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slovo stcrros

váženíobčané.
dovolte mi, abycb se V krátkosti

víát;l k minulému rokll, Rok2000 bylasi
z hlediska finančního n€jnáročnějším

-."okem V historii obce, Rozinvestovali
jsme ccá 22.000.000,-Kč- největší část
plynofikace (10 mil.), kanalizace
(] 1 mil.) školní klub, hřbitov 1400 tis,).

Junácká klubovna, plynofikac€ kotelny
aj, V letošním roce se zaměřime na

dokončení části kanalizace včetně
úvedení povrchů do původního stavu.
Věřím, že pochopíte tuto situaci
a přípádné .,závady budete po Určitou

Dále bych Vás chtěl informovat. že
obec má sVé §tránky na INTERNETU na
adrese: WWW,VRANoVICE.CZ. Zde
7í§káté 7ákládní informe.e o ób.i
a činno§tizaýupitelstva. školy atd, Kdo
má možnost Wuživat toto moderní
informační médium. získá v€škeré

údaje - dá s€ říci , z C€lého §věta, Dle
zákona 106/]999 sb. o svobodném
přístupu k iDformacím mají města
povinnost zveřejliovat údaje na
|NTERNETU od 1,1,2001. naší ob€e §€

toto bude.ýkat od 1.1.2002.
Na zas€dání zastupitelstva obce

dn€ 14,2,2001 bylo ktomě hospodaření
obc€ za rok 2000, inventarizaci roku
2000 schvál€n i rozpočet obce na rok
2001, V l€tošním roce bude 6 za§edání
zastupitelstva obce, Plán bude
zveřejDěn na úřední desce oÚ, Tato
změna \.Yplynula z nového zákona o
obcích (12&2000 sb, - účinnost od
12,1].2000),

Několik údajů k odpadům -
porovnáním hlášení za tok l999 a 2000
js,ne v ob(i lyprodukovali o 56 t
odpadů mél]ě, Zastupitel§tvo obce
připravuj€ Dovou Whlášku o odpadech
a informační materiál Kam s odpadem,

Tento bude doručen do všecb
domácností v březnu 2001, Vyhlášká
bude na programu vdubnu. Do té doby
budou dořešeny podrobnosti,

Věřím, že V roce 2001 dojde
k zprovoznění čističk], odpadních vod
a tím ik možnosti připojit §e na
kanalizaci, což jistě prosPěje nejen
životnímu prostředí, al€ i kukuře
bydlení v naši obci.
l

-Nóuštěvc rninistrcr ve vrcnovicích
13, únor se stalq/znamným dnem v

historii vránovic. neboť toho dne došlo
k slavnostnímu předání posledního
rekon-struovaného ú§eku čD - žst.
Vranovice Da tratí Bře(lav. Č, Tř€bová.
občané Vranovic prožívali Celý rok ve
změnách. souvisejícíCh s úptavou
stanice a vjezdových ús€ků. VětšiDa
víanoviclcých občanů se pochvalně
lyjadřuj€ o novém vzhledu všech
prostorů.

Mimořádný vlak § účastni}ry
slavnostního předání přijel z Brna ve
l3,15 hodin, kde na uvítání pana
mini§tra schlin8a §e podilel přednosta
i,tg, Bi]íček a železniční hudba
z olomouce. Hosty byli pan mini§tr,

vídnovický obédsn]k



ťlrvštěw minislrd dóDr.Í!,v ve víanovicích

vellYslanec EU v ČR Ramino cibrian;,
předseda ,správní rady ČD p,,Kapoun,

ten, řed. cD ing, Zelený, g.ř,AZD Praha
in8, Formánck, g.ř. Ds olomouc ing,
Hájek, řediteI DoP ing. Kocourck, DDC
ing- Komárek, předseda oZŠ Dufek
a ředitel oPŘ Raška, Dále pracovníci
min. dopra\y, Ved. pracovníci
dodavatelských Závodů, pracovníci ČD
a hosté scnátoři, poslan€i a zástupci
samosprá\,ry, Akce se zúČastnil starosta
naší obce pan Vybíral, přihlížejícíni se
stali desíIlry občanů Vranovic.

Po prohlídce stanice a pohoštění
následovaly oficiální proje!ry ze stíany

dodavatelů, žástupce ČD, ministra

Ve v€řejné soutěži Uspěli Dopravní
stavby Holding, které prováděly
stavební píácc za účasti dalších
dodavatelů Dopravní stavby Bíno,
Dálniční stavby Praha, EŽ Praha atd.
celkové náklady činily 348 450 000,- Kč,

z tolro bylo financováno z progí3mu
Pháíe EU ]78 mil,Kč, Zhotovitelem
technolo8ické části se na zákl3dě
veřcjné soutěže stala společnost AŽD
Praha. Náklady na tuto část stavby
dosáhly 88,16 mil,Kč, Na nákladeclr se

podilely zahraničn í banky, státní dotacc
a vlastní zdroje ČD.

závěren možno říci. že
moderniz3ce této trasy znamená
Urychlení mezinárodní i vnitřní
přepra\T,např, Praha-Vídeň z 5 na 3,5
hod,, u nákladové přepra\y \r^ížení
Vagónů o 2,5 t zyýšení na nápravu,

současnč s tím ibezpečn05tv dopravě a

cestujícich lra nástuPištích, Pro
vlanovice se nask]ítá i jiná možno§t
a tou ie zastávka některých íychlíků
nebo zĎr.hleDých vlaků v budo cnu,

B,P.

Den 7, února se dostal do paměti
těch nejmcnších občanů Vranovic, kt€ří
absolvovali zápis do 1, třídyZŠ. celkem
se dostavilo k zápisu 28 dětí, z toho
zatím přijato 21,

Zápis probftalv nové škole od l5
do ]7,30 hodin ve třech skupinách
(vždy p. učitelka ze zŠ a MŠ),

]. skupina
, p,uč. sedláčková a Šťasrná

2. skupina
p,uč, Dvořáčková a Nečasová

3, skuPina
-P.uč. Dolcža|ová a KroPáčová

Zápisu se zúčastnila uichovná
poradkyně p,uč, Vaím žková a ředit€l
školy PaedDr. Kropáč, Během zápisu
byla zjišťována U dětí znalost bal€V,
geometrických tvarŮ, říslic, písmen,
uvolněná ruka pío psaní a malování,
slovní zásoba (pohádka). znaIosl
básničky nebo pisničky,

Budoucí prvňáčci navštíVili
v polovině ledna ]. třídu, kd€ se

zúčastnili {ýuky českého jazyka (čten0

a matematiky, 3by viděli, co děti
v ]. třídě dělají a byla u nich odstraněna
nejistota a strach ze školy.

Informaci podala p, uč, DoležaloVá.

Dne 14,2.2001 byl předložen oZ
finanční rozpočct na tento rok,
Rozpočet bys sestaven na základě
7kušPnó.ti 7 minúlého rokú
a předpokladu další}o rozvoje obce,
Rozpočet by| oZ schválen,
Uveřeiňuieme základní údaje,

Ěafiy

DaDě a správní poplatky,.,..,,,8,156,000

Dotace neinvestiční.,,.,,.,.,,.,....,597.000

Dotace investiční,.,,.,,,,.,..,.,,., 1,000.000

ostatní přúmy,,,,.,,.,,.,.......,..,.,,55].000

Příimy z úroků,.,,.,,.,,,..,.,,.,,.,,,,.,50.000

celkem přúmy.,,.,,.,..,..,.,,.,,. l 0.354,000

výdaje

silnice a poz€mní

komunikace, Vodovod,.,..,.,,.,.,,160.o00

čov a kanalizace..,.,,.,,.,.......,5,300.000

škoIství.,..,,.,,.,,..,.,,.,,.,.......,.,, 1,790.000

Kultura.,......,..,,.,,.,,.,..,.,..,..,.,..,.]66,000

slúžby a ostatní,.......,..,.,,.,,.,,].] 27,000

Plynofi kace,.,,..,..,..,.,,.,,.,,.,.,,.,..600,000

soc. Píostředlry..,.,..,..,.,,.,,.,..,..1o.000
Hasiči,..,..,,..,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,.....,.,..80,000

civilní obrana...,..,..,.......-..,..,..,.,,.2.o00

lv{ístní zastUP. ob.e..,..,..,....,,.,,650.000
ČiĎnost místní sDíáW-,,-,,-,,,,, 1.304,000

celkem výdaie,,.,,.,,....,.,,.,,.,1 1.1a9,000

Na své §chůzi ]4. ledna zhodnotili
naši požánríci minulý rok, Hovořilo se

o údížbě technilry, přípíavě družstev
a účasti na soutěžích. výjezdech
kpožárůln,oprácismládeží,propagaci
a kulturních akcích, Možno říci, ž€
rento rok by] na qýbor a většinu
aktivních členů velmi náíočný. Z těch
nejdůI€žitějších akcí možno uvést.

€elkem se lrelo k 8 požárům v ňisrě
a ke 3 do okolních obcí.Jedním z náročných
výjezdů byl požáf u BoíošŮ, Pievážná část
Výjezdů byla Bvolána dčrskou
neop3tmostí, hlo! se zápálkimi,

soutěžíse zúčastnil náš sbor postupně
v čeNn! v Bulhalech, v ieNenciv (iepicích.
kde družstvo obhájiloloňské pNenství, dále
v srPnu v Boleladkich a Vásárickh,
v Bolefadicích sc zúčastnilo soutéže táké
d.Užsrvo žen. ktelé skončilo na3 ňísrě,

z kultumích akci nožno lvést zájezd,
konáný ve dned] 23. až 25,6, navraíovskou

Nelže opómenolt řadu dalších íápř.
§hér Ýárého železav ób.i, účásr na dětskén
dni, zajištění b.zpečnosti Při dvou
mezinálodnkh fotbalových utkáních, při
primici a dalši dlobíé úkoly,

závělem možóo říci, že sbol má

celkový poč.r 28 členů, v Posledních lerech
se omladil, V so!časné době je Průměmý
věk 36let,50 lli do 25 let, NejstaÉíčlenje
pan F3.on ]oseí Nutno ocenn skutečnosr.
že kolekiv dokázál sPoleólě osllit
v závé.U lok! kulaté výločí paní Áničky
Peckové - dlouhodobé členkysDH,

Do letošniho rok! Přejeme Pohodu

l B,P.

Hasiči zhodnotil
rolr 2000

Bozpočet obce Zépis dětí do
l. třídy

B.P. r

vkjnóviclcý občasnik



Petice proti núsilí c zobtazottfuí senroli§
ve íilrnech o pořcrdech televizi
- círlrevní podpisovó clrce

Reagljeme na růst násili mezi détmi
a nládeží, kelé PodPorlje rysílání
nevhodných filnrů v lelevizi, T}to Pořady
n€jvice ohíožují děri, ktelé ješrě neňají
dó5tárečnč wvinuré lozlišovácí §chopnó§ri
á přejímají modely jednání, ktelé vidi
vtelevizi, iako zcela nomálnía sp!ávné,

Apelujeme zuášté na pBconíky
koňelčni.h t€levizí, keří vť snáze u/jír
vsliic většinovému vkusu a názoru,
oponíjeji důležito! úlohu tohoto Nédia ve
íóíňování názorů á posrojů svý.h diváků á

Podi]ejí se tak na molálním úPadku naší

Ploro \yzýváme televizní pracovniky,
odPovědné za skladbu Pro8ramu, aby:

v m3rimilní móžné nířc óme7ili
počet tilmů plných násilí a sex! a ieiich
rysi]áni p osunuli áž do Pózdních hodin, kdy

, §€ nebáli zaujnout odňítavé
stanDvisko k dnes sice běžným, avšak
ne8atiÝním sPolečenským jevůn, jakýni
jsóu nevěly, rozchody, porláty, násilí,
lhoslejnost a sobectví

- zaiazovali více Poiadů, zaměi.ných
ná rémá eriky a dúchovní.h póiadů, áby se
zviditel|ily jiné hodnoty, než je konzumní
živor v naši společnosri

aasrčji ukazóváli poziriynípiikl3dy,

Várcní odpovčdní Pracohi.i tclcvizc!

Nejdříve chceme poděkovat za všechny
poiady. ktelé přřpívají k nášeňu
óbohacení, Jedno! z pohnutek k náPsání
těclrto řádek je záliba již děrí ve filmech
plných násili a erotil<y,

Jistě znáte otřesnou bilanci iU ná5
ohložených á zn.Užívaných dčrí, vlsóké
!ozvodovosti, Pot.atů a stále srouPajicí
kdnináliry děrí á mladřtvých, Nevin. si
ndy s PřePlněnými věznicemi,
v ňezilid§kých vztazích lbývá tolelánce
á lásky, Vškhni Pák doPlácíme na výchowé
ústaÝa, ktelé stejné n€mohou nah.adit
láskyplné Prostředí lodiny, Jak náročné .je
léčení dlogově závislých lidí| Zamyslere se.
píosím, co je motivácí všc.h rčchtó
nezdlavých jevů a co můžete s Vaším
med iálnim vlivem wkonat plo záchranu naši
moíálně d €kónóňi.lg zdevástóváné
sPoleólosti, Zamysleme se konečně každý
z nás. jak rybulcovat své bližní k lidskosti,
A zvlášta vy, krcií rákyýzíámné ovlivňújete

Uvědonujer€ si jáký dóp8d mejí filňy
Plné násiliaerctikyna děrsko! d!ši? Pok!d
neňají déti a mladi lidé dóblé, láskyplné
zázemílodičů ajejich dohled nad tím. co ve
svém volném čase dělají, pák sledováním

rakoýých í]lmů piijinají do svého živoÉ
jako samozřejmost násilí sobecrví.
necitlivost, lhostejlost, Na úkol s!ého
dětsNi předčasíé do§pívEí, Nespňvno!
výchovoU lodičů í.bo ijcjich lozchodem se
v ni.h nestačirozvinóut ýhopnost vytvářet
kvalitni Iidské vztahy, kteíé obohacují naše
životy. co od ciově orupěIých dětí mohóú
ve stáři čekátjeji.h lodiče?

Jak neblaze Působína dětia dospí€jící
nejlozšířeněiší způsob konzuňování
.,uménl', právě v relevizi3 kinech, Necitlivě.

Popisně uváděné chouloýivé §cény
v!ťolávají Piedča§nou zvědávosr, !wrzuji
vtom, že volný sex á násilíjsou nomálním
p!ojev€n, Mí5to 8loíifikáce Ďileneckkh
poměrů by něly být detailně lkázány
důsledlry lehkomyslného, neuváženého
sexuálniho životá, poznáňenáný život
nladičkých pá.ů. nechtěně zPlozených děrí
psychřké iryzickó pósriženi dívek á žen Po
inteiiupcích a v neposlednířadě iVeneIické
ePidemie, NaoPák je rřebá ,,zviditelnir'
šťásrné přípády, kdy z úsilí o zodPovědný
a opBvdový vztah i ,,modemicb' ňládýcb
lidívznikne oběrávé á lásky?lné celoživotní

D3lšín ne8*ivnim jevem je honba za
penězi, stalv se ňnohdv iediným ca€m
dnešlri.h lidi, Pokud jsou píosticdk€ň
k vlásrnífiu i nepo.dvéňu obohacení nikdy
nepiinesou do ýdce t alé uspokojcní, l'en
zoíočenÍ, Mély by hlavně sloužil ke zmirněni
hladu a ltrp€ni k solidárnosti k tonu, aby
nÉzištnoú pomocí ubývalo všude n ůýajicích
sociálních.ozdílů mczi lidúi. Nazí jsne přišli
ň: §véi: nikdn !i ni. ne kón.i 

'ivntJ 
§ schDu

nevezmeme, zamyslete se, Prosim, jak byste
mohli releviznimi poiady aPelov.r na svědomí
1idíá jejich sociálni citéni,

Uvédomfié si, co čryřicetileté óbdobí
duchoýní a mórální devástace pokazilo
v piištuP! li.lí k životu i sobě naúájcm.
Piibývajív.fujici signály.]akou možnost osvěty
tady máte iiž d€se! lct i vy. Elevizní
pracovníci! Věřim€, ž€ chápete oba!}
o budoucno9t našízemě. že jť s námi sdi]ite a
žc udĚlátc maximun pro záchíanu lidskoíi
v naš€m sátě, Je ná nis všech, budene-li
i nadálc 5 lolik ubíjejí.í lhosejnoýi hluši
á slepi, rielra i lephjki, ale stále Pohodlní
k možnórti použít 9vých schopnosti a něnit
k lepšímu sebe i svět kDlem ná5, ,

].k vafujíci jsou slová xarla caPka:
,,Národ, ktcrómu se Vczme molálnóst, zahynel'
Prosime. př€íaňte nevhodnými fi lmy PřisPivat
k další d€vastaci duší, Přispějle věišim
zařazenim duchovnich poiidů k mravni
obrodě našeho nárcda, To je jistě přánim
nejen křesianské veiejnósti, ale vlech. kteďm
leži na ýdcibúdoucno* našeho národa a kt€ří
,e pod perični řádky podepiši.

l věía Lodrová

vruioÝick občdsnik

M.c.

obec nc lronci
rolru 2000

Konec roku žádá bilancování, l když
sit ace v obci svádí mDohé ke kritice
a nespokojenosti (rozbité a prašné
chodnfty, skluz termínů zadaných
prací, vlekoucí se oprava hřbitova),
nejde nevidět, že piece něco se v obci
hne kupředu, i když by si každý z nás
přál, aby práce pokračovaly rycbleji
a bezproblémověji,

V píůběhu minuIého rozpočlového
období se musely řešit operativně
i další akce, které nebylo možno
předvídat dopředu, např, stav, úpía\T
b:fualé školní jídelny, oplava ploru
u hřbitova, oprava kostnice, havarijní
siruace el, osvětlení, voda, dotační
pomoc zájmový,n organizacím apod.

Současně běžící akce - Plynofikace,
ČoV a kanaliza€€ ?ůstávají nadáIe
prioritou obce Plo několik nejbližších
let.

obecní zastupirelstvo , nově
zastupitekwo obc€ se s.hází
pravid€Ině jedenkíát měsíčně, V tomto
loce proběhlo již díuhé zasedání
]4.2,2001, na kt€ré navazovalo veřejné
zasedání Zo, Na píotÍam byla zpráVa
inventalizační komise za rok 2000 -

předn€sl in& Pezlal, zprávú
o hospodaření za minulý rok přednesl
in8. Hrabec, Pouze pro zajímavost
uvedu, že celkové výdaje obce za
minulý rok činily 28.840,000, Kč.

Dál€ byli seznáneni spóluobčané
s novýň znéním zákon3oobcích, kteú nám
nově ukládá uskutečňovat veiejné zasedání
jednoú za dvó měsíce, Nově se PiiPrawje
i lyhláška obce o odpadech, Tato
Ploblenatika neníješrě Uzáviená, i kdyžje
Projednávána téměi na každé schůzi Zo,
obec totiž za odvoz odPadu doplá.i pii]iš
qsoké čásrky á Proto je n!tné, tak jako
ivjiných obcich, aby se občaňé ná likvidáci
vlastníhó odPád! spolupodileli, vzhledem
k toň!. že názorůje několik a neni možné
se zavděčn všen, bud. íá piíštím zás.dání
róló ješrě důkládně Projednáno á do
každého domu bldou dodány pokyny, jak

lnfórmace o nášiobcije možno dnesjiž

Bmčn§ký k6jský úřád hodnótí vliv
životního Prostiedi vzhleden k návllr! na
lozšíieni Ýýkrmu bíojl€íů ve Víánóvicich

I



Třílrrólovó sbírlrc 200l

Tak jako v celé Č€ské r€publice, se

iv naší obci uskutečnila sbííka sdružení
České katolické charity. Konkrétním
účelem sbíŇ v tomto roc€ byla pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás

i vzahraniď. celkem 50t,/ýtěžku sbírky
§e vrátilo do regionu, v€ kí€rém byl

Wbrán. V přípádě okesu Bř€cláv

PoPutuje na ošetřovatelskou
a p€čovatelskou službu v Bředavi,
Mikulově a Hustopečích, plus do obcí,
k€íé mají Farní charitu.

většina z vás se mohla na vlastní oči
i uši Př€§vědčit, jak tato sbírka píobihá.
Po vesnici chodily skupinky ,,Ťí králů"
a koledova|y. K€ždý obdržel malýdárek

a mohl pňspět podle svých možnostíve
prospěch §bírky íinanční částkou,

Ve Vranovicích byly pouze tři
skupinlv, takže se stalo, že u vašich
dv€ří v sobotu 6, ledna nikdo
nezazvonil, Jsme Přece jen větší obec,
s tíoóou zpoždění ale byly do všech
domácností doručeny slož€nky, právě
pro případ, kdyby se třem králům
n€podeňlo vás zastihnout doma, takž€
každý měl možnost podí|etse natomto
dobrém díle.

zbývá užjen říct ,,srdečné Pánbůh
zaplat!" všeň těm, keří přispěli,
zanechávajíce lhostejnost daleko od
prahu svých dveří.

Nutno dodati: zapečetěné
pokladničky se plnily až překvapivě

rychle. Dík náleží i §kupinkám třech
králů a lz€jen doufat, ž€ pňštím íokem
§e po v€snici ťozeběhne ještě více
koledniků s radostí v §rdci a zlatem
v hrdl€.

Na líplný závěl ještě ono ji§tě vš€mi
očekávané číslo. vězte t€dy: ve vranovicí]ó
§€ lybr.lo Přěsně 15 737,10 Kč.

o. Vvbírál ml.
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13,54
17.5

7.1

3,1
17.8

11,

18,1
17,77

1.5

gořetice
Vgl,Pavlovice
Hor. Bojanovic8
Bteclav-Ladná
Hrušky
Týn9c
ívídonice
Dmholoc
Pasoh!ávky
J€višovka
Dobíé Polo

Mikulov
§řachotin
starovice
NoVosedly
Křepice
Hlohovec
Břéclav,céI

1301

1417

?62
1767
741
§7
418
836

7739
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1161
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2? 154

12 a97 ,3o
,19 195.10
17 355,10
14 7,19,00

29143.50

12 769,10
4 379,80
1605,00
3 085,70

10 442,10
23 591,00
13 740,00
10 660,00
13 582,40
22 011.00
23 800,00
40 764,00

5 292,40
9 039,00

28 476.00
19 153,00
27 ae6.7o

9177,
6 376,

68 129,30
0

23 817,00
8 53,1,20

61 985.

6 4u,
31 089,20
24 794,5o
15 737,10
10 043,90
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15 086,00

12,a
1,67
13,7

11,2
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23
24
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29
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u
35
36
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Lanžhot
gavory
Némčič*y
Uheíčic€
Přibice
Břeclav
ši§orice
Hu§tapEéE

Bí!ovica

Mor, žškov
Rakvice
Nikolaace

Šakvic€
Pouzdřány

V€l, Němčice
Popice

386
605

1o27
1009

1s33
5873
3790
1427
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1419
2091

1

3
4

6
7
8
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11

13
14
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1,I
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Živnostníci - řerneslníci, lrteří pŮsobili ve Vranovicích
před 50 c více lety

V minulých číslech jsme si my
pamětníci zavzpomínali a mnozí ; mladí
lidé sc zájmen přečetli o obchode.h
a obchodnících, kteři ve vranovicích

Působili.
Dnes sí chceme zavzpo,nínat na

ř€meslnílg, kreřív minUlých letech měli
v naší obci svou živnost anebo ve

Vranovicích žili, ale byli zaměstnáni v
různých podnicích - nejčastěji v Brně.

Chceme připomenout, že si velká část

řemeslnitů řftala ávnostníci, protože
se svými řernesly opravdu živilj. ale
žádný z nich velice anebo vůbec

Pokusíme se tcdy udělat přehled
vranovických řemeslnftů a p.osíme
všechny Pamětníky,kteří by nás mohli
doplnil anebo opravit předem
děkujeme. Vycházíme totiž jen ze
sý,ích vzpomínek, a Proto 5e můžeme
dopusrit i různÝch nePřesností,

H oličstýí a kadeřnic tví

" ventrulrovi pánské a dámské

" P.Pešina, p-snídal- holičství

šcvc'

" p. ŠtěPánek _ oprava ale i
zhotovení obuvi na míru

" p Goliáš

" p Střfuín§hí

" Bednářovi, dámské krejčovství

" p. šopl p,Dvořák, p. suchánek-
pánský klejčí

švadlen7

" pí, Halamková, Kelblová, Rýdlová,
Tomešová a řada dalších žen

" p,KlaPal _ zhotovování náb},iku,

oken , dveří aj,
. p, Zůbek, kronrě stolařské

výíoby také zhotovování a prodej
rakví a různých Pohřebních včCí

" P Říčka

" p, škamíada, zhotovování
předměrů z plechu (ýny, kouřové
rouíy aj,), letování a oprava hrn€ů

" p. Tíávnft, Hořák, sreklein,
kužela -veškeíé zámečnické

píáce i ozdobné, oprava jízdních

kol

" p, Faron _ prodej zel€niny a

k,,ětin, zhotovování pohřebních
Věnců a k}tic

E p, Toncr - zelenina

" - staňkovi- šití a op.ava
kožešinových oděvů

" - salusovi , veškeré zasklívání

" P, šafář, Hamerský- práce
kominické, nejčaýěji rrym€tání
komínů a.jejich konríola

" Doíkovi zhotovování,
šamotováDí kamen

" p, štefl, Šfurm, Zelinka

" p, Papež, Václavft - nájemce
p.Šlancar, Práce kovářské a
podkovářské,

zhotovování íůzného nářadí, hlavně
však kování koní a krav

" P. Krutina, zlrotovování škopků a

" p, Václavft, Hejna, zbotovování
postrojů p.o tažná zvířata.
různých kabeli hraček (houpací

Dámské úoboučnic*í
. pí, snídalová, Pichová -

zhorovování a opravá dámský€h
klobouků a různých ozdob

. P. Bednář, Koníček - taro profese
se íozvíjela až se zaváděním

" u Fialů , zde uýčeP, hostinské
pokoje, pořádání Plesů, tanečDích
zábav, v určitou dolru i
provozování autobúsové dopra\y
do Mikulova

. u Trojanů - zde výčep, sál Pro
taneční zábaw i pro cvičeíí
místních členů sokola,jeviště pro

divadelní představení ( sokol) a

kino světozor, kuželna, posezení
v letním obdobív€ dvoře

" u Wenischů - nájemce p,Vala -

qýčep, sálajeviště Pro oíla (i
divadelní představení ), v létě
taneční zába\y a pos€zeníve

" p, Mareš - mletí krmného obilí

Vc Vranovicích byla řada dalších
řemeslníků, kr€ří neměli §vou živnosr,
ale pracovali v různých firmá.h buď
v okolí nebo dojížděIi do Btna. Velká
část řemeslníků ráda pracovala u Čso -
mě]i tzv, definitivu Po odpra€ování
určitého po&U let, V pcnzi pak
ptovozovali búď rů zné drobné prá.e ve
svém okolí aještě častěj i pracovali jako

malí zemědělci na s{ích pozemcí.h,
K těmto řemeslnftům patřili hlavně

zedníci. elektrikáři, zámečníci,
píodavačiaj,

pomozte nám nahlédnout do života
našich živnostnftů, První zavzPomínala
na svóho tatínka pi,Jebavá - dky,

Jako člen redakčniho rýmu
občasnftu byl jsem požádán z řad

občanůozveřeiněníodměn zastupit€lů
naší obce. TUro otázku j§em položil
i našemu starostovi panu Vybíralovi,
Podle jebo sdělení odměny berou

Předsedové 5 komisí (finanční,

stavební, přestupková, kontrolní,
školská a kulturn' ve výši 830,-Kč
měsíčně, ostatní členové zo, zaíazelí
V jednotli{ích komisích, pobírají čá§tku
jako členové zastup;telstva 2]0,-Kč
měsíčně, T}to odměny \ycháZí ze
zákona 358,2000 sb, s účinností od
l2,11.2000 a jsou odpovídající rozsahu
práce a odpovědnosti. Pokud se ťýká

odměn místostarosty a starosty činí
pevně čá§tky 4,800.-Kč a 17.500,- Kč +
příplatky dle počtu ob}vatel,
l

Odrněny
zGtslupitelŮm

vlanoÝický občasnik

B,P.



rožili Vónoění svóilry cr zcrěótelr rolru 200l

Je lok 200], začilrá již jaro, ale já
bych s€ chtěla Vrátit k akcím, které se
v naší obci uskutečnily v záVěru
loňského roku, Byly to akce velmi
zdařilé, kte.é Zcela jiýě ýojí za
připomenutí.

21.12.2Ň0 pořádala ZUs
Pohořelice, pobočka Vra novice Vánočn í
konceft v sále zuš ve vranovicích.
účinkovali žáci húdebního a tanečniho
oboru ZUŠ. slovem provázel pan učitel
šmarda. Žáky při jejich \.Ystoupeních
doprovázeli jejich učitelé. pan
Mgr, Kratochvílna klavír a pan Komosný
ml. na klavír a kytaru, Představili se zde
téměř vši€hni žáci, kteří Davštěvuj í ZUŠ,
kráthími ukázkami, Program obohatilo
\,ystoupení malých,,tanečnic,,, kteíé
nacvičila paní RůžeDa skřivánková,
Závěr patřil samozřej mě těm nejlepším:
triu l, Pezlarové. J,Kunstové,
J.Kt€hňavé a klaviristovi Z. Bártlovi.
Tento koncerr mělVelký ohlas. Přišli se
podívat snad Všichni rodiče,jejichž děti

Wstupovali. sál zuŠ uyt ptne olsa.en,
Da někteíé posluchače již nezbylo
místo k sezení a museli stát na chodbě.
jen při ryýoupení svého dítěte se
prodírali do sáIú,

současně píoběhla i wstava prací
qitvarného oboru v př€d§álí hudební
školy. Tuto !"ýstavku prací umí§tila
vedoucí Výtvarného oboru pání
Mgr. Jana Rozková na panely tak, že

Btvořily páíaván, kteď při příchodu

návštěvníků upoutal ihned jeji(h

Děkuji ZUs v Pohóielicích, že tento
konceít uskutečnilá á že umožnila rodičůň.
aby se moh]ijír na sVé děti podíýár,

25.12.2ooo ! ťhlámu Páně ve
Vranovicích předvedli děti Dětskéhó
chráňového sboru ýé \rystoupení, kreré
nazvóly "za betlémskou hvězdou,,, Navázali
lak na už radiční rysroupení děti v tonto

Jejich vedoucim slečně Petře
Machové, slečně lreně Klimešové a paní
Květo§lavě Holečkové . se podařilo §ešrávir
zájímavé Pásmo z hranéhó Představeni
a vánočních koled, Jejich piiběh je z doby
!ánočni, kdy k dětem, stíojicin vánoční
srromeček. piišli Fstýřiá Wprávěli jim, jak
to bylo, když §e narodilXristus Pán.

V tento sváteční podvečer diváci
aPlnili téněř všechny lávice vchrámu Páoě
a na závěl §i sPo]ečně s dětni zažpílali
koledu Narodil se Kíistus pán, VyšrouPení
dětí o(enili všichni lPiimným
a dlolhotfuájícífi Potleskem, Já vedoú.ím
žá všechDy, kteři toto pied§ravení sHédli.
děkúi,

29,12,2000vrestauraci U Fialů pořádal
klúb důchodců rozloučenise staďm rokeN,
ce]ovečerní Plotíam nebyl Určený jen Plo
členv klubu. ale inečlény, Hl,ála živá hudba,
nechybělo občeBtvení, které bylo v ceně
vstuPenky, sanozře]mé nechyběl ani

PříPitek na l€pší NoVý rok, Přišlo asi 50 lidí.

Jejen škoda. že nečlenové, kteií byli z!áni,
ncněli o tuto akci zájem á ráději Už'vali

31.12.2000 jste nrohli v Sokololně ve
Vránovicích stlávit poslední večel roku
2000. Toto rozlóúčení se staŇm lokem

usPořádal vedoucí lesráuráce U Sokola
společně s Tl sokól vÉnovice. Sokolovna
byla plné obýzena. zábava bylá velnli
dobrá. jen musim dodar, že o nllo akc,

Projevilizájem hlavíě Přespolní, Z Vlanovic
zde bylajen mizivá čásl návštěvnůŮ,

6,1.20o] se v niší ób.i PoPNé
!skutečnila ..Tňkrálo!á sbírka", Tuto sbírku
Uspořádalo sdruženíČeské katolické chariry
a v nášíobci ji zajistil pan oldřich Vybíral nrl,
Pod3řilo se mu zajistil tii skuPin§. kteíé
měly navštíýir všechny občany Vlanó!i.,
s koledou My tři kíálové jdeme k vám. tii
králové zaaoniliu vašich dveií, Piedalivám
malou pózornosl a Popíosili vás

o přGPévek. pák ván zanecháli nó dveiích
symboli.ký nápis K+M+B 200], Byl lo starý
z!],k, na kte|i sijislě mnoz' pamatújiá po
nnohá letech se tento zv}k oživi], Ale
renrokrát měla tato akce zce]a odlišnýúčel,
Výtěžek ž réro sbúky měl poňo.i lodiiá,n
a lidem v nouziu nás iv zahraničía podPoru
charitniho dilá, Polovina ziskaných
píostředků byl3 vlácena obci, Blíže vás
š rolro akcí sezoární p.n o, Vybílal ml,
v článku 'Tiftíálovj sbírka 200l..,

7.1,200l se v (hÉmu páné ve
VranovicíchUskUtečnil ]0.VáĎóčníkonceft.
kde \ysloUPili; sníšený šbor a orchestr pii
ZU5ve VlaĎóvicích, žáciZU5 Pohoielice Pod
ledením P3na Mgl, Pavh Kíittochvilá á žá.iz
Vmnovic pod vedením paDa učitele
A. ŠĎardy, Vš. řídilPan Anionín Šnárda !c
velni zajímavé, že většinJ členů,orchestN

]sou b]iaali žáci piná uaitele Á.smaídy, z
Víanovic J, Kunstová. J, Kr.hňavá
a l, Pez]arová - flétnové trio), Pan učitel
A, šmaída kon.err zahájil ..moderni
novinkou., RadUjme sevšichni! páĎU,Tuto
!ánočni nrši nao,ičil 5 čryiiceličlenDým
smíšeným sborem, sbor zkoušel tuto mši

téměi pŮl róku, Ze začátku se zkóušelo
oddělenč, Muži pod vedením paná snlardy a

žeDy Pod vedením slečny P3vly Toncrové,
Byla to náročná a ryčeryávajicí práce, Pán

Šňárda věřil. že se mu podářituto skl3dbu
naoičit. A vše se oPravdU daiilo. ]enže
kon(em rokú se Pro nemoc členů olcheslru
neúškulcčDila naPlánovaná zkouška sboru
s orchestren, Jediná zkouška orchestfu
začalav ]0 hod vden\)stoupeniá špolečná
zkouškaorcheýru 5e 5bólem se usk!tečnila
3ž před §amonrýDr l,stoupenin.
V orche§tíú šic. chyběličtyii muzikáĎri, ale
§tím si pan Učiiel snarda porádil. a musel5j
taktéž po.adit i § ábsenci devili členů sboru,
Přes všechny Prob]énry, trém! a obav}
sáňorných členů sbofu i orcheslru, vše
doPadlo Ýelni dóbře (iak se sán po
ukončenéň konceltu !],jádřil pán Kalel
aadá člen §amotného ól.hesritjl. v úvodu
konceltu zazněl. již zmíněná vánoční nše,
Tato !jíoční mše od soudobéhó skladatele
Zdeňk Lukáše byla něco úPlnějiného, než
melo.]i.ké a líbivé Nabucco od l,Verdiho a

vrcnovickí občasnik



§nad ploto mnohé posluchače tolik
oenádchlá, Po óí náďedovaly Vánoční zPěry
a spo|u s dělským sbóremVinek koled.]ako
piidavek zazněla Tichá noc á skladba Bože

sjm pan učitel Šmaída Poděkoval
!šen, díky kte.ýN se mobl koncert
Uskuteanit, Pan0 laíáři sommerovi (za

Pronajmutí kostelá), nrmě JaPez (za
bezplatno! přepravU členů sboru ke
zkouškánr, firmě Meryl _ Plast a LidoVémU
domu v Žabčicí.h (zá í]nanční pomoc) a
děvčata ze sboru a orcheslru pan! faráii
sommelovi, iíg, Pezlaíovi a Panu Šmardovi
st, Předala kvěliny, sáňozřejmé největšídik
pátří panu učiteli Antonínu Šóardovi,
ktelému jméneň všech Poděkovala Páóí
Dřimalová,

MC

?plesovó sezóntr

27, l€dna Uspořádal vedoucí
lestaurace Ll sokola pan Zdeněk
Hrouzek Hasičsl§' ples s popu]árním
ho§tem StaDdou Hložkem, l TJ sokolu
Vranovice byly nabídnuty v§tupenky,
V př€p]nělré sokolovně vranovští sedéli
pouze u tří stolů! o§ratní byli opět
pře§polní (pro které Vlastně tento ple§
pan vedoucí pořádal), Pamatljisi,jak se
v loňském roce kririzovalo, že byl
jenomjeden pI€s (pořádalajej TJ sokol
Vranovice á přišIo na něi tenklát ]40
1idi), jak v dřívějších dobách bylo šest,
sedm či osm plesťl, A letos se na první
p]e§ plodalo ve Vranovicích asi 840

TJ soko1 VráĎóvice, oddí] silového
lrojboje se !ž od ,ačátku roku připrávoval
na Mislrovsrví jižní ]\,4ora\], v silovém
tlojboji. které se uškureanilo v Jihlavě
l0,2,200], Ná§ oddílna toto kláníryslalpět
závodnftů: Jiřiho F!.cha, jana Plocházky,

v§tup€nek, Ti, kdo na tomto plese byli,
vám určitě potvrdí, že se velmj dobře
bavili a že se ples lydařil a protáhl se áž
do rána,

24. února uspořádal sK Vranovice
N4aškaíní ples, na kte|ijste byli všichni
zváni prostředDictvím plakátů,
umístěných na úzných místech ve
vranovicích a hlášeDín rozhlású
obecnfto úřadu. Bohužel návštěvnost
byla velmi nízká. Na ples přišlo asi 20
,,masek,. (lahve šampusů. Vinenl, čerti,
čarodějnice, ježidědek, vodnice, paní
noc. skupina pionýrů, skupina skotů,
zdravotní §estra, objevil se i mnich §e

psem a křížem, kt€r/ získal hlavní cenu)
a 80 hostů, Př€sto. že se všichni velmi
dobře bavili, zcela jistě přin€sl
pořadatelům zklamáni, Vše bylo
připraveDo. Bohatá tombolá od.ůzných
sponzoú, oceDění pro nejlepší ma§ky,
večeře, zákusky a veškeré občer§tvení,
Námaha na příprav plesu nebyla po
zásluze oceněna. Náležiqým oceněním
pro pořadatele by totiž byla zcela ji§tě
\.yšší návšiěvnost. Doufám, že tato
nemilá zkušeno§t pořadatele neodradí
a přGtí rok opět pro ty, kteří majízájem
se pobavit, pl€s uspořádá,
r N4G

oldřicha Halfárá. Milaná Hoíbauera a.Josela
Wa.hteía. celkem soutěžilo 51 závodniků,
kteří se sjeli z celé j ižní ]\4orary ajihu Čech,
Naši závodní.i sivedli velmi dobře. NejléPe
se Umisril |iří Furch, který ve své váhové
kategorii do 67,5 k8 obsadil výkonen
495 k8 kíásné 2. míslo, oldřich Halfaí ve
váhové kátegorii do 90 kg rikonem
487,5 kg obsádil4, mGto a Milan HoĎauer

ve váhoÝé kategorii do l 00 k8 5. nísto,lo§ef
Wa(hter obsadil 9, a Jan Procházka
] l, ňísto ve svýCh váboY]'ch kátegoíiích.

Přijdte povzbUdit naše hráče ]7,března
do vranovické sokolovĎy, kde se uskutenrí
Misrrov§tví Mora\y silového lroibo ie,

lt,lcl

Samany Brno, aneb Mágická show pro

V neděli ]8,února v l5,00h
,olganizoval TJ sokol Vránóvice ve
sPoluPráci s klkúrní komisíve VraĎovicí.h
magickou show Pod nážvem 

'ŠamanyBrno,., Mohli jste zhlédnour ňagichí
á hlavně veselý 90,ti minuto\4i Prográm,
kteď se jistě lĎiljak mládším, tak starším

návštěvníkům. Me,i různýňi magickými
čísly jsmé viděli iluze 5 8ilolinoU, zmi2ení
osoby, PřePůleDí lidškého těla a další

]e škódá, že se přišlo Podívar jen 36
divákůlMám ten Pocil, že veVíanovicich se

Pouze kftizuje. VzPomúráŘ si ná jednu
z Ukázek slohóvých prací, kterou naPsála
žákyně 7,třídy naší ZŠ a kterou jsme
uveřejnili V našem občasniku záčátken
loňského roku, ve které již sama žákyně
kritiztlje,jak málo kukurních á §poltovních

akci ve Vráhóvicích ie, A myslíte, že laro
žákyněbylanaPředstavení?or8anizátořise
samilyjádiili. že nemá sntysl ve VráĎovicích
cokoli pořádar. Jakákoliv akce se serká
s iezájnem a malou účasrí- Kde se stala
chyba a proč ýranovští nepřišli? Vždyť
vstuPné l0._Kč Pró děti,20,,XčPro dDspělé
á 55,, Kč Pro celou rodinu je nemohlo
odrádit, Nebo se už neuníme bez ielevize.
videa a Počílačů bávir?

Silorrý troi

wanoiclai óbčdsník

MC



Z historie post.ít rrrcnorriclrých oběrrnů

Doýal se k nan do redakce další pěkný

člóflek o ýranaýickém lodóku. panu

Hejnoýi, kťeťý nop§ala podle ýrpráýění své

babičk, Petra Prochózkoýó. Člónek je ze
život! našich ienleslnků a pra aktuólno|t

s.dl(ť6lÝi ve v!.tnovicich

Rudolf Hejna §e narodil l7,4.1889
ve Vranovicích, Byl nejstarším synem
z€mědělce. Pocházel z pěti dětí
l sestra a 3 bratři, po dovršeníosmnácti
let byl Rudolf pos]án do Vídně
k sedlářskému mi5tru Panu N.íulleíovi,

první.okv cizině se však vribec nic
nenaučil, neboť hlídal pouze děti pana
Mullera, V tehdejší době to tak bývalo,
ž€ si mladí učni museli \Tučení nějak
,,zasloužit'.

Učit se tedy začal až d.uhý rok, Ve
Vídni c€lkově §tráVil4 íokry, Po \ryučení
§e vrací zpět do Vranovic, Zde si chce
založit sedlářskou dilnu. ale to sc
nestane, neboť lypukne 1, světová
válka a Rudolfmusí rukovat,

Do§tal se do Madirska, ale zde byl
v roce ]9]6 zajat a odveden do
zajateckého tábora V fusktl (do

Turkménie), Píotože měl zkušenosri
s hospodářsťvím a byl i pracovirý. tak ho
ze zajateckého tábora sPolu ještě
s jedním Čechem \,}táhl íúslcý ,,k!llak',
Na venkově v Turkménii byla tenkrát
velká bída a zaosralost, Rudolf místní
ob}vatele naučil spoustu věcí, které se
ďkaly zemědělství, Šil zde pro ně také
sedla, poprulry a jiné §edlářské výrobky.
N4ístnílidé siho velmivážilia €htěli, aby
s€ zde usadila stalse starostou. Málem
se tak stalo, neboť rudolf neměl ani
tušení, ž€ válka.iiž dávno skončila a žc
se může vrátit domů, Áž v roce ]923,
kdy do rétovesnice zavítal M ezinárodní
čeNený kříž, se Rudolf dovídá o konci

Války a okamžiiě se vrací domů do
čech,

Do Vranovic sevíátil jako úplně jiný
čIověk, Vypadaljako ruský múžft - měl
dloulré vousy, byl \yhublý, mluvil
špatně čcsky, ale plynule rusky, skoro
nikdo ho ncpoznal, dokonce ani jeho
íodiče,

Kíátce po návratu, v roce ]924, se
Rudolf ožedl za lv{arii staňkovou
a založil si sedlářskou dílnu na uIici
lvaňské. Za chvíli se proslavil a začal
\.yrábět chomoury, sedla, postroje,
matlace do postelí a jiné sedlářské
výrobky pío celé šřoké okolí, Mateíiá1
na výroblry kupoval od Něínce
schwarze, kteď žiIv Pohořelicích,

Bylo také zajírnavé, že tehdy se

konopí, které se dávaIo do marrací,
cupovalo (lrhalo) ručně,

Zajíínavostí raké bylo, jak se řešil
tenkrát problém, žc lL<kař byl velmi
d.ahý a bylo málo peněz, Když §e
Rudolf Hcjna např. píchl o Velkou
sedlářskoujehlu a dostal se mu do rány
zánět, položil prst na ,,ponk" a do rány
klepal kladíVk€m tak dlouho, dokud se
všechen hnis a zánět n€dostalven.

svou žívnost pan Hejna píovozoval
až do roku l 956, kdy začalo vznikatJZD
a většina soukromých živnoslnftů
odcházela na odpočinek-

Za díuhé světovéválky působilPan
Hejna při]ežitostně jako překladarel,
neboť uměl z doby pob},tu ve Vídnj
a v Turkménii velnri dobře nčmecLf
a lusky,

Naěltři dcery, z nichžjedna zemřela
ve syých devítj leteclr Da zášklt, dtuhá
žije V Po zdřancch a třetí, nejstarší,
paní Růžena skoupá, žije ve

Pan Rudolf Hejna zemřcl
22.12,1959 na srdeční infaíkt,

r Petra Procházková, pravnučka

Velilronoění zób.írra - pozvÉnkq

TJ sokol Víanoúce a v€doucí restaurace U sokola si Vás dovolují pozvat na

Velikonoční zábavu , krerou pořádají dne 14.4.2001 V sokolovně ve Vranovicích,
K tanci a poslcchu hraje skupina Modul. Vstupné ]50,,Kč pro místDí, 200,- Kč Pro
přespohlí. V ceně vstuPenkf je zahrnuta večeře a půInoční striPtíz ,,Boíis
a Kfis!ýna,,, VstuPenkfv t€srauraci U sokola,

před z.luerem

šachové soltčže družstev
dospělých sPějí píavidclně koncem
zimy ke svému závěfu, Čtcnáři
občasnftu pravidelně sIedujicívývěsk
šachového oddí]u před nádražím již
Vědí, žť dnlžstvo."A'letos nemine
§esrup z oblasnri]ro přeboru, ještě

Pravděpodolrněji však lozPad
a přerušení hráčské činnosti na nějaký
ten rok, Až teprvc v osmém kole
soutěže poznalo naše dlužstvo
chronicky trpící nedostatkem hráčů

ochotných hrát zápasy, jak chutná
.adost z vítězství a smazalo tak ze
svého bodového konta ostudnou nulú,
shodou okolností obětí této ,,nehodý'
se stalo družswo ještě loni diviznnlo
Troubska Usifujícího letos o návrat do

Ve smíšenén okresní přeboru Il,

rřídy oplatilo naše mladé družstvo
v scdmém kole loňskou Porážku
družstvu lvančic a posí]ilo tak §voje
nadějc na zi§k konečného dlUhého
místa, v případě dalšfto zaváhání
rohoto soupeřc i na celkového vítězství,
Zajímavým pokusem o konfrontaci sil
mezi mladými a staršíni šachisty bylo

wpsání otcvřeného oddi]ového
přeboru, ktďého se zúčastnili i hláči
z N,likulova, Pavlova a Dolních
D najovic. Do bojů zasáhlo celkem 21

hráčů a až posl€dní kolo .ozhodlo
o celkovém vítězsNí Jiřího Zajícc
ziskem 6 bodů z 8 paítií.Je jcnomvclká
škoda, že tento híáč rezignoval na
rePrezentaci TJ sokolv soutěži družstev.
Na dalšícb misteclr se unrístili Radek
Šťaýný (5,5 b. ), ]aloslav Švásta (MikUloV)

aJiřina Hladká-oba ziskem 5 bodů,
Těžce zopakovatelným úspěchem

Pro naše ba.!y skončil lerošni přebor
škol čtyřčlenný.h dRlžstev, V kategorii
1, stupeň ZŠ náše drížswo nc.jprve

suveíéně zvítězilo V okresním kole, alry
o dva měsí.e později toro vítězsrví
zoPakovalo i v k.ajském kole. V tčžké
konkulenci za sebou nech3lo i školDí
druž§Na ze zlína a Žd'áíu nad sázavou.
o tento úspěch 5e zasloužili Radek
Šťasrný, Jiřina Hladká. Tomáš Votava,
Hél.ná HlArlkí e náhradnik Tomáš
sochor,
l za TJ sokolP, Šťastný

vrcĎovický občílsník



NcIše oddílovó ěinnost

Vážení spol!občané, byl j5en Pověřen,
abych vás seznámil s našin oddilem, Náše
oddí]ová činnosr začala Po skončení
loňských lerních Prázdnin, kdy plo mnohé
začal nový školní lok. ale Pro náš oddil se
lozbéhl raké nový skau§ký rok, Naší
oddí]ovo! ainnost jsme zahájilijako káždý
lok první oddílovou 5chůzkóU óddilovkou.
Nóvý rck nep řinesl mnoho změn až najedóu
dost podsrarnou, V nasem oddilc se poprué

- ohevrla aruiinr ňennch chlapců neboli
smečkal4čat. tj, kluků od 6 do ]0ler,

Ke konci září řne byli popáni na
§káútský podzim, tj, setkání skautek
a skautů b.něnské diecéze, které Plobi]lá
celývík.nd a koná se Plavidelně každý lok a
tó už ód róku 1996, L€tos s€ táto ákce

kón^li nedálÉkóVel, Meziříčía ro uýesni.e

Po náwatu 5e skautského Podzim!
jsme dokončováli Den otevřených dveií
oddilu, keri se konál l,řúna a o jeho

Průběho]sre byli na stránkách obča5niku již
infoanováni, celý Podzim scjiž žádná akce
nekonala, až na jedíú. Byl to slibový
tábo!ák. kteď se kónal ! hájenk] před
Velkými Němčicemi, Najiné akce nebyl čás,
plotože jsme pla(ovali na naší klubovně,
klero! máne rozestavěnou zá forbaloýým
hiištěĎ. Bohuželjsme za celý podrin stihli
postávitjen stroP a Dějaké d.oboo5ri,

^,lezi 
tím vším píobíhály á plóbihaji

káždý rýden dr!žinové schůzlq skautů,
skálrek a vlča! ajednou za měsíc oddilová
schůzka, Na dlužinóvý.h schůzkách sele!os
rádciá rádkyně $raží připlavit svou dfužin!
na svojsíkův závod, kreťý ploběhne
v dubnu, své si]y změří všechny oddíly
z.Élého ókresu a kdo ví. rřebá s. nášiskauti
letos dostanou jearě dál, Ne aby si někdo
ňyslel, že se ná družinovkh schůzkáchjen
učine pozĎávat přírodU ijiné užitečnévěci,
HÉjeň. zde i různé hry. u kterých je
vždyckyPlno leglace. oýaťně iekňět. svým

děrem, al se Přijdou podívat á když s€jim tú
bude lfuit,lak u ná§ mohou zůstát natNalo,
ostatni podrobno§tise dozví z nástěnlv na

Dva dny Před vánocenijsn. poiádali
tladičnívánočnibesídku. kam káždýdontsl
tlochu cukroví z doňU, Zpivali jsme zde
písničky (áť úž to byly pisně vánoční nebo
tíaňPské) á s3mozřejňě, že nechyběli híy

Poslední zimní Výplává, ktelá se konala
v toce 2000, byla silvestrovská výprava na
Kólby, Nový rok 200l jsme zahájili opčr
óddílovkou. Koncem ledna jsne chrčli začír
žít tlochu kuhuíně. x romu Fme lyužili
výsravu Josefa Lady, ktelá bylavMolavském
zemském muzeu! Bíně, Ná téro akcis námi
byliklucia holky z óáboženství,

ZáčíDá nejen skáutské jaro á my
konečně opustíĎe úrulnou klubovnu
azáníříme do Ďejvětšíhelny na ýěta-toje
do Přilody, Poznávar j.jí krásy přínó a ne

Pfostiednicrvím knih, Pojdte to zkusit

petr Macháček

crlró e lrulturc ve vrcnovicích?
Ta otázka mě napadla, když jsem

viděla tu malou účast na \ystoupení
kouzelníků v sokolovně,

Nejenom mládež, ale i starší
občané nemajískoro o Dic zájem, co by
jim život zpřúemni1o.

Uvedu přftlad: Klub důcbodců
pořádál na konci r. 2000 silve§tlovskoú
záb3vu, V ceně ]50,-Kč byla dobrá
večeře, víno, káva. zákusky, budba (co

kous€k. to pěkná písnička). I přes

velkou propagacise zúčashilo 50 členů

lD,s lTpětím silor8anizátorů této akce
sewdařil hezký večer.

Mikulášského večírkU. kde MikUláš
rozdával i dárky, čert nedával nic, se
zúčast[ilo 48 čl€nú KD, kleří si při
dobrém pohoštění při barmonice
i zazpívalí-

Den matek se také slaví v KD, ale
také s malou účastí.

Jak vyplynúIo ze zprá}ry na v,ýroční
členské schůzi KD dne 1,2,200] {které
se zúča§tnilo 34 členů ze 79),je n€jvětší
zájem o koupánív Čalově a Mad'arsku.

Jsou rovněž plánovány i na ]. pol.
Ietošního roku. Naplánuje-li se kratší
zájezd po naší repúblice, málokdo se
přihlásí. Dobře se kritizuje,ale aby
přišel na schůzi se svým vlastním
nápadem a pomohl tak obohatk činnost
kolektivu, to ne.

Takže z celé té hltuťy mají nejvíc
pořadatelé (práce, zařizování)
a výsledek žádný,

Že by skutečně stačila lidem j€n ta
televize a to domácí pohodlí?

22 ZZN Břeclav a.s.
Národnich hrdinů 16, 690 54 Břeclav

Přodejnr ho§podářských potřeb zzN vranovic€ nabízí

. krrnné směsi vlastni produkce v novém balení
r krmivo pro psy a kočky
. komp|etni sortiment pňpravků na ochmnu rostlin
. průmyslová hnojiva,
. osiva, semena, sadbu brambof
. potřeby pro zahťadkáře, sadaře, kutily
. vinařské potř€by
. pletivo zafuadní, drát pozinkovaný

Kontakt: pani Jedličková, víanovice, Nádražní ul., te|. 0626l43331a

vrunowicki občasnik
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Bozlosovóní icro 200l
Murí'i" oklcanl ď.bot
l4.kolo
l5.kolo
l6,kolo
l7,kolo
l8,kolo
19.kolo
20.kolo

22,kolo
23,kolo
24,kolo
25,kolo
26-kóló

Iíuži 'B' lv.rř.B

2s.března 15,00
].dubna 10.00
8.dubna 10.30

]s,dubna 15,30
22,dúbna 10,30
29,dubná ]6,00
6.května l0,30
l3,května l6,30
20,května 10,30
27.hr'ětna 16.30
3.června 10.30

1o.čeíVna 16.30
17.čeťVna 10,30

z3.bíezna 10,00
l.dubna l0,30
8.dubna l5,30

1s.dubna 10,00
22.dubna 16.00
29.dubna 13.45
6,května 16.30

l3.května 16.30
20.května l6,30
27.května ]0,30
3.června ]6,30

10.června l6,30
l7.června l6,30

8.dubna 9,00
1S.dubna |0,00
22.dubna 9,00
29,dubna 9,0o
l,května 10.00
6,května 9.00
8,května 10.00

]3,května l0.00
l8,května 16.30
20,května
27,května 10.00
3,čeNna 9.00
l0,června l0.00

Velké Bnovice _ VRANoVIcE
Velké Pávlovice B-VMNoVlcE
VRANovlcE- Přítluky
Krumvř - VRÁNoVlcE
vMNovlcE - Podivín
Rakvice -VMNoVICE
VRANovlcE - Týnec
Nosislav -VRANoVIcE
VMNovlcE - sl,Břeclav 8
Popice - VMNoVICE
VRÁNOV]CE - V.Němčice
Mor,Nová ves - vMNovlcE
VMNoVlcE - Pouzdřany

8avory B _ VRANoVlcE
Novosedly B _ VMNoVICE
VRÁNoVIcE - Vlasatice
Březí B - VMNo\4cE
VRANovIcE - Přibice B
lvaň B - VRANoVíCE
VMNoVlcE - D.Dunajovice B
Velký DVůr _ VRANoVlcE
VMNoVlcE, Nikolčice 8
Popic€ B,\RÁNoVlcE
VMNovlcE, Perná B
Přibice A,VRÁNoVlcE
VMNoVlcE, strachotín B

Novosedly -VMNoVlcE
Pasohlávky - VRANoVIcE
VRÁNoVIcE - Uherčice
Přibice - VMNoVlcE
VRANoV]cE - D.DUnajovice
VMNoVlcE - strachotín
Pouzdřany - VRÁNovlcE
v.Dvůr -VRANoVICE
vMNoVlcE - Zaječí

Drnbolec _ VRANoVlcE
VMNovlcE, Popice
lvaň - vMNoVlcE

ts.kolo
]6,kolo
]7.kolo
]8,kolo
l9.kolo
20.kolo
21,kolo
22,kolo
23,kolo
24,kolo
25,kolo
26.kolo

žaa,"a*l.s
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
24.koIo
18,kolo

]9.kolo
26,kolo
20,kolo
2l.kolo
22,kolo
23,kolo

Prodám kuchyňskou linku.
cena dle dohody,
íel.: 433 277 večel

Redalrční rcdc
Váž€ní občané, ani nemáte zdání,

jak t€n čas rychl€ utftá. Už zasewchází
občasnft.J€ to dobře, neboť po píácina
zahrádce si bldete moci přečíst
o zajímavostech z naší obce.

Mám€íadost,ž€náínpřibývajínoví .
i mladí dopisovatelé. přib]foají ti. kt€ří

vftnofuký občaýk vyhvakl:0Ú vanÝlce, Aúesa ftllakce:skolnl l,1li vanoýEe,691 25 Še're,la*lor lng Balaí P@2a^, ólupce My Lulnila Dápalová, člqú ftdakčhi
nďý: tlli*a ot'lha]oÁ, Mana ao]iášová. ceÉ: 5,- Kč v|c^izí: od čem 1993- Čtslo 0ba2ýů! 4, n6lo vřad vím!íé dne l1 3- 2001, lJáva*n dalšha aila b 3a, 5, ult,
Registahrna |eÍ, Egión. lúoh u, Ú qleclaý aegistaéd óIsla: 370010197 llálJad 450 ks. Neprošlo 1a4*ow úpaw. výroba: nsk - qačk, hl : 0626 l 425 89/,

se ozýVají na články o našich
řemeslnící€h a obchodnících,
z posledíídobyje to dopi§ paníRyšavé
a dva dopisy pana Viléma celnara
z Vahic. Děkuj€me a slibuj€me podle
možnostiotisknout,

zdeněk Bartoš, pneuservis
Vranovice, přijme
l Pracovnika
do pneusérvisU.

Tel-: 433 192
zared, radu B.P.

o J|l"-*";
BezvodaJiří
BeDešová Věra
Dvořáková Eliška
Husák Roman

o ?i^,u

O ži,,,,i iaa".
duben - květen 2001
palásová Marie
Doíková Marie
Lounková Růžena
Konigová Zuzana
Dofková Helena
Zají( );(í

83
75
90
92
88
65

Hídina stanislav 8l
svobodaJan 83
Trávnftová Pavla 65
Kaplan stanislav 70
Němec Fíaniišek 65
Zeklová Květuš€ 65
lnková Marie a2
Tetur František 65
Damborská Božena 85
KompídováAnna 88
Lorenzová Věía 65
Ráus František 80

Fojtík František

Vybíralová \4ásta
DřímalováJiřina

10 vftnóýickú ohěd§ik


