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§lovo stcrro

Již nám §končila doba prázdnin
a dovolených, vracíme se do škol, do
zamě§tnání. Život zapadá, ják §e řftá,
do normálních kolejí.

lr. Pro ty, kdo bydlí kolem nově
v}budováné kanalizace, přibude ještě
práce s připojením objeků na tuto
kanalizaci, obec se bude snažitvtomto
všem pomáhát, tj. připraví projekovou
dokumentaci, stavební povolení, popř.
provede výkop. občán připraví
napoj€nív doíně.

Forma placení poplatku za stočné
byla předínětem jednání zasedání
zastupitelsďa obce dne 22,8.200].
Protože finanční prostředky obce jsou
omezené a j€ště chybí dodělávat
značnýpočet metrů kánalizace, dojde k
píodloužení termínu dokončení
l. etápy, Tato záhínuje uljcej Úzká,

ltlršítiova, Nádražní, Náves.
Ma§arykova, Hlavní, Toto by obec
částečně pokryla z prostředků,
lybíaných za stočné. popř. půjček od
občanů nebo některé banky,

s každým !živatel€m kánalizace
bude sepsána sm]ouva o q]pouštění
odpadních vod do kanalizace
a sjednána forma placení za tuto
službu, věřím, že do konce roku bude
napojena většina domů kolem třasy
kanalizac€ a zase §e o kousek zl€pší
životní prostředí v naší obci,

c€slovní ruch - Ebylovólrí

Jak jste sijistě všimli, projíždí naší
obcí nejen př€s vftend stovky Cfklistů.
Většina jich lTjíždí z Brna a směřlje k
PasohIávkám či Miku]ovu. Protože

v těchto lokalitách je ub}tovací kapacita
většjnou \,yčerpáná. uvítali by cyklisté
ub}tování nejen naj€dnu noc i ná tra§€
nebo v okolí, v naší obcituto možno§t
zatím nemají. K napsání tohoto článku
mě inspirovaly předběžné údáj€ ze
sčítání domů a b},tů, z€ kerýcb
\yplynu]o. ž€ v naší obci je trvale
neobydleno 86 domů s 95 b}ty.

28. říien l9l8
\6echny národy á §táty májí své

§vátky a památné dny, Ty každoročně
připomínají ťznamné UdáIo§ti,

Datá svátečních dnů se u náš
v průběhu hi§torie měnilá, Pro český
národ byl {ýznamným dnem umučení
svatého Václava, patrona náší země,

Do roku ]918 se o§lavováIy
narozeniny vládnoucjho panovnfta
císaře pána. Po \,ryhlášení samostatné
Českostovenské replbliky 28, řúna
]9]8 slavím€ tento den jako státní
svátek,

V první světové válce bojovali ?a
císáře pána i naši dědové. N4noho jich
iz Vránovic padlo (pádlíj§ou uvedenina
památníku za Vranovichým kostelem),
mnozí byli zajati, jiní přeběhli
k nepříteli, Už v roce ]914 se záčaly

formovat jednotky z našich krajanů
v zahraničí ize zajatýchvojáků, Dostaly
jméno legie a bojovaly ve Fráncii. v ltálii
á zejméná v Rusku,

Také naši politici chtěli tuto válku
lyužít. aby získali pro Čechy a sloválg
samostatnost - byli to Češi Masaryk,
Beneš a sloVák Štefánik, Nespokojenost
s Rakouskem byla idomá, Bylito hlavně
umělci, keří lyzvali české poslance ve
Vídni, aby se nebáIihájit národnízáimy,

V říjnu l9l8 Už bylo jasné, že se
blíží konec váll(y, i,{asaryk za podpory
prezidenta UsA lyhlásil Washin$on-
skou deklarací samostatný §tát Čechů
a slováků.

Když Rakousko 28.10,]918 ozná_
milo, že kapituluje, převzal č€slcý
Národní Yýbor v Praze vládu a oznámil

samostatnost našeho §tátu, o dva dny
později se lv.lartin§kou deklarací
připojili islováci,

statečné wstoupení legií V Rusku
významně podpořilo naše po*davky
a mezinárodní koníeíence souhlasila
s ustánovením samostátné Republiky
československé takolí byl původní
název našeho stát!.

28. říj€n se pak stal pío nás státním
svátkem ls t/ýjimkou 60, let, kdy zmizel
úplně z kalendáře, v této době je
uváděn jáko Den znárodnění á teprv€
od roku ]968 bylo u data 28, říjen
zapsáno Vyhlášení §amostatného státu
čechů a slováků).

vrunovicbý občqsník
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slovo storosty

odečteme-li l l nezpůsobilých
k bydlení, zůstává nám 75 domů. rlimo

to je zde mnoho domů, kde bydlí jen
] osoba, soužití po dobu 3 - 4 nrěsíců
s návštěvnfty q4rhne člověka ze
samoty a mnohdy dodá i pocit
prospěšnosti. C€Ikově rychází Ve

Víanovicich l o\oba najedDu mísrnosl
nad 8mz, l zde]e rezervá,

L]rčitě namítnete. že na tento
způsob podnikání nejsme zlyklí, aI€

někde se musí začít. v zabraničí se
ub}tovací kapacita ob.í pohybuje
v rozmezí 40.80% tNále bydlících
obyvatel. Na 3-4 měsíce se rodin3
uskromní, uvolní někeré pokoje
a poslq,.túe ub}tování. Toto se projeví
ina tržbáclr obchodů, úpíavě obce atd.

Letošní sezóna pomalu končí, ále
věřím, že to bude pío někoho inspřace
pro přřtí rok. obec, myslím si, již
vytvořila základní podmínky -
odpočíVadlo na cyklotíase, propagační
leták, pr€zentace na internetu je
možná, ať na stránkách obce nebo
sdíužení cyklotrasy Brno-Vídeň.

vqndll§lú

VPoslednídobě sev naší obcistalo
několik případů, kdy došlo k odcizení,
poškození nebo zničení věci, JedDá se
např. o ztráty kr'ětin á stromků Da

hřbitově, poškození pomnitů, poma-
lování či poškození znáček, odcizení
balftů slámy na poli, vloupání do aut
a objektů, občané by si měli Všímat.
kdo se pohybuje V okolíjejich pole či

DaIší škody způsobují tzv, sprejeři.
Nevím, koDrú zVás se,,líbí" podchod na

nádlaží či poznamenané budo\ry
a značky, ale domá byste si takovou
\,ýzdobú nenecháli Udělat ani zdarma,
sledujte proto pob}.tmládeže, která má

většinu ťěchto akcí na svědomí a pokud
s€ Vám nepodaří zábíánitv pomaloVání
objektů. bylo \y vhodné t}to osoby
nahlásit na oÚ, To §e !ýká hřbitova
i polí.

Na dfuhé srraně Patří Poděkování
!šem, kterýn Dení lhostejný vzhled naší
obce a j3kýn*oliv zPůsobem napomáhájí jej

rylepšit čiúdržer_ aťjiž sejedDá o zametení
.hódni}U čivozovky Před domem, posečení
tláry, udúování květinoýé záhrady před
dóĎen aj, Věiím, že Po skončeníkanalirace

bude čá§ i prostor věnovat se ýeřejóým
prostlaDstvím důsledněji.

Plqsl, trmělú hmold

Přisvém obj evení !Ďožni]y §,to hmoty

ryláběr nové tváry nádob, obalů, hlaček
a mateliálÚ, s náfistajícín množstvím bylo
n!tío řešit jejiclr likvidaci, zkoušely se
ňzné nožnosti, nezi óimi i sPa]ováni, zde
se zjistilo, že pii spalování se do ovzduši
Uvolňuje velké móožsrví silně toxických
látek dioxilty, ftaláty, těžké koryaj.,, kreré
sc do Pvc pŤidávají jako plnidla, báNM,

PVc _ pol}aiDylchlolid, je jen jedníĎ
z drUhů Plástů (nejnebezpečnějšíň), Dál.se
můžeme setkat s PET- polyetyleDteleftalát,
PP- polyproPy]en, P5 Polystyíeí,

Plo lecyklaci je nltné jednotlivé druhy
loztřídit, Totoje oblížné hlavně U Pvc, kde
káždý yýrobce Používá jiné pří§ády
á Přínrěsi, Ani skládkování Ďení vhodným
iešenín, plotož. rozklad Pvc probi]rá velni
dlouho, Jedinýn řešením je PVc Ďepoužívat
a ne}ylábět,.leto mož é?Áno. ikdyž s PVc
se dnes setkáváĎe na káždén kioku
plástová okna, obly Potlavin, tapety,
okenní žalUzie, sprchové záVě§y, hráčky,
hudební kazety, pláštěnky. rrubky
(novodur), podláhové kr}tilty, kabely atd,
PVc lze náhrádit jinýn Datedálem - kov,
dřevo, ká,nen, sklo, PoPi. jiný bezchloloyý

Tento píoblémjevclice širokýa dalo by
se o něn p§át á diskutovat dlouhou dob!.
Roznryslete si dosah svého počínání
cbceteli vhodit např, kelímek od jogurtU do

§Pqlovúni

v kotlech a kamnech Ďa túhá páliva 1ze

sPalovat Po!ze palivá. pro ktelá jsou toPidla
konstruováóa - dřevo, Uhlík, koks, bíikety
átd, Nelze tedy v kotli óa dievó sFlovat
uhlí, V oaší obci nlají všichni možnost
piiPojit se ná plyn, nebo zvolit v}tápěíí
elel(řinou. Podstatná čášt občáDů již tuto

Co s olgónickým adpad.n?
spádané listí či tlávu sice óepálíme

vkamnech, ale zeiména na jaře á na podzin
lze vidět a hláýně círit dusi\i kouř,
stoupající ze zahrad, Tento kouř obsahuje
zejnléná oxid uhelnaťý, uhlovodi]<y
á dehtDvřé látky, Přitom konlpostováníD
bychom získali Laálin]í hnojivD, Napadené
lisrí (Ďapř, ýruPovitostí), které oelzedátdó
konrpostu, lložte do popelni.c neboje po
lasušení na slún.i spá]te spolu se dřevem,
krelé zájistí PiistuP kyslíku. ryššíreplofu,
l

zástupitelstvo obc€ se v letošDínr
íoce scházelo právidelně minimálně
jedenklát měsíčně. Řešily se aktuální
problémy v ob€i. V občasníku
o nejdůležitějších informoval starosta

Krátce přiPomenu:
RozPi3covaná kanalizace filmou s^PS

á Převzetí a dokončení placi fomoú colsD

Nezbytno§t poP]átků, Potřebných na
dofináncování celkové ýavby. občané jsou
inlormováni a každý si může dle svých
nrožností a pied§tav zvoli vhodnou

Dokončlje se Pl)Ťofikace v obci včetňě

Vydáná rfbláška ob.e o odpadech,
zvaaúe se možnost pŮdĎí veýávby

v Plostoíách činŽovních donlŮ a vzDik 1
Dovýcb b},róvých jednotek,

obec Wdala staíovisko pro hvgi
enickou staoici Břecláv k lozšření chow
kuiat, Táro problematika byla diskutováDa i

na minořádné schůzi sc všeĎi
zúčastněnýňi stránáĎi.

Řešilse znák obce, žádost byla Podána
Ďa hemldickou komisi a na veiejné schůzi
byla možnost dané náwhy §hlédnóut,

samoziejmě se řešilá celá řadá dalších
problémŮ, V krátkosti zde nelze všechny
prczentovat, věřÍD, že pokud bude zájen.
tak Dá každý z nás možíost wjádiit se
k akuálnímu děníĎá veřeiný.h sclrůzích,

MDa

V letošním roce proběhlo v celé
íepťblice sčítání Iidu, Douíám, že Vá§

budou zajímat konkrétní úda.je,
vztahující se k naší obci, Tedy ienom
přehled někteďch údajů k ],3.200]:

a poč€t obyvatel náší obce: ]929
(mužťl955, žen 974)

. počet aktivně pracujícíchI mužů
499 (tj.52,3%), žen 382 (tj.39,2%)

. věkově nad 60 ]et zde žije ]4l
mužů a 203 žen

. k národnosti české se přihlásilo
1567 spoluobčanů, k moíavské
302, sloveDské ]9 a k německé 2

. Věřících je v naší obce 356 a bez
\,ryznání 860,

l MD

PtáceOZ

sěíióní lidu

vftnóÝicki óhčdsník



slcvnÉ historie obecní znclr
V minuléfi čisle obča9riku ]sme 5e

znínili o néktejých občJnech Vtanóvic,
ktcii se zaiadjli v l. světo!é válce do skuPiDy
bojovniků l, čs. záhráDičDi]ro odboje a Po
ljlce se sráli členy c5, ob(e legionáiské,
zveřejln!eme infoímace o lěchtó obaanech
v7hledem k tomu, že v obecní kíonice
nebylo na nč Pamatováno.

], Pan Rudolf Juřička, čís, leg,
píůkazu 29 988. národil se 24,5,]895 v
MoráVských Málkovicích, okles Vyškov,
Naposledy slotlžil u l, jízdního pluku,
voj, hodnost desátDft, Z Ruska §e Vráril
29.7.1920, do VraDovi( se piiženil na

č,p.257, bylzaměstnanec čSD á zemřel
)7 121957,

2. Pan Franlišek svaroplUk N4inařík,

narodil se 3].3.1894 ve Vrinovicích,
odtud se odslěhoval do Prahy a odešel
do l. světové války, sloužiljiko ýřelec
3- roty 4. plUktl, posledDí hodnost
kapitán- Zefitřel 31,1 0.]950,

3, Pan Václav Vacek, čís, leg.
průkazu 67 89]. narodil se 26,9,1893 v
Brodci, okí, Louny, co Čs, armády leg.
se piihlásil 2,6,]9]6, z Ruska se vlátil
20,6,1920, Posledni úrvar 2, pluk leh-
dělostřelectvá, 1, r,, poslední hodnost
desátnft, oženil se 26.8.1923 v
Hodoníněápřesrěhoval s€ doVranovic,
zemřel ],4,]945,

4, Pan Alois Kildlec. narodil se í.
1892 ve Vranovicích, odešel do ], svět,
války, z Rlska se Vrátil v roce l92],
bydliště Vranovice 79, zemědělec,
zemře1 V roce ]93],

5, Pán Ján HaDUška, narodil se

] 8,4.1tl92 ve Vranovicích. zemře]
3.] -]954,

U posledních d!óu občanů nedochovaly
se žádné dokladyá bližši informace,linákVe
Vlanovi(ich je iada dJlšich óbčanů, kteii
lovněž odešlin. Východnííi'onfu. kde padli
RUsům do zajetí a vraceli §e lovněž Po
několika letech donŮ. ávšak bez slá\Y.

W
s
W,w

Výsadou šlechty a cííkevních
hodnostářů, držirelů panswi a tím i obcí
a měst, bylznik a pečeť,vtomto směru

se zachovala po roce 1848 u obcí
symbolika, kt€rá s€ stává i v §oUčasné

době prvkem tradic.
Znak obce s{im významen

navazuje na histoíii, neboť r€pre-

zentuje obživu a složení obwatelstva.

okoli obce a někde i heraldické prvky

držitelů panswi.

V miDulém roce byl požádán Cesrou

starosty obce Vranovic ředitel

okresního archivt] v Mikulově
PhDr. Kordiovskí o pomo€ přiqtvoření
návrlru znaku á praporu obce.
v letošnim roce došel návrh od

heraldika p, Miroslava J,V. Pavlů, kteri
byl vy9taven v obecní qivěsce. Z občanťl

se přihlásili se sqými připomínkami
M8r, Šrěrba a kroDikář in8- Pražák,

Návrh na znak a prapor heraldiká
p, PáVlů:

Znak představúe ], návrh lilii,
hrozen a 2 nože

2. návrh Uvažuje jen lilii ve znaku

a píaporu (červená ve stříbrném poli,

nebo zlatá v červeném poli)

Návdr obecniho kronikáře jako 3.

varianta pon€chává vše€hny pNlry
pťlvodDi pečeti 1ilii a dva hroznyv balvě

zlaté V čeNeném poli, navíc zlaré

olemování (znaku),

NáVrh N,lgr, Štěrby se přiklání k€

znaku pouze s lilií,
Pozn. pro čtenáře: symbol lili€ j€

převzaqi od klášrera premonstlátek
v Dolnich kounicích, ke kterému obe(
Vranovice flěkolik století patřilá,

Hrozny jsou symbolem obži,,]r občanů

lvinohmdnictví) a též ve znaku
Ditrichštejnů (majitelů obce).

Zastuphelstvo obce §e ve své prá-

vonoci rozhodlo a §chválilo prvni

z předložených návrhů a předloží
parlamentu - heraldické komisi - ke
s.hválení do konce září.

B.P.

vídnovicw občdsnik



fcrké možnosti zqměstnúní poslrytovcly Vrcrnovice svrýrn oběcnŮrn

Vminulých číslech občásníku jsme

5i zavzpomínali ná náše obchodnfty
a ř€meslniky, kteřív minUlém stoletíve
Vranovicích působil'.

Čím se však zaměstDávali a jak si
lYdělávali na svou obživu ostatní
ob}^ratelé Vranovic?

Velké části občánů posl§tovalá
obživu půda á téměř každá rodiná se
snažiIa získatnějaký pozemek, kteď by
jí umožňoval wpěstovat potřebné
základni potravhy, V€ Víanovicích byla
řada rodin, které výhradně hospodařiIy
na půdě a cbovaly ve chlév€ch dob}tek,
Těmto hospodářům se říkalo §edláci,
ženám pak sellf. T},to rodiDy však na
svá hospodářství nestačily, Najímaly si
proto pomocní]<y - čeledíny a děvečky,
Tito sloužící žiIi stále v rodině celý rok
i řadu let, někdy i celý život. Čeledín
Wpomáhal hospodáři na polích, stalal
se o dob}t€k, Děvečka byla k ruc€
hospodyni - \ykonávala tzv. ženské
práce - dojení krav, péče o pra§ata,
drůbež, \aýpomoc v domácnosti. kolem
dětí.,,

Práce V zemědělství byla celý íok,
nebyla žádná a později jen menší
mechanizace. Třeba mlácení obilí se
plováděIo áž v zimě zá pomoci cepů,

Řada ]idí ve Víanovicích byli
kovoz€ měděl€i. T},to rod iny měly menší
výměru polí. otcové těchto íodin byli
často ryučeni nějakén! řemeslu, byli
zaměstnáni u různých firem mimo
Vranovice, velmi často U ČsD, Po práci
a nebo pak jako důchodci se Věnovali
polním p.acím za přispění svých žen
á ostatních členů své domácnosti, Často
jim jako potah stáčily kráW, které
nahrazovaly koně nebo voly, Těmto
rodinám se vcelku dařilo, protože
,,hláva íodiny" zajišťovála stálý příiem
a z málého hospodářství si opatřily
potraviny bylysámozásobitelné.

Pokld nebyI V těchto rodinách
vlastní potah, zajišťovali .jim některé
polní práce sedláci se svým potáhem,
např.orbu, Za tuto práci si nechali platit
D€jčastěji tak, že každá selská rodina
měla svůj okruh kovozemědělců nebo
b€zz€mků, kteříjí sPláceli pra€í anebo
potravinami, Byly to hlavně ženy, kte.é
byly u ,,svého" sedláka z3městnány dle
potřebyc€lý lok, protože Všechny píáce
se,rykonává]y ručně ( protíháVání,

okopávání, §klizeň obilí a okopánin,.),
celý rok kromě zimy §e pohybovaly
v polích kolem Vranovic posta\ry
pracujících lidí i zvířat -takový obláz€k
už k vidění nenr,

Počet zaměstnaných lidí
v zeměděIství s€ v padesátých
3 pozdějších leteclr sIižoval, \6echny
pozemlg v obci (kromě rnalé výměry
tzV. "záhumenků", které byly zájemcům
přiděleny), přešly do JzD. Tehdy byly
pozemlry zceleny do větších celků
(někdy ipřes odpor majitelů)a začala se
uplatňovat mechanizace - tráktory,
kombajny ajiné zemědělské stíoje,

Takó dob]tek byl od majitelů
odveden a chován v kravínech,
v konírně byli několik íoků koně je.iich

chov byl později zrušen, nebylo jicb
zapotřebí, byli nahrazeni mechanizací,

JZD postavilo také dnlbežámu Pro chov
kuřat, v€ velkéD se chovala prasata, Počet
lidí zaněstnaných v zeměděl§tví byl sice
nižší než v PMí Polovině století, ale
objevovaly se Profese, kteíé jsme diíve
neznali, Xroně ošeíovatelů dob}tka,

á podzimní hony na zajíce, koroprve
a bažánty, Této zvěře bylo v lesích
kol€m Vranovic tolik, že v některých
l€tech se tato zvěř ch},tala a !]vážela
např, do Franci€, Hony byly u nás
lYhláš€né, jezdili k nám růzl)ípotentáti,
l cizinci si zde hony předplatili -
nadháněčů zvěře bylo Vždycky potřeba,
Aby zvěř přežilá V zinním období,
muselo se jí zaji§tit krmivo a to vše
obstarávali I€sní zaměstnanci,

V lesích byly Upravovány i c€sty
a chodníl§r, kolem l€sa se sekla tráva.

o veřeiné cesty se ve Vranovicích
a okolí starali cestáři, Tito mužihIoubili
á opravovaIi přftopy a tehdy štěrkové
cesty a silnice. U krajů silnic byly
hromdy kam€ní, štěrku a písku, Á.
cestáři vše opravovali ručně, Tato
plofese zanikla se vznikem
bezprašn]kh vozovek,

přGtě navštívíme vranovické
podniky, které posk}tovaly mnohým
našim občanům možnost obži\ry.
I

dojiček. ošelřovátelek

oPlavářů zeměděls§Ch
stlojů a růzĎých jiných
ptofesí v přidružené
výrobě. bylo porřeba i lidí,
keří \ykonávali Práce ve
ved€ní JZD. Takže JZD
záĎěstnávaló i účetní,
sekletáilry, vedoucí
dzných úseků pracovišť

Práce Podobná
žeměděkké činnosli byla
i Práce v lese, Kolenr
vranovic byl vždy les a ten
potřeboval nejen vedoucí.
hájné, ale i lesní dělnilf
a dělnice, o le§ bylo
porřeba pečovát Ďejen
kolem těžby dřeva a lesní
zvěře, ale hodně práce
nívály i lesní dělnice, Ty
placovály v lesních
školkách, kde Pěstovaly ze
sem€n a řižků sazenice
ýromků, které ry§azovály
v novinách nÍstech po
v}těženém dievě. o oě
musely pečovál - hlávněje
nějaký rok okopávat, abyje
nezahl!šil nežádoucí

zaměstnání
posk\tovaly občanům

Rozlosovóní soutěží lropcrné

olrošní přébot -,,N' tnužstvo

Iv, lřídc, 3lrupfurq B -,,B" ln!žstt,o

23,9, sKVranovice
30,9, sokolRalOide
7,]0, sKVranovice

,14,] 0, sokollvaň
21,]0, sKVranovice
28,,10, TJ i,4ol. Nová ves
4,,11, sKVranovice

23,9,
30,9.
7.10.

14.10.
21,10.
28,10.
4,11,

23,9, sK Vranovice
30,9, sokol Popice
7,10, sK Vranovice

14,10, Dynamo Dmhoec
21,10, sK Vranovice
28,10, sokolUherčice
4,1l, sk Vranovice

sokol Nosislav
sk víanovice
sokolTýnec
sk vranOvice
sokOlVelké Němčice
skvranOvice
slavoj Ve ké Pavlovice B

zetor Pasohlávky
skvranovice
sokol Po!zdřany
skvranovice
sokol stlachotín
sk vranovice
sokol lvaň

SokolNovosedly B sKVnnovice B

Díužstev. Nikočice B sKVranovice B

skvranovice B sokolšitbořice B
sokolstrachotin B skvranovice B

sK Vranovice B Dynamo Ve]ký DVůr

Sokol lvaň B sK Vranolice B

SK Vranovice B sokol Hostěrádlry

zóklcdú žóL, sourěž, §krtt líc B - čúci

wanovický občasnik



zcčcl novrf
šlrolní rolr

V pondělí 3. září byl ve všech
§oučástech školy slavnostně zabá.ien
nový školní lok 20012002. Dříve než
žáci Usedlido školDích lavic, by]o nutné
provést důkladný úklid po malřích,
opráVit lavice, náb)tek a Provést další
opÉWná zařízení školy, ať.iižv budově
mateř§ké školy, v budově U Floriánka,
ale také v h]avní budově školy na ulici
Masarykova. Právě v této budově je
prováděna firmou Japez Víanovice
investiční akce ..plynofikace kotelny",
kerá je před dokončením, Bylo nutné
d€montovat kotel na tuhá paliva,
stavebně připravit sklepní prostory pío

_. montáž plynoq'ch korlů a píovés!

ftop€nářské prace, Píávě V lěchto dne(h
se nová kotelna připravuje kuvedenído
provozu. Celou rekonstrukci kotelny
fi nancovaIa obec vranovice.

V novém školním roce jsme byli
nuceni reagovat na nižší počet
zapsaných dětí a na menší zájem
o navštěvování mateř§ké školy tím, že
jsme otevřeli jednu celodennítřídu, kde
wučUií paní učitelka Anna Kíopáčová
a paní učitelka Kateřina Dlapková,
Druhá třídá je dopolední a Wučuj€ v ní
paní !čitelka Jarmila Dvořáčková, která
je současně vedoucí učitelkou Pro
předškolní {ýchovu. cílem MŠ pro
tento rok je navázat ná zklšenosti
z minulých let při realizování pro8ramu

,,zdravá nateřská škola",
Poprve do školních lavic us€dlo

. dvacet dva žáků v prvni rřídě. sr€iné
iako prvňáčky i ostatní žálq v dalších
postupných ročnících čeká náročná
cesta k získání nových poznatků
a vědomostí plynoucích
vzděláVacího programu Základní školy.
Na prvním stupni \Tčují a funkci
třídnft o učit€le zastávají|

].A, paní Mgr. Romana Nečasová,
2á - paníLUdmila DoIežalová, 3,A- paní
Nl8r.Jana s€dláčková,

4,A_ paníMgr. Petra Machová,5,A,
pan í Lib!še Krejčiřftová, 5, B - paní M8r.
Eva Hnízdová,

Na druhém stupni: 6,Á - paní Mgr.

Jana N4asaříková, 6.8 - pán Pavel Plch,
7,A - paní M8r, zdeňka Ševčftová,7,B-
paní Mgr. Blanka Beňušová, 8,A - paní
Mgí. svataw odložilftová,

8,B, pan RNDi,Jindřich Hnízdo, 9á
- paní Mgr. Marie Lucká,9,Á - paní

Pedagogický sbor naší školy dále
ďoří !čitelé: pan Josef Varmužka -
zástupce ředitele, paní M8r. Helena
Varmužková - výchovná poradlryně,
paní Mgr. Mari€ stekleinová, pan Mgr,
Petr Kadlec. pan Lukáš Uhet
a \ychovatelky školní družiny
a školnfto klubu paníDagmar Kn€bIová
a paní Hana Hladftová.

Ve školDím roce 2001,2002 si
klad€me za cí] realizovát vzdělávací
program Základníškola. připravit žálq
na přijímací řízení, věnovat pozorno§t
předcházení sociáIně patologiclým
jevům. Budeme nadále realizovat akc€
a progíamy, které měly příznivou
odezvu u žáků školy. ve §tejné mře
chceme při§pět k \Yplnění volného

V čelvnu, červenci a §rpnu bylo do
knihovny ve Vranovicích zakoupeno l8
nových knih v celkové hodnotě
2.998,_Kč.

xnihy Pto děri ! ! údcž:
r Joanne K, Rowlingová

- Haíry Potter a Tajemná komnata
Druhý díl a druhý rok pobyťu

neobJčejného chlapce ý bradaýicke
škole čgr a kouzel potyrzuje, že HarrJ
je opravdu kounlník.

l Betsy cinsbur8hová

- DeIíŤn Flipper
Delíni Flipper a Aíodiťg komgródí
s Ýýzkumníky, kteří se s nimi dft,
ťechnické novince dokóžou domluvit.

Jejich přáťektýí ýšak nepřeje podezřelý

,,ochránce přírody"...
l Lenka Lanczová - oranžové blues

Díýčí román oblibené auťorky.

Nouě&i liler.dar.t Pto do§Pělé:
l pavelTouíaí

- Vzestup á pádJlrije cagaíina
Nejvěťší katasnoIy a neštěstí ve 20.
století - Toťo publikace ýěnuje
pozomost přírodním katastrofóm
i ťém, které způsobilo 1elhání techniky
nebo čloýěka. zeměťřeýní, sopečné
výbuch:|, písečné bouře... příroda il,ále
ukazuje, kdo je zde pánem. Ani znómý
Tiťanic není jediným vrakem, který leží
na mořském dně. Také ý ťroskách

času v době mimo \pčování
V činnostech zájmových kroužků
s různým zaměřením,

V měsíci řúnu nás čeká významné
výročí - 90, let měšlan§ké školy ve
Vranovicích, K této příležitosti
připravíme pro rodáky, veřejnost,
absolventy a b,fualé Pracovníky
vzpomínkový program. V této
§ouvislosti bych íád Popro§il a WZVaI
Vás občany k laskavému zapůjčení
předmětů (př. obrázů, medailí, plaket),

které mají spoiito§t § hi§torií školy na
připravovanou vý§tavu.

V závěru chci popřát současným
pedagogům, ale i provozním
pracovnftům co možná n€júspěšnější
školní íok 200l2002,

r PaedDr, Ma§timil Kropáč,
ředitel školy

ziícených letadel vaíme varovóní před

riziky ciýiljzace. Připomeňme si i
největší požóry, epidemie nebo náiilí
na sportovních stadionech . . .

l N4artine - sexuální ástrologie
íajemstyí inťimních vztghů a znamení

Bcl.d. pto dosPělé
l [4alika ouíkir - Vězenlryně
l Noía Robertsová -Veřejná

tajemství, Zlověstný úplněk
l Daniel]e st€elová _ Rodinné album.

Jednou zá život, Požehnání
r Barbárá cartlandová

- králova milenka
l Báíbála Woodová - Doktorka

samánthá
r zdena Frýbová - připrálte operační

sál
r Edá Kíiseová - P€rchta

z Rožmberka aneb Bílá pání
r Rex stout -3x detekivní román
r F, Pát]lWilson Pu§tina

kbírka hororoÝý.h poýídek)

PůičoÝ!í dob3

úTERÝ - 16,00 - 18,oo
PÁTEK - 13.00 - l5,00

Těšíme se na vaši náVštěv!.

Novinlry v ncrší lrnihovně

vídnóvickú óbědsník



Sport cr

od íoku 1896, kdy byly v Řecku
obnoveny olympijské ideály, vzrostla
společenská prestiž těloqýchow
a sportu do záVlatných Dýšek, spon za
tU dobu proš€1 od pionýr§kého ryziho
ámatérismu až po souřasný zkomer
cionalizovaný dopingem prolezlý stav.
Ten, kdo se běžně zajímá o sport
a těIo{ichovu z posledních stránek
novin vnímá pohříchu pouze týsledky,
tabullq. milioDové přestupy, lozhovory
s hvězdami a podobně. skolo nikdo se
však ani na chvíli D€pozastaví nad
skutečností, že pod touto špičkou
sportovního ledovce se nachází její
daIeko tozměrnější základna. Každý
špičkoYý sportove. by1 toriž jednou
pouze jedním z mnoha a ke s\^ým

výsl€dkům se dostal souhrou mnoha

Vtomto maléň zahyšleniby.h se cbrěl
věnovár vzráhůn dítě jako začínaj'cí
spoltovec, rodiče a t.eoéí. Jestliže někdo
může ž t|lenrovanéhó žáka ,}choval
hvčzdU a z PodpniměIně nadaného ale5poň
slušného člověka sportljiciho pró l.dost,
p3k jsoú ró rrenér á ródiče, Polonr Už je|
záleži na vzájemném přibl'žení cilů, iež
lozhoduje o rychló§ri likonnosolibo
vžesrlpu porenciálnilto talenra, Zatinr.o
ďižádosli každého trcnéíaje do§ábnour co
nejlepšicb vý§ledků svých svčřen.ů, rodiče
se! romro ohledu dělína několik kategorií.

l. ExtrénlDi *beobětováni,
V Předýavě budou(i(h milionorich

ťdělků svého dítěte rodiče ročně invesrují
desetiti5ícové částlry na rrenéla, rybáveníči
nejúznějši piísPěvky, Během týdne Vozi
svého PotoBka Po tlénin(ich, vikendy pak
padnóú ná cesrování Po záPasedr, závodech
a tulnajích, V případě, že sé jedná o šport
jako je třeba klasobrusleni, nezbývá často
rodičůn, Dež se i sPřátelit s rozhodčími
a občasje pobósril, Tlák ná psy.hiku dítěte

ze sllany iěChto .odičů bývá enormni. ale
Polze ren, kdo jej lydÉí může dnes
pomýšlet na žisk vavřííů. Dáleko čáýěji
však ryto případy končí těžkýňi neúlózámi

2, Extrémní ignorace-
Rodiče, PoDejvíce ti, kteří sami nikdy

žádno! systemárickoU dobrovolno! činnost
nedělali, sipletou spoítovníodda s iějákým
odkladištěm, N4aximem spolup.áce
s rrenéren je Pro ně zóPlócení členskýCh
piíspěvků. .]sou §i totiž vědoni, žé trénér
nepochybně věnuje hodiny svého volného
čásU dětem hlavně prD svoji zábavu. Proto
s laskavým svoleĎím přes týden poušrísvoje
ditě na tlénink, o vfteĎdú pák, jestliže se
zrovĎa Dejede na ryby, na chatu nebo
k bábičc€je pUýí na záPás čitulnaj, Nikdy
také nenají čá§ osobně se rohoro Poduleti
zúčastnit, o tomto jeý! Ďoho! wprávět
zejména n,enéři kolektivních spoíů ve
větších,něýech, ve všedníden na tréninku
plno, navftend tolik omllvenek, že nedělni
záPas nemá Pomalu kdo odehrát. V případě

Přílišného lozmnoženi této kategoíie
rcdičů kóĎčí tr.néři se svojí čiNroýí,

3, Rozumná sPoluPrác€.
Rodiče nasnlěrujízájem svého dítěte ke

spoftu o nějž plojevilo zájem, áóebo krerý

.jeJim blízký, Na venkově pochopitelněvelký
Výběl není. Během loku dohlédnou
. piipomeíou zápomětlivénN potomkovi
U videa či počítaae. že jé jeho skoro
Povinnost' jít na t.enink, Tito rcdiče rotiž
!ědí, že tlenél musí být na tréninku
!ždycl§, i když se mu zrovna ne.hce nebo
kvůli něm! úž dnes nesrihíe zásázér řePU,
Tentó.lruh rodiřů také dokon.e ví, žé
trenér nemá do družstva náhradnftů právě
názbyt, a próro íávšrěvu babiček načasuje
mimo teímioovoo listinú zápásů, Tímro
Poýojem bud'to dělej pořádoě. anebo
taN Decbod vůbec, dítě Potom velnirychle
požnává, že ná světě exisruje něco jako
zodpovědnost ke kolektivú. My§lím. že pro
budolcí život ditěte tu jde o zřk
chárakerové devizy, kterou již v pozdějším

začátkem každého
školnibo roku začíná
fun8ovat činnost
nejíůznějších klo!žků
á sPortovnícb oddílů,
prosím touto cestou
rodiče děti, aby §i

zpěrně ProĎítli svťú
dosavadoí Postoj
k jejich mimoškolnín
ákriviráĎ, PodPorujte
je. občas dohlédněte
a možná někdy

E Fotbalo|i senioři při zápasu s v. Bíla|icemi 19.8.2001 Pavel šťáýný

ví<ínoicki občdsník

Genercce 3 T

V příštím roce to bude 100 let, kdy
byl v naší obce zřízen obchod se
smGeným zbožím a to na křižovátce
upro§třed v€§nice, ]eho majitelem byl

Pan Toncr pocházel z lvaně, jeho
žena z Pouzdřan, Mánželé Toncrovi
koupili dům č.p, 23 pro syna Antonína,
ze kterého §e stal obchodnik, smutné
je. že jeho život skončil v roce 1909
tragickou smrtí. kdy ve spánku se udusi]
plyDy. uvolněnými z kouřovodu-
Rozhodnutím otce nastoupil na místo
bratra syn Metoděj, kteíý rystúdoval
obchodní školu v uherském Hradišti
a byl příručím v Přerově. T€nto vedl
obchod á ž do roku 1950, kdy s€ rušilo
soukromé podnikání. Jeho věk dosáhl .1
66 let, Jeho život byl naplněn prací
vobchodě,kdeprodávalsmíšenézboží,
ublí, bana á lakry, benzin a měl i sklad
rákvi v mlá.lém věkú 7áčel včelařit
a iako člen včelařského spolu dělal
pokládnftajiž v roce 1920,

Jeho syn, rovněž N4etoděj, narodil
se 1922, Davštěvoval gymnázium, pak
dvoul€tou obchodní školu. dálkově
Wstudoval středně zemědělskou školu
s maturitou v Mikulově. Jeho volbá
povolání byla dána dobou, která
nedovolila tradičně se věnovat
obchodu. A tak v etech ]949 - 1950
věnova] se zemědělswí, kdy hospodařil
na rodinných pozemcích. Nádedoval
vstup do JZD, kd€ pracoval 25 let jako
agronom, vedoucí z€Iinářské skupiDy
s výmětou 50 ha, Po svém otci se §tal
včelařem á již v roce |949 byl čIenem ̂
včelař§kého spolku ve Vranovicích.

Po dlouhé časové odmlce syn losél
s Ďaíželkou Jarmilou se rozhodli znovu
otevřít ob(hod u ToncŇ, A tak starý obchod
zboufali a postavilinoýý. většív modérním
srylu, krerý Uvedli do provozu v lo(e ]994.
Během několika let obchod ziskal stálou
klientelu zákažniků a počet zaměstĎanců se
ryýšilzjednoho v roce ]994 na Pět, kteří se
dnes točí kolem kupuiicích, sortinent
obchod! týoři staídardní žbóží (potláviĎy),
školóí potřeby, drogerie, uzeniny, lihoviny,
noviny a ča5oPisy. Kvalita služebje na úíovni
a mimojiné možnostinákúpú se těšíizájnu
tulistů Ďá cyklistické stezce Bmo Vídeň,
Možno řici, že obchod je zájmeĎ
pozomosti i další 8eneracé, krerá pomáhá

l Z informace pana Metoděj€
aJosefaTonCra



Trcrdiční hody
Tradiční hody uspořádal letos sK

Vranovice, takjakjsme zvyklí 3, neděli
v srpnu, tedy ] 8.,]9. a 20. §rpná.

Již od pondělí ]5.8, záčali
pořadatelé §poIU se stárky chystát.
Posekat trávu. nachystat stoly, lavice,
máju a taneční parket. Původní
betonové teraso již nelyhovuje a již
několikrát se překrylo dřevěným
paíketem, který si pořadatelé museli
rypůjčit od dvou májitelů. Bohužel ho
ale nemohli poIožitved]e sebe, píotože
byl jeden wšší, Položili tedy každý
zvlášť- Takže se vlastně tančilo na dvou
dřevěných parketech, které byly od
sebe oddě]eny. Mezi jednotlivými
parkety ták Vznikl asj metro\,.ý pás

ura v tomto pá§u se Uprostřed tyČila
májka. Byla škoda. že se park€ty
nemohly položit tak, aby byly na sebe
napojeny, takže §i jednotlivé tančící
páry musely dávat na tuto"překážku"
pozor. Jak řekl jeden z€ stárků: ,Je
nutno přizpůsobit svůj stav, stavu
parketu|"

Hodové zábaiy po všechny dny
zača]y ve 20.00 hod, V sobotu a
v pondělí hrálá kapelaJ, Pešla a v neděli
od l5.00 hod, kdy začal průVod,
krojovaná kapela zláťanka. sobotní
zábavu navštívilo asi 660 hostů. mezi
kenými s€ takřka ztráceli stárca,
poněvadž nebyli v klojích, ale pouze
označeni mašlí, KapeláJ, Pešla hráIa asi
do čtyř hodin. Zvolila d]ouhé §érie osmi
kousků. Začala vždy v lidovém r}tmu,

^ 
pak něcopomalého a nakone€moderní
pro mladé. Pak následovala dlouhá
pauza, Možná by§e nezdálatak dlouhá,
kdyby se pod májí předvedli stárci, kteří
se V tťochu pozměněné sestavě
př€dstavilijiž V květnu na rnájové,

V neděli dopoledne po mši
V kostele Navštívení panny [4ari€ vás
§tárci přišli pozvat na hodouý průvod
i večerní zábaw, Průvod záčal něco po
]5.00 hod od ZŠ, kde §e seřádi]o 10
párů stárků a tak jako V loňském roce
pod vedením slečny N4achové
a Klimešové, l5 párů malých stá.ků
a stárek a !ydá]i se po obci, Ási před 18
hod, stárci průvod zakončili na-
cvič€ným pochodem na sokol§kém
hřišti Týmž pochodem pak zahájili
i večerní zábaw. První přišli ,,velcí"
§tárci a po nich stárci ,,malí', kt€ří

a MMdež se baýí hodr 19.8.2001
Nutno připolnen1uť snahu paní Pezlarové zajisťit dětem i dospělým krojoýé oblečení.

vydrželi na hodech až do 23, 00 hod,
kdy se se ]50 návštěVnílry rozloučilijak
jinak, než pochodem, ,,MaIí" stárci
opravdu \,.ydrželi, ale na stárcích
,,vellrýcb" byl. znát únava a vyčerpáDí
z v€lkého vedra předchozích dnů, Ty
totiž po pochodu až na nějáké výjimky
nebylo na pa*etu téměř vidět.
Dokonc€ jeden z návštěvníků žertem
plohlásil, že narok budoujen tiínalí.Až
k půInocis€ stárci objeviliina párketě,
KlojovaDá kapela velmi pěkně hrála
á hosté §e kolem 3. hod rozcházeli,

Pondělní zábava se pro nepříznivé
poča§í koDala v sokolovl)ě a přiš1o asi
220 hostů, Kápe]a J, PešIa opět hrála
v dlouhých sériích, ale tentokrát Volilá
hudbu v moderním í}tmu a ýárci
jakoby chtěIi hostům !]nahradk svoji
nedělflí pasivitu zpíVáli, tančilia hlavně
pro hosty uspořádaIi jak b]^]á pro
pondělní zábavu zlykem bo§é,
trenkové a podprsenkové só1o. Pravdú
mělá zpěvačka této skupiny, když hned
v sobotu na začátku zábaly řekla, že ve
Vranovicích n€mohoú začít, ale pak
nevědí, kdy přestat, Kap€la musela
samozřejmě prodlužovat a skončilá
hrát až ke 4, hod, Pondělní zábava se
jako vždy zdařila.

co říci na závěr?Hodyjsou zanámi.
Pořadatelé odvedu klls dobré práce á je
nutno jim za ni poděkovat, Dftyjim se
mohlo ve Vranovicích pokračovat
v lidové tradici,
l

Redakce obdržela článek. krerý
mvrhuje os!mostatněn í zákládní umělecké
školy Vlanovice s óhledem lra dlolhódobé
dobré výsledky,.Je zd€ úvedena řada žáků,
kteří dosahoýali velmi dobrých ýýsledků
. svým Počtent piedčili i ZUŠ Pohořelice.
která je iidicí s|ožkou,

Redakce chápe návrh ajistějej podpoří,
pók!d budou \yřízeny olganizační opatření,
ekonoĎi.ké olázky, kádrové obsazení, což
je otázkou srárosty a zastuPitelsďá obce.
které toto jednání mlsí lyvolat, Ploro
redakce Požádala pana stalosry o q]iádření.

B.P-

vrjádření starosťy

oťázka zuŠ rcíí jednoduchá. Škola
jako tako\,á se musí řídiť zókonem
č.5641990 sb., kťerj určuje, co vše musí
obec uako zřizovatel) doložit o zpracoýať,
aby bylo fiažno podat žódosť o zařazení

Tofu uraie směrnice MŠMT z kl/étna
leťošnko roku. Zořazení do sítě škol je
íutností, abr sdít poskrtl doťace na plaťy
vručujících, Pro přípravu je třeba delší
časové období, proťože školní rok se nekryje

ZasťupiťelsŇo o ýěci několikrát
jednalo, ale zatím neílošlo k rozhodnutí

vrcnovice

vronovick), občdsnik

Mc



Cylrloturist lrrouželr klub důchodců
klub dťlchodců na své členské

s(hůzi 9,9, odsollhlasil akce do konce

l
I

6,10,, Čalovo, zájezd na koupání
l6,10, Khlbovna KD, posezení

4,12, Khbovna KD, N4ikulášský
večírek

28.]2., §ilveÝí

Výbor KD Uvítá každý
zlepšení činnosti kIUbU.

l

Dávrh na

R,B,

cykloturisti.ký kro!žck zŠ vranovice
- n. kolech údolí Bobraly k Hypcmově

Běhenr nrinulého školního loku 5e
křomé .elodenního Pěšího\ýlel! ná Pálav!,
o ktelém se psalo v předešlém Víanovřkénr
občasniku, uskulečnil dalšíc.lodennivýlet,

Tohoto tileru (20, května) 5e opěl
mohli zúčaýnřizájenlci,ktcříóejšoúčleny
kroužku, Je potěšitelDé, že se nékolik
zájemců dostavilo, Nebyloji.h tolikjako na
pěším yýletě na Pálayu, ale třináciúčastnftů

Vyjeli jsnre a hezkého Poča§í. které
nán lydrželo celý deD. Ve Vojkovici.h
začalo múné sróúpáni, jež pokíačovalo až
do syrovř. Z télo vestic. seješrě sroupalo
doořechova,SkorovšichnikoPec,,chválili",
U koýela bylasvačinová piestávka, Přiklelé
§e nabraly další síly, Ncbyly VšJk tolik
polřebá jákó do oiechova. Plotože rrasa
pokŘčova]á sPňe klcsánin, Jedno velké
k]esání bylo hned Po svačině, a lo sJežd do
údoli Bobraw, Túto část trasy si L]časlníci
opíavdu Pochvalováli, Kolem říčky BobR!],
se jeb dobie a okolí cesry snad nikóho
Dezk]amálo, Těšně pied Zelešicemi jšne
plojížděli oblovskýlr gránodioíitovým
lomem, Po sjezdu z této obce se Už óbjevik)
městečko Modřice a centíunr olympia
§ hypermarketem HyPernóvá, Plávě zde
jsme zapaíkovali a ryhlásili Pólední
Pieýávku, Učasrní.i §e rádi odpoutali od
svých kol a někteři z nich se nech.li zlákat
útrá.eíid ve zdejšich .,obchůdcich",
odPoledne šc Pokla- čolalo Po Pěkně
upíavenéJantalové srezcc od HypelnoVy do
Rebešovic a dál silDičkami do Blučiny, kde
Piišlo vhod občeÁtvení v jedné zahrádni
restauŘCi, Po lnálé piestávce
v ZidlochoVicíchjsme Už dojíždčlidonů, Pó

úerý.h 60 kilónétlech většina r]čaýnftů
ne(íti]a nijak velkou únávu, Navíc o dobrou
nál.du všech 9iletníků se srálal p.n Jiií

po cestě se celkenr hodně loril{l,
Protóže po !],voláni filmu byl o íotografie
velký záJeD, věříme, že nJ !úto akci budou
účastniCi rádi vzPon]inat,

chtěli bychom také upozonrit na

Plánováné ce]odeDní Výlety ni měsíc záii
á řijen, ktelé se uskllečni PoUze za dobrého
počási, Příp.dni zá]enci se nroho pijhlásit
na lelefonDím čísle zŠ 1433 l ]o),

t6. září _ cyklktický lýlet k pr-
vDínu !./ročí otevření stezky Brno
vídeli v Novém přerově

23. září _ Pěší výlet na novou
rozhlednu ve veselici u Blanska

1do Blilrska vlakem)
7. října _ cyklistický lýlet do

Telnice, sokolnice a Kobylnice
2t, řúna _ cyklistický qilei do

Velkých PaVlovic,
Podlobnější iníonlace naleznete

v čásopise cykloturistický kroužek zŠ

Dn€ 25.7.200l přijel do Víanovic
do (hrámu Nilvšrivení panny Marie
novokněz PaVeI Holešinský z Múrěnic,

]ménem všech farníků popřáli hodně
zdmví a boží milosti pani učirelká
Koubková a paDí L.lngová. Mše svaté se
zúča§tnil VeIký počet fanlíků ják
z V.anovic. tak i 7 okoh]i.h ob.í Mši
svatou sloužil novokDěz spolu
§ Vranovickým farářenr p, sommerem
a knězem Františk€m schDitrenr ze
Šakvi€. Po mši svató Pavel Holešinsloi
udělova1 novokDěžské Pož€hDání,

l voitěch Helikar

l Jindřich Hnízdo E MDD Akte rybářů, souťěž n]ódeže

.l

Nóvštěva novo}něze

vídnóýiabÝ óbčdsfík



Slrcrutslrý oddíl
IAGUABI

Váženi sPohlobčané.
jak j5te již z dadpisU

PozDa]i, buduváN oPčr
Povidat o našem
oddí]e, Dozvite se ýše,
co Dového sc za ry
Posledni měsíce, kdy

o našem oddíle ryšel po§ledni článek n!
srÉnách Vranovického občaJlftU, v oddíl.

celé ty posIedníněsíce 5e každý lýden
pokraaovalo v družiDových schůzkách Vlků
GtaÉikluci). Mčat (menšíklUci) a Ještětek
(holky) a sáňóžiejňě jednou zá hěsíc to
byla sclrůzka oddi]ová, za znliDku stojiráké
obnova díužiny holek veverek, Iedna
7 vřrii.h .k.í kréri §p kónili ná ?)i';iikl,
pNnilro jani]ro nrěsíce byla oddilová

^yýprava s běžkaminaVysočjnu, celý zbytek
Jřezna jsile šc piiprá!óvali ná svojsftů!
závod, na kterijs]ne se rydali i, dUbna do
Ďedalekých Kiepic, v tonhle kole
svojsftov3 závodu sc naše dívaí družiná
Ještětek umistih na velmj Pěkném PNnínr
mistě . .hlápe.ká drúžiĎa Mků na čtvItén
mistě, závod obsálroval růzDé soutěže ale
předevšim to byli soutěže ze skautské
ainíosri mpř, šilróvání, signálizac€, píáce
s mapou, zMloý dřevin a bylin aj, KoaccD
měsíce dubna se konalo díuhé kolo závodu.
Ale renrokrát se bó neúčasrnili jen skáúti
z našeho střediska, ale z celého okre ,

Nakonec se na pohansku, kde se závod
konal, sešli skauii a skaurky z Břeclávi,
Mikulova, Křepic a VlaDovic, Závodu se
účJ§tĎili tři hlídky skautek a tii hlidky
skauni, N3konec to doPadlo rák že naše
holky obsadili třetí nísto a kluci druhé
nísto, DrUhýň míýen si kluci zajistili
postuP do tieriilo kolá (ták rysoko se zá

^ celých deset let Víanovice ještě nikdy
nedostali), ktelé se konálo v RáJci_Jestřeb',
ZdeFme se ze tiiceti šeýi lnht Unlíslili ná

wnikajícím devátén mistě,
Dalši včlši ák.e ĎJ kterou jsme byli

PozváDi byl vftendo\i ýaz skulek a skáutů
brněnské diecéze naz]ivaný skaušký nráj.
L.tos se tato akce konalá nedJleko
městečka Polná u]ihlary, PllrovániPo okolí
bylo tentokrát ve znamení cest sv, Pavla.
Věřin že se ráto akc. všeĎ lĎila. že sejiž
vši.hni těši M skaUtský Podznn,

Na počátku ýpna začal již dlouho
očekávaný tábol, na který jsme §e již celý
rok všichni těšili, Letos náš oddil lábořil
u vesnice Újezd u Rosic. celýCh čtrnáct dní
jsDe rráVili v Primá plosrředi n. kí:lsné
i když mí.ně PloDtáčeDé lou.e, ále hlávně
5 dobrými piáteli. osazenstvo tábora bylo
rózděleno do pěti dfužin - dloú díužinek
v]čat a tří dtrlžin skaulů a skalrek- celý
tábor probíhala velká tábotová hta,
Jnenovala se srávb. xáĎJdsko - pacifické

vrunovicky občasnlk

tr Ánlťkliý holiaá hrad Pe ÉLejn

želcznice, Plo mládšíbyla nachystáft hla na
motiry z Knihy džUn8lí o životní.h osudech

skolo každý lečer §e konlrl táborák a
u něj se za doProvodu k}t zpívalo dloUho
do noci, za nepiknivého počasí ve velkém
ree pee, Nedálekoú vodní Ďádíž jsme

ryužíVáli k vodníD spoíůnr, Na konci
táboía se ani nikonru nechtělo vŘcet do
svý.h domovů, N.konec všichDi odjeli plni
nádhe rých vzPonríDek a krášrýdl zážitků

Tábor skončil . šním i §klutský íok
2000/200l Ale ro ncvádí Na 7aaárkll

školního íoku se náš odd'l opět sejde
v klubolnč, áby zahájil nový skáút§ký íok
a to rok 200l/2002 a doufejme, že bude
stejně tak phý skvělých zážitků jako len
Ni,lulý, Ná závěr bycb chlěljenom dodat. že
U nás rádi a nrile UvitáNe jakéhokoli
noýáčka, Proto kdo by se Chtěl Podívatjak
laková skáurská činnósr ryp.dá nemusí 5e
bát, ptotože každýjc ú Dás vítán,

Další infoma(e o děni v oddile ]e
možné ziskát z ča§ópis! očko sen _ Tan
čislo tři,.jehož lydá ní, byť norně opožděné,
se bl'žiI
I

s výjezdem do Velkého Dvola absolvovali

V ránr.i kuhlnlí ik.. §. l9 alénů
zúčastnilo,ve dneCh 22,.2'1,ó. návšlěv} lekr.
srředišká cDV Pfudké, U§kutečn ili výlety na
hrád Penrštejtl, do Westcrnovébó měsrečka
siklův nlýn a dojeskyně Bal(alka,

z osrárnich ák.í ro bylo:
- sběl šlotu v obci 24,3,

MDD ve Víanovicích a Přibicích 2.6,
práce na údržbé Požálni techĎiky,

vóžení občané.
Sběr koýového odpadu bude

proveden požáíníky v núší obci dne
20.10.200l. věříme, že se najde zase
řgdg ýěcí, nepotřebných pro hospŤ
dáře. Tyto dejte před sýé doíny.

Do obč.snik! přispěli i naši dobrovolni
požánrí.i několika inlonlacenli,

Prun' to byly výjezdy k Požárům,
c.lkemji.h byló ód počjtkú fukú 5:

17, ledna lijezd do Přibic ná Požár
víakového auta (!}]elo 5 členů)

28, dUbna výjezd Ďa póžár fudinného
domkU v Přibicích P. simša l!íelo 9 členů)

25, čeNna Pohoielice zahořen' čemé
skládky(!Tjelo 6 členů)

29, čeNence Vlasati(e zahoien' čenré
skládky lvyjeli 4 členové)

I5, s,Pna Dnn]olec požár obilního
lánu 30 ha (vryjelo 9 čleDťl), \ijezd se

skuPina přijela k Požáru do odrovic.
kde hoielo podmítnuté stmiště.

Dalš' yýjezdy nejsou po užávěrce

V r:imci soutěž pož. sborů se členové
zličaslnili zvlášrni ákce ve Velkých
Němčici.h a Vla§ári.i.h, Nánrětóvé dičení

órnílrů



clo
Nalrizím někte]é dity Š | Po
po vyřazeni vozldla - motoř,

chladlč, komplet. dYeř€,
kapotu, zánovni pneu, zadni

§k|o a dalši dilyz t/ýba}a.

T€l.: 433 4l a

váženíobčané,

dne 1,10,]9]i byla apočata výuka
na naší nové měšťanské škole.
Vwžívijme tohoto 90,ti letého výročí
k menší oslavě dne 13.10,2001, kdy se
chce ukázatVeř€jnosti, našim občanům,
úroveň školníYýt]ky a podmínky, které
mají dětiVe škole v současnosti,

Při této příležito§ti zvem€ občany
ina mši§vatou, kerá se koná v9 hodin
á znovuposvěcenínášíškolyv l0 hodin.

V píogramu je prohlídka školy
á vzpomínlry pamětnftů, souběžně od
14 hodin je sportovní akce pro školní
mládež.

a _AJ"t"*"i
Kopřiva Daniel
Holešinský lv4artin
14azuchJiří
Rapcová Adéla
PetrášováJoseíina
Koz]ová sábiDá
Hochmánová veronika
stankovičová Nátálie
Karpfiková Knrolína
zeklová Marie

O lL*
záblacký]án
čevelová Růžena
strouhalJiří
Režná zdenka
Brlik Frántišek
Hal.mka Milo§lav

o '?7,-;o"; 
^";nl,t"i

_ kateřina zemánková
zdeněk cotMáld

- květoslává Dóléžalóvá

.]ako stalo§ta při prodeji hosPody
u nádíažíPanU Losovi záhrnúljsem do kuPní
smlouly přánío zachování sálu pro kulúítl
obce, oPlá% §távby ,yžádala si nnoheD
wššínáklady a Po otevření ho§pody U Fialů
na sál už n€zbyly Peníze, Bylj§eĎ z toho
velni sDutĎý, neboť existence tohoto sálu
a jeho !]!žití pro znovuzrození divadelních
o.hotní}ů ve Víanovicích, pló společenské
zába}y á dálší h]Itumí Pořady jsou

Dlouho jsem chodil kol€m, ale nic §e
nedělo, až letosjsem zpozoíoilal zazdíýálí
bočníchoken. Nedálo mitoá pln zvědavosti
j§em navštívil Pana ing, Veselého -
provozovatele tohoto hostjnce, Přral mě
velni Přátehky á ukázal mi všechno, co se

Zhrneme-li jeho snahu, je možno říci,
že se UděIaIo mnoho práce, aby setento sál
znow otevřel, od omítek, toPení, el.
instalace, Po Pulty, barovou místnost pod
Pódiem a další píáce až Po úPrávu podlah,

rydálování a ,fbavení mistností, keré
budou následovat. odcházel jsem velmi
spokojen a ři]<aljsen si, že se přece někdo
našel, co zase něco Pořádného udělá Pro

Mrzí mne, že nám nemobl říci přesný
ternín ot€vření sálu, ale slíbil, že to bude
neipozděii do konce lok!,

Mydím si. že to potěší i vás občany
nladé i starší - a že si najdete z PrograDu
tohoto podniku Pořad, na kterém se

l ŘeditelzŠ

Přeji Du hodně úšpěchu.
I

Upozornění:

Veřeiné zasédání oz 9e koná
,l7.í0.200í na oU.
zve staro§ta obce,

Našich dopisovatelů není nazb}t
a vážíme si každého pěkného článku,
kteíý lyjadřuje život a zajímavosti na
náší vesnici. Naším zájm€m je podat
občanům informac€, seznámit je
s děním v ob€ia mladým ukázat,jak se
dříve žilo, Jsme si vědomi, že někeré
situace, události mohou podléhat
osobnímu názoíu, není však v silách
redakce prověřovát jednotlivé články,
události přes další občany apod,
Zárukou pravdivosti je podpis pisatele,
Nelz€ lylo!čit ani články tendenčně
zaměřené, zvláště k dobám dřívějším,

Časopis, který vydáváme, by měI
být především svědectvím své doby _

doby, v jaké spol€čnosti občané žijí
a jaké kulturnosti do§ahují.

Děkujeme Vám za porozumění,

B,P.

o k;".t"i;"bil""
říjen - prosinec

Faronová Marie 75
Kelblová i,4ad€ 60
Ljtalová Marie 84
Rujzlová Božena 75
odehn3l8ohudav 82
Furchová Mari€ 80

RausAntonín 70
šebková Ludmilá 91
8LlchmajerováŠt€fánia 60
Pucová Marie 89

HásieberJiří 60
Trublová N4arie 70
Hasi€bér FráĎtišek 65
VitásekJosef 75
V€ntruba Vítěz§lav 65
Ha§ieberová Marta 60
svobodová tvlilúška 60
Fiemová Marie 60
Fiema Frántišek 65
kotačková zdenka 70
Patkajaroslav 60
Dlapka viktor a4
Kimešová ]\4arta 88
Kíejčiříková Růžena 60
Trojanová Anna 75
kozlová vla§tá 7s
Kocmánková Anná 60

B.P,

ot .gv.r textu ě. 2 - če!Ýen

v článku Legionáři ýe vranovicích bylo
uýedeno jméno, které md znít Rudolfa

Juíičku. v článku K historii vranoýice
v ťexťu má býť ... do roku 1948 nebo l 949.

Tímťo se omlouváme za chybičkr.

vt@lcb obcalon |ód'ala 0|J v@arce aa^a aaalce-fril|diffi-díiií§ .

lna Banuňr Pž24, kýup,e 
^ilgl 

LLda á úaoalaa č]el\ aoahl nú 1,4','a Dňfrbla, Ma]la co],ašova,
qdúnóáEi]pld cPhá .- 

^l 
wthlz, odL?Md 1993 Ílrlo1bla|nÁuJ nslaqdn,vftmýcPfu? la 9.20al

lJáÝaka dalšlb čhh k 3a 1 l Ža01 hegbtovém El- Egion. nzwje 0k ú B lecliý. Begistaěni éls]o: 37 0a 101 97 .
Náklad 4aa ks Nepíošla h4koÝou úuavou Výfuba: lisk - ,aék, E].: a626 l 425 897-
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