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slovo stcros
Nezadržirelně se nám blíží konec

roku 2001. NenasvědčUje tomu jen
pobled na kalendář, ale i akce, kteíé
probíhají vždy v závěru roku -
invenlarizace, přípíava íozpočtu na
další rok atd, Krátce bych 5e zmínil
o probíhajících investičních akcích.

kanalizace
Firma cotÁs pokračuie v budování

dalších kanalizačních větví. současně
probíhá připojování jednotlivých domů.
Zde bycb chtěl upřesnit nabídkú,
týkající se {ýkopových prací do ]0
metíů. Jedná se pouze o \r'ýkop na
obecních, popř. veřejně přístupných
pozemcích při zvolení varianty a) tj,
předplacení §točného na pět let. obec
uhradí zhotoviteli 200 Kě6m. Vyr'edení
za komunikace je zcela v r€žii obce.
Další náklady. které hradíobčan: roury,
pískování. zahrnutí, Dále upozor-
ňujem€ na nutnost vyqičení plynu,
vody, kabelů JME a TELECoMU,
budeteti si \.ýkopové práce zajišťovat

bez vědomí obce. Nutná je i ná§ledná
kontrola: kanalizační potrubí - obec,
osratní, příslušní správci sítě.

Pokud to umožní počasí, budou
práce probíhat celou zimu. Do konce
listopadu bud€ zprovozněna čistírna
firmou Hydrot€ch.

ob€c €Viduj€ nabídky firem, keré
nabízí kompletní dodávku přípojlry
(výkop, rou,y, písek...).

. firma Babčan z lvaně (900 - 1000,,
Kčóm)

. Kelbl, Víanovice (813 Kč,6m)

. a dalšífirma nabíZípouze\.ýkopové
práce dohloubky 1 m- ]20,- Kčóm
do hloubky 2 m- 240,, Kčóín,
Požadavky na výkopy, popř. dálší

Práce, objednejte na obci, popř. přímo
u shora Uvedených firem,

Téma, které se řeší v každém
občasniku, j§ou oDPADY. Zastu-

Pitelstvo obce hledá již několik let
systém, kteíý by byl přehledný, jasný

a finančně nenáročný. Ať se zvolí
jakákoliv kriteria, nikdy nebudou tzv.
,,sprav€dlivá" pro všechny. Další
komplikace způ§obují ča§té novelizace
zákona o odpadech a př€dpisů
souvisejících, 1,1,2002 začíná platit
zákon č. 1852001, kt€rý novelizuje
i zákóí ě- 565/1990 o místních
poplatcícb, kde §e zavádí poplatek za
sběr, §hromaždbvání a ukvidaci
odpadu, Pokud nedojde ke změně
v posledních dnech roku, bude olrec

90. čí něšt'crnslré šlrol

občané z Vranovic i okolí majína co
vzpomínai, V širokérn generačním
rozpětí se řada občanů víátila do
školních místností, aby si zavzpomínala
na svá mladá léta, ía své učitele a
učitelky,

Připohledu na tyto pěkně upravené
místnosti, Wbavené moderními
\1,llčovacími pomůckami a zaříZením, si
uvědomili, ž€ technikajde velmi íychle
dopředu a děti dnes mají mnohemvětší
znalosti v jednotlivých \yučovacích
předmětech, než v dřívějších dobách.

Každý náVštěvník mohl spatřit
jednú z nejstaíších žákovsqý€h lavic,

školní dřevěná počítadla, staré
slabikáře, čítanlry a početni.e pro ty
nejmenší. V několika dalších třídách
Pak byly připraveny pomůckypro vý]lku
zeměpisu, přííodopisu, matematilry a

ryziky. Do ukázlry učeben možno
zařadit moderní jazykovou učebnu a
učebnu počítačovou, jejiž zařízení si
tfžádalo náklady přes 300 tisíc Kč,

Jedna z učeben byla Wčleněna pro
výstavu prací fotokroužku. kde byly
\ystaveny školní i obecní kroniky,
Zvláštní pozornost účastníků byla
věnována výstavce v tělocvičně, kd€
byly soustředěny dostupné fotografi€

tříd a učit€lského sboru z růzDých let,
kde se řada starších občanů našla,

Mastní slavnost byla Zabájena mšív
místním koštélé á v 10 hodiĎ dne l3.|0,
hodin 5€ uskut€čnilo znow}y§Věcení
školy místním panem farářem
Madimírem sommerem, slavnost vc
škole zahájil ředitel školy PaedDr.
Mastimil Kropáč, dále následovalo
vystoupení skupinkf dětí a Vlastní
prohlídka školy. sešla se i řada dříVe
působícícb učitelů, z nich n€jstarší se
dostavil pan účitel Zdeněk Koníček,

Závěrem třeba poděkovat všem,
keří se na dni otevřených dveří školy

vížnoÝickj občgsaík
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lTbírat poplatek tzv. na hla\rl. Poplatek
se skládá ze dvou částí|

a) poplatek za tříděný odpad
(dle průměrU za minulý rok) max, čá§tka
250,-Kďosobu,

b) zá netříděný (popelnice)
dle průměru za minulý rok, max.
250,-Kíosobu,

Parlanent zde lYslyšel voláDí obcí
a mést, kde měly potíže s výbětem
tě€hto poplatků, N,|ístní poplatek je
potom na úrovni daně a je Iép€
lymahatelný,

Zastupitelstvo obce Vtanovic€
přúme novou whlášku na svém
zasedání V prosinci. obecně závazná
\yhláška má na území obce platnost
jako zákon, oproti zákonům, které se
projednávají V parlamentu, mají občané
možnost se k těmto lyhláškám
lyjadřovat a to na zasedání
zastupitelstva obce, Další položkou,
kteíá zvýší částku za odpady, je
poplatek, kte,]ý odvádí skládka státu za
každou uloženou tunu, v soúčasné
době 50.Kč, od |.|.2002 to bud€
200,-Kč za tunu, v dalších letech pak
400,-Kč.ltoto by mělo podpořit rřídění
odpadů. který je pák nějakým
způsobem ryužit, tj. nekončí na
skládce, Zkušenosti obcí, kde byl
zaveden poplatek na hlavu, jsou
většinou kladné. Došlo k€ zvýšení
odpadu v tunách, protože občané
n€hledají možnost, jak ,,úšetřit", když
již vlastně zaplátili za svoz a likvida(i
odpadu.

Vím,.že toto téma bud€ stále
aktuální, Zastupitelstvo obce přivítá
další připomínky a náměty, které
pomohou řešit píoblém odpady,

w2002
Proťože další číslo občasnku ,,ýde až

koncem březíra 2002, doýoluji si prJpřát
jménem zasťupiťelsťva obce ýšem občanům
\/še nejlepší, hodně zdraví, ;pokojenosti
o úspěthů v roce 2002 - Dále chci poděkovat

vkm, kteří ý podílí na práci ve výborech

a komisích obct či úřadu a v obd na úpravě

veřejného proÝtransl|i a žiýoťního

podileli , řediteli školy,
pedágogickým pracovnft ům,
zvláště účiteli RNDr. Jindřichu
Hnízdovi, zaměstnancům
školy a všem, kteří se
slavnosti zúčástnili, Je třeba
říci. že škola ve vranovicích
měla vždy sVé významDé
postavení pro celé okolí a to
nejen v době svého zřízení,

l

a ]edna z nejstarších foťografrí - učitelé z 30. let Jnin. stoleťí.
páni učitelé vaněk, chmelo, sochor, peškař

pí. šrómková, p.f. Pěnčík, řed. škóly Marcell Mohovská, Laudátová

Odpcdy lilruidovai, qle hospodařil s lrorunou

Vyúčtování odpadů za 7. - 9, měsíC
zarazilo řadú občanů Vranovic. Zaujalo
je placení paušálu za čtvrtletí.

obec má zYýšené náklady
s odvozem tříděných odpadů, na

kteú€h §e občan musí podílet. Ř€šení
však mu§í b]ýt opdmální.

Ke zváž.ni á k rozhodnutíje velikost
čásrky Paušálu a způsob plátby,
Nejlozumnější je §tano!it čásrku na občóna,
možná platb! úskurečnitve 3 částkáCh (1-2,

3 4. a 5 á více osob v domácoosti - 60,120
a ]80,-Kč (čtvrtletně), Nutóo rovněž ajžit:
a v]tvoření odPadového dvoru, íapř,

a z pracovníků oÚ ýanovit ho§podáře
s poÝinnosti orgánizovát zPůsob
třiděni odvozu atd,

a neb€zPečný odPéd svážet na sběrné
místo a rybírát poplárek za odvoz
á likvidaci větších kusů {ledniček,

a plovádět průzkum potřeby, §l€dovár
potřeb! á četnost odvozů,
zjednodušovai a modernizovár sběr

a zvážit Poč et j €d notlivých kontejneŇ na
Ďáteriály á jejich roznistění.

J€ především věcí občanů, aby se
v jejich chování projevila snaha řešit
společný prob!ém životniho pro§tředí,
ekonomjčnost u sebe a v rámci obce.

vrcnóÝickú óbčdšĎik
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Upozorňujeme občany na některé důležité \yhlášky a zákony, \,Ydané českou
vládou v roce 2001,

řásik: derum řísln .h§eh

]] 3l.],

]6 8.2,
]9 ]3.2,
21 19.z,

28 23.2.
39 19,3.
40 2o,3.
47 3o.3.
57 26,4.
63 29.5.

30

46
53
56

73
99

l00
116
142

14,6, l85
l7.7. 243
23.7. 246,247
23.7. 24E
25,7. 254

Plovoz na pozemních komunikacích (řid, P.ůkazy a re8istí.
řidičů)
Zákon o soldnich poplatcích
Vyhlášká min, zeměd. o ekolo8, zeměděkNí
Zákon o podmínkách plovozu vozidel na Pozemníú
komunikacích (pojišrění vozidel)
V\hus}.d o uhladalh za PobW v zJllzennh so., PéCe
UPlné zněnízákoná o daní.h z PřúmU
Zákon o posuzovánívlivů na životní Píostředí
zákon o důchodovém Pojištěóí
zákon o radávání vei. zakázek
VyhIášk. o schvalování tecbn. způ§obilo§tia tecbn,
podmínkách plovozu sil, vozidel
Zákonoodpád.ch azměnách
Vyhláška o registraci vozidel
Požár. bezpečnost, organizace á činnostjédnotek Po
vybláška o evidenci ob}aatel (oP a cP)

Podmínky převodú 7eň, a les, pozemlů l vlastnlť§i

o trestním řízení §oUdním (trestnířád)
o státní sociální podPoře
o právech příslúšóftů národních nenšin
o vodovodech a kanaliazacích
Vyhlášká k rybářství
vyhláška min, doPíaly a sPojů o schvalováni techD.
zPůsobiloýiá o tecb. podm, provozuvoz, ná poz,

Plohlídky vozidel a měření emisí
Vyhláška min, fin, o stanovení plocenta plo daň z přid.
hodnoty a daně z PřiDů
Nařízeóí vlády, kterým se zwšujíčá§tkyŽM
Nařízenívlády o ýš€nídů.hodů v roce 20o]
Vyhláška min, žiÝ. pro§tř, a min. zdrav, o hodnoc€ní
nebezP, vlastností odpadu,

71

92
95
96
98

1o2 31.7.
]04 2.a,

1]l l5,8,
1]5 28,8.

265
271
273
274
296
30]

3o2
1l9 6,9, 3l]

129 2o.9. 333
l33 27,9. 345
143 3],10. 376

a

vlonoicb! občdsaik

Ilončí první etcpcI
lrcrnclizace

V obci opět řádí zemní stroje. Po
d€lší přestávce pokračuje se na
kanálizaci a ČoV, občanéjsou zvědaví.
kdy se konečně dokončí tato L etapa.
Pro získání konkrétních informací jsem
návštívil pana starosty Vybírala, kteď

Po neúspěšném jednání s firmou
sAPs Brno odstoupilá obec od smlouw.
Bylo Wpsáno \^ýběrové řízení na

dokončení l. etapy. Zadaným kritériím
neilépe 4,hověla firma CoIAs Znoimo,
se kterou byla podepsána smlouva
21.6.200]. schválena 20.6. obecním
zastupiteIstvem,

Práce probltají podle schvál€nébo
harmonogramu, Na Čov dokončeny
nátěry b€tonof/ch konstrukcí,
dokončeny lapače písku a děIící stěny
selektoru. zpevněná plocha př€d
budovou, firma Hydrot€ch provedla
montáž techDolo8ie, Po odzkoušení na
čistou vodu byl zahájen zkušební

Další práce, týkajíc' se kanalizace.jsoo
záměřeny ná přečerPávací stanici U břiště
(pro ulici Novou. Nosislavskou, Piíční,
Zahrádní a čásr skolni), na ódléhčovací
komoru u Dřevoskladu a na \iústní objekty
z komory a z cov, Byla provedeĎa op€va
povrchu Uli.t Dlouhá, U Floriánká,
Pouzdřanská. skolní, obchodní, Zbývá uli(e
U koopaliště a v ulicích § prováděníĎ
kánalizace, V dalším nádedují práce v Ulici
]Vlasarykova a postuDně Náves. Hlavnía část
Školníód oÚ po školu a!l, Póuzdřanská, Ké
dDi30.]0. by1o ntožnojiž napojit 277 domů,
v dalším 5e toto čislo bude zvětšovat.
Horovo je asi 3 km kanáliza.e. všechny
dokončené větve budou tyužity k napojení
jednotlivých doĎácíostí-

obsluha Čov bude auronlótizovaná.
jen s dohledem, Zaškoleni budou pan
Lo!nekJaroďav a Rú§ňák Jiří,

Financování l, etaPyproběhlo s poNocí
sFŽP ČR z Půjčky a vlastních Plostředků,
splátky firmě colÁs od 6, měsíce 2002,

Ná dotaz k ll, etapě bylo uvedeno:
Plováděci dokumentace se zPlacovává

lčást obce za rráti)- zde bude kanaližace
pouze splašková, Vzhledem k ronlu, že
většina výkoPu budevaslaltu, což znamená
jeho opravú, předpokládané náklady čiĎí 20
,nil Kč, Zahájenív roce 2003,

Poděkování pan
a úspěch celé akci,

a



vážení občané.

s nadšením jsem uvítal myšlcnku
lng. Pražáka informovat občany
Vranovic prostřednictvím Vašeho
občasnft o stavu bezpečnosnrí sitU ace

a vývoji kriminality v tcritoíiu
dužebnfto obvodu obvodního
oddčIení polide čn pohorelice sc
zaměřením na obec Vranovice a její
katastíální území.

chtěl bych. aby rímto způsobem
získáVala naševeřejnosr přehlcd o práci
této so části policie, aby byla

seznámena se stavem kriíninalityve své

obci, se stavem dopíavní situa€e

a s Ukazateli, ovlivňUjícími j ej idl vývoj,
so časně bych €htěl tlpozornit na

možnosti prevence ve \liše uvedených
obIastecb s důrazem na opatření,
snižUjící rizika p.otipíávního jednání,

a to proto, aby jeho náslcd}.:y byly
pokud možno co nejmenší,

V romto lydáĎí Vás seznámím
s celkovou bezpečnostní situací
v katastru obce Vlanovice v pNních
deseti měsících roku 200],

obec Víanovice a její katastrální
území je z hlediska posouzení
bezpečnostní sit(lacc charakteri5dcká
svoií polohou na rozhraní dvou oklesů,
rozlohou a počteín ob}vatel, dále

rozsáhlou podnikatelsko a obchodní
sítí, kultunrím a sociálním zázemím
a dalšími méně \"ýznamnýNi činiteli,
kteři ovlivňují celkový nápad trestné
činnosti V obci. Nejdůležitějším
faktorem, ktelí nej{ýnzněji ovlivňUje
yýVoj bezpečnostní situace je Však

bezpochyby ž€lczniční tepna,
píobíhající samotným středem obce,

Nejčastěji se \Tsk}tuj ícím drubem
trestné činnosli jsou krádeže Prosté,
Vloupání do osobních vozidel, Příp3dy
napadení a násilí ,nezi občany
a zanedbání povinné {ýžiw,

V posledních měsících se množí
případyvloupání do rodinnýclr domů na

okrajích obce, a krádeže zařízení
železn;.e, kteíé se doposud ledaří

k dalším druhům trestné čiDlosti
parřívloupánído objekrů a skIadů firem
a podniků, zproDeVěíy, neoprávněDá
žívání cizívěci.

Méně časrěji se zde objev{í
případy qýtlžnicNi, vloupání do 8aráží,
p}.dáctví, lnaření Výkon úřednino
rozhodn tí a podvodů,

V době do 31,10.2001 jde celkem
o 3l trestných činů. Z toho u §edmnácti
případťl byl zjištěn pachatel a čtrnáct
jich zůstává neobjasněno.

v léto době bylo na Vranovicku
zjištěno 30 přestupků. z nich bylo 9

oznámeno komisi pro projednávání
přestupků, 7 řešeno jako řízení
motorového Vozidla pod vlivem
aIkolrolu a 9 dopravních nehod bez
věších následků, U zb}tku případů
nebyl zjištěn pacbatel,

výčct něktcďch případů
sPáchaných vc vranovicich:

25.]. - bylo oznámeno, že
v železniční stanici došlo k odcizení
hlasového majáčku pro navádění
zrakově postižených osob. Byla

způsobena hmotná škoda ve výši
9,960,,Kč, motáIĎí škoda je
ne}yčísfitelná,

1,3.- bylo ozDámeno Vloupání do
rozestavěného rodinného domu.
odcizena byla přínločatá p;la zn.
NAREX, ry€hlovarná konvic€ a olejo\.ý

rad'átor. vše V hodnotě 8.000,-Kč,
]2,3. - bylo oznámeno i]zické

napadcní za ponoci železných ryčí
a \Throžování zabitím. Vzhled€m
k romu, že šlo o rr€snlý čin, na kteď
zákon stanoví tíest odnětí svobody
s hoíní hranicí pěti let, byl předán
k šetření ryšetřovateli,

]6,4, - oznámeno oddzení
hliníkových závlahových trubek
v blízkosti objektu zah.adnictví
V hodnotě 2.000,-Kč.

18.4. - oznámeno vniknutí do b}tu
dvěma osobam;, \Ydííání a odcizení
věcí. vzhledem k tomu, že jde

o závažnou trestnou činnost, k ieiíž
potí€stání stanoví zákon trest odnětí
§Vobody s horní hranicí pěti let, byl

Případ př€dán kšelř€ĎíWšetřovateli,
26,4, - oznám€no odcizení

motorové nafty z odslavených vozidel
ve v,ýši 2,000,-Kč ku škodě LesDfto
závodú Židlochovice,

27,4. - oznáneno poškození
budo\y Lesního závodu Židlochovicc se

škodou dosahující až 2,000,-Kč
3,5, - zjištěn nedovolený lov íyb.

Pachatel byl omezen na svobodě
a případ byljiž předán lyšetřovatelí,

]5.5. - oznámeno vloupáni do RD

s odcizením počítačeve !"ýši 30.600,-Kč,
29.5. oznámeno vloupání do

osobního motolového vozidla, pachatel

odcizilíeproduktory zn, Mc Fun ve {ýši
4.500._Kč,

5,7, - bylo oznámeno vloúpáni do
restaurace. odcizena byla tržba a mince

z \"ýherníbo hraci]ro auto.atu, Škoda

činí ] 1,800,-Kč,
7.7. - oznámeno Vloupání do

vozidla s odcizením autorádia za
9,000,-Kč, Pachatel byl zjištěn a případ
předán wšetřovateli.

]3.7., došlo k neoprávněnému
užití nákladního vozidla Liaz se

znojemskou spz. Vozidlo nebylo dosud

l6,7. - bylo oznáneno vlouPání do
garáží s odcizením jednonáplavovéhó
zemědělského §rloje M oUNTFIELD EURo se

škodóu 25,000,-Kč,
14.9. oznáneno vlouPání do

dodávkového vozidla, Na odcizeném
autoládiu soNy á na vozidle vznikla škoda
29,000,-Kč,

]7,9. - bylo oznáneno odcizení dvou
elekrlocen$ál a náfty ze stavby žel€zniční
tlati, vzniklá škoda činí l91,000,,Kč.

2,]0, - došlo ke vloupání do dvou
rodiiných donŮ s odcizením finánční
hotoÝosri á zlatých pErenů v celkové
hodnorě 75,000.-Kč,

7.]0- - oznámena kládež bočních
zpěrných zrcátek z motorového vozidla se

škodou 2.700,-Kč,
8,lo, - ozóáňeĎa kládež píŮtókóvého

ohiívače z objektu čkímy odpadních vod,
škódá činí4.85o,-Kč,

9,10, - oznámena kíádež jističů
a ploldoyých chráničů z rozvaděčů
U žtlezniční tratě, způsobená škoda je
7,000,_Kč,

o \".fooji kriminality v ná§l€dujících
íněsících a da]ších otázkách ochrany
veřejného pořádku Vás budu
infoímovat přiště,

r kpt. Bc. MilodavŠtěPanik
vedoucí oddělení

Tel.:0626/424 t58 íebo lilrka ls8

Vronovjcry občosn*



Setlróní spolužÉlrů

Motto: s věkcm maudroýi přibývá
g přátektýí se utýrzuie.

Dne 31.]0,2001 se sešel ročník
]94] v polro§titlství U Fialů, Ke
společnému posezcní sť sešli žáci
měšťanské školy ze rří tříd - z lvaně,
PouzdřaD, Přibic, Přísnoric, Uherčic
a Vranovic V PočtU 46. Do svého
pro8ramu zařadjli prohlídku školy
a posezení s hudlrou, setkání proběhlo
kvelké spokojenosti vš€ch přítomných,

Dne 27,10,200l 5e setkali spolužáci
ročnftu ]936 rovněž v restálráci U Fialů.
Žáci ze dvou tiíd, navštěvující naši
měšťanskou škol! z lvaně, Pií.§notic,
Po!zdřan, Přibk, Uhelčic avránovic, se sešli

,- Při Příležitosti 65 let. Posezení se neobešlo
bez ha.monikáie Pana Josefa Šťastného
á kulturní vložky sPolužáka Paná Duroně,
ktelý zazpíval álii z Rlsalky, U.čitě se to
Ýšem líbilo a jejich schůzkv budou

Dostalo se nám žádosti 2 řad
občanů poděkovat jednak panu
ing. Bohumilu Vcselému, vedoucí,nu
restaurace u Fiahi , za otevření sálu
a panu učiteli Šmardovi za pěkný
pro8ram, Připlavený k této přiležirosli,

! B,P.

., ,:./-..r!--,",.

zemní Plón
Veřejná schůze dne 21.11, zástavby a místní \ryrcbu, V tonrto

projednala nový návrh zastavovacího směru mají občané možnost seznámit
plánu obce Vranovice, Uz€mní plán, se s materiály na obecním úřadě,
zpracovaný v letech 199+]996, si (ll]fo rNativně viz plánek).
\ryžádal určité zNěny a doplDění s Infornlace podal ing. arch. Hučft
ohl€dem na reaIizaci místní kanalizace, Milan.
potřebu prostorů na rozšře,lí b}tové r BP

VRANoVlCE
Ddlní :n.!y., 2 útnDlto Plrn!
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Výzlrum lidovrých
obyčeiŮ

V EtnogEfickén ústavu l.{oravského
zemského muzea v Bměje uložena íoz§áhlá
(dnes !ž více než §tori§ícová) sbirka
loznánirých piťdmčrŮ - páĎáttk na
způsob živora lidí v nlnrulostiI koje,
zcmědělské á řeneslnické nářadí, keramika,
nábytek, truhly. kledence, laýice ai..

Wbavení domácností aj, Píacovníci ústavu
tento fond stále doplňUjí o věci z€ staíších
dobiozcclásoúčasné,

Do ňuzejDích sbilek Patři i věci
z oblasti lidolich obyčejů a slavností,Jsou
to Předněty Iozňanřó Pováhy, napi,
fi8ulíny z jámího rynášení smrtky na
smltnou neděli či z Páleni čárodě.jnic,
ozdo]rené stronky z obchůzck dčvčar na
Kvčrnoú nedčli, velikonoólí Prolrěné žíly
hrkače a klaPače. věnce z dožínek, ale
ipíaPoíz ňájové slavnosri či k}tky lcgrurů,
křcstní oblázry a kniž19,

snažíme se lo oinit naše sbílkY
o tíádični pcaivo, íápi, vtlikonoční (rzv,
jidáše) či mikllášké (a také o folmy na

Pečivo), dále o masky a lekvizity
z násopu§rnkh á mikllášských obchůzek,
piedmčry. vzráhující se k Vánocůň. nápř,
betlémy, Zajímá nás také,jak a číN se kdysi
zdobilvánoční§tíoúek: bývalyto ozdoby ze
skleňěných korálků, ále i z papiru,
pozlácené ořechy, pečivo.

snažíme se získat také fotoglafie
a lůzné dlobnosti, napi, kominický
kalendái, krerý loznášéli na NoÝý lok
kominíci, Pozvánky na zábary. sokolské
věnečlry. Pamálky z Polti aj,, věci mnohdy
v domácnosti pozapomenuté a Už
nepótřebné, A ták srojí za to, dříve než se
whodí, nabídnout ie muze!,

A na závěr - je potěšitelné, že 5e ve
Vlánovkích rěší něktelé obyčeje stále
oblibě, ato zvláště ! mládeže, naPř, májová
či hody.^ snád čascm sc oživi idálší, tiťba
obdlůzky dětise smftko! nebo masoPustni
zába\y a Pfůvody s maškalani,

r Dr. Evavečerková, Csc,,
Etno8rafic(ý ústáv

ltíolavského zemského muzeav 8rně

paní dr. večerková navštívila
v listopad! Vranovic€ a seznámila §e se
zápisy v kíonikách obce za několik
posledních let, Ýkajících se májových
zlTktostí mládeže, Pro muzeum byl
zajišrěn prapoí ročniku (kopie, keíou
\.Tíobí pí, Brlftová) a vidcozáznam
NaÁJoVÉ 2000, ktcd posk]al
ing. Třináctý,
l



Možnosti zqrněstnúú občcrnů ve vrtrnovicích

V nášed občá§niku navštívíme jeden
z význaňných podniků v.Víanovicích, kteú
posk}toval nlnoha občánům ža dobu svého
rruán í nožn o5r Ýýdělku.

Závod Vitana lyláběl Polotovary _ §Ušil.
se zdečekanka, cukrová řePá ibŘmbory, Při
vlhkých žních se sušilo iobilí, pŤíPadně
i kukuřice, Byl ró podnik kampaňor/]
kamPali tNalá Průmčrně l00 dní, Usušená
húota se expedovalajednak ke zPrácováií
v ruzem§ku a značná částvýroby sc qvážclá
do ciziny - lsland. Švédsko, Dánsko,
Nizozemi, Francie, Nčnecko, ŠvýcaBko,
tehdejšíJugoslávie aj, N.srándarrní ?boži se
zplacoÝá!alo v míchárnách klmiv,

^ 
ně.o z historie Pódniku,

závod byl \rystaven v letcch ]9l9 -

l922, Vyb!dovala jej známá fi .ma,Jindřkha
Flancka synové", Proto sc v. vlanovicich
dlouhá léta tomuto Podniku řftálo
,.Flankovka". záýód měl vlá§tni
elektlá.enské dynamo, kreré obstarávalo
pohon tlansmise i osvědeni, Později bylá
továrn! naPojena ná stiídavou
€lektrárenskóu §iť 38o/220 V

Pó l.]945 byl závod Pod nálodní
sPlávou a v róce l948 byl ználodněn
a začleněn do Dárodního podniku KáÝoÝiny
se §idlen v Plostějově. Proběhlá róz§áhlá
rekonstrukce, byly od5t!aněny transmise
a zmodernizováná elekríoinstalace. v loce
]962 v lámci feorganizace byl podnik
záčleněn do nálodnilro PodDiku viraná se
sídlem v Byšicich, okles Mělník, závod 04
v Prostějově a pod tento 2ávod byla
začleněna vlanovkká sušárna, zá období
Mráóy bylvedoucim pan]an Šenk, po roct
l969 PanJán Kr.hňaÝý.

Pii úplavě toPDého sysréĎu byl
odstraněí 45 netlů wsoký konín; byl

PostuPně rozebrán, odsrřel byl nevýhodný,

Čckinká se vozila ze zemědělsbých
dr!žsrev z okolíVláňovic i ze zemědělských
Podniků v ókólí Píostějova, cuklovku
k sušeni dodávalá idruž§Ná 7 ókólí
cukrcvaíů z Břeclavi, z Hfušovan
n, Jevišovkou, blambory dodáválo okolí,
!ýinečně byly doPlalovány z Polska,
suroviny navážcla áuta, rraktoíy s vlekem
a železniční vá8óny §e dostáÝaly až do
závodu ještě dnesexisrujicívlečkou,

odpad z Plovozu byltrojí

- hliněný kalz icpy
- Příměsi,
Škválu sPotřebovali mi§tní stáv€bníci,
Kál se UsázoÝalna odkalova(í$ Poliza

PodnikeĎ v tzv. .,dolinách", Ty bývaly ve
Ýegetačním období obděláVáňy a osázeny
hlávně kukuiří i jinýni okoPaninami,
políčka si bráli věršinou zaněstnanci
podnik! _ byla na nkh Pěkná úrcda, občáóé
V!ánovic kal na.iaře raké odváželi na ýé
zahladya Pole _ zúrodňovalisisvé Pozenky,

Piíněsi kamení, natě ápód, se

zajínlavá čísIa aspoli z jcdné kampáíě:
Podnik ňélvíoce l97811979 l4 srálých

a40 sezónnkh zaměstnánců- pievážně žen
v domácnostia důchodců zvránovic a okolí,
Plůněmý výdělek byl 2 280,-Kčs,

Káňpaň v tonto období lruala 106

Pracovnkh dní,začálá l4,10,1978 a skončila
7,2,1979.

PrŮňěmá spotřeba elekrkké energie
byla 2000 kw denně, Bylozplacováno 6 032
tln cukróvlg a 7 794 tUň čekanky.

Podnik Vitana zanikl v deBdesáťých
lerech ňinulého sroleri,Na jeho mís!ě nyni
pŮsobí firna Atlax Lletal, která ryklpuje

svoji pózolno§t foínou finančního
daru věnovali k 90, výločí něšťanské školy
Pan J\,4iloslav Mikulft ]0,000,, Kč, Paní
MUDr, Božena 6]ierová 2,000._ Kč a další
občané. kteiíPiisPěli Pii své 11ávštěvě školy,

V lomto snrěru děkuji vštm
jmenovaným i rěm, kreií i Ý pdběhu rck!
Posk},ili finánční ponoc pii Uskutečňování
potřeb školy J^PEZ, Náb}tek Mikulft,
EURooKNA Ludvik, M^NoN - Petrášovi,
obchod ToNcR, Pneuservis BARToŠ,
AUToDoPRAVA Kohle!, Mo Rybářů, sDH-

Při Příležitosri réro výzĎanné Události
mohu konstatovat, že přáním c€lého
učirelského §boruje, aby naše škola ziskala
v obci nezásrlpřelné nísto nejen Po
stlánce vzdělávací. ale i v oblásri kultuIní a
sPolečenské činnosti,

Ploto již Pmí čďltleiírohoto školniho
íokuje opét napllle oradouakcinaItclych 

^se pód eji žj(i déti ikolniho klubu a den
mateřské školy,Jsoú tó ákce. kt€íé pěstují
kolektivní pŤátekNí, }]Ťváií osobnost a

Podmínky scb.reaIizace. směluji děti na

Blíži se konce roku avkróiíme dó róku
2002, kt.rý bude znamenal pokračovat

Především ve zhvalirňování celkové vý!ky a
Piiplavit ryd]ázejkí žál9 íá piúínací

Přeji Všcn pracovníkům školy, žákún,
lodičůň a osráróí veiejnosti vánoční
Pohodu a oPtintismls do Nového loku,

r PaedDr, KropáčVlastimil

8ylo lry velmi milé, kd}by lodiče,
j.jichždéri navštěvujínašiškolunapsalipár
řádků do občasníku, ják isóU spokojeni s
naší školou a jak dál se Předsraw.ií
prohlobovát v2áiemné vztahy.
r redakce ^

zglr.tiov.tcí konc.lt

DDe 23,t0,200] pořádal ateliél Mgl,
KBtochvíla Zaha.iovacíkoncerr v§ále ZUŠ ve
vranovicích, Na romto konceltě účinkováli
žáci Hudebníhó ar€liéru ]\,{8r, Pávlá
K6tochvila, sbor z Pohoielic ajako host zde
\ry§roupil sníšený PěveckJ' sbói VÉnovice.

Na klavír se mimo žáků hudebního
ateliéru Představil Zdcněk Báítl, mladý
talent, tePrve jedenáctilerý chlaPec,
kretý se v mezinárodní sourěži PRo
BoHEN4lcA v ostravě umistil na
5. místě,

slavňo3tní Loncctl

Dne 3,] ],200] restaulace U Fialů
usPoiádala slaWostní konceft u Piíležitosti

Vc vclmi Piúemném plostředí stláviló
asi ]35 návšrěvnftů hodinu při poslechu
hudby a Písni, ktelé zahráli a zazpívali
smišený pčvecký sbolVranovice a or.hestr
á žá.i hudcbniho atelielu Mgr, Pavla

Již od ]0 hodin plobihala vnovém sále
zkoullá orchcíru Pod vedeniln pána
A imaldy,Členovéol.hesrrubylibl,'vJh žaci
sáňórnóho Pana Šmaldy a hudebni
nadšenci réměř z celé lePubliky, Někteři

Piijeli až z Prahy, jiní z Jihla\ry, Mol,
Budějóvic. znojína. Bma, Židlochovic, i ze
solsední lváně či Vel, Něnčic, Zkouška
členŮ sbolu a orchestN Pak Ploběhla od ]6
hodin a Po nich ješťě zkoušeli žáci

5anotnérystouPeni mělo u poslúcháčů
velký ohlas, Velmi se líbila hla na klaví
Zdeňka Báftla, ke spokojenosti hostŮ pak
zcela na závěl zázněIoblibený Pochod židů
od J, Veldiho Nabucco, Pána 

^, 
šnárdy

á i aleny §lroru Potěšilo Poděkování zá
pěkný kukllní zážirck od ní§rosraíosty

Do pěkně uPruveného sálu záPadla
velni dobrá úroveň kóncertu a je tieba si

Piár. aby toto Pěkné kuhurní záiízení byló

rMG

Pór řódlrů ze šlroly

Koncerly

yranovjcky občo§ni,k



Bybóřslrú orgcniz První r(tdn(t nraminky

chtěl bych v krátkostj shrĎout čiĎnosr
naší nístní organizace.

organizace se sdružuje z několika
okolních obcí, Vsoučasné době eviduje 322
dospělých členů,34mládeže od ]6 do ]81et
a l23 tě.h něJmládšícb od 8 do 15 let,
celkem redy čítá naše olganizace 479 čleĎŮ.

Přičemž jenom v letošnim ro.e přibylo ]4
dospělých a 4l málých rybářů,

Dekretem ministerstva zemědělstvi
byly olganizaci přidéleny tři rybářské revíry:

svratka ] tok řeky svratky od Uhelčic
až pó jézero včetně slePých lamen 3 říčky
Šataly, swatka ]A - Šltlovná á svratka ]]\.4

(mí§tni revír) Hákle v Uherčicích, Lhéta
v pří,snoticích. obola a střibrňák ve
Vlanovicich. Tyto reviry je také třeba
kontrclovár a chránit Před PřiPadnými
pytlála 3 neukázněnými rybáii, Próto
ustanoviI okléšĎí úřád, ret životního

- píostiedí, ]2 noýých členů rybářské stráže
z řad našich rybářů, kteří byli řádíě
přeškol€ni a složili závěrečné zkoušky, Nyní
již působí na uvedených revílech § většími
plavomocemi, než bylo doposud, Tato
činnostje dobrovolná a neplacená,

Dále bych se Chtěl znínit o ryožívání
óleálu koupaliště. DiLa obci Vranovice se
nám již a roky daři hosPodařit na těchto
dvou nádržíCh, chováme amury, kapry,líny
a tolstolobiky, xlpújeme rybí násádu a Po
dobu jednoho óž dvou let se krní podle
plánu klmení, který sestaví ho§podář naši
organizace- Ná podzim se ryby slovi
á zárybní se s nimi přidělené reýíry,
V loňském loce do§áhl zisk po ódečreni
nákladů 60,0o0, Kč,

Trádičně se v čeNnu konaly dětské

rybářské závody ke Dói dětí, Letos opět
proběhly pod Jasnou oblohou a sluníčkem,
za účáýi .t4 těch nejmenšich rybáiů, členů

^ 
mistni oíganizáce, Přeíože byla do' 
rybntaku stiĎrň.k V}sazena nasadJ lapE
(220 kg), úlovl9 byly skíomnější, Největší
ulovená ryba bylkapr 54 cm, Naloveno bylo
dalšícb ]0 kaPrů, l lin, 1 Pellín a l okoun,
Vítězen byly všechny děti, které se
zúčastnily. protože si káždý odnesl Pěkný
zážirek á rybářský dárek, ceny byly
v hodnotě 5,000,-Kč a mezi sponzory parří
obec VranoÝice, p. Vácek !4adinlir, p, Dlábft
Jiří á P, sedláková z Pohoielic. Všem
sPonzorům ještě jednou děkujeňe, Protože
závody tNaly 4 hodiny, páóarovalo se i na
obče6ďení, o které se mohly děti během
závodů Přihlásit.

chtěl bych úpozórnit ná Přiští závody
v roce 2002. kte.ých se mohou zúčastnit
děti z Vlanovic školou povinné a členové
mistní orgaDižace do 15 ler, Přišrí rok se
tedy rěšíme Da ještě hojnějši účast.
s Pozdravem Petrům zdar
l l MíkVi.á

Dostáty se nám od pí. Dobšikové dvě pěkné fotografie, které zobtazují práci
pťvní poradny pro maminlf, založené v íoce ] 929 ve Vranovicích. Založil ji tehdej ší
obvodní a železniční lékař MUDr, Árnošt Zweigentál se svojí ž€nou ÁDnou, která
zde učila od roku 1921 na obecné škole. Jako ošetřovatelka pomáhala paní
snídalová,

Ná druhém obrázku
píacovnice a lékař poradny,
maŤninky s dětmi, Pokud se
občané na obrázku poznají. Debo
poznají sVé maminlry, popř. další
osoby, prosíme, napište nám do
ledakce o koho se jedná a co
o tom Víte. Připomínáme. že
pravděpodobně tato poradna pro
matky a děti byla první
v Československé republice,

Vsobot! l7,11,200l poiádala TJ sokol
Vranovice, oddn siloÝého tlojboje, ll, li8u
,.MisřovsNí Morav} čtyřčlenný(h dlužstev
v silovém trojboji", Sjelo se dvanácr
kompletních družstev, kreré soutěžily
o postup do l. li8y v silovém trcjboji, Po
osmihodinovém maratónu wšlo vítězné
družstvo Viktorie Bohumíí Před velĎi
nadějnými siláky z Posi]ovny Podivín. Třeti
se umístilo družstvo Urtica Kopřivóice,

Djváky nejvíc€ ža!ja1 výkon hosfujícílro
siláká Rápata sabáty z Polska v družstvu
Bohumút, ]eho výkony byly: dřep 340 k8,
dak 200 kg a nrtýý tah 320 k8 při osobní
hmótnosti ]50 k8. Ale také závodníci
z Podivínó Předvedli výbomé výkoňy, Dřep
270kgMichala Létala a 260 kg PétraPetráče
stály také za vidční, Další dva členové
tohoto družstva, Zbyněk Juřátka a Robin
svačina, přispěli bodově rák, že toto
družswo skónčilo ná výbo.ném druhém
ňúrě a ani v soutěži l, ligy družstev by se

silá.i z vlanovic soutěžili Ýe složení:
Petl Horák, \4adimír Uhlíi, Jaí Procházká
a Petr Biedermánn, Tiro začínajíCi
doroýenci ještě nemoho! do§ahoýat
takové výkonnosti jako soutěži.i, kreří se
připlavújíjiž několik let,]ejich záPal a zájem

Je ale příslibem jak Plo další ročnilf této
soutěže, tak i soutěžejedíoťiv.ů,

Naši srárší a zkušenější závodníci vtéto
soutěži nesoltěžili, ale chtěl bych zde
\yďednout výkoD Pavla PláreĎíka, který se
na Mistrovství republiky ve Vrunovi(ich dne
23, čeNná 200l umístil na velmi pěkné§l
5, místěv kategoriido 82,5 k8,

silový tlojboj je sport, kteti se
V poslední době stává stále oblíbenější
a populárnější, o čemž svědčímnožství
závodníků, účastnících se těchto
závodů. a také §táIe větší počet diváků.
kteří přicházejí povzbudit svoje
favority,
l

Silorrý lroiboi

vrunovickj obóosrůk

Karpíšek



Podzinní
cykloturistický kíoužek
zš vranovice

od září do listopadu bylo
pořádáno několik celo_
d€nních výletů. Dne 23. září
jsme jeli vlakem a poté šli
pěšky na rozhlednu Podvrší,
RáDo byla mlha, která
v Blansku ještě zesilila,
V přilehlém l€se si ovš€m
Děkteří spíavili náládu tím, ž€
nacházeli množství hub.
Těsně před příchod€m
k rozhledně se mlha
rozpustila. Rozhled byl
dobď, dalekohledem bylo
napřftlad vidět na n€jwšší
vrcholy Drahanské vrchoviDy.
Po cestě zpět jsme navštívili
v obci obůtka re§tauraci
,,U Jiři}o". Zde všem chutnal
zasloL]žený oběd. Někteří §i
dali zajímavá jídla jako
například,,čeítow pánev".
Potěšilo nás, že přes den
nepíšelo, zača]o áž na
nádraží v Blansku při ukončování
výletu,

Dne 7, řúna jsme pořádali
cykloturistichý qílet do tří vesnic se
zajíma\.ými náz!,}, - Telnice, sokolnice
a Kobylnice, Přijatelné počasí a p]án
t.asy Dalákal celkem dvacet účastníků.
Přeýávka byla v Telnici, která se pyšní
titulem ,.Vesnice roku ]995", Po
načerpání nofích sil, jsme dojeli do
obce sokolnic€, zde se nám líbilzámek.
kter,ý 5e v této době opravuje.8ylo nám
dovoleno §e podívat 'la působivé
nádvoří. Dál€ j§me vjeli do palku
k budově, kde je ve zdi dělová koule
z bitly u slavkova, která probíhala
i V těchto místech. Potom j§me přúeli
do Kobylnice, kde přel-Vapivě nikdy
nebyl kostel. odtud j§me jeli
okrajo{ými částmi Brna k HyperDově.
zde jsme ryhlásili ,.velkou přestávku".
Domů jsme pák dojeli po Jantarové

Dne 2l. řúná jsme se lydali Da

členitě.jší cyklotuíisti€kou výpravu do
zaječí a Velhých Pavlovic. ByIo
chladnější počasí, ale nakonec se sešIo
sedm účá§tniků, Větší zastáVka byla
v Zaječí po prvním velkém stoupání. Po

sjezdu z této vesnice jsme byli ve
Velkých Pavlovicích, zde jsme se
V r€stauraci najedli a ohřáli. Poté
násl€doval výjezd pod vrchol kopce
Tabulka, Nahoře byli všichni rádi, že
tám s kolem lTjeli nebo ho tam
dotlačili, sj€zd doIů k potoh Pradlenka
§táIzato, Př€s Hustopečejsme se vrátili
domů,

Dne l ].listopadujsm€ seWdali na
pěší Yí]et po někteďch pámátkách
Lednicko-valtického areálu. z tádné
j§me šli k Ladenskému moýu přes Dyji
a pak krásně barevným les€m
k Janohradu, Ten je ve §lovnání
s ostátními památkami ve \ynikajícím
staw. opakem je Loveclď zámeček.
kteú jsme viděli za chvi]i, Poté jsme
došli do lednického parku, kteď má
v tomto období zajímavý vzhled, Po
obědě jsme dotazili ke statku NoYý dvůr
a k chíámu Tří crácií, po krátkém
odpočinku jsme nejdříve přišli ke kapli
sv, Huberta, a pak k mohutnému
Dianinu chíámu. odtud už to byl malý
kousek do Vahic na nádraží, kde jsme
rádi nasedlido \,},hřátého vlaku.

Alrtiútcr nlcrdých

Jako ve velké většině čisel občasníku
i v to,nro prosin.ovéň q]dání přinášíĎe
infomace o činnosti šachového oddi]u.

BěheĎ letóího íesoutěžního období se
žádný zázlákvoddi]e nekonálá r.k rozPád
družstva dosPélých Pro nezájemjeho čleDů
hrát zápasy nebo neo.hottl zaplatit členské
Příspěvky se staI logickou skutečno§tí,
Aktjvní menšina (Veselý, Šťastný á Dvořák)
óašla zatíĎ azylv lvlikulově na hostování,

o to aktivněji se všák do soltěží
zapojiližáci, Koncem zářísev Rychnově nad
Kněžno! lskutečnil otevřený přeboí
lePublikyv lápid šáchu (hráč má ná partii25
minut). Zúčastnilo se ho 5 naši.h hláčů -
Tomáš Fur.h, Radek Šťastný, Tomáš socho.
a sestry Hladké, NejIepšího unístěnído§áhli
Jiřina Hladká-5. místo a Radek Šťastný-8,
m'šro ve svých káre8oriích do I2 let, 1
Zajímalosrí je, že roro brlo poslední
ot€vřené N,lR, od příštího roku se již bude
Dut.o kvaliíikovár z krujských přeboró.
Piebor jihomoravského klaje se Přitom
u§klteční23, března plávě ve Vranovi€ích,

Po dobu pěti dnů se kon.em řúna kona1
v Kromětiži ptebor lvloraly v,,normálním
šáchú" (2 hodiny pro každého hláče na

Paítii.) Mimo T, sochora, kt€rý i Po třech
letech tleninku není schopen hlát tak
PomalU, se turnáje zúčástnila §tejná se§tava.
Na výsledcich se Prcjevilo, že dvanáďilerí
hráči hráli ve stejné kategorii s o rok
staršími a turnáj dívek se hráljáko oPen do
l5,let, Znk dvou devátých nist lzevšak iza
tě.hto okolno§tí považovat spi3e za

]7. listopadu sevolomoucj uskutečnil
Přebor 

^.lora!T 
žáků dó 7, let a doprovodný

turnaj mládeže do ]5 let, V oklese Břeclav
némá žádóý oddí] kromě našeho ták mladé
hláče s potiebnou Wtonnosrí, rákže ^obha]obJ baíe! Breclavska ležela pouze ná'
nášich bedrech, přeboru se nakonec
zúčastniIi Radim Bláha, Zdeněk sochor.
Marek Tetur a MiíekJeža. Medailové ambice
mělpř€bolnft okre§U BIahá a dost sečekalo
i od M, Tetura, Bohužel, Xromě z, so.horá
zahláli všichni hráči pod své možnosti, a tak
zisk 7, , 15,,21,, á 30, místa (36 účastnftŮ)
nebudi Doc nadš€ní, Ve zmíněném
doprovodném tlrnaji naopak zazářil R,
ŠiastĎý, se stejnýĎ počteĎ bodůjako ví!ěz
obsadilvýboíné druhémísto a necháltak zá
sebou ivítěre z tlrnaje v Kroměiíži, Jiřina
HIadká v}hrálá káre8orii dívek, Tomáš
sochor jako vždyclq nestrávil U žádné
z partii vicejak ]0 ňinlrt a staňá ŠkĎouřil,
jenž se o Pár měsí.ů Ďevešeldo k.te8o e
sedmiletých statečně bojoval a získal

l Za oddil šachu TJ sokol Pável Šťa§tnýJ,H,

víúóvíckú óňdsnik



Novinlry v lrnihovně

V měsících září, řúen a listopad bylo nakoupeno 21 knih v celkové hodnotě

2,995,-Kč. V támci píojektu Česká knibovna 2001, který je tarantován
Ministerstvem kuhúry ČR. obdržela naše knihovna zdarma 23 kDih v celkové

hodnotě 2.938,- Kč. Darem byly knihovně věnovány 2 knihy a několik svazků

z oblíbené řady pío ženy H^RLEQUIN,

Výběr některých novinek:

l Knihr pro děti a mlódež:
r František Ncpil- Naschválníčci
r obrázkové staré pověsti čcské
. žR|oci
. Malý laby.iDt lireratury
l Zakopaný pes, a,leb o lom, jak, ploč a kde vznikla někerá slova, jména,

rčení, úsloví, pořekadla a přísloví
. Pavel Šrut Pavouček Pája
r J,W,Egli Volání vlka (Román z americké divočiny o neobyčejném vztahu

člověka a zvířete)
r J.K, Rowlintová - Halry Potter a vezeň z Azkabanu (3, dí])

1 Naučná literatuía pro dospělé
. Velká €Dcyklopedie měsr a obcí ČR (2300 balevný(h \yobrazení znaků

českých měst a obco
r Jsemv pohodě (Tipy pro zdraví a ,,Psychotriky")

. česká literatuía

. Pavel Kohout,Ta dloulrá Vlna za Mem

. Arnošt Lustig Tna ncmá stín, Nemilovaná

. Eva Kantůrkové Jan Hus
l PísničLyJiřílro suchého (3 dily)
r Vladimír Přibský Adina (Příběh české bvězdy)
t Halirja PaWlowská Hrošinepláčou

t Danielle steelová , Uzavřený kruh
. Joy Fieldingová Ted n€plač
l Robin Maxwellová , Tajný d€ník Anny Boleynové (historický román z doby

Jindřicha VlIl,)
. Nora Robertsová Rodinné dědictví: Zhayý led
r MJ, Putneyová Čínská Devěsta
r N,4arijaJuricová-Za8orka - cordana (]. a 2. di])

l A8atha christie, Dům u kanálu
t JanJando rek Moíd
. AndrewVachss - 3x ostri hoch Burke
l L,R. Robin5onová Nepúrozená smí (thrjller Z lékařského prostřed0

Půjčovní doba: útcqí 16,00- ]8,00
pátek 13,00 - l5,00

Těšíme se no voši náýštěvu,

vfinovicbý občdsník

Eva Hnízdová
BP

Inzeriní službcr

Po jednání § vedením obce byly
upraveny ceny za irrzerci,

. spolcčcnská l$otrika
- vzpornínLY a lrlahoPřání
. ] řádek 6 cm ,.,..,,,,.,,,,,,,,,.,5,- Kč

a hrzcíát
. do l0 cm2 ,.,,.,,.,..,..,..,.....40,- Kč

. do 20 cm2 ,.,.....,.,,.,,..,..,..80,- Kč

. do 50 cm2 ..,....,..,..,.-,..,,200,- Kč

. ]/4 stránlf ,,.,,.,.,,.,,.,..,,.300,- Kč

. ]2stránky,.,,.,,.,,.,,.,..,,.500,-Kč

. celá stíánka.,,.,,.,,.,,,,.,] 000, Kč

Plarí od 1,1,2002

PozvÁNKA

Poslední veřejné zasedání 0z
v roce 200í se koná

í2. prosince 200í
na obecním úřadě.

zveme všechny občany,

starosta obce

Víte kolik sewpúe piva u,"Anči" za

íok? Bude se Vám to zdát
nepravděPodobné, a|e je to 800 hl,

Vezmeme-li V úvahu muže v obci od 18

do 80 |et, kteří činí 792, pak ro \,ychází
na 202 Piv za rok na jednoho.

Počítáme-ti s návštěvDostí přibližně 200
mužů jako stáIých ho§tů \rychází to v
Průměru 800 piv za rok najednoho.

co způsobuje Zde tak Velkou
DáVštěvnost? Kvalita piva, ceny, srřed

obce. slabá konkurence?
le nutno podotknout, že zb]^,ající

dvě hospody maj í také 5nahu zpříjemnn
prostředí hostům a rozšřit svoji
zábavní činnost,

l

perliělrcr



flledám hodnou Pani na
obča§né hlidáni dltěte

(2x do týdne).
l hod/io,- íč

lnfo]mace víanovlce 052
Tel.: ooo8 225 ool

p. lellnková

Využívám naš€ho občasnftu. abych
Vás požádal o příspěvky do obecní
kroniky 200]:
o občany o zajímavé udáIosti,

společen§ké akce, \,ýznačná životní
jubilea, schůzky ročnftů a události,
které dosud nejsou ?námy n€bo
nebyly zveřejněny

o podnikatele si dovoluji požádat o
zviditelnění jeiich práce informací
o hospodářshích a pracovních

Yýsledcích, popř, sPolečenslaých
činnostech. Vítány budoU i YýsledLf
prá.e ho§podařícíCh zemědělců na

timěře v katastru Víanovic
ste.jné přání mám_ na představeDé
institucíjakoj€ oU. školy, fara. žel.
stánice, lékaři,lesní závod atd,
předsedy místních spolků (sokol.
sK, N.lyslivecké sd.už€ní. Včelaři,

rybáři, skauti, Klub důchodců)
i politických stran žádám
o informáce o činnosti zá llp]ynulý
rok nebo zápis z wýíoční schůze,

DěkUjiza spolu práci , kronikář

Tě§me se s Vámi na syátky
vánoěn/ a No4' rok

|,loq/ rok si vřadqk nol/é
chováh/. nové lidi,

Nezapohetžte na /ásku
a vzzijemné Porozuměnl.

ro vše uám Přďeme včetně
zdray/.

Redakce obéa§nlku

a

všem občanům

l0 yrcnovictÝ občo§nl}

O -A|,uot-,i
Šopíková Leona
HrstkaJan
Kovařík Filip
kovařík Lukáš
N,lus;lVladan

JeřábkoVá KrisÝna

O ?i.,ti
lng. Bu.hmajerJan

FróhIichJosef
ŠiIeíová Františka

O'llt,ut",,i 
",,,";.!,tui

Přemysl KaípGek, Pet.a Krejčí
N{ilan Čenrý lvcra Polanská

O Zio,t"i i"bll-,
PetrJindřjch
Doíková N4arie

CelnarJaroslaV
salusová Marie
Bauch Kalel
RejtkováJulie
KarpGek lvan
PererkováJitka
Mácová Růžena
staňkaJoscí

Němcová věra
B.lftová ltíaric
šťastnáJosefa
HladkýJan

N,lenšík Antonín

ToncrováJosefa 82
Toncrová Maíie 7ó
Tonclová Františka 80

JankovičJan 75
Foímanová Ludmila 60
Bartošicová Ludmila 70
Fojríková Marie 86
clocováJaloďava 88
Rosová Věra 60
Virásková Růžena 81

PežIalová A,náli. 90

30,10, uPlynulo 7let co odešelM8r,Jan
DráPál, který působil na zdejší škole od rokU
1955 jako učit€l a od loku ]973 jako
zástupce ředitele, svŮj život zasvětilškole,
svůj volný čas věnoval turistickému oddi']u
P, Bezruče, který vedl 35 l€t, kronjkářské
Práci, kdy sPoluPracoval s paném
Híozinkem, od íok! 19661972 pracoval

působil v místním divadelním kloužku.
ve svazamu, hrál iv hudebnískupině,

lvložno ří.i, že to byl čIověk vš€stranně
vzdělaný, měl mnoho Přátel, svým žákům
vštěpovallásku k rodné obciaj€jímu okolí,
l Redakce

Dné ]6.1istoPadu nás opostil Pan Josef
Fíóhlich, Narodil se 22.2,1952 ve
Vranovicích, ryUčil se opravářem zeĎ.
strojů á pracoval řadu l.t v JZD. Po loce
]990 začal Podnikat v oblasti jeřáboťch
Pía.í.20.10.1973 se oženil s Helenou
Beígerovou se ktelou měI 3 děti - Pera,
Pavl! a Zdeňku, Mimo své rodiny á práce
věnoval se vranovickému hsičskému sboru
od roku ]970, kde áž do Posledních dnů
zástával starostu této oranaiza.e, Našel si
čás i pro včelaření, rybařeĎí a vinaření,
s kamaíády siobčas zahlálikulečni}. který

Pán Fróhlich by1 člověk velmi oblibený,
měl mDoho Přátel, kteří na něj budou

za j.ho p.áci pro

l

vnmviclc| aolasn*
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