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slovo staro
Pravidelnos ydáni našeho obč ni-

ku je jednou z neúplosných čásorych veli"
čin, krerá upozorňuje na rychle běžíci čA.

Za dobu od posledniho rydíní je
možné již pozorovar někl.ré úprely povr_

chů, rýkaiici se kAnátizace_ Zcela dokon_
čeny jsou již úpráry komunjkÁci ná ulici
L;pová, Kvěrná, sokolská, Polní, Iv.nská,
U hájku. v řešení jsou ulice PřisnoticLi
(jednání se sus), Přibická e sádová. Ne
posledně jmenováné je stáv n€jkriiičtější
a Éda připŘvila návrh řeš€ni. Že t musi
oprávit všechDy komúnikáce je nasnadč.
problém je v .ozsehu a čsovém po§tupu
oPÉv Rozhodnuri je na Zo, které s€
konalo 31,5-200' (protože čláDek Píši
před rímto terninem, n€chci předjímat
rožhodĎuti Zo). občané v prostoru za
Ťatí budou o zProvozdění čeryací stanice

sti$ ljmu - jedná se o problém,
kleď se rýká idďíob@. zákon č,9612005
sb,, kteť dovelizuje zákoD č.2j8l1992
sb, o §rř€ru ájmu, 4ihl i do zj_kona č,
4911200l sb. o volbách do asrupitelstev
obcí- Proroi€ se iednalo o poslaneclcý
návrh ,chybi provázanost na souvisejíci
zlkoly,Zákon nebyl schválen senátem
a nepodepsal ho Prezidení, Přesto ryš€I
ve sbnce zikonů 28.2,05 s účinnosrí od
l.J,05. Skupina sená6rů poda]a ústavní
stíao§r Proti lomuto ákonu (má b},t m
poř2du Ús 22,6.05). Ve zkmte _ novela
posrávilá (ža Půli volebního období) do
tzv střeu zijmu řednele přispčvkorych
organižaci, 

'izo\Ťných 
ob.í (škol, nemoc-

nic. knihoveĎ, ob€cní Policie atd.), Tento
zíkon lž€ naPlnit několika zPůsoby:

l. rzd.ili se mandáru , zívisi na roz-
hodnuti katdého člena Zo, v tomro přípa_
dě ro,Po. § ústalou , Právo br @l€n (v rca
2002), Mini§te§ťvo vnkra n€doPoručuje
!ždá\"t §. mandátuJedná se o neúatný
kJok, neni možDo§t odvoltini, žPěměBrí,
Druný den násruPuje náhndník.

2, změnou nám školy z přispěvkové
organiace obce ná ško]skou právnickou
osobu, kde iiž ýřer áimů dle zíkona neni
(prcváanosr ákonů)).

3, rydoveni ániku mandátu zastu_

PitelsNem obď. ]edná §e o 9užki § 
''odst, ]c), Dalšiodsrávec4 řešiPostuP, ne_

tŤlovi_li Zo zínik hendátrr. Tak se stalo
v nášem případě. fuditel kmjského úřádú
poádal o svoláni Zo. kleré tuto oiázku

Projedná zĎovu 3l,5, V PřiPadě. ž€ zinik
máĎdáfu Ďebude q§loven, j€ rozhodnúti
Ďa řediteli krajského úřádu, P.oti toĎuto
rožhodnuii je možno §€ od"olat ke kmj,
skému soudu. wřím, ž€ ústavni soud
rozhodne ještč před ředitelem loajského
úiadu a celou záležirosr r7ieší v rculadu

Po dolončení kmaliae (připojek)

a úPrav povrchů se orďře prosror pro !e-
aliaci tlenč v jednodivých ulicich, Rada
amýšli lyhlásit sourěž Rozlaedá ulie,
popi rozlaedý dům, Že lr mir i uprave,
ný prostor před domem dokeúji frflozí
maiitelé nemoviiosrí již dnes.

V krátkosti bych Vás chrěl iníor
movat o VRI (r,ysokorychlostní rratě),

Tento problém s dotýkí skoro všech obci
podél současné tratě do Brna á Břeclayi,
Pwni náuhy a studie jsou z roku 1995,
Vybiralo se z 28 variant,Usnesenim vlády
č.74ll),999 É,yly sranoveny rzÝchráněné
rraq, v úŤmních plán€ch lyššich úre-
měsprávnich elků (krajů a okresů), Ne
wdy se ryto návrhy pronítly do úrmních
plánů obci,i kdl ministersoo doprar7 je

PřiPomínkovým mísrem.chráněné úrmi
je šnoké 600 m á ýou části asahuje i do
již zdtavčné čásd naší obce. Po dohodč
s Pra@vníky ministersr% bude k umístě,
ní rratěr1!žn proslor co nejďíle od obce
(až a hřbjtov) dovolí_lito Parmetrytrarě
- rychlost do 300 km/hod., min, oblouk
7000m (5 l 00m) ,sklon md . 12,5 ploú:l-

JednáníZ.O.
zAsdáfrí m z 21.4.2oo5
Po kontrole usneseni z posledniho

jednání 6yla podána zPráya o činnosti
obecni ladř Taro É sešlá v pruním črvrř
letí 8x a abývala r těmito problémy:

- zbodnotili rol 2004 z Nedisk PlinU romje
pojednali ZFjn o činnoíi lomisi 1 ťborů zo
(lconě k niblniio ť6ďd

- Prcj.dnJ]a ZPáW i.ditel€ lkoly o v}.kdci.n Joly

, sŘninila s. * Zílonem o íiefu ájnú U občIů
zrcl.n}rb do Zo, kt€ří jsou sátuijrnimi zistupci
Ziiznýd oíg ia.iv ob.i

, Posl€dni scnůk íiy s. abýMllčerp,jnim

- zprávu o inwndiad pi.dn6l pŘds.da H]K
_ nlimin bod.n 6.dání bylo prcjednini nov€ly

zikona o srřtu ájnůč,96/200' z 23 2,0'
5 úánnostíod 1,3,05, Jedná se o Zínik nJdijru
čI.nů Zo, kkii jsou sáruinnin zntuPcn
Přispěvlovi olETizlc v ob.i(u ni řednel školy),
Zinik mmdáfu nebyl r}sloven,

- prcj.d.án Problém r7louFni poznkú
v PIGroIu fuP€tl9, Dilči úlol Piipravii Podldrdy

- Zimér ,,hli.še!i nabid.k odprodej. P.zenJd,
lGř j$U uč.né L zistiř RD

- vimz récnébo bi€m.ne pm Miloiil
- nálop m(núižG Pm oÚ
_ ódsu Á.í nr.yn aulia.U lriiiiě" (odb.člo
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36. tava vín
36, ,§taw vin uspořádal kolekdv

vin.řů ve vranovicich dne 12. břeha
2005 v Sokolovně, Celkem bylo rysta,
vováno 539 worků, z vEĎovic 301,
VýslavDí výbor PřiPravil celou akci velni
zodpovědnč vč€rně hodnocení, kt€ré pro,
bělrlo 5. března,

zahájení w 14. hodin Provedl
In& Šich, Piedýda organi,9a, kery
oani] nejlePši !"oíl9, a kreré obdrželi

ry$avoEtelé pěkDé upomínkové eny,
sou&sně byla oceněna Pá.€ staršich a_
Lládájicí.h č]enli or8anizac€ RNDr, Bed,
náře oldřicha a valihracha václau_
organiárcři připravili 58 pěkných en,
kreré hyly slosoÝiny v tonbol.. Do ni

le. šířka tratč 30m včetně obslužné komu_
niLace, součsný D:iš úžemní plán včetně
změny č.3 bude rspektován,

zaned|ouho bude konec školního
roku, žáci dflárých rříd oPusri lavie
naší školy a lozjedou se do blízkého či
ud.il€néfio okolí. V pNní třidě nastouPí
nei§tarší děri z natekké školy, ale to z
Po Práždninách. obec přjpmvila Pro obě
kátegorie !.áků drobné dáJky a Pozornosd,
které oMrží ve srředu 29.6. v odpolednió
hodinjch. Pieji nejen žikúm, ale i uči_
telům a rodičům a nám !čem,abychon

Přes l&o načerPali nové síly do další čásri

vvhirál oldiich

přispěla řád" sPonzorů z Vranovic, Poho-

ře|ic á Žabčic, Možno uvést, ž. Prmí ana
byl sud na víno 1 00 lir!ů, 2. ena di\oč]ík
atd., poslední 58. ceDa láh€v F€rnelu,

K poslechu ahníla cinbátová nužika
KATRAN z Vel, Bilovi€, odpoledniho
koýu §. žuca§rn,lo PnDllzne JUu oócanú,

V€ veče.ních hodináó poknčova]a ta_

nďni ábavá, kde zahr.ila k tanci kapela

MoMVÁcl.
Možno ři.i, ř 36. vrtava vin se

velni Ý7dařila,

B.P

Záci devá h tříd a přiiímací řízení
v souvislosri s novým školsbým á,

kon€m (č.561/2004 sb,) byla v letošnim
&olnim roce včnoÝíná velká medijlni
Pozornost Přijimacímu říZni žáků deÝi-
glch tříd. Přijímací řizení probíhalo podle
noťch prayidel. sdedDi školy si sBnovuji

Potřebná laiÉ.ia á pmvid]a, Podle kreq,.h
v Přijímácím říZni PostuPuit srředni
škola nemusí rypst druhé kolo Přijíma_

uchareč o studium na střední ško]e
podává do poniho kola Přiiínácího
řižení Pouze jedDu při},lišku, Po PříPad,
ném neúsPěchu si žík může Podál dalši
přihlášky na školn na kterých isou volná
mista. Takto pojaré přijímáni áLů n.
§tředni školy nutijo rcdiče dobře uvdoEr,
km Podaji ýénu dírěri přihlá&u. Podle
úsP§nosd Přijiínacího řírni našich žáků
můž€ne ltŤdir, ř věršiná rodiár si ruro
skutečnost uvčdomila.

Z 50 ,-jázEi.í<i ž*n (48 z 9. ťoč-
niku a 2 z 8. rcčníku) bylo v pryním kole
přijime.ího ři?!nl Přijaro 45 žákn ($ z9.
rcčniku a 2 z 8. ročnih). V dru}rém kole
byli přijáti 3 áci. V souč6né době tedy
zbjh,á rc vš€ó áků školy i€dna žikyně,
krerá není Přijata a j€dDa žíkyně, kteú
nepodála Přihlášku. z doPosud přiia.ých
ž,áků se 26 dostrlo na studijni obory
ukonč€Dé meruritní zkou]k o! .ož je 52vo
i7ójzjícich žíkú školy. Na učebni obory
bylo dosud přijeto 22 áků.

Ve stř€du 4. května s€ áci školy zú_

častnili rcgionálniho kola soutěž€ Pár€Ef
ll/55, která byle mčř.na na Prověř.Di

právniho vědomí žku 2. stupně, Tomuto
klálí předcháztlo školní kolo a pochopi-
r€lně datši PříPraw \ybmých soutěžicích
pod vcdenim paní učitel§ Řhov§ké. Žd
mái moli ci uór se jaké Právni áko-
nitosti kol€m ná5 Plári a určitě iďtě více
pochoPili, proč re j€ musi naučii cháPár,
Během sámomé $urěže Poádané v Po-
hořeliďch prokáái zístuPci 8.B ďídy,
že jejió snařni neby|o maJĎé i když Da
nejryší oc€nčni nedo§ihli.

V neděli 8, Laětm se v obhdní síni
ob€cnfio úřadu koD,to ly§toltP€ni áků
zíkladní školy a zíLladni uměl€cké školy
k Dni mat€k. K tonuto ýátku nejdříve
promluvil mismsrmsrá ing. Perť. PřiPo,
mněl hi§toíii i součásnosi réro $adi€e,

V hlavní &sri Prcgramu nejdříve
lystoupily děti z nareřské ško]y, které
předvedly counry tme. Jejich roztomilé

Pojeti tohoto tanc€ roresnálo a sldidilo
úspěch u Přítomnýó mminek a babi,
č€k. v Dásledujicí čá§ri zpíÝali a háli áci
zíllední umělecké školy, následovalo kul-
turni pámo žál<ů L stuPnč zikledni školy_

žáci l. rřídy měli Připravenou pohádku

"o tř€ch Pra§átkách", účinkující z 2. až
5, dídy reciro!"ti básně á zPfi9li pí§ničky.
Vš€chne vysrouPení dětí odměňovati při-

Do konce škotního roku zbýíí jeden
měsíc, ve klďém čekají ná žlky nďpn zÁ-
Ýěr€čné Pírcnné pr:íce a dalšl formy ovč_
řováni získaných vědomo§tí a zmlosd, al€
i školní vl6tivědná Putotání, sPortďní
sutčž€ a Pro Při} áš€né d&i i pozná cí
újaA do Iáli..

v poslcdnim červnovém ýdnu se

usLuleční rÉdični rozloučení s předško,
láky z naší mateřské školy i přijetí ly_
chárejícíá žátrú školy srarcstou obe na
ob€cním úhdě.

závěrďné bilancování ško]niho roku
200412005 a ocenění nejlepšíó žá-ků

školy se u§kutecní ve sporrovni halc v po,

r PaedDLKJopáč \4á§timil
řcditel školy

vranoviďý občosník



lsPP n.,dr olním íředirlu v Pohořeliólh néní od l.4. 20{5 r.b.zp.čován.!!!

v příP.dě ohřožení života vďejte ,dr.vDtnidou zá(hlannou .lurbu l.l, r55!!!

lJPPje pío obřany z€ spádové oblasiiPohoř€lk smIuvněiabe4ďenav nřelved€nýChzaiízeníú|

[sPP Dío dolDělé
§PPBíno, Úíamvá n€mo(ni(€ Bíno,lJP| Koliště4]-vdodz ul. Ponávka6i

- píahičtílékaii,5455]8538,vi€dnídny
- vi}endy a §vátky

- 5tomalologie - 545 5]8 407 - pondělí,Řvít€k

pátek-ponděli

vík€ndy a sváiky

]7,00-07.00 hod.

07,00-07.00 hod.

]9,00-0ó.00 hod.

1],00,06.00hod.

0ó,00-06.00 hod.

LsP? 8no - llo dětl
(enťun děBlýó odbo ýth zd..votnldíýó,luiěb Bmo, Žeíotínovo nám, ř.4/6, iuv,Bílý dúm", t€l,

5]] ]02 ]%, 542 2165]1 nebo542 216511

viednídny]6,00,{7,00 hod.,sobota, nedělearvátky07.00-07.00 hod,

!!účOnér2 núrl d0 ,š.d,ltš. m.daýá odlnaď doDlqvit tlosňíni doDnlníni Dlosttdkl!!

LélárÉnJká pohotor6úí llolba v 8ně - nepřetížitý povoz

LÉ(ÁRNA NA l(O8Llz É, l{obližná č7,t€|. 5422121l0 5422]6]88
LÉl(ÁRNA (,E,l, phaímasrí.o,, Kolištč 47, te1.54542481]

v nafthavýďl ptlp1deú (úraa p1rot únftí) je noké se 1blín Ý žódortí o oítnz no sonftní lužbu,lnqá je

s n 1 uvně za bup ečen a něr\n poh olel ke.

sanitnííurbaI
p. lloí€t, tel,: 60276ó76], 5]9424830, berplatná linka800]]3 ]0]
p. §vobodi, tel.: 519 425 ] 55, 606 51] 540

s ltiěrB*ou nemo{nidv HU9toD€óó je UzaviQna rmlouva o ošetieni občanú spíóvního obvodu měna

Pohoi€lke na pn(ovišiisPP v Hustopďíd (tzn, občané do Hu5topečímusídojel 
'amj). 

Dáhj€obl.hem
!mlouvy vúFrd lékař€ do obtíspíávního obvodu PohořeliC !!ř!!!d!!!tdli9!iDtlqbl4! (lékai

v}5taví lkt o píohlíd(€ mrivého),

tel.: 5 ] 9 407 ] ] 0, po, pá: ] 5,]0,07,00 h 0d., ,., _ne,, svátky: 07.00,07.00 hod,

Fotbalisté vranovic hodnotili
Muine ý vráíit do měsíce břcna,

kdy ploběhla l0.3. 2005 v asedací
mistnosti na oú ve]ná hronada klubu,
Sál aplnili členové od těch nejmenších
ž:íků až po důáodce schůzi ,áhájil čl€n
l}bou pan Ježa s progrmem, ktery
obsabo,z1 zpráw předsedy'Ii,ojana, zPú!1l
o hospodaření a rozpočer ná rok 200r.
kte!é Přednesl ]ng, Perar, zhodnocení
činno§ti jednodivými trenery V ávěru
byla prcredena diskuze, volba nového
výboru a přednesena zpíá\2 íeýjzni
komiý. Na zahájeni byli ryhodnoceni
n€jlepši h.áči že *ech družstev, kreři byli
odměnčni diplonen nebo knihou.

schúze byla velmi dobi€ připrav€na,
áodnoení předsedylyjadřovalo skutečný
slav v jednotl;Ých družsF/ech, což táLé

poordilo rystoupeni rrenerů Cbmelíka,
Trojua Pera, Ježe a Klirneše Radka,

v činnosti Ýanovického fotbalu se

Projevilá v roce 2004 řada problémů a to
před€*im v ú&sti na lrenincich, která byla

Dejhorší u dorostu.Dalšin problémem

byl nedmtarek a změny ú€n€rů a určité

prcbJémy s finačními proxředlry.

Slotní nového yýboru: Tlojan
Rosdslav ]eže Miroslav, Pezlar

Miroslav, Klimeš F.adomn, Ve*lý ]an,
Valihrach Václa\ Trojan P€ú, Blecha

Antonín,Kotačka Madimír
Rďi^i komise| lng.Pezlar Jafoslái

Vybírál oldřjch, Hoák Miroslav

Jak jsme vítali
cestovatele
V neděli 24. dubna 

^me 

se rfdali pěšl"v

prozkoumai l{fjinu mezi Mutěnicemi a Mi-
loticemi s dm, že Plohlídka milotického
ámku bude ,ryrcholenim nďí cesty.

Po 95toup€ni z vlaku na nádraží v Mu-
těnici.h jsme po silnice došli k několik
rybnikům, krelé se v řadč lánou až k Ho-
donínu. V lese a ,,bniky jsme rachutnali
júni Přirodu s gpickou vůní lesa, T&ně

Př€d DubňúI jsme nafuili ná áejši rybník
Nálezný Zá nim úž,ačinálá samotná obe,
kGá se nám svou uPÉv.nosli a čistotou
velmilíbila,

obč€rsNili Fme se a posrupoali do
kope k bývalému doIu Tomas, Za ním
je v souč*né době motokrosová dráha,

Z vtcholu nwelkého kope se oán nul7d
kř6ný ro,hIed .á lfdinu kol€m Kyjov!,
zvlóre ňyl p€M€ vjd€t zm
K nčmu bké kolen výevních sk]ePů po-
kráčotžla naše cesr., Ten den n! zinku Pro-
bihál takzv.ný TuliPánoyý den, Při kterém
byly v léměř vš€ch mistnostch inseloiány
v@by z tčchto iosdin, Na ukizku zde také
byly bďokní wby, kleré se skládaly z tuli-
pánů, růží, kánliáiů a h}"cinú. sámotná
prohlidkámku probihala rak. aby ukizala, -
jak Probihal den zd€jši šlechrý,

Dalši výmmnou 3k.i, která plob€hlá
u tohoto zimku, byla atávka ce*outelů
Lucie Kovaříkové á Michála Jona. Tko dva
odvání lidé absolvovali spolu na kol<h
cstu kolem svčta. která jim iNa]a Pis.ě
tři rok},. l Při kré ujeli 68175 km. Viděli
jsú€ je zblrk a mohli s nimi Prchodn Pár
sloÝ skutečný cíl jejich velké c.siy byl áž 1 .

lryětna v Pre, ale velké množsNi Přiznivo]
cyk]ofuristiky se s nini přišlo přiviht už do
Milod. a poié do Kyjova, kdejcjich nedčlní

Jsmevelmi údi, ž€ jsme tento denviděli
d.]ši č,iJt n.šeho kJáje á mohli se serkát se

vnnovickÝ občosník



Májová
ročníku 1987

Dóe ]0,4-2005 (v mbotu, proto
tedy 30, dubna) usPořádal ločDik 1987
svou májovou lbavu. V pátek, den před
májovou, s€ sBvčle máje. Lero§i stárci
mčli štěsti, že máju mohli mit ješrč na

'Duíkovým". 
Tento objekt je již p.odáĎ,

piesto však noť úajn€l slárkům dovolil,
aby zde mohli náju připrevit á nazdobir,
V l7 hod ryšel t€dy průvod k sokolskému
hřišri, kde siárci Pod v€denim In8. Šióa
a a \Tdainé pomoci v.anovciků májú

V §ohótú ráno, po mši sváté ve
vř.óvi.kém Lo§ele, Ýálci chodili ryát na

odpolední průvod a na večerni ábavu,
Slavnoslní průvod lTšel od pďniho

srárka _ Radká Sedláčka, pak ke druhé
stárce - ]mě Kuuweilové a odrud
na Kopečky ke stár.e PNni , t-ence
Vintrlikové. samo2řejmě je doprováeli,
jak F již zlTkcm, malí srárci. Průvod
l0-ti pálů srárků a dvou sldePníků a ] l,ti
párů ma]ých sfálků, se z$tavil i u starosry
obce. odtud pák stárci i přihližejíci

nlÉte, kde Jl v ]/ nod
slavnostnim pochodem stárků ,] malých
várku průvod skončil.

Veče.oi žbava ačele ve 20 hod,
v sokolovĎě ve ÝáDovcich samozieimě
pochodem velkých i malých stárků.

K ranci a poslechu hrála dechowí
kapela lšwánci, kretá provízla sárlq
ivPrůvodě,

činnost ve
farnosti

Uplynulý rok 2004 by bylo možno
zhodnotit následovně:

- náklady na opraw kostela i fa.y
ýyžádely celken 49 753,- Kč Qen oprava
včžnich hodin a pok.ýq&ké prjce na

kostele st:íly 40 000 Kč ),
, konání církevních sňatlrů 4, pohřbů

7, křtů 9, biřmování l, přijínáni 3524
- do výu§ nábožrnswí chodilo 15

dětí

V mčsici kvěou uPl/nulo iiž 5 l€t

od ýčc€ní a Primice P Fměry v sou-
č6né dobč Pů§obi Ý Chďitnim domově
pro školskou kongregaci ster de None
Dame, Šremplovec t (lopav) 747 74

MG

Dne 20,3-200' y 9,30 hod ý Ýšlo y re
ýauÉ.i na sokoloýně 58 .ybíiú, ,by zhodno,
tili Púci or8anizce Za rck 2004 a Plojedna-li
úkoly ioku 2005. schúzi 2lhájil !, Mllaica,
iidil Př€ds€da Škňouřil.

ZPÉÝa piednesena jedn,lelem obsa|ová-
lá infolmáce k novému rybářskému zrikonu,
o složlni !ýboru, lTužili briaidni.kó činnoýi,

Pláci s mládeži a úkoIy Prc rot 2005. s finaně
ní zpÉvou a lok 2004 a rozPóčteĎ Plo rok
2005 snámilPiiloĎné P Zouhar

]ednateI Mikvia pokračova] ve zhodno-
c.ni činnoýi rcku 2004 z hlednka al}ónčni
r§iru, ýý]o"u 1 žhodnoil rylov člensko!
zildá.lnou, v Zivěru sanámil účdtniky s Plá_
nem arybněnípo íol200i,

Pú Diimá] áodnoril bri8ádnickou čin_
noí (by]ó odpla.@áno 694 hodin) a nórínil
j]ké úkoly nutno sPlnilv jednodiÝá Ievire.h,
NáEda za bdgádni.ké hodiný zůsáv:i n,d:ile
í€jná (obili, 

'0 
Kč zahod,),

Zhodnocena bylá i činnoí rybářské
ýiiž€. N]isledo]€la zPráva rďizni a diskut,

s.hút byla velmi ajim,vá, Škoda. že

b)4a ta| nizld úgý (Plati.iáčlenů 344),

valná hromada
íybářů

Vranovické jaro

Dovedete si předí.vn ýýločni úhy ve

Vanovicícb? 'I)ao s kofu]I od rcku 1880 4x
do roku, Bvlv to pondilh, po §árci.h P Ma_

rie, sÝ Ánny i ý, vácLya, Čsem však anikln
a áž l.ios usPořádala kukurni komne oÚ akcj

'vnnovi.ké jarc" Podobné těnto úhům. vn
nli k roDu období Pied yelikonočnimi ýátla,
takže většina lr,ýayovaný.h vúrctJků se nesla

v tomro duciu, Bylo to pěkné a j iávštěvnoí
vmoyic§mi občany byla hojná,

llodejni yýýaE t konala 19. března

200' v šíl€ l_clubu "U Fialů" od ]],00 hod,

Na wýávě se Podileli jalo wýavovatelé ijako
ťIobci občané z VŘnovi. a io)iolni.h ob.i.

PNni z nich to b/o ahndDicpi REÁ
p. Kadl<, ktery 9*a"o"a1 i piod:ival piiu-
du. květinn Yodni rcýliny 1 pod. z dalšnh
Vnnovický.h občúů \-yíaYolali .vé výlobty

Pi Dvoiáková khslice, pi Bednářová cuklovi
a 9lobla jako búánla, Jnká R usvá l9nlq,,

po Pavel valášek umčlecké kov]íiské v,'rcbkv,

pi, Koubková dlálkováíé ozdobr Z okoli to
b),l Pa! ing,Tom:iiek, ktclý v,vstavoval kradice
v souvnlosi§ velikonoční qzdobou, Pi, Hlá,
nj.ká lTýavo!.]a Piličkovmé l},šivl9, Pi, Ježo-
vá malovúé kminly, Ing, Cýettnero*í Pří_
věsL],, Dále zde bylo možno siJédnoui Plet€ni
košikú, m,lovjni Pďničků, ryýaW ťúolů
děti zUŠ a ZŠ (dč!i \]'Mrného kouiku, ved,

Pi celnúová), Během odPoledne iTýoDPili
zd. á.i ZUŠ Pod ved€nim 5l, Jú&§kďé,

ohě ýfíav (yýsiay, yýrobků ze sllimr)
byly velni atiáktivni, zajimayé už tim, že byl)'

olg izovány Pro občey s cíIem Podnitil
Nůrčí ónnoý na vesnici, Dik Parii vFavoE
ielům a i or8miátorům.

Den matek

l).n mxf.k.dxvili dů.hnd.i 3 laěrn] vť

syé nďě upráyené k]uboYně. A.kce s zúčdt-
ni1o 29 čIenú, Piišel * Podivd i náš kronikíř
P, Prižák. v prcgrúu 9ŇouPili |ici MŠ
2 zŠ, Káždá Piitomná žena doýa-la ke 8atul].i
k}tičku ávšichni naléobče^ryeni, i úči.kujicí
děti, Vii.hni nauijem Pob*dova]i ajiýě od-
cháŤli spokojeni, Prcžili Pěkné ofuoledne,

L,D.

Výstava výrobků ze
slámy

a 250.m, v_v.obené jáko oíalni ýýrcbr], z Př,
ničné slámy, délka ýébcl u vétšiho ž nich čini
2.5 ks, tiáce tďala 4 měsice,

_ z dalšíá udivující.h ÝrŤobkú to byla
koPie lednického minaretu ve zmenšeném
provedeni l:27, výška 2,]rm, P,áce úv.la 2
loky 1,hotov.n lry&en 2004),

- pos]edním a zajímavý.h vi.i (í€byl

ryíáv€n). jc nejdelši slméný iďěz dlouhý
l06,5m z Pšeničné a ove$é dám],, člinly
PosPojďán),z. Pomocí 607l uZIů rybánkým
vlrsem. Práe odhadnuB ná 400 hodin- výro,
bek ie českiD a ýěbYým r€loidem,

P.n Vájbú j€ Púvodně ryučen íolař,
Y souč5né době opŘWje kola, .ýrob. těchto

Předóětú j. ieho koničkem, Za ziotoveni
rěáto výóbků získa] mnoho 4nilikitů,

výstavr b),lá v€lmi líbivá,

svoje l,1rcbkv ná výýavě konáné
19,],2005 na obecnín úřadě Přdved] pJ
]!rosl,vv,jbúzRtai.,

Byh ro Ýýstaú neobryklá, zajinavá,
ícboť vš€.hnl wýavovmé výrcblry byly ze

dány. Z té.h neimenších ťlorú b),ly koiičLf,
ietězy, ozdobý ald,, z téch vétšich unikíhich

- vinný koš.ýi o délce 303cm, objemu
l4rl, ktery bylPiiblóen do GuinšsotT knii/

_ číie lisícneti o výšc€ 140m, obsahu

, ádv.ntni věnc. o Pijmčru l20d



Události veVřanovi<í<h v obraze<h

Noú odpožíudh t Vranolbí.h - qtlistbu ,kaha

Kd,4liru. břeu" 2005 , úp/aud bo,,ytd potohu pod sihi.í

:--=-i.Ť

v,iločhl ýh,ůze sK v,d oúce o.éhění n.ibpšlxh lJ,,žč'

Vištdud ólobků u sbny , pd Vdibd, z Rdb"i.

Soutěžll d.n k MDD , frlddí rybáři frdjí ?lné řu.e p/,i..

ujslili li -o.e ě"í 
"4ýdtší.h 

čle ůun4řů

vrunovický občasník



wanólitké jdťo, pfu.lei í ťjstn n,,UFidh"

ÚsPěš,í šfuhíst Wdnoýi. , zl"ld srL,on Šlu,nú, Konbek,

uotd,d (foto antot čk h4)

I}ái, Étaé e postata| o bll*rlí lbžhu
a tančfu hlub důcllodtů

8. kutel, klú důchadtů posezeai ke hi natek

Jekě nl!áno zde stál důn i.p. 91, zblteh boniha stawi

li

j§

?o,1u?n. u?v,daoliEh D]ú stopade,nt a uttehi don1

vranoviCkýobčasník



KuLTuR§ ( xarewrfr
KULruRNí KÁIENDÁŘ NA čERWN - 

'RjPEN 
2005

př.d}aáiné Vnfr ?řehbd z,jífraýjrh dEd, kteft b ý nčl, Ákutéčhit 
" 

ob.lobí fuěíce č.l,"d dž š,?hd. ho iifomd.i ",aín i rozhod j/t/
dkce , úéd i.h obcíth.

VY§TÁVA o8RAzU VlNAŘl

3.6. , zahájeni ťsia\y obruů vranovického malíie pana 3o.7.
lng. Drába. Výslava bude PřistuPoá shod.č
s otevirecí dobou v knihovĎě-

- Poseeni u.imbálu s xhurnáykou Ýin vmoyickýá

- ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5KVRANovtcE

29.6.

30.6.

la. - 30.7

1-6- _ sPoíóvně bmnýden ke Dni děti
čeNen _ k.}Ťý bzén v HustoPečich /(včeúě lodičú)
čeruen _ ýdnýrcčnikQnaje o pohú$arojtyv kopané (chlapci)

20- - 22,8. _ TRÁDIčNí vRANovlCKÉ HODY

KNlHoVNA VRANoVlcE

od 1,6,05 uPHvená otvilti doba v klihovně od 16,00 , 19,00

SaORDOBROVOLNÝCH HASlČŮ

l 8.6. _ Pořádá ktni nm na sokolskén hřišti, Začátek ye 20

OBEC PŘÍSNOTlCE

24. - 25,9. TridičníVádavské hody

oBEc PŘlBlcE

25. - 26,6. - Tr.dični krcjoúné hody, h€ji IšNán.i a Mo€vá.i

'-7 

- _ TáboÉk Pio děli

srpen cóuntry zibau

19.6,, 3,7., 31 ,7 ,, 28.8. - 
^!íokrosďé 

zívod),. Z.čátek lždy v 10 hodin

MĚSTO POHOŘELlCE

l8,,19,6, _ shvno§ti mÉýá Pohoř.Ii., Pro návšíóvnil{,v j. PiiPl,vcn
boha.ý Prc8rm a jamJk v *ntiu měýa, VýuP j€ volný

KlNo JlsKRAVELKÉ NĚMčlcE

-v 19,30 hodin Román pro ženy

,v 19,30hod. c€sí! kol.m ýčt2 zá 80 dni, dobiodružn:i

a ve Yoleibalu (děvčata).

V],ýouP€ní tan€čni skuPin), CRÁZZY GIRl-s,
, rodoDčeni ý 

'ík],9, 
riád ná ol]

- odoučeni MŠ s piedškoláLa na oÚ
.la\nU,lni Ukonaenl \tolnIho lokU 2004 200,
ve sPoíoyni h3le a rfíuPeni ž,íků ZUŠ Pohoř.li..

_ Lerni dérsl9 tábol Puíá Rybíá

Kultún' komne Přeje všem átúm a učnehkémusbofu příjemnépložid

Píizdnin a šťaýný návrat do školniho roku 2005_2006,

KLUB DúcHoDcť,
4-6. - aijezt na koupáli do čJo"a
úií _ koupálí v term,ílnich líznich

cYxLoTURlsTlcŘ KRoužEK
5.6.

19,6,

23.7.

zUš

- okoli hndu Fafienýeinu (R,kousko), s@ v 6,45 hod, na
nádBži, Délka 80lo, Je nutnémit sebou o| D déti

- k ajímaÝoíem Ý DiÝilách . v Klobouká.h. s@ v 8,30
hod. u školy. Délka 60 km.

- PravděPodobný odjad na 4, Piizdninové Putov]íni,
cntokír do čštého óe,

od záři2005 přiPfui€ yýMné oddéleni r}ačov]íní nďého PředJDěfu
_ Počitačďá gB-frIg, Vruka bud€ Probihat v iimci výáora Plo ýíši

Piihujk], Přiiimáme do konce čeNna,

souč6ně budeme lozšiiovát naše k]avirni oddčlenl. Múž.ňe přimout
dalšich 12 nových,ijemcú, Přih]lšky Přijímáme do kon.e čeNna.

3.6.

24.6.

OBECVELKÉ NĚMČlCE9,6.

30,6,

- konceft abšo]venú ZUš ve Wnovickém koý€h.

- ra*oupi žáci ZUŠ na slavno*ním ukončeni školniho - Přehlídka folkovýEh a count.y kaPel MoBv.ký hloan

na hřišli TJ sokol V€lké Němčie, Záčátk v 19,00 |odin.

Vronóvický oúosník

17.6.



Hody ve Vranovicích
před 80 lety

Vzponin*1 pana ]oefa hořáčAa

Hody vc Ýanovicich mají srcji veli-
koú tradici. Vždy byly ve znamení oslav
a veseli. dobrého jidle, piti a zábaly, Tak
jáko vědina obci v ié době i Ýúovice
byly obci zemčdčkkou, takže hody byly
i oslávóu dožinck. Do Brna tehdy jeáilo
jenom několik lidi a zaměsrnánin, samo-
Zíe,me mlmo lldl2mcstnúycn u LJU,

Nejajimavějši nA hodech bylo ío, ž€

byly součsně ná rřech různých mistech.
V hosdnci u Trojenů, u wenischů a u Fi-
alů, Toto členčni bylo pódle politické
olientac€. Nejsilnějši blle síane Lidová
a hasiči. Timělihody u\7enisáů, tó bylá
bospoda u kosrela, Sokoli ňěli svoji zá-

kladnu v resmura.i u Troienů á NárodDi
socialisté úělihódy u Fiálú.

Nejvěťi návšiěvá byle u venischů,

Proiož€ s$ana Lidoú á h iči. byly nejsil-

Híáqla samožř€jmě dechovka. sály
byly v tčchto hospodách melé a rák se Ýše

odbl.alo rcnku, u \íenischů !o bylo ae

dvoře, Tančilo se na hlínč 9 pilo §€ pivo,
protože bylo levné. Pjvo §tálo ],20 Kó
a čonka vína byla a 2,50 Kč, ,Já jsem

jako desetiler| kluk také na hody chodil,
sámozřejmě rajně. Teta \(/enirchová mč
učila rancovar, ale mámase zlobila, ř tam
nenám codělar, Bydlelijsme tehdy na pe-
ktně (i dnes je ram Pekaisrvi), rakž€ jfm
to nenělna hodydaleko. Pro násdětibyla
na hodech největší sláva, kdyžjsme dostali
do kornoutu nčkolik cucavých bon6ónů.
Pro íovnáni s dnešDimj body nusím říci,
že vše by1o Podsiaině skromnějši,

Hlad tehdy nebyl, ale penčz bylo
poslcovnu. Myslím však, že jsm€ se na

ry hody těšili vic, než se těší na hody děti

čtvrté místo
šachistů

Ve rlnech 7, a 8. duhdá se ve Srrjži
pod Ralskem (okres česká Lipa) usku_

rečnilo celosrárni 6nále pieboru škol IL
stupDě družstcv v šachu. Právo rePre-

žentovat lihomoravský knj si mezi 26
čryičlennými tYmy (po dvou z každého

kraje - nepiijelo pouzr jedno drunwo ze

severních Čech a jedno z kaje Vyrcčim),
těř€ rybojovalo i družsNo náši školy,

A konečoý výsledek, jebož bylo dosaženo

a laskavé finanční podpory obce a školy,

pák lre snád hodnorř i jako jeden z dsa-
ýednich nejýědích úspěchů vránovického

§chu, samotná stráž Pod Ralsk€m neD-
Dechala v účastnícich zrovna q, nejsilnější

dojmy - páDclálv kam jen oko dohlédne,

páncláky. v nichž žije snád 95% obywatel

iohoro čtyřtisicového býulého uranového

Bylo redy rozumnější věnoqr se

raděii děni v kullurnin sáe a na šachov-

nicich, o pďnich dvou místech ncby]o

v kon€čném Pořadi vůbec Pochyb. Mlá_
dežnický šach nemá ve Frýdku , Misrku
v celém Čgku vůbec konkurcnci, o ro

ťvrdši bój se rozpourá] o bronzové me,

dail€ a do nčj naš€ druntvo promloultlo
velmi \iržným zPůsoben, Bohužel, jako

nachwil se naše sestau nusela obeiii bez

loň§ké Přeborni.e Morály jiřiny Hládké,
která na posledni ávíli onemocnělá,

V konečóém účtováni, kde rožhoduje

každý půlbod, by to v opačném případč
molrlo býr io renkapánek lepší, ale kdyby
ve sportu, iák zDámo, neplati. Tahounem

týmu se tentokrát ukázal načwrtéšáchov,
nici Tomáš Vorava, kdř z devni Parlii
získal 7,5 bodu a ani jednou neprohrál,

Rádek Šťasiný přidal na první šachovnici

dušných kst bodů a Mich' Koubek (3,š,)

pět, Pouz€ pro Tomijie sochom (2,5 b,)

byli ieho souPcii óa druhé šachovni.i až

příliš tčžcí, Výsledkem rcdy v rcučtu bylo
konečných 2l bodů á črvrré misro a
Českými Budějovi.eni (21,5 b.). o !y-
rovnánosri sourěže svědči i skutečnosl. žc

zisk 20 bodů b/ slačil až ni Ďí§lo deváté,

Tak malý je někdy rczdíl mezi úspěch€m

Zavzpomínejte si!

Jedná se o sďši občany. kterým
snád po přečteni niže úvedeĎých jmen s
ÝybáVi pár v,Pominek nebo idálší jméná,

které se vinóu áž do soúásnosti- uvá_
díme zde jnléná, kreré se Dá,n podářilo
žmapoÝet 2 dějin Ýánóvic, ná které se
bno apomněló piesró, že pro občenyino
lidé 9konali mnohó Práce, V sóučasnosli
neni ádný seznam k PosluPnému sciaze,
ni s ča.oýým uPřesněniĎ,

Jistě, ž€ Vám budou známí idalší po-
k.ačovaielé čchož ch.eme lalžn a Píolo
Vlís ádáme, aby jste si našli trochu časr
. naPsa]i nám vše co jevám známo.

Předpokládáme, ž€ si najdeie papil
a ružku a co ajímavého naPíšere, nám

Předáte na obecní úřad. Uvádíme činnosr
a jména, osrainí nám chybí.

celníci, Dobrovolný Hlaváček,
Morejzlik, Varmužka, Hanman

financi, liráliček, Klinger, Gájoš, Hájek

Jan 183
porodni sisi. - Řczníčková Frani.65,

ŠebestovíJoseía 4 l, Matouškowí,
Mojžišková. Ř.pová. sedlářová

hlobař - střib.nský FráDr, l03, cclnď

hlídač _ hrobař _ Bonel, Dofek
obecni shná _ PetiDajen. Fáron FráDl,

obecni Pášýř _ fučká ondřej, Kóll
LeoPóld, Kuč€re, Hájek, Fries

hlásĎý _ Fáron Frút,, Bánošic. Ziíc.
Dofek

Pohrebáč (ceýář) _ Faron ]en l99, Pezlď

Pohrábáč na okrese _ Faron ]ekúb 202
niškiř _ Pilát, Koudela

Poštmi§r _ \íjdsek Jen l90, funágl

náiemce obec. hoíince _ Chmelik]ósef
78, Šubrt Florián 78, TropP josef l48

Búdeli rřebá pohovořime s Vámi
zvl:íšť nebo V:ís pozveme na odpoledni
Lívu do klubu důchodců, Douf]íne, že

§e ožvete. Děkújene, Informac€ poslouži
k doplněni obecni kronil<y,

! redekce

:"""' ' """"""""""':
I výbor Nlubu dúChod<ů vranovic€ :

I zv€ všechny své členy na členskou j
l sďůzi. kteíá sé koná l5.6.2005 i

I v 19 hod. v klubovně KD. 
i

J.R.

s$EAKET{gtrr.
§.lifib.ň. r!ltó.r, ň$íZl YýurJ 'i']i(|'b
já2rh p- va..hry Yltovó h..g,ri, l o§ňě-

Pavel Šťstný

wanoviďý občasník



Soutěž Paragraf
11l55

Dnc 4,5,05 jsem se jako Porote zú-
časrnil oblastniho kola soutčže Prngraf
l1/55. soutěžilo se ve znalosrech z:íkonů

kazu prodeje tabákorach ryróbků nládcži
do l8ler,

Účasrní§sttčfu byli áci z Vlasaric,
Lodčnic, Pohoielic, Židlochóvic á Ý.no
vic _ vítězové školnich kol. Úkoly ocl,),lv

vůbec jednoduché. V pntrin kole byla
všcobccná zna]osr zákonů, ve druhén pak
účasrníci iešiIi lYlosované téutá, třetí bylo
oddychové - stavba ltžc z kostek, čs,rié
kolo nrě1o téma Kdybych bvl *arcyou.
v poslednim Párém Pak museli sóutěžící
rozhodnout, zda by prodali

Zvítězili domácí Pohořťli.e á postu
puji do knjského kola,

P.o(ože souiěž n€byla vůbe. jcdno-
duchá a prostol na piípadnou pre2entaci

bv1 velice krátký, j€ ufuístění n.šich ná

4, nísrě úspěchem. za reprezentaci školy
děkuiilěmto žákilm 8,B: David Koubek,
Pavel Koubek, Zdeňka ZlámaIovj, Zu,ena
Rohrerová, Nikola Ncubaucrovi.

Vzpomínka

V PonJllj,,lnť 21, [ýélnJ 2005 Fnrc
se nt"uirlr l pln(m ]o,efcm |AVLU
v Zámecké kaPIiv Lcdnici,

Nro,Jil sc 17, Icdna 1922, n učil se ve

- 7.hrcjoýq ! Brnč, Po celou dobu pobytu
-ýc Vmovicí.h bIl velmi aktivni, čefuuž
n.svčdčuje Působení j,-ko hjemnik oU,
varhmik v mntnim korele, |ůsobil i jako
člen ochotnického di".dl. a iidil kaPclu
Klubko, oženil se s Marií Vi(tlskovou
Z Ýanovic a Dčl s ni 3 děti, Po odíčhováni
do t..d!ie v rcce 1950 Pracova] rovl& na

Byl velmi hudebně nadáný složil
kapelnické zkoušh, s dechovkou působilpii
viecIr Přiležřoseá v obci a okoli. Dlouhou
dobu byl členem Biecl.vanu, s klcďD
P.ojezdil Pů1 Evropl

Řadu let až do sýč ncmoci ]ttivné
působil jako doPisovaieI vnnovi.kého
občasníku a tž do Posled.i dobY si jej úd
čkáva]. N:íš časoPis Pok]ádn a \Tnikajici.

Děkujeme timto panu Pavlů za vš. .o
pro obec a občmy Yroovic udělal,

Penize na ruku . Jednoduše o Ryúle r Kdykoli ft§ ffi

Příprava na
Všesoko!ský slet

V přišrún loce se v Plaze uskulečni
\.JV Všesokolski sler, A naše Těloďičnii
jednoÉ sokól ÝaDovicc sc ná Dčj ačíná

Pomalu piipravoýát, ].dnak tim, žc rři
členky Tl sol<ol ÝáDoyicc ziskaly tll
riidu cvičnclc (J- Nětrcorá, H, Zcldolá
a K, Dlapková) a mohou tedy pinpčl kť

kvatitnint náryiku skladeb a pak hlavnč

tin], že zásluPcinašiTj zhléd]i ] l,] ].2004
v Praze všech 22 sklrdeb, ktcré obcc so-

kolská pro XIV Všesokolský sl( připravi-
la. Mino tyto skladby by měla vys*lupit
se svou sldadbou i Asociace - sport Pío
všcchny a hosté re SIovenska, |o zláženi
ý lTbol T1 Ýenovce loáodl pro čryii
sl]adbl, ktcré již piihlásil 

"" 
Ž.p" J","

Máchala. Jsou fuj nlládši žijci (pro ho.Iry

do 4. tiidy), nao,ičoutbudť], Nčňcová,
mladši žálynč (pro děvčáiá do 4. iřidy)

nrcvičovrt hu,le N4arie Coliášová. Áe(ř
bic (pró ýalši žálq a žálvně a dorostence
a doro*enky) - Daďičovár bude Malra
Goliášo\á, Z. HóchmáD r skladbu lazva-
nou Léto (skJadba pro žen).) - óacvičovát

budc J, Hladká.
Njďik j.dnodivých sk]adeb začne

v prriběbu mčsice záíi. Záj.mci i z iad
nečlenů sokolá, sc mohou přihlásk u uve-

Silový trojboj

Třidáct{' ntisíovsivi Čcské lepubliky
juniórů á doroslu sc uskulečnilo 7,5.]005
vť spoitoYDi hálc v Kuinni, \a rolo mk-
tróvství byli Donrinováni lii jun joři a jedcn

dotostcncc z Ýanovic. Mlreli prljít [1a,
lilikáčDint ,á!odenr. kter1' se uskutečnil
kónccm únolá v Podivínč a sPlnii \]Ps]né
hnily pro nlisúovsdí ČR juniolů a do,
róstcdců v lonto velmilěžkém sPottu.

vchti dobře si vedl ]bmáš Trávnik
v oej\,íce obsžcné kiegolii do 82,5k8,
kde olxrdil třcti nri.sto celkovúm 1ko-
nefu 5il0,_ kg (dřcp 230kg, dak 137,5kg,
p.zved 212,5kg). od Prvního mísla jej

.lělilo pouhých l0 kg, Bohužel nevládl
rřeti pokusy v daku a pozvcdu, které by mu
záručill prYni Při&u, a]e ro jejen k+by!?

V kát.laolii do ]00kg by1 Vladimh
Uhliř ná pčkDém čivlténr mistě s celko-
ýým ýúkdkn 5l0kg (dřep 200k8, llak
1l 

'l€ 
á pozycd 207,5 kg),

Tak('Pcrr Bicdenn.Dn se v rélo kaie-
górii utnístil ná scdmé piičce s FikoneD
510 k ( dřcp l90 kg,llrk l00kg a pozvcd
220kg),

V doloýe!eckč kát.golii byl jcn jcden

,jíupcť z Ýánovic, a ro Petr Synek, ]ako

Pafnáctilťrýóbsádil vkálcgorii do 82,5kg
\tlmi pěkné tř.tí Disro s cclkoťm ýýko-
nem 367,' kg,

lvin KJTlieklMG

PRovIDENT
FlNANcIAL

Máte
nečekané
vtýdaje?

Vo!ejte
Provident!



Skautské iaro 20O5

*
... skaut ing pro život

Letošni jaro by]o ve žnámeni při-
pnv velké akce, která byla zatěžLívaci
zkouškou pro vraĎovické skáúty i okoli
klubovny. ]€ště Ďa žeátku dubna jsme

slavnostnč zakončili rádco,,sbý kllz. Z ce-
Iého slředkka Ýanovice ho absolvovalo
10 skautů a skautek. Už o 14 dní Požději
se odehrála generální zkouška na Svojsi
kův závod. Z původního pouze oddilo-
vého kota se vlwinulo kolo středhkové, ve
kterém nítězili skauti a skaut§ z Huste
peči, Doladováijsme truu a dnciplíny na
okresni kolo tohoto klání, Do Ýmovic
pomalu proudili přihlášlry. T)den pied
14. Llčtnem bylo přihlášeno 210 skauú
a skutek z celého skumkého okrgu

r.-mra_la posledni chvile oddechu,
Sobotu 7, Llětna jsne věnovali Lolmé
výpravč do lužniho leg a na ourok
MoralT a Dyje - ri. na rradiční ryPravu
oddilu. Cestou měli skauti a skaut§
možnosr ulovil dalši bájnou posravu do
sbirlq a bodiky do ce]oroční hry Kolo to
j€ Př€ce ókřidlený kůň _ většiná neměla
s legeĎdárním koněm Pegasem prcblémy.
Poód ryšlo úPlně Přesnč- Vypádáto to, ř
za cýden snad prset nebude,

sobotá 14. 5, 200r, 7:00 hod. ýarší
skauti a skautl9 srřediská se scházi v klu-
bovně e dokončuji příprálT, Ko]em osmé

Přijiždi Pnní soútěžni hlidky- v devčr už
n€ni Pro skaúry viděr klubovna, Na ná-

srupu (viz. obnízek) o půl de&íré se schái
přes 220 skutů a skáutek se svými do-

Plovody- vzhledem k velikosti ake j§em

uviuli piedsedu okresni i krajské ndy
]unáka, Všichnivelice oeňovali a obdivo-
vali vmnovickou skaurskou klubovnu, i€ji
unistěni á zí,emí, Než se d6tánu k vý-
sledkům, chtčl bych podčkovar MO MRS

pro odpočinek' á PřiPrávu sourěžících
hlid€k, sejně Ék Patii dík sK VraĎovice
za apu]cen, D}aaleno

Pro skautské hry a !)užilí sociálniho a_
řízení na hřišti.

vír*m okresního kola se stali skauti
z oám a skautlv a střelic. V6ovi&í
ukončililvod na l4, lni§tě. N€jlePšídruži-
nou našeho střediska byli Delíini z Křepic.
Zívod, který se konal na okruhu dlouhém
vic€ Ďež 

',5 
kilomeru, § ředou sifiovišť

a úLolů nejen E skau§ké Pra,e, byl sla*
nostnč zkončen až narečer, kolem šeté
hodin). Doufáne, že se Ýšem u nlís libilo.
VítěZům urótě, neboť §€ Po Ve§nici Proslý_
óá, že skauti úplně ryjedli cukárnu,

Náročný den byl u konce, Dokázsli

Fem, ž€ máme na ro zorgali?ovat akc;
rěchro rozměrů. Dil9 všem, kteří se na

i€jím aiištěni iakkoliv podileli. M}šlím,
ž€ u skauú celého okr€su á možná i kJaje

budou mítVmnovice dobIy mk.
Nezbývá než poděkovat již ťše

zfuinčným orgaĎizacím, Dále pak obci
Ýanovice a pos|ltnuri propagačních
mareriálů a dodavate]ům velkého množ,

Oldiió Vlóíral ml,

vmovkkýoďošnlkvydowd:a(lvnhóvk AdBó rtdók2: skolhl1, olJ vrónďk?,6cl 2s. ŠáPddkbl lng Bohuňil Prožólý zósfupce 
^rgL 

Ludnlla Díápolovd č].ndé Edakéní
fudř Mlda Go]iášové, ?auódá Rú..ha, vrbhal oldk.h ňl.. cqa: 5, Kč.vy.házl:ód čďna 199J. Číslóobaashlku 2, hlrb vydóDl vlo@i@ dn 9.6 2@s uzóvéllá d.]]lh. člrló je

30. a, )ú5. R.gi,fuýúN ftr. reqix. mi, 
'ol9r. 

Mk]od aso k, tJelošla ioa*oYou qé@u. \rýóbó:n,k - 8atlk.íd.:slg 425 39r.

a noNzení

Toncr]akub

Kománek Vojrčó
Tesařová Dániela

Stejska] Manin

a ŽtDoíní |ubtleo

KaPlanová Emilie
KarPíšek Josef
KJutinová Jindřiška
Lmg Jan
pára1 stanislav

pnžk Franrišek

šromo.d oldřiška
VrátnáJiřiná
Tegřová Pavlá

Hánušková Márie
Dolealvítěrolav

Pr€yová Hildegalda

šk,-.d"J""
KadlecJosef
pešinová kvěra

uharová Albina

Hromek karel

Dvořáček ]osef
Vybiraloví Elišká

Dvořáčková Božena

Pezlar RudoIf
Bene.šová Márie
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