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Slovo sicrosty
váženíobčané.

Vždy, když zpracováváín příspěvek
do našeho občasnftu, připomene mi to,
žejiž opět uběhly další tři měsíce. Než

ír.se nadějeme, skončí červen, začnou
prázdniny...

Za poslední dobu řešilo
ža§tupitelstvo obce mnoho problémú
a věcí, Mezi nejdůležitějšíještě patří to,
že se opět pohnuly práce na kánalizaci.
Zde byl s dodavatelem zpracován plán,
jak rozpracováné dílo dokončit. Na
pnním místě je oprava porušených
vozovek v ulicích školní, Dlolhá,
obchodní, U Floriánka, Náměstíčko
a Pouzdřanská. Bohužel dojde
k narušení dalších ulic - H|ainí Náves.
Pouzdřanská, Po připravenítechnolod€
v čistírně započne další kopání -
připojování domácností kolem již
Wbúdované trasv. zde s€ §naží obec
všem majitelŮm nemovitostí pomoci

lyřízením všech ,,papírových"
záležitostí, tj. získání §tav€bního
povolení včetně }yjádření příslušných
správců §ítía orgánů, Myslím si, že tato
pomoc je důležitá, Na občanech pak
zůstane realizace přípojky, V mnohých
domech to bud€ znamenat i zá§ah do
thitřních konsríukcí, ale věřím, že
všichni se připojí a tím umožní
prov€dení konečných úprav ulic. Dále
odpadnou problémy s $vážením jímek,
zlepší se životní prostředív obci,

Další akce - pl},nofikace, Ákc€ byla
zkolaudována. Provoz zajišťují J[,íP
Hodonín. Dochází k plynofikaci dalších
domácností, Na kvalitě ovzdušíto bylo
znát již v nedávno minulé topné
sezóně, ( dalšímu zlepšení dojde po
Plynofikaci obecních objekú a dalších
Vašich domú. I přes náŇ§t Ceny plynu
dojde k€ zlepšení komfoítu
v domácnostech - odpadne skládání
uhlí, přípravá dřeva, \,ynášení popela,

úklid atd. Je lepší re8ulace. nedochází
k přetápěníaj.

Na wém zasedání dne 18.4.2001
přijalo za§tupitelstvo po delší Přípravě
obecně závaznou lyhlášku, §kající §e
odPadů, Do všech domácíostí byl
doručen leták ,,co § odpadem ve
Víanovicích". Věřím, že pochopíte tuto
situaci, kerou nenílehké řešit, ani není
možné stále financovat z obecni}o
rozpočfu. Náklady byly rozděleny na
tzv. paušál a vlastní kilo8ramy

V těchto dnech jsou všechny
domácnosti informovány o změnách
v hospodařenís odpady na územíob(e,
zastupitel§tvem obc€ byla takřka po
půlíočních přípravách Přijata obecně
závazná vyhláška o odpadech, s níž by
se měl každý občan ve §vém vla§tním
zájmu seznámit.

vyhláška vis_ela patřičnou dobu na
úřední desce oU. do všech poštovních
§chránek se dostal informační materiál
na toto téma a iv tomto čí§le občasníku
na jiném místě pan starosta Vybíral ve
svém článku o změnách v odpadovém
hospodářství informuje, Tato
problematika se ovšem velmi úzce

doťýká i náplně práce komise pro
projednávání přestupků. všichni
za§fupitelé petně věří, že drtiv.i většina
občanó pochopí nutnost dodržovat
pravidla a dbáttako lepšívzhled obce a
to i z3 cenu zvýšených nákladů.
Nicméně ,,odpadová vyhláška" má
jedno hlavní úskalí hlavně pro
domácnosti, které údajně neprodukují
žádné odpady a jejím členům až
dopo§ud nikdo nedokázal vy§větlit, že
žít ve vzdlchoprázdnu bez odpadků
prostě není moŽné.

od druhého pololetí íoku 2001
musí tedy každá domácnost v obci
vlastnit přihlášenou popelnici nebo

některýjejí členje povinen bez vyzvání
předložit na obecním úřadě potvrzení
jiného majitele popelnice, že tento
solhlasí s ukládáním odpadu v léto
sběrné nádobě. Áni tímto potvrzením
se však domácnost nezbavuje
povinnosti platit paušální složku
poplatku za odvoz a likvidaci odpadú.
Případné sankce za nedodržování
jednotlivý.h ustanovení lyhlášky
ukládá právě přestupková komi§e, I já
pevně věřím, vážení občané, že tato
nepříliš popllární komise bude mít. co
se týče odpadů, minimum Práce.

l pavelšťastný, předseda pk
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z popelnice, Vše ostatníje uvedeno ve
shora uvedeném letáku.

Po spuštění či§tírny bude nutné
řeširiproblém s odpadními vodami a to
systém účtování, Ne všechDy domy lze
bíát podle vodoměrů. Zde .ie nu$o
\,ypracovat §ystém tzv. PauŠálních
pl3teb podle počtu osob, s ohledem na

lyhv€ní domácnosti atd. Ne všechny
obce toto řeší stejně, píotože
průméína sporieba vody se pohybuje
V rozsahu l0. 46 mrosobu/rok

A teď trošku z jiného soudh,
obecníznaka prapor nemá dosud obec
schválený, protože během naší histoíie

nebyl tento dříVějšími Ťnajiteli obce
uděl€D, Na základě doporučení ředitele
okresního aíchivu v N4ikulově

dl, Kordiovského, zpracoval heraldik tři
návrhy, které WhovLljí požadavkům.
k těmto návrhťtm se můžete do
20,6,200] \rádřit, aby mohlo b}t
rozhodnuto na zas€dání zastupitelstva

Na záVěr bych chtěl poděkowt
všem občanům, kteří se jakýmkoliv

způsobem přičinili o pořádek nejen
před §\^imi domy, ale iV okolí našíobce,

l o. Vybíral, stárosta obce

lcrní úlrlid
Téměř v káždém čísle našeho

občasníku můžete číst o lhostejnosti
a n€zájmu našich občanů k životnímu
prostředí v naší obci, Fotogíafie, které
lyPovídají o neveřejných skládkách,
mluví velmi \r'ýmluvně. stálejsme pouz€

kíitizovali, Ale ne všichni občané jsou

stejní, Napřiklad ve středu 4,d!bna
několik žen na Náměstíčku společně
upravilo parčík do podoby před

zásahem fir€m, budtljících kanalizaci,
DaIší pěkný přiklad následoval dne
7, dubna, kdy občané ulic Pouzdřan§ká
a ]vaňská z iniciati!ry pí, Hladké
a Píocházkové zorganizovali brigádu na

úklid ,,uličly,,. Této akce se zúčastnilo
14 bri8ádnftť, a 3 děti, které se také
činily, U staro§ty obce si zajistili
přistavení kontejneru, kteú se po
pětihodinové prá.i vrchovatě n3p]nil.

Z ,,úličky,, a drážni}o náspu postupně
mizeto vše, co do přírody nepatří,
A vedle kontejneru ještě naíostla
hromada ž€Iezného šrotu, dvá p}tle

obec Vranovice nyla mezi jinýnti
požádána o informace, qýkající se
místních legionářů, potřebné pro
zpracování archívních podktadů v rámci

Přestože informace bylá t$,ěšena
na obecní vývěsce, pňhlásila s€ jediná

rodiná. DaIší osoby byly zjištěny
píůzkumem v obci, JedDá 5e o pány

§kleněných lahví a dvá již sešlápnut]ých
pet láhví, k€ré brigádníci odnesli do
příslUšnýrh kontejnerů,

odměnou za wnaložené úsilívšem
pák byl dobrý pocit, že už nemusíme
chodit kol€m smetiště a také píohlášení
náhodné kolemjdoucí:,,Udilllje mne,

že se dnes dovedou lidé domluvit
a společně udělat něco užitečného,,,
\šichni pakchcemevěřit, že každý, kdo
se zbavuje odpadků odhazováním tam
kam nemá, si všimne pozitivní změny
a bude mu tíaPné zde něco \yhodit,
A ti, kdo si zde udělali skládku
stavebnfto odpadu siuvědomí, žeto za
ně někdo druhý musel uklidit. Všem
brigádnikům patří poděkování. Přeji
jim, abyjim uklizená ,,uličk3,, co oejdéle

wdrŽela a těm, co tám lysypoll
nepotřebné kachlky, cúle, různé láhve,

obaly všeho druhu atd,, aby je viděl
někdo s fotoaparátem.

Mc

Rudotfa Juřicu, Aloise Kadlece,
Františka svátopluka Minářilc, Jana
Hanušku a Vácka,

Žádáme zdvořil€ občany, kteříznají
ještě další členy legionářské ob.ce, aby
podali ihned informaci na oU nebo
kronikářiobce.

l

Leqionóři ve vrcrnovicích

lrolóci u moře

V pátek 25, května odjela
čtyřicetičlenná výprava dětí a dospělých
na ozdravný pob}t v€ škole v přírodě
k]ádeískému moři v cho.Vatsk!. cílem
naší cestyje město Rabac, Noční cestá
přes RakoLlsko a slovinsko rychl€ ubíhá
a nad ránem jsme V chorvatsku,
Dostavúe se únava z dlolhé cesty,

kteíou za €hvilku Wstřídá krásný
pohled na Jaderské moře. Směrujeme
dále k lstrúskému poloosnovu a do
kempu oliva, keď leží právěv Rabacu,

TeDto kemp se stává naším doča§nýnt

domovem na sedm dní, proto, že
věkové složení dětí je rozdi]né (druhá

až §edmá třída) přizpůsobuj€me tomu
i pro8ram pro dopolední, odpolední
a večeíní zamě§tnání v závi§losd na

klimátických podrnínkách a hlavně na^
počasí. A počasí nám opíavdu přálo,\

Bylo teplo, krásně a každý denjsme se

mohli koupat. PřeVážně dopoledne
jsme poznávali místo pob}tu - Rabac,

nebo starobylé hornické město Lábin,
jelijsme lodí na panoramatickou plavbu
po lstrii, Wšláplijsme sii ke §tudánce.

stravováDí j§me měli formou
polopenze a tradiční če§ká kuchyně,
připravovaná paní cilečkovou. ná§ po
celodenním programu dobře nakrmila.
Mezi účastniky byli, ale i jedinci, kteří
jsou pří]iš \Ybííaví a strava jim
nevoněIa, Tito, ále bylivmenšině, Všem
nám chutnalo a \,ýbava z domácí
kUchyně nebyla ani nutná.

Večcnlí pro!íaĎ pŤed spáním
věnujeme sPonovánía Pob},tu na přilehlých
sportovištich, Na Den détí připlawjeme.\
souréže á plavecké z.vody, Te5i náš nadšeni
a záPalsoulěžících, Máme iliterární soutěž
a lyhlašUjene nejlepší na večeínich

Pob}t se krátí a Počasíse zholšuje a tak
se připráWieme na špolečnou cestu-
V neděli ráno 3, čema se vla(íme
z týdenního Poby,tu u ínoře z novými

Poznatky á zkušenostmi á děti se sPousto!
nových zážitků,

za staíostlivost o zdravotní stav všech
účastnftů, Pátří poděkování paní

t!4UDr. Boženě Glierové, dále paíí učitelce
Ktopáčové a Řibovské, keíé připrávovaly
pro děti celodenDí Plogíam,

všem 5e nám v choNátsku líbilo
a těšínre se na další školu V přírodě,

r PaedDr. Mástimil Kropáč,
ředitelškoly

ln8. Pražák

vrunoÝicw občgsnik



tclr se změnily obchody cr řerneslniclré
dílny po vtílce q po roce 1948

Po válce až do únola ]948 j§me
óákupóvali ve stejnýCh obchodech jáko jsme
se o nich dočetli v dinulých čísledl
občasníku, Zboží bylo na lístky, kte!é si
občané vždy ná něsíc předem ryzvedli na
obecníň úřadě, Někelé obchody zanikly ,

pro srářinebo nemoc majitelů,
Velká změna nasrala Po únoru l948,

ktelý nastolil nový ležiĎ, Zbylé obchody
i iene§lnické dílny Přešly Pod slární
kontlól!, ňájitelům byly odňaty,

Na začátku padesátých ler se ú Ďás

objevily obchody, krelé patřily
dfužstevním! Podniku Jednota, krelá

Požměněná zůstává v naší obci dodnes.

Jednota ňélá §ídlo v Pohořelicích. Pozděj i se
dčIil3 ná obvody ieden z iejích obvodů
sídlil i ve vlanovicích na čí.sle 80. Později
byly óbvody Jednoty zrušeny a úsriední

- or8ánJednotyje dodnes v Mikulóvě,
U ná5 Po lo.e ]948 byly zřízeny

óbchody Pod hlavičkou Jednoty tak j.ko
v jiných obcích. svá Umísrění dle potřeby
měnilyaĎebo byly irušeny, Nějakou dobu 5e
prodávalo v obchodě u Trojanů. u súchý.h,
u saxtů, u Máchalů, u Nermúrů ajinde, My
budeme vzpoňíóar na obchody, jejich
vedoucí, plodavače a plodavačky, pokud si
je dovedeme lrbavit spolu s pí, Hánoškovou
a B íkovou. kle.é dlouhou dóbu vJednotě
působily buď jako vedoucí nebo

Pořlyii, , vedoucíp. s!chý, clrič,
schwaž, Pí. Rybecká,
Hrušatová. Eiblová

_ plodaváčky pí, Hlanická,
HofmaDová, Bóhmová,
stlaková, Dobešová,
Dobrovolná, Ulbanová, šťastná.
koubnová Banoii.ová,

' Za]l(óvá
M.síd - vedoucíp. Lukš, Binder

- prodavačky pi, lókóvá.
Vybíraloúá, Wenischová

Dms3ri. - vedoucí P. Šroň, crha,
Pí, Kadlecová, Látálová,
Tesářová

- Plodavačip, Kadlec,

Pí. Marrinková, Pávišová,
pražanová

obuý - vedoucía záloveň prodávačky
pí, Hanušková, Brliková,
stíánská, Hradilová, Říčková

Jindra
Ndrpd - Pí, Štu.moÝá a pi, Kárpíšková
Koťonal _ vedoucíP, Párryka sr,, Paftyka

ml., tvlaltinek, Šron

- prodavačky pí, lnková,
Weni§chóvá. schwaÉová.
Háóušková, Vybílalovi Vlasta

cltdómd ňanželé Plchovi, pí, Norková,
Vlánrá, Rejtková Ma8da

_ patřila rakéJednotě,

_ patřilPod Uhelné sklady,
- vedoucí a plodavači. p, Ríčka

Fl., Ulban, pí, Bednářová,
Řičková]indra á N.la*éta

P.tdríd - Patřila Po Peká.ny Hustopeče
- placovalizde p. Urban,

Halánka, pí, Bartošová, Ve5elá
aj,

vedoucí a Prodávající se v dzných
obchodech z Ňzných důvodů střídali
a měnili,

28,] l,]980 bylve Vranovicích orevien
obchodní dům J€dnory, keíý svém! účelu
i když v omezeĎé míře slouží dodnes, Do
něho byla solstředěnavětšina wánovický.h

v přizemí se PlodávaIy porraviny,
Ý pati. pák ostatní zboží klomě ňás3,
Prodej nasa zůstal v Másně a železářsďí

vedoucí obchodního náklpního
srřediska se stal p. RaUs. pák p, Konečný
á Pí. Doftová. Vedoucí 3 Plodavačky
jednodivých oddělení §e stalyPí, Hlušatová,
Kon.čĎá, Brliková, Doíková, vybíÉlová M,,
Zajícová, Rausová, Maítinková. Bártošicová
L. á Dana, Ko!ábovááj,

T.ké řemeslnkké živnosri dozóaIy Po
r, ]948 změny. Někte.é byly tNale zr!šeny
a iiné se §taly §oúčástí rúzných nebo
dr!žsrevních usklpeni např, slúžby města
Pohořelic nebo Židlochovic. Byly to !ů2né
komunální dúžby, okleslí stavebni podnik,
Pekálna HustoP€če á iemeslníci P6covali
pod Ml\.lr' ( ňí§ióím Ďárodním výbolem),

Mnozí řemeslníci placovali v těchto
podnicích až do dóchodu, jiní odešli za
zamčstnánin dó roválen anebo JZD, kde
byl. posilPně zaváděna tzv, piidružená
výloba - napi.JzD vranovice sPoluPlaCovalo
s čKD Plahá,

Po celou dobu Působilo u óás holičsrví
a kadeřnictví (pí. Dudóvá), sklenářsNí
(salusovi), záĎečni.Ní (P.Tlávnik),
komiĎicNí. Někreré služby vznikaly a opět
se ňěnily, takže 2a.ůznýĎi oprávamijsme
museli často nimo vlanóvice,

Ji§rě s. nám nePodařilo všechnowpsar
á ná vše si .ozpoňeóolr, Prosíne
o plominutí, pokud jsme někoho nebo něco

l

- plodavač§ pí, Páítykóvá,
Máltinková, xocmánková

- vedoucí pí,sekená, Hlanická,
ŠPinál, Švábenská, Blliková

koncert lre dni
§úóllru matelr

Dne 20,5,200l uspořádala ZUŠ

Pohořelice pobočka Víanovice koncert
k pří]ežitosti dne svátku matek. Jako
každý konceít, na kterém lystoupili
žá.i ZUŠ od ročniku prvniho až po
žálryni sedmého ročnftu, se těšil
velkému záimu, opět nebylo jed;né

místo k §ezenívolné.
slovem píovázela paní učit€lka

Jitka KoPe€ká. Žáky doprovázeli na

klavír Hana slezáková, pall učitel
Komo§ný, M8r. Kíatochvíl a na k}taru
opět učitel Koínosný, Hosté si mohli
poslechnout různé skladby, které
zahráIo asi 50 žáků zc Zuš vmnovice.
představilo se zde nové ílétnové trio.
k}tarový soubor, flétnové duo + klavíí
aj. vystoupili zde také tři ho§té, a to
žácize zuš v pohořelicích , kteřízahíáli
na klaíinet, trombon a trubku. Hudební
nástroje, kt€ré se v€ Víanovicích
neqrrčují, Pokud by však o výuku
někt€íého z těchto hudebních nástrojů
byl zájem, řekl pan ředitel Komosný,
mohla by být výlka hry na zahájena.
A to nejenom na §^o nástroje, ale i na

akordeon (híu na t€nto nástroj
předvedla Eva sairlová již v neděli
13.5.200l na obecním úřadě ve
Vranovicích u přnežitosti osl3v svátku
matek).

Na koncertu se představily malé
renpřnice se dvěma ranci - Řemesla
a ukázka aerobiku, kt€íé s nimi
nacvičila Pí, učirelka skřivánková.

samotný závěr patřil žáLani 7,

ročníku Jaroslavě Kunstové, která velmi
dobře zahíála dvě klavknískladby, a to:
od Bedřicha smetany Ze studentského
života a odVl, Klusáka Booai€,Woogie,

Mcl

vrdnovický občdsník



Roěnílr 1983 - Móiovázóbqvo,
Jako každý tok, tak i leto§ se první

L,větnovou sobotu konala N4ájová
zábava, V pátek 4,5, v ]7.00 hod se
stavěla nlája Da sokol§kém hřišti
a dlouho do noci ná5 mohlo budit
.juchání §tárků, kteaí dávali §ýým
stárkám májky do komína a po VzoíU
Ioňských rekrutů p§á]i na silnici nápisy,
které měly ýý5tižně charakteíizovát jak
stá.ky §ámotné, ták i ýárl§] a jejich
přátele, Ráno Vás pák přišli kíojovaní
§tálci pozvát na odpolední průvod a na
večerní zábávú, průvod záčal
v ]5,00 hod, Již tradičně \rycházel
z domu l, stárka (Halamka Luboš), kde
se sešli stárci a společně s kapelou
Zlaťankou si šli pro srárky ke 2. ýálce
(Celnárová Mirodava)i odfud ke stárce
]. (Krchliavá Veronika), Pak už průvod
čtrnácti párů stárků a dvou §klepDftů se
třenli zastávkami plošel vesnicí
a ukončil své pNnírystoupení na hřišti
u máje,

Večerní zábáva záčalá ve 20,00 hod
davnostním píůVodem stárků á poré
zařála žábáva. V přeplněné sokolovně
se jen těžko hledalo misto k sezeni.
Kapela velmi dobře hrála a stárcj s€
snažili. Zcela sejim podařilo podmaDit
sihosty. Zpívalipod májia postupDě se
k Dim připojovala i o§tatní mládež, [4y
staŇi jsme jenom přihlíželi a v duchu
jsme obdivovali jejich aktivitu, Pro
návštěvnfty stárci přip.avili §ólo pro
,,paDímámy" a sólo pro přespolní, a po
půlnoci pěknýn, náCYičeným slávnost-
ním pochodem ,lž jen s jedním

přestože některá děvčata z ročniku
l983 neměla o májovotl zájem a mus€ly

je nahradit dívky z področni'ku, stá.ci

B.tvořili Velmi dob|ý kolektiv, Hlavní
slovo mezi stálky mě1 Ladisláv
Hochmarn. s,ym rozhodným
a autoritativním rystupováním převzal
veškerou iniciativu stárků do §\4ích

rukou a ve spolúpíácis ostátnímistárky
připravi]i pío náVštěvníky dobrou
zábavu.Je samozřejmé, že bez pomocí
rodičů by se zábava nemohla
Uskutečnit. By1o potřeba zajistir
pořadatele, bufet, hudbu, pokladnu,
účetnictvi, aj, co by samotní stárci
nezvládli. spolupráce rodičťl
a samotných ýárkťl se lyplatila. Zábava
se tak q,dařila, že návštěvDilf ani
neodradil asi půl hodinový výpadek
proudu, kdy C€lá sokolovDa byla bez
§věte]. Kapela hráIa, hosté tančili
a bavili se, Po dtuhé hodině pře§tala
Zlaťanka hút ajeden její č]en. kteď §e
zajímál o hudbu ze 70. a 80, 1et

Uspořádal p.o Všechny, kteří zůstali,
málou diskotéku, všem se toto velmi
líbilo a pořadatelé museli ráno hosty
téměř !1hánět,

Takže letošním stárkům Vzkazuji
jediné: Dedejte se odradit kritikou
staršíchVe smyslu, ž€ neumítetaDčit. že
Deumíte zpívat. že neumíte.,.... (inám
bylo ,,,náct. byli jsme také stárci
a slyšeli jsme to §amé: že neumíme
tančit, že neumíme zpívat atd,) a na
trádičních slováckých hodech znovu
předveďle. že dnešní mládež je srejl]ě
takdobíá, jako ta před 20-ri či 30-ri lety.

l l\4c

Z historie po
vrcrnoviclrých
občcrnů

Z d1lších článků ýranovických občanů

dokl člónek o qeneraci kožešníků od paní
Ryšavé, dcery p. Sťaňka. Rádi ho

kožešník václav staňká se národil
13,],]900 v Uherčicich, Pocházel ze

čtyř dělí. Jako.ied iný syn doýal!ryUčení,
Bylpodán do Bma, tam se !ryUčilú páná

Pávloušká. zde táké delší dobl]
pracoval, V Brně se poznal § mam;nkoú

a vzali se. Potom si koupili ve

Vranovicí€h rodinný domek, kde své

řemeslo provozoval, se §vou

DranžeIkou tvořili dokonalou dvojici.
T3tílek byl tryh]ášený řemeslDft

a maminka se §vou ýýřečno§tí skvělá

obchodnice.
T€hdejší módou byly koč'čif,

beíanice, rukávni].-y ry ponl.jvíc z lišek,
kun. tchofi a oDdate., Kožichy b:ivaly

z králftů růzllě barvené a stři]ralré.

\4ožky do kabátů z křcčků, Veveíek.
sydťl, Také železničářiá č€tDíci se hřáli
vj€ho koži(hách, stroje nrěLra šlapálrí
zlračl§,Succes. sengvi. t{afa Lada. Šilze
všeho, co mělo vlas, Kůže §hálrěl po
celém dálekém okoIí.

z doneseného materi.llu šil také
předložky z vlka, medvěda i ryse, My,
děti, jsme álespoň navlékaly jehly,

Jelikož kožešník je sezónní
řemeslo, v 1étě pra.ovál na poli a ná

zahradě, Když najaře nemělmoc práce,

ták nás bíáva1 ná §ládké dřevo na Kolby,
kde jako kluk táké chodil. Někdy náln

už docháze] dech, to nás potom
povzbudil, Vzal klacek jako di.i8ent
a začal předřftávat do Pochodu, A hned
jsme ožily. otec byl na své řemeslo
Velic€ pyšnýa miloval ho, snad ploto ho

provozoval až do koDc€ života. Zenrř€l

3.9. 1970 Da iDfarkt. Byl byjiýě šťaýDý,

že jeho řemeslo již převzala třeti
generace stáňků,

{

vfunóýickj óbčdsník



k historii vrcrnovic
obdrželi ine další člónek od pana

viléma celnora, vranovického občana,
který bydlí ve valticí(h. Jako čťenář
občorníku zglisto,r'al ýe své paměti a napsal
íóm několik ,trónek, ťýkajících ,e poměrů
vranoýic ve 30. a 40,letech,

viímáme z jeho dopisu:

obecní úřad sídlil v budově
měšťanské školy § vchodem z boční
§trany proti Jatelovým v l jediné
mí§tnosti s malou předsíní, tam by]a
ilylouPena lx obecní pokladna, Pokud
§i paínatuji, byl v té době §tarostou
obce ředitel měšťankT P. Marcelli_ člen
agrární strany. Po něm nastoupil
sociální demokrat p. Šťastný a byl
§tarostou až do doby prot€korátu, kdy

,Ť byl úředně jmenován jeho nástupcem
poněmčelý p. Dvořáček. Ke konci
poražené 3, řiše řídil obec p. učitel
sochor. Dlouhodobým tajemníkem byl
p, Mojžíšek (áž do doby po 2. §vět.
vá]ce, kdy byl odvolán pío sympati€
k Němcům) a na jeho místo byl
jmenován mladý, schopný Pepft Pavlů,
který zde působil až do svého odchodu
do Lednice. Další nástupce si iiž
nepamaruji, ale pravdéPodobně to byli
p. Ríaka a Vybíral. Za působeni
p, stáíosty Šťastného byl vykoupena
zbořen dům v€dle fary a postavena
nová budova oÚ, tam b},ia přemístěna
imístní Pošta z newhovujících prostor,
§dí|ených § Železničním konzumem.
obecní úřad zamě§tnával mimo
tajemníka i obeoiho strážníka,F 
a bubenikavjednó osobě, kerý po obci
\yhlašoval zprá\ynařízeníoÚ. 8yli jimi
P, Bartošic a po něm p. Zajíc. Polním
hlídačem a současně hrobníkem byli
p. Bortela násrupcem p, Dofek. Rovněž
tzv. ,,Pastouška" byla majetkem obce,
Měla Ustájené býl(y, kance a kozly pro
účely rozmnožovací za poplatek.
Pasďřem byl p, (učera a po něm se
lystřídali p. Há.jek a Frie§,

Mimo rámec pastoušky: klu.i
z Kučerovic šnoké rodiny pásli za
úplatu krá!y, jalovice á kozy na
§klizených loukách u Říčky.

Zajímavý způ§ob obžily rodiny
Tománkovy (Fakšů) bylo pasení husí za
úPlatu do vlastní kap§y v prostoru od
saxlovy zahrady až po hřiště a za ním.
Husy sháněli ráno po ulicích do §táda

a naveč€r je zase vraceli jejich
majitelům podle označení (buď zásiřihy
nůžkamina krku nebo různými barvami
na krkl nebo křídlech).

čenická stanice měIa okrr_rh
působno§ti v místě, Přibicích a ]vani. Na
pochůzkáchdotěchioobcíšlahlídkaVe
složení: velitel stanice, lyzbíoiený
pistolí a krátkou šavlí a nejmladší ze
§trážmistrů (měI pušku s nasazenýn
bodákem).

Velitelem stanice byl vrchní
strážmistr p. N4aner ajeho podřízenými
strážmistři p. saitl, Ko€mánek, Beí8er
a Haítman. Po odchodu p. Mannera stal
5ejeho nástupcem p. crambalve stejné
hodnosti. sídlo stanice bylo ve státním
domě, kteď po zrušení stanice korrpil
p. N€rmut.

zdravotnictví , ve vranovicích
působil dlouze až do dobrovolného
odchodu ze života p, MUDr. Arnošt
Zweig€nthal. Byl židovského lyznání
a ze strachu před Němci, když nás
zabrali, volil raději smrt. [4ělťbornol,
pověst mezi lidmi pro svou ly§okou
prof€sionalitu a lidský vřelý cit, |ako
venkovský lékař musel v tehdejší době
ovládat porodnicŇí - tenkrát nebyly
jcště porodnic€ - napíavoval zlomeniny,
trhal zuby a píováděl další odbornosti.
Zájížděl za nemocn]ýrni i do lvaně
a Přibic a tam jej vozíval v kočáře
(a v zimě na saních, Wbavený€h
mohutným kožichem, nánožnftem
a beranico p. Lan8 z dnešníMasarykow
ulice. pan doktor měl ve své ordinaci,
lybavené vší tehdejší potř€bnou
technikoú. i velkou vestavěnou lékární.
Byl i železničním lékařem,

Jako zubní odbornft vykonával zde
wou profesi dentista p. Roth
z Hustopečí ve t},rnezené dny nejprve
v domě p. zajíce, zvaném ,,špundárna"
a potom u p. Zúbka, začátkem
protekorátu převzal funkci obvodniho
lékař€ MUDi. chárvát a zubolékařskou
ordinaci jeho manželka NlUDr,
chaNátová, oba v domě p. N4ajerové.
Porodní asistentkou byla manželka
ob€cniho tajemnfta p. MojžGka.

Vranovické školy - obecná
a měšťanka zůstávají dodnes
v původních budovách, jen doznaly
změny v podobě ,loyýrh oken a fasád.
Rídícím učitelem obecné školy bvl

p, Zimolka a na učitelslc.ý€h místech s€
lystřídala celá řada učitelek a účitelů -
P. Zi,ýeigenthalová, Vaňková, Janglová,
Hušková, stíatilová, Kružft, Pelej,
sekený, cloc a další. Školnicí bylá p.
Pavelková, Na měšťance byl
dlouholetým ředitelem p. Maícelli,
učiteli p. Mahovská, Laudatová.
Šrámová, chmela, Vaněk, Peškař - ten
zahynul v koncentráku, sochor, sekený,
Florián a další, které byl mohla doplnit
p. učitelka Kordftová, Škotnici uyta
p, Velebová. Měšťanku navštěvovalo
hodně žáků z lvaně, Přibic, Žabčic.
Unkovic, Pří§notic, Uheíčic a Velkých
Němčic. Ve škole působil příležitostně
na školních slávno§tech malý žákovský
§myčcový orchestr za řízení p. ředitele
[4arcelliho, Zkoušky bývaly brzy před
zahájením vr!čování.

k muzicírování na školách nutno
dodat, že každý nastávající Učitel mu§el

Povinně ovládat nějahi hudební ná§troj
- nejčastěji to byly housle,

Víanovická farno$ byla poňěmě
bohátá, lýlastniIa polnosti, které
Pronájím.la za nájenné (pacht) nebo zá
.ůzné natuláIie. pío mléko chodili večel
školáci, určení p. farářeD PěĎčftem
k sedlákům a ra donáškujsme dostávíliod
farské kuchářky ]0 haléřů, zmíněný P. hrář
zde působil dlouhodobě á Ďěl i titul
konsistomiho lády, V době Povinného
náboženského vFčování ná§ lychovával
i pěkným sEzk€m liskoýkh piutů, kelý
nikdy nezaPoĎněl vzít s sebou. Po jeho
smrti byl krátce nástupcem vojenský k!íár
P,sťehlík _ Pohledný nuž, ktelémú óěkolik
nístních žen věnowlo značnou Pozornost,
Potom Přišelná falu p. hlářVrán. a působil
zde 3ž do roku |948 nebo 10949 á za
dokázánoú plotktátní činĎosr byl uvězněĎ.
Do vranovic a ke kněžském! stáw se na
vlasrĎí žádost nevrátil, v kosrele 5e

rystřídálá velká řada minisrrántů _jen z řad
náboženslq silně založených rodin,
Kosreln&em byl dloubou dobu P, Klimeš
a dohlížiteli na klukovsko! skupinu Před
laviceniu okáře PákP, Kelbla Pešina, k€ří
nešeiřili pohlavlg v piíPadě Potřeby, Na
kosrelnim kůru !,ládI v.rhanán a kosteInímú
pěveckém! sboru výbomý muzikant
p, Mojžišek a v híaní mu lypomáhal

Děkujeme panu celnarovi za
akivitu a dáváme rádi do tisku alespoň
pár odstavcú ieho vzpomínek,

vlonoviciý občasruk

Redakce



vqlnó hromcrdq
sk vrqnovice

Dne 18,3,200] 5e koDala V zasedaci
nrí5tnosti ot] ve Vranovicích v pořadí již
7, vall]á hromada Sk Vránovice zn
přítonrnoýi 4] čIenů, Vahrou hromadu
na základě sch!áleného ProgranN řídil
ing,Jan Helikar,

Po projednání schválila Valná
hrolllad.l zpráv( revizní konise. zprávu
o činnosli\r/boru, Zpráv! o činnosti sK
Vranovice za íok 2000, zpláV!
o hospodiření za rok 2000, VolbU
DovýCh čle,rri !"ýboru (pana ]iřího

t]ž dřívější gcner.ce byly ve škole
vedeny k lásce k rodičůnr, Zvláště ke
svýnr máminkám, Před Dnem márek
nralovaly srdíčka, květil]ky a skládáli
psaníčka, V náši škole ve Vlanovicich se
tato pozorl)ost v určité formč dodržúe
dodnes. Pro vrJnovické mnnrinky
u5pořád.lla ZŠ se ZtlŠ he,ké odpolcdne,
l3,5,200l děti zahrály ne.jen s\rnr
nraminkám. al€ i babičkám a ostatlriD
ženánr, kteÉ 5e zúčaslnily,

Dne ]7,:],200l T] sokol Vranovice.
oddíl silového trojboje uspořádil
Mistrovství [,loíávy v silovénr trojtoji
mužů.1 žen. které by1o noninačnín
,áVoden] pro Nlistrov§lví ČR, které
proběhne koDcem dubna ve Fýdkrl
Mistku.

Náš oddil měl j€n dva závodDky
pio toto mistrovství a ro Jiřího Flrcha
a Milana Hoíbauela, kteři jáko iediní
splnili DáročDé lilnity, ostatDím
závodníkům chybělo Větší nasazen í a s il
při zákládní soutěži n Drohli se tohoto
veIlni náročného kláDí zričasll)it,

Jiří Flrrch V kategorii do 67,5 ks
obsadilčtvrté místo celkov]i n] Výkonem
,190 kg. Milan Hoíbauer v kategorii do
l00 kg se Umístil také čiv{i celkoyým
ríkoDeDr 5,12,5 k8,

Nyni musi závodní(i qčkat, zd;l
budou nominováni na ltliýlovýví
ceské tepUbliky,

Něnrečk3 a Rostislá\,a Trojana), Dále
v.lná hromada V7ala na včdolrrí zpíávu
trcnéďl družslvá mUžů A, B a dnlžsNa
žáků o dosažený€h výsledlrích a
o průběhll zimní Piípraw, Jako lrlavni
cí]e sk Vranovice P.o rok 200l bylo
vilnou hromádou odhlasováno
následUJici:

l, uspoiádal Ple§ a hody
2. l1l]rístěnidrUžstva nruž!i Aa B do

5, nlistir. družstva žáků do 3, místa
3. tlspoř.idat alesPoň jedl)o

4, Plohloobit Vlá.jemDou spohl-
Plácimezl sKVranovice, i)bcí a záklidni
školoU

5, plavidellrě a Včas iníormovirt
členy klubu iostiltní spoluobčanv o
ainnosti khlbu prcstředflictvim ýivě5ky

6. získat d.lší osobu do
rea]izačni}o týnN žáků,

Závěrem s€ úal slova Piedseda
klubU nlg. ]aroslav PezIar, kteni s€
s piitomnýni rozloučil s přánim, aby
vfanovická kopaná prožívah jen §amé
úspě.hy a poté prohlásil Válnou
hroljl3du za §končenoLl,

r l,,ícr, P.Vel Nevěděl,
jednatel sK Vrano!ice

NeipNe \,fstoupila skupina dětí ZŠ
se s\]'Dri básDičk.Ni, píslričkámi a krou
na í]étDy. Postupně pak \rystouPila
desilká dětí žákli zt]š od těch
nejmeDšíth až Po žáky v,vššich ločníků,

PoslUpDě lystouPiliI
Iliška Macková. Šárka Jochlíková

hrou na flétlry
šátka Dobeý}vá hrou Da housle
Dana Biede.mannová, J.lra

Hovčzákova - él]ra. klavíl
Kateiinir Rejtková - hra nd housle
Velmipčkná by]á hra Da ílétnyPetra

Hladka a llony snrejkaloVé, 11)l(račovalá

hra 3 žáků Da kytary a Po nich hrn Lt],
sáitloVé, žákyDě 5, ročniku, na
ákordeon ve 2 skladbách v provedení
konCcftní lrudby,

PolčštUíci byk}. že děti s\^im

!rystoupenún daly najevo §\,oji lásku
k maminkán a n)ěly íadosl. že s€ \,š€
zdařilo,

Je tieba poděkovil iediteli ZŠ
PaedDr, Kropáčovj n ředileIi lUŠ
Komosnému zil or8aniZaci ákce
a p, Učiteli laDftovi za doprovod,

B,P,

I'ato 5oUtěž byla zťlčaslDěDými
spono!,ci hodnoccna kladl)ě, spo11(lvní
pro§tředi, které bylo \,YNořeno, si p,]i
nezadá s Dristrovstvím čR.

Celoll ý)ulěž zajislil soko1
Vlirnovice Včelně obaerstvení. j.k pr(]
závodníky, r.k pro diváky, Za ceto!
zdaiilotl ak.i pJLií dft starostc€ TJ

sokol Vrnnovice, která p|,o tuto soutěž
udělaIa Naximum,

Příšlí pořadatelskou akCí oddíhl
§ilového trojboje bude MiStrovstvi
ceské rePubliky v tlaku na lavici, které
se uskuteční 23.6,2001 a budc
současně i llolninnčnnn závodem pro
MistílV5tví EVlopy,
a ll(

unělci ncr scéně

vrdnóÝic]dj, óbčdšňík



TI Solrol Vrcrnovice

Dne 22.3.2oo1 se Uskutečnila
v sokolovně valná hroma& TJ sokoh
Vranovice. které se zúčastnilo 67 členů.
schůzi řídil br. Neveselý,

zpíávu o činno§ti jednoty za rok
2000 přednesla staíostka TJ Milena
Pezlárová. Nejprve hovořila o sokol§ké
všestrannosti a oPět zhodnotila
\'šesokolský slet, jehož se mnozí
čIenové akivně zúčastnili v praze.

v Brně i na místním veřejném cvičení.
Pro zajímavost uvádím, ž€ celkové
náklady na slet byly 70 0o0,- Kč.
Nemnoho přispěIi cvičencia od obce TJ
obdržela ]0 000,- (č. ,,Bez peněz by
nešlo vůbec nic,,, zdůráznila starostka
Tl, Proto se také TJ musí zabývat
podnikátelskott činností, sem patřil

i, pronájem pohostinství p, Z. Hrouzkovi,
pronáj€m sokolovny pío firmu Róvex
a nocl€hy pro dělníky při plynofikaci

TJ sokol Vranovice odd, stolního
tenisu sezóna 2000/200]

V letošní sezóně došlo k úpravám,
soutěž na okrese Břeclav byla
.ozděIena na tři stupně, okr€sní
přebor, okresní soutěž, a zákIadnítřída.
z okresního přeboru byly ryřazeny dvě
družswa á počty úča§tnftů byly po
provedené úpravě §to :

okresní přeboí - účá§tnilo se
c€lkem 12 družstev

okresní soutěž - účastnilo se
/ celk€m l0 družstev

základní soutěž _ účastnilo se
celkem ]0 družstev

oddí] stolního tenisu hrál již ll,
sezónu v sokolovně Pohořelic€, Do
soutěže byla přihlášena dvě družstva
ato obě na zákládě \._ýsledků z př€d€šlé
sezóny v okřesním přeboru. liž od
počátku bylo jisté, že B družstvo bud€
mítvsoutěži s nižším počtem účastnftů
oP píoblémy s udržením což se také
potvídilo.

Po první polovině soutěží skončilo
A družsďo na l. místě a B družstvo ná
posledním tedy 12, místě, Ve druhé
polovině souťěží byla družstva
rozdělena do dvo! skupin ] -6,a dále 7
- 12, Hrálo se jednokolově o celkové
umístění před konečným rozděIením

obce, Další přúmy plynuly za
zapůjčování krojů, V krátkosti se
zmínila o všech pracích, keré byly
prov€deny _ nátěry střechy nad
pohostinstvím a šatnami, úpravá
předzáhíádky u pohostinství. by]a
provedena přípojka plynu do
poho§tinství a do kot€Iny sokolovny.

ČIenové TJ schválili rozpočet pro
rok 200t a nový \.ýbor TJ sokol

Krátké zpíáw o činno§ti
jednotlivých oddí]ů předne§li jejich
vedoucí, V diskusi pak starostka
apelovala na větší zapojení ostatních
členů Při pomoci se zajišťováním
dzných akcí a wzvála všechny členy,
aby zacházeli šetrně s B]bavením
sokolovny a n€byli nevšímaví
k neopatrnosti druhých, Br. Šťastný
§€známil členy s tím, že v současné

do PtÁY _ oFF. Po této části bylo A
družstvo třetí za Břeclavíc a Kobylím B
a naše B Poslední . Toto lmhtění bylo
určující o wřazovací boje, B díužstvo ve
skupině s V. Němčicemi a Lánžhot€m
pouze 2x remizovalo á to ne§tačilo na
lepší jak ]2 místo a pío přiští rok to
znamená sestup do okresní soutěže,
A družstvo v ]. kole PtÁY _ oFF lyřadilo
Břeclav D, § výsledky 8 : l0 a v odvetě
]0:8 postoupilo lepším poměrem setů.
Ve čh/rtfinále však již nestačilo na
KobylíB, které bylo posíleno o hráče KP
a prohráIo 2x poměrem 13 : 5
A družstvo tedy skončilo na 3 -4místě.

Největším nedostatkem oddílu
stolního tenisu je to, že nemá
momentálně žádné žákov§ké družstvo,
proto hlavním úkolem do budoucna
zůstává zájistit tíenéra pro mládež
a věnovat se mladým,

Družstva hrála v tomto §ložení:
Vranovice ,Á,, : Kvietek Jarodav,

Tetur stanisláv, Kerté§z Zdeněk, Hladký
Rosťa, a ná ho§tování Bednařft Marc€l,

Vranovice ,,B,, : Zouhar Rudoll
Mach Radek, coliáš Petr, Němeč€k
Miloš, Štipčák Jarodav, Hochman
Martin a HladftJarda,

době §e zpracovává projek na nové
topení,

TJ má nedostatek c.,/ičitelů jak pío
žáky, tak p.o žákyně, Velkým
překvapením pro vedení TJ bylo
}ystoupení a zájem se. KlimešovéJitky
o vedení cvičení rodičů s dětmi. Takže
se můžete začátkem nového školniho
roku u ní infolmovát o zahájenícvičení.

Pokud máte zájem §Vé děti přihlásit
do jednotlivých družstev, uvádím
jednotlivé vedoucí. keří vedou:
§e, Hladká _ st.žáLfně, s€, Goliášová_st,
žákyně + doro§tenky, se. Klimešová -

rodiče s dětmi. br, Hochman _

doro§t€nci, br. Klimeš Rad€k _ odd,
florbalVtanovicea br,Jančařft Žabčice,
br, Neveselý odd. badmintonu,
br, Šťastný - šachy,

Ještě jednou k telefonování na
obecní úřad, Po zvoleníčísla 433 103 se
vám elekronický hlas
ústřednyi'Dobď den, znáteli čí§lo
účastnfta, pokračujt€ v€ volbě.,jinak
ček€jte

tl - sekretariát (Přepojí se
automaticky po sIovech ,j inak čekejte")

12 - účtárna - p, s€dláčková
13 - zasedací místnost v l. patře
14 - kancelář č,28 v přízemí
l5 - starosta
16 - kancelářv přízemí

K této tzv. nepřímé píovolbě je
třebá vlastnit tlačítkový telefon
přepnutýdo tónové volby (T= tonová}.

Další možná spojení na oÚ:

Faxové číslo: 0626 / 433 1 0l
E_máil: vránovice@iol.cz
http/^/Jww,vranovice.c2
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slolní tenis Telelonovúní
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Konec icrrc - lronec šcchorré sezóny

se začátkem jarních prací končí pro
většinu šachi§tů soútěžní s€zóna.
soutěž€ druž§tev dospělých skončily
začátk€m dubna a naše ,Á' družstvo
obsadilo v obla§tním přeboru sjedinou
výbrou a třemi body ná záVěrečném
účtu bezpečné poslední místo, sestup
do okre§ního přeboru se však nekoná.

Jak bylo již dříve ávizováno, totální
nezájem většiny hráčů hrát mistrovské
zápasy navodi] do budoucna stav dvou
či tří ábsenčních ,,odpočinkov]ich let".
slabou útěchou tomuto konstatováni
může být fakt, ž€ šest hráčů družstva
dospělých (z toho ovšem polovina žáků,
kieří na rozdíl odjiný€h §ponů mohou
startovat v soutěžích dospělých), se
zúčastnila L,valifikačni},o turnaje
o přeborníka okresu v kvalifikační
skupině v Dolních Dunajovicích
a zásluhou Radká Šťastného náš hráč
tento turnaj ziskem 5,5 bodU ze š€sti
možných tryhrál.

V soutěžích ínládeže naopak o sobě
dali naši hráči řádně vědět. 28, dubna
v Brankovicích na Vyškov§ku získalo
naše šestičlenné družstvo hráčů do 12
let v krajském přeboru \rynikají€í druhé
místo a po§toupilo tak do
celorepublikového fináIe, kteíé se
u§kuteční v polovině června v Brně.
MeDší §taro§t na této skutečnosti
trenérovi mládeže činí jenom zjištění,
že soutěž byla tak ryrovnáná, že kdyby
na tento tumaj neodjel byť jediný

z nejlepších hráčů, které má oddí|
k dispozici a bylo by nutno povolat
náhradnfta. mohlo družstvo skončit
třeba idesáté. Ajeden z nejplatnějších
hráčů Tomáš Votáva se .iako naschvál
k účasti na turnajích velíni rád necháVá
přewědčovat..,

V sobotu 19. LŤětna se v jídelně
základní školy z pověření okresního
šacbového svazu uskutečnil okr€sní
přebor mládeže. Tento turnaj je
každoročně lypisován v šesti věkových
kate8oriích do sedmi až do sedmná€ti
let, Dá se říci, že pro naprostou většinu
mladých hráčů bývá tento turnaj
!ryvrcholením sezóny, Turnaj€ §e
bohužel n€zúča§tnily sestry Hladké
a náš oddíl tak přišelo reálnou šancina
zisk medáilí. ale i tak turnaj dopadl pro
naše bány výborně, R.d€k Štastný
potvrdil papírové předpoklady a pozici
žáka s n€j!ryšším ELo na okrese
a zvítězil v kate8oriích do 13 a zároveň
ido l5let.Radim8lahazískalprvenství
v kategorii do 7 let a navíc Michal
Hanuš potwdil tento yýíazný úspěch
našeho mlád€žnického oddílu ješiě
tř€tím mí§tem v této kategorii,

zv!áštĎi zĎínku v souvislosti s tímto
turDajem zaslouží Přístup místních
sPonzoŇ. Zjištění, že ve Vránovicích působí
vedle obecniho úřadu a zákládní školv. iež
mají podPoru zájmové činno§ti takřka
v popisu píáce, množ§tví Podnikatelů, kteří
rádi Podpoří mládežnickou sportovní akci
okresniho významu, velmi potěší,

D Nejmladší účcsťnfu okl. přeboru

Tomáš straka s diplomem.

sponzorovat tento tumaj dokonce neoĎítl
nikdo z o§lovených! velké Poděkování Ploto
patří těňtó místnífirmám a podnikatelům:

P, v6elý , rcstáúrace ú FialŮ,
p. Hroúzek re.tauE(c ! sokolony.
Jednota sPotřební družstvo, Eúrookná
Břetislav Lud!,ik. p, Kóhler - áltodoPrava,
PĎeú*nis - manžclé Baítošovi. B€tonmix,
potr iny p. lDsa a potraýiny p, Ton.r,

za 'l Sokol
Pavel šťastný

váženíobčané,

dne 10.6.200] vstoupí v platno§t
nový jízdní řád Č€ských drah. Dojd€
k několika změnám, můž€me říci, že
k lepšímu:
r zrychlenývlak do B.na v 7,19 hodin
r ráno do Břeclavi (odj. 6,55) bez

přestllpU v ŠakvicíCh
l poslední vlak z Břeclavi (22,30)

pojede až do Vranovi€

Zátím v j€dnání je zastavování

rychlíků ráno a večer ve vranovicích.
Další zvláštnostíje. ž€ jízdní řád bude
platit áž do ]4,12,2002 - sjednocení
s EÚ, phtnostJŘ ná kalendářní rok.

lízdní řód

E střfurné žákovské družstýo do 12 let

vrunovicl.:! obědsnik



Děrslrý mcšlrcrrní ples U nós trrřezuieme
vršeclmo - Bcrt'c

, V neděli 4_ března 200l uspořádala
Zs VmDovice Dětský maškarníPles, Byl
to 3, a poslední ples ve Vranovicích,
K lillrci. poslechU hrála kapelaJa§mína,
podved€l]íln pana Tomáše Janfta, kter/
Vede zájmové kroužkyve školnírn klubu
Při ZŠ ve Vranovicích a kteď podle
připraveDého píogramú řídi1 všechny
soutěže, Plogram zahrnoval soutěže
.jak plo větši školál§], tak i pro ty
Dejmenší z Nateřské školky a pro
ToDráše nebylo těžké všechny soutěžící
nadchnout púvě p.o píobíhající hru,
Byl pro všechny děti asi tou
nej důležněj ší osobou,

l pání Učitelky z mateřské škollq
měly samozřejmě také plné ruce práce.
Musely Vybrát a odměnit ]2 D€jh€zčích

1^ lr)asek, 'Ientokrát se oceňovaly jeD ty
, kostýlny a másky, které si větší děti
sami udělali, nebo těm menším jejich
rodiče, Určitě to nebylo jednoduché,
V přephlělré sokolovně bylo totiž na 60
různých masek a to nepočítám. že jen
p.iDcezen bylo Dejméně ]0, bílé paní,
indiáni, kovboji, kočičlry, duchové,
.i8ánky. klauni a úzDé maslry, které
tam byly nejméně dvakrát. Nakonec
!ryhráli: hrozen, komín § čapím
hDizdem, čneláček, deD+Doc,
kominík, čarodějnice, slUníčko. strašák,
Krueln, nnnozemšťán, hřĎek

a smetiště. ceny pro nejhezčí masky
a ceny do tomboly, která byla Víc než
bohatá, lybrali, zakoupili a připravili
z finánčních da.ů od §ponzorů manž€lé
Kropáčovi, Na a§i 300 růzDých
a hodnotných cen do tomboly přispěly
finny á orgánizace: Autodoprava
Kohler, Euroókna Lúdvík, Zahradni€tví
Vranovice, Náb}tek Mikulík & syn,
kosmetika kaděrová, pneuseNi§

Bartoš. sklenářství Rohreí. Manon -

manželé Petrášovi, místní organizace
l,4oravského rybářskébo svazu
Vranovice, Pila Vacek. a Jápez
Víanovice. která Věnovala Vě.né ceny,

Takjako v loňském roce se i letošní
dětský rnaškarn í ples. na íozdílod plesů
pro dospělé, setkal s obíovským
zájmem. V přeplněné sokolovně se
těžko hledalo mí§to na stání. natož
k sezení. Děti se velmi dobře bavily při
hrách. soutěžích itan.iaž do večerních
hodin, kdy organizátoři ples ukončili,

l když měli pořádatelé mnoho
or8anizačních starostí s příplavou
plesu, museli být zcelá jistě spokojeni.
Byla to určitě velmi zdařilá kultuíní
akce, za kterou jim pátří ve|].ý dík
a popřát jim ještě mnoho takových
zdařilých akcí.

PiehapeníDá Dás čekáló l, května 200].
Na záhkové dlažbě Pied PneuseNisen byl
(a stále je) ohronn,ý nápis .,U nás piezujeme
všechno Baiá", V prvni chviti jsme sráli
s otevřenou pusou před bílým ýýtlolem, Nyni
bychonr chrěli ják pisateli, tak ostatnim
čtenářům, Upřesnit, jak tovlasnrě bylo s í]rmou

1932 Vyróbena pNDí pneumatika značl§r
Báťá Pro áutónobily

l939 Vý.oba Prudce srouPá, kýalita
dósahúje s!ětové úlovně

1946 Z počátečnícb písĎen &ťa, Rubena
Náchod a Mitas v7niká ó.hránná
známka Bárum, p.odukce poeumatik

t953 Z bývalého Baťova koD.enru je nyní
svit a Po 5 letech jé z něj račleněn
samostatný podnik na, výrobu
pneumárik s názven Rudý Rien,

] 967 Na lirobním zařízení, do!e2eném ze
západní Evropy, byla ryrobena Pryni
radiální Pne!matika

]972 Po šesti letech výstavby je Uvedená
do Próvozu nová pneumatikárna v
otlokovi.í(h s hlavníýýrobni balou,
po§tavenou na rczloze l3 hektarů

1989 Lisropadem kóĎčí etapa vývoie, kdy
si značka Barum udÉela solidhi
Pověsr i postaveni v celosvětovén]
měřítku. od 1,]2. je podnik
.é8i§trován pod názvenr akciová
sPolečnost Barum otrokovice,

]992 Dohoda s fimou conrióenrál.
v Prosinci je UžaÝřeĎa smlouva, na
jejimž základě vzniká druhý největší
jointveotu.ev cR. spoIečDoý Barum
continental spol, s r,o-

1993 od ],3, začíná f ngoval sPolečný
Podnik Bárún cóntinental

l999 Barum conlinental }yrobil milion
osobních plášťů za měsí. če en

2000 Více než 13 milióíó wlobených
pĎeumatik prc osobnívozidla

200] BliIlántis nej novější píod!kt značky
Barum v r]?chlostn í káte8orii yT

Barum conrinental spol, s r,o, je
lejvěršíD záVodeĎ na výTobu osobních
Pneumatik v lnropě. Pátří do kón.eínu
conrinentál, předniho světového dodavatele
pro auromobilový pŇmys]. vývoj prod(kcť
osobních pneumadk nejlépe dokumentuje
dynafiiku íózvoje firmy také v oblásri
nákladnich pneumatik s výroboú 346 000 ks
pneunlaiik, nezáoýáváji ani tíaktorové zadni

Jak sanli vidíte, zá běl'.im se nápisem
před naših PneuseNisem se neni(o sryděr,]e
to pocta. NavÍc to piispělo k lepši náladě, kdy
zákažn& .hc. piezout bo§/, dě§ký koaárek,
tíakař,,.to se potom zasnlějeme!

r Bartošovi. Pneuseívis Vránovi.e

MG

V Ýdnu 5._9. března (qíden
prázd,liD okr. Brno) v náší soko]ovně
trénoval Radim Karpa, Radim Karpa (]2
let) záVodí od sYýcb ]0 let za žáky
V Cykli§tickém kroužku sálové
krasojízdy ZŠ Tuháčova Brno. jeho
řenérkou je Jana Horáčková _ bý.válá

reprezentantka v krasojízdě. Radim
musí pravidelně trénovat třikrát !ýdně,
alespoň dvě hodiny a proto požádal TJ

sokol vranovice o umožněnítréninku v
době prázdnin,

Jak říká sám Radim ,,Ve Vranovicích
se mi líbí, Jsem .ád, že zde můžu
trénovat a že miTJ lyjde vždyv§tří€...

TJ sokolVranovice přeje Radimovi,
aby 2.č€ryna, kdy probihá finále ČP
v Němčicích na Hané, se mu dařilo a byl
se §qim umístěním spokojen,

Novrf rnistr
v lrrcsoiízdě?

v,dnovick' óhčdsnik

Mc



Cytrloturisiiclrý trrouželr ZŠ Vrcrnoúce
- pěší výlet ncr Pólcrvu

Cykloturistický kroužek vznikl ná

základní škole v roce 1999. Sdružuje
žáI(y, kteří nají zájem o.jizdu Da kole zá
přílodními i hisrorichimi zajímavostmi,
Všechny Výl€ty nejsou jellom na kole,
ale někteíé ivlakeN á pěšky, Dnem, kdy
se tylo odpoledDí wlety Uskutečňují,je
čtvrtek, BěheD školni}o .oku j sotl však
také pořádáDy (elodenDí yýlety (sobota
nebo neděj€), které jsN vhodné i pro
zájence z řad dospěIý.h i pío celé
rodiny. Jedním takovým qileten bylo
purování po jarní dominántě Dišeho
kraje po Pálavě,

sešli jsme se 28. dubna úno na

nádraží v Počtú 23 á vlakem dojeli do
stalrice Šakvice. Zde jsme byli nemile
překvapeni množstvím lidí, kteří měli
záměr cestovar srejným autobu§em do
Dolnich Věstollic jako my, l'řOemným
piek-Vapením však bylo, že řidič byl
ochorný se V Dohlích Věstonicích otočit
avrátir se pro druhou polovinu lidízpět
do sral]ice Šakvice.

Po tonto zpestření jsme se o půl

desáté o(itli v Dolních věstonicich.
Putování moh]o záčít, Začali jsme
ýoupat ke hradU Děvičky, Vůb€c.jslne
si DepiiPadáli jako v přirodě, neboť
s námi touto cestou šIy doslova stovky
lidí. Po náíočnén] §toupání jsme na

h.adě tryhlásili odpočinek a hledali
místo, kam si sednout či stoupnout,
protože zde bylo plno, D3lekohledem
jsme nahlédli do Vranovic. co dělají
oýatĎi, kteří s námi nejeli, a táké n.
dalši místa, protože Výhled je odttld
překrásDý. Pto ty, kteří neví, kam je až
vidět, uvádím, že na západě mohou
Vidět včže elektráíny Dukovany,
Dyjsko svratecký úval, kopce
českomoravské vrchovinyi Da severu
Pouzdřanskou §tep, Výhon nad
židlochovicemi á Brněnskou vrchovinu:

na \.ýchodó Dolnomoíavský úVaI a také
Bilé Kaípaty.

Na hradě, ale i po celé Pálavě, jsme

nemohli přeh]édnout rozL-Vetlé
mahalebky a nnoho dalších lostlin,

Mladši úča§tníci ýýleru se tU ihned
pUsrili do průzkumu této zříceniny,
Možná proto, aby se zde potkali
s bájným čenlým psem či re,nplářským

rytířem oďanem, Píavděpodobnějším

-&

nápřiklad dymnivkl, sasanku
pryst§rňlftovou, Violky, tařici sknlní,
plicník, nacešku a hluchávku, Nad
sotltěskou kvetl také hláváček jarní.

Z Děviček isme se posttlpovali na

ryhlídku pod vícholem Děvíra a pak na

\Thlídku vedle vrcholu, Z této Whlídky
§e otvírá pohled táké jižním směrem,
takže.jsme mohli vidět páIavské kopce
oboru, PálaV!, stolovou horu a TUro]d,

svahy nad so těskou, Sirotčí hrádek
a Klenlnici, obec pod tímto híadem.
V dálce jsou pnk vidět kopce a Vesnice
v Rakousku, sestoupili jsme do
soutěsky, kde opět byly daw lidí,
Úlotim topce Pálava jsme došli až Da

silnici, krerá nás dovedla do klentnic€,
kde někteří dop!Dili zásoby,

Po krátké přestávce se opět
stoupalo, tentoklát na sirotčí hrádek.

důvodem bylo asi to, aby \rylezli co
nejyýše á mohli s€ na o§tatní, kteří si
.aději sedli, dívat hodně zwsoka,
PotvrzUje to f3kt, že .jsme na stěDách
a V otvorech zříc€niny sem tam zahlédli
kývajíci se nohy a l,kukujicí hlaw. Bylo
vidět, že hmdy zaujaly mladší gen€taci
daleko více než nějáké roýliny. Ještě,
že po cestě byly dvá.

Po svačince u hradu §e opět
§toupa|o, tentokrát na zajímavý vrch,

Jeho zajímavost prozrazuje jeho název -.\
stolová hora, Z této ploché hory jsm€

piehlédli cesru, kterou jsme už prošli,
i tu co jsme ještě měli před sebou,
sestoupili jsm€ z kopce dolů, obešli
vrch TUro]d a vešli do MikDlova, Přes
Kozí híádek, kteď nebyl otevřený,jsme
doš]i na náměstí, Protože na vlak,
kteďm jsme se vraceli, bylo ještě dost
času, zbyla chvile na posezení
a osvěženívjedné z lestaurací přimo na

Je potěšitelné, že někteřiz n)ládeže

a dospělých projevili o tenro Yílet
zájem, a osobně doufám. že se vš€m
zúčastněnýnr tento den libil,

.llndiich HDizdol

]0 y.onoyjcky otJčosnrk



krrihovncr v ncrší obci
V roce 2000 měla vranovická

knihovna l56 íegistrovaných Řenářů. z
toho 58 dětí, Tito řt€náři §i \,rypůjčili
c€Ik€m 8 479 knih a časopisů, Leros
(k 20,5,200l) se záregistrovalo zatím
]32 čtenářů, dětí 52, Doposud bylo
půjčeno 3 898 knih a časopisů,

Knihovna má pro čtenáře
kdispozici ]2 020 knih, Z toho je 3 181

naučné Iit€ratury pro dospělé čtenáře,
to jsou cestopisy, životopisné knihy,

knihovny odebíráme
10 titulů ča§opisů a
jedny noviny - Nový
život, Kdo má zájem,
může §i \ypůjčit
Mastu. Píakickou
ženu, Květy, story,
spy, časopisy střechá,
Kuchyně, Koupelna,
pro n ádež se
nakupljeABc a Bravo.

Nové knihy se
nakupují průběžně
běbem celéhoroku. za
loňslcý rok obdržela
knibovna na nákup
liťerátury od obecního

úspěšné knihy od 8arbary Nesvadbové,
HaliDy Pawlowské. Z krásné literaturY
pro děri a mládež patří mezi oblíbené
novinb] nápř. z Večerníčků známí
,,Méďové,,,Lískulka", .,BroučCi",
s ilustracenri ondřeje sekory, všechny

50,_Kč, pro děti a mládež do 15 let
20,-Kč, Výpůjční řád je vyvěšen
V knihovně. Knižní fond V knihovně j€
rozdělen na dět§kou část a část pro
dospělé, neboť veřejDá knihovna
shromažd'Uje a půjčuje knihy pro

encyklopedie, přírodovědné,
psychologické á další zájŤnové oblasti,
Krásné literatury je 5 424 svazků,
Dětský fond obsahuje 628 zájmo\r'ých
knih, jako jsou knihy o přírcdě,
Zvřatech, pravěku, technice,
dopravních prostředcích apod. 2 677

f titulů je krásné literatury pío děti. Do

všechny věkové kategoíie i
profese, Aby si každý dět§hý
čtenář mohlvybrat dle svý€h
zálib a potřeb, isou knihy
roztříděny na pohádl§,
řftadla, příběhy, Dětské
zábavné knihy a naučnéjsou
Uloženy podle temátic].ých
skupin, V oddělení pro
dospělé je beletrie seřazena
ná r€gálech podle a!toŇ.
NaUčná a studuní literatura
je rozdělena podle tzv, MDT
= m€zinárodního dese-
tinného třídění, tedy
Wjádření obsáhu knih
pro§třednictvím čís€l, Méně
pů.ičované, dupIicitni a stárší
knihy jsou v naší knihovně
mimo volný výběr, tedy ve

obdrželjsem od pana Petía coliáše
z Vranovic pěkný dáíek, domovský list z
roku 1906, ketrý blde založen do
obecní kronilry. List je psaný v češtině
a nedovedete si před§tavit,.iak pěkně
zní ten česlcý jazyk v této době
Rakouska.Uhet§ka,

Je na občanech, aby staré doklady,
fotky, články apod, o Vranovicích
a obyvatelích dali k di§pozici, Dft panu
GoIiášovi a dalším laska\^ým občanům.

knihyod autorky
dívčích románů
Lenly Lanczové
nebo od
spi§ovatelky

J,K,Rowlin8ové
,.Harry Potter a
Kámen mudrců".

Z naučné
literatury přibyly
do knižního
fondu v po§lední
době např. knihy

,,i\4ušov" či ,,Brána
do kraje" o obcích
á městech
břeclavského

,,Encyklopedie náší
přííodý',,,obrazo\.ý
atlas

skladu, Čtenáři §e o nich informují
dotázem u knihovnice. Na pomoc
čtenářům knihovny slouží soustary
katalogů, kteíé iníormují o zastoupení
knih v knihovně,

Těšínás zájem čtenářů a věříme. že
se ještě více prohloubí á návštěva
knihovny §e stane trvalou součástí
kulturniho života mnohých z nás.

[48r, Eva Hnízdová,
knihovnice

a škůdců ovocn,kh
dřevin a íéry vinné",
,,Leska kUcnaíkáčástkLl

12.ooo--Kř. za tuto hotovost se
nakoupilo 9l knih. ]5 knih bylo získáno
darem (od občanů, foímoú grantu
z ministerstva kultury aj.), Rovněž
v letošním roce přispívá oÚ na nákup
knih částkou 1,00o,_Kč měsíčně, zatím
bylo v roce 2001 nakoupeno 38 knih,
3 byly získány &rem.

Největší zájem čtenářů je
v poslední době o všechny knihy od
Danielle steelové, Joy Field'ngovó, Jude
Deveraux, Jllie Garwoodové
a courths-Mahlerové, Novinlf od
těchto aútorek jsou průběžně
dokupovány. Mezi oblibené detektivky
patří ,,Dívčí hrob" a,,Prázdné křeslo" od
J€trery Deáverá, nové knihy N.ícBaina,
Ágathy Christie či Václava Erbena,
Z česh/ch autoíů jsou čtenářsky

podle krevních skupin",áktualizováný
,,Příručníatlas světa", a celá řada dalších
zajímavýcb titulů, Z dětské na!čné
literatury stojí za povšimnutí např,

,,Clověk a let€ctví', ,,Pohádkové vaření',
..Planeta Země". ..Velká kniha
o hradech" ajiné, V€většině případů se
jedná o výpravné balevné publikace na
l-VaIitním papíře.

KDibovna zajišťUje také
Meziknihovní výpůjční službu, Pokud
požadovanou knihu nemáme v našem
knihovním fond!, pák ji zajistíme
z jinýcb knihoven prostřednictvím MVs,
V knihovně se organizují také besedy
pro žáky MŠ a zŠ.

Půjčovní doba v knihovněje každé
úte|ý od 16,00 do ]8,00 hodin, Roční
registračDí poplatek činí pío dospělé obecní kronikář

Domovslrý lisi
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DDe 25,5.2001 se v naší obci
uskutečnil Běh Terryho Foxe, který
pořádala místní Tj sokol Vranovice v€
sPolupráci se zák]adní škólou

Histoíie Běhu Terryho Foxe seváže
na životní příběh mladého Kanaďaná,
kerému byla v 18 letech ampútována
noha, Postižená rakovinou ko§ti. T€rry
Fox se tedy rozhodl i s protézou běžet
napříč Kánadou a uspořádat sbírku fin,
prostředků na výzkum rakoviny, Uběh|
celkem 5 565 km, n€ž j€j tato zákeříá
chorobá zdolala. Terry Fox se tímto
zap§al do srdcí miliónů Kanaďanů, stal
se národním hrdinou a z jeho
,,maíatonu naděje" vznikla tradice,
kerá velmi rychle pronikla i za hranice
Kanady.

U nás ve Vranovicí€h se l€tos běžel
již pátý ročník. Tento běh není během
závodním, ale je to akce na podPoru
boj€ s jednou z nejtěžších chorob na
světě s rakovinou. Každý účastnft
Přispívá svým peněžiÝm vkladem na
konto výzkumu boje § rakovinou, cožje
hlavním smy§lem této humani!ární
akce, Jako odměna mu je pak předán
(dle výše jeho dobrovolného vkladu)
jeden z upomínko\,ých předmětů
s lo8em BěhuT€rryho Foxe. Trasy běhu
se mohly zdolávat jakýmkoliv
způsobem " ly€házkou, během, jízdou
na kol€ či na kolečkovýó bruslích,
procházkou s kočárkem či jiným
zábávným zpŮ§obem. Pro všechny
účastníb,, kteří dorazili do cíIe, bylo
připráveno občer§tvení.

Letošního loůlftU se celk€m zúčastni|o
327 §tartujících, z nichž 225 přispělo svým
vk]adem na tuto humanitání akci. By1o
lybráno 6,974,_Kč, kelé byly zaslány na
konto u8y proti rakovině, včetně

I letošniho íočníla se zúčástnili žáci ze
zš přibi.€, heříjiž sádičně ná tento běh
přjjelina kol€ch a svojí účástí podPořilituto

\'šem účastníkům, keří Pochopili §mysl
této humaniúrní akce, Patří poděkováĎí
Rovněž ták děkuji všeD, co se podí]eli na
or8anizaci tohoto běhu,

lng, Emil Neveselý

vrunovický obč<ísrlik

Euroolrncr

V televizi jsme viděIi rek]amu této
firmy, kerá se nachází ve Vranovicích,
Navštívil .isem májitele pana Ludvfta,
abynám něco Povědělo úspěších firmy.
Postupně odpovídal na otázlry, keré
j§me §hrnuli,

Náz€v firmy \,ychází z výroby oken
evroPského, spGe německého typu,
opatřena standártním kovánín. oproti
dřívějším starším typůmje kváIjta oken
vyšší.

Výíoba přibližně 250 oken měsíčně
zajišfuje vnitřní trh Jižní Mora\,y,
systém výroby oken a dveří
(vchodoťch) se děje na základě
objednávek.

za dobu od změny názw
Wbudovala se nová hala, zavedla se
nová technologie, doplnila se lanka o 2
nové poloautomaty. Výroba se děje na
velmi ekonomické bázi z dodávaných
polotovarů smrkového dř€va a dřeva
dováženého MEMNTI. Podnik se
dokonce n6ýyá zpracováním
hoblovaček, z k€rých se lisljí kostky
a prodávají jako palivo,

Počet pracovnftů se zvýšil na 20.
Potěšující se nízký průměíný věk, kdy
do podniku Přišli mladí prácovníci po
vylčení. z dalších informacíje zřejmé,
že firma 5e podílí občas na akcích
vranovických organizací jako §ponzor
a ispolupráce 5 oÚje dobrá,

Rozhovor byl lkončen prohlídkou
provozu s přáním dalších ú§pěchů
v práci,

B,P,

Redákční rada konstatovala. že s€
článkú sešlo nad mííu a že se ve
Vranovicích pořád něco děje. Pisatelé
prominou, že jsme u někerých článků
volili úpravu písma. V káždém případě
děkujeme všem za články a prosíme
některé pisatele o kratší texty.

rcdakce

vlanoýiclý oňasnk Wanlel: 0u vánoice. Ad?sa Edarxé: Školni 1,1lJ valoýice, Nl 25 ŠéIred&al: lu. Bohmjl Pňtél, zástupce Mgí. Lúnjla Wa]ová, čbnky ftdakéni
adr 

^ti*a 

Dřifrahvá, ManacoliaoÉ BaÉhová BŮža,a. cena: 5,- Kě. vrchézí: od čm 1993. Čisb 
'bcaslxlll2, 

nislo vynánivzmvie dre t4. 6, 2aat. Uá"Éíka dáško éisla
h 30 8. 20al. Pégislíováno El, Egian odole 0k ú. Břeclď. kgištačnl čisio: 37001al9l. |léNad 450 k. |leproš\o ia4labu hnýa) Výnba:nsk - Bačk El : 0626 ] 4á 8g7

Redalrční rcdcr

o _A|":..."t
.]íiková Ánna
Veselá Michaelá
kubíčekAdam
kímová Natálie
čeledaJan

O 7i-,ti
KIoupar MiíosIaV

a -l.,li-i."á *"žol"t"í
MatoušekJán

, soukalová 
^lenaDofek Díahomír

_ KudličkováJarmila

O ki,.t^i i,bU""
čeNenec - září

KlimešJaro§lav 75
Poláčková Růžena 96
Šťastný Lubomíí 75
KrchňáyýJan 75
Damborská Anna 75
UrbanováJarodava 80
Pláteníková \4asta 80

DUroň stanisláV 65
Preyová Hildegarda 83
KlimešJan 70
RežnýJan 75
zouharová Albína 8l
Štastny.lan 86
tfuořáková Marie 75
Smělftová Ánna 90
DvořáčekJosef 82
VeselýJan 75
Hromková Anna 80
Kordíková Vlásta 81
Dvořáčková BožeM 82
Ben€šová Nlaíie 80

Karpíšková Marie 81
Wollingerová Regina 88
CihalFrantišek 80
Wenischová N4arie 75
Fojtíková Alenka 65
Trojanová Marie 75
Faronová Žofie 88
skoupá Marie a7


