
císlo 4. PRoslNEc 2005. CENA 5 Kč

slovo staros
Blíží se ávěr rolqr 2005 a tak mi dovolte

maléohlédnuti.
T€nto rok byl ve znameni dokončováni

kanaliZce. Hla\.ni řády jsou botoÝy,,
vč€rně přečerpávacich stanic. V současné
době Probíhá zkušebni provoz čoV
Dosaho\Bné \ýsl€dky Fou ve]ni dobré.
Dařl se odbourat až 92% znečištění.
K dnešninu dni je napojeno již a54
domácností (§ počtem ob}vatel cca 1700),
Apelu]'i timto ná ty. co se n€§tihli připojit,
aby tak učinili na jaře přištiho roku
a nemuselo docháze! k zahajoníní řizení
v této věci , zákon hovoři jasně: "obec
může v přenesené působnosti rozhodnutim
uložit vla§rnikúm stavebniho pozemku
nebo staveb, na kterých wnik4i nebo
mohou vznikat odPadni vody, povinnost
připojit §e na kanaliza.i v připadech,
kdy je to techniď-y možné" (odst. 8 § 3
zákona č. 27412001 sb. v platném zněni),
V dnešní doběje to t€chnickyDožné vždy,
ZEžte 1edy připoj€ni se a tířn Přispět ke
zl\Ťalilněni životního Prostředí Y obci,

Časté jsou dotazy od přiPojovaĎých
se v posl€dní době na Ptispěvek na
kanalizaci, K4z jsem §e již zmínil
o ákonu o vodovodech a kanalizacich pro
veř€jnou potřebu (27412001 sb), zastavím
seopět u § 3 odý_ 2:,, Kanalizačni PřiPojka
j€ samo$átnou §tavbou, tvořenou ús€kem
po!íubl od Mstěni vnitřnj kanaliace
stavbynebo odvodněnipozemkukzaústční
do stokové sitě. Kúalizačni přípojka n€ní
vodnim dílem," Aby nemusely jednotlivé
domácnosti \yřizowt a realizovat Připojky
ághem do komunikaci, řoáodla obec
o \Ťaženi těchto Připojek tzn za obrubník
- za příspěv€k 2,000,_Kč/dún. ]edná s€
opravdu o přispěvek, v mnoha připadech
tato částka Ďepokyje ani náklady na
odboč}u či nártávlo a kde máme

Ýkop, ob§}p, opraw Povrchu kanali,ace,
materiál připojek atd, obec nesleduie
dé .T připojek, všichĎi přjspivaji stejně
(§oljdárně). Tento příspěvek lZ tald
chápat jako mi§tnípoPlaiek, který by obec

Jednání Z.O.

mohle !"ybiíat na zá]dadě zákč. 5ó5/1990
sb, o mistnich Poplatcich § 1 odst, f):.,. ,n
zhodnoceni staveb!iho pozemku možnosli
jeho připojení na stavbu vodovodu nebo
kealizace, Ádministrarini zpracouíní
tohoto popla&u i€ náročné, odviji se
od plochy pozenku a ob€c ho proto

Poplarl^y: v ávěru ro]o bude
zastuPitelstvo íozhodovat o mistnim
Poplátku 2 odpad.Tenio poplatek se odvií
od skutečných nák]adů dle předešlého
roku- Rok 200ó s€ tedy vztahuje k roku
2004, h\Iiklady by]y 8l2,000,_Kč, tedy cca
42t.-Kč/osobu, Došlo k bhnému snižen1
oproti př€dchozínu řoku (2003 _ 440.,Kč),
Rada navrhuje Zo cenu 400,_ Kč za osobu
přořok2006, spolu s Přispčvkem zatřiděni
by to mě]o Pokýl náklady, pokud nedojde
ke zvýšení ra uloženi či dopraw s ohledem
na zdraženi v§tupú. Zde se nabizi dalši téma
_ konpostováni, statisticky je zjištěno,
ž píúměrná domácnost !.yprodDtQje ,a
rok ko]em 200,, kg biologických odpadů,
PokDd skončivpopelnici,skonči na skládce
cca l000,-Kč/t, Vhodnčjši je kompostován'
a ná§]edné !'yužiti na zahrádce, Viz: !44l.
komDosterÝcz, kde je výhodná nabidka,

odpad, se kerým jsou občas problémy,
je §uchého listi a věM a j€jich páleni. obec
měla možno§t toto omezit, poPi určit
některé dny k páleni, ale nedovedu si
představit, kdyby v určený den prš€lo nebo
foulal nevhodný vitr a pálit nešlo, nebo by
se pálilo,a každou cenu,Proložeje to dnes

z§.dáúizo z. íln 25,a.2oo5
od Podedniho za*dáni zástuPnekNa obce dne
]1,5. se rada sešla celkeh 5x, Plojed na la a iešna:
, rozPočel za 5mésicú (1,5)
, provoz natehké Školy o prázdninácb

otážku slteru zájňu u člena asluPilelšva
, úPlaW ulice Přisnolická . Piibická
_ Prodlouženi smlo!!.y s 6 coIa§

Éaliace sité nn vulicichpiičnia u hiiště
. Plainost nového školského ,jkoná
- s vaK ZDenšeni oórúných pásen lodnich

. Prodej Pozemků P^|ela a. la?1]2 a 255a|9,

223al |, 2518/ 1, 427 l 1. 83 l I
- éerPáni rozPočlu (ln8,HeIikť, piedseda Fv)
_ zněna útóiibo Plánu č,] (In8,KrchňNý)
- smérnice č,2/2005, školský obvod pro okolni
obce, kde neni úPtná škola (Pouzdřany, Ptibice,

Diskuse: ýrstaupilo 6 abčanů

ProdIouženi snlou!], š 6 colas do 3t,l2,
(zajišlěli úPrar.y komunikace Piisnoticki,

souhls se sPolufinancovánim sitě nn v ulici
!iič.i, uaviii snlouw s fr Eon
_ prodej ! Potádi pozenkú úanželůn
KadIičko\.}t Polni 404, Zdeňce vl.šicové
U kouPališté 454, n žehlm charvátovým Přičnl
tl (obouky u Brna, Ďanž€lům svobodown

_ návrb změ.y č,3 úzenniho PlálU
. vyhlášku č.2/2005 o lrčeni lkolských obvodú

rozPoč|ové oPátteni č, 2/05
. zPúsob zástavby iD na parcele ,!3l/9 dle
zplacovaného návrhu In8, schwarre

_ do 31,12,2005 r,ybudovat svod deiiol.ych vod
a zapraveni silničniho povrchu včetDé osazeni
obrubniků na ul, piibická
, předlože.j yyrjóiováni dosavadnió iílestic
(óodniky ]Bňská, sádová, U nádnži) a .ózPoč,
loťch l.ydajů ia ul,Piisnolická a Piibicki do Iv
_ Piedloženi rozpočioÝkh oPaiieni na závěr
roku 2005 a doPl!ěni o uPřesněné ióveslični

, Provéřii možnost pievodu Pózemkú z Lv 6000

,ajis odborĎý Posudek na kÉhu již diive
zpiacovanéprcjektové dokumeniac€ ČoV
_ poádai o úPlárný převod pozemk! P,č,l874l4
dle §5 odsi95/l999 sb, v Platném zněni,



Dušič
a n€píoYádim€ tat kontrolu pok-lopú,
u kerých dochází ke korozi, Nejlepšim
ř€šenín1je zasFáni a zabetonováni.

Při hodnoceĎi př€siupkú, kleré nám
oznamuji z Pohořelic, došlo k navýšeni
v oblasti sousedských sPorů, občané §e
§naží řešit problémypře§ úřády, Dle ného
názoru je to nejméně vhodná fořma,
Sousedé by se měli vájernně infořmovat
a h]edat společné řešeni v,niklých situaci
a předejit tak sporům,

od 1,12,2005 plati nNý jizdní řád
vlaků a autobusů. zrněnyjsou minimáIní,
pře§io nablédněte do ji,dniho řádu, od
této změny bude v naši obci zpřovozněna
nová za§távká áutobusů na ulici Lipová
pro spoje jezdici do a z Hustopečí, Zkráti
se tak dócházková vzdálenost a umožni
i dopraw.a a znádraži,

od 1.1.2006 p]ati noyý §práhi řád,
V minulosii §evztahovalj€n na rozhodnutí
\Tdávaná v přenesené púsobnosti,NoYě se

vztahuje i na v}íádřeni,osvědčeni,sděl€ní
t"ydávaná v §amo§tatné působnosti- Má 2x
více paragrďů než starý a jeho použiúni
bude \"yžadovat čas. Žádánr proto občany
o trpělivost a o dodržováni tzv. úředních
dnů tj.ponděli a středa,kdy je ot€ťeno od
7,00 do 17,00. Dalši dnybudou i)užity na
zPracováni a lTiizeni všech žádosti.

Přeji Yšem občanúm nejen jnénem
svým, ale i ce]ého astupitelstm a úřadu,

Přijemnéprožiti sválků vánočnic]r,vnovém
roce pakhodnč áravi a spokoj€nosti,

o, Vybřal

Rozpočtové výdaje obce ('l . - 1O.měsíc 2005)

povoleno, obec vsadila na zd6.ý řozum
a až na několik \Tjimek jsme s pálenim

]eště bych se v kálkosti za§tavi]

Jak si mno,i všin]i, byly osazeny
,načl-y, které akazuji Průjezd obci (třan zn)
nákladnim autúm. Došlo k čá§tečnému
omezeni kamionů. kteří toto respektuji,
ostatnidoPravci,kteřivlastnin1en§ivozid]o
do 12,5 tun, poádali o ,Tjimky, protože
objižděni naši obce by ,náčně zdraži]o
jejich služby, Tento problén by mě] řešil stát

ne rozšiřovánín silnic, dálnic a pařkoviš!
ale stanovenim stejných podminek pro
železnici a autodopra\u talq aby neby]a
železnice zneťhodnována (Pop]atek za

Použiti 1kn1 železnic€ je v souča§né době
l5Kč, něk€ři autodopravci p]ati siLnični
daň.při přepočtu na 1km s€jedná o setiny
haliřů), Zavedeni e]ekrronického mýného
na dálnicich a něklerýcb silnicích l.třidy,
které má být \Tbíráno u vozidel 1ěžšich jak
12 tun ve výši 4 Kč/km neni take řešenim,
P]acené ú§€lTse budouobjiždět nebodojde
k nárůýu menšich aut jakv Německu, kde
bylo nýr!é avedeno, ]iná situace je napt
! Rakou§ku, kde objižděni nenimožné pro
situováni §ilnic v horském terénu,v řešeni
lohoto problénu jsou nejdá]eve šv/careku

provoz kanionu po silnici ,akázali
referend€m a parkováni v€ měsiech !ryřešili
rTsokou sazbou a lidé si pak rózmyslí zda
nepoužít raději hromadlou doPran,kde
jsou nabízery výŤazné sle\.y,

le zjmni období, občas padá sníh a při
odhrnováni jsou překázkou parkujíci
áutomobily na konunikacjch, žádám
iidič€, aby parkováni lTřešili tai! aby
nebránili prújezdu techlik} a konunikace
byly sjizdné, Budeňe se snažit udrž€!
mistn i komunika.€ jen pluhovánima q?ai
piskem jen nejnutnější úsel-y. protože
písek po zimě sko!čj na čističce a pak na
skládce za dřahé poplatl,y,Věřim, že jjzdu
přirpú§obíte §táW á povaze vozovlT, Pisek
napory?chodniků jenaob\T]dých mistech,
Zákon přimo neuk]ádá povinnost majitelj
nemovito§ti udržovat chodník přiléhajicí
k nemovitosti,ale(majitel nenovitosti) je
zodpovědný za škody na tomto c]rodniku
vzniklé.

s obledem na neštěstí, ke kerému
málem doš]o na ulici Nové - Propadnuli
ch]apce do §eptiku - upozorňui' !š€.hny
majit€le nemovitoýi, aby abezpečili
žumPy nejen Před domř a]e kwli vlastni
bezpečno§ti j na dvoře či zahřadě tak,
aby nehohlo dojit k propadnuti, Protože
někeří z nás již 4 roky ne\faáží žumpy,
protoř jsme napojeni na kanaliraci

2, listoPad je dnem vzpominek na
všechny ty známé, které jsme měli rádi
á kterým věnujerne chvili svého volného
času t€nto den, liž řadu dni před tímto
dnem většina Z nás Prochází mísla kde
možno koupit věneč€k, LŤici n€bo
květinu a piemýšli co nejvbodnějšiho
dát nahrob, Nenělo by se zapomínat ani
na ty vzdá]enějši členy rodiny prarodiče
nebo prastrýce nebo i ty kteři nají hrob
na hřbitově a rodinu nemaji, Zpravid]a
se říká, že úctu k mrtvýn §i člověk nu§i
záchovat stejně jako lásku k žNým,

I náš hřbitov navštivily stovky lidi aby
zkrášlili hroby zemřelých- Chryzúténn
le§nílénce, k}tice rydálají síněsi.i barev
a Wni podzimu, Rožnuté svičky pak se
stávaji z večeřa tisicemi sYatojánských
ínušek á přiPominaji ty dušičky, které ^

HřejiÝ Poci! rytváři ta krása hrobů,
které občané dokáži uhíabat.oči§tit
a nazdobit kvě!inami,Člověk se Prochází
a pi€d§ta\uje §i ty živé, kteři s€ o hroby
staraji a hodnoti j€jich vziab ke svým

Největši náv§ěvnost byla ]etos
v nedě]i 30,i0,, kdy se kona]a na
hřbitově Pobožnost, Ale i l. a 2.

listoPadu navštivi]o hřbitov mnoho
občanů z Vranovic iokolí. Nechť ty milé
vzPomínky na naše Zemře]é zústanou
vnaši mys]i Po c€]ý rok.

B.P
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Výrobna nábytku NovÝ rok 2006
Iirma Mikulik a syn existuje již

15 let ve vranovicich, Začálky yýroby

byly velmi obližné. Práce v dilně ve
dvoře domu a Po čas€ v dilně, kterou

Postaviti ze zákouPené §todoly, Dnes
když Půjdeie Po němčické silnicj uvidit€
stát dvě haly, Pr\.ni bud€ Prodejni, druhá
od silnic€, Ýrobni, obě by měly být

ProvozuschoPné v lednu přištiho roku.
výrobním sortimentem je náb},tek

všeho drubu, Z cá§ti zakázková yýŤobá,

Zaměřená na kuch}.tlské linky (na
miru), které jsou dodávány komp]etni
i s eiekrospotřebiči, sanozřejmě ložnice
i \ybaveni Pokoiové najd€te v akcni
kolekci roku 2005 ,

své prodeiny má podnik v Brně
aPohoř€licích,spolupracuje§ 27obchody
v Čechách a na Moravě- V letošnim !óce
dosanuje počtu 25 pracovniků,

Můžeme se těšit na ýýstawí áreál
íábtku v nové hale. kde bude vice
prostoru než v obchodnirn doně ]ednota.
listě, že se přijdou občáné Vranovic
podivat. Přejeme hodDě úspěchu.

svátky k]jdu a mlru. Vánoce jsou
nejkrásnějši svátky v řoce. Takové
slogany nám hlásaji naše mnohá media.
takové nápisy nás zvou k nákupům
v našich obchodech. co ale o vánocich

Jsou vlastně poměmě rnladýrn
křesťanským svátkem, slavily 5e poprvé
zpočfukujen v Řimě podle dochovaných
pramenů 25. l2. ťoku 33ó, svátek
Narozeni Páně §€ v ápadoktesťanským
svěrč slavil ledy 25, píosince, Na t€nto
d€n zimniho slunovťatu připada]a oslava
zroz€nínepřemožitelného Slunce- světla-
Aby k}esťané potlačili tento pohan§ký
zryk, roáodli se 25, prosinc€ zasvěti1
oslavě příchodu pravého světla, pravého

Wkupit€l€ - syna Božiho Ježiše r,rista,
Podlejiného názoru byl 25, prosinec

rybrán jako den Kristova narozen i podl€
složitého \.ýpďfu r€ologů,

usměvávé tváře. v zíři tisiců ábleskú
na obloze, charakterizuji vitáni Nového
roku. Pře§to, že §e tento jev každoročně
opakuje působi na každého z Dás tíochu
jinak. starši člověk si řiki .,tak j§em se

ho dočkál,iento zdravi abybylo: mladši
říká "abychořt] ho ostavili, snad bude
lepši nežt€n stárý'aten nejmladši ,,život
jek!ásný nač si dělat starosti",

co nás čeká, si uvědomujeme už
v prmich dnech Ďového roku, snad

i Dejsou takovi, kteii od nového roku
nečekaji něco dobrého, Jsou mezi námi
občané, kteři setěšj že Ziskaji zaměstnáni,
datši že budou ínit kde bydlet, jiní,ž€ s€

uzdravi, většina, že se jim alesPoň z]ePši
styl života, Každý io §voje Přáni vldádá
do naději, že se řnu sPlni,

částo nám zůs!ávaji vzPominky na
ňinulý rok. N-ěkteré radostné, některé
i sřnuiné, které se snažime zahnat rčenim
,,dobře, že ten rok j€ za námi': Kedý
by §i měl rozebrat v mys]i ten §taJý rok
a v},vodit si ze svých zkušeno§tí závěr.

v čem se zlePšit a čemu §e ryhnout,
v novém roce žit nej€n Pro s€be, ále

Pro svého partnera, Pro rodinu i celou
společnost. Najit lásku i pro dťuhého.

Redak e občasniku Piej€ všem
občanům nnoho zdravi a sPokojenoýi

Značná pozomosl se věnovala
syínbolic€ Krista, světla Slunce,

Ať již k popudu oslavám Vánoc
byl složitý teologický \"ýpočet n€bo
pohanské slavnosti, zíSkal si no\.ý
křesťanský sválek rychl€ srdce věři€ich.

Křesťanské váno{e jsou spjaty
s řadou zryků, ve kt€rých se mísí obřady
kt€sťanské s různýrni lido\.ými z\ryký
Slavím€ je všichni - věřicí i nevěřici.
Zdobíme sťom€ček, předávám€ si dárký
chodime na půlnočni mši, chystáme
iesličk},, zpivírne a kaieme si koledy,
provozuj€me vánoční hry, chystáme
různé pečivo, pohoštěni,,.

Škoda j en, že Ď.to svátky klidu a miíu
se stávaji pro rnnohé z ná5 velkou áiěži,
chceme ýihnout mnoho věci, slávaji se
pak opak€m klidu a miru a nejkrásnější
svátky tak nejsou nejkrásnější,

L. D,

A zase budou vánoce,

štěstí v neštěstí
V ž'votě lidském se stávaji rúzné

udá]oýi, smutné i veselé. Záleži na
tom kolik štěsti (někdo řiká anděl
§trážný) stojí při člověku. Dne 21,9, se

v€ Vranovicich stála událost, která by
zasluhovála mnohem širšího zveřejněni
(v novinách, v televizi) neboť v iomto
připadě se jedná o záchranu dhěte ve

stáři 3let.
JaI( k této vážné události došlo lze

uvést v několika větách.
Babická §€ sF/rřn vnukem Vojtiškem

šla z náiupD uliciNovou, kde neni téměř
žádný proýoz automobilú, ChlaPec šel
po chodníku a ona slma šla s kolem
po krájnici koňunikacé. Po cestě §i

povidali, sama netušila jaké n€bezP€čí
čihá na chlapce, ChlaPec najednou
znizel, jako by se do země ProPad].
chudera nešt'a§tná nevčděla co mádělat.
překvapení bylo lak mocné, že úPlně
strnula, Přesio §e ji podaři]o zjistit, že

chlapec §e píoPadl do kanalizačni šachty
s \odou, kám se chlaP€c Ponořil až po
hlan.

Andělem s!řážným s€ stal Pan Micha]
Khneš, který se nečekaně objevi], do
šachty skočil a chlapce \)aáhl,

By]y to okamžiky, které chlapci
zachránily život, Rychlé \TkouPánj
u přátel á návštěva dětské lékařlcy byly
opatřenim k zachováni zdravi, Co vi.e
řici?

že je to nezodpovědnosl občana,
který necha1 u chodniku otvor odPadové
jimkyneuzavřený se šPatrým Pok]oPem.
Do otvorú mohl pádnout kterýkoliv
občan pro.házejíci ulici. siači]o pár
minut a chlaPec se moh] utoPjt. Všichni
občanó by si měli uvědomit je§tli neh rozi

)irn samým nebo o§tatnim nebezp€či
úrazu přo jejich nedbalost,

V závěru uveřejňuj€m€ Poděkováni
panu Micbalu Klimešovi,

zllištní Podětoýáfií.

Rodiw Kiížo!á a Pražákol,ó
ze sňce děkuií panu Michalu
Kinešoýi, vrafroýice, Úzká, kteú
slojí duchapřítofrno§í, obětaýoďí
a odlahou zachráúI žiýot našeňu

vranovický obcasník



vranovické
svatby

Marie - uznáyané osobnosti s velmi
dobíým hodnocenim, Ty všechny se
moc n€\Tspály. obě jínenované byly
babičkou a ietou Lidušky DráPalové,

A na§tat den §vatby. Ko]€m 9,00
hodiny začali se scházet a dojiždět
pozvani hosté. Každému z nich
připnuly na oděv družičky íozmaíj.rr
s mašličkou, po vzájemném poznáváni
podávalo se nezbyné prvotní pohoštění,
v ch]adném počasi i rum s čajem, vino
se v těch dobách podávalo jen někde,
káva v dnešni podobě nebyla ješrě

známa, Pak přišel na řadu prlni svatebni
úkon - §tarši družička, která vedla
ženicha k vdavkám, Přednesla náučený
tradičně,,eíněnný proslo\ nevěsta
s ženichem Pok]ekli na přiPravené
ozdobeDé §toličky, Poděkováli rodičúm
za \.ychováni, PoPío§ili o odpuštěni

Proviněnj a o PožehnáĎi. Pii tomto aktu
nezú§tala řada oči bez slz.

Nu a pak se seřadi] svatebni průvod
na cestu do koste]a, Prvni šel a hráI do
pochodu na h€]i8onku (jak na které
svatbé) Richinek Eng€lmaier nebo
Munda Pezlar či p, Fusek, cestu svatby
doprováz€la (z některých domů, kde
vlastnili lovecké dvojky) stř€lba do
Ýduchu z těchto pušek.

po obřadu v ko§te]e doše] §vatebni
průvod zpěi do donu nevě§ty, Než ate

byl \"uštěn dovniti čekalo jej chvilkové
zdrženi i přes boucbání na dv€ie
nebo vrata. po otevřeni se ocitnul na
zemi rozbitý talíř nebo hrn€k, sm€lijk
a lopatká. čekalo §e, kdo První §e
chopi úk]idu a zda nu druhý pomůže
- usuzovalo se z toho, budou li oba
mladi táhnout za jeden konec žilotního
Prowzu. Následíě jedna ze starších
vdaných žeĎ vztyčila obě paže, v každé
ruce díže]a hrnek -jeden s vodou, druhý
s alkoholem, Který z řnládého páru
\zal hrnek s alkoholem, byl tradičDě
nazván ochmelou, po ukončeni toholo
starodávného z\Tku \Thazovaly nevě§ta
a družičky mezi Počeiný dav zvědavcú
pletené Peč€né věDc€ z koláčového
těsta, ozdobené snitkou rozma|hu
s mašličkou. Po každém věnci §e vždy
natáhoválo něko]ik rukou a ýýsledkem
bý!álo bratr§ké děleni. odn€§]o tj
i Ďěkolii tatiiů ko]áčů, rozdaných
mezi přihližejici, Následovalo katší
Poseděni á pohoštěni, náčež se svatba
odebrála k tanci, většiDou do hospody
u Wenischů, kd€ setrwla asi do 13,00
hodin, odešla k bohátému obědu a po
něm zno\u k tan.i. Večeře se podávála

kolem t8,00 hodiny a kolem 20,00
hodiny odešla znow kJepčit,

Během svatební večeře sešla se
v hosPodě dosPělá a dosPivajici mládež
ktanciPřihármoni.ea čekalana přichod
§vaiby, Tořnuto koĎánj se řika]o ,j dem na
latě':NastaIasmišenásPolečnost,Přikteré
muse] ženich ,,Pustit" nějakou korunu rc
prospěch omladiny, Přjchodeřn Půlnoci
byl nevěstě, Pokud měla na čele bilý
věneček, tento odňat vdanými ženmi
a na h]á!u jí uvázaly šátek a do ruky
da]y tradjčni vařečku. Ženich dostal od
mužáků pápuče (to aby se netoulal) a do
ruky fajíku- odchodem novomanželů do
intimity se i ostatní svat€bčané Pomalu
D.tráceli domů u]ožjt §ek zaslouž€nému
odpočinku po tai nanáhavém dni,

Druhý den před polednem byli
všichni včerqši svatebčMé §váženi
na ozdobeném žebřiňálu s potahem
dokončitsvátbuobědem.Pobesedo\ánir ^

a zhodíocenim celého svatebniho děni,
To trváloaž do Poždniho odpoledne, Na
odchodnou si odnášeli svatební Ýslužku
v Podobě koláčů, sladkosli a i různého
masa, které zby]o, a s Poděkovánim za
vše, co pío svatbu Přine§li 1rykonali,

Tento Popis obsahuje skoro celý
obraz svateb v movirých a zářnožných
rodinách, selské velké §vatby trvalyčaýo
i 3 dny, kdy bi"r'alo Přitomno l00 i vice
osob a Pokaždé bylo coji§t a pit. Bývaly
však i §vaiby méně honosné a Počehé.
kd€ nebylo tolik prostředků á peněz
k jejich konán], všude však panoválo
vždy Přátelstvi, v€selí a šťastné chvile.
kdy ]idé k sobě měliblizko.

K obědu a \cčeři byio jídla co hrdlo
ráči oPravdové luku]§ké hody, prvni

obědor/ chod \hal po rranovicku d]e t
staločeského zryku - masová polévka
s játlovýni knedličky, yýborné hovězi
ma§o z \ykrmeného vola, klenová
má§lová omáčka barvená šafránem
a čerstť dorDáci .hléb, Dále bylo maso

Pečené, ňzky, husy a káčeíy Pečené.
kuřatasmaženáiPečená,vdobězabijaček
uzené naso apři piiležito§tj honů j zajíc
na smetaně, knedliky, zeli, brařnboroyý
salát, o sládkosti nebyla nouze - po
zvláštnich máslový.h koláčclch se
jenom zaPrášilo, o žizeň a jeji uhaseĎi
by]o náležité a dostatečně Postaráno.
Při obědě a več€ři obsluhova]i stoly
družbové á ja]<o oznáčeni této činno§ti
měli čisté ručníky, Po délce přelož€né
á svou menší části astrčené do kalhot

V C.]n)r Vrlli..

Vranovické svatby, to býlaly události
v dobách již dávno minulých

Když se dva mládi ljdé plnoleti
rozhodli navzájem sPojit svoje životni

koky, zákonitě o tom byli informováni
oboji rodiče a porom hned následovaly
tzv námlulry, což bylo ujednáni obou
ýrán - rodičů - o terminu svátby á mistu
jejiho konání, kolik asi bude PozBných
hostů, jaké náležitosti kdo dodá do
kuchyně a hlavně kolik peněž dostanou
mládi, jakou yýbavu kdo dosiane,
v selských íodinách se n€úProsně
jednalo ko]ik íněřic Pole každý do§tane,
i koně, krá\u a dalši hmotné náležitosti,
kde budou byd]et atd. Tato schůzka se
neobešla bez Pořádného Pohoštění,

Nás]edovala cesta mladý€h na farni
úřad, kde dostali ná]ežité poučení do
životá d]e tehdejších cirkevních řádů
a potom 3x při nedělnich bohoslužbách
zaznělo z kazatelny úsry p. fďáře:

'oznamuje 
se láskán !ašim, že do staru

mánže]ského výoupitj mini ,,,': A tím
nastal čilý předsvatebni ruch, krmily se

hu§y, káčeny, v zimnin obdobi to odnesl
i něja|ý ten pašik, domlouvalo se po
domech, kde dopředu věděli, že budou
pozváni, jaIý prezent (dar)kdo mladým
koupi, leckde se nechalo urychleně šit
nové oblečeni, hlavně žen a dě\,čat,

po druhé ohlášce v kostele začal
v neděli odPoledne nastáYajici prvni
družba s dálšin mladým chodit do
určení,ch domú zvát jméĎem ženicha
a nevěsly ke §vaiebnjmu stolu. Týden

Před svatbou začaio se u nevěsty péci
různé druhy cukrovi, zjkusků a dort,
shromaždbvaly §e palřičné kucbyňské
náIežitosti ja}(o velké hrnce, ka§troly,
pekáče, vš€ potřebné k velkému vařeni,
pečeni a §maženi, Začalo vrážděni husi,
káčen, slepic, kuřat u nevěsty, ženicha
a v domech nastávajícich svátebčanů,
\'šude se \yráběly dorry dortiky, řezy,
záviny, protože v každé pozváné rodině
cítili Povinnosi při§Pět ke zdárnému
průběhu svatby, PředPoslední noc se

pekly u Pebie koláče, plelené včnce
á domáci chléb, \,e dne se Přiváelo
veškeré siolni zařizeni, Pitné sklo, Pivo,
iimonády, Chudák §\at€bni mářna,
její Přibuzenské Pomo.nice a duše
všeho cukrái§kého a kucbyňského
dění P, ]os€fl<a Tománková a 

'€ii 

dcera

vranovický občasník



KULruRNj KALENDÁŘ NA OBDoBí PRos]NEC - úNoR 2()06

předkládáne ún přehled zajínalich akcí, kleré by se měry uskutečsiť ý óbdobí fiěsiců Prosinec únór 2006.

Pro iníomaci uvádíme í někte akce 1, so sedních abclch.

KuLTuB,N ( xetr.wrfr

VlNAŘl

28, l , haličský Pl.s, hRji Vá.€novji.i

oBEc PŘlBlcE

Kul|lrni kofrise zahajuje 3.12. již šsto! výnaýu óbrdzů ý frkl,í
knihóý"ě-Tótó ýrstaýa j. ?/ódejhí a kfuně obrazů bu.le frož$o
z.koupil i ílo1ší o.ílobné přeílfrěty,vfstaýuje p. i g. csteťt efuýá
2 vídně. vsiq na ýslaýu je zdarfra-výstaýa je přblupía shodně

obecrí úřaíl s kultuíní kofrisí pořádají 17-|2- ý 16-00 hod.
slaý oslní fužíhóhí yó očflího stronku. Akce bu.le uqořáíló a na
Náýši, , lásle.lujírífr |logíaň.ft:

- rritoce o zpěý ZUŠ

- překýdP.hl s dó*f
- prohlídk pntlejlí ýistaýy obt .ú ý kíihoýně
záýěťefr búle us|óřódón slaýkóshí ko .efi ý frhtnífr kostele.

ZÁKLADNÍŠKOL^

Piosinec _ Něcenivina
leden školeni bodéd
úlol _ šloleni bodérú

SBOR DOBROVOLNÝCH HASlČŮ

1712
]8,12.
3|.|2.

OBEC PŘÍSNOTlCE

_ žehnánívin - lilobccniho boýince _ cimbálkr
- ]utokos _ loučenise 3..onou 200'
_ silv6ío(ki 2ábava - s]i] obecniio hoýince

1.12.: _ hóvoroyé hodin},Plo rcdiče žákú 1-9 iiídy
r,l2, _ \Jói ,j Pohj.lla fló nPjm.n,i nJ oÚ
6.12. Mikulášská nadílka Pro nejmlnšiv MŠ
7 .|2. _ b.sí.lIy ž:ikú ] íuPně íá oU
9.12. ředitelské volno
14-12- - ÝmoviÁj slávik od l ,.00 hod
21.12, - vánoční tufuaj v sá]ové kopané
22,12- _ Vánočni PÁmo ž]i!ů školy
leden 06 - brusleniv ol),ňPii

_ 28,1. _ lyžařskí výďikoýý kuu
13.2. _ záPis žikú do ] didy
6,2, _ l2,2, jarnipúdniny
únor _ PláÝini v HDíóPcči]ďl

KLUB DŮCHODCÚ

_ lozí,icenívánočního ýromkD na návsi od 16.00 hod,
- h6ičský Pl.s v KD od 20.00 hod,
_ déisla ĎaškalniPles od l4,00hod,

3.|2.
4,2.

'.2.
MĚsTo PoHoňELlcE
17.12,

3),12.
7.1-- |5.1.

21,1,
28,1,
i8,2,
18,3,

- poýZni u.iĎbálu f sóuboÉn K.súicá,
začát€k Y ]9,30, s:il iadnia

- silveýlovsl(í ábava, Radnični s:i], Brnčnská2

ťstavá'Ldci z 2,ýét@é Ýilky'', otďřno od ]0,00
do l8,00 hod., Radnični s]i], Blněnská 2

- společensry Pbs DDM
_ mvsliYecký ples, Radnični s]i], Brněnská
- ./báiský Ples,Radnični sJ
_ soutéž counív soubólú'o PohoielicI9i džbán€k",

KlNo JlsKRA VĚLKÉ NĚMčlcE5.]2. ! l5.00 hod - lircba čenikú, klubo,ně
9, l 2, Y 16.00 hod , Mikul]išské Posa.ni
23.1. v l7.00 hod- Ýýločničlenská schůie KD

CYKLOTURlSTlCKÝ KROUŽEK

zUš

1-12,

1.)z,
2.12.

912
13,12.
l5,12,
16.12.
l3.1.
l8,1.
20.].
27.1.

3,2.

]R

_ l6,30.hod. Pohádká risice a jedné no.i kledený frlm
- 19,3o-hod. Moje kíisná č.rcdějká, lómmticki kon€die

]9,30.hod, ],} šďci vedli Ýoinu pró čerenou jukni

]7,00 hod. v:inďni sn _ Pásmo Pohádek
, 19,]0._ToĎáš Kočko a orch€ýl, Ýí!ďni konc{r
- ]6,30 hod, KoElný kolofué - Bínská Pohádki
_ l9,]0hod, Legendy z DogroMu _ o skateboardingu
- Ště$í, iomaniický fiIň
_ Harr}, Potel a ohni!_r/ Pt]i}
_ Anděl Páné _ noú Č6ká Pohádka
_ Doblba - česká komedie
_ Hiub€šá Mar€šj5óu kanaíád' dó d.šIé - 6lm o lÁ.e

_ Poáod TésnohlidkNým údolim 8 km

1,12,

l3.)2.
15,12,
l7,12,

- třídni b€sidk v §il. ZUŠ
- pNníVánoční konceú ZUŠ v sá]e u fia]ú od ]7,o0 hód
, dluhý Vánďni konc€n ZUŠ v sd. u Fialů od 17,00 hod
- savěnívóočniho írcmu _ soubor zuš
_ cdoýáini Pěv€cká sourěž v Biďlavi a celoýárni souiěž
dechoťch násrcjů Ý Mikulově

vranovický občasník



tJdálosti ve Víanovi<í<h v obraze<h

Znhfu.lniúIi pd n Kddb.e,e Vn oltírJ] Po rcLo,ýfuI?.í

Ko*sek po Loufu seopnllie ulic.l'ří, otícki - iú-|2005

lo-9.2oo5 úfunoriťtí Joái.i, toč- 1932, u Fính

Hřbitou - lt^to ičaélto hl tu, čIouěh zd2 zdobí pŤIini

§ r-{l,.:!rl i] }i§ilď:f,

Rok 2005 - shupb]n JeněJ,4

ll ll|l

VjJOb,í a ?rol4 íl]dh nátrythu fnry Mikulik a syt
ii41 2005

vrc novický abčasník



vÝstava obrazů
Dne 7, iijDa 2005 ý l9.00 hod. se

uskutečnila v mi§lni knihov ě !,ernisáž

obra7ů, \'}stávovatcl.m byl Pin K.líel Čada

lmenovaný ibsolvoval školu u tnčlccký.h
řťfuc\.l, kterou ukončilvrocť l959. Pr.cov.tl
vc \i],lzkumném úýan nábltkářském jako
archilckl. Výtvaínou činnosti Dlalovánim sc

zabývalod roku 1955, \'posledních letech
rozšiřil tcchniku n]alby o obtižný ákvár€l,
grafiku. sochnřství. Níalba Karla Cady
čerPá přeýážnč Z motilu krajiny hlavně
rodné lvaDč aj9iho okoli.

Výstava Píošla řadou mí§t jako Brno,
Mikulo\ Chudčicc, tvaň a dalši, a dosahuie
Ýelnli dobré úrovnč, V §oučané době jsnte

měIi Dložnost scznámit se s výstavou i k

B.I] V:iýnýl obr.zů - ?a Kdrcl Čn.td,7.10.2005

silový troiboi
Dr Zdeněk (]ernýl (]s.,,8rna 'l J soko]
\'íanoÝice oddil silovóho trojboje s.
lč.hto 2á!odů 2hoÝil v.Inri dobiea se.ti.
jak se vyjádii] prcz ent Českého syizu
silového trojboje pan Mirosliv \'.c.k,
který bylpiitonlen Da této soutěži,

Kr.lrišck I\.n

výbot'l'J sokol \tanoyicc Př.)c !š.nr
sFinr čleDůn Přij.mné Ptožiti sytitkil
vánočDich , šlěsti, zdravi, šPctku n.dč]c,
dostal.k vir! a lásk} y no,óm rccc 2006,

Mistrovstvi ČR ! siloÝónr tíojboji a
členných družstev L liga pro rok 2005
uspoiádal oddil §ilovaho 1ro,jboje sokola
Vranovic., ktcré Probčhlo 22,10.2005

Závodil L ligy v silové, tíojbo]i se
zúčaslnilo l0 nominolaných díužstev
z cclé Čcskó republikv Ne]úspěšnějšínr
družývcm této soutěže se stalo družýlo
sokola Nynburk, které ziskdlo 1,7]8,69
b(ldi, Druhé družstvo bvlo ze sokol. Da

\íčlnicc výkonem l,ó07,66 bodů á Di
lř.tiň ňistě skončila't'I llládá Boleslav
víkoneň 1.604,15 bodů, Družstvo
sokola víanovice se umistilo na slušném

Pátém mhtč a Po Př€Počtu ziskalo
] 531,88 bodů, 'tbto umistěni zajistilo
oddilu silového t rojboje seř!án i v L lize,
Posledni člyři družstvi podle Pravidel
sestuPujido IL ligv

Ýanovické družývo rePrezeDbváli:
Pavcl Plátťník, který dosáhl pro

nružývo neivic€, a lo ]9],8 bodťl"t'omáš
Trávnik Ziskal 389,1 bodů, Plátenik
Romin 376,8 bodů a Fuích ]iři ]72,0

PoděkováDi pa(ii naklidačům,
kteii \adrželi desctihodinový mnratón
nakládíní. !)ále p.tři Poděkoyáni všcň
sPon zoíúm, kteři piisPěli s!ýnr i c€n.mi:

TJ sokol Yranovice tii Poháry
z Porcclánu, slavebniny a železáhtvi
Pohořclicc Panl Mlč.ika hodnotné
ceny Pro ku(ib! Pnťu§er\is pan.t Baítoše

autokosmetiká, stolaistvi Arbor Pana
Nohela věci pro domácnost, Potraviny
paDa Toncra občerst!€ni, hg, Joscl

()rganizaci a Piipravu zyládli
všichDi členové oddih silového lrojboje
za piisPěni oslatlrich členck sokola
vranovic., klcré se Postaraly také
o občersh,cni běhcDr Zá!odů, Konečné
výsledky byly Perliktnč ZPíacovány
a ihn.d yyhotolcny Ing, Petrenr
NePolnu.ký, BczPcčnosl a udravi
závodnikú tcntokrál Přťvzal docent

l'Ii!.,il lhul. Ijhfu 22o h8, Mťl]o"qi ("-R I liga - Vrnloúr.. 2). to.2ooa

Vranovický občasník



Nácvik skladeb na všesokolský slet v praze

Iák jsme již psa]i v minulén čisle
našeho občasniku, v přištim roc€ se v P@e
uskulečni xlv všesoko]ský s]et. V naši TJ
v prúběhu října začal nácvik čt},ř sk]adeb,
A to: Karimatl(y (§kladba pro nladši áky

základni ce]ek 9 ho.hů) pod vedenim Jany
Němco!á a Zdenka Hochnána, Rozkvetlá
louka (sk]adba Pro nladši žálqně základni
celek 9 díY€k) pod vedenim Mári€ a Petry
Goliášové. výlet s aerobiken (skladba Pro
dorost€nce a dorostenky á mládši ženy
a muže _ ákládni ce]ek 4 dorostenlry + 4
dořo§t€nci) pod vedením Márty Go]iášové
a Hany Zeldové á sldádbu na^úou Léto
Gk]adba pro ženy zákládni celek 9 žen)
pod vedenin ]úy Hládke,

Hned v PrvoPočátku nás askoči]y
ínance, Káždý Přihlášený ďič€nec mus€l
totižsložitPrvni zálohu 300,- Kč na cvičebni
úborř V tu dobu jsme neně]i ještě ani
ponětí, kolik cvičencú vlastně do Prahy

lojede, Prcto jsne se na §chůzi výboru TJ
donluvili, že Přihlásíme záklaói počty
celkú jednodiyých §kladeb a ?á tFo cvičence
zálohu aPlati naše j€dnola" P€niz€ se lak
od jednot]iťch, ptih]ášených cvičencú
dodatečně \"ybeřou a bud€ se jini híadit
druhá a pak !řelí platba. cvičenci naši T]
budou mit tedy nák]ady na slet v PŘze
o 300,- Kč nižší, 

'en 

zálohu pro §kladbu
aerobiku j§m€ mus€li okamžitě lybrat v celé
výši, protož€ ta činila 700,, Kč a rozdil tal<

děvčata muse]a hřádit již přiíno. výbo. T]
potěšil ájem obc€ o náš ,á.vik a úča§t na
všesokolském detu. a taktéž nám při§libila

MG

A ně.o k jednotliyým skládbám,
výlet s adobikefr je pohybová

§kladba se stePy na hudbu skuPiny Děda
Mládek lle8al Bmd, snad lrávě Proto, že

autoři slládby volili tento styl hudby (ve

§rovnání s minulýn slet€n, kdy dorost€nci
a dorostenlry ďičili na hudbu švédské
skupiny ABBA), někeré záje,nc€ o nácvik
skládby odradi]o. celkem se ,nně ptih]&ilo
l3 divek (bohužel žádný rnuž či dořo§ten€c),
z fnMčnjch důvodů s€ však ínuselo 5
djvek Dácviku wdát (§ těnito problémy se

Potýkaji i ostatní j€dnoq,), c€na cvičebniho
úboru je l 4l0,- Kč,-, jednola při§pěla 300,-
Kč, přesto předpoktádám, že čá§tka, herou
§i dívky budou híadit, ryšplhá ke dvěma
lisícůín, Zú§talo 8 dIv€k z nichž 4 cvičí na

lozici ž€n a 4 na pozici mužú. Při nácviku
si užijene i l€grace. Moje nesmyslné otázky
kdo jsj ž€na n€bo chlap, či povely ;Ied ženy"
n€bo, ,,Pánovél" nás už moclcír roŤmály.

póhld málé chuť §i s námi zacvičit
a můžete investoE! zW Vás do sokolovny

na Ďácvik naši skladby vždy v pátek v 18

hod, Do Prahy aručeně pojedetel!

MG

Léto
I vránovické ženy zabájily v mě§ici

řijnu nácvik sletové §kladby. Ie 10 Pop é

v obnovené hi§tořii naši T], na ro,dil od
káiegořií m]ádeže, Jde o tanečně laděnou
konPozici v délce o§mi minut na hudbu
]iřiho Pavlici z oblfueného Hradišt'anu,
ChoreogBfii sestavil tým autor€k Eva
Čihákoú, \,]asta ]iešňáko,!á a E\a v€líns](á,
Táto jnéna jsou Pro mnohé neznámá, ale

Pro sokoly znamenaji asi blik, jako Pro
hokejové íanoušIry Hlinka či ]ágr,

Ke §vérnu cvičení se ženy scház€ji každé
ponděli v devatenáct hodin v sokoloEě,
cviči s chuií § jasným cilen zv]ádnout dobře
skladbu a Ťolečně odjet do Prah). Zkušené
choreograíky a.ji možnosti a potřeby
žeĎy §tředniho věku, proto je skladba
§voji náročnoýí nládnutelná Pro }aždou

Prúmčrnou cvičenku, 

'e 

jen &oda že se
v náši obci ná§o pouZ osm žen, které Fou
ochotny zaPojit se, Ne každá hosPodyňka
má odváhu udělar si čas ná sebe, fuká si

"to už pro mne neni, to bych nezv]ádlď:.
Ale nerí ro jen Podvědomé alibi pro v]a§tni
pohodhost? CoPák Vás milé dámy n€láká

Poznát něco novéhoi V)zkouŠ€t si, co
dokážete? Neni snad lépe se jit protáhnou!
do lěIoďičnř udělat títn něco pro vla§tní
zdlavi, než si u te]evize ?těžovat na bole§ti
kčnj páteře? Tak redy proč !o n€zkusit, ještě

HladLí ].

Ro*ýetu louka je §kladba sPortowě
- tanečnl. ]edná se o skládbu Prc divlry ve

věku ó - t4 ]€t. Hudbu k této skladbě §loži1

Micbal Dáviď Délka celé skládby je néco
pře§ 7 minut. ]ako cvičebni náčini slouži
bar€vné (žluté n€bo oranžoÝé) obruče
a stuhy. Zátladní celek tvoři 9 div€k. Už od
začátku nácviku něly dívl"y o tuto s]dadbu
v€lký ájen, což Ďás velmi Potěšilo, celkem
se mi přihlá§ilo 17 divek - tedy nec€lé dva
celky, to jsem opmvdu nečekala, Doufám, že

nakonec s€ nfun podaři dát dohromady dva
cell9, tedy lE cvičeneL chybi pou,ejedna

Pokud ,náte zájem a ,áladu ná§
přijit podpořit, nebo se jen t.k podivat.
budene rádi. Nácvik probihá každý pái€k
v sokolovně v l7,00hodin-

M3Jie coliášová

skladba Pro m]ádší žáky nese název
Karimátl]r, Cviči se na hudbu a tďty pkni

skladba se sk]ádá z úvodu, 4 oddilů
a závě.u, !n{ osm a Půl minuqr

základní cvičebni celek tvoří 8 cvičenců.
cvičí se § náčinim a io s oÉnžovou

cvič€nci rnaji oblečeny bíiá třička
a modřé tř€nýrl\,},, Tuto sktadbu nacvičuj€me
každé pondě]i v soko]ovně již asi d!" ,něsíce,
PráÝidélně náš.viči 9 eič€nců. 8 .vičen.ů
v základním €€]ku a jeden náh.adn (

N}ni jsne již nacYičili úvod skladby
a l, oddil, Ča§ově již unime minutu a 48

sekunď ZPočátkr každé hodiny opakuj€ne
to, co už umime a poté vždy přidáme něco
nového, Náďik prcbihá živě a Ýesele á !ždy
se u něho dobře pobavíme,

], Němcová

vranovický obtarnik



kde se vzalo Betlémské světlo
Měslečko Betlém leží přjbližně osm

kilometrů najih od I€ruzalémá Ďa cestě
k Hebronu, Hebrg§ky se jmenuje Bet
1€_h€m. Tedy Důn chleba. AráboYé
mu dali jnéno Bájt ai lahem, ti, Dům
bohynč Lamáh, Kdysi dávno, jak je
u\td€no v stařých rukopisech, mělo
něsto přijmeni Efrata. Z něho pocházel
kJá] David ajedniín z jeho potomků byl
j svátý ]osei Kíásné městečko Betlém
se rozprostirá uProstřed věčně zel€ných
olivoykh hájú, jejichž koruny ustavičně
čeři!ánkypřicházeji.i od středozemního
moře, Dnes ná asi osm tisic ob}Tatel,

Pře!ážně ki€§ťanú, le yýznámným
poLrtnim městem nayštěvo!áným
věřicimi z celého světa, Evange]ista
Matouš vzpominá, že Právč o Bet]éně

> naPsa] Prorok ,,TyB€tléme zdaleka neFi
n€jmenši mezi př€dnimi něsty Judska,
protože Právě z iebe \,}jde vládce který
ná §pravovat nrůj lid izrae]§ký" Když
přišet sv, Josef s PaDnou Marii k záPisu
do Bedéma, nenášlo se pro ně v hosPodč
mista. losef s Malii byli nuceni uchýlit
se dojedné z bellémských je§kyni, které
sloužily jako doasné přistřešky mnohým
pástýřúm, Píá\č oni by]i prvni, kteří se
přišli Jezutátku v jesličkách Poklonit,
Který den v roce se Iežíš Kristu§ Přesně
narodil dnes již nevine_ V ádnéín
z eldg€lií se o ton1 nepíše a tak ciíkev
na Zík]adě tíadi€e určilá. ž€ tim dnen
byl 25, prosinec. Téměř Před 900 lety
začala se šiřit tradice betlémského §větla,
Zachována je z pově§ti italského ně§ia

- Trocha dávné hjstorie trádice
B€tlém§kého svétla. Mohámedánští
se]žokové či seldžukové v desátén
á jedenáctém stoleti poýuPně obsadili
celé územi Málé Asie a křesůnským
poutnikůřn ták odřezali všechny cesty
k po§\átným rnistům. Řimský papež
Urban 1I. Proto wzval €vropské q.tíře
aby zorganjzovali válečnou ýi?íavu do
Palestiny a osvobodjlj od mohamedánů
předevšim Bellém jáko rodiště Ježiše
tarista a l€ruzalém § Kristoyým hrobem.
RFiii si přiPeulováli na odév červené
křiže podle kl€rý.h byti pojnenováni
křižáci, Uskutečnili osm křižáckých
yýPíaÝ Bohužel pouze Při První z nich se
jim Podaři]o dostat §€ ú do Jeruzaléma.
Na \.ýpraw se prýdali najmout j mladici
z F]orencieajeden z nicb se aPřisahl, že
kd}ž se víáti, donese do rodného města

Plaminek ohně z bedém§ké baziliky,
Málokdo mu rehdy věřil, Po třech
l€tech, !ěsně Před \'ánocenj, dorazili do
Florencie zuboženi. zesláb]i á otrhan1
mlád€nci, V jejjch čele kráčel jeden s€
zápálenou svičkou, Florent'úé v nich
tězko pozna]i své syny, kteři táh]i proti
mohmedánům, Všichni přisahali, ž€
pláminek je skutečně z Betléma a onen
mládenec jej n€sl v čase i nečase, po
souši i po moři, jen aby splnil svůj §lib,
\re středověku lo byl Prvni a pos]edni
plamínekpřímo z rodišlě Ježíše Krista,

Nolodobá tíadice přicházi
z Rakouska Když v rákouském městé
Linz před pár lety Přemýš]eli, ja}
obohatit tetevizni akci na pomoc tělesně

po§tižen}'m dět€m, Přjšli na jedinečný
nápad. Pied Vánoc€mi poslati leladlen
do Betléna tě]esně Postižené ditě,
kieré v bazilice Nározeni při jedičkách
odpálilo z Yěčného svět]a Plamjnek
a vzáPěti jej letad]em přivezlo do Lince,
Tam se jej ujali místní §kauti, kteři jej
štáfetovitě roznášeli Po celém Rakousku,
po pádu totalitních režinů v EvroPě,
po roce 1990, se Pěkný předvánočni
z\Yk rozšiřil j do zeni. které sousedi
s Ranouskem. V domluvený den, Po
slavno§tni ekunenické pobožnosti, si
skauti plaminek odPáli od Bedém§kého
$,ědá a odvezo,t jej do své vla§ti, Rok
od roku se rozšiřu]e Počet účaýniků
při rozšiřováni světla pokoje a niru,
které lTzařuje z Bet]émá, Tento
syrnbol pokoje, představovaný málýn,
chrejicim se plaminkem, při předávání
ve vánočnich dnech sPojujc skáuty
i skautky ze čtrnácii z€mi Evřopy. kteři
v těchlo dnech roznášeji toto pose]st\,í
sÝm Přibuznýn, sousedům, žnářn}.m
i neznán1ýn v duchu skautského
uákona pomoci b]ižnim.Vždyť i toto
světlo provázené srdečnýín PřáDim
vánočniho k]idu a pokoje je Pro nnohé
lidj skutečným dokladem toho, že na ně
jejich okoli nezapominá,

Podle týdeníku Moíavský sever

PRovtDĚNT
FlNANclAL

Máte
nečekané
výdaje?

Volejte
Provident!

Vrcnovickýobčasník

Peníze na ruku o Jednoduš€ . Rychle o xdykoli fi ffiffi



Kultura ve Vranovi<ích v roce 20O5

často chvilj. kdy si odPočnete od své

Práce a zjistite, že Vranovice jsou obci

s bohaÝm kulturnim životem.

l,R-

Č]ánek pana Rause je velmi účelný

Už \.ydáváním kulturniho kálendáře

v občasniku se kulturni komise oú snaží

U lJt

!Ě,,Lx,

Impulsem k naP§áni tohoto

dokumentu byla stále se oPakujici kriiika
na témaVranovickéku]tury. Iistě to znáte,

Přý mrt!é Vranovice, všud€ se něco

děje, ve Vranovi.ich nic, Vzpominám si

ná ied€n §tárý \,tip. kdy se jed€n člověk
chtěl řezat někde ná hlavě m€zi uchen
a očiřna, Na dotáz Proč. odpovědě] že

něco iiného §]yši a něco jiného vidi. co
jsem já §]yšel, to Fem napsal v úvodu

a cojsem vidě] to napjši nyni.
přehled kulturnich alci rozdělim

do dvou skuPin, V té prvni budou akc€

řekněme,,celovíanovickéhó' charakteru

a v druhé části se pokusim poPsat

drobnějši činnosi různých organizaci.

Dávám tedy na vědomí přehled

kulturnich akci, kteíé j§em označil zá

Ha§jčský ples. maškarní ple§, IiýaYa
obrazů pana ]í. ondíoušká, \,]ista!a

obrazů Pana ing, Jar, Drába, yýstavá

obrazú pana Karla čady, \.ýstava obrazů
ing, BlankyGstettDerové (zahájeni 3, l2,),

íozsvicení vánočniho siromku (] 7,12,),

trh názvaný Vranovické ]aro u fjalú,

ristavá unikátnich yýrobků ze slámy
pana Vájbaía, yýýava vin v sportovni

hale, besedau cirnbálu s ochutnánim vin,

tíadiční vranovické hody, masoPustni

Prů\od. Letni noc na sokolskéln hřišti,

Už nyni je to třinác| akcí, společenských
al<ci, které někdo PřiPravova] a ne sám.

cilem bylo občaná Pobavit,

PoPřipadě ukázát na kulturu, která se

udržuje mezi jednotlivci.

A co napřiklad záldadni škola, Ta

Pořádá množstvi akci, na kt€ré zve

íodiče a přáteie školy. s turistickým
kroužkem jezdí mnozi dosPěli. Mnohé
kultuíní pořady realizuje umě]ecká

škola, dúchodci a junáci, My§]im,
že bud€ namistě om]uvit se dalšin
orsanizácim,na kt€ré jsem zaPoínněl,

Závěr bych rozdělil na dvě části, Kdo
jednou v životě olgánizoval nějakou
takovou akci, bude se mnou souhlasit,
kd)z všem těmto lidem vyjádřint mnohé
diky á obdiv, Nezřidka bfiaji za svoji

činnost odměněni jenon ]citikou,
A ostatni občané? k vám rnářn

jedinou Pfosbu. Kdyžjižje v obci nějaká

taková akce, Přijdte se Podivát. Najdete

navést občány do kulturního děni Y obci,

]ednou stránkou vranovické ku]tury

Fou pořádané akce, druhou stránkou

je návštěvnost občánů, pro které se q,to

ákce PřipráWji, Kritika v tomto Připadě
nen] na Pravém mi§tě.

Redakce
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D ěkuj errre občafiůfi , kteří
přispěli k dobrému výsledku
ýe sběru železného šrotu.

yranovíčtí hasiči
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Podzim 2OO5

autiflg ?fo žiÝot

lar i§€m již Psál v minulém čísle,
sliboval letošni podzim oPravdu
pestrou škálu alrci nejenoD pro skauty

Dalši velkou akcí c€lého střediska
bylo pořád.ini di€cézního s€tkíni skautů
u Janoh.adu a okoli Ledni.e ve dnech
23, _ 25. 9. setkáni se účastnilo téměř
140 skautu a §kaut€k, Počasi se velmi
}ydaiilq takže jsem b€z potížj mohli
obdivovat kú§y L€dnicko _ váltickeho
areálu ze země i vody. V neděli skauti

Podzirnní Piirodu jsme užívali nejen
na družinoÝh §€h,lzkách vš€ch čtyř
díužin, k oddílovká€h, ál€ v nŤo§lednl
řadě na oddiloÝé \.ýpravě na Lysou
horu (27. l0_ 2005), Účast sice n€byla
nejhojně'ší, ale Podzimni B€s]qdy stály
za to. Další 2 Dašich nováčků §ložil
úsPěšně nováčkov§kou zkoušku přírno
u pomníku ná lÝ"nčeně, kteřý byl
postaven skautům padlým těsně před
ukončenim díuhé světové v]áll-y. Mohyla
na Iwnčině má již 60,ti ]etou tíadici,
Zá komuni§mu, byly návšt&y skáUti
na této rnohyle sledovány a účastníci
!žpoinínko\,ých akcí pronásledováni.
Př€sto rohyla rosdá a ro§te d.il , každý
návštěvnik §e o to za§louží, KažÁý ioriž
na vróol Přinál s\.jj kám€n,,. Ze
střipků se §kládá hntorie i wpominl9,

Fo,o z 15. ýýott odd,h- h*o,t .lha,

zaplnili až Přeplnili lad€nský ko§t€l,
všude v okoli budili skauti ,aslouž€nou

Za necetý týden už měli možnost
zúča§tnit se skáut§ké a}ce všichDi
ob}^r'atelé vranovic a okolí. vše Proběhlo
podle plánu, který jsme uveřejnili
v rninulém čisle, Dokonce se lydďilo
i překBPeni - střýc PePin Předvedl
v l r hodin vec€r skvěIý ohňostmi, který
někdo snád }tiPně nazval vitěz lgnis
Ýanoviciensi§. Druhý den byla výstava
fotek za upryltulých Pět l€t, jak klasiclcých
tan digitálních na Počltači, osIaÝy 15.
výroči lagtán] navštívilo v obou dnech
určitě Přes sto lidí a to nás velice těší,
z př€§Polnich aÝitali hosté z (Ďerčic,
Křepic, Pohořelic a cvrčovi€, Už ted §e
spřádají Plány ná 20. výŤoči,

Leto§ již Po Páté budou vranovičti
skauti roznášet Po vesnici Betlémské
svědo - asi 23. Píosince, Na obrTklýó
mistech se na začáiku pro§inc€ obj€ví
informace a záPisni archy (oú, kostel,
knihoma a lybraré ob€hody),

Ieště by.h Vá§ vš€chny řád uPozornil
na dalši ročnik lŤikálové sbirky, k€rý se
uskut€čnivsobotu7, l€dna2006. Pío§íme
o Pomo€, Při zajišťován1 skupiDek Ťi
králú a štědro§t pro Potř€bné. obojiho
je v současnérn lho§tejDém světě potř€ba
jáko má&u, Již předem díky,

spolu § §větýlk€rn z Betléma vám
všem piejeme požehnané a radostné
Vánoce uprostřed lidí dobŤé \.ile.

vrcnovický oběasník

Jaguďi
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Činnost country
kroužku v roce
20o5

Country hudba a tánec _ to je to, co
spojuje 19 děvčat z Vřanovic a Přibic.
společně tvoň krouž€k Pod názv€ín

leštěrbt scházi §e pravidelně v€ středu

v Piibicích a v Pátek ve Vranovicich,
Na.vičilatanečIT, §ekeřými sezúčastnila
soutěže ,,o ZELENÝ HRoZÍNEK.:
konané 5,11,2005 v Bř€clavi, kde ziskala
3. misto.

Do záři 2005 i7§tuPovala smo§tatně
Wanovi&i děvčata pod názvem
VRÁNovlcKÝ čTYŘLíSTEK. s úspě_

chem reprezentovala Zš na soutěži

,,o PoHoŘlLIcKÝ DžBÁNEK", odkud
si přivezla oceněni 3. mistem.

V lednu předved]a své ta,ečDi
uměni na sponovní a.kci v Břně, v úDoru
zahajovala maikaíni ple§y pro do§Pělé
i pro děti ve Vranovicích, }TstuPovala
i na §lavnost€ch města pohóře]i.é á ná

sla\,:nostnim u]<ončeni školního roku,
Škoda, že některé country akc€ jsou

velice nárc€né frnančně a nedovoll nám
zúča§tnit se všech lystouPení. Platí se
starto\Ťé, kurzo,tDé, cestoné, Díky
hodnýrn sponzodm a obecnimu úřadu
máme alesPoň pěkné §ukýnky, al€

boh!žel z těchto děvčat již \yrů§taii a Při
soutěžích §€ hodnoti itaečni obleč€ni,

Dekujeme zá piíspěvek na doPraw
Érmě IaPez, ř€ditelstvi školy a htá\Ťě
rodičúm děvčat, na kterých zůstává

největšíí! čni úhíada,

H.H.

vranovičtí
řodáci, J.1932
Jednim z ročnikt, kt€rý uspořádal

§ía" !Ťanovických rodáků byli naroz€ni
v roce 1932_ většina z nich §e §ešla
l0,9.2005 ve 14.00 hod v salonku u Fialů,
od 70 let se schází každoročně a pořád si

RB



vážení občané

V lebšnim roce 2005 řada rodičů se
zúčastnila v našern kostele knu syých
děti.

obracím se navás rodiče. kieřimáte
pár fotografii ze křtu v kostele s přínim,
zda byjste mohli dařovat ] -2 íoiografie.
Tyto budou založeny do obecni kroniky

Pokud prokážete svou laskavost,
napište na rub fotografie (datum křlu.
jména rod;čů, jméno ditěte, .jméno
kmotry. kmotra, a kdoje na fotografii).
Fotografie dejte do obálky na obecní
úřad S uvedenim,.pro kon;káře",

DěkujiVám,

Výzva
Sbírka ve
vranovicích
Naše obec byla požádána

o u§pořádáni podziúĎi bumaniiámi
sbírky ! měsici záři, Požadavek Vzešel

ze střediska soc;álni pomoci D;akonie
BroumoÝ záštitú §i vzal klub důchodců

Vranovice, Sbirka byla o€aĎizována už
po druhé. Na jaře se Sešlo hodně věci,

ale v záň lo bylo dvakrát vic, Musime
poděkoval všem občanům za věci, které

nabidli a za to, že Všechny ty bali]ry

a tašky dobře zabalili,
Předpokládáme, že pokud §€ sbírka

bude opakoval, že se naši občané opěl
přiblá§í.

vážení občané,

v letošním roce se s nemalým úsilim

dobrovolniků podařilo založil višňovou

alei po levé stmně silnice Vedou€i

z vranovic do přibic a dále obnovit

višňovou a třešňovou a]ej vedouci

z vranovic směr€m kehřbitovu. Žádáme

občany Vranovic a majitele přilehlých

pozemků, aby stromky chránili a přispěli

tak kjejich zdravému růstu.

Děkujeme,

Ing. Prážák, kronikái staro§ta a piátelé zelené RR

raení občané, doýoIuji si pordlaýií ýšechn- občany - členáře l+anoýíckého občasniku - pří příleailosli ukončení Píáce
š éíle dalloru lohol o č as op i s u -

Dékuj i řadě 2 l/li§ ža pékná, upřínná, pol:budiýá sloýa a dopisoýalelskou alli,ýilu. Přeji si, aDra občasník našel ibaaik

lng. Pra:ák Bohudil

LĎgslein Zdcněk
Mahovsi9 Frániišek

a llzdDřenó nonžel§lDí D r,2005

Na Oú
Perr Auda a Olga ]ochliková
Maltin HóchmáD

a Kareiina Dlapková
Karel]irgl a Ludmila BrioIoVá
Mi.hal Proóázka a Álna Foťstoyá

vledinír koiačka
á Dalin! Hanušová

Dušan Valenra a Alena K]emenrová
sunislavTetur a L€nka Káplanová

a poč€í §bqDoíel [ 30.í,2005
Celkcm,,...,,,.,,...,..,,.-,,-.,,,.,,,,.,, l96t
(dosPělých 1649, děti do l5ler 312)
Z toho mlži ,...,,........ 972 , 36,63ó/o

ženy,,..,,..,,..,,. 989, 40,07%
Průměrný včk,...-,,--,,.,,,,..,,,,_, 38,37
PřisIěhovaní v roce 2005.,,,,,.,,,,.,, 39
odh]ášeni.,,..,,..-,..,,,.,,,,,.,,,..,,,...,. ] 9

Nalození..,,...,,..,,.-,,,.,,,,.,,,...,,...,,. 17
7f, mieli,,..,...,,,.-,,.,,,,.,,..,,,,.,,,..,,,..,, 9

RB-

a ŽiDoííí.'ubiíeo

soukal Josef ,,,.,,.,,..,,...,..,,,.,,..,,.,, 8l
Hladki Erna,.,,.,,,..,...,..-,,.-,...,,.,, 65

Kubiková Marie,,..,,.,.,..,.,.,,.,,,.,,. 80

Dofek]osel,,,,,.,,...,,.,,..,,..-,,.,,,-,,. 65

Jež€k silvcsrr,,,.,,...,..,,,.,,..-,.-,,.,,,. 70
PnkoÝá Marie ..,,..,,..,...,,..,,.,,,.,,., 80

Kelbl Vilém .,,..,...,..,.,.,,..-,,-,,,.,,., 65

Klouparová Marie,..,...,,.--,.,,..,,,,, 75
Chaloupka Antonín ...-,,.,,,.,,..,,.,, 65
Petrová DI.homi.a -.------.--.--70
Peckoýá Ánna,....,.,,.----.----.--..-..-.75
Doflrcvá Maíie .---.--.----.---.--..--.,..75

Pa(ková Máíie..,,..,,.-,,,.,,..,,,.,,.,,.. 60
Pešinová Nina ..,...,,.,,,,-,,..,,.,,,.,.., 8]

Šťilrná Mgri€.,,.,.,,.,,,,.,,,..,,...,..,,, 70
Krutina Rudolf ..,,,.,,,.,,,..,,...,...,,, 7ú
GregrMiíoslav - . . -.,,_.,,..,,,60

]andásková Růžena - -,,,_,,,-,... 82
KJupicová Marie..,,..,,,.,,,..,,,..,,... 81

NovákováJármile .. ..,,,..,,...,...-6'
Řehoiová Marie,.,,.,,,,.,,,..,,...,,..-, 75
Klimešo\c Ánna .....,...,.....,..--- ----75

Berková Julie,,,..,,,.,,..,,...,..,-,,.-,,, 80

Klimešová Milada .,,,..,...,,..,,,.-,,,, 80

Ryšavá Jiřina -,,.,,,..,...,...-,,.-,,,.,,,,.70
Valášková Aležka.,,...,...,...,,,.-,,.., 82

Ilfioz€ní
Fridrich David

Ježa Martin

Klimeš ]van

šIámek Tomáš
škamradová zuzana

úníi
Z^Bl^cká1r'ěl^

\íaltcrová Štěpánka

a

a
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