna paní

Konečně 29, dubna nástává Chvi]e, kdy
ýárci, tatínkové, ale iiada ochotný€h mužů
Př€nášímáj ná hřiště á začíná slavĎostní3kt
stavění, kterýzahrnuje Uvázání lan, podPěr,
rozdělenívšech ňužů k těňto plostředkůĎ
a její 4edáĎí, ToDuto př€dcházelo
\ystouPení pana ing, Pezlala se vzPomínkou
na pana Knebla, který fudU let byl hlavnín
organizátolem, Možno říci, že v Posledních
letech 5e stavění zúčastnil i pan Šlctr, t<tery

dnešniho dne převzál tuto funk.i, Hřiště
bylo zaPlněno divákf, dětmi i dosPěIými,
kteií se těšili z pohledu na tuto pfácj. i4ezi
Ďimi pobí},ály šráů, které íabížely koláče
avíno, Největšíradoýi bylo zakončení, kdy

Tomáš Dvořák, sklepnik májové. Wlezl na
máj až pod koruío kvěíci. kde odvázallana,
Po slezení byl dávnostĎč q/házován Md
hla!,y stárků, stejně Pak Pan šich byl
předměteín píojevovaných dků, když jej
vfbazováli stárci do výše, Všé dobře
dopad]o, A stejně tak doPadlo hlidáni, kdy
tatínci dokázali óhlídat ten nádherný §tlom
Přesto, že zakoušeli kruté clrvile s konráry,
kterýchje letos pies míru.

Tó Ďejdůležttější však stárky ješrě
čekalo, večer začal tím, že se sešli za
D!í}oVýn a poté šli na stříbrňák, kde si
každý uřízl tu svoji břízku, Káždý hledál tu
oejpěknějši, ta se totiž v komíně mlsí
Wiímat. |eiich ozdobeóí fábory á ňženi

uděláli Ďa Dufkovým, ve 23 hodin ryšli do
terénu, MiDo své májky nesli žebiík
á vápno, zaaali Ďejprye v úlici
l] tíansfornrátoru. PNni stá.Ce Poýavili ne
biizu v komíňě, ale větší rĎájk! před důň,
Pak zača1o lez.ní Po střechách domů
ostatních stárek, Někdo měl klouzavé boty,
tak mu§el bo§ky, dálši óárazil ía dvoie ná

Psa. Pokračovalo se dále k Vybílallim,
směíem ke koupališti a naposledy na
lvaňskou. Před každýn dom.m necháli
nějaký vzkaz, naPsaný vápnenr, aby holky
ráno viděly. ž€ tam siárek byl, Důležiťýh
úkoleĎ bylá kontrola ol.ů, zdá dobře hlidaj í
máj a Pak se šlo domů nabraisílu naveče.ni
zábavú, sobotní akce §končili po jedné

Dalši den ]0, dubna 5e sešli stárky
á stárci v devěr hodin před kosrelem,
zúčastnili se Ďše svaté, kde stálek Tomáš
Helikaí a stárka petra procházkoÝá četli
z lisrů ápoštolů, Po ukončení roz.šli se do

svých ulic v párech. aby Pozvali občany na
večerĎí májovoú zábavú, Zavda11 §kleniak! a
dostali nčjakou tU koruDku za vsrupenl§r,
odPoledne ve 14 hodin byl sraz u PNniho
stárka, za dopíolodu hldby rypravili §e ke
druhé srár.e á Pák k PNní stálce, Dále
pokračovali po celé vesnici, kde se
zast3vováliálančilinebozpíváli,zá§távilise
i u Pana stalosty. ktelému zahláli sólo.
chvili si také odpočinlli na večer,

Májová zábává bylá záhájeĎa
vPo.ho<lovánim krojovaných dětí a P3k
ročĎíkú. který lvolĎilna púl hodinky sál plo
děli, kr.ré přihudbč ráícóváli lPod vedením
2 divek) několik tanečků, Pak nastoupili
srár.i a srárky a začála zábáva, s taĎcem,

zPěvem a liskáním se pokráčoválo až do 4
hodin, Pěkni chlapci,ještě Pěknějši děvčata,
bylo ro potěšenípro ródiae idalší přítomné,
Sál byl plDý, sPokojenost na všech straná.h,

o§lava ločnik! byla zakoočena 26.
kvčrna kácenin májé veselím, kdy §e
opékalikuřata a narazila bečka Piva, skončil
rákjedeí z róčííků ročnik 1962,

Jako pisatel a kronikář mám Velkou
radost, že se tato tradice ve vranovicích
tldržuje. o čem jiném psát, než
o pěkných věcecb, o tom. jak život ná
vsi ubihá, jak jedni odcházejí za prací
do světa, jiní se odsrěhují za §voú
láskou, všem přibude starostí, ale
vzpo,nínlg na májovou jim zůstanou.
Děkuji c€Iému ročnftu i rodičům za
všechDo pěkné. co zůstalo pro Vranovice,

rf súrký o sLórci ročník 19a2
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Slrolcr v
všichnijsme se na školu v přírodě

moctěšilia hoedj§me se domtwili, kdo
bude s kýŤn na pokoji. Termín odjezdu
se rychle blížil. Muselijsme si sbalitvěci
a poslední denještě tři hodiny lydržet
ve škol€. Pak už se j en náobědvat, vzít si
kufry a hurá do autobusu. zamávali
jsm€ rodičům a už sejelo,

cestou jsme si zpívali. zastavili
jsme na svačinu a za chvíli užjsme byli
v Nekoři. Rozdělilijsme se po pokoiích,

Wbalili jsme si věci a před v€čeří nám
pan ředitel pověděl něco o budově
a o tom,jak 5e máme chovat.

Každé ráno jsme měli íozďičku
a hlavně jsme si múseli dobře uklidit
pokoj. protože nám budoucí pan učitel

F vybi."t u zdravotnice paní Rosová
přidělovali body za úklid a na konci
našeho pob},tu v N€koři ti nejlepší
dostali odíněnu. Po snídani jsme se
rozešli do učeben. Naš€ byla
v podkroví. Tam j§me s€ učili, ale také
hráli híy,

Nejraději jsem chodila na dlouhé
procházkydo lesa. Po cestěj§me někdy

Není mnoho organizací. kefé se
věnují ušlechtilým zábavám a talentům
dětí á mlád€že, Ve rněstech je těch
možno§tí více. ale na vesnici? A tak si
nusíme vážit těch, keří rozvíií talenty
a zamě§tnávají děti, řekla bych
,,bohulibou činností", U nás tedy je to
ZŠ. ZUŠ a tělovýchovné or8anizace.

Kdo z nás obyvatel chodí
pravidelně na besídlry a konceny zUŠ,
jistě si libuje nad stále stoupajícíúrovní
inteQr€táce. Z náročné úíovně
nelybočil ani konc€rt. konaný 21.5.
v nových plostorách ZUŠ na takzvaném
novém zdíavotním §tředisku. učitelé
ZUŠ - [4gr. Pavel Krátochvíl, Růžená
Skřivánková, Mgr, Jana Rozková
a Ántonín Šmarda - nacvičili hudební
a taneční čísla a paníRozkováWzdobila
místnosti výtvarnými pra.emi žáků.

Učinkoval pěvecký sbor Pohořelice
a Vranovice. Pod takovkou A. Šmardy
zpívalo 20 dětí. Na klavír, housle, flétnu
a kytaru zahrálo asi 22 dětí, keré
připravilM8r. Kratochvl:l a pan Šmarda,
opravdu krásné }ystou Peoí, Vžd},ť není

soutěžili. někdyjsme si jen tak povídali,
Nebo j§me odpoledne hráli na hřišti
hry. kluci většinoú fotbal a my holky
třeba \,Tbúenou, posilání míčků nebo
jsme skákaly přes švihadlo, NeMce nás
ale bavila hra Vranovická házená. Bylo
u ní spousta le8race,

Jeden den byl úplně .jiný než
ostatní, Tojsmej€li na výIet do zoo ve
Dvoře Králové, cestoújsme se zastavili
na zámku v Častolovicích. Je to velké
sídlo § rozlehlým nádvořím. mnoha
obíazy a starým vyřezávaným
nábytkem, Koupila jsem si tam
pohlednici. aby.h mohla rodičům
ukázat,jak lypadal.

Teď užj§me §e \,šichni těšili do zoo,
Hned u vchodu jsĎe spaťřili lemury
. v potůčku 5e kolébály různob3revné
kačeny. l čáPi t.m Ďěli svoje hnízdo. Ve
vodním pavilon! Fne viděli spolsry hadů,
ciuokrajný<h žab, ještělek, žehy, kokodýly,
ale ibazilišlry a letuány, v akváriích íybičky,
Někeré máme i doma, Taky některé ptáky
jsem dobře znala, V pračím Pavilonu byli
krá§ně zbarvení PaPoušci, důstojně s€
tvářítí sory nébo se pyšně nesoucí lábltě

divu. sedm žáků získalo krásná
umístění na §outěžích. Petr Hladft ,
čestné uznání v okresní soutěži, Irena
Kúnstová aJan l]áska 3. místo v okresní
§outěži, zdeněk Bartl, Vít Rusňák
a lvana pezlarová 2. místo a flétnové
trioJaíoslava Kunstová, lvana Pezlarová
a Jitka Krchňavá l, místo v okíesní
soutěži a 5. místo v celo§tátní
interPretační soutěži.

Jistě velmi potěšila vyučující zUŠ
velká účast obyvatelna konceítě. Vždyt
se dovnitř anivšichni nev€šli, odhaduji
víc než l00 Ďávštěvniloj.

Učitelé ZUŠ doufájí. ž€ tak velká, ba
ještě větší, bude účast občanů na
koncertě ducho\/ní hudby, kerý se
koná 4.6.2000 v 17,00 hodin v chrámu
páně ve víanovicích, vranovice totiž
nemajíjiné píostory, kde by se mohly
konat koncerty i jiné kulturní akivity,
jaká škoda.

I

a pelikáni, Nádhemí plaňeňáci měli
samostátný výběh, Kočkovité šelĎy se lině
lozvalovaly ve svých klecích, Nemohlij§ne
vynechat oPičky, v pavilonu měli nejen malé
druhy, ate i 8o.ily, šiĎpanze a olangutany.
Plo vetká aířata jako 8áz€ly. antilopy,
žirary. zebíy, buvoly, velbloudy labldoEli
lozlehlé výběhy, aby se mohlá Pořádně
Ploběhnout. Je to ob.ovská Zoo se
§poustou zvířat, která se snad ani nedá za
j€dendenúPlněceláPlohlédĎour,lmyjsme
byliunavení a těšiliisme se navečeři,

Další dny ltekly jako voda a blížil se
den odjezdu, Ná rozloUč.Ďou j§me poseděli
u ráboláku, kde j§De §i oPekli šPekáčky,
Musely se ryhodnotir á odměnil všechny
soútéže, hly a úklid, rrochu jsné si
zatancov.lia úž se nusely zase všechnyvěcí
sbalit do kufrů a kabel, Protože ná§ čekala
cesra domů, po dóbré §nídáni ná§ áutób §

odvážel z krásné Příody, lesů á samoty zase

Moc se mitam |íbilo. byltam kíásná
příroda, moc dobrá nálada,spousta her,
klidně bych se tam učila celý rok.

Bylo to bezval

r Bednářová Petra,s.A

l Dnem 7.5. bylzprovozněn Klub
důchodcli a to při příležitosti Dne
matek, keďch se 5€šlo 20.
obsluhu zajistili pan B€dnář, k€íý
slavnost zahájil, pan Toman
a Novotný, Do proSramu zasáhl
i pan Pražák, keď přednesl čá5t
úryvku ,Jaro na vsi", který nápsal
pan Jos€f Pavlů, dřívější občan
a rodák z Vranovic, Bylo dohodnuto
v měsíci červnu uspořádat besedu
s důchodci k historii vranovic ,,co
paměť sahá" v klubovní místnosti
na §tředisku 22. čeívna v 18.00
hodin (čtvrtek).

r U přiležitosti jubilejního roku
byla u§pořádána 1.4.2000 národní
pouř do Řima Vatikánu.
K poutnikům z Čech, Naoraly
a slez§ka promluvil paPežJan Pav€l
lL. Z představit€lů se zúčastnil pan
kardinál \4k a ařcibi§kup Graubneí
a daIšíbiskupové, kněžía řehoIníci.
r Dne 19. března byl při všech
bohoslužbách &en Pastýřský lisr
českých a moíavských biskupů
k někeďm sociálnim otázkám.
Tímto upozorňují na nepříznivé
j e\.ry v sociální obla§ti.

koncert zus lre Dni mcrtelr

vlaĎóvickú óbčdšník l'



Rybóřslré
ztívody
lre Dni dětí

Silový troiboi

Krásné, teplé ráno, v kalendářj je
sobota, dvacá§ý sednlý květen, den
všední a přece sváteční pro 42
nedočka\"ých dětí, které se q,daly
k vodě na střfurňák. Mezi nimi i úplní
nováčci, kteří v březnu úspěšně
absolvovaU zkouškyrybářské nládeže.

Dětipomalu obsazují místa u Vody,
každý se však zastavuje u tabule
s cenami,,,To snad lyhraje každý",
pro,resl jeden ze závodícícb. Proti
předchozím závodůmje cen více ajsou
pestřejší, i násada je hojnější,
obohacená o Pstruha duhového. Každý
mladý rybář obdrží kartičku
s pořadowm číslem, na kterou si
lyz,ýedne v průběhu dopoledne
občeístvení,

Všichni Užjsou n. sÝých mistech a čeká
se jen na zahájení. Tfádičnč še ozývá
z amplionu hlas pana Han!škf a vý"řelem
z Plynóvé pisrole závody račínají, Plvní
nahození, PMí Přehození, splávek ňúí
splávek, pNní záběl na sebe nenechá
dlolho čekát a úž s. rybi tělo tipltí na
hladině,.je to káPr, Následuje dálší á další,
i pst.lh se mezi ni i objevuje. vezírky se
Plní a napčrí se siupňuj., Káždý z mladých
rybářů si Podle PloPozic může Poncchát
jednu !lovenou, !šlechtilo! rybu ajednoho
Pstflha, Kdo ró ási q]hmje? Čím více
sllníčko hřeje, tím zábělů ubývá, Závod se
chýlí ke konci, rybáii si sdělují zážitky
a wněňlji zkušenoýi, Ukončení lovu je
ryhlášeno v 10,45 hodin, Děti ne§pělivě
čekajína sečtení úlovj<ů a lyhodíóc.ní,

celkem sc ulovilo: kapl 13 ks, štika
2 ks. lín ] ks, cejn 2 ks, ploiice l ks, psrrúh
5 ks, Největšílybou byIkapr s mírou 49 cm
a ulovilhovalenra petr, rím se sr.lvírězem,
Dále se o ceny rozdělilo dalších 16 rybářů,
Dlóbíé rybáiské porřeby §i odn€sli i ti,
kteřýn štěslÍz.ovna nepřálo, ceno! útěchy
bylá ohodnocena i nejmenší ryba a to
Ploti(e s míro! l7 cm,

Na ceny a občeBwení PŤisPělI oU
Velké Něnčice, Pan Dfábík Jiií a paní
sedláková z Pohoielic, Násádú ryb 230 k8
kapú a 50 kg pstruha duhového zakouPila
Mo MRs,

věříme. že se tato akcevšem dětem
libila a doufáme, že se Přiští rok
sejdeme znovu a v ještě hojnějším
počtu.

oddil silového tlojboje sokolu Vlanovice začal svoji letošni činnost l2,2, základní
só!těži, což by]o ,,Mistíov5tÝiJižní .{olary", kte!é plobihalo vJihlavě,

Téro soútčže se zúaásrniliiřo zálodníci:
JiříFurch v kate8oriido 67 5 k8 obsádjldluhé nisro yýkoncm 470 k8
PavelPláteník vkategoliido 82,5 k8, obsadilPNní místo \ikonem 597,5 k8
oldiich Haliiív kaťegoriido 90 kg, obsadildesá!é místo likonem 467,5 kg
Roňán Pláteník v kte8órii do ]00 k8, obšádil rřetí ní§ro ýýkonem 6l7.5 k8
JosefWachter v kate8orii do ]00 kg , obsádil desáré mi§ro výkon.n 527,5 k8,
Všichni závodníci, konlě Jiřilro Furcha a Pavla Plárenfta, podcenili svóji rčl.síou

hmornosra m!selisoúrčžn ó kár.8oíii v],šší. než 5i plánolali. Výkony. kte!é piedvedli, byjim
zaručily j isrý PostUP ná mistlóvsrví Moráw, ale v nižších kare8oriích,

Mistlovství Morary Proběhlo v (rnovč 4,3,2000, z vránóvického oddilu sourěžili dva
závodnki, V káre8orii do 67,5 k8 Jiři FU rch ktefý se umktil na čwftém mútě výkonem 482,5
kg, P3velPlárenik mělploblém s Udrženin váhy v kate8orii do 82.5 kg, ploto se lozhodl, že
sníží svoji tělesno! hmornost do 75 kg, To sc mU ráké podáiilo á v réto káte8olii obsadil
druhé Ďísro ýýkónen 605 k8,

Mistrols§í čR Praha 2.4.2000
Toto ňktlovství unikloJiřímu Furchovijen o 7.5 kg, neboť nesplnil Požádovaný linir

Pavel Pláteník udělal v tréninku Pró splnění mistrovské výkonnosri tiídy náxinun,
závody proicl v pohóda be7 7Jv.jhjn, a z',kJl nlll VlsTRÁ ČtsKť BtPUBLlh^ť v kate8olii
do 75 kg.Jehovýkony bylyl

dřep 242,5 k8
tlak na lavici I47,5 k8

celkoyý výkon 630 k8
Zalento piedvedenývýkon byl Pavel Pláreník nom inoÝáĎ ná evropské mistlovsrví, k€!é

proběhlo 27, - 30,4 2000v něDecké Riese,
Po úsPěchu v Pňz., kde získíl rirul fii§ría lepubliky, labojoval l0, místo z ]5

piihlášených závodnft ů Evlopy.
s celkovýmVýkonen 60?,5 kg v kategoliido 75 kg nebyltento závodni}< spokojen, Měl

tlochu smůlu, Prolože naražil ná mimořádně Pří§né íozhodčí, keií mu uznalijen zákládní

Káždopádně 2. 2 roky Pocri!ého tféninku od vstup! do mužské kate8orie z junioŇ
obstálse ctí iDa mistrovsNí Eýopy,

PavlŮv Piistup k tléninku a odpovědnos! Při závodechjsou Příkládem nej€n óstáhím
členům voddile, álc ráké všem vlánovickýn sPoliovcůn,

r KarPGek

Redakce abčosníku §e připojlk ke ýšem, kteří blahapřáli Paýloýi, o př?je mu dolší
úspěchr.Je nóm velkou ctí napsoL pár řódků o misťru republik!, kťerýje zvranaýk_

I2
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Neděle!
přicházím k naší sokolovně. kde

skleněné Yýplně zdobí plakát
k všesokolskému sletu s he§lem ,,slet
dobré vůle a naděje". N.lá to souvi§lost
s dn€šnídobou, Píavda, vždyt sokolové
pracovali mnoho let na \r'ýcbově náíoda
a to nejen tělcsné zdatnosti, ale
ik vlasťenectví, k mravní rýchově,
sokolské hítutí se stalo oporou národa
v těch nejtěžších dobách.

Vedle jsou však da|ší plakáty
z nichž První zve občany na §let
brněnský.h žup 1].června, keťý se
bude konat na stadionu sokola Bíno I
a druhý plakát podává informacio tom,
jak lypadají úbory cvičenců na sletové
cvičení.

F Kráčím dál do sálu, neboť dlr€s se
koná ve vranovicích ukázká
připravenosti cvičencl], Je 4,června
15,00 bod, v sále sejiž shromáždilo asi
6G70 občanů, dětí a dospěIých,
K poslechu hraje skupina ol}Tnpik, Za
slavnostního pochodu vchází cvičenci.
Nejprve rnladší žákyně 5lavečkami, pak
žál§1rě starší a dorostenci. Zastavují
a řadí 5e Upostřed sálu, Hudba končí
a starostka sokola paní Pezlarová vítá
hosty, cvičence a uvádí cvičitele. kteří
připravili cvičence pro toto wstoupení,
slyšíme jméno coliášová, Hladká.
Hochman, cvičitelé, kteří obětovali svúj
čas pro dětia to po několik mě§íců.

zů§tává těch 1] nejmladších dívek.
Hudbll ke cvičení složiljar. Uhlii, je to
íytmická skladba. Žačky cvičí
s ]avečkami, spíše kolem a na nich
s bi]ými páskamj.,, Docvičily, za
potlesku odchází a vchází l6 starších
žaček, ustrojené do červených kalhotek
a halenck, bilé třásně v obou rukou,
kteďmi pohybují při obratech v řadách,
v kruhu a skupině. Přichází 7
dorostencú, kteří se řadí do sestaw
dívek a pohráVají si s míči. Melodická
hudba skupiny AB8Á udržuje tempo
pohybu a v záVěru splývá cvičení ve
sPolečnou hru s míčiavtanci. Dobře se
poslouchá, sedí a dívá na to mIádí,
cvičenci končí, potlesk s€ ozýVá v sále,
odchází, V duchu sj Představtljitu práci
cvičitelů s cvičenci, Je třeba jim
poděkovat. Tradice sokola zůstává ve
Vranovicích. odcházín spokojen, v hal€
nacházím řadu knih s obrázlry
z jednotlivých slenj. Výstavku připíaviIa
sestra Duroňová. K}tičku zasluhuje
i starostka sokola, tak j akj i obdržela od
dvou malých žaček po svén píojevu.

Neděle nekončí. Těším §e i na ten
koncert duchovní hudby, Vcházím do
kostela, kde se koncen bude konat, Je
17.00 hod a pan UčitelŠmatda zahajuje.
V kostele je asi 8G90 přítomných.
v popředí oltáře je sm6ený sbor ve

složení 14 mužů a 19 žen z vranovic
a Přísnoťic. Před lavicemi jsou
hudebníci Komorni}o sdružení N,íol,
Budčjovic. v lavici sedí 3 žálqně ZUŠ
Vranovice.J€ zřejmé, že tato hudba láká
občany, k€ří mají těch mode.ních
šIá8íů až nad hla\ll.

Po uvítání uvádí dirigent první
skladbu Prapo. Kristův. Posrupně pak
následuje skladba Duch Páně. kterou
nap§al Ant. Šmarda starší. skladba
K přijímání, autor neznáný. Krásné
zpěly Hle na kříži a Hle píapor Kíálův
dokladují péčj učirele-diri8enta
a obětavost zpěvákú pravidelně se
zůčastňovat zkoušek.

skladba Trio flétny, doprovázejí
oíchestr na flétny Pezlaíová lvana,
Kunstová Jaroslava na klavír Krchňavá
Jitka, z nově nacvičených písní jsou
písně na Boží tělo. Znovu následuje
Koncert pro flétnu. kd€ hraje na flétnu
lvana Pezlarová. Na přání Posluchačů
uvedena skladba Hymnus od Frántiška
suchého. Dále 

^VE 
Verum od W. A.

l\,{ozarta a sláva Boží od t, V.
Bethovena. Přídavk€m Nabucco končí
koncert,

Je neděle, odcházím §pokojeně
domů s Povděkem všem, kteří se na
rěchto dvou akcích podi]eli.

BP

LlKVlDACE
PNEU:

osobnl- Kč 10,-

NáNadní- r\č 50.-

l

vránovičrí šachisré dobojovali
v minulýchtýdDech na více froniich. Letošní
sežóna znamenala Přcdevším lozšíření řad
piátel čtyiiašedesátj Poli, svoje paftie
odeh.álo .ť už v khbových nebo
nistlovských souréží do§pělých i mládeže
téměi čtyřicet h.áčů, z nichž na pět.dvacet
je re8islováno u pií.sl!šného spoltowího
swzu, Dvé osmlilenna družstva dosPelých
bojovala v ob|asrnln, lesp, okresnlm
přebofu a celkové náplnila předPokládané
Ýýkonnostní cile, Družstvo Á se dnry
zlepšené docházce k zápasůn v záveru
soutěže Přece j.nom ldrželo v oblastnín
Přeboru Jih_c pro okresy Bmo-něsto,
&no_venkov, Bieclav á Znojmo, oporaňi
s nejzodpóVědnějšim přisr!Pem k zápasům
byli hosiuj ící bměnské posily Májel (zisk€m
4 bodů z devitiPartii) a Lamser(6,5/l t). dále
pak vedoucí od Fialů BohUš Veselý (5,5/]o)
a kapitán družstvá Pavel srláka (6,5/l l].

Družstvo B, kde dostáv.li příležiro§t
zahrár §i vážóé paftie i nejlepší žá.i,
óákonec lhájilo v rabulce předposledni
nísto. v této soutěži zkkali neivice boítů
P,Šťastný (a,5/6), B,Peka (3Á), R,Šiastný (3,5)
a B,Dvořák (2,5r).

s čím počítajídospělíšáchi5té Pro Piišti
sezón!? vzhledem ke sklteaoosti, že
v ceské rePublice z!ří boj šachových svazů
(šáchoví nadněróě inteligentňí funkcioĎáři
sijákojediĎí Ý rePublice zřídiIitii ústřední
svazy, kterýžto sysrém wkazuje
pozoruhodnou nefunkčno§r). lwžUji
některé oddt'ly o bojkoru sou(éži, Je fedy
docel3 doble ňožné, že v piísrlm íoce si
družstva dospělých svoje soutěže ýlbec

Tnklorové pňadnl - Kč 30,-
zaclnl - Kč 130,

Prunyslové - Kč 30,-
Du§ + vlóžky - Kč 5,-

/ lehké náH- = 6.50-20 včelně/

pňeuservi§ 8araoš

sachisté ulrončiti sezónu

Vtanovicbý občaslfu

TJ sokol oddilšachu

l3



krrihovncr ve
vrcrnovicích

knihovnické středisko
Vranovicích navštěVúe v letošnim roce
(stav k 2].5.2000) l33 čtenářů, z toho
48 dětí. Čtenáři si letos wpůjčili
př;bližně 3800 knih a časopisů.

Knihovna pos§tuje čtenářům

{ýPůjčlry z oblasti krásné literatury pro
děti i dospělé, oblfuené jsou naučné
knihy a časopisy. Pro mladé čtenáře se
pravidelně odebírají časopisy ABc,
Bravo, Pro ostatní Praktická žena,
Vlasta, Květy, story, chatař a chalupář,
D-Test a Noqý život. každý měsíc sc
nakupují nové knihy v hodnotě
100GKč. V knihovně je poslq,tována
rovněž meziknihovní t/ýpůjční služba,
tzn. že požadované knihy, které nejsoú
v knihovně v evidenci, se bezplatně

ryPůjčují v jiných knihovnách,
Roční poplatek při registíaci

čtenářů činí50,-Kč u dospělých a 20,, Kč
pío děti.

Půjčovnídobaje každé úteď od l6
do 18 hodin, Upravená půjčovní doba
o prázdninách:

4. července - zavřeno
] 1. čeíven€e - 16-18hodin
]8, čeNence - zavřeno
l9, čeNen€e - 16 - ]8 hodin
1,srpna - zavřeno
8, srpna - ]6 - 18 hodin
15,sípna - ]6-] 8 hodin
22, srpna _ ]618 hodin
29. §rpna , |&l8 hodin

v článkl stalostové vranovi€
{občasník č, l) nedopatřením !rypadla
jména starostů ]ng, Jaíoslav Pezler
- l98], Hanuš Fíantiš€k , 1990,
In8.Píažák Bohumil ,1992, Štastný
Pavel - l994, Vybíral oldřich, l998,

Uvedený požadavek se vztáhu,je
samozřejmě i na §to občany, Tímto 5e

Redakční rada děkuje dopiso-
vatelům za příspěvky a čtenářům za
Přízeň.

ÝanoVEN abéashik vrlavakl: oÚ vhnovha- Adl*a redakc,: Šrald 1, oÚ Ýúovca, 691 25 Šéh.,láňú lng Bóhuňl Praák, .éslLpóé vk,st? L@vá, élú Éd
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Bedqlrční rcrdc

a

a
Janíková stela

Jedlička Stanislav
coliáš václav
in8. LorenzJindřich
kelblová Růžena
Novotný N4irosIav
Vylríraloldřich
KaibaJan

Břeclav

Břeclav 69let
Bílovice n, svit, 78let
8řeclav 67let
Hustopeče 96let
Vranovice 68 let
Hustopeče 71 let
Vranovi.e 75l€t
Víánóvi.é 79 lér

70 let PoIní 40]
95 l€t Pouzdřanská 441
82let Přibjcká l72
75 ler školní 79
75let Masarykova 16
80let sadová 329
85 lei Přísnotická 402
75 l€r školní 349
89lér ll Fló.iánká 55

86 lú školní 33s

75 let Školní 259
80let Školní ]74
87let Náměstíčko 163
75 let Přibická 270
70 let Květná 429
65 let Školní 2
87let Pindull§ 276
86 let U Floriánka 34
70 let U Floriánká 664

l8,5,2000

+ 2s.2.2ooo
+ zs-z-zooo
+ 28.2.2oo0
+ l7,3,2000
+ 8.3.2000

+ l ].4.2000
+ 3.5.2000

+ 15.5,2000

a

a

O 7.|,"";""; ","";"l"x,t "" Olií
l8.3,2000

15,4,2000

22.4.2ooo

6.5.2000

Cizk.,"i sňatcl
29.4.2ooo

HerodekJan
Poláčková Růžena
Preyová Hilde8aída
KadIecJosef
pešinová květa
zouharová Albína
šůstnýJan
VáclavftJosef
smělftová Ánna
DVořáčekJosef
sedlářvincenc
Kordíková\4asra
DVořáčkoVá Božena
Trojan lvíiroslav
Karpíšková Marie
Wollin8erová Retina
Pezlarová [4arie
schwarz Mřoslav
sommervladimír
Faronová žofie
skoupá Mari€

Josef Kociolek, Přibice 71

Dana cibulková. Přibice 198

Ateš Duchoň, Žabčice l53
Jaroslava Preissová, lvaň 77

Ján Kaíka, Židlochovice, sídl.703
Jiřina Hájková, Židlochovice, Havličkova 393

Miroslav Fila, Nová Včelni.e, Na hliněnc€ 46l
Eva Kvapilová, lvaň 250

Radim o§ika, Vranovice, obchodní
Marcela Jedličková, Vranovice, Nová 605

5.7.2ooo
7.7.2ooo
5.8.2000
7.8.2000
8.8.2000

12,8.2000
13.8.2000
18,8,2000
19,8,2000
20.8,2000
24.8.2ooo
25,8.2000
29,8.2oo0
2.9.2000
4.9.2ooo
4,9,2000
7.9.2ooo

]2,9.2000
]3.9,2000
26.9.2ooo
28,9,2000
28,9,200o

14 Vranovicky občosn*


