
čísLo 1 . BŘEZEN 2oo2. OENA5 Kč

slovo stcrros

Na čistírně proběhly kompletní
zkoušky, po od§tranění několiká
menších závad přišla čistírna do
zkušebního provozu. Na základě
provozního řádu s€ provádí každodenní
kontrola. kde §e sl€duie Drůtok. nárůsr

- r."r,l. "i, lirma lydrorech, která
provedla dodávku technologie, odebírá
pravidelně vzorLf. Protože se jedná
o biologickou čistírnu, je třeba zajistit
přísun biologického materiálu, Dnes je
napojeno cca 60 domů z 700 možných,
Věřím, žeják to dovolí počasí, napojí se
další domácnosti a přispějí tak ke
zlepšení životniho prostředí v naší obci.
zastlpitelstvo obce připraví ryhlášku
likvidace odpadních vod.

Další akce, která má vliv na životní
píostředije plynofikace obce. Ákce již
byla zkolaudována. ale neproběhlo
]€sre zaverecne lynoonocenl !,]Jcl 5lZť,
které by mělo potwdit snížení emisí
produkovaný€h obcí. l když došlo ke
zdíažení plynu, myslím si, ž€ náWat

^ 
k tlhlínenínútný, protože c€noyý rozdíl
není zase tak wsoký. Jeden z důvodů,

pročJMP přešlo na účtování v kwh je.
aby bylo možné porovnání hlavně
s elektrickou €n€rgií. cenový rozdíI je
asi 20 - 30 háléřťý kwh ve prospěch
plynu, Rozhodující jsou tedy vstupní
investice (výměna kotl€, popř.
radiátorů, atd,). ávěrečné lyhodno-
cenídotace ze sFŽPje v červenci (2002),

Žádám občany jménem zastupitel.
stva, kteří uvažují o plynofikaci §v,ých

objektŮ, áby toto provedli před tímto
termínem, a pomohli tak splnit j€den
z limitů stanov€ných fond€m - poč€t
napojených domácno§tí,

opět k odpadům -od nového roku
s€ změnil systém placení za likvidaci
komunálního odPadu, Toto řeší oZV
č.2noo1. Další ozv č.3D00l řešíkám
a jaký odpad se smí odkládat, Jednou
z možnosti je popelnice (l10 l), Tato
musí být viditelně označena čí§lem
domu a pokud nemá nalepený kód
z minula, označi ji pracowíci svozové
fiímy Po přiřázení jména (osobní,
napsat na štítek), Kód sloužík evidenci
vývozu pří§lušné domácnosti. Pokjd to

technika dovolí, budou se popelnice
vážit.Jen pro zajímavost _ v roc€ 1999
se z naší obce odv€zlo 454t. 2000
399t, 2001 - 377r.

Po zkušenostech z jiných obcí, lze
očekivat v roce 2002 náíústodpadu (po

zavedení poplatku za osobu), Ke
snížení může dojít|
. \,yužíy;íním k \.ytápění elektřinu

nebo pl},n

. v€ větší míře lyužívat Watné obaly

. třídit odpad (hlavně kuchyňs\ý,
kompostovatelný)

Hospodaření obecního úřcdu
Uplynul rok 200t a bude třeba, aby

oz složilo účty ze §vé prác€ včetně
hospodaření s financemi, Pro informaci
občanů uvádí náš občasnft přehled
o přúmech a !rydáních. Další lYsvětlení
ponechá na veřejné zásedání.

Rok 200l

Příjmy , plánované,..,..,19,706 mil, Kč
- §kutečnost,....,2].106 mil, Kč

výdaje , plánované.,..,.,20,541 mil, Kč
- §kutečnost.,.,..20.]41 mil, Kč

Přúmy: a) daňové,..,..,..,.9, 0l4 mil Kč
b) nedaňové..,....1,478 mil, Kč
c) kapitálové....,......232 tis, Kč
d) dotace ,..,......10,380 mil, Kč

Daňovó příimy: daně z přijmu,
z přidané hodnoty, daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy: sprá\,Ťí
poplatky. poplatek ze p§ů. vstupného,
z ubytovací kapacity, \.ýherních hracích
přístíojů, pronájmů pozemků,
Ub}tovacích a neb}tov,ých prostor,

knihovnické činnosti, prodej€
nemovitostí. Zvláštní položky tvoří
finance z odvádění a čištění odpadních
vod, sběr a §voz kom. odpádů, přijaté
dary, úrokf.

xapitálové přOm}a woří přúmy
z prodeje akcií

Dotace tvoří: neinvestiční ze
státního rozpočt!, dotace od obcí,
inv€stiční dotace ze sátních fondů

víúóvickn óbčďník
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Rozpočtové výdaje
,jsou ňnohem íozsáhlc.jší a ]sou

zdhrnUty do násled!úíCiclr kaPi&n:

-kanalizace a ti ýavba
čisričky..,,.,,,,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,3, l 45.572,

- pozenlní konlunikace,,,,.,,.,.204,488,
- plynofikace koteIen

7,š _._.....,,...............,1.736.29 1,

Mš,,,,,.,,.,,.,,.,,.,,,,.,,.,.830,538,
Knilrovna.,,.,,.,,.,..,.,,.524,363,-
ol],.,,.,..,,,,,,,.,,.,,.,..,.,58 1,855,-

- projektová dokunent.ce,,-,,,6s.] l 2,-

Základní a Ir)ateř§ká škola ,,9,248,570,-

Požární ochraDa.,,.,,.,,.,,.,..,.,,.l07,300,-
ZastuPitelské orgány.,,.,..,,-,,,6l 1,026.-

správa,,,,.,,.,..,,-,,.,,,,,.,..,,-,],303,882.-
odpady,.,,,,.,,.,,.,,.,,.,,.,..,..-- ---269.632,,

shlžby .,,.,..,.,,.,,.,,,,,.,..,,.,,-,,,566,355,-
Ktlltura,,.,,.,..,,,,,,,,,,.,,.,,.,,-,,.,2]3,483,-
Rozvoj bydlení a byt, lrosp- ---177.425,,

ochrana přírody,,,,,.,,.,..,,,,,,,,,,39.399,-
sociální péče,-,,,,,,,.,,.,,.,,- --.--. -.96.1 70,,

a dalši nrenšíPidaje

čerpáno z podkladů OÚ
r B,P.

Vzllikají a Zalrika.jí slftlDy, přicházejí
a odclrázejí i politici- Řada těchto sn?D

ipolitiků dělaji politiku pies peníze

a pro voliče je velmi nesnadĎé vo]it

stránu, dát ji dťlvělu,
Za l0let se naše společnosr rychle

změnila, Rozdělila se do sociálních
vístev a V závislosti na tom, spíše Da

společenském postdvení, 5e občané
řadí do jednotlivých politickÝch sněrů,

Je také skúrečDostí, že v předcho7ínr
údobí se sociálni ob]ast stalá pro život
lidi priolitni a zákládem pro živohí
krédo.I-ide se tak naučililnydet idčlat,

Protoje zřejmé, že většiDá Voličů se

otáčí po ýranách se sociálnim
proglanem a je zřejn]é, že tyto budou
volit. Piispívají k tomu i Určité změĎy

lFlóšni Tříkrálová sbí|ka ve

Vlanovicich proběhla zá třeskutého
nrlazu v solrotu 5,ledna 2002. Tep]ota

sc dopoledDe polryboval okolo - l0" C,

'le 
to nás neodradilo, Do Ulic q,íazi]o

celkem l5 koledníků a 2 členové
doprovodu + dva Dáhradníci.

Jmenovitě| Marie Goliášová, l'ávlílra

Šťastná, Jiiina Hladká, KíisrýDa
Vvbiralová, Klára LaDžhotská, Markéta
valnohová. Michaela Šlancatová, ]ana
Kurzweilová, Radek Šťasnrý. Jan
Valioha, JaD (olčák, Vojtěch Helikar,

v prográmech někteďch stran. které se
dlres oráčí k sociální demokracii
s nataženou fukotl. To ý nilrulých
parlameĎlDích Volbách nebylo,

spoiené vládní strany So€.

demokrácie a opozice oDs \Yléči]o
VedeDi ostanrích stlan oDA, Us.
KDU-ČSL, l když postálení stran
v dDešní době Demá Naso\li chamkteí.
obaáné dají hlas tnkové straně, kteíá
jinr dáVá životníjisrotu v p.áti, vzdélání,
bydlelri i V důchodu. PevDě věíím, že

většiná občanů sVťú hlas nedá krajDí

plavici nebo levici, Volič se musi
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Tonláš HelilGr, lt,ía.tin l(Urzweil, Peť
N.4acháček, Vit RUsňák. Václav, Jan a

oldřich Vybíralovi, Povětšinou členové
vranovického skautského oddílu

Jaguáii, z tolro dva přespolní- Během

dopoledne náhlá Devolnost sklátila tři
Z ná5, Ale nášla se náhíad.. jenom jedna

skupinka ,,Ti'í králů" byla dvojčlenná,
'Iimto bych chtě] VšeN poděkovat
a zamluvit sijejich účasl piíšti íok.

c.lková ryblaná částkJ na letošnin]
rcčtriku byh o vice jak sednr tisic vyšší než
loDi. iiLi 22 955. 20 Kč, celkoti výtěžek
d]iíkÝ blde fuzdělen nášlcdovně: 70x
óbd;í lalni chatity na Plojekry dle
podaných zánrěrů, Toio 5e ale nerýká
Vínno!i., Píotožc ty fanti dFlitrt nemaji,
Proro tato část sbnky Pťúde ni hlavDi

Píojekt obkstni chality Bie.lav a fu j.
dó§.vbaAzylóvého domU ý BieclaÝi, kin se

nrůže do§at i někdo z naši ob.ť, l0"" na

hunanilánr i poňóc, l0". nd lozvojo!ý i{íld,
5x Pto die.ézní a al.idiecézDi.hiriru.
zby|ých 5 x pokďvá težii sbírky. To]ik

Stejně důlcžité jiko lybíaná částka,

nelj důležirěiší. iepřijeriTŤikíálrlvevašich
doneclr, Tan, kde jste nán otevieli. jíne
Ýčfšinou néodóázeli s Prázdnou, ikdyž
hlasivky Wpovidaly poslušNtsi a s,ěcená
kiídá Pomalu docházela, Vjnr všem patii
lPiim|é Pánbůh zaphl á vellý dik, neboť

bez vaši podpory L]y nepoilohlo ani ýo

oldřich Vybíral ml,

volič se rnusí rozhodnout

Třítrrótovú sbírlrcr 2002

vrunovicki, občClisnik



V;ivo! bezpečnostní situcce v lednu 2002

3.1, . oznámeno vLoupáDi do ósobnino
vozidla ni bcnzínové čcípaci sranici
u pásohlávek, Došlo k odcizeni mobilniho
relefonu No(l^ 33l0 PlJr.bní.h kaíct.
dokladů a cižích mčn v cclkové Výši pies
58,000,_Kč.

Téhož dne byloozninreno usn ..ní Is-ti
! zíaněnijednoho s.lete v oliektu soUlcomé
í]rmy ve l43saiicich, Usmrcená selatJ byla

wvržen3 3 9 z nich bylo odcizenó, Filmé
V7niklá škóda 20,000.,Kč,

,1,1, - došlo ke vlouPáni do obřkru
benzinové ierpací slankc v Pohořelkích
s od.izenim labákovýdl výrobků, dálničnich
známek á jiných véci se škodo! lyšši než

4, a 7,l, doilo kcvlóupánído pohostinsNí
ve Vranovicich, odcizeno nebylo ni.,
Poškozenim ýžnikla škod! 3,200.. Kč,

l9,1, - bylo oznámeno slovni i &zkké
naPadťní v pohoíinývi v Polrořelicich,
Trestná činnost tiech Pachatclů 2 Pohořclkjc

Téhož dnc bylo oznám.no ňeoprávnčňé
užní osobního motorového vozidla
v Pohořelicich, Příp3d trudc pi€dán k zahájení

Téhóž dne bylo oznáneno vloupáni do
motorového vozidla v piibicich. odcizcním
PcnĚž€nI93 dámské bUndya dále poškozeni
vó2idla vznikla škoda 8,200. (č,

2l,L - bvlo oznámeno vlouDáňi do
osobniho vozidlá ve smolíně, od.izenim
3utoládh a Poikozením vozidla byh
způsobená škoda 25,000,, (č,

22,I. - oznámenó vlouPáni do
rekleačnino domku ve vranoviciclr, Byl
odcizen fotoaP3rát PENTAX, ýidcokancía
sAMsUNc, počítačová sestava s tiskárnou
PANAsoNlc, kómponentní věž MlNl PloNEER,
repliky bodnýd1 zbÉni, tol€jní púšl.y a d.lši
předměry v cclkové Výii 95.000.-i(č,

24.1, _ bylo oznám€no odcizeni selgrek
a dalškh vě.íz Msič5ké zbĎjnice v Novévsi§e

30,1. - bylo oznáneno odcizeni
profi lových hlinilovýdr Pl.chů, rozPrišovačů
PUK á pláiěných zivlahoYých hadi.
s hliníkoýými koncovkani ze skladu fiffiy
v katasru pasohláveL vzniklá škod3 čini
I7.300,_Ka.

Dálc bylo zaPoaató šetieni daLšich
piipadů Podezřeni z íeýných činů
zDronevérv. schválnoýí mezi přfuUznými
3 jiných piipadů, jejichž de(aily by nebylo
vhodné z dí,vodu.houlo§tivosti zveřejňovat.

ve služebninr úbvodu obvodniho
oddělení pohoiclicc dórlo v l€dnu celkeň
k iedné dopmvni n€hodě bez zraněni ke
čiyřem nehodám 5e žGnĚním a k jedné
nehodě se zjištěný[ požirnn alkoholu, Byl
zjiš(Ěnjcdcn Případ říz.nívozidla Pod vliven
alkoholu, BUde předán k íozhodnuti
spráVnimu oígánu. Šlo o iidiče z okresu

Vc iiťd1 piúÉdech došLo k piedvedetri
osob na přikaz soudu a V iednom připJdř bvla
osoba předvedena PodLc n,esrniho iidu

soúlnné inlotl!.tcc o Ýýv.ii
IrtininclirY v locé 200 l

v íoce 2001 řeši]o obvodni oddčlcní
1,olkie (oo P) ČR Pohoiťlře píorokólárné 334
tlcsrných činů (ó l méné néž v roce 2000)
a 375 přeýupků (o 46 néně) V blokovén
iizení bylo Píojcdnáno 768 přesilpků
a q]olečně s nlmi tedy řešelró celkem 1,143

v oblalti tlesiniho iiz€ni bylo zjjštěno
l73 pa.hatelů a l08 dosud zůstivi nezjištčno,
osta(ní skullq byly odloženy jáko
občan§koprávni spory nebo jnrak lyřizeny,

Došlo k l79 dopriýním nchodám (o 14
nréně), Bylo zjištěno celkem 56 PodnaPilých
řidičů (o 5l vícc),

Druby úestné činnosti jsou .ůznorodé,
nciča5rčii v!ak Dlos!é krádeže, zejnléna
jizdnich kol, klídeže vDzidel, ýloupání do
vozidcl,vloupáni do lodinných domků. mařeni
ťkonu úiedniho íozhodnuti, neoprávněného
Užíváni motořového vozidla, nepl.cení
výživného a vloupáním do objekrů a skladů
firem. Dále jsou ro vlouPini do rekrcičnich
žaiúenía slanú. násilíňezi občany, zejméná

Příbuznými, poškozovátri .izi věci, klád.že
b .vný.h kovů a výížnkwí. Mezi oslatni sé
řadi nedovoleDé ozblojování, PodilnicNí,
podvody, zpíonevčry. Pófuaování domovní
,vobody, vlouPání do vinných sklepů, vodní
pytli.tví, ohíožování pod vlivefi náVtkové
lálkY a dalai. Nechybi ani závažná íestná
či roí jako jsou loupežná PřcPad€ní
alrdíráníá !áké útok náveiejnéhó činitele,

piehled něki.ré sestné činnosri v k,ú,
v.anovic v roce 200l je uveden v tabuke,
Trestých iinů zd. vš.k bylo šcticno cclkeň
,lI (jako v loce 2000), přesúpků 23 (o a vic4
a dopravni.lr nehod l5 (o 3 mónč),

l

vlou9áni do rodinnÝ.h donú 3 0
3 1

vloupánl do obi.ttú lir.h 0
3 o
3 ,2,

7 2

2
3 3
3 3

porušoÝáňl domowl svobodv 1 1

1

1

r kpt, Bc, N4 řoslav Šrěpin ík
V.r]nu.íodd Pnli.i., čR Pohóř.li.c

ýřdDovic,h' občošní&

TříktóoÝú §bitltc 2002

Přehled o \ryb.aDém lriTěžk
pokl.dDiček dle obcív oblastní charitě
Břcclav

0bec výlěžel Ý 1.2001 1.2002
Bieclav- Ladná ]2.897,30 14 038,00
Bieclav
BOi€lice
HomíBojanoV]ce

27.866,70 61,335,90
29.143,50 35,78],00

l/
15-737,10 22 955 20
24,794,50 25,655 90

lMoravskýŽižkov 10 043,00 7,832 60

Veké Něínčice 3] 089 20 29,664 20

Pouzdiany
šakvice
Hustopeče
Ve ké Bi]ovice
štlonce
NikOlčic€
l]herčice
Němčičky
Lanžhot
Pibice

Týn€c
Dmholec

Jevišovka

Doblé Poe

í\,|ik]]ov

8avory

siarcVĎky

Kiepic€
slrachotín

Pohořel]ce

Kobylí
L€dnice
0olniDunaiovice
Hrušky 19,195 ]0 2],443,00
Bíoó nad Duii l 4 27A 70

6,464 00 2142 a0
8,53] 20 8,590 20

23,817 00 20 393 00
68,129 30 70 477,60

/ ]8 033,90
61,985,90 54190,60
15,086,00 ]3 ]00,00
28,476,00 28 430,00

9 039,00 8 383,00
6,376,00 ]3 422,00

19,153,00 17 325,50
]4,7]9,00 ]4 335,00
17,355,10 ]9 239,80
]2,769,]0 ] 1,905,10
6,876,00 6100,00
1,606,00 l
4,379,80 ]0 522 50
3,085,70 2 38],90

10,443,10 9,977,00
23,59],00 29 400 00
5.292,40 6,31],60

10,660,00 9,407 00
9,177,00 ]0,70] 00

13,582,40 ]3,874 80
22,0]] 00 26,769 00
13,740,00 8,416 00
23,800 00 25,500 00

9,539 00
24776 ao
26,000,00
46 859,00
23,8]5,50

/ 16.435,00

cELxtltl 610,911,00 830,333,50

véloění zvytdosli

Na zókladé přóní PhDť. Ev večerkoýé,

Plo.oý ice Etlloglo}iekého úýaýu Mor- zeň-
lnuzea v Brně b!l! paPróny ab!ček pořódó é ýe
vró óýíCkh. ol! vónó( ož dó MósoPuýu a to úd
dob frinulých po soúaý,oý. Na Příspěýku ý
podileli poní Perkoýó 

^. 
Nanečkoýó o.

Bau.hóýó R, DráPó]óýó L. sýýr1 pří,pěýker1
přbpěla i Paní Lore|coýl! v. všú jňdlavorýň

l



zdtavá mateřslrú šlrolcr ve vrtrnovicích?

zdravá mateřská škola znaNená
rTNoření podmínek pro podporu
zdmví a výchovu ke zdlavému způsobu
života V MŠ, protože piedškolní Věk je
obdobin. během Děhož se člověk naučí
5"; toho, co potřebuje ve svém celém
dalším životě především to platí
v oblasti nályků, způ§obu chování
a základů životního stylu,

cilem p.o.jektu Zdíavá MŠ.je dělát
v MŠ věci. které budou přispívat:

], k v},tváření podmíĎek pío
tělesDou, duševDí a společen§kou

Pohodu dítěte v
aktuálního Zdíáví),

trlŠ (poapora

2, k výchově předškolního
dítěte ke zdravémú způsobu života
jednak jsou to nályky a dovednosti
zdravého způsobu životá a odolnost
vůči srresťlm a zdravi škodícnn vlivťln]
(Podporá peíspektivního zdravi),

MŠ ve VraDovicích pod}e tohoto
projektu píacúe již dnlhýnr rokem, Ze
]6 hlavniclr zásild projekttl 

'Zdravá
mateřská škola" si na saménr začátku

Wtyčila celk€ln 1 l zásid, podle kt€rrch
s děnni v MŠ placuj€, V tonrto škohím
íoc€ se zilvěřila na 5 z nich| spoDtánní
hra, VolDý pohyb, Právidla a r]^my.
Prožitkové uč€ní a sPolečenstvi MŠ
a rodiny, Rodiče jsou na tuto
skut€čnost upozoniováni jednak

{í,ěskanri a jedDak časopisem
Barbánek, kteú MŠ Wdává, Plo školní
rok 2001,2002 si uaitelky MŠ zvolily 3

tématá a na .jedDodivé měsíce si
qtyčily ci]. Tak napřklad v měsíci
březnu 2002 je téma svět kolem nás ,
plotidlo8ová p.eveDce (iiformúe
o léčiýých bylil]áclr, nebezpeči poho-
zelrých věcí injekčníclr střikaček,
plechovek,ohrožováníZdíavi alkohol,
kouření itelevize a počítáče ai, a iak s€
V piípadě ohrožení sam i nohou bránit)a
cfl ie Poča§í a přííoda (kde dítě
rozeznává jáké počasi ajaký má vliv na
přííodtl,)

Je to z(ela jiýě zajímaýý á také
náročný projekt, kte,]í Wžaduje
spolupíáci samotných děti, ale i jejich
lodičů. Bohužel, jako aleíká školské
rady při ZŠ Víln. že u Děkterých rodičů
nelze o spolUpráci mluvit. Nelze ji
považovat ani za 1hostejnou, nýbrž,jim
,,hází kla(ky přímo pod nohy", Ano. to
je \,ystižné, Vždyť teDto plojekt už ve
svém názvll nese to, co je hlavni, a to
jsou zdravé děti.]ak mohou učitelkyMs
uvést tento projekt v ,život, když sátlti
rodiče posí]ají do Ms nemocné dítě
(nemluvím o je.jich bezohlednosti vťlči
ostatDím dětenr, Jistě, rodiče musí do
práce, Je ro niči\^i pocit, kdy anijeden
z rodičů nemůže zůstat s ditětem
doma. Ať j€ to užjakýkoliv důvod, měli
by si uvědomir, že zdravíjejich dítěteje
nad všechny píoblémy a hledat
Whovu.jicí řešení plo Všechny, a tím
i pomoci k realizaci tohoto, pro naše
děti, prospěšného píogramu,
rMc

- 11.Iedna 2002 razjíždí 5e práce na kanalizaci

§

vIdnoÝicw občasník

Iloncert žúlrů

Dne 20.]2, 200l Uspořádala ZUŠ
Pohořelice pobočka Vranovic€ Vánoční
koDcert, na kt€Iém se představili téměř
Všichni vraDovičtí žáci. Vystoupili zd€
jako hoýé žáci z Pohořelic, kteří
přednesli skladby na hudební náýroje,
které Dej5ou ve Vmnovi(ích Wučovány,
tj, tlombon a trubka. Naši žáCi s€
představili především hrou na klavír,
housle a flétnu, pouze Jiří Gebauer
předvedl hru na křídlovku,

Žáky při hře doprovázeli na klavír
pan ředitel Komosný a paní učitelka

Jana Černá, na L]taru pan učitel
Komosný, Ze skladeb se velmi líbili|
flétnové duo §ester Bed nářo\^ých,

k}tarové trio U, Kícňaýý, T, Měřin§ký
a N, Měřinská), vánoční koleda od
Votavové {za doprovodu pana učitele
KoInosného) na kytaru půjdem spolU do
betléma, kteroú společně i zazpíVali,
nebo koledy Chríc aby spa1, Naíodil se
Kíisrus pán, které zahrála Š,Jochl'ková,
oVšem nejvěrši úspěch sklid ilo kytarové
duo Nely Měřinské a pana Učitele
Komosného, kteři zahíáli a zazpíýali
písničkU od skUpiny Beades, To nejlepší
Vždy na závěr. Ten večer \,Tstoupil
pěVecký sbor pod Vedením slečny

Jandáskové a zazpívalikoledy Chtíc aby
spal,Jak si krásné neviňátko a Andělé,

Pro Piítomné hosty byI tento Vánočni
konceft §kurečně svátečĎím zážitken,
Možná k němu PřisPěliíakt, že rozdělením
ZUŠ Pohoielice na vlastn í ZUŠ a fteliér ]\4gí,
Kláto.hvi]a v2niklá ždrává riválirá, krera je
kU PlosPěchu zloalitnění výuky samotných
žáků.

Přeji oběma hudebním školám
mnoho úspěchů a tálentovaných žáků.

Mc

a í,í7ýÁNKA
Šochou! oddn TJ saka] vronoýice zw ýkchny
pinkh králó$ka hry ró krajský přebar Ďláde.e,
kteú 5e uskutťční v ýbotll 23. března 2002 od
10.00 da 15-00 hadih ý sále reýoufuce u Fialů.
lhdou ý hrót tryři so,noýatné turnak jednatlivtů

spal.čná kútesoie diýak o klte eolie chlúpců do
10,12 o 11 let, No 2áŘr tLlnoje ýhroj? potron

této akce, sanátor vladihlir schoýárek, zýohfij z0
Dkres Bř.daý, srinl bývolý aktivni šoúnl!,
elhibiční bkskoýou poltii s ýítězkoú díÝii
kakso l. Přijďk Posoudit úroý?ň hry nlladý.h
tol.ntů o póÝzbudit naše borce!

rPš



víra cr moróllrcr

40 let výcholy márxleninismu
za€hovalo v mysli zvláště mládých 1idí
maieriaIi5tické chápání podstaty života.
Do této vklro\Y byl záhrDut mimo jiDé
átheismus, kteď našel živnou půdu
především lr členů strany, Vliv této
výchow se projevoval na pracovištích
i na školách, Tak např. v naší obecné
škole se ve školnínr roce ]960/6]
přiblásilo pouz€ 37% žáků do
náboženství (38 ze ]2], U l. - 5, tříd)
u staíších dětí 189ó l 12 ze 79, x 6. 9.

třídy). U žáků z lváně by] počet 68,8%,

z Přibic 53,5%, Přísnotic 29%a Pouzdřan
8%. Během íoku tystoupilo 18 žáků,
Další roky se stav po§tupně snižoval.

Nebláhý vliv v,ýcho\ry byl směřován
i do oíganizací dětí a mládeže, kde
vJiskře bylo 75 dětí, pionýrů bylo 4l9
á svázáků ]]0. Na škole by1o 17
pionýrských oddilů s Vedoucími
svázáky,

Tento článek nemá napádat
píopágátory atheismu, ále má poukázat
na chaos, který způsobuje ve vědomí
lidí, počínaje těmi nejmladšími.

od §větoyých filosofů společnost
převzala názory, které byly přirozené
a předávaDé z generace na generaci.
Tak bychom mohli rozvádět teorie
sokrata, platona, kteří uznávali
nábožen§kou etiku a božství jako
takové. Naopak u Demokrita,
Herakleita a xeDofana se setkáme
s dialektich/mi prvlq] materialism na
které poukazuje lit€raturá noderního
učení N4L.

Tak vznikl již ve starověku boj,
kt€|íjev€den až do dDešních dnů, mezi
náboženstvím a vědou. ldeali§mus
bojoval proti materialismu a atheismu.

Již Platon \ytváří učení o dualismu těl3
a duše.

starověký atheismu§ byl naivní,
tozvúí se až v buržoasní, záduhou
filozofů spiDozy. Feuerbacha a podéze
v atheisnrus marxl€ninismu, kteďn je
toto Učení provázáno, Ath€isnlus
napadá myšlení člověka. oprošťuje jej
od dUševního života a morálky, včetně
možnoýi nápraqr, odpoutává jej od
Dáboženského Učení, existence Boha,
Krista, směŘie život na nt.te-
rialiýickou bázi se všen]i Iidskími
požitkv a neřády, s koNuniýiclolrnr

učením ustopu.je V současnosti do

Aby člověk posoudilúčelnost svého
života, nrusíse íozhlédDout ido dalších
končin světa, kde najde řadu
náboženství, např, JUdisml]s, lslám,
Hinduismus, ProtestansNí, BúddhismUs
atd. Každé má §voj€ Počátky, svůj kuh,
m}tus. ritus. svatyně, Křesťanství. které
je Dejrozšřenější, má svoji
náboženskou doktrínu, o je.jíž správ-
nosti nelze pochybovat-Je dáno stáďm
á No\r'ým žákonem. Takže každý ten
nábožen§ký výkl3d, úkon, má svůj
\^ýznam pro Věříciho á objasňUje mú
podstatu životá. Víra V Boha, K.i§ta,
který s\r'ým přftláden zdůíazňuje
sínyd, podání, utrpení i lásku člověká
vjeho životě, je vzoíem.

Ze zajímavosti lyužívám některé
úváhy jednoho z největších našich
filosofů T, c, Masaryka. který řiká:

Ndbožanývíneníjen pro nebe,ja plo zťňi
o pro denní ýšední život.

Nábaženýýí kžíšava se jeÝí v n|.ovnoýi

Paýóžuji nóbožehýýi jdko rutňé doýóerí
.luchaýňko o kultuňiho žiýotj, líh1, že
v ňfuvnoýiýidíň hlaýní slóžku rúboženýýí,

Jcžišsloučilláskuk Bohu s lóskóu kbližním.
Ldsko k bližnínu Plotí vůči ýšeň lideň
a národům. Tí je doýíšena víro ý jednoho

boho,jejenjeden Bůh ýšech nórodů a lidí.
Zblžros. je irdividuální,je přnozený ýaý

čbýěka. Mófre róboženrké ťiry, rálddy. loLhy,
ale neňéli blchoň jich bez iry, o ví ja soud,
úsudek, přeý čení ted! činnoý rozumu-

Pra nóbaženskou uýchoýu neýočí jen
ýyučaýórí kótechkňu ýe školó.h,

Ne vědoni. aIe stÉch o budoucnost.
existenci, rodinu. působi] celo! řádU let ná

iada z nich odešla z cíílae a dosud váhá
o návlaru, Rodiče a školá mají díes co
napravovat v toB smyslu, aby společnost
Ďeúpadala norálĎě. lidé pomalu se vraci
k vře á zbožĎoýi. řáda z nich ro udělá až
v závěn, života aje potěštúící, že mezi niNi
isoú i diíve flndovaní Wznavači

fudá občanů pozĎává vživotě iňnoho
stlastí, neštěstí. nemocí, problémŮ.
s kterými§e dokážílarovnat ,.. nebo ie řešit,
mají své zázemi, víru v Bóhá a seb€, řada
z ni(h t}Ťo těžkosti neunesou a UtlPení
pod]éhaií. Vtomto směru se nus' každý nad

wdnóýiakí óbčdšník

B.P,

ll)

opět ve Vrcnovicích

V průběhu minUlého íoku doš1o
k ustanovení zájmového spolku
vranovičtí vinaři, V nrěsícičeNnu 200l
se sešla ustavující členská schůze, která
také zvolila členy \ryboru a reviuní
komise, Předsedou se stal ing.Jan Šich,
výbor je s"ti č]enný á revizní komise
3,členná . V průběhu druhého pololetí
došlo ke všem formálním úkonům.
které j§oU nutné k zaregistrování nové
organizace, V prosinci byla svo]ána 1,

členská schůze, která byla §pojena s€

,,svěcením" mladých Vín, V současné
doběje zare8istrováno cca 50 členů.

Výbor oryanizace pořádal v měsíci
lednu a únoru 2002 dvě školení
de8u§tátorů, které jistě přispěje ke
zkválitnění hodnocení vín při pořádání
tíádiční Výsta\,y vín, která se uskuteční
9, března 2002 Ve ]4 hodin v sále
sokolovny.

cíleín č]enů výboru a €elé
organizace je zajistit odbornou
podporu při pěstování vinné ré\,y,

pořádání odborných exkutzí a v nepo,
slední řadě přispčt také ke kulturnínu
lYžití všech přáteldobrého vína.

r J.H,

Vzpornídrc

l 7, březná úplyne ]52 let od narozenÍ
našeho pNního Prezident3 Tomáše C,
Ma§áryká- zá§loužil se o vznik naší
lePubliky v roce l9l8, Mě1 ve]ký vliv ná
Ýeieiný život- udíželsiho svou piřozenou
mravní áutoritou a vlivem pólitickým,
Abdikovalv roce l935,
l l0, březná 1948 zenřel če§ký diplomat
a politik Jan l\.1asaryk, syn Tomáše
G,Ma§aryka, V únoíu l948 se stalministlem
zalrraničí v coi§Valdově v]ádě, Jehó
plomllv], Ý londýnskén rozhlasu za ll,
světové války byly rydány kDižně pod
názv.m ,,Vólá Londýn".
Zemře1 za dosud ne!íasněný.h okolnoslí,

l



la"inosri ,.c-ashúní občcnů ve Vrcrnorricích

Také dnes §e podíváme do dalšího
yýzDamnélro průmyslového podniku

u nás ve Vranovicích , který poskytoval

možnost zan]ěstnání našiDt občanům,
Vranovická íruta byla založená

v roce 1947, kdy podnikatel p.Celnaí
z lvaně koupil od t€hdejších nrajitelů
manželů Krátkých jejich podnik * byla

to ParĎi pila a Výroba ceme,ttovébo
zboží. Táto výroba byla ve Vranovicích
od roku ]910. Pan celnar teDto podnik
přeměnil lla konzervárnu okurek,

Přišel Únor l948 a konzervárDa
byla znárodněná a začleněDa pod

národní podnik Fruta Brno, Tomúto
podniku vránovická plovozovDn

Dáležela až do devadesá§ých let

minulélro stoleti, i když s různýD}i

reoígaDizacemi se zařázování íněnilo,
Byl to pobočný závod Fruty Modřice,
několik let §amostatný podnik- Později
patřil k Frutě Podivín a pak Lednice.

Provozovná Fruty byla v posledních

letech svého rrválri znač,tě

zmodemizováDa. Existovala zde jídelna

(íd]o se dováželo), sPolečenská
místnost, kotelna, čistící staDice,

administlativní budova.
Nosnýn pro8.amenr naší ljruty bylo

konzeryování zelenúry hlavně

sterilovaných okurek ZNoJMlA, červené
pápriky, zeIí, různých sa|átů (haDácký,

španěl§ký, motavský, čalamáda, Halali,
pikantní směs FRI]TKÁ aj,), Také se
zpracovávalo ovoce - angíešt, třeŠně,

merulikY ai.
Slroliny §e dovážely dřive přimo od

Pě§riielů. pózději ž ústiední třídirny
z Ledni.e tám byly dováženy ze
zemědčhkých závodů v okrese Břecláv,

obalové sklo se dóváželo ná paletách
po zelezni.i ze sklaren z K!]ovJ a DUbňan,

ale iodilnud, z vasvnů z v6novického
nádlaži ;klo Pak bylo do Frúiy naváženo
nákladníN aureN píácovnfty Fruty,

KonzeNové p]echovky pocházely, různých
tuzen§ký.h Podniků,

Elektlická energie byla odebírána ze

sokolnické fozlodny Přes transformátor

HDědé úhlí Pocháze]o z Móslecka,
pohonné hmoty a mázadla z Podnikú
Benziná, Pitná voda ze skuPiDového
vodovodu Vránovice. Poliebnoú páíu

a reP]o wróbila misrní koteln.,
Próblémeň Fruty byly odpady,

odpadová ýoda s piímčsí zbytků lovin
á nálevů šla přes čisličku, ale ra nestačilá
teDto odPad čišiil a tJk byl znečišlován

mistní Potok, který odPad odváděl,
Nedokonale \ryčištčná odpadová voda

v poto.e silně zaPáclrala á zamoiovála tak

Přilehlé ulice, Potok se také zanášel,
záŇýali občas núsel být \rybaglovjí,

DJlsN PíublcNem byl PoP ťk á sazť
Bvdl.nl v úIoll Fíu§ lal bvlo obcanůň

odPadem byla i škvám, Ta vělšinou
končila u mhnrich obylaiel nó piípÉvu
lehkých betonů. různýCh výPltría navážky.

Ploblém byl i se sklcDěnými stiePy -

iodnik zaDěšilrával (náPř, v rcce l976)
86 žánrěstnan.Ů, většinou to byly ženy,
MUži Působi]i Pieýážně jiko úd.žbáii,
odstÉňovali nejen nizné poitlchy. závady
všeho dtrlhu, ále nlseli umět postavit a

seřídit celé výtobní linky. Žeuy pracovaly
pí mó ve ryíobé jako kunzenaíLy - lnnohé
býly VryuceneJi e Pak \ expedtri lepilv
etikety na konzefty, balily výrob§,

o kÝalirě nálevů, í ,ovin i hotoÝých

rircbkŮ se staruly zaměšnánkyně

Hotové výíobky byly odváženy do

velkoobchodnich šk]adů v celé repúblice,
lnaórá ajstPutoÝalá iza hranice, nejen

do Evropy, ále ipřes oceán,
Výrobky se ryvážely Po železĎi.i. ale

v pozdějšich letech §e objevoýáli ve Frúlč
i celní.i, kteři zásilky do zahráDičí
lyb.vovali přímo v zlivodě. odvážela je
mezináíodni PřePíaÝaTlR.

Dlóuholeťým vedoúcíN vraóovické

Frury byl pan FŘntiš.k Komínek, kteíý
dójižděl od roku 1958 .lenně z BlúčiDy,

Frita zanrěstn:ivala kromě víanovi.kýclr
občanů i občány z okolDích obci, Do.jíždéli
vlákem,ile i na kole.h. a to i za lGždého
počiší, Řadu zanrěstnánců přeplávoval

autobus - Děkolik let bylá U Frury

iautobúšová zastávka,

ZájímaVá číslaI

objelJl fýroby
2,5 mil. Kčs]953

l963
l973
1979

Plůměnrý výdělek.
rok ]953,..,..,_,-,-,,.,,.,_,,.,..,,.,,700 Kčs

rok 1979..,..,,.,..,,.,..,,.,,.,..,..,,.] 800 Kčs

vranovická Frula zaíikla v devá-

desáťých letech minuléhó stoleti, Na jejiň
míslě Dyoípůšobífi rná Atrax Met3l Morava,

,4,5 mil, Kčs

.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.l4,0 mil, Kč§

-,.-,.,,.,,.,,..,..,.,,.,,..] 8,5 mil. Kčs

l

Vónoční pósmo

Pospěšme k BetIénlu, k děťátku

nralénru, hvězdička svítí Dám tmou,.,
Těmito slovy nás zva]plakát naVánočIí
pásmo, které plo nás piipravila ZS
Vranovice dne 22.]2,200l v.esta raci

LJFinlů.
žáci Zš pod vedením slečny

Machové á klimešové zrvánili vánoční
večel, kreíý společně u vánočního
ýromečku trávila rodina a tatiDek
lYpráví á děti poslouchají.,.

Iho§ré sejenom Dadšeně divali na

biblickÝ příběh, ralleční doprovod
a posloúchali koledy a vánoční zpěq
rak je žáci lracvičili.

Byl to oplavdu velmi pěkný večeí.
V plně obsazeném sále bylijistě všichni
zcela spokojeni a všem toto Vánočni
pásnro přispělo k přijemně strávenému
předvánočníliu času,

Dén fict€k

č6 se vleče ponlalilku,
když se těšíln na tr,anlnlku.

voňavou kytičku jí dám,

řeknu,že ji róda mán1.

Tato plostá dětská říkanka nánr všem
napo!ídá. že l2, kvěnra si přiPomeneoe
Den nratek den, kdy naše nanlinky
. babičky oslavi svůj svárek. zJ veškeíou
jejich Péči jin liDujeme álesPoň málou
kytičku a Poděkujeme, Ná nnrohé, krelé už
nejsou mczi námi, s lásko! a úctou

l L,D,L.D.

vrunovickj občgsník



Slrcutslrý oddíl JAGU

Drázi řenáii tohoto občasniku,
Dříve. než odsoudíte rento článek z3

iUdDý, čtěte pro§íh dá]e. N3 záčátku bych
vá§ ráda upozo lila, že ne Přiliš časro mám
Dožnost psát do veřejných listů, takže nyDí
nnou Ďaličko Cloumá rriha. Nicméně -
by]a bych ráda, kdybyste se nohlidozvědět
něco o našem oddile,

školĎím lokem náň začal nóvý
skautský lok, Ten jsme slavnostně zahájili
], óddí]ovou schůzkóú. DalšítýdeĎ se začali
rozjíždčr naše družiĎy, začaly opěr
díužinové schŮzky, na kteďch §e všichni
bavili při bezvadný.h hrách, Tóké óÝšenr

-nikdonezápoĎnělmskaUrskoúdovednost,
Největší Ploblém néla a ještě poiád má
chlaPecká družina Vlků, Tato družiná se
totiž Porýká s nedostátkem kluků, chodí
ske po našíob.i plno skupinek kluků ať iiž
tě.h srárších nebo ,nládšich. Z někeďch
z oich by byli velmi dobří skáUii, ale,,drtivá,.
většina z nich §e bojí k nám přljít, mají
srrách, že by se jim hohl někdo póshivat,
že Právč ón se Při&I ke skautům, Není se
ovšenr za co §ťydět, je to mĎohem lePši, než
tlávř klásné dny svého Dládí rysedáváníN
U televize, u počítače Ďebo celé dny cbodit
bez.i]ně ulicemj s Parroú. která !ž oplavdu
neví, co by hóhla dělát a ták ridšijen chodí
á přemýšlí, co by zas nohló provést (tímto
chci Upožorlit na vándaly, kteří nelstále
ničí naši nedostavěnou klubovnu), copák
i ry chceš žit tákóvým životem? Pokud NE,
tak si zj isri, kdy bývaj í skaltské schŮzl§], To
si důžeš zjisrir bUď příňó ! něiakého
skaulá nebo sk llkv, každý z nich ti úíčúěa milerád porádi. Dal;í infor;ace můžeš táké
získát na naší oddilové nástěnce. která je
umí:stčná ý okně nístní knihovny, nad
kterou je ráké naše klubóvna, XÁŽDÉHo
nového člena, kteď se Přijde alesPoň
Podívát ná něktelou scbůzku, zde velmi rádi
lvítáne, Tato pii]ežitosr se ťýká nejen
chlapcó, ale idívek,

Náš oddi] Přes zimu nelpádl do
spánku, neUstále !]aÍjí hólečnatoU činnóst,
krerá byla nnrohdyUžitečDá ipoučná, Začali
jsme akcískaUtský Podzin, krcrá se konála
28, 30, záií2001 ve sirížku, Téro ákce se
účaýníme k.ždý lok, Na akci náD Poča§i
Přálo,jen nocibylyo něco chládnější, NUžc,
nedivte se. vždť byl podzim. J3ko tJmčjší
útočiště nán posloužilo ókolífary, kdc byly
Posráleny stany všed] účástnftů z celé
b!něnské diecéze, Akc. še velice !}dJřila,

V dobč, kdy se vzdudlem nesla sladkli
vůnč tlcjicí}o l]slí.jšne se\ydalinJ výpravU

dookolí našehokráje, Někteřízasvčcenciji
naz]ivali,,Divácká vlchoviĎ.,,. Proč, to sc mi
žjistit nePodJiilo, ovšem i pies tento
,,taj€mný ná,cv,, měla výprava úspěch,
z kobyli, kám jsme do.je]i vlákeň, jsme
pěšky šlapali Po všech lesnich i polníCh
CesričkjchdoHusloPečí,odkudjsmcjelido
,,íodných,, Vranovic. Až Ďěkdy budete mír
cestu z Hu§topečí směrcn na Uhetčice,
podívejte sc ku§ od stalovic ná vzdáIený
koPec. kde se tyči nejasný obry§ ští}]é
věžičky, až tam nás nohy zanesly v těchto

Klá9ré Podzimni dny Pokločily. a my,
chrěje si užít Po§ledních záblešků babího
léta, jshe se !),Plavili do Molavského Klas!,
kde jsmc něli půjčenoú chátu od
boskovický.h sk.útů a skóUtek, KaPacit3
uvnitř byla asi descr lůžek. a nikomu
nevadilo, že náš Počet rysóce přeryšovál
roro čGlo. Využíváje krásných b.zhračných
nocí jsme pozolovali bvěždy a souhvěždí,
Nakone. se nárn s tíNlo prosluněnýn
kourkem v divočiněýěru těž.e lo!čilo.

Pak ovšen klás]é dny skončili a po
větrú a Plískánicich začal Pádat §níh, To Už
se blížili Váno.e, á ny l'sme saňóžřejDrě
uspořádáli vánoční besídku, na níž jsme
hláli hry, zpíváli, ochutnáváli .úkrovi a.jako
zlaql hieb Pro8r.n! jsem sh]édli vánočn'
Pásno dětí z Vránovic, kde qrstupovali
i někteří žá§tuPci našeho oddílu,

Potom přišla klidná povlinoční doba,
ktelá plo mnohé známenala cukroviá televizi.
Jenže lo špátně znáte nášoddi]!Ten nezáhilel
a ryd.l se v podobě několika zásfupců Podívar
na misio nášcho letni]ro tábóra, tedysp6. ná5
vedlá dědavosr, jak toto místo prjzdninový.h
radovánek ryPJdá pod snčhovou piikrývkou,
Zábává ovšen dostal. jiný zvmt - místo
Jbychom se v llldu ko.háh pnlodou, ]she
,kaDolóvJll, ze neýte co to ie] Ť.nn, Wr:7
nikde ve světě n.n.leznete,j; ro náš výmysl.
kaPotováníje obdoba sáňkováni a boboÝini,
Nó á ny jsme místo §áněk a bobů použi|i
kapotu ze starého alrá stojiciho opodál,
ZábávU nám ovšefi n.narušil ani pórok, který
námkiižoválnášitíasu,Dne3l, I2.2ool jshe
lakonali již tladjčně a na naší půdě
zdomácnělý silv.stíovský piechod kolb, ]d.
o irasú, kteíá vede z Vranovic, přes Uherčice
a Póuzdianskou st.p zpět do vranovic. cest!
nám zrižiI naváÝ sníI a ledový vítl. tůra se

PosIcdni VýPmvoU tóhoto obdobi byla
ÝýpíJva na vysočinu, 5amoziejmě na běžkád1,
Ieross r.kordníúčástí] l osob.

Timto prozátim uzavi.ám kápitoiu. (o sc
odehlálo od lePlých táborovýCh dnů, až Po
lednové mlaziva ýýplavy, Ted'.jsem wdáE na
nrilosi a nemilost Vaší kntice ale pozoí! z
rohoto boje bych chtěla !,]íir jJko vitéz. sť
v7ryčenou hlavou. DěkljizJ Pozonrost á snad

r Maíkéta Valnoh oVá, PetrMacháček

Den otevřených
kluboven
6. dubna 2002

Dne 6. dubná 2002 s€ V rámci
ce]ostátních oslav 90, Yíročí §kautillgu
V česlích zemích. uskuteční ive
Ví3novicích Den otevřených kluboven,
KlUbovna skautského oddilu ]aguáři
vránovic€ bude otevřena v onu sobot
od 9,00 do 20,00 hod, Mťlžete očekávat
\^ýstavu skauškých materiálů, foto,
gráfií, tentokrát spíše těch novějších za
létá 200l a 2002,

Kompletní pro8ranr ještě ncní
hotov, alejeho zláqý hřeb sejiž rýsuj€,
V ]8 hodiD \,}pukne Kládpáda - náš
kuhumě osvěroyý prográm s písDič-
kami, čtenim (někdy i autor§lcým)
a hlavně \,YhodnoceDíln soUtěže oblíbe_
ných písní z. měsíc březen. A dálší
překvapení §e chystají.

Již dne§ jste srdečně zváni. BIižší
informáce Da nástěnce oddilu. na
plakátech, v n]ístním rozhlase a možná
i ná interneto\4/ch stránkách oddí]u,
kteréjsou v€ {ýýavbě,

Česká pojišťovna a,§. jako jeden
z poslq4ovatelů pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem
vozidla, havarúDího pojištění moto-
roYých vozidel a připojištění k PoV
Uzavřela s obcí dohodu o spoluPráci,
Tato spolupláce §počíviá ve zprostřed-
kování spojení zájenrce o pojištění
s ceskou pojišťovnou a,s., Pojišťovna

Ja8uáři

služby
úřadě

pák bude zájemce kontaktovat
jedná se o přiblíž€Dí réto
občánůnl, kdy stačí na obecním
\,ypIDit záznam,

motorovlích

wanovicw óbčgsnik



Núlrlcrd ení c icrlr ušetřii
přehl€d plateb na osobu a dcn:

€l€ktřina cca,.,,.,,.,3 , 7 Kč (bez topen'
voda + stočné,.,,.,.-,.,,.,,.,,.,,..,.3-4Kč
odpad,.,,.,,.,.,,.,..,......,.,,.,,..,,0,75Kč
topení, nelze stanovit na osobu,
v domě §e topí stejně pro jednoho či
pro šest osob

Jak lze ušctřit?

r elekřina - na svícení poúžívar
úsporné zářivkové zdroje. kde je
úspora 3ž s-ti násobná (např, ]3 W
zářivká nahradí 75 W žárovku. ]lW
nahradí60 W,20 W nahladí ]00W), ale
lze používat tam, kde s€ §vítídelšídobu
např. di]ny, jídelny, obýváky a nedo-
chází k častému rozsvěcování a zhá-

§ínání svěda
tr k vaření, pečení, praní, chlazení
používat moderní spotřebiče, které
mají áž o polovinu menší spotřebu než
staré výrobky

tr překontrolovat nebo se poradit
s odbornikem o velikosti hlavní]ro
jističe, od kterého §e dnes odvíjí
paušální poplatek dle 5azby
D lybíat vhodnou sazbu dle Wbavení
a provozu domácnosd
l voda , jednou z možnostíje snížit
dak za Vodomě.em, Při použití
perlátoru pak zájednotku času proteče
nlenší množsrví vody. Po konsolidaci
provozu čistírny bUde mít obec přehled
o průtoku vody čistírnou a tam
přizpůsobit c€nu stočného. Již dnes
obec garaDtuje stejnou cenu na dobu
s_ti let.
l odpad - přechodem na ušlechtilá
paliva (zemní plyn) dojde ke snížení
množsrví vznikajíciho popele (po
plynofikaci pokles o ]4 %) a při
přepočítávání podle skutečno§ti
minulého roku by mohlo dojít ke
snížení tohoto poplátku- Dojde-li
k nárůstu (netříden0, zvedne se i po-
platek na osobu. Za \,}třídený odpad

Nářek a výčitlg byly nďné, Babka

wždimala kabátek á beráničk!, svlftla Ladiia,
óhřálá m! hnrek kafé a uložila ho do posrele,
Ve chvili sPalchlaptcjak dudek.Ale zIoma dó
tohó přišla Telka. babiččina dcerá Ladftova

,,Babi, není u vás Ladá? od rána se ani
nP ki7.1: titi 

' 
§. zlóbí."

,.Ale vím, to vG, že to vím, kde ten váš
kaštánek je. Podivé se na hnizdo, tam se
zavrtal, tedsPi, skóPálse, zapádldo díryaž po
lrk V l.dě 7ů§talo všechno, có fičl na sobě,
Podivé se dó síň§, ran sevšechno suši,"

,,Babi,ale co teďdona?Tozás bude Drela,
Pote se mnó k nán,já se sana bójim, š3k vite,

Druhý den před polednem piišel Ládft
donrú, ve dveiich Padl na koIena a zaprosil:
PíosímVás, rari, nebite nně,Já 5eň se skópal
v Kozečce a všechno s.í zašpinil, a toje mně
lito, Álc já Už Dod.Uhý ne Udé,,,,lán,,.,
nedořekl. hlas se mu zádrhl a se zatajeným
dechem sIedóValorce,jak odepiná ieňen, Pak
rozkázal stópni, vlsleč st a zdělé 8atěI Pak

vínle nry. co Ladka bolclo 3 zarnroutilo
vic] Páí r.n i.nenem či znanobeni dáíků od
lerošlrilro Ježiška á hned napopNé
lymách3ných ýe špinavé vodějez{a?

obdrží obec podpotu (200]

10,000,- některé obce i trojnásobek)
r topcní - 9]Užívat nízkoobjemové
radiátory a potrubí soustava rychleji
reaguje na znrěny
D regulaci jedllotliťch místností -
termohlávice, popř, elektronická
regulac€,dnešní regulátory dovolují
navolit až pěl obdobía různé teploty
o zateplení obj ektu
tr nepřetápět - každé zvýšeníteploty
o ] stupeň C nad 20 stupňů c
představúje 6% nárůst spotř€by paliVá
(plyn, elektřina, uhlí..,)
r telefon po zvýš€ní paušaní€h
plateb za linkT a hovory nabídl Ceský
telecom několik) možností - každý by si
měI rybrát podle toho, jak přísttoj

ryužívá, ják čaýo a kam volá atd, DaIší
možností ie mobilní telefon, kde je
t"ýběr velice širohi, U pevných l;nek
bude možnost !"/běru operátora asi až

Je Pó vánocích, Na polích ležíještě snit.
ia silnicích a ceslách se tvoii k3lUžť z tájícíI,o
sněhu, Lidé ro beróu s pokolou, jen Ladftje
šrále nějaký neswj, Rodiče mU koúpili na
předváĎočnin jarnárku kabát€k. beraničku
s klápkama na Uši, Ťaková paláda leží dosld
hP7 

'il! 
aómá á ón ni. z toho dosud ani

nepruboval. Až dnes 5e lydál na pNníjízdu.
L€d nájezeie pod Hochnanovým dížel á bylo
tam kluků snad ž.elé dědiny, Blusle mělijen ti
náietněiší, pfo ostatni byIy brusle dosud
dalem nepožnámenaDýnr, Ladft §e pUstilmezi
ně,led semtam Pohlozil, kóžtnicá zapmskala,
ale mládó sponovce neBryedla z mír.ý, V tom
nejlepšim se aleozvála rána,ýledě se objevila
dirá, ze které se vyvalila šPinavá řerná voda, Ti
vpiedu se jí lahĎUli, hůř na rom byli pěšáci,
nejhůř poslední v řadě - n€jmenši Ládft,
zapadl do diry áž po krk, sotva se stačil
Wdfápat na břeh.A tam dumal: kabát.k, botlq
plnévody. rukáýne Pajgle všechno to plavalo
po č€hé vodě a doma tatinek-který mú láno
sdělil důkladné n.poĎcnuti,

Našrěsií bý€la blizko jezeÉ bJbičkJ,U ni
našelLadik útočiště,A]e těch řečí:.Ježíš M ia,
.hlJPče, cos dělal. dť seš celé znáčené,
z botkú ti šPlichá vóda a kábátek !a tobě
Piiňržá, No to u vás bude zN jednó sódna

,.Babi.já se se skó,,,pál nJ Pastvisku, div
5e se n.,.,neuro,,,pi] Ted' se, babi, bojim
dom Tatínek nme íjno!a,,,valoýál, Plstre n]ě

v závěfu roku,
l Vybíral o.

Mimořádná schůze důchodců
svolaná Da ]|, prosince 2001 řešila
rozhodnutí čI€nstva k zakoup€Dí
zaříz€ní na ozdmvění a to fonnou
magnetoterapie,

vranovice navštívilDl, Miroslav slol od
í]rĎy Uhi car 3 seznámil přítomné se
šřokou použitelno§ti přistroje, který je ^
lyráběn v ČR á působí léčebnými účinky na
srdeční a klevní oběh, bole§tivá centló,
kloubová onemocněni ápod,

členská schůze odsouhlasila žako!Pení
univelzálDího Přistloje, který bude předán
členstvu kl!bu důcbódců k Používání.

Dne 31, ledná 2002 se uskutečĎilá
ýýroční schůze důchodců vjejich kl!bovně,
Byla }yhodnocena čiĎnost za rok 200]
a schýáleny akce ná letoští rok, 8yl zýolen
§taro - nový výbór v čele s panem Bednářem
ná dalšídva rolry, Z hlavních akcí ná letošní

Půlrok možno uvést, žájezdy do lermálních
lázní Čalovo i Mošoň, na8nelotelapická
léčb3 důcbod.ů, ktelá byla zaháiena od
4.jedna 2002,

Ná šchůži bylo příronnlo 36 členů z 80,

l B,P,
a Jo5efPavlů

Ještě Mimořúdnó
schůze llD

yřonovjcky občosruk



Rorl.soÝ.ini idríi čúsri 20oll2o02 - sK vtd,lovic€

Do§pělí.,A" OP
]4. k0l0 24 3, 10,30
15, k0l0 31.3, 15,00
]6. kolo 7.4, 10,30
17. kolo 14.4, 15,30
] 8. k0l0 21.4 10,30
19, k0l0 28,4 ]0,30
20, kolo 5.5, 16,30
2] kolo 12.5, 10,30
22, koo 19 5, 16,30
23, ko o 26,5, 10,30
24. kolo 2,6. 16,30
25. kolo 9,6. 10,30
26, k0l0 ]6,6. 16,30

Dospčlí,.B" lV, Iiída
14. k0l0 24,3, ]5,00
15. kolo 31.3. 15 00
]6, ko]o 7,4, 15,30
17, kolo 14 4, 15,30
18, k0l0 21,4, ]6,00
]9, kolo 28.4. 16,00
20 kolo 5,5 16,30

- 21. kolo ]2,5, 16,30
22. k0l0 19,5, 16,30
23, kolo 26,5. 16,30
24, koLo 2,6, 16,30
25 kolo s.6. ]6,30
26 k0l0 16.6 16,30

žáci- žlí, s*, B
12, kolo 7.4, 9 00
]3, k0l0 ]4.4, 10,00
14, k0o 2].4. 9,00
15, kolo 28,4. 9,00
22.kalo 1,5, ]0,00
16 ko0 5,5, ]0,00
17, koo 12,5, 9,00
18, ko]o 19,5. 10,00
20, ko]o 2,6. 10,00
2], ko]o 9,6, 9,00

sl( vlaiovice - sokolBořetice
lvíl V, Bilovce - sKvlanovice
sNvlanovice slOvanBieclaV
sokolPopice - sl( vnnovice
sk vlanovice - Fk vallice
sK vranovice - LOko Břecla!
sokolNosislav sNvlanovice
sk vranovice - sokolRakvice
sokolTýnec - sx vmnovic€
sx vnnovice sokollvaň
sokolV. Němčice - sl( vlanovice
sK víanovice -TJ l1,4or, NováVes
sj,V, PaVovlc€ sKvlanovice

sK víanovice B - ZetOí Pasoh ávky
Palavan Bavory B - sKvlanovice B
sK vlanovice 8- sokolPeíná 8

sK vmnovice B-soko Popice B
sokol pňbice B sk vnnovice B
sx vřanovice B- soko]Novosedly B
sK vnnovice B Drua, N kolč ce B
sokol Šitbořice B - sKvíanovice B
sK vnnovice B sok. stíachoiín B
Dyn. Ve ký ovŮr- sK vl novice 8
sx vlanovice B sokollvaň B
sokolV, Hostěrádky, sl( vlanovice 8

sK víanovice - sokolDunajoVice
s0kol Novos€d y - sK víanovice
skvranovice sokolpňbice
sKvÉnovice - Dyn. Velký DvŮr
sokol lvaň sk vlanovice
zďorPasoháVky sKvlanovice
sK vlanovice - soko Popice
soko Pouzdřany sKvranovice
soko sllachotín - sk vranovice
sKvlanovic€ soko lJheíči.e

- ru:íroěí svého z.tložení

v lelošnín roce osláví
fotbalový klub ve Vlanovicích
70. !ýročí §vého vzniku, svoji
aktivníčinnosrív letošlín rocc,
kelá začala již 1],1.2002
zahájením zimní přípraÝry
A n!žsrvá, jisrě důstójně při

Pomene všenr paměnti}ůn
a pŤátelům tohoto sPoltu své
významné yýíočí, Hlavní oslila
probčhnou Po Ukončcní jární
letošrnro folbálového ročnft!,
Důstojné připorenUtí ýýznan,
ného ýýročí však již Yibor
iotbalového khlbu intenzivně
piipnvuje, K úspěšnýn onavám
jislě PřisPčje ijiž druhým rokenl
poiádaný maškaíní Ples. kte.ý
§. ll§kú.řní dn. ]6'] 7007

v prosrolách sokolovoy. o tý_

den později, íj. 24.3.2oo2,
začíná jarní část fotbalový.h
solróží pró Á i B mužstva.
Výkonnosr a výsledky, zejnléia
A mužstva, jislě také pŤisPějí
k piipónenltí si založení

Věiínr, že na lento nlálý
Přkpěvek naváží pamětnici,
kreříblíž€ piipoňenoú bohatoú
3 lisPěšlrou hisrorii kópané ve

l lH ír\

&§
vídnóviťbj óbčdsník

B.P.

Olrénlro ncrší lrnihovny
Ke konci loku 2001 mčli črenáři k disPozici l2 090 knih, z toho

l] l titrtlů bylo zakoupenovlo.e200], Knjhya časop,isy si v loňském
íoce půičovalo ]66 íe8istrovaných čtenáiů (7] děti], ctenáii navštívili
knihovn1l celkem l046kíát,

NJ nákúp nových knih §e }]rd.lo 12,000. Kč, ni náklp čá§opi§ů
přibližl)č 4000,lč, Nčkt"ri knihy by]y lnihovnň dJrovjny v r;nn,
Projek! Česká knihovná s ílnanč,lí Podporou MiDisteBrva kukúry
ČR, Darem od čtenářů byly knihovně věnovány Především tituly
detektivního žánru a scifi, Všem dál(ům děkujeme,

Něktelé novinkTI
a Knih! pro děti g mládež:

l U nás domá, Trpadícia vily (pro nejmenš'
l Barevný íok (poznávací kniha pro dětiod 8 let)
r Lenka Lanczová _ stopa v mém §rdci (díří román)
. Rowlin8ová Hary Polter a ohnivý pohár (4. di])
. Nová mamutí kniha technilf,20. §toletífákta (naučná)

a sýětoýó literotura
. Try8ve culbrans§en Věčně zpívají lesy, Není jiné

cesty, Vane vítr z hor Glavná norská sága o lásc€,
přííodě, životě.,)

. Barba.a Erskinová Šepoty v písku (lomantický přiběh)
r Hťlen lie]din8ová Deni} Blid8e(Jonesové
r Tony Peísons Muž a chlapec (kn;ha roku ve Velké

Briránii)
r Danielle steelová střípky Vzpomínek (román pro

ženy)

t zdeněk Rotrekl- světlo přicházípotnrě

l AgJtlra Christie - Nástrahy zubařského křesla
. [d McBain _ Šilha!.ý medvídek
t David shobin , Zázračný lék (rhriler z ]ékařského

prostředi)

Půjčovní doM: úterý ]6,00 ]8,00
párek ]3.00 15,00

Re8lslr.]inipopl.]l€k: do§péll alenJil 50,-Ka
délido ls lel 20._Ki,

V píosincovém občasníku jsme otiskli íotografii poladny pro
mátky á dětivžniklé véVranovicích v ro.e ]929,

Paní Antonie Novotná, rozená Vintrlková, byla touto
fotografií mile překvapena, poznalá na ní sebe a maminku
a po/nJld i pJni Zébišo\ou, Po kIalké ndtirčvě u ni j\en)
odcházel s poznatky o jejím životě a také s originálem
Dekretu, kteli věnovala obecní kroni(e. Dekret obsahuje
jNenování obecní]ro tajeDlfta a ř€ditele kťlru zdejšího
chúmu Páně, kt€únr s€ stal pan Antonín Špunda ze dne
l8, čeryence ] 88].

Byló tó ňilé překvap€ni i pío nne, neboť dokument bude
k dispozici všem občanlinr Vmnovic, V lonrto snčru Pokládáň 2á
nUtné paní Novotné touto cestou Doděkovat.

Milé přelrvcpení



Rolr plný slqrostí -
íeieton

snáIe ,e něco děje, samé pňšýihy ,
železrrý. bin Ladin, Zeman, Haider,
ůvalovský, šýou$al, že gni neýíme, no eo se

dříýe dí,/at. Kdo čte novinr, mó to
i ý černobílém proýedení. Úplně nás zblbnou.
Ani nertočíme sleílovať zdražení plynu,

elektřiny, nójemného, odpadů, železniční
dopra|,y, telefonů a už i pivo o brambory
zdražili a co bude dál? Teď přúdou ng řgd!
zemědělské produkty, spoťřební zboží, podle
prc*ramu? snad po km zdražení budeme již
na úrovni Eu. pak už ani nemusíme čekať na
referendun. co nás ýšak čeki dál, když ten

rok je tak dlouhi? No ano, budou přece
par]amentní, komunální a senátní volby.

občané se už nemohou dočkať. Ale koho
budeme volit? Koalici, která je u vlády a nebo

rozpadající čtyřkoalici? Koncem roku ještě

bldeme rybírat pana prezidenta. Až se to
ýšechflo ýynění a další přijdou na výsluní, tak
už začne další rok a budeme mít po
stílostech- snad to přežieme.
l B-P.

Jako už každoročně V chťámu páně
ve Vranovicích se dne 29,12.2001
uskutečnil již ]0. Vánoční koncert
smíšeného pěveckého §boru Vranovice
pod v€dením pana Á. Šmardy,

Zazněly klasické skladby od J.Ryby,
koledy a jiné klasické vánoční zpěw,
Jednalo se o jubilejní konceít, proto
repertoár odpovídal průřezu dosavadní
činnosti sboru, Tak jako na samém
začátku sboí doprovázel na varhany
panÁ, Šmardá starší. z původních členů
§boruv§oučasno§ti zpíVajíjiž pouze tři,
oproti sr/ým začátkům má sbor nižší
věkový průměí (nejmladším členkám je
13 let).

Je třeba }yslovit poděkování panu
faráři somíovi zá umožnění hostování
sboru v místním chrámu páně, dále pak
flín:.ě JAPEZ za sponzorskou podporu
av neposlednířádě ioÚ za záštitu této

l Mc

l0. VÉnoční lroncerl

10 víqnoÝický občasnik

Dne 23.1, nás opustila vážená
občanka Vranovic - paní ředitelka v.v.
vla§ta kordiková,

Narodila §e 25,8,19l4 v Bíně.
V roce 1923 se pře§těhovála s rodiči
z uherčic do vranovic, po studiích
nastolpila v roce ]936jako učitelka do
Uherčic, kde se V roce 19,14 provdala
a v dalším roce se oba manželé

Př€stěhováli a začáIi učit ve

V roc€ 1963 odchází paní
Koídiková do Šakvic, kde řediteluje až
do roku 1970.

Její život byl velice aktivní jak
v účitelské, tak i v kukurní činno§ti, Její
nadání směřoválo k malířství
a k qýtvarné činno§ti.

Řada vrstevníků. spolupracovnft ů
a mladších občanů. keré paní učitelka
učila, se s ní rozloučila dn€ 28, Iedna
v obřadní síniv Hustopečích,

a _/u"..,"ní
Tesářová karolína
Po§pišilová ltlarie
Kuč€ra N,íarián
N4acháčková Zdeňka

C li.uti

klimešová Marta
kuba karel
koídíková Masta

O .ž;,.t t i,,tu""
Hasieberovált4ar€ela 60
Palasová Marie 84
Kováčová Alo;sie 75
Lounková Růžena 9]
Konigová zuzana 93
Hanušová Miluše 65
Dofková Helená 89
ŠťastnýJosef 80
RujzlováJulie 65
Procházková Anna 70

Hanuš Rudolf 75
Bonrb€Ia Múoslav 75
Hrdúla stanislav a2
svobodaJan 84
Dúroňová Marie 65
Rejtková Ludmila 60
Franc Zdeněk 65
lnková Marie 83
Damborská Božená 86
procházka otto 70
Raus František 8]

Lounková Mari€
LaDgJan
Drápalová Ludmila

Ježová Aloi§i€
BednářováJiřina
šromová oldřiška

Vranovice k 13,2,2002 měli:

.élkem,..-,.-,.-,,.-,.-,..,..,..,.1926 občánů
z toho muži .,..,..,,.,,..,.,,.,,.,,.,,.,,.940

ženy .,..,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,..,..986
z toho dětí .,..,..,..,..335

Průměmý věk ..,..,..,..,..,..35,48 u mUžů

-,-,-,-,-,-.-.,,.,,..,..,..,..,..39,37 ll žen

starší 60 let
věk 6]"70.,..,..,mužů 75 ..,..,..,,.,žen 85

71-80.,..,..,..,..,..,53-..,..,..,..,..,...84
81-90,,..,,.,..,,.,,.,..6,..,..,..,..,..,..,24
91.100..,..,..,..,..,..0,..,.......,,.-..,..,4

r s€dláčková -matíika oú

7o
80
70
80
60
8o

R.lrakce děkq/ie všem Pisatelúm a
dodané ďánky obL:asn/ku

ozNÁMENí
0!h.!.!i ú.i r&ii !:eoj{| ž. ú.
ll. ú.á! 2002 (! |.bld & utrliiú

,lčr t .!ar. dr.r!. ióJó.

dr .li!d |i{údr,l4.eir{ ,t.l
Él.ú nq

vftnóVický oběaýik. WaÝalet olJ ýnrovjce. Aúesa ftdakÉ: Školní 1, aÚ vranaice, 69t 25. Šélgdaklot kg. Batúni| Pažák, áslup@ Mll. Lulmjla DÉpalavá, člerv Edakční
ndy Mnia útndlará, Mada cotášow Barchové Rúžena. cena: 5,- Kó vycház: od čeNM 1993. Čish abčNiN! 1, nisla Ýydánívranafue dne 13. 3. n02. uráýě!ýa dalško éísh

te 30- 5 2aa2 Regislrovám ftl- Egian. roaoie 0k ú Bhc]aý. Begislačni čisla: 370a 10197 Nákhd 40a ks. tlepíošla ]a4kovou úpnýou. Woba: TJsk - Eačjk, lel: a626 l 425 897

Počty oběcnŮ
Vrcnovic


