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Slovo
v letošním íoce voleb čéďen

snémovna, v nlnU nékde senar, hsropad
í^lomunalnl Volby . me dovoke íek3pfúlali

čtyiletého období l996 2002,
zastuPitelstvo v Počtu 11 členů

lydrželo ve stejném složení celé čtyřirol§,
V li§topadu 199E §e Ďavázalo na již
záPočátou kanaliza(i v ulici Pindulky
a Ulička, v letošním roce byla dokonč€ná
tzv.l, etapa kanalizá.ea ČoV, Táto zahrnuje
ulice Školní, Nová, Nosislavská, Příční.
ZahradDí, DIouhá, U ko!paliště, U Floriánka,
Náměstičko, ob.hodní. Návés, Hlavní,
PouzdřaDská, Nádlažni, Úzká, t\4asarykova,
MÉtftova, RůžoÝá, K trati, celkem by1o

rybudováĎo 4880 m kanalizačního sběláče
a 2200 m odboček v Počtu 400 ks, na které
se piipojí jednodivé doĎácnosti, Hodnotá
di]a k dnéšnímu dni předstawje více jak
38.000,000,-Kč, Lze nápoin 4o0 domŮ,
realizováío ] ] 0 domovĎích příPojék. tento
Početse káždým dnem zryšuje, DalšíetaPa,
tj, dokončení (zahrouje ulice Piibická, Polóí,
sadová. U hjiku. lv.ňská. LiDovj, Kvěrnj.r

sokokká, Přísnotická a Kopeč}ry), je ]iž
zplojektována, je požádáno o rydání
vodoPrávnibo lozhodnurí, PřiPraWjí se
podklady Plo žádost o dotaci ze sFŽP.
Pokud vše proběhne dle našich představ,
mohla by závěrečDá etaPa zaPočitv Přištím
lo.e. FinančDí náločnost se piedpokládá ve
výši cca 20 mil. Ka.

Dálší menší akce, ktelá souvisí
s kanalizací, je připojení většiny obecĎích

v roce ]999 se Po P.ovedení
rysokotlaké PříPojkf zemního plyn! do
Plibic naskyda možĎo§r plynofikovat naší
obec. zastuPitelstvo této nabídlry \yužilo -
Po zpracování prcj€ktové dok!Ďentace
a provedení výběrového řízení byla v loce
2000 plynofikována celá obec. Na tuto akci
se nám Podařilo získat datacize SFZP ve Výši
5,000,000, Kč, což předstóvovalo 50B
nákladů, stavba byla Zkolaudovánav dubnu
20{], Bylo wbodováno 527 ks přípojek

ryUžívaných je 231. Věřím, že idalší
domácnosti přejdou na ekologické t5aápění

a přispějí tak ke zkvalitnění ovzduší v naší

Ná plyĎoí]káci obce navázala ihned
plynofikace obecni(h objektů , tj. škola.
mateřská Škola.jídelny § k!chyíÍ, knihovná.
zdrávorní středisko, obecní úřad, důn
služeb, celá akce představuie sko.o
5.000,000,- Kč,I žde část óákladŮ veýýši2,2
mi1, Kč pokryb dolace ze SFZP.

Další význanná část financí byla
věnováoa na rybudóvánínových chodnků á
komunikací,]edná se o ulice Růžová, Ktlati
a Plodloužení ulice Příční. celken 600 n
nových vozóvek á ]80 bm.hodnků,

Ptóz se blíží
šknlni rok 20or20o2 v naší zákládní

škole se více než nnoýými kroky blíží
k hlávĎím školním prázdninám. Žáky všech
postuPných ročnild čekají závěrečné
písenné práce z máteňátilry, čéského
jszyka, ale iz dálších předmětů,

součástí ověřování znalostí je také
p.ůběžóé zko!š€ní, keré sé závěrem roku
bude intenzivnější s Ci]em co nejobjektivněji
hodnotit plospěch každého žáka,

Škola wchází při Plnění ýých úkolů
z celoročDího Plánu PláCe a z pro$anu
,,Uskutečňování vzdělávaci},o prográm!
zš", Právě §"to dokumenty Přesněqmezují
úkoly v oblasti výukové a \"ý.hovné,
v kontloIní čiĎnosti, v oblasti próvozní.h
a mreriálních podmínek.

Žáci deváďch ročnftů mají za sebou

PřijíĎací řízení na střední školy a odbomá
učiliště. Někteli vlužili možnosti přípraw
na přljimací řízeni právidélnou docházkou
Ďa oičeDí z Natem,atilry, kerá vedla Paní
učitelka Mgr. Mari€ stekleinová a na cvičeóí
z českéhojazyka, krerá védlá paní Učitelka
Mgr, Zdeňka Ševčíková,

Přesný počet přijarých žáků je
př€daasné zatím ď€řejňov.t, ale v Převážné
většině byli žáci školy Přúati na studijoí
nebo uaební obory, kt€ré §izvolili,

Ná ví.€1eté gyĎnáziUm sjožily přijínaCi
zkouš|f Veronika usková, Álžběta
Henáčkoýá, AĎdreá Hanušová a na
konzeNatoř Eliška Bielková. Po p.ázdninách

ryto žákyně odejdou ze školy ýudovat do

v měsí.i únoru se Uskutečnil záPis do
pNní třídy, K záPisu se dostavilo šestnáct
dětí, což je za poslední roky nejslábší
populační ročnik, Pravděpodobně by mělo
z tohoto Počtu začít do(házku do školyjen

Ná zápis do zŠ Da%zoval o D]ěsí.
později záPis nejmenších třiletých děti do
mateiské Školy, zde je situa.e po dvóu

Předchozích lele.hjiž slabilizovaná a Počet
dětí docházejicich celkem do mateřské
školy §e pohybuje kolem 48 zápsaĎých dětí
do jedné třídy s doPoledním provozem
a iedné třídy s celodenoím provozem,

yronoýick}i občcÍsník



Dalši inve§llce se dkaly úprá! - např,

v.iéiného osvétlenl,.élý sy§lém Je ovládjn

Dom;ci íotobuněk, rakže k záPínáni

á woináni docházi v závislosti ná intenzlte

svéiia, Byla Plovedena rekoNírukce !šech
rnaiděaŮ, sntŽeny hodnoty J,'rlcT

lpausálnlch pláreb), M ulkl, LiPové

wnénénv svételne zdroje, rtutove ll x

r'so Wl nahrazenv sodkovrmi lI x ]25 W,
P.<úDně se Drovádí ryfiéna siidel, kde

údížb; á plovoz sfarnch §Půje nakladnějši

R.konstruk(i prodélal I obecnl íozhlas,

bvla wměnéna ústiedná zá modemi

oolovodičovou, wméněna čási vedenl

: amoliónů, Úsrtedna ná rezeM na dálsl

róziiiovanlk,ovévznlkáji(l zástavbě,

lunác! _ .kce pod párronácí ob(e,

BUd;|e se klubovna v Plostoru za hiištěm,

Laéróu bude v,v!živát nistni or8ánlz,ce

skauru, která má dnes pér druzin, Prjce_§e

bliži ke konci a věiim, že o letošnlcn

Ďljzdninách bude .jlž }lubovna l}lz,vaná

l u"olnr se prosror nad kn,hovnou
obé. m. oíezeniácina lntemetu, preó

cwiml rc!ry;e lo zdálo jako zb}aečný

D;epych, dné§ Je to, dá sé (i. nutnost -,at

iiž se i€dná o lníoímace lrválého razu, faK l

;kuálnich, Ad!e§e hnPJ&aW,v!anóv,c€,cz,
v Průbéhu volebniho období došlo ke

zňéné zákona o obcích (n,híazen zaFón

1282ooo 5b,), Z tohoto zátona ryPlynulo
nékólll zňěn, na keíé ínuselo

za§tupirelstvo reaaova!, Toto nebyl jedlíy

zákon, kery ňelvliv na obec či obecnlUráo

- namárkou vzpomenu alespoň na zakon

o evldenci ob}váiel, zákon o Poláml
ó.hlané. zákon o odPadech a nakládanl
( nlni, zména Učelnlóli, vodní zákDn,

zakonlr( Píáce aJ, Daln změny, ktelé se
Ňkáii rz!, leielné spráÝry, neJsou doones

áolóneeny,leana se tzv, o obc lll, sfupn',
kr.lé ňali nahradil okresni úřady, Je]lchz
ónnost k;nai ]Llz,2oo2, Nás se §iká srale

možnost Dáriit pod Pohoielice (íozhodne

I3li-20o2 Dollan€cká snémomá), kám byl

zakon vrac;i sená(em,linak by,hoň byly

zařazeni pod nejbližší město á to Jsou

zástuDitektvo obce, Jak jseň již Wedl,

se za Celé c§/fi roky íezínénllo, prá(ovalo

wblral oldích - starosta
l;c, Pe21.1lálosláv, nůtosrálosta
lns Hlabec]iří

: piedseda frn, !,yboru

ln!, Kr(hňáry Peir
, pled§eda sfávebníkomĎe

pešina Milan
- předseda kontlolniho výboru

Dřímalová Mirodava
- PředsedlgĎě školského ýýboru

štasrny Pavel
, piedseda PtestUpkové }onEe

PaedDl, Klopái !'lasrimiI
- á.n Zo - školskéhoÝýbon,

- .l;n Zo - kontrolnlho výboru

- člen Zo, kontrolníbo výbo,u

ln*, Štasrný\4adimír
. ilén Zo - komis€ dstavby

zásedáĎí zastupitekNa sev lo(e 1999,

2ooo konala ]x za 3 méslce od roku 2001,

2o0.z Dakk.ždé 2 mé§icev ob,kh, kde není

nílr MlĎo láto za§edání byh 
'lenové 

Zo

tDlórmovant plávtdelně každe ] ďdny
ó déDí v obcl á ná útádé, učast ná

zaledánlch á poládá(h bylá siále na doblé

Píázdniíry se buží

sóuaásti Drá(e školy]e PiÍPravá žákŮ ná

náukoré a védomostni soútěže, právidelné

še účastníme olympiád z českého jazyka,

nárématlkv. ftzlky á blologtcke olympiády,
jj.i v konkul;n(i §e sliml vBrevni\rjiiých
ško| včetně víceletých 8ynnázií dosahljí

-]Vezi' 
ulpěšne žáky můžeme potitát

Ť6miie NeÝeseléhó |9,A), kery na ryzlkaln,

olynpládé skonail atvrrý á posroupil do

relionálního koh v Brně, Toňáš š€ zaPo]ll

, íl"Ď matemártclé olyňptády á dó dejePisné

ioútěže. Patří ze žákŮ deváďcb tříd

k nei.l.rNíějším, Evá Šrtpčáková a Mártiná

n.nl<ov; reorezentovaly školu v máre-

máricke olymPládé ý.jně jako]iiina Hládkj
. Dána Novjková. V zeměP,sné soutezl

.kon.;la ewná Mártln3 Nožlckova a Dárja

Nóvákóvá ná mtlě desátém
V konleŘaani souléžl z jázyká

anElického se n. šesiem můté uňistilá

Pa;lína Me.kova l8,B), Ve ýjfl né sutěá.r
n, .kólDclcke rena byl PNni LUk'!

Dvořáček MŠ),
Vžávěr! školniho rokú odjedou žáci2,

a 3, tiidy do ikoly v piirodé ve Vel§ch
(ánóv|cich, žácl 4, , 7, titd ná ozdlavný

pobyí kJadeískenu nóii do chóNatška,
: ná nutóvánído ázných nút náll vlá§n sé

wdair vsechny lhdy, Program ke Dnt děri

piiD;aÝim€ ve rPolúprá.ise sDH Vránov,ce,
pnl,.il v pohoielicich a 5k vlánovlce na

forbalovém hnštl, kde budou plo děri

šoutéže a Ukázlry pláce ha9čŮ é piklušniků

Tr)dlani za!ér školn ro íoku

§ Whodnocením nejlePší,h žáků školy

" < iozloutenim se žáky devárych liid se

lskurečni Ý párek 28, aervn! v hale sokolá

r PaedDr, Mastimil Kropáč

Mkhal, Šťastný Tomáš, Pál€k Radek,

Hánuš \4adimir, Furch stanislav, Bielik

lan.
Zá stavoartikl Bíno nastoupllo

muž§tvo, l1eré odehrálo celou

DNoligovou sezdnu á skončilo

; konečném pořadi na 8, mislě,

Píitomen byl raké dlouholery

reDíezentant a kapitán íepr, rymu cR

Miroslav Kadlec, kery 5€ pii poslednim

pNoligoÝém zápas€ letošni, s€zóny

oncijlné íozloučil s veh,€ Uspesnou

fotbalovou kariéťou.
Výsledek piátelskeho utkání0:7 ve

orospéch prvohgového hosta Vránovic,

i,orotas o, +, Platicích diÝaků ]85,

NeDlaricl(h diváků 250,
a J||

Pró nové konunální volby mlsí toto

,i*UĎirel§rvo stanovt(, jalry bude Počer
řl€nů' íového zasrupl(elswá, Jednín
z limitujíCích fáktoŇ Je po'et I5, od

Li.Ich. Ďák může být v obci lolena ráda,

Dalé Di;dk]adám k diskusi, zda by obci

nepro;pél r.jemnik, Popi, dálši Uvolněný

řl.n zasluDlt€lstvá, naPi, mlstoslaroslá
nebo nnv zDůsob nzeni ob.e, V ňinllých
volbá;h ;euspéli mladší kandidá0, věkoly
nnlmerdneiĎího záslupitelsrvá je 45 lel, ňa
ii ,ló§rátek zkušeností, Někollk členů je
', zastupirelstvru ]2 let 0ryblíal, sťástný P ,

tne, šiastnv, tng, Híabec).8Iei íln8,
(;hnayÝ, soukal), 4 roky (In8, Pezhr,

Peiina, blimalová. PaedDr, KoPáč, Toncl),

Bvlo bv lhódné zí§kar mladši občany, aby

,it.ti,tusenosti a mohlr postuPné Pievzít
iizeni óbc€, Tomuto t'nafu se bude

zasruDirel§No věnóvat, aby Připlá!,lo
nnilnmkv oro dalsí lozvo] obce, BUde

La*, ,á .i,*,., působícími v néši obci

i-, ;"a-,r,w., obiány, Věhn, že ke

spokojenosti nás všech.

l

přátetské fotbalové utkání ve

vránovicích mezi sk vranovic€

a DNotigovým mužsNem sravoáítikl

nmo se ionalo při přilež;rosti oslav 70

a'.

letého fotbalovébo klubu

Vranovicích dne 18.5.2002,
za sK Vranovice na§toupili hráči

, .A" i ..B" mužsNa a hráat. kteři byli

Dozvanl á keii víanovicloi forbal

;spěšně reprezen(ovali v minulych

letech,
souDiska sK Vranovice: Tiinác§'

Mart,n, V€tr liři, Tíčka Michal, Pezlal

Mnó§lav. Pokorny Máíek, cdgh

Ertmund. Blecha Antonín, Kotačka

Medimír. Uhtř Mártin, Vyšata Mojmír,

Horák Mirostav, Novák Jan, Kresa

Rostislav. Bůček Vítězslav, Michl

Přótelslrú lropcnú

vrunovicki občdsnlk



vclutovó sbírlro udělení delrretu

@
-_*!**

od prosince 200] do konce ledna
2002 probíhal3 v okrese Břeclav
valurová sbírka, pořádaná oblastni
charitoLl Břeclav,

s nástupem j€dDotDé měny EURo
Vznikla situace, kdy mnoho lidí měli
doma zbylé nrinc€ různých měn, ktsré
by jiDak D€Dašly uplatnění.

sbílalo se většinou na veřejných
nrístech jako jsou obecní a mě5t5ké
úřadycelého břeclavskéhookresunebo
něktelé vělší podniky (cumotex a,s.,
N4oraviapress a.s,, otis a,s. Břec|av),

Ce|kem bylo připlavených a zape-
četěných 5to kasiček,

Ve sbí.ce se objevily i měny stálů,
které nej§ou členem EU např,

_Šrlicarsko, dle tale mince neplátne,' 
L,nápř, tUZe\ové b(,ny, v]ilhodoněmecké

maíky, komuni§tické mad'arské forinty,
sráré jUgo§lávské dináry, bankovlry
b:ivalého sovětského svazu čiz Kanady.

Vysbíralo se 3si250 kg mincí, kreíé
třídilo přes 30 zaměstnanců oblasrní
chárity 8řeclav, aby dne 31,1,2002
mohli odborní pracovníci
zaměstnanci bank ČsoB a.s, Břeclav,
Čs a,s, Břeclav a KB a,s. Břeclav mince
spočitat,

Hrubý ritěžek byl jednou ze
zmíněných bank propočítáD na
]48.000., Kč.

Výměna probi]rá od 5.2.2002 a to
ve státech. kd€ se danou NěDou platilo
a neníještě ukončeDa, Ke dni 5,3,2002
činil či§qí {ýtěžek pro oblashí charitu

_BieclaÝ časiku 90,279,89,. Kč s rim, že- !ryména mlnl;l poiad poklačUje, Byla
ustanovena komise plo podání záměru
na qružití valutové sbírky při Diecézní
charitě Bmo a zúčastněné obla§tní
charity budou podávat záměry na
,],!žití zí§kaných prostředků,
Podmínkou pro všechoy je, že ýýtěžek
§bí.ky mu§í být použit na přímou
pomoc Iidem v nouzi,

o koneólém čisiém Yilěžku sbúky
a o konklénrinr Použitifin, Plostředků bude
obláslní.háliia inlórmóval ! pťůběhú roku
2oo2.

Poděkoúní paťří staťostům
a stolostkóm obecních a městských
úřodu, kde brly pokladničky umísňnr,
všfm spolupracovnftů, kteří se podíIeli na
organizaci sbírlE v obese o také občanům
dárcům, kteří sbírku podpořili,

Dne l4,5,2002 byl předán vjedDom
ze §álů poslaD€cké sněmovny v Praze
dekret schváleného znaku a píaporu

slavnosnrího jedlrání v ] 0.30 hod in
se zúčastnilo 90 §tarostů obcí a měst.
hosté, novináři a televize,

Předání provedl předseda
poslanecké sněmovny Václav Klaus
a místopředseda sněmovny Brožft. Za
obec se zúčastnil stalosta obce
p, Vybílal, jako hosté kíonikář obce
ln8, Pražák, ředitel ,školy PáedDr,
Kíopáč a pracovnice oU.

Zahajovací projev mě] píof, Klaus,
závěrečný pak srarosta města Břeclavi,
jakopříslibzodpovědnostikesvěřeným
předmětŮm na Všechny starosty.

.-,"--", **jáde-ý*.*,

%Éa-.6A^

a B,P.

Ve dnech 14, a 15, čeNna 2002 se
Uskuteční volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. V naší obci
budeme volitve dvou okrscích. volební
okrs€k č, ] bude v zasedací síni oÚ.
Předsedkyní komise je paní Marie
Divišová, mistopředsedl(yní je paní
Hladká Jana. zapisovatelka paní
sedláčková N4iluše, Zd€ budou volit
občané, bydlícíV dornech čp, 1-370,

volební okr§ek č, 2 bude ve
Štotnim t<tulu, ŠtoIni+t:, Předsedlryní

komise paní Maíie Duroňová,
místopředsedou lng. Jan Helikar.
zapisovatelka paní Jančová Lenka, Zde
budou volit občané, bydlící v domech
čp.371 a výše,

První den, rj, 14,6, pátek, jsou
volebni místnosti otevřeny od ]4,00 do
22,00 hodin, Druhý den, v sobotu ] 5,6,,
bude oi€vřeno od 8 - 14 hodin.

Hlasovací lktlq a poučeni obdÉíte ve
dnP.h7-1]6.1ódómil

Volby

Vranovic]o' občosník

starosta



Roěnílr 1984. Móiovó zóbmrrr

Jáko každý lok, ták i ]etos se PNní
květnovou sobotu koĎala Májová záb.va,
v pátek 3,5. v l7,0o hod se stavěla mája na
sokolském hřišti . dlouho do noci nás
Ďoh1o budit jednak juchání stárkú, kteří
dávali svým stá.kám Ďájky do konína a po
tzoru loňských rekrutů p§ali na silnici
náPisy, keré měli výstižně .harákerizovat
§tá*y, tak irá.hoceníkbelíků, kdy samotné
§tálky nevhodné nápisy ze silDice
odstraňovaly. RáĎo vás pák přišli krcjovaní
stárci Podat na odPolední pŇvod a n.
v.č.mízában, PŇvódzačálvé ]4.00hod,.
to se stárci §ešli U PMiho stárka (M, Tlčka)
a §Polečně s kaPeloo Zlaiánkou si šli Pro
stárlry ke 2. stáfce (L Pezlarcvá) a odtud ke
siárce 1. (H, Hochnanová). Pak už provod
dvanáďi páŇ stárkŮ, dvou sklepnftú
a osmnáai Pá.ó malýCh §tá.t<ů, prošel
vésnicí a ukončil ýé prmí rystouPení na
hřištiu máje,

Jeden z PMí.h Dájoýých dnů v naší
obcipatříjiž tradičně májové zábavě, Přiní
!ídou do ulic ves€le náladěni, s úsDěvem
ná tváři a § blaž.nýD pocitem v srdci
nejenom hladí, .jejichž ročnft sé o tuto
zábaw po§taráI, ale óoPlovází je jejich
lodiDy, Přátelé a pár zvědavých, kteří se
nechtěií o ténto pocit připravit.

Letos byl tímto dnem slunečný čnŤtý
kvěEn a své §tarší kolety doProvázeli
uliceDi vranovic již po několikáté
,,ninistáťci", Jako PMí z nejmenších si
lykračoval DoDinik Kurka se §vou stárkou

Véč€rDí zábea začalá ve 20,00 hod
slano§tním Pochoden málých i velkých
stárkd a poté z.čalá záb.v.. V Přeplněné
sokolovně se jen těžko hledalo místo
k §ežení (dopoledné stár.i Plodali na 450
vstuPenek), KáPela velmi dobře hrál.. Pró
ho§ty §iár.i PřiPravili sólo Pro 'panímáíí/a sólo Prc ,,ženáče" a po p0lnoci opět
předvedli §lavnostní po.hod.

Je nutno ještě poznamenat, že
letošní stárky íněly nové sukně, lceré
měsíc př€d májovou ušila paní
Macháčková a §tárci nové vesty a kdo
jste byl na májovém průvodu, pot!Ťdíte,
že stárci byli jako ,,ze škatulky". zato,
že kroj€ byly talco obnoveny nutno
poděkovát staío§tce sokola Paní

Kárkou Kelblovou. Tyto dva ná§l€doválo
ještě další.h 17 Párů. Průvod uzďírala
dvojiceTonáš Furch a Katka Rausová. Mezi
těDito 18 párybylyzastouPenydětiz 1. 8,
ročniku zák].dníškoIy, Kroje zaPůjčila paní

Po prúvodu plnémýýskání, kte.ýtNal4
hodiny, Uňožnili staÉí stálci táké mladším,
aby na sokokkém hřišti Předvedli ýé
t.neční i Pěv.cké uhění,

Nónáhavý den skoĎčil pro mladší
stárlry meDším vystouPeDín ve 20 hodin na
hale,

r Mgr. Petra Machová

V měsíci čeívnu (2.6,) proběhly n.
stříbrňák! dět§ké rybář§ké závody, keďch
se zúč.stnilo 44 malých rybářů,

Dny výIoW betonové nádrže a rybniku
budou 2].9.2002 a 28.9,2002.

PoviDnost každého člená ie odpracov.t
uičjtý počet bodú, nebo se q?Iatit částkou
500,-Kč, náhradou mohou být 3 pyde obilí,

v ninuléĎ ro.é bylo lysázeno do
rybnika 3090 kusů rybek (kapr, .mur, lín,
toktolobjk) a do kouP.liště 1815 kusů,

Ryby, které se v}§aaljí do revíru
s!Ťatka 1, ]A,1lÝl:

kaPr 2,3 (2 a 31.tý), anur3,
lín 2, suňec ], tolstolobik3,
candát ], štiká rychl,, mník

V roc€ 2000 bylo uloveno členyMo 985
k kaprů o celk, váze 2827 kg, 35 ks amlrŮ ,

]80 k, 35 kg štik, 90 k8, 1] k5 sUDců -
90 k8,

To je vše pro dn€šníčíslo, Přejemejim

MG

Někeří občané ani Deví Co to je za
zkatku. J€ to MÍltDÍ olFnizace -
Moravského rybářského §vazu, Dovolte,
abyó s€známil Vás - čtenáře - s€
fijímavostmi, týkající §e tohoto sPolku.
Dostalyse Ďido ruky Podldady pro kroniku
a !}!žiji jich Pro náš časopi§, Doufám, že
vedení Mo se nebud€ zlobit, sPIš€ je to
potěší, lnfornace 5e týkají minulého roku
200],

Předsedou Mo je pan Zdeněk
Škňouřil, jednátel Luboš Mrkvica,
místopředseda otto Píocházká, Dále 15

členů výboru, k€ří plní různé
povinnosti

Mo mělo c€lkem 452 denů, z toho
91 dětí,

V roce 200l Proběhlrybářský kur§ pro
dospěIé a Pro děti. lnstrukory byli pan

l

§tříplry z rnóiové

MO - MRS Vrcnovice

Maló vzpomínlrc
nq zfod lropcrné
ve vrcnovicích

V pMípolovině tňcátých let se utvořila
Párt. mladýCh fotbaloýých Dadšén.ů -
PrůkoPnilo], složená z dělnftů a studennj
a pod názvem sPortovní klub vr.novice se
zač.li Učit hrát a ovládat kulaťý níč tw,
kožený nesmysl, jak byla kopaná někým
kdysin.íána, HřištěD se stala t4, Dufkov.
jáma a přístup k ní byl kol€m Duíkory
zahrady a z ulice Pří:snotické a z Pindulék,
které byly tenbát prr]jezdní ulicí do polí
přes železničnítr.ť. již neéxistují.í múštek
př€s Potok, tekoucí Podél rati,

Fotbalové začátky nebyly lehké, Ďebyly
zkušenosti, nebyIa výstrcj, Bran}9 zpočátku
Představovaly 2 §ilné dřevěné tyče,
záražéné dó zeňě a horní břevno
nanrazoválá píaoelnl §n,rfa, opa$ena '
upro§tř€d čeNenýn práPórken. sítě
tenkát ještě nebyly, Za šatnu sloužil
přilehlý Dolkův 1ésk. ,áný barylův a plo
hostující klub bylo místo ve vrátnici
václávková dómú óe pinďulká.h. ódkud se
chodilo Pře§jej'.h zahradu a zmíněný lesík
na hřiště, PMíh rozhodčím pii Počátečních
,ápásech byldomácíobčaD P, staňa staňk.,
Mézinámik]Uky býválvelký boj o donášení
híče brankáři, když byl zakopnlrt při hře

TepNe po obstojnén sehrání
Počát.čních záPašl byly Postáveny nomálni
celodievěné blanky ál€ ná sírě štále je&ě
chyběly penúe, Po přihlášce Ďí5tního s(
Vlanovice do oryanizovaného fotbalu objevito
se pMí mužstvo v nových dlesech jako
pražská slďia. .le v bafuá.h modíobi]ých sé
znákem sKv v čemém tlojúhelniku na levé
srránč p6ou, Byla sésravena ita. rezeNá a ta
hrála v dreseó čeďenóbilý.h ýišle
Pruhóváni(h jako měh v ré době plažskj{

Ná jmenovanéĎ hňštise hlálo a§i3.olf
a É.itoú na něm bylá košatá o1še pň sevemi
bočnístraně hřiště,2 mně od postranní čáíy,
zd. byl také vytvořen gólo\y rekold klubu,
když hoštují.í Bošovic€ dost.Iy39.0 a domá.i
b6nlóř byt b€z píá.é, néboi se hlálo
naprostou většinou času najednu bfanlo.

Tákďý byl tedy zaétek ranovického
fotbaIu a historié hřišrě v D!íkově jámě,

s kerýh se tehdejší aktéři loúčili s ti.hým
shurkem, neboť zde prožili velká vítěAtví ale
i nečekané porážl9 a vděk ýých iáno!šk]

r vilém celnar - vahice

Pdn c.lnol l4Em jóko harliú čtňdř naš.ha

občasnk! ,i ýzpomnu nd 70, úloči n!šnh fotbalktú
d posldl náň kráw člán k ! pál IotoEújl, kt ré
přcdón bonikóřj sK. DoÝoluj.fu ý ltňto úuBP

yrdnovicky občosntk



Možnosti zarněstnóní oběcrnů ue vrcrnovicích

Dnes mPosledy si zavzPomínáme na
možnosti zaměstnání Ýlanovických občanů

Navštívili jsme dva vranovické podniky -

Frutu a Vitan!, Vlanovice ale ješrě pó
dfuhé svěróvé váIce zdobi]y lři továmí
komíny dobře viditelné ze silnice od
Piisnotic, Dnes z nich zbylužjeijeden na
Přibické Ulici v bývalé Ftrllě, Dvá z komínů
byly odýřeleny po druhé svéto!é válce.
Dříve byl §Undán ietr, kreri Flřil
vránovickému cukrovant. Čtete dobře - ve
Vlanovicich byl i cuklovar. Byl ža]ožen jako
akciová §pólečnósl ! roce ]872, Poslední
kampaň byla v to.e ]9]4. Do roku 19l8 byh
najeho Dktě zřízeĎa kóĎžervárná, vařilá se
zde i nármeláda, o objekry mě]o Potom
zájem několik Podnikaielů ( Kiížek, Baťa aj,),
dohody s najlteli nebylo nikdy dosažeío,
Tehdejší Předýavilelé obce něli také

,>obav} ze by jlm non] p]]]myslow podn l' )dvádél pdcóvni ši]y, Irela scdljci
Porřebovóli pro pláci m svých Pozemcich,

Budow clklovaru byly po§túpĎě
ložebtány, koňín byl odstraněn
nejPorději. Zůstala jen administlativní
budova, kteíá po úpmvách §loúži jakó
byrovká, svého času se jí řka]o ,,dům
hŇzy ,

5kladiště bývaléhocúkroválú 2ábláló
Hospodářské drUžsNo Židlo.hovice, filiá]kó
Vlanovice, Byl zde zřizen výkuPn' sklad
obilí a ! bodově Vedle Tesařóvých naprori
nádraží n]ělo družstvo kónceláie,
VykuPovala se zde zelenina a prodávala
Unělá híójiva ájiné hosPodákké potřeby,

Dne9 slouží toto bývalé skladiště
jáko prodejna hutního materiálu a ZZN
iako prodeina hlavně pro zahrádkář€

Pied půlstoletím v roce 1952 bylzřízen
!e VIánó\n[h dJnioulJiné e\DédičĎi

2.1t"a ai"." re+nro ialoarr iiatoc'rrovrre
Pozemek byl od býlalého cukrovaru ziskán
v roce ]950, Vede dó něj železniční vlečká.
která kdysivedla až do $nrého cukrovaru.
Původně se nakládalojen dievo na va8óny.
Vedoucím byl p, Votává. krerý
s P, H]avíčkem vagónování dřeva zajišťoval.
od íoku ]973 vede tento expediční sklld
p,VárĎužá, Xe sk]adu u nádlaží Palří isklad

Počet stálých zaněstnanců neni velký,
v případě Potřeby ryPomáhájí zamčsrnanci
Lesního závodu Židlochovice,

Dievo se odvážijednakvlakem, ale také
kámioíy, K jeho mnipula.i slouží dnes
ýlojn' zařizení (nakladače, trakto. s piívěsy,
odvo,ní §oúprava),

Roční obralje 30 tisíc kUbický.h meťŮ
dievníhmoty.v penězích asi36 milionů Kč.

Dřevó se vždy exPedoválo á i dnes
expedúe podle zájmu do iuzemska i do

zahlaničí ]\4adirska, ltálie, Špáněhk..
Rakouska. Něnecka j do UsÁ,

(rómě móžnoští 7ískání
zaměstnání ve všech vranovických
obchodech, živnostech, zemědělství,
lesnictví, ČD a v průnryslowch
podnicích měli mnozí vranovičtí občané
ijiné možDosti uplatnění a Yidělku.

Během miDulého století existovaly
u nás i D€{írobní orgaDizace. Byly to
hlavně školy - mat€řské a základní
(dříve obecné a měšťanské),
zdravotnická zaříz€Dí. pošta a obecni
úřad.

štota rlatersu. základní, školní
družina a školní jíd€Ina potřebovala
nejen učitele, ale i správní zamě§tnance
a kuchařky, Ve všech těchto
nevýlobních otganizacích byli
zaměstnáni převážně občané Vranovic

- dojíždějících bylo minimum.
Tak jsme si mnozí zavzpomínali

a našim nladším občanům se §nažili
ukázat na to, jaké nožnosti f/dě]ku
měli ob}"ýarelé Vranovic V minulém
století. Vyplynu|o z toho, že dnes jsou
něktelé možnosti stejné či obdobné,
ale v podedních letech jsne svědky
toho. že mnohé se ižměnilo,

Děkuji Všem, kteří mně poskydy
různé informáce o živnostnících,
obchodech a možnostech zaměstnání
ve Vránovicích ža Uplynulé století,

. N,ígr, Ludmila Díápalová

Ačkoliv by se nrohlo zdát. ževŘnovičtí
hasiči nemají Co na pláci, opakje praldou,
V píůběh! lelóšnihó roku se jednoika

Podi]el3 na likvidaci dvou pomělně
náločný.h PožáIů, Pn,nízásah s€ uskutečnil
dne ] 1,3, a jednalo se o Požár
hosPodáiského ýávení ve Smolíně,
V sobotu l6,3. V odpoledních hódinách byl

ryhlášen 2, PoPlaóoýý sruPeň, Během
několika nrinul !ýelo zásahové vozidlo
sněíem Uhe.čice, kde byl óhlášen požál
srodoly, Kronlč mší jednolky, která
!],jížděla v PočtU l0 členů. ještě zasahovali
píofesionálni sboíy z Hustopečí a Póhoieli.,

Dále jsme absolvovali ná měiové o,ičení
dne 29.3, za úča5ti5 dalších plofesionálních
a dobrololných sborů, Přesto, že by] požár
ohlášen v Pracovní den doPo]edne, \ijezdU
se zričaýnjlo 7 členů požáíního sboru,

V prvním člvrtletí 2002 jsme
iDvestovali nemalé fin. prostředky do
údržby hasičské zbrojnice a zabez-
pečení akceschopnosti požáíní
techniky.

Tladicí se stává i každo.oční jarĎí

sběr žel. šrotu, Ten letošní §e
uskutečnil 23.3., kdy se odvezlo
6 v]eček starého železa- Tímto bychom
chtěli Poděkovat našim občanům,
Velice nás těší zájenr víanovichých
občanů o pohotovost našeho sbofu,
Důkazem přístupu je i členství řády
mladých mížů a přijetí 3 nových m€zi

Výboí sDH

Vúžírne si důvěry

vídbóvick:i óbědšník



loro 1932

Přešel leden a únor, ziDy ubýválo,
slunka Přibývalo, hlásilo sejaro. Haýani se

houfovali 9ř€d odletem ao svých sfle§hich
§ídlišť, v Polích §é honiliramlíci, na střešni
zá naší zahrádkou prózPěvoval ko§. Na

IískáCh Ýfi šily píVní kočičl(y, jí!T a jehnědy,

na březích Potok. se objevily květy dn.s už
nezĎáných blatouchú . Pomněnek, skončil
a.s plesú á bálú, utichly masoPusmíreje,

v kosíele zahalili ohái fi.lovým
rouchem, po Hromni.ích a šk.redé středě
udi]el pa, fárář PěDčík blažejské požehnání

a poPelec. Rádostné Písně a koledy

Wstiidah rklivá a Pokoíná ,Již jsem dosr
píacovalt]ovéae Pro t€be.,,", n.siala doba
Ďfi{U a ódiíkani až do velikonoc,

Pnchod laÉ piedznáDenav.lá velká

vod.. sníh v povodí Švarc.ry ioztál,
ťo^odnily se řeky. vody se rylily z břehů,

bvlvtú káždoiárnl po!odné. swatk. se ryliIa
z'biehů nejdiive u ml}na v Pouzdtan€ch,
Voda zabPila M€tiko - Malé Pouzdřany.
silnici do vl.novic, Viíholé., lesf
u ČeNeného mostku a slabýCh, KoryteD
podél tr.ri náplntla Ři&u, zaplávila celé
podzihradv.v roce I94I sahalá ažk ivaň§ké

šilnici. LaP;úci P.mafují velkou vod! i pod

mosteD u Helešicových, Ná druhé straĎě

dédtny zároPih voda celé Šára!ry, BŇdek,
TónkU, slčkv, Diivalvodyze sÝŤaiky záPlavil

obůlku, Malý Široký, Pa§tÝisko a Kozečku
pod Hochm.novým, voda podmácela

saxlow, uní(onl, stejskalow a smělikow
z.hradu, Všechnysilnice byly Pod vodou, do

Pouzdřan se ínuselo po štrece, do Uherčic

Nic ale netrvávěčně, anivelkávoda,
Ledy roztály, vody se vrátily do s\,ých

kor}t, á to už bylojaro,
Pívními zvěstovateli jara byly,

kromě sněženek a kočiček, přep€§tré
jarní květy v lesíku U topolů, v potoku

§e objevily žáby s jejich pul€ovou

drobotinou- V t. poschodí naší školy
byla na oknech ve sklenkách od alpy

c€loroční př€hlídka kvítí, od jaíních

dymnivek po podzimní oojn čili
naháček

Jaro zazvonilo k nástupu dětských

h€r, Dívky měly nejraději škollru na

stěně, čtv€rce a \,}volávanou. I{uci

honili ráfky kol, odpalovali špačka,
blechu. naše maminka říkala po

unkovicku kyčkrdle- Hráóm kuliček -
my jsme říkali míamory - bylo

lyhraz€no pékné hiišťátko Před
Dvořáckovou pekárnou, Casto jsme

sem uměli zajít íny z LiPačova, Vraceli
jsme sejednou s pláčeín nad prázdnými

kapsami, jindy spokojeni s P}tlikem
barevných míamorů,

K ja.u patřily Kolby, klokočí
a sladké dřevo - Iékoři(€. silni(€ do
Pouzdřán byla dlouho pod vodou a tak
jsm€ za sladkým dřevem museli po

trati, Pár metrů proti proudu od
Albrecbtova stíážního domku byl na

svratce splav, strouhou před ním se
odváděla voda na Hartlův mlýn,

Lekoři.e rostlajak naschvál až hore pod

kopcem. Kořeny sahály hluboko do
země, dolovat j€ byla dřina, ale

sladkého dřeva jsme si odnesli plné

kapsy. Pouzdřan§kým Němcim to
nebylo recht, honili nás až ke struze,

házeli po nás hroudama a nadávali nám

n€nažraných holz dřevnftů. Ani §e jim
nedivím. Po našem od(hodu byla vinice
jakoby v nířádilo stádo divočáku.

19, března se slavíval §vátek

sv. Josefa. Byl to pěkný zwk a davili jej

nejen Josefové, Původně hrával nějaký
Rajmrjnd Pezlaí- říkali mu Munda - na

heli8onku, později cetá kapela. Pojídaly
se koblihy, špek a uzené. popijela §e

Wanovická samohonka - pálenka

z řízků cukrové ř€py. Víno u nás t€hdy

nebylo. Jen polír Dofek měl j€den

šlahoun vinné rélY - choNátu ve

vinohrádku nad hlínkem za LaPačovem,

Přešel Josei přešty ostatky, bály
a tancovačky vystřídali maškarádi -
pozdvižení na dědině za bílého dn€,

Řeznik s kabelou a ocilkou vodil
medvědá v hrachovině, ínuzika hrála,

bylo ve§elo, cirkusáci 8íepčili, Někerá
hospodyňka §€m tam utratita slal
z oka. to tehdy, když zjistila, že §e jí
z koplína a z udírny ztratilo víc, než jí
bylo milé: slépka na hnízdě. věnec
klobásů. šrůtka uzeného, rnísa koblihů,
štráfkuglufu, Večer s€ šlo do hospody,
ze získaného proviantu se navařil
štand!ík 8uláše, z vaje( sínaženic€,
uzené s křenem, od pekařů bylo pár

štryclí chleba, pleténl§ a solcštangle,
pivo z qýčepu, To s€ to loučilo se

Na Zelený čtvrt€k odletělyzvony do
Říma, slovo rněti hrkači, za našich časů

iich přišlo až 40, íachot jejich hrkačů,
klapačů a řehtáček byl slyšet po celé

dědině, Elitou mezi híkači byli párovači,

keří měli hodiny a hrkání organizovali.
Ke sjednání pořádku směli použít
fišpanky či sladké dřevo. spávali
společně v nějaké ciínře blízko kostela
na §lámě na znaínení Pokání. Místo
toho ale tajně popljeli flaškové pivo,

kouřili zorky a vyprávěli si neordnosti o

děvčatech. V pátek před rozedněním se

umyliv zázračné ýudánce na Pástvisku,
Byli přesvědčeni, že jim tím byly
odpuštěny hřícby a nepravosti, jichž se
ve sťch funkcích dopustili,

A byto tu Velikonoční Pondělí,
s ním šlahačka, mrskut, po vranovicku
ovšem vždy ,,rócad(a" - to je
zkomol€nina z německého brutzen.
Žily z osmi plutů pletl klukům stryc
vybíral - padesátník za kus. Nejdřív se

šlahalo a koledovalo u příblzných
a známých, §taíší pře§kočili plot.

Prošmejdili koínory a sklepy, poj€dli

a popili, co se dalo, a čekali, až přijdou
holky z kostela, l bylo výskotu po celé
dědině, Hospodyně se naoko durdily,
ale byly íády, čím víc šlahačů na jejich

Maftu došlo, spokojeno§t byla

všeobecná. Některé dě\y si potajmu

i poplakaly: j€dny pro mázy a modiiny.
na prdelkách, jiné litosti, že na na '

šlaháči letos zapomně|i,
Tak končívalo jaío - přicházelo

léto, ke.é budiž pochváleno,

r JosefPavlů, Lednic€, 10.3.2002

Pozn, rcdokce: vronoýický lod,ik pon Povlů

,i opět ýzPoňněl no n,jš Občasník o ropsol

člónek joko pól vzpoňínek no Iódó léta.

V n€děli ]9, května bylo při mši ve

vyzdobeném chrámu páně Na nebevzetí
panny Maíie V€ Vranovicích první svaté

Ptijimáni, V ]etošnim roc€ šlik pNnímu_
přijímání pouze dvě děri Haničkal

Kížová a FrantišekJeřábek. oba bylive
středu pozornosti všech, kŤeří se
slavnostní mše zúčastnili. Vžd},ť to byl

svátek nejenom pro ně samotné ajeji.h
rodiče, ale ipro celou faínost.

Při mši pan fáíář vzpoĎenul ča§y

,,totality", kdy v jeho bývalém působišti

k PNnímu svatému přijímání šlo ko]em

40 dětí. A v současné době, kdy se

nikdo nemusí bát. pouz€ dvě děti,
Přesto poděkoval íodičům. prarodičŮm

i kmotrům těch dvou dětí za dobrou
a příIdadnou výchow.

Ná konci mše sámi děti panu faráři
poděkovali za to, že je k pNnímu
svatému přijímání připíavil,

MC

Prvni svcté přiiínóní

vlqnolicb! občÍsnik



Spori ncr zólrltIdní šlrole Líbí se Vóm
v naší vesnici?
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Jako každoročně i letošní školní rok
2001 - 2002 nebyl vyplněn pouze
učením a soutěžemi vědní€h oborů. ale
také Pohybem a spoítor.ními akcemi,
a to na úrovni jak zákládní školy, tak
iregionu. Připom€ňíne si tedy,t ýsl€dky
našich chlapců a děvčat Právě končícího
íoku, Počátk€m řúna obsadile naš€
školní fotbalová jedenáctka pěkné
2. místo na turnaji ve velkých
Němčicích. 3l. řOna jsm€ pořádali
3. ročnft ,,Přespolnlho běhu", kerý je
ale zatím v ,,plenkách", což se odráží
V účasti, kde priín drží především naši
nejínenší z MŠ a l. §tupně. Před
Vánočními prázdninami se konal již
6, ročnft (oficiálně) Halového turnaje
v kopané, kdej§m€ obsadili4. místo,

od podzimu do konce školního
roku probíhá 2, ročnft.,Školní ligy"
v halové kopané mladších a starších
žákj, kde si nejlép€ vedou kluci z 6"4,
íespektive 8,B.

Poáítkem jará začínají sporto\Ťí
klání ve větší mře a nejinak tomu bylo
i letos. 25. března §e předvedla opět
naše fotbalová j€denáďka a to
v celostátním turnaji coca-colá cup
proti svým vrstevníkům z Hustopečí, ale
po porážce l:2 z tohoto turnaje byli
lyřazeni. Hned následující den se ke
§lo!1r dostávají děvčeta 7.- 9. tříd při
okesním kole v basketbalu v Břeclavi.
Zde §e střetly s li8ovými hrá&ami
cymnázia Břeclav, dále s účastnicemi
krajské soutěž€, děvčaty z Kobylí,
a Hustopečemi. V této pro naše holky
velké konkurenci jsme §končili ve
skupině na 3. místě,

V dubnu se ke slow dostaly naše
naděj€. V Kloboukách u Brna se konal
V, ročnft fotbálového tumaj€
c€lostátnfto charak€íu Mc Donald's.
kerého se, avc€lku úspěšně, zúčastnili
žáci 2,- 5, tříd. Nákonec hoši lybojovali
pěkné 3, a 5. místo, Pro t€nto turnaj je
charákeristická účast smiš€ných
družstev chláPců a děvčat, čehožj§m€
plně !}užili.

v tomto něsíci hrá|i okíesní kolo
i chlapci - volejbalisté, ale skončili po
dvou vyrovnaných zápá§€ch
s břeclavskými týmy v základní skupině.

Na své umění si po třetí v tomto
školním roce vzpoínně'i fotbali§té
V Nikolčicích. kd€ ná trádičním

pohárovém furnaji obsadili \,ýbomé
2. ínísto, když rozdrtili V€lké Němčice
6:0, ,,B" týín Nikolčic 3:0 a až Ve íinále
podlehli domácímu ,Á' týmu l:2,

J€ště jsíne Wslali kate8orie
mladších a starších žáků na okrskové
kolo v malé kopané do Mikulova, kde
naši mladší skončili ve skupině
a starším chyběl gól k postupu do
s€mifinále.

Do konce íoku násještě čekajídalší
tumajové zápa§y, napříldad dívky
budou hrát okresního kolo ve Volejbale
v Mikulově, €hlapci Pojedou na
Němčický pohár v malé kopané, obě
kat€gorie, tedy děvčat a chlaPců, budou
bojovat ,,o pohár starosty Víanovic"
v kolekiutích sportech a v neposlední
řadě proběhnou závěrečné, páté.
tuínaje,,ŠkoIní li8y".

Mezi oPory zmíněných turnajů
patřili mezi chlaPciJirka Duchoň, Radek
sedláček. Jan Vrška, Luboš Mrkvica,
ondra Ždán§lÝ, Radek NevěděI, Jirka
Novák z l. stupně, ale také děvčataJaná
kurzweilová. Michaela šlancarová,
Yvona slaná, Výčet by mohl být
podstatně širší, ale spíše jde o to, ž€
děti mají chuť a snahu co nejlép€
repr€zentovat naŠi Školu,Ao to by nám
hlavně mělojít,

Pav€l Plch

Jen Jiří Furch byl nominován na

wšší soutěž. což bylo lllistrov§tví
Moíaw v silovém trojboji, které
proběhlo 16.3.2002 vJihlavě,

obsadil třetí místo v kate8orii do
67,5 kg a dosáhl těchto \,ýsledků: dřep
172,5 kg; tlak 130kgi tah 200 k8-tedy
celk€m 502.5 kg.

Tímto výkonem si zaji§til účast na
l0, [4is§ovství ČR v silovérn trojboji
mužů, keré bylo uspořádánove zlíně -
Kašavě dne 27.4.2002. I kdyžJiří Furch
neíněI všechny poku§y platné, obsadil
pěkné třetí místo c€lkovým výkonem
490 kg.

Dne 18.5.2002 s€ v Kuřimi
uskut€čnilo l\4istrov§tví Morar,y v tlaku
na lavici. Nejlépe si z našich oPět vedl

DoDedávna řada občánů nadávala, jak
jé ta obec lozkoP.ná, §ilni.€ hrbaté, .ž je
strach jezdit.Je předPok]ád, že se všechno
postupně sPraví á silnice budoujakv Uli.ích
PiDďulky n€bo K trati. v souvislosti
s pořádkemjé třeba sivšíDat občanů, keří
udržují pořádek Před sýýmj domy
i v zahrádká.h . dokáží zamést i kus silnice.
Řada z njch však zimní posyP odklidit
nedokíže, Přestože jsou rádi, když se
v z'mě silnice Při náledí pospou,

stejně j€ třeba sivšimnout parč&ů
a přftopů zarostlých trávou, zvláště pak
pořádku před neobydlen]foni dony_
Řada z nich je špatnou vizitkou.
obdobně j€ problém u někerých
parčlkú. Pěkný kousek vesnice je vidět
před Němečkovým (JzD), kde o parčft
se stará několik žen v letním období
hraje všemi barvami krásn]ých květin.

Jsou Však idalšíproblémy, které §e
fýkají spíše obce, např, ochíanné
zábíadlí pod ivaňským mostem, silnice
kol€m cikorlry, která by wžadovala
2 auta drobného štěrku, Pokračovát by
s€ měIo v úpravě hřbitova, lak jako
v poslední době. starostá o zlepšení
usiIuje,

Závěrem Dohu náP§.t, že se ni v Daší
vesnici IĎí, ZáI€ží to na obč.nech, jaké
prostř€dí si koleň §ebe !},tvoří,

Jiří Furch, kerý §e stal přebornftem
N4oraw v tlaku na lávjci v kategorii do
67,5 k8 a dosáhl svého nejlepšfto
výkonu a to 140 k8. Tímto výkonem si
zajistil účast na mistíovsM ČR. Pavel
Pláteník v kat€gorii do 75 kg obsadil
sedmé místo výkon€m l37,5 k8,

ve dnech 18, _ 21.4.2002 v UsÁ Ve
státě Texas ve městě Killee proběhlo 2,
Mistrovství §věta MÁsTERs v tlaku na
lavici, kde byl pan lvan Karpíšek
nej€nom iako rozhodčí. ale zúčastnil§e
i jako závodník a v kategorii do 75 kg
obsadil kásné 4, mí§to ve věkové
kategorii nad 60 let, Je to z(€la iistě
jeden z nejlepších úspěchů naší TJ

sokol vranovic€ oddí]u silového
trojboje, srdečně mu blahopřeiem€,

vr@lóýíckú óllřdsník

IK



Den oterňených lrluboven

skautské hnutí v České republice
letos slaví d€vadesáté yýročí §vého
truáni. Právě u této pří]€žito§ti §e
v sobotu 6. dubrja 2002 konala
celorepubliková akce Den otevřených
kluboven,Akce se účástnilo celkem 400
oddilů se s\rými klubovnami, Na oklese
Břeclav byla otevřena klubovDa pouze
jediná a to právě v naší obci.

Aco Vš€j§te mohlividět a zažít?Jak
už jste s€ mohli dočíst v minulém čí§le
občasnftU nebo v oddílovém časopise
óčko č,5, bylá přichystána výstava
fotográfií z€iména z nejnověišfto
období tj. od podzimu roku 2000,
zvláštní ná§těnky patřily rov€rsl(ým
\.ýpravám - v Iétě do okolí řel(y sáza\y
a v zimě do Žďár§kých vlchů- Nechyběty
samozřejmě kroniky á další desítky
fotek, Pro zájemc€ byl k dispozici
óenář§ký kourek. kde byly \ystaveny
skautské časopky a literatura, kám si
mohl kdokoliv donést á v klidu přečíst
i kroniku n€bo v oddi]e populární
časopi§ Óčko (v€řejnosti zatím ne přiliš
známý).

Pro návštěvnfty všech věkoyých
kat€8orií si skauti a skautlf připravili
řadu her a §outěží. Tako{ým
opravdovým zpestřenínr pro každého
byla hráJak znáre Vranovice?, k€ré se
účastnilo na dvanáď skautů. jejich
rodičů i kámarádů. otázry nebyly
, nejjednodušších. Toť vše €o
prozradím, Nene€hám si pro §ebe
pouz€ jméno vítěz€ - §tal se jírn Michal
Rapco s kama.ády. odměny byly §ladké
ivěcné á na každóho §e dostalo.

Další soutěží bylo znáné
á oblíhené krmení Balúá, čili trefování
s€ do úst věčně hladového nedvěda,
Káždý měldeset pokusů. Podle Věku se
házelo z různé vzdálenosti, odolal
málokdy, zvláště poté, co mu bylo
§děl€no, ž€ za každou t.efuje bonbón,
Absolutní výd€dry měli samozřejmě ti
absol0tně nejmenší, Zájemci se
účástnili ijiných her a §outěží,

V téměř ryze skautský souboj se

Bvinul turnaj ve Foukandě ohlášený na

druhou hodinu odpolední. Tumaj
dodnes nemá vítěze, protože
V odpoledních hodinách přibylo
návštěvnftů.

V}.r'rcholením celého dne by!

dozajista kulturně osvětový program

zvaný 6, Kádpáda, kt€rá byla
t€Dtokrát€ otevř€ná i pro v€ř€jnost,
Úča§tnili §e před€vším .odič€
a příznivci §kautů a samozřejmě
samotní §kautlg a §kauti. Dostavila se
i dvoučlenná delegace z lcepic,
Namátkou \.ryberu některé body
progranru - autorské čt€ní KyjeV 2001,
Vysočina 200]| \yhodnocení žebříčku
Kádpády (písně| Buráky, Amazonka.
sbohem galánečko, Panenka, Lepší je
víneč}o nežIivoda - od první po pátou)i
u lidové písně byla čt€na povídka
z knihy slovácko sa súdíaj nesúdí, kerá
je v oddíle velice populární.

Na Dni otevřených kluboven bylo
vstupné dobrovolné, nad pokladničkou
,,svíiil" obrovshý plakát Pomozte
dět€m! A také polovina v,ýtěžk! ze
vstupného byla poukázáná ná konto
této §bírky, Nebyla to částka núak
záyrurr.á. už z důvodu malého počtu
návštěvníku Dne ot€vřených dveří. Al€
to pře(e nevadí, na dobrou věc každý
haléř dob,]ý, KuboVnU navštívilo
celk€m 70 lidí vč€tně ákivnich skautů
a skautek, což není mnoho, vzhl€dem
k tomu, ž€ Vranovice mají téměř dva
ti§íce ob}^r'atel, snažilijsm€ s€, aby akce
mě]a dobrou propa8aci, což se myslím,
podařilo, p.otože plakáty byly Ve
Wanovických obchod€ch, školách,
knihovně iDa nád.aží, Akce to bylá
celostátní, takže anonci jsme mohli
dýchat na úzných rozhlasových
i televizních stanicích, stejně
v některých tištěných médiích, Také
jsme roznedi po naší obci okolo
čtyřiceti osobních pozvání, Z těchto
takzvaně ,,pozvaných" přišlo pouze 5,
což nás drobátko mrzí, Myslím, ž€ nám
staršímje to víceméněj€dno ajsme ná
tojiž zwklí, ale dotklo se to spíše těch
mladší€h, keří si něco připravili.
Děkujeme všem. kteří §e přišli podívat
a podpořit skauty a skautlq oddí]u

Ja8uáři.
I t.kdoufám, že akce Přispěla wým

dí]em ke kultuínímu životu v obci
a ukázala činno§t skautů a poodhalila
zákoutí skaut§ké činnosti zase dalším
pár desítkám našich spoluobčanů.
Takže přiště určitě náshledánou...

a oldřich VybííalmL

yřd,óvjčk' ó},čdšník

Co se děie v lrlubu
důchodců?

Ano, dělalo by §e víc, kdyby byl
většízáj€n.

]6,3.02 se uskut€čnil zájezd do
lt4ad'arslcých termálních lázní. Jelo 37
účastnftů, muselo se hodně doplác€t
z pokladny.

Zájezd ná FLÓRU do olonouc€ se
neuskut€čnil, protože bylo přihlášeno
jen 23 zájemců.

Na koupání do Čalova bylo 3 dny
př€d odj€zdem přihlášeno 30 lidí,
i když byli zváni všichni, nejen členové
KD. Nakonec předseda s velhfon úsilím
s€hnal ty, kt€ří částečně autobus
zaplnili. Nelze stále ná všechno
doplá€et z pokladny.ják některé členky
KD navrhovaly.

]0.12,0] svolal př€dseda schůzi,
kde členové rozhodli koupit
magnetoterápický přístíoj na léčení
kIoubů, páteře ápod_ Zatím sloužiljen
do 29,3,, teď V Ietním období Dikdo
nemá čas, Ale bude !}!žíVán za§e, Tico
absolvovali ]0 sežení si chválili, že jim

Ná oslavě Dne mátek by1o přítoínno
z 57 ž€n (členek KD) 25, Bylo to hezké
oopoleOne- posezenl u xancka, Zácl ZJ
předved]i hezký kulturníprogram a pa,)
ředitel školy popřál všem přítomným
maminkám i babičkám hlavně hodně
zúaví.

VčeNnú bude čl€Ď§ká s.hťl7é, sná.]
někdo poradí. nejen kritikou, že se nic
nedělá, ale co a.iak dělat dál.

RB



§iluqce v únonr crž dubnu
11.2. bylá zjiŠtěna zpro.€věra

motocyklu ve Vránovioth, Pachátell bvlo
sdéleno obvinénl z rlé5tného činu-

5.3, - bylo oznámeno Upr,tlačení dvou
lasů chohých daňki v ].snim Porostuv katástru vranovlc, vzniuá škod. iě
10o,ooo,-Kč,

]6,3, - zjištěno PortiI}áni lokomotilY
nápi5y při zastávéní ve vranovtclch

3,4, - bylá oznáDena krádež
závlažovácích kovových hydrantú a jejich
součá§rí ze zavlažovacího sysréDu na poli
U Vranovic se škodou I7.0oo,. Xt,

4.4, - bylo oznámeno odcizenídenní}o
tisku a Poř.vin od Prodejny ve vránovicích,
PříPad je šetřen jako přestupek.

6,4. - bylo ozĎámeno ÝlouPání do
taráže U rodinného domu ve Vr.novi.ích.
odcizená byla motorová pila sTlHL, .L
v.tačka BoscH a hórkovzdušná Pi§to].

- BoscH v celkové Ýýši16,69o,_Kč,
11,4, . bylo oznámeno Ýloupání do

rekreační Chaty ve Vlanovici(h, lde byl
odcizen iele!izor, eL tlouba, grilovácisáda.
nářadía zářízení.haty za 13.0Cr0._Kč.

l7.4, _ bylo zjištěno spreieBtví ve
vránovi.ích, Pa.hatel b},l zjišlěn á případ je

16,4, - bylo ozDáméĎo vloUpání do
Dotorového vozjdlá u hřbhová ve

25.4, - ve v.anovicích bylo zahájeno
pronásledování vozidla, které nezastavilo
hlídce na znamení, Podnapilý ňdič ze
cvrčovic, ke.ý měllysloven zákaz ý íizení
motolových vozidel s ďmto vozidl€ín
havaroval U velkých NěDčic. Byl zadržen
Podle $esrního řádU a piípád piédán
k daIšlDu opatleni,

26.4. _ by1 ve Vranovicích zjištěn dáIší
případ sPre,jerství, Pachát€l byl zjištěn.

29,4. byIo oznám€no od.iz€ní
a vanového kontejneru na nák]adní vozidlo

z véřejného Prostránství ve Vranovi.ích za
]0.000,-Kč.

v únoru se Podáfilo zjistir páchatele
vlouPáni do rekreaaniho donku ve
V.ánovicíCh, ozDáĎeného dD. 22.],
objásněna tak byIá krádež věcí za
95.000,_ Kč,

V tonto období bylo ve Vranovicích
prošetřováno jedno Pode?reni z PiesrupkU
Próti obon§kému souziti, PřiPad byl již
Předjn sPrávníínu ol8ánu pň obeóIm
úřadu, Dále zde byly zjišrěny dvá pfípády
řízeni vozidlá pod vlivem alkoholu,].dnalo
,e o řidiče zVelkých Pavlovlca lvané, Jeden
z nich muséI být piedveden, V kárasm
Vranovi( došlo v Uvedeném obdobi kjedné
doprant néhodé béz zlánéní a k iédné
nehodé zaviDěné déři

v ráň.ishžebního ohvodu obvodnlho
odděl€ní policie čR v pohořelicích
docház€ló v iomto období neičastěii
k tre§tné dnhosh krádeži vloupa;im d;

vozidel, do rodinných domkn, rekreační.h
objekú, stánků a objékil firem, sprej€§tví,
neoprávněné užívání dzího notolového
vozidlá, iízení mororového vozidl. óř€§
rysloveny zákaz, krádeže baíených k;!ó
kradeže !ěci z vozideI na rycltot<Ónunrt<aci

v Denším množstýí docház.lo
k p),tláctví, Poškozování .izí věci, ke
kád€žím notolových vozidel a ke
krádežim Jizdních kol, Byly zazDamenánv
láké trestné óny vraždy á zPronévéry,

NGiě§llěii Póch6lú rs.rrnó
čilro.t Ye vldovioích

z ánalýzy lraoj€ nápadu rlestné
činnos(i a z hl.diska skládbv íPsn;
činnosti ryPlývá, že v up]}Ťulýcň Děkolika
Dě§ících byly sPácháDyv neoblyklevelkém
počtu trestné činy pa.hatelů i€iichž
předDětem zájmu se stálo Dotorové
vozidlo. T.to trestná činnost se nelyhýbá
ani Vranovicim, Piertože zde byl v obdobi
únor _ duben 2oo2 zaznénenán '..1,1'
jeden PiiPád, z dlouhodobého hl€dlka ie
však ténto druh tl.stné činno*i nró h,;n
Iokálitu §picl9.

cůIo spácháných restných činů
nebezPečné stoupá á 3 nln i škod3
způsobená ná odcizenýcbvěc€ch, U krádeží
vloupánímjde zejméná o krádeže autorádiL
dálničních znáDčk, p,""ountto nar"ai,
peněžních Pro§tředků, dokL:mentů
a dokladú zan..háváný.h ve vožidl€.h
(částo i volně lož.nýcb). Velini částo §e
stává, že je odcizeno i c€lé vozidlo.
K Páchání dochází převážně v noční době,
ele zejDéna Ploměslo Pohořelice]e rypkká
denní dobá, Xe vloupanidocházi nápliklad
rozbitim ryraz.ním sk]enéDe výDlDé
vozid]a, lylouPDutím zámlo] nebo i bez
násjlí - lyháčkováním provázkeD. \š€ túájen Děkolik sekund, Piedmětem isóU
ze]ména vozidla v nichž má|itel záne;hál
něktelé předDěty, Ke krádežím vozidel
docbázívDiknUťD do vozidla. zásahem dó
el.hloinstalace á odjeiín ,,po vlasmich''
nebo i naloréním ná jiné vozldlo ai ptivés
á jeho odvezeni, Nej..rtéii isou odcizenv
dražší vozidla, Pachatelé jsou mobilní
á věršinou i velmi dóbte or8anlzuji §voji
.lnnosr za pomoci konplicó a teleíoDů,

objásnění této trestné činnosti je
neobyč€jně komplikované a z důvodu

pohyb v okolí odstav€ných či
zaparkovaných vozidel. zejména
vnočnídobě. v klidněiších část€(h měst
a obcídochází k netypickému nočnímu
pohybu, kerý by se mohl zdát občanům
podezřelý,

Proto bych chtél požádat všechny
občany, aby v piípadé zjiště;i
jaldchkoliv poznatků k této trestné
činnosti (popis osob, typ, barva či
regi§trační značka vozid€l pa(hat€lů)
iníormova]i třeba i anonymní formou
policejní or8ány, Poli€ii by velmi
pomohla i drobná informace, která by
v porovnání s ostatními zjištěnými
okolnostmi mohla v konečné fázi vést
k dopadení á potr€stání pachatelů,

l kpt. Bc, MiroslavŠtěpaník
vedoucíodd. policie ČR pohořelice

Jeýliže píši o rybářích, musíft napsať
i o nyslivcí.h (iníoinace z íoku 2001).

Myslivecká společnost čítá 28
č]enů.3 čekatele_

Jejich akivitu možno rozdělit na
zimní a letní úkoly.

c€lkem odchovali ]300 ks
bažanh}ů,900 ks lypustili do Hájku.
400 ks na Špigle,

Lovecká s€zóna byla zahájena
odstře]em smči zvěře (1] srnců), dáIe
srny a srnčata,

Hlavní lovecká sezóna začala 3.11,
honem na bažanty, celkem se
uskutečnilo 5 honů. Hlavní hon byl
8,12., kdy §e stříleli bažanti a zajíci.

c€Ikem zá sezónu uloveno ]315
ku§ů bažanti a 116 zajíci,2 ks černé
zvěře (to činí 2280 kg).

ze škodné bylo střel€no 7lišek , 24
toulavých koček. 3 kuny.

V honitbě se nachází 10 krmelců,
28 zásyPů, 8 slanisek. DáIe 19 po§edů
a 8 sklopců na škodnou,

v roce 2002 uspořádali (2. června)
nyslivecký ples na sokolovně ke vší
spokojenosti občanú. Účast a§i 240 li.lí

s myslivci se loučím s přáním ať se
jim práce daří,

nedostatku důká7ů jedno
z nejobtlžnějších }ůbec. V loňském roce
se podařilo obja§nit pouze jed€n
trestný Čin, a to právě ve Vranovicích.
Letos se ještě nepodařilo zjistit
pachat€le. Policii by velmi pomohla
pomoc všímavých občanů, keří by
mohli spatřit či zaslechnout podezřelý l

Myslivci

uldlrovicki obč(lsnfu

8P



Dění ve slrqutslrém oddíle l óři vrcrnovice

schůz€k. Náš oddíl totiž museli opustit
dva členové, keří u nás již nějakou
dobu byli, v žádném případě to nebylo
íozhodnutí unáhlené, ale 'Již

promyšlené, U jednoho z těchto
chlápci to bylo bezpochyby na místě,
ale u dílhéhojsme chvni váhali, Kdyby
chtěl on 5ám. tak se to vůbec nemuselo
stát. pokud byli tito dva kluci na
schůzce j€den bez díuhého, tak se
chovalijako ostatní. Na lllicibych v nich
žádné skauty nenašel, l o tom je
skauting, nemě! by být rozdíl v.hování
na schůzkách m€zi skáuty a jinde, Po
skončení schůzky jsem mluvil
s babičkou jednoho z nich, Chápu, že
byla velmi rozzlobená, ale také bych
chtěl. abypochopila ona nás,Já osobně
věřím, že v každém č|ověku je něco
dobíého, ale ten člověk mlsí chtít být
dobrý a hodný. Tak je to stejné
i u skautú, Když k nám přUde chlapec
nebo děvče s úmyslem stát se skautem
nebo skautkou, tak je to jen dobře,
v opačném případěje tojen ztráta času,
Nikdo není dokonalý, ale s tím bychom
se neměli spokoiovat, ale měli bychom
se snažit zlepšovat a to platí nejen
u skautů.

Ale vratme se k přúemnějšímu dění
v oddíle, Ke konci měsíce února jsme
obnovilidružinu káňat. kerá zánikla na
jaře roku 1999, Ptáte se kd€ jsme \zali
tolik dětí abychom vytvořili novou
družinu ? odPověd je j€dnoduchá. Na
místní zákládní škole jsme uskutečnili
nábor pro skautlry a skauty.
Prostř€dnictvíín občasníku bych tedy
ještějednou rád poděkova] nejen panu

ř€diteli Mastimih (Íopáčovi, ale také
paním učitelkám Krejčiřftové.
Hnízdové a Machové. b€z který{h by
dnržina ne€xistovala, No a protože
zno\u €xistuje tak zvu do jejích řad
další deny. o něco smutnějšíje situace
v dívčí družině v€v€rek. lcerá zůstává
i po tomto náboru stejně početná, tedy
má pouze šest členek.

Na úvod mi prosím
dovolte, abych se
s Vámi Podělil o
jednu nePřijemnost,
kerá s€ přihodila na

iedné z dlužinoyých

DaIší novinkou ve lTanovickém
oddile je vznik družiny světluš€k
(děvčat od 6 - do t1 let),Jejich v€dení
se újala Máíie coliášová se §estíou
petřou. vznik souvisí§ dalším náborem.
který se uskutečnil v březou na nižším
stupni náší základní školy _ V první až
tř€tí třídě. Tady bych (htěl poděkovát
paním učitelkám sedláčkové. Nečasové,
Doležalové a samozř€jmě ředit€lství
školy za umožnění tohoto úspěšného
náboru. Na pwníschůzku přišlo 25 dětí,
chlapců i děvčat, chlapci rozšřili §taly
vlčáckých družin čili šestek - máme
Modrou a Zelenou, v souča§no§ti
funguje pouze šestka Modrá, která se
ustálila na minimálním počtu šest
čl€nů, Tímto bych chtělryzvat vš€chny
hoše, kteří již zapomněli, kdy vlúcké
schůzlry jsou, aby opět pňšli - ÚTERÝ
oD ]7:00 HoD.

se vznikem družiny světlušekjsou
v našem oddíle soustředěny všechny
skautské výChovné stupně, od
světluš€k až po Rovery, Pro případné
záj€mce o v§tup do oddílu uvádíme
termíny §chůzek|

l Pondělí
16;30 - 17:00 svět]uškv oollry 6 - 1l let)
17o0 - 19:00 Káňatá Gkauti)
l úterý
l7:00- 18:30 sklíPkaDi- Modlá šestka

(klu.i6-11let)
l čtvnek
16:30 18:30 \4ci Gkalti)
l Pátek
17:00 - l9:00 veveíky (skaltlry)
l sobotá
lx žá čtrĎád dní loáda (loý€ři)

Áni se náš oddíl nenadál a po
dlouhé zimě j€ tu opět nádherné
a dlouho očekávané jaro. Za dobrého
počasí družiny opouštějí klubovnu
a mří vstříc lesům á loukám. svědčí
o tom napřík]ad pívní díužanová

{ýprava Kiňat do údolí říčIry Bobraw,
kde ještě občas i trochu zasněžito. Na
další výpra\rl 5e lTdali Vlci společně
s Veverkami na PálaW, Na téhle výpravě
již panovalo opíavdu nádhemó jarní
počásí. Místo dubnové \.ýpraw se konal
Den ot€vřených kluboven 6.4.2002, ale
o něm podrobněji najiném místě. Pívní
jamí celoodilovou výpíavoú byla již
třadiční kolmá výpíava na soutok řek

Naoraw a Dyje, na neijižnější bod
Moraw. Letos jsme \ryTážeti 1, května
a v lužních lesích to lypadalo jáko na
václaváku. lidí víc než komárů. pře§to
j§m€ se n€nechali ochudit o krásné
zážitkyzpřírodyiher,

DůIežitá udáIost pro celé skautské
středisko vranovice se uskut€čnila
hned následující sobotu. vranovický
oddíl Pořádal okresní Závody vlčat
a wětlušek, závod zůstalv obci ve stínu
právě probíhaiící máiové, ale ti z vás,
keřípřišIi do Hájku na konvalinlť, zde
mohli vidět závod v plné parádě, Kromě
vlčat a §větlušek z vranovic s€ účastnili
chlapci a děvčata z HustoPečí, Křepic
(patří pod středisko Vranovice),
Mikulová á Břé.lávi. céIkem o§m hlíáék
soutěžilo v různých disciplínách od
poznávání rostlin a zvřat po znalost
pochodových značek či absolvování
obzvláště těžkého překážkového běhu,
vítězné hlídky, spolu § hIídkami ná
dnrhém místě postupují do kraj§kého
kole,keré se zanáš kraj (Jihomolav§lď
T, c. Masáryka) Uskuteční ve Znojmě.
Ze stř€diska Vranovice po§toupila
děvčata z Křepic (l, místo ve
světluškách) á chlapci z€ smGenéhlídky
vranovicko,hustopečské (2. místo).

Poslední výpfava, kam jsme se iydali,
byl skautský Ďáj, Poř.&telé si tentokrát
wbrali líbořiště n€dáleko Dolní.h Louček
u Tišóova, Děj ce]odenní sobotní hry se
odvíjel od života sv, Pavl.. PutováĎí ža
ý, Pavlem bylo opravdu báječné. Kdybych
zde měl poPisovat všecbny zážitky. có se
tám údály. tak by mě ani nestačili strán]<y
občásníku. KáždoPádně tó jako vždy stálo

co nevidětPřijdé léto á s níĎ již dlouho
očekávaný tábol, Ten se bude letos konát
oPčt ná stejném místě jako vloni.
samo§tatný týdenní tábor bude pro
sýětlúšky a ýlčata, ke.ý bude Předcházet
vlastDímu skáutskému táboru á budé
společný plo ýětlušlg a vlčata z vranovic
a HustoPečíJiž téď probihájíýelké přípr.q/,
Přeji všeĎ aby si ho co nejvíceužili, a aby ná
něj dlouho vzPomínáli, Událo§li z obou
tábori poPiieDe v Přištín občásniku,

D.lši informace na intemetových
stíánkách oddíIu ja8uarivránovice,
webPark.cz, popřípadě v oddflovém
časopisu ó&o sEM - T^M, čí§lo 5, které
ryšlo záčátkem dubnáj. stáIe k mání.

r Petr Macháček. oldřich Vybíral ml,

I0 Yranovjcky občosruk



Ilraisltý šcchowý přebor ve Vr<rnovicích Novirrlry v ntrši lrnihovně

23, dubna se Ve Vťánovicích
uskutečĎil PNní Přebo! klaje
(! no!é Uslavených hranicích)
nnádeže v íapid šáchu, sPíše než
spoltovní ýránka této akce by snad
nohlleDtoklát o něcovice zú]moút
letný pohled do zákU]isí

Krajské uspoiádáni ýátu by]o,
ják zDámo uzákoněno tepNe zcel.
nedáÝno, oProri romU ša.hové
§Ýazy, ]ako oryanizátoij šachu na
území ČR, mě]y ještě počátkem
tohoto lókú Podobu z roku ]990
a íún8ovály oddě]eně na zemském

PriD.iPu Čechy, Morává,
Vnitřni sPory typu ,.V Praze

jsou sanrí nanážlancj hraba]ící hory
lč]ovýchouých péněž pod s.be,
(hláviě rcplezenlalti) a vánr
nacioD3]isticb;m ]Voíavákůn čou-

,_ ha slama z b,n" \l.niily iž zcelá
' n nedjvno, ].dyž byli V linonL

v Pardubicich molavš!í,,vlastenci"
konečně piehlá§ováni á svazy se
sjednotily, Ploto bylo uspořádání
ktaJských pieboíů tak tíochú
sázkou do loterie, plotože
konkurzy na jejich lsPořádáníbyly
!_vpsány Už loni na podzim, tedy
v dobé. kdy krájské šachové
šrrukrury Vlaýně ještě neexistovaly,

Nákónec piijeló nčco Přes Poloviltl
Přihlášený.h, Si]u tumaje ovšen
dokresllje skutečnosr, ž.
2 domácí.h hráčů se skoro nikdo
neprosadil. UsPěl pouze RJdek
ŠiJshý zi§ken 3, misra v kalegodi
do 14leia PostuPem na mistrovstvi
republiky. Naopak, na §estry Hl.dké
dolehlá jamí únáva á Piesycenost
ša.hem a do turnaje se vůbec

Pořad.téle Potěšila účast
senátom za okres Bieclav. pana

schovánka. Do uíčité ňíry Však bylá
účast politiká z loholo re8ionu

a Kf,ihy pío déli o nnódla
. Knek tr m3minka knižki pfu neijne|ši s půvabnýnri

ilNn,acemi zdeňk. MiL.ía
. ]osef aipek- Povidá.i o Pej§k.u a kočjčce
a Pohádkr ze svata zliiiilek
. Lenki L.n.zová Hoiká .htrf lásk} ldaLši z onrínn ob ib.ni

. Rozum do kapsy laktlalizolane a dopLL]ěné qdáni)

. lacques 8rcUii F]l,Pova d.LrodlúžsNi 10 naš.m ič]c, o
piřodě..ko]o3ii)

|,..,,.)eiL,Jj.heolo/-, ,, p, ,,,, l

]§.ndái|ri áň!Ler)
. NickHo.rby JakbýtdobŇlloDrán podávábol.ía komi.k.l

zpr;Vu o soúča§nénr jnanžekNi tr lodjčovývi a kLidc ! lrL

nqtiršiz.tázek] co tov]aýně /Řmeiá být dobrý?)
. Bdrbare 8rťttó|o!á začit znolu (íomanti.ký Piibih)
. (athleenE,Wóódjwks Květynivodilhistol].ký.onraDti.ký

. skphťn Kj!8, Zelení Drile
a ArlburHáLley Detektiv

r VlaÝa]aloijcká_Kouko]Vpš.nL.i(povnlk!)
. Vlaýa]aloijcká - Vitězná lásk.1.omán)
r Malkéta HarJsinrová MiíiaDr lri\{íni pňběh n)]adé ženy

r EVa Hldečko!á - o zfu..|é l,is(e lpohá.lk.VÝpiiběh znánr}tz

teLevizniho zpla.o!ini)
r Ha|a Malie Kómeroli Andalska lviř kóilatti.ký píiběh z

a Ryby kaiedjíl-intoLosie iesk(:]lócziť 20, Ý.]

a Linda llowaId sti,rvnjnoloýj
. R th Rcndcllovi l.hůt. pío §njl lpiiptrd ijĎpektori

l Mária Hijková Motrčniky
. ohrclen.: dí,hy žLvočic]|ů

PiLjiouidoba| úiélý ]6 00,13.00 hod. pátek l3,00 l5.00hod.

Rcgisrračnipoplaiek dospělí řteOíii50, kč. ditido l5let 20..Kč

a propa8andi§tických důvódů pod]e
hcsla ,,flové krajské koště dobře
mete" a navzdory skřípotu zubů
odpůrců sjednó.éni šá.hového
hnutí, kterých se Po hmcim sále

Pohybova1o několik měla zdůlaznit
splávnóst inle8láční.h znlčn
l sPoíen tedy někdy tlochu hýbe
politika, senátoEké pozváníovšem
zase ták z.elá od včci nebylo, Pan
senátor se rozvzPomně] na svoje
bÝvalé aktivni šachové čary v oddile
v Pohóielicích á sehrál s nejléPe
um'stěnou dívkou exibični
bleskovou Paíii, obá soupeři
záhájeni sehráli re uájemným
resPekiem Podle teoíetických
Vzo!ů a jakmile §e parrie lrochu
přiósrřilá a získálá Da DePieh]ed.
noýi, laděii 5e íy(hle dododli na
íeníze, Spoleaen§ké presliži
a ploPagaci šáchu bylo ošem
učiněno vi( než za dost,,,.

r Za Šo TJ soko1
PáVelŠťástný

piebóru se moh]o uskutečnit
hla!Dě dfty Plovozovateli íestau.
Iace a znolu zp.ovozňěnéhó šálU
ú Fialů PanU Veselému - ve]kénnl
piízDiv.i šachu a také dfty
někte.ým oslovenýn spóĎzorům
(p Hólánek z lvaně. á misnrí
{izDamni Podnikatelé p, slaný
a p, Mikútik), sámórný Prťlběh
rlrnaje irochu zklanral svoji účast'.

- Fóto z lPtóšní výšLavý vín
-*

vrunoÝickú óbčdsnik ,l]



M"š'.ňí pr"" --| .jak se řilálo v loliském íoce), Mezi ry
nejlepšía ocel]ělré patiili: dvě miminka,
mrkev, hajlzdědek, dvě munrie

K tanci a Poslechu hrála taneční
kapela Karla Pcšla a tá ví, jak přispět
k dobré náládě, zcela trčilě se všichni
dobře bavili až do ranních hodin.

Pořadate|ťlm patři poděkování za

ro, ž€ j€ loňská máIá účast Deodradila
od Uspořádání letošnibo nraškami}o
plesu a pro ]60 víanovčákťl připravilá
příiemlrý večer.

a _/|l,,,,,!.,,|
klinrešovi sabir]a
l'erláš Nl.rtčj

Řehoiovi vanc§ir
HUsákJiři

O 1,1^,ti

|ojtíková Nlaíie
14á.ová Růžena

O ,ža,,t,,; i,b;l-,
l'(n.iako\,áRtlželra 97

Nlazal ljřetidav 60
I'alliael( Zdcna,l( 6j
l]lbJnoviJalosli\,a 8l
|'l:itenikoliiVlasta 81

šíí\,á [\,. 60
Tonraunová.|a l o§ lávi 60
Wollnrgťl Kirre| 65

Prev(\,álljldcg.rda 84
7ouharo\'i 

^lbílra 
a2

ŠťasrnÝ l]n 87
sjnělíko\ri 

^nna 
9]

Vcse|á Růželrn 70

ilvoiáčekJos€t ll3
K.didlovtiLLldlrnla l]2

sll.ko!á 
^lln.r 

65
Dloiáčko\,á Božena l]3

Benešová Mari€ l]]

|iin]anováMiíoslava 70

Chnrelo!á Růžena 75

l(.IPíškoVá Nlaíie 82

Wo|lingerová Regin. E9

Nlohy]ová ]indřiškn 70

ČihillFlintiiek 8l
RaLlso\,á Malie 1l}

soukal F.antišel( 80
|alon.|osef 75

Faronovi Žoíle 89

ívitvšková N4alie 70

skoupá Ma.i!, 88

svobodová Anna 80

Ziibli.ká lUdmil3 70

V sobotu 16, březnn Uspořádal sK
vranovice v sokolovně ve vlanovicí.h
m.škarní ple§, Ni tento ples byli zváni
oproti loĎ§kému íoku. všichni občané
ve Vlanovicich, prostřednictvím
pozváDek, které byly ro7neseny do
Všech domů, Jaké Nuselo být Všák pro
pořadatele 2klamálrí. když na tento ples
přišlo poulrých l40 hostů a 2] masek
("že by záse špatná informováĎost?",

sc konalhned díUhýd.n Po Draškaíním

Plese 5K. tedy ! neděli 17. březni, tikže
poiJdár.lé jak SK, tak i zs VÉnovi.e nrě]i
plné ruce PíáCe. 5K, Jby da] sokolovnu do
poiádku J pořadaielé ze Zs. aby piiplalili
výzdobu,ve l4. hodin bylóvše Piipmveno a

4 nraškalní ples moh] začit, ( tanci
a Posle.hú h lál taDeani orchestí Rež d.dN,
Ná!štévnostbyla takvelká, že nebylo jediné

lolné misto k sezenia návštěvnio postjvali

Ploglanr zah.nolal sóUrěže jak Plo
velké žák]r. tak i pro déli z lnateĎké školky
a samožřej lě se nnjsely ryblit ncjlePší
násky, Potota io neměhjednodUché, Vždyi
na rento Ple5 pijšlo lolik nrasek, že je nebyk)
V !oň reji Dožno $očitat, Pólora nakoDec
t}hodnoti]a 20 masek z káre8olie žákli zs
a 20 masek ze žáků nateiské ško]ky, Mezir!
nejlePší Patii]i: hodlny, nifuinko. n !nie.
Princezna. věž, íobot, kftek, babka 5 nůší,
bon_pari, kláúii, 1etadlo. PaPoUšek, !ilá, l

ledni medvéd, Pirál, zajiček, ňljček
PočJsi, nloqil. bío!ček áj, Nunro

Podotknout. že se porola zaměiila ni
masky, ktelé rodiče nebo děti sJňi ldalali,

ccny Pto nejhezčí nJsky a ceny do
tomboly, kleí:] bylá vic než bohatá, wbláli.
7akotrpilj a PiiPÉvili z finančních darů od
sponzod nanželé Kfupičovi, Na asi 300
nizných J hódnotlrých cen do tonbo]y
PiispěLy í]í!y a otganizace] AútódoPrava
Kolrler. EUookna Ludvík. nábylek Mikulík J
syn. pneusefuis Bartoš, sklenáiství Róhrcr,
M)nón nratželé Petrášovi, nrístni
olganizace Moúvského rybáiského slazu
VŘnovice, pili Vácek. Pan Vilko Tanač. AB
ko§nt.tika sklad Vjanovice, pán Valnoha.
obchod Kilh|8er, SRPDŠ Vlánoyice a TJ

Za toto velnli pěkné odpoledne
patří všem oígilnizátorům poděkováni
a popřát jim ještě mnoho dálších

MG

Dět§lrÝ tnaškqíni ples

]2 vrdnóýickú óbčíjlsník
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Ról 2002 se stal Pú wanoviclé občaný zvlášlě pak Prc PřizŇv..
!ópanq yýznamným blem - rokem ?oletého !ýróčí ďist.nce
Fo'IBALo\úHo IcLraU, Zu celou fu dobu v}řida]á s. ..lá řada hráčů
několilc gťn.ra.i, včeÍtě kapilánů, ú.nér,], v.dóUcich óddilú kopané
á dalšI.h obětavých členů, Lien s. pódileli ná budováni sponomiho zaňzenl

celé lolo údobi unilu á óaoje sponohiho |]ubu je histoni kásných
i méně radoshý.h př.kvápeni kizi, bojouo§tj a nádš.ni pó t nió spoí Po
nělolil *n.ráčnlch věkú ueEoval sž lolťldv chlapc,l i mužú, keň §i i n}ni
v dd.hódóvém !ěku naji o é.m ťpráýět

od každého záPasu, ai nistrovslGho, piálels}ého n.bo i v ráŘ.i
fumajq s. óě.!_{vaji vitězsM, Pn všj s|ftnnósti alespóň Enizy. Nejvělši
ndoí j. z porážky favonta, z oplá..ni pórážky a z každého bodu, kteÉ
mužstvo zhká. Ne }aždý občan si dMde piedslavil, jat kiásné je d.ž.i Pohár

-- nebo jinou tlofžj, k.rá pnnáši radoí z vjlězsM. j. posilóu pró d.lšt bój je

Náópak nejhoiši je prchra ná Vláshi p'tdě, pozi.e na poslednjm mislě
tabu]Ii,y, ale i nepronéněná p.ná]b. popňpadě vlashi branka.

K bližšimu seznám.il wdáÝáme pnlohu l občasn'}u, lterou by si ňěl
pi.čist lQždý občan á lt rá jen ve zlomku \Yjadiuje to, .o Lol.ktiv 1 1 hóór

púž1!á. Nutnó piipómenout, že celou lou hiýoni se prcliná činnó§
někólika kolel(iw - mužstva A i D, dorcsfu i žákn, Pojednán' je rczděleno
na dvě části a io od zlodu po 90 laa a dalši údobí až do.olo 2002,v obou
částech bylo nuho PňPonenout řidu jňťn všž.h tě.\ lkři ýou obĚl3losn
a prac! §tářli PódmínI(y pĎ lenlo druh spořlu . založili tal úadi.i pró

Je třeba poděkovat všem lěn\ kten maji zásluhu na ved.d bonik
předďš'm Panu zd.ňkóvi sdlbmslénu a Janďi Lngďi, Li.í až do
dn §niho dn. zapisdali petivě výsledky zápasú, soulěži pňpntných alci
!úáče, zněny výboru á dalši údaje suvisejici s činnostj k]ubu. Je !ňodné se
zninit o panu Maninou Záblác!.a lt rýjáLo dlouhódobÝ č].n a pfuds.da
oddílu se z,slóužil spól! ó oíahimi čl.ny ó tal .tlluzimi hnšiě (,č.hě
Ýšehó qbawil), keré nám závidi kluby ze šiĎkého okoli,Je deba poděkóvat
ostahjm členúm _ aktimim i těG keří už j.n sl?duji ja! Ý fotbal hEje Také
těnr, keň už mezj námi nejsou á zádóužili sť Mji čimósii ó diit.nči sK

ZávěPn zLivá pópřál našemu spoltohimu uubu dalši bz!ój,
aliivifu a mnohó úspóchú,

l_ část í932 - í990

PMi počátl(y folbalwé altiviry na naší lesnici začinaji u klulú
z Pardálo!2, Lápačova, od rbriánla a d.lšlch ulic, kde se \ývíiela řada
mladých talenni a poždějšlch hráčú, Folbal si thdy ziskával stále v,í..
pňznivcú a mdš.n.ů

v rc.. 1931 se piisthovali do vÉnďi. braiři sbnnhv a c}Ťil
stáňlóli z Hodonina. oni ja!ó pMi pňšli s iniciativou založil v.
vranovicich fotbalový uub. Póněmě zi kátlou dobu 5c jin podaňlo zislllt
pátřičný počet hIáčú i fanóušlů a tak na jaie 1932 Ý konala ustáNjtct

Tato hnbnck událost se }o.alavhosPódě "U Poláč!ú'(dúm č,328),
keř sť zúč.shilo 35 zak]ádajicich šI€nú, c.lá s.húze prcblhala zavelikého
nádš€ni a elánu. Z nadš.no],lteií íá]i u kolébky aodu slq možno uvést
někteú zeimen -]anT6jan,vádavUiban,Jan Pav€llQ.AntoninJ,tl,JóÝí
Janik vilém Zájic,Jamsla! setený Madimil Řčl", Fúnii§l Wennch, Jan

Na Ňhúzi byl uí,wn \ýbor !e s]oženi:
pMi piedsgda : Koňlnel (culiái)
pol]adniL staŇslav staňka
j.dnatel KaEl va láš.!
členNé úbofu: Anronin sóchór, Joseí sn'dal. Jaí Lu§, Františ.l cóIiáš,

Byl talé schválen náz4 Llubu §K vnnďice, Klub tehdy zača] žjl
v podíatě z pňsp&kú členú, v té době iáké nejvi.e podpoiova]a či^nosl
llúbu sociálně-demokftticlá súana, }t€rí pařila mei nejsilnějšl

přvni a€§tava sx vaánov|aa

Bran}ář - KaŘl Ry.htář
cril sbňlá, Fr zienemann (zřá!ý), Ján Plálajl (Plátoš), Kalel

zebiš (Pd), Richáld Láng (Fajfus), Flántiš.k Goliáš, E!žen Ti.hý Ja^
Rv.hlál, vilém srcbod,, Mioslá! GrélT (Masoňa),

Dalši hráči lt řt t.nkrálhrávali - Joýf ze|d (Čúpř), Antónín Fřna,
Antonin Řčlá, Mircsla! Iazar, FBndšťL bpour, Antonin Václa9l
Rudna), AnloŇn Tomá^.} (Falir,Joýf smělik stanishv F on (cibula),

.Joseí Goliáš Tehdejštm pMim rapilánem byl Nol.n ctŤil shňka,
PMí zápasy, k.ré sK vranNice sehlály, ý uslutčnily ná sololstém

hnšti .Šuťoúť, dňve bunkwa ahÉda, n Ťl známá jako 
'Dufl@n

Hnš€ mělo rczmáy 80 x 50 Ř, lahy byly Pod širým neb.m, bnnly 5e

m!ýly Po }jždáňzápA€uutz.iá ná hňšú btlá dókóncevzrcsllá ólšť,l(tťrá
s. n směIa rylúcel PMl zápas sehrál sK vianolice na tomto hňšti s sK
veIléNěnčice - tehdyjsme zvitězili po velmi dobiém ýý,lonu 4l. Nej!ělši
vitězsM v té době dosáhl ná! mhdý }lub v zápase sc §K Bolkwany

Pólož. docházelo k neustálým n.shodám mezi lolbalisly a misti m
soLol.m, M podzim v ó.. 1932 přidélil t€Mcjšl .(.ólt ob..
Ft lia.r Š&.tiý íoů.lďamu ldubq t v, JAsTi'tsKo1 nútto k t.
3. M.há,í nFějšl Ňištč, PElticly pó ..]ý ful 1933 próbinalo za wlIdho
nadšeni budor{ni nó!éhó hň§ě hodně tehdy pómóhl Jósel Dólť|
(mátenákn i n.chaniza.i), který měl ! Piibicích cihelnu, Byly lysázeny

vtétodoběvioce 1933 tatéPrcbĚhla on.iálnj tgistac. §K vnnovice
slaEóstni otevřŇ nó!éhó htiště se uskut.čniló v léiě 1934, T.hdy sť
ý poháróvém U&áni utlala mužsNa Huslopeči, Pohoielic a domácich
vřnovic Prc zpeslřeni tehdejšj dainosii se na hiišti odehnlo také ulkáni
v kolové a mnoho branných a zá!ódnlóh h.r

od lé dóby se z.čalo t.dy pravidelně hrávát na lomlo hřišti, MužsNo
začalo bojovat o body v zálladni djdq hálo s okolnimi lesnicami a \ttšina
utláni byh ve znaneni ltl\ich d{by.

v l.tah t9l5-t936 .. Pod.nb Pod v.d.nim 1. E né}.
Fr GoliÁa. Mifru sK vy}Eát zá}l.dní ,ouiěž . Po.touPir do
u, Ét+ solpeň byly t€hdy velmi zdahi - chaň,atská Nová \'e§,
sobotovice, Raklice, Moutnice, Nosisla\ Bol?řdic?, Póhoř.lic., Bošovic.
a Neslovi.., sk vránou.. si p^J\í bk vť n, d,idě ltdl dóbŘ, umtstěnl Ý.
sftdu tabully znam.Mló, ž. výlon mužsNá byl na dobré úrohi velmi
pěIóých ýýsl.dkú dosahoval sK na poháóqich tumajich, k€Ďch s
zúčastiovalhlamě v okolnich ob.j.h á ňnohé !3!řny jsou důLaz?m toho,
žc v pohiwých fuhájich s. ňužsfu dářilo,

v róc. 1936 s. také sK vranovi.e zúčashiI poháro!ého fumaje
v Nosnhvi při uitá ní na še ho mužstva s doná cimi se mgzi hráči a fanou šly
snhla velild bitli, mus.li zásahďat i č.lil.i z. §bnice !. vállý.h
Němčici.h vranóviclým s. nakonec podánb ujet autl§ řhož majilelem
byl Jan FaĎn čr. 88, Tďůrát 3. hnovickýn f.nouš},ún po.t!ňr
hú,úlý lrcB.l - Šihi. 2 Přibi. (ffuuš.k vtsovic) !l! (u
nl3liIn Pořád.tdín Pourdn\ j.již ohm. pi.Poórlv.l .ž E
v@viEt h u E.Nfomátoru Klub se na ýoji činnoý tenkál !ýděláv.l
jal nóhl zá}ladem a pravidelnýn pňjmem byly piispě!,ly fanouškú,



Hrá!álo se divádlo (§řéčel Křópal pódánftm", "Tampo9 hajného
Kobásln' apod), pořd.ly se Ňzné zábáw Ýěžel z tě.hlo a]d pulďal
dó spoleó\é IQsy a ldub měI áL i na niče, dEs, apod,

Piavidelně pořádal sK vlanďice silwstrovs}ou zábaw, PÝ.,tó tlub
M.to}.lr.l dobř. ho.Podďit . v l.t4h 1939 - 1940 finúČně

N.nv.ro .uouro . Dyl uírB nový nlb Č§K vř.twie (Č§K
- Č6Lý.Pon Bt rruD). za láždého hráč.,lt .ý pŘš.l do ČsK m!s.l
t.nto nďý oddil záplatii 100,- Kč, dolonce bylá prcvedeM i ď.lu..,
Tehdejšim piedýdou sK byl Kárcl L€lher, piedýdou nového !.tubu ČsK
byl 

^olenJan 
TĎjan Pod ťnb l@ým názv.n se oddil d.žel po cebu n,

í?lMu vállú až do rolu 1948,
v učÁr.i.h vttty v Ňc. 1940 .. },!dt. .ťl. IL třid. t.

ttří.hvýni tbPč.bý viTeně s. úlonnost mužstva prcj4ila v pohárcvých
fufujl.h častá !,ttězsM n.byla náhódM, v té době s. v mužse! Č§K
vÉnďie n.jčaslěji objMv.li dto h!áči: Mi. Pavlú,JoseíDvóřk, Fr Láng,
bs}o! Luld, Fr KocI\ Eduard Hanua}a a nnozi dall'. TEnéÉm l mužstv.
byl stanislav Faon Pótěšit ]né by]o, že již t hdy ý n zaPomlna]o na
ólÁd.ž, Ltebu v.lmi zódpovědně vedljan Láng,

od Éru t9]r3 jil ač.L být td.M lEiilr fudi.ký.h
foú.ltttn v íiž,i.ou 2t'ffi6rny pr.ldi.k vléhny výtl.d}v .ž do

v té době se háb w n, ťídě, lQpilánen by] vladiňir Němď€},
Mužslvo nasfupNaIo s tmito Mči: LudÝll R.hoř, §t R(\Joýfsněll\ Fi
Lán& \4ad. Něn.č.]c Jaoslaý Dó&L JóÝf Fa@l! Joýf KJabclvj], Joýf
slávi]c Eduard Hanušk , \rilém Puc, losei Dofek Mimslav Lzar, Mibsiav

ve IL třidě hú]y }.lub. zalčany, Rozařin, Mouňicq Hrušmny,
Židlochoqce, Pňbúq Ivan Těšany, B]Učina, MěŇ\ §ó].olŇ.., Fofuná

válla mnohobát z}omplilovala nělterá uúáŇ nebo pohárcvé fumaje
Mužstvo hrálo oslab.né o ně!r.ré dohř hráčq ld.řl nus.li blt v Něňectu
na nuc.ných prácl.h Na konci válliy jm. dostáli daEm od sďětský.h
@jálů za vilomoc dřevénou budov!, lterou jsne si pnzpúsobili M kábiny
Tin isme měli celé hfuiě wbaMo a oddil začal po válc€ Ďzviiď ýoii

od založ€n' v rce 1932 hlálo naš. nužstvo záuadni tiíd!, v fuce 1935
- 1936 se posioupilo do II, dídy _ lá s. hrála s }Jáal Př.sláÝtoú, ].t.rcu
zpfuobily smuňé událósti otupa.., pŘlticky .ž do rolu 1944, v tómto M.
zrušila žlpi lwli vlakovénu spoj€ni lL aidu a udélala prcvizohi olšel.
v némž bvly Přibice, vel}é Němóce, liřepice, NosislaÝ IMň a vBnolice, Pod
ná-en ČsK vEnNice zislduli naši hJáči častá a lysoll vilězsM. hrálo se

Po oýoboz.ni M§ vlásti bylá opěi uslávena IL d'idá (ol§.k), v. kterém
hálo i naše mu^tvó (Dosonohý obány, Konárcv, §lavoj Bno, Pohoielice,

v ró.. Io4ó byló,rlóreno t IL mužlNo ČsK vŤ.nN.. á hriló
M iiidu, dorcst h!ál v té době 3jjhňdský o!ček'.

v rcce 1950 s. po dalši torganizaci !ópalá III, Élda, Lt ou naa.
mu^ivo Pon notýn náftm soKol vranNice lyhráló (oňi..,
Rlzatln Móutri.., ?ňbice, Knmvlř, opaióvi.e H, Hcršpice, Bošďice,
Módňce, sřachotin á Kloboulg),

v jam' sezóně v óce t953 pod íoún nl4en Dso (doblorclM
spořtMi otsiniza..) v.dla mužsfoá dórcshr i dospělých po dobrltn
\r!on€.h ýoje soutěž. r aidy,

Mužstvo dospělých si v tomto Dc€ lybojúalo vjlězsMm o}esiho
pi€boru účast v kajs}é soutěži - nejltlšl úspě.h ]<opané v&no9c,

v té době !. talé v ziMl.h m&icl.h daňlo holtji, ktďý hJáMli

v be 1954 ý tedy h.ávali bijsLí soutěž - bohužel se v Ň wanďič{
fotbalisté udželi pouze roL

Pol]adnt]L kd, Plátení].
Tech, vedouci: sL FaĎn

Kip I mU)$J :JóÝf sou]ol
Káp, II, muž§Na:Jos, Pezldr

v le ,lobé nEaasLaii idva], Kóíl F- zd súfbmsýy, J, NML
J, HÉnick], R vJblBl,J bng,Jó., sóukil, B, Rů ť]..,RKfudfu,J R]člo,
Fr Diima]. vl, c.lnár, Fr t2ng, o, Fabn,Jar Šopt K Mazar

v .@. 1955 ýýoupilo L mužs§o do uv. meziokRN, n, mužstvo
hrálalo olŘsl sóuiěž, doroý á žáci hráuli piedzáPasy.

Táto sóutěž se hnála do Ďku 1958 - polom n, tiida, slupina D.
v tonlo roce se sesloupilo do lit Éldy,

v sezóňě 19ó11962 j.Ř. bto .lupiíu $,hráli a postoupili do
olEsnlho přboru, Byl to t€hdy pě]rný dáre].l30, \ínočl založ.ni oddilu

okďni piebo! se hál až do mku 19?5, tehdyjsme skončili Ý ziskem ?
bodú na poslednim mistě a s6toupili do m, fidy s}upiny B, kercu jsme

v ]etech 1941 - 1960 hávala talc It mu^tva, sesiávená hláBě ze

Praltic\ pó ..]ou dóbu řýánl naš.ho oddllu 6lÉl dobrcu úrNeň
dobst dily slar§m hráčúEt lt ii se věnďan dórcshr i žacfu,

1, nuttw vúovi. ..\řtlo dl. a.hď.!ďah ,lzt|mú á 50
l.t c.ún 8?2 tni,ttmkých záps]ú. z tolE: 3ó4 zlPúú whrÁlq
l52 ,lPúú Prcht o, ló5 dP!.t t6t @tlo, Dirfu. bis.L -
1945/19oo

v tlmu wanovického mužstva se za dobu 50 lel wstřídaló talŤl" 250
hláčn Nejčas!ěji hrálo Mš. nužstvo IL Éidu íebřli o}Rsni soutěž - 29 ]el
20 l.t IIl, dldu á o!§ry, 1, rcl kajslóu $ulěž.

Rol 1959

Člen@é 1ýbofu: Jos, Kofuánelq s! larc& Mir Tmjan, \'], FarciL
kd_ DobMlný M záhlaclýJan lln8, J.r Flčla, Jan valášelq T, Dednář

Rot 19ó2: Posfup do o]rEsniho př.boru
výbor 19ó3:

Přdýda: stanislav Farcn
póuádnic Mánin záblá.lý
TEnér Ludr,ík Řehoi
vedouci dolosfu: Joýf souknl

čknové výbóru: o, FábqJ ling, B, Kyýlá. K P.zlar, Jan K]im.š, vilén
Pena!, Ri.h Lán& Ig[ Krutina

Rol l9?4.1975 ie c6tou náWafu do IIL mdy,
v Ne t9?6. 19?9 se hŘji zápisy ni domáci púdě v Ivani

l teden.e la?o )e h rc olflm a poiad4 )e poharo\ry fum.j,
§lož.nt Ýýboru l9E2.

PlE&.da: Ma,lin Záblaclý
MisbpředÝdá: JoÝlMěňnský
Jedmkl oldnchvybtral
nospodár_láfumtr Nghor
Pólládnl]c vá.láÝ valihncn
PoliL w.h: Josef Milulk
Člmové: zdeněl Franc, Jan Šopi Boiunil Nďěděi, stinis]a! Durcň,

ŽÁ.i: v.douci , Jan Šopf trenér , Rudolí M]ádel
§gtlv.. v Kelbl stPlák^iL M,J.ža, Mi.Ježa, R celna., viLMikuja,

J Nďál, T.K.lbl, P,Fridnch, zd, Hó.hnar! B,Plál.Ň\ sLT.fui \í. Kóhlei
R R.jte}, P Nďěděl,JarP.zhr, J, zeu, ADubř\ P Plál.níL \4ád, KótačLi,
K sedlá&k P Jandásek J íesař, st sucháneL P, Jeiábek, ol Hrfar,
Mii Pezlar, M PMházLi MařL P.šina, MJandfuel

DoE,tvedouci slDubň úenér NNi'Uir\ \r]astimit Kárp6.1
§€trú: R Kunz, P viátný zd, Dednái,J zajic, P, Viški, K sEak,

V KeIbl Zd. KoktrunL P, Kols§lnk P. Neěděl, J Měřins}ý J swčel
D,Fndri(ltl, crňJ,J \.fi...LJ, vál,L M, vdlír<J RjU}

t,ňn tW: vedouci - ounch Faún trmér - zdenět ŠišMký
§€t Ý( vit Tmřl\ u Kužel, J, stejslal, P Krchň.vý V Doie}, Jiň

Kotač}Q, Jan Dobeš, v sňetana, J ves.lý \4l, Dofek J soukal z, vybilal,
J i{aiba, ing, J P.z]ar,IngJ, Šic\ s, K!nz, v Rosá. v c.]nár, o,vybiÉl,

v PrúDčhu 2ó. t 2?. č.tau t9E2 .. loMb 6r.h 50. !}.Ďó
,.lož. sK i, mužstvó hrálo o]rBní pl€bo!, doróst lEjsl@u soutěž.

v Ge 1983 muži pŘ§toupili do IIl, Eidy , z. rcl pózději dórcí dó oP
(jeji.h účaí v kajské souéži §vala 2 Fky), staiš' žáci se umistili na pMim

Rok 1984 je radostiější tim, že A múžsúo si ýýhmu s Piibi..mi ,ajistilo

1986 - domst i nuži hĚji v oP

Př.ds.da: zábláclý Mafrin
Mistopředseda: Měňnslý Josel
Jednatel Vybílal oldřich



PoLladŇl( vilihrach vác]av
Hospodář Řehói Jarcsláv
Členové: Farcn o. Ha]far o,, FurchJ, venb L
TEnér nužstva - K.lbl Joseí dorcsfu - v6dý J, Plátill sl žáhl -
Mlád€} & Hóchfun K

1988
l mužs§t s.sfuPuje dó II1, ti , v podzinnl soutěži šlónčilo na 2, rnlslě,

B mDžsfoó ná 12, mjšte nlidši žáci na 9, í'líě dorcst n. 1z nistě

J.},o E.toud (Př.d,.dové) sK po.túpně D§.oĎili

PMj záznamy o budováni lsou z !o}u 195ó - v toňo rce ý
wbudóMlo kolm celého hňště zábŘdli, Dále by]y 

'hotoveny 
nďé bbnly -

t hdy dře!řné, čtveEového pn:LŘzu 120 r l20 mm,
v rce 19óó by]a zahájena větši alc. rožšíř.ní hňši na nFějši mzměry

Bylo tehdy \ykác.no ňnoho topol,r, pař.zy se mus.li odstielovat, byla 1o

]r@ná prác. i'š.cnno še to stihlo do zahájeŇ s€zóny,
Protože bbiny, ltgÉ jsne z'slQli od sďáských vojá!ú dareI§ už

pomalu pi.sta]y stačil a zuh aas! i fu.. náhodných "PrnžLuŘŇlů" glonály
s.é ,}ázonosné dnó, by]o a.ba přnýšlei o nový.h l.binách,

N. jaře rcku 19ó9 bylo t€dy započato s \:ústavbou nwých lQbi§ prcjekt
zpracMl biúlý čl€n qýhofu á óběralý funlciónář J, D6řáčťL Ták jsn.
začali budov.t Mše .ejvěši dllo, něli jsňe veIké prcblémy nejaóm
s náteriálfr, .le často s řho dovozen a n.jvic€ talé s účasti všech piiznive
lopaně, ale i altiÝíjch hráč,] ná brigádá.ll

Ne.ivět§ dh. l.ž.l. na nejobětdvějšim funlcionán oddilu }opané
Maninu záblác]én D.lši velci bngádnici - Jan lang ó Mircslav Tmjan

Phé ai rcky jse za Wllého úsili budMli naše kabiny, v láě rcku
1972jsme sLmostrě rcz€bEli }2biny starÉ, }ter€již definitimě dóslourily.

ot 9řní nový.h }.lin brro i.dntn 2 hr.6t h bodú Euý.h
GbÝ 40 l.t alož.Ií Eú@i.ka t púá Ho.tnor! .ťln ..la .invby
činir. ..i 24o.o00,- K4 odPň@áno brlo d 1o 20o bíig, hoiti&
..u .}c. wrr. Phi 3 fuLy. nělolil nč.icú

Po dokončení léto velké a]<c. budoÉla ]J solol něLolil let na
sokolském hiišti, )d. fotba]isú byly záuadnlm pilii€n a n.j!,í.. poňáhali
pn výliávhě ínlshosd buf.fu, pň budováni oýědeni a pň betonováni celého
nň§ě

Toto pě}né so}ols]ié hňltě bylo !,budNáno nhÉě čáslou
bnsádŇclou áttiÝitou á 2a ltdahé pomoci všť.h občánú, v}msdy zd€

PaLné óbj?kry. c?lé hňně ru ny hodno! is 1,5 milKč,
v loe 19?7 došlo pň jami vel]<é vodé v9 §Earce L PótEeni

oóňmých hrázi a k z.plawnl c.lého náš.ho hňště samohá hŘ.i plochá
byla zapkvena vodou t !ýš.. asi 1 m , vodá se doýá]a i do lnbin
a žpůsobila značné škódy celková wčislená škoda činila 5?,800,- Kč,
v lomlo rcc. sc uprarcvála hr.ci plocha, alemoc lo nepomohlo. v rcce 19?8
s. rczhódló ó prcv€denl melioŘce, hnště se dEnážlQmi odvodnilo a ia}é

Na futo alci ziskl ťbor patřičný 6n, ptlspě!.L za ,púsobené šlody od
Í]v ČsTV, PojišioFy i ov ČsTv, v tétó době bylo hnště ási ról
ncžpůsóbilé hŤe Mužsno wjiždélo do ololn'ch wsnic - Pňbic a lvaně, }de
dlly po.hopeŇ timnich fun}cionáiú vEnolice ýhrávaly misEovské
zápasr. Na úLonu núžsM to byIó vidět dosahďaló pŇměmých !ýs]edkr
a póa.ba Ýláshiho hňště byla .itelně znát

Na pělném nó!,ém hňšti s€ začalo hát až v ]étě 19?9, v tomto rcce &lé
byla záhájena výstalba vchodu na hiišlě - gařáž, buí4 pouadM, suidy
a ňonuň.ntálil ]iáň.nná vsfupní brána, Fin, nál,Iád na tutó al€i
Plcdsbvďal ali 50000, Ké

výslavba elého objekfu ý pfutáhla pies c.lý rcl 1980 až do rclo
1981, Byh to op& vťllú álc€. lt rá dúL]adně pró!ěňl. órganizačni
a pracolí s.hopnosti, M.zi §,, kteň se nejvice zásLoužili o výstavbu 1élo

búdolt paúl: Mařiin zábl.c}ýJ.n Lán&Jarcmll Řehoi a mnozi dalši, i@ň
wlllm mnoxMn bfuádnických hodin ponohli lybudďal dilo asi za
100,000,_ Kě

v Me 1981 * rczhodlo p@vést óploc.ní .e]éhó aŘálu, c.]á ake
př.sáhlá 50n00,_ Kč,Jamí ku]i voná opěl zásáhli i haště a zpúsobila velté
škody hlahě na }.binách a hraci ploše Kupodiw se však po opadnuti rcdy
dalo na hiišd dosli brzy h.ál v lomto rcce se lalé zahájilo budwáni norého
Eenjn&ového hiišlě še !]<r,áo!)hr pMhefr zde nám póňohli pra.Mi.i
in8sbn Bmo, hlahě n.chánizačními pĎsaidky,

o Ďk později byly zahájeny práce na oplocmi hnšlě . }teř skončily
v rcce 1985, o dva ól9 později záhájena $úÝba prád.ln , ].iťrá Ňa]á
2 óky, v rcc. 1990 byly pó!-áceny lopoly klem hnně, Lde hrozilo
pošloz.nt oplo..ní, ořganizace nakupovála přwážně materiál na sla!b,\,.

většiná pracl se prcváděb bngádnickou činnostj. Podle potř.by se hrálo na
šlváiďm hnštj, mistM}é zápasy ý lváni: Fináne byly zlsldÝány j.dnáL
z dotací ale léž poiádái!ň njžný.h lúlfuhl.h alcí,

!odl. ďid.ncc by]o v řchro letech odpřcováno an 2 500 bng. nodin
róčně, cóž činí ža celou éru budovíni asi 85 000 bns, hodi[ za fu dobu byla
rTMioá hodnota dila asi za 25 nil, Kč, vť!.eř prcj€lčil Prá.. pováděl
pan Šks§lý LuLoí,ír , vnnóvj.

Múi n.j2óloužil.j§ členy palii Martin záblaclý, Jan Láng, Josei
Mělínslý, JoÝf Milulil, Jan Šopt Jar Měňnský, Jar Šopt Jar Řehoi,
Richard lán& Fi Kn€bl a Moho dalšIcb

1995 ing, PžlďJarcslav

Ňta oddíl tpÝrdtďdo nětolů dobrý.h furhodócl!
Fbntiše].Ježa, slannhv Farcn, Joýí Farcn (c.nbur), Rudolf vybiřal,

Milóš R.jlet( zd. Šišoslý, \4asdmn Rosa

Htóó Púeblcl vL B!n§!

c!Ťil sláňt4 s. staň}", K,rl Rychtái, F, zinnena[ J Plát€nll
K z.biš, R ljng, n Gó[áš, E, Ti.hý J Ry.nlái V srcboda M, crégr,
J, zeu A Fiena, A Řčk., M táza!, F. t pour, A. vá.la!,íl. A Tonánel.
J. sněliL § Fďó+J Goliáš

N.jaúější.úvč.t ht{čú
194G1950
KÉbchvll, Pešini, Hanušla, kng F. rázar, Pu., Němeček v., JežaJ.

J, Dof.L,J, Hďický, Ř.hol,J, sóU ld tJ F.bl! K Mi,Jl F Dij Tá l,J, Pž hr
J, ryčkr,J, Eřenbersd,J, Fábn, 8ino§c, F KoRL F Ntň(,J Llng, V6dď,

1950 - 19ó0
l HÉnlaý l, fučk4 F Llnc J Fá!n,J, Pťlal J, soubl v DoíeL

I L.;q, ElT.nbďge!, L s,ei,k l, F DhŤil, M, Šl.sy, R vyb.Bl,J Šop1
o. Famr\ Z, Lang, K Mazal, Šnúd.L z, střibms}Cý, Janek V celnai,
14 Trcjan, J,celnď, o K.lbl, M Rejlel V P4hn s. §bňl,, B, Ktjčí,
z, sochoi t( FuEt! HameBlý Rúžič}a, M, Zábláctý Polál. J Fiena,
J NwáL Káderkí, J, suchý J ce]nar, J, Fam\ R KNtina, J Šiasnlý,
l Ludvjk], smbmslý, J oútab,J. Měiinský

19ó0 1970
J. Nďák R lan& J soukl, v celnár, R KrutiM, J KodMn.\

M Šiás1llý J, MěřiNLý, o, K.]bl, J sEibNký Emi] N*s.lý, R vrbInl,
J, suchý I,{. B!jr.l,], fučln, J, Koudela, Fut\ v z.u v Kelbl,J Mikulil
J, ŠoPf, L Kómáne}, B, Rúžičk, J, z.u, K valášek s Pláten& KaiPišeL
J, MěňnsLý Fnddch, N6,ědě] B. Bt Mázál Hochma^ J.ža, J Kc]bl

J sdjbm!ý nok Z, W.nis.h , sidendi§ Himeňil

,] No!a(J K.lbl, s, Plakr.k Frdn(\ v, K.lbl K valašekJ Šopí
_J, Mťffi.y, l, Zek], M, Ši.smý s,d.núis, Prošet ŠlJhúneL TňjL
\Á T§ja[ L Láng, J Kocmán€L J. Plátmil( o, Halfal, J. P.zlár, J, soulál,
J !.šiná, J, Moštvaí\ V Dof.k, V DoíeL J. Kotič}a, [, Dófel, v' Kuželá,
o. vybiĚL J v.s.lý J, Klaiba, V valiha.t! R Vybilil, J, stejslQl,
K Kodnán.l. s, suchán€k v Tójá\ Kr.hň.ýj, v, cdnal, c}Ňný,
sn.taM, J, ?ezlar, J Dob.§ z, Mělífulý L Hanuš, J Šic\ z, vybtral,
s, l(unz, VRog, },( Klim.š R Hanuška,J. !.šina, & Mládc},

1980 - l990
v Kužel. J, Dobeš, §, Kunz, J soutal, J, Pezlan v DofeL Z, vyblnl,

P KotsEunlq J Ši.\ J Kláiba, J Kotaé}a, P. Kr.hňavý, J, váž.i\ J, v6dý
L Dolel J §lejs}il, V c.lnal,J. cdnaí,J. Zajic, P, N.!,ědé]. L Hanuš o]€g
ctmelik P. váňý, Z, MěňNký K §§ak. V valihra.t! R vybjŘl. v Roša,
R sedláč.l, o, vybiŘl z, B.dnáŤ, KómáneLJ culek V Kelbl, T, K.]bl,

J, Nam.čcl, \4 Ježa, J Novák J, válí!. v, Trcja§ chĎný Hnb€q Plše|,
& nál.Ňl. z. Kolsťln\ & celnár, R Pátek FÉnq Korčál, Naěděl,
L 6óm€!, Jančatll, Kóhlel, J, MěnB}ý P, N.věděl, PiF4 J, RuňáL
smetaM, § §alus, K valihrach

M.t.tlální záKadňá
vrý\!a a budďáni oddllu kopln.'n so]i.lvŘnovi(
oddtl lopané paiiil vždy ňeži veli.. agilnl a bldovatdsky zamětené

slož]+ PIli funkcionářú a fuóhý.h áktihich hráču s h]aúě brigádnřklm
zpúsobm dařilo qtvóňt velké hodnoÝ



ll. čfut í991 - 2oo2

Rok 1991 znmaá ládu změn u zawdených opatřeŇ v dóbě
socialisdckého ýáfu, nápř zruš.ú sEedislové ob.., d.enřalizáce
záuadnlctr škol, zrušeŇ Nábdnl lřonty ald, l ve sponóvŤl činnosti docházl
]€ změnán! §olo] u§luje o zňzel sólo]s!ý.h řdnot Tó1o Ý děj. na
lák]adé zrušeN ,áLóM íIoo0) o sjednocm,lělólycholy Dne 4,?,loot blá
ýo'aM nhúk b,yilých čknů sóLóh (lenú TJ sol,óh, ČsTv, orli, Po
n.shódě a ódciodu pňtomných zústává 2l č16ú, kt€ii zalládáji tělo*ičnou
jednotu sokol v. vnn@icfch obecŇ úia.t po Eájmné dohodě dává do
p€ie . Užnanl WbUdďinóU HrU.dl,o Élosťnu só@lJ, Čďl n.ielru
|íiné .e mc. obci soko\!a, cxl fujdLU !'}budMnahó TJ solol(oddll
]6pané) j. sPom nezi íolbalďým óddll.ň a nově wni}nuvš sololskou
jednotou,J.dná ý o najďek ve výn 800,000,_ Kč.

PEchód j.dnóuivý.h dN^iw sportohí činnolti do nďě wniuého
sokol. vede př.l názoóvou pŘoriotaci wdóucích o Porlslátě léto
oryanúa.e Mládd peifuje v Čos l.p!i nalenítové a ffn zab.zpečm' a tak
lam Přecház' (iedná se o oddíl stolního tenjsu, šachu, vól.jbálu, badbintonu,
oddllu silového tlojboje).

v léló dóbě je PiedÝdou TJ so}ól Ing, Patar, předsedou oddllu
}opdné Maíin zabh.Ly Člmow 9boru: J, M'rn,Lý í_ o v}blřl,
v valihEctlJ RehoiJ, Kou.b, V KUkl,J, MachJ v*.lý

TaLé oddll lopané se osanóslátňujaJ.ho EsrsEace jalo sK pobihá
v póčá tlu rolu 1993. TJ §olol zřá cí fun!.i !š.sEanné sponohi ór8áŇžacc
na Wici kemu př.uala v 50,lekch zNšaiŘ solola a orla,

v této fázi polŘčuje a dólónčuje Ý !,ýslavbó tribuny, ld. práce byly
zanájeny v úe 1990, cdou lonsfulci bibuny zholovil pan P.šinaJosef
a Kotačk Jilí, U PaM Třámib, zámečnik, sc dřlaly ťechny zámďniclé
páce, Pokačuje se v pňpralt hřjště pro zatrihění NaÝ.z.N je 1000 m3
zeminy, 850 ml štrlu á byló zaýb 200 }g Eahého Ým.n. Prcvádi Ý
seneřálni oprava všech budov á zaňz.Ň na folba]Ném hnšli zhotowj. se
óhezér,l LoIn hŘci plochy. Buduje Ý l.hý pied bufelen

Á" mužstvo sK se prcsadilo do če]a iabu[, m tijdy, vyhrává ok6nl
fumaj,l&.ý.€ ]<oMl v lvě§ru 1990 a 6nále v PodMně vyháÝá pohár i v€
velklch Němči.í.h a PŤibiclcL vŘnovice př.Mzl do oP. Mužsivo *B"
hnj€ ry, B mdu, dobst oP,

Rot 1992 pňná§ dalši zuamánl, Á' mužstvo konči ná Poslednin
mlstĚ a ]oúd 5e s oP Dorcst končl na 11, níslě, 

"B'mužstvo 
na 8, mistě, žá.i

vúce lqo4 DUduDs.,lbÉ-} l, bÉn}ou, DelóM, !olem plofu spor
o poplJce maJeůu ! cos lonó, vybď sK m/honl wnď !3l soblu
Nuho pó, ř.fuL /. b bylod nin.h,oůalrn] d"cheby čln,

. Rol, loa5 ns !)bot w -Ioreni Pi?dÝdá, lq, J.olldv Pvlái
cleno\e Maíin záDlá.Lv o, Vyb,Bl, ÝvalihŘclaJ, Měňfu.} si ,o Hálíar,
VKužd,J Měiinský ml",J, Mách,.l, v.ÝlÝ,

TÉnéň]VŠned4R Mládel( F, nŘL Ing,J,Hnbrc
Ról1995 byl úlči!íú m4nik€m ve Íomovánl a zlepšováni úrchě Á'

mužsfua, Prcjmje ý však n.dóstat l hnáčú, Př6 zimu 9 podaňlo zís}at
5 nových hráčú (Š€pán.k z BájhBdú, c.lnar z Iv.ně, sýloÉ, Nďák
a MěiiNký). Podzimni kolo hEje §1ln s tr nól.n Doubňvou, Domsl v @.
1994 haje za doplněni z lvaně, ?o zrušai dfuž.na dorcsfu v lvani v zářl
plt.házi hráči l hostoldni do vňnNic, v průbčhu rcLu 1995 hňje dolost
dobĎu hru Jedná s. o 14 hráčú, 6 z IEnq ó z Pňsnóti., 2 z vňnovi.,
Družstvo lonči podzimni sezónu na 5, nistě U žátn se jďi pótřba 

^áborua šloly Na flnancováú sK s kmmě ňmyJAlEz podili i 6ma TD<HEM,
vjanlŘ ]@l. 199ó s|ončilo mužstrc vbnďi.. na 1. mi§té Po č§l].té

piestávce znow poýóupili dó oP, V podzimn' soutěži se umlsti]i na 3, misté
Nt|-i hnči odcházl do okolnrn L]Ubú Jdko Ťmeh i.ou M,Ble
DóubBva á vltázsl]V smentá

Žá.i, véló!ý prnňěr 135 @!u, slončjli na 8, niýě, v p.dzinni soutěži
M 9, mislě, Dorcst stončil v iaml soutěži na 5, mislě, Iváň b.f doroslence
zpět, druŽs§o se nusi zrušit

Bor 199? j. rc!,6 ó5. výÉči LoPaá výlony i\imuxtva jsou
dobŘ, z o! posfupuj. do lB djdy stupina D, J€dnalo * o nimoádný
poshlp M záuadě !ísledl(ú foůal. sezóny, kde vŘnovi.e sllnčili v oP na
2, mistéJe to výsledel, dóbré prá.. ňužs§q t enéra Doubraly a pómooi}a
Kališe. oba dE konč' v závěru sezóny, Nasfupuji další §§éň á tó Pan
Antonln Rohtr a \4astini] Kaipišel

Brinkář Rámpáč.l Rád.L , v.trJiří
obánci: Nděděl Pável P.zlar Mi@slaý, AnónecJosf, BřlikJarcslaÝ,

G€h Edmund, FurchJai\ DvořkRicnárd, c.lnal Bohumil
záložníci: Kolač}. \4adinir, Kadlič€t Mánir! Ném.tz Piwl, t he.

Ubčn'ci: FŘn. Patri]( Bú&L vlě?slaq Liška PetŤ
Čl.s}á zák]adn. máó4 členů a 16žákú,
Lr mladý.h fotbalistú prcjmjť §. sMha sestavit nové B mužstvo }rieE

ukončilo v r 1991 ýoji činnosl
Jami soutěž v mc. 1999 stončjla velni ncúspěšně, Muži stončili na

13, nttě a sesloupili zpět do oP odchád tEnéři á na j.ji.h hlsto nasNpuj.
irenér Hájs\, a ]&bíŘl zdeněL

PĎ Ýlkďou hnnici oJcházi žáci Hochma\ KJ€jčjiiL Ficel Kuweil,
T!č}a, Přicházi Třinácý, Hoúl, Měiinský Pďá&ťn rc}u 20oo má
družstýo cellm 20 žálú: vybínl, Hoú\ Unger, Ecel. HÉbec, Drctický,
Hniličel i 1rlvic4 Rujzl, §eď -ček, Dvóál, Kořá}, Šlast]ý, Fu(ll. Pospíšil,

za Ďk 1999 odměněŇ n.j]epši íolbalisié:
U žá}ú - Ung€r Tomáš a Mircslav Horál
U mužú - Edmund Gógh, Antonh Dlecha
u funlcjonářú - václav valihra.\ ]ng,Jin HEbe
z hl.disk spoíom'ho aEálu dosáhl tento v 90, letech tlsóLé úroBě

á UmorňuJ. poiádái i m.,,n,rcdnl ?áp,sy ja! lónu b}lo t rcce 2000, Dn.
I7, jfig bli ýéd}y utbfu Pn Ý lo,b.'u m{i ČR, chóMLken, Dal!
zápas hňč,l do 18 iel se odehrál 15,10, m.zi Moldávii a Bulha6lem na
našem hňšti o pbvoz ..lého stadionu se slará dlouho]etý funkiónář uubu
Martin Záblacký s dalšíňi praconi\, a pňznivci l@pané, Na Elné hbnadě
o}r, folbal, ýazu v Bře.lavi v bř.znu 1998 byl o.eěn zá dlouholetou práci

Potěšujlcl 3tavje v tom, že i v záuadňí šlole se ujal l.ntó spoí !e fomě
vánóčnjch hjmjů v halNé kopané, kd. l,ždorcčně se organižuji soulěže
nezi zíldadnimi šlólani z oko]i v závěN mlo §ť pořdá fumaj ó poná.

v mce 2000 v měsici čeMu zahajuř činnost B muxM zásluhou
Róstě Tbjana, vedouci nužstva je Něm.č.t Jiii, Do B múžsúa se
/ares]mvah Kokfunl P, z Méhfuij, K vrub} J Nosk V, J1,4
L celnď, V Ibý, Z VvbíÉl, P s}jnÉda, R sPdlá(LJ Z4r, R va,nól.,,
J, Benoda,J, Klaiba, v K.lbl, o, chmelil(

HÁá ?í:obílt l bt .h l 990 2a02 u )"Du^ťfu
J Ančin.c,J B.mdá, T, Brylnď , Búdi§ A Blecha,J Di.lil, V Buček

V celná., R cdnál J, DloŘL J, Furch, sr FUt\ P Franc, A Flóřiáa
Flidnc\ E 6óhg, HanUš, o. Halíar, P Holás.}, M. Horál, HoNátt!
J HÉb<, Hajský chalúp}á, o, chmdik Mar i MirJdďi, M Kadličel(
Kómán.]§ M. Kóhler, T, Kelbl, V Kelb], r Kolčák P Kotsfunl, b. Kresovi.
J Koučb, V Kužd, t, Lng, M, Minařík, V Milula, z, Měňnslý R Mach.
Michl, NénethJ, Němeče}, P, Naěděl, P N4éděl, R NoldL R Nděděl
J, No!á]q PirdeL \,t Pďina, M, Paiar, Plše\ R Pátet( R Plát nil, Pokomý
Pro.házln, R.§ v Rosa, Rýc, Rotrell, H, Roding€r, R Ránpáček
R sedlaček K súili, sŤi(h smol}., sEq..L smec, sL suchin,\
sJLo,a šijka, spihL š,m"L š!,nd.,J Šldm?L Šópl šnpáneL R Tmlán,
M, Třiná.tý uher, U} iř,J, vážán, Dal.šJ. vetr, z, vybúal výlau,J zajic,

ltěíollk t4ínrev6tí
Za fu} 1982 - 2001
zt uPlyNlých 20 ld J" muáŇo ven@ic ..hřÁlo ill.

zí'mú .d}.n ?90 áP..ú z toho 3ó4 !ýh.r, 1óó Eíú,, 2ó0pĎh.iBil ..bfu.r1811.13ó5.

|995 132.62
199ó 141:3ó

záíěřočné přání

Nejhorši skóE (jedná c o fuky sesfupu):
19a2 61:7? 1991 59: ?1
1987 68:9? 1992 65,13

osliv6.ůří\ keré máne obzvláši rádi, se má přÁt od srdce.
snad z dob.ých ználósti á lĎchu zkušenosti n€můž.me piece jinaL

,.fuňfui.]4 htbab, Př.in. íí aby
zkhaMl llól2 lžlí! úážnarl o út ní l liftŘaň ók lí
dblojně Lyř.ííl lš..hn, g.nfuiní zálcifuni
|rl"oil Pahodw' LaLLliw al th.^ !uý.A sňft.l
narádal Poa.n dobrý.hJanouíkú a ňa,niÁú!
ňa údy dobfou Pohodu a Pacíl z lóhó, .ó dčláí
.lú!ba^' pň,eoúal ,Prá,na! ú.ho,u u fu'i ú|a!hí nlód.ž.
niAd! nzdponn l na T!, eo k š T.bou n!,lí dobř.!

Tólo a bí. ň.]kPíí i ab.i yfunoli. ? ýdc pfuim

za \ibol sK ln&Jamsláv Pťzlar
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žÁal DoRosl

Rok1960 žá.i
HÉú ]. Dvořiičlk.V K€ reí ] Kmmáíď, Dvořálel]lii. (lb aď

- Žila,Píůdet V Kočl R Kocmáiď L Řehoř

Ro| 1972-žáci
11 Ho.hňái 1í€Ňl studmý ] ceml Růžičká ] Dob€š.R Vybíía

l v}biú,l l]mhnán ] R6ňál V c3 ml, P Kr.hňáVý ] hdltka

Roi1983 žá.i
l( H@lrman H6]ebel Mlrď R cenár s íeful ] VNi,A l-ďán I l{ebl] Pezl,r

L Koláčká.Mlrdek M Řehoř R Páienik M fund Ř€hoi P l1otái

0 Prc.lrázli ] ll€b ] fumángl ] l(Old€á,E Sliibú§tý B M a A lláVnil
L (o.máiet ] Šoot Vaášei F Šfumď D lídmh

:!i

Ť[

V Válihíach §l,] Baloš. V Va húclr R Vybirul L Hmhmď.] sa !s. l]vybira
]lngfr sollál ] skskál V Kuže P írc|a0

M Vybi,a,P fulst nk.( sll3ltá 2 (o]strunl L lr . swi l ] NNá( s DúOň

R fui7.P Vrótiý D lrdlclr PVlška Z Bediái ] Mériislý 0 l]híe]ik.ý Keb

.ř
€?,*,;t

ljr,
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MUžsŤvo

Rokl930
í Rrlhtái ki Hořilk kžr sl (anieNA l{ďpišek sláňlá ] 60 áš lopol

l]i .ký kret Řiiká ] Lá ]g ] furcn

V Doltk í Láig 11 Mda (0e R ý}bú ] §oDl

Řčla V Zek R L6ng 0 furcn ] 2!l Re]trl

] M,k!i|.o (!b rl slann' ] fuOr V [fb

t Něňli€k V6!N L Řehoř ] Hruil.Ný ] §oL]ka l Šiashý l Štanný

] Pdbí |- |aiP V Malý ] r3ni ] Pešm

] ŠO Rertet l Láng.Řičk 7 stiiimsk! ý cgMl

NNál ] MěřiĎ|ý Plálenik J Kúnlie{ 5t PláleniN l Lang J Kllb] M Tfu

Dr fldl.h Píošek. ( Vl jšelt.0 Hilial ] sdíd s

t
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MUžsívo

V lfupjše| solka J §teFka V fure ] [0iáilá.0 Vybilá ] Vse]ý

l Měiii§k!.Hďuš V Dolel V Vá hl3.r ] (? bá ] Pdkl

Rok199] fiužl
00!bÉ!3 tmil Rámúie| Gogh lú.h R celtr Rý. {ldii€l B!čeN V9í Ká i

M Pelď B{ha rle. Mtačk Šš|á Neá]é Aíi n9c

l^ýstavba aíeálu

oolocenihiiště r,1983 0plo.1iiiiištól l!83
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spodoWihiiště sívráío!ióe 1998 !ýupnibrina

|jo \ lil]nill inóŇu lJnr.llho|
Df,,3Jn I r\.Li l r.r sror nLho lh]bu
Iilom.]rr hl 1:úr!N l §í]r(lr l \\]i.50 Ll lq\iii Li|Dlflibn!\!lú l]ub!

lm.o\nilo.k| \'idDltrL,i!l\ ny lnn(]ll]I'.iiIi\lil} l],,:.l.!|.L

l'ubLLlir! .||]i!h i/\li\aL !I 0L
\\i+n o Fl1, |n]1,lL] ]:r!\Lii.rho a)L.ijli! \ilh,:;Lrol.


