VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 4/2004

Vážení občané,
zdravím
vás
na
počátku
podzimu a věřím, že jste prožili
hezké léto. Mně osobně byl
v letošním letním čase dopřán
neopakovatelný zážitek, o který
bych se s vámi rád podělil. U
příležitosti
státního
svátku
Lichtenštejnského
knížectví
jsme
spolu
s páterem
Františkem Holečkem, jako
zástupcem řádu Nejmenších
bratří sv. Františka z Pauly na
Vranově, podnikli cestu za
potomky slavného knížecího
rodu. Cílem naší návštěvy
nebyla pouze účast na oslavách
v zámku
Vaduz,
ale
též
navázání
neformálních
kontaktů, mj. i se starostou
města Vaduz panem Karlheinz
Ospeltem (foto na této straně),
který vás mým prostřednictvím
tímto srdečně zdraví. Hluboce
na nás zapůsobilo
osobní
setkání a rozhovor s knížecí
rodinou. Náš dárek, velká
fotografie vranovského kostela,
silně zapůsobila zvláště na
knížete Jana Adama II., který
několik dní po našem setkání
zaslal osobní dopis, ve kterém
vyjadřuje radost a dík z naši
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(Zdeněk Šigut, Jan Adam II. kníže z Lichtenštejnu, páter František Holeček, Marek Juha)
účasti na oslavách. Měli jsme vzácnou příležitost být přítomni rozhovoru plného pozitivních
emocí, které velice silně poukazovaly na hluboký vztah knížecí rodiny k Vranovu. Zde cítí
své historické kořeny, zde pramení jejich úcta k předkům. Tímto byl smysl naší cesty
splněn – posílit povědomí o sounáležitosti „dnešního“ Vranova a „dnešních“ Lichtenštejnů.
Jednoduše navázat přetrženou nit.
Ing. Marek Juha, starosta

OÚ INFORMUJE
Okolní lesy
Vzhledem k tomu, že obec Vranov u Brna leží uprostřed lesů školního podniku Masarykův
les, je jistě užitečné seznámit veřejnost naší obce poněkud podrobněji o tomto zařízení.
Dle zápisu ze dne 17. února 1923, učiněného v Adamově při jednání o převzetí některých
nemovitostí panství Adamov – Křtiny dle § 5 zák. ze dne 16.4.1919, číslo 215 Sb., převzal
Státní pozemkový úřad v Praze v zastoupení Československé objekty v tomto zápisu blíže
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označené a předal je do vlastnictví, držení a užívání ministerstvu zemědělství pro Vysokou
školu zemědělskou, jako statek školní a pokusný.
Tolik úvodní část protokolu uvedeného data. V loňském roce tedy Školní lesní podnik
Masarykův les MZLU v Brně vzpomněl 80 let svého trvání.
Tento podnik je součástí Mendeleovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a je
účelovým zařízením Lesnické a dřevařské fakulty. Po celou dobu své existence poskytuje
zázemí posluchačům studijních programů lesního, dřevařského a krajinného inženýrství
a vysokoškolským učitelům podmínky k plnění pedagogických, výzkumných a ověřovacích
úkolů.
Lesy ŠLP mají rozlohu 10.120 ha a tvoří souvislý komplex bezprostředně navazující
na severní okraj jihomoravské metropole Brna a sahají až k městu Blansku. Lesní porosty
se nacházejí ve výšce 210 až 575 m nad mořem. Značná pestrost přírodních podmínek
předurčila zřízení výukového pracoviště Univerzity.
Tradice ŠLP navazuje také na myšlenky Julia Wiehla (1847 – 1917), který byl lesníkem
a nadšeným propagátorem lesního hospodářství. Má velké zásluhy v hospodářské úpravě
lesů. Jako vedoucí lesní úředník lichtenštejnského dominia vytvořil na ŠLP dodnes
zachovanou rozdělovací síť, opírající se o účelně volené dopravní cesty, přimykající se
k terénu a užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů. Na jeho práci
navázali zakladatelé brněnské Lesnické fakulty, vynikající odborníci, kteří zabezpečili
realizaci zmíněných zásad až do dnešní doby.
Bez nadsázky lze říci, že školní lesní podnik ML je jediným lesnickým objektem v České
republice, který na stejné rozloze, stejnými metodami hospodaří více než 80. let. Troufám
si říci, že nemá srovnání v tomto směru ani v Evropě.
Školní lesní podnik zabezpečuje těžbu dříví, obnovu vzniklých holin a ošetřování a ochranu
lesních porostů. Podnik současně zpracovává část dřevní hmoty na pile v Olomoučanech
a v dřevařské výrobě Josefov. Část dřevní hmoty je zpracovávána na stavební konstrukce
v provozovně Útěchov. Důležitou činností, kterou ŠLP zajišťuje je péče o myslivost
a v jejím rámci povinnost zabezpečit správný poměr stavu jednotlivých druhů zvěře, které
jsou součástí přírody a přispět tak k jejich zachování. Nezanedbatelnou oblastí aktivit ŠLP
je plnění a rozvíjení rekreační, výchovné a estetické funkce lesů, která je dána především
jeho polohou a pestrostí přírodních podmínek, ke kterým je patří i střední část Chráněné
krajinné oblasti Moravský kras.
K výchovné a estetické funkci patří beze sporu i Lesnický slavín – soubor celé řady
pamětních desek a památníků věnovaných významným lesníkům a význačným umělcům ,
kteří ve svých dílech opěvovali lesy a přírodu.
Přejme si proto, aby tento lesnický objekt byl rozvíjen a zachován i pro budoucnost.
Ing. Hynek Pavelka, Vranov u Brna 86
Stále je možnost přihlásit se k získávání informací o dění v naší obci i pomocí SMS
zpráv
Obecní úřad připravil pro občany nový způsob informování pomocí moderního
komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon.
Pokud máte zájem dostávat tyto informace, napište prosím SMS zprávu ve tvaru:

OBEC mezera VRANOV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ
mezera JMÉNO mezera ČÍSLO POPISNÉ (můžete psát i malými písmeny).
Příklad: obec vranov informace ano novak petr 20
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Tuto zprávu odešlete na číslo: 900 77 03. Cena této odeslané SMS je 3,- Kč vč. DPH.
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací
zařazení.
Pokud budete kdykoliv chtít ukončit odběr informací, napište prosím SMS ve tvaru:

OBEC mezera VRANOV mezera INFORMACE mezera NE
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, napište SMS zprávu ve
tvaru:

OBEC mezera VRANOV mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání
přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Službu používá k dnešnímu dni již 114 občanů.
Jen samé dobré informace Vám přeje zastupitelstvo obce.
OTEVÍRACÍ DOBA
HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V ROCE 2004
Vždy 10.00 – 12.00 hodin
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

4.
2.
13.
11.

18.
16.
27.

30.

Podzimní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Nebezpečný odpad
zbytky olejů, brzdových kapalin, barev,ředidel a jiných chemikálií včetně znečištěných
obalů z těchto odpadů dále akumulátory,suché monočlánky,léky,galvanické články a
zářivky
Tento nebezpečný odpad bude odebírán pojížděním vozu na stanovištích
Velkoobjemový odpad
ostatní odpady, jako textil, starý nábytek, pneumatiky
NE STAVEBNÍ SUŤ A BIOLOGICKÝ ODPAD
V NAŠÍ OBCI SE SVOZ USKUTEČNÍ V SOBOTU 23.ŘÍJNA 2004 V DOBĚ OD 8.30HOD
DO 10.00 HOD NA HOSPODÁŘSKÉM DVOŘE
XVII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 12.7.2004
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
4)
Usnesení, závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, který byl schválen, byla
určena zapisovatelka pí. Jetelinová a určeni ověřovatelé zápisu
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XVII/1.1 Starosta informoval o porušení Stavebního zákona při provádění drobných
terénních úprav ve sportovním areálu AČR Automotoklub Zbrojovka Brno ve
Vranově. ZO souhlasí s omezením činnosti motokrosu v obci Vranov
XVII/1.2 Starosta informoval ohledně pozemku p.č. 171/1 – pronájem a 416/3 – zřízení
věcného břemene. ZO pověřuje starostu zasláním dopisu na MZLU. Dále starosta
informoval, že MZLU podalo žalobu na Obec Vranov o určení vlastnictví pozemku
171/7. Dále informoval o návrhu přeparcelace pozemku 171/7 – toto však není
v důsledku žaloby, možno v současné době provést.
XVII/1.3 Starosta informoval o dopisu z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který
žádá předložit dokumentaci veřejné zakázky na „Rekonstrukci ZŠ Vranov“.
21.6.2004 starosta předal odpověď na tento dopis.
XVII/1.4 Starosta jmenoval likvidační komisi ve složení K. Holešovský, Nedoma, Škarecký
ZO souhlasí
XVII/1.5 Starosta informoval o nákupu a umístění informačních cedulí od firmy URBANIA
před OÚ.
XVII/1.6 a) Předsedkyně KV informovala o činnosti od posledního VZZO
b) Předseda FiV předal zprávu o činnosti FV od posledního VZZO
c) Předseda SV informoval o činnosti SV od posledního VZZO. Informoval
o opravách místních komunikací, které budou hrazeny z dotací
XVII/1.7 Místostarostka předložila
Organizační řád.

Organizační

řád

Obce

Vranov.

ZO

schvaluje

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XVII/1.1 až XVII/1.7
Pro – 7 , proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XVII/2

Všeobecná diskuse - 8 diskutujících z řad občanů
- požadavek na zřízení/rozšíření rozhlas v obci – není všude slyšet
- požadavek, aby se vše hlásilo místním rozhlasem
- požadavek na obnovení přechodu pro chodce u Šebelů

XVII /3.1 ZO souhlasí se změnou dodavatele PD na rekonstrukci ZŠ. Novým dodavatelem
bude ing. arch. Tomáš Kopecký a ing. Mojmír Kopecký. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy s výše uvedenými a uzavřením dodatku s firmou Stavoprogres
o vyjmutí projektové dokumentace z uzavřené smlouvy.
XVII/3.2 SV předložil nabídky na opravu místních komunikací od firem Silniční stavby,
H.K.Ú s.r.o. a Crlík Josef, Tetčice, PROLES a SÚS Jihomoravského kraje.
ZO vybralo firmu Silniční stavby.
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USNESENÍ
ZO schvaluje bod XVI/3.1 až XVI/3.2
Pro – 7 , proti – 0 , zdržel – 0
Schváleno
XVIII. Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 4.8.2004
Program jednání:
1)
Aktuální informace o průběhu akce „Rekonstrukce Základní školy a přístavba
tělocvičny“
2)
Usnesení, závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání a navrhl doplnění programu o
další body takto:
1)
Aktuální informace o průběhu akce „Rekonstrukce Základní školy a přístavba
tělocvičny“
2)
Smlouva s firmou PROLES, Dodatek ke smlouvě s firmou Stavoprogres
3)
Služební cesta do Vaduzu
4)
Akce na motokrosu
5)
Diskuze, usnesení, závěr
Byla schválena změna programu a byla určena zapisovatelka pí. Jetelinová a určeni
ověřovatelé zápisu p. K. Holešovský a p. A. Holešovský.
BEZ USNESENÍ
XVIII/1 Starosta informoval o stížnostech na Obec Vranov, které byly zaslány na Úřad pro
ochranu hospodářské soutěž a na Ministerstvo financí. Starosta přednesl
stanovisko Mě části Útěchov ke stavbě - podpora ZO Vranov a stanovisko
ředitelky ZŠ Vranov a stanovisko TJ Sokol Vranov, který předal Petici na podporu
realizace akce .
Závěr – většina obce podporuje stavbu „Rekonstrukce Základní školy a přístavba
tělocvičny“
BEZ USNESENÍ
XVIII/2.1 Starosta informoval, že silniční stavby nepotvrdily objednávku na opravy místních
komunikací a navrhl proto vyhodnotit znovu nabídky od firem H.KÚ s.r.o., Crlík
Josef, SÚS Jihomoravského kraje a PROLES. ZO vybralo firmu PROLES
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
XVIII/2.2 Starosta předložil dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s firmou Stavoprogres Brno
ohledně pronájmu pozemků „za Machatkovými“.
ZO pověřuje starostu podpisem dodatku.
XVIII/3 Starosta informoval o možnosti služební cesty – pozvání do Vaduzu –
Lichtenštejnsko a o odsouhlasení této cesty v ceně cca 20 000,- Kč.
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XVIII/2 až XVIII/3
Pro – 8 , proti – 0 , zdržel – 0
Schváleno
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XVIII/4 Starosta informoval o akcích „Diskotéky“ v areálu motokrosu. Z přítomných
občanů neměl nikdo připomínky k pořádání těchto akcí.
BEZ USNESENÍ
XVII/5

8 diskutujících z řad občanů

XIX. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 6.9.2004
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Úprava rozpočtu 2004
4)
OZV obce Vranov – poplatek za výherní hrací přístroj
5)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
6)
Usnesení, závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, který byl schválen, byla
určena zapisovatelka pí. Jetelinová a určeni ověřovatelé zápisu Škarecký, Slavíková.
BEZ USNESENÍ
XIX/1.1 Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání .
a) Starosta informoval o proběhlém jednání (místní šetření) v rámci ÚR ohledně
stavby „Rekonstrukce ZŠ Vranov a přístavba tělocvičny“. Do konce září 2004
bylo přerušeno územní řízení do doby vyjasnění majetkoprávních vztahů s p.
Holešovskou a p. Klímou.
b) Firma PROTIS předložila žádost o prodej pozemku p.č. 302/14 a p.č 302/16
manželům Volným, Vrbovecká 10, 635 00 Brno. ZO schvaluje prodej tohoto
pozemku.
c) MP Brno bude pořádat dne 21.9.04 v areálu motokrosu Vranovský žleb
Branný závod pro žáky I. a II. stupně zákl. škol Vranovskou olympiádu. ZO
schvaluje příspěvek obce na tuto akci ve výši do 5 000,- Kč.
d) OÚ nechal zpracovat návrh konstrukce na umístění tabule OÚ v ceně cca
2 500,- Kč. ZO schvaluje zhotovení tohoto stojanu.
e) OÚ projednává možnost pomoci rodině Maškových při dokončení
rekonstrukce RD. Na příštím zasedání se ZO k této problematice vrátí.
f) Firma ATIS požádala o povolení k provozu VHP. ZO souhlasí s provozem
VHP v restauraci v OD.
g) ZO schválilo zhotovení nápisu na hasičkou zbrojnici, návrh č. 2 – viz příloha
XIX/1.2 Starosta informoval, že ve dnech 5. a 6.11.2004 se uskuteční volby do
zastupitelstev krajů. V naší obci bude 1 volební okrsek, jmenoval zapisovatelku
paní Jetelinovou a určil počet členů volební komise – 7 členů.
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XIX1.1 až až XIX1.2
Pro –9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XIX/1.3 a) Předsedkyně KV informovala o činnosti od posledního VZZO – viz příloha
zápisu.
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b) Předseda FiV předal zprávu o činnosti FV od posledního VZZO – viz příl.
zápisu
c) Předseda SV informoval o činnosti SV od posledního VZZO. Informoval o
opravách místních komunikací, které proběhly v obci.
BEZ USNESENÍ
XIX/2

Všeobecná diskuze 2 diskutujících z řad občanů.

XIX/3

Místostarostka předložila Úpravu rozpočtu č. 2/2004. Rozpočet byl řádně vyvěšen
na úřední tabuli – viz příloha zápisu. ZO schvaluje tuto úpravu č. 2/2004
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XIX 3
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XIX/4

Místostarostka předložila OZV obce Vranov č. 2/2004 Poplatek za výherní hrací
přístroj. ZO navrhlo výši poplatku 5 000,- Kč za 3 měsíce. ZO schvaluje tuto
předloženou vyhlášku.
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XIX/4
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XIX/5.1 Místostarostka předložila návrh veřejnoprávní smlouvy ve věci agendy
projednávání a rozhodování přestupků pro rok 2005 a 2006 s Městem Šlapanice
ZO schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
USNESENÍ
Obec Vranov není schopna zajistit výkon přenesené působnosti v oblasti
přestupkové agendy vlastními silami. Z toho důvodu souhlasí zastupitelstvo obce s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Šlapanice.
ZO schvaluje bod XIX /5.1
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XIX/5.2 Starosta předložil návrh smlouvy na svoz odpadu s firmou van Gansewinkel na
r. 2005. ZO schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XIX/ 5.2.
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
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Z NAŠÍ MINULOSTI
Poutníci – poutě Vranov
Když budete, vážení čtenáři, číst tento článek, bude ve vašem kalendáři již skoro konec
měsíce září - toho měsíce, v němž u nás na Vranově probíhají poutě. Chtěl bych se
v tomto zamyšlení právě zaměřit na vše co se kolem poutí odehrává a jak je vnímáme
v dnešní podobě.
Říci dnes s určitostí, kdy to bylo a kdy začali poutníci chodit na poutě – nelze. Bylo to snad
ve století čtrnáctém či patnáctém? Připustit to ovšem můžeme, neboť v době kolem roku
1600, kdy se začalo uvažovat o možné stavbě současného kostela Kateřinou
Černohorskou z Boskovic a Maxmiliánem z Lichtenštejnu (později manželi), sehrála právě
největší roli skutečnost, že náš Vranov byl již po dlouhá léta uznávaným poutním místem.
Pokusme se vžíti do vědomí tehdejších obyvatel v Českém království. Měli zřejmě své
problémy, těžkosti, prožívali různá válečná tažení, nájezdy divokých Tatarů, dostavil se
obávaný mor, který nemilosrdně kosil lidské bytosti. A právě proto konali lidé – poutníci svá
procesí na poutní místa, zvláště mariánská a tam si přinášeli své prosby k matce nebeské
Panně Marii a věřili, že je ochrání i jejich rodiny. V jednom takovém případě šlo o obec
Pratlsbrunn (Březí) v dolnorakousku nedaleko Mikulova, což dokazuje Boží muka u Jehnic
z votivním obrazem a letopočtem 1679, která byla zbudována poutníky za vyslyšení na
Vranově, protože u nich skončil mor. (I na Vranově je pískovcová Boží muka se stejným
letopočtem.) Ve druhém případě šlo opět o dolnorakouský Poysdorf (taktéž kousek za
Mikulovem), ze kterého chodili poutníci k nám na pouť již od r. 1679 (morový rok) a také
nechali namalovat votivní obraz s Poysdorfem a nad ním vranovskou Pannu Marii za to, že
je zázračně ochránila před morem. Tento obraz darovali na Vranov a je dosud umístěn
v boční kapli sv. Rosalie. Že k nám na vranovskou pouť v měsíci září (tzv. mariánský
měsíc) přicházela procesí nejen z blízkého okolí, ale i z daleka, dokazuje záznam v knize
někdejšího vranovského faráře P. Antonína Weindlicha (Vranov 1892), kde jsou zapsána
jednotlivá procesí a ve kterých dnech na Vranov přicházela a odkud. Nebudete tomu věřit,
ale za měsíc září přišli ze 293 míst (obce, městské části apod.). V další knize Dr. Vladimíra
Beránka (Vranov u Brna – historie a památky 1940) je taktéž uvedeno devět údajů o
počtech poutních průvodů a poutníků na vranovské pouti. Namátkou r. 1926 – 134
poutních průvodů s 15 120 poutníky, r. 1934 – 191 poutních průvodů s 72 000 poutníky.
Tato čísla nám jasně dokazují, že šlo o velikou návštěvnost u nás na Vranově. Nutné je
také dodat, že místní občané ochotně poskytovali poutníkům noclehy v domech za
přiměřený peníz. Někteří naši občané vranovští prodávali na svých stáncích (krámcích) u
kostela tzv. poutní zboží, jako obrázky, talířky, hrnečky, vše s motivem Vranova. Někteří si
toto zboží i doma sami připravovali (pohlednice zasadili do dřevěné desky a ozdobili
malými šiškami apod.). Z uvedeného lze usoudit, že mnoho místních občanů, hlavně
živnostníků (pekaři, cukráři, řezníci) a hlavně hospodských (na Vranově bylo 7 hospod) si
tak vlastně o poutích přilepšilo a mnozí právě o poutích si vydělávali mnohonásobně více
než v průběhu celého roku.
Dnes je situace zcela jiná. Poutníci již nechodí pěšky, přijedou autobusy, osobními
automobily apod. Za vesnicí se zformuje nějaké procesí a přijde s hudbou až ke kostelu.
Mnozí se zastaví v kostele jen tak na skok na mši svatou a stánkaři narychlo rozestaví své
zboží, aby mohli něco poutníkům prodat. Prostě ty tam jsou poutě jak kdysi bývaly. Ono
vlastně dnes je doba jiná, všechno je nastaveno nějak jinak a nikdo to zřejmě nezmění.
Jediné neměnné stále zůstává již po celá staletí , že tu máme krásný mariánský kostel

4/2004

9

a v září tu probíhají poutě s přicházejícími poutníky. Nechť tedy nám ty vranovské poutě
ještě dlouho vydrží.
Jaroslav Nedoma st., obecní kronikář

FOTKA

FARNÍ OKÉNKO
I život je pouť
Milí obyvatelé Vranova!
Srdečně Vás pozdravuji z „Vranovského kopečku“, kde stojí poutní chrám Narození Panny
Marie a Duchovní centrum….
Teď v září začalo u nás být rušno – a Vy všichni to prožíváte spolu s námi, protože na
Vranově je teď doopravdy mnoho lidí. ZAČALY POUTĚ. Ano, jsou s tím i takové vnější
starosti, protože stánkaři chtějí stavět své obchůdky a byl postaven hezký prostor
u starého hřbitova, protože řidiči chtějí parkovat atd.
Ale také do poutní svatyně proudí více lidí a my, kteří jsme u toho, si také uvědomujeme,
že jsme na tomto světě jenom poutníci a cizinci, že tu pobudeme malou chvíli a náš
Domov je opravdu v nebi, u Boha. Ti lidé, kteří přicházejí k Matce Boží, nehledí na hezky
oblečenou sošku, chtějí se setkat s živou a krásnou bytostí, která je blízko, chápe, je
prostě Maminka, u které je dobře. A každý z nás touží po tom, aby někde měl takové
místo, kam se může uchýlit, kde je přijat takový, jaký je, kde ho má někdo rád…
Ať si to uvědomujeme nebo si to přiznat nechceme, ke kloudnému životu potřebujeme Boží
požehnání, to je sílu, radost, lásku, pokoj, pochopení, přijetí. Potřebujeme načerpat,
abychom mohli dávat. A řekněte, nemáme každý z nás na starosti lidi, kteří jsou nám
svěřeni? Manžela, manželku, děti, naše staré, nemocné, sousedy, spolupracovníky….
Abychom mohli mnoho dávat, musíme také mnoho čerpat. A k tomu je právě pouť:
modlitba, mše svatá, svatá zpověď a možná smíření, odpuštění – a nový začátek.
Nedávno u nás na kázání vyprávěl otec Pavel moc hezký příběh. A tak Vám jej
převyprávím:
Do jednoho domu přišel špinavý a pokousaný pes. Rodina se rozhodla, že si ho nechá,
protože jim ho bylo líto. Ošetřili ho, postarali se o něj a pes se postavil na nohy. Za čas ale
zmizel a zklamaná rodina si říkala: No jo, to je ta psí vděčnost! Ale jaké bylo jejich
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překvapení! Za dva dny se pes vrátil s dalším špinavým a potrhaným psem. Zažil přece
něco krásného a chtěl se o to podělit s dalšími!
Nevím, jak to dopadlo, jestli se rodina zase postarala, ale v každém případě je to příběh
pro nás. Aby člověk mohl žít a dávat, musí také čerpat. A k tomu jsou poutě. Kdo přijde blíž
k Bohu a k Marii, načerpá tolik, že může dávat a ještě i s radostí a vytrvale dál! To
neznamená, že nebude unavený, ale my křesťané máme tu výhodu, že ke Zdroji
opravdového života můžeme přijít kdykoliv. Bůh má stále co dát, a Matka Boží Maria je
stále doma.
A tak bude naše životní pouť šťastná a smysluplná. Opravdu – hledejte a naleznete. Tak
na viděnou na vranovské pouti!
Vaše sestra Zdislava

ŠKOLNÍ LIST
Měsíc září převzal svoji vládu, a i když nás
zatím obdařil krásným, slunečným a teplým
počasím, tak i pro většinu z nás už skončila
doba dovolených a doba prázdnin.
V mateřské škole už od 30. srpna zněly dětské
hlásky a znovu jsme se setkali po prázdninách
odpočatí a zvědaví na to, co se změnilo, co
nového nás čeká. Na konci minulého školního
roku jsme se rozloučili se 4 předškoláky –
chlapci, kteří už 1 září zasedli do školních lavic.
Místo nich ale zase nastoupili do mateřské školy nové děti a jistě i vás bude zajímat, že v
minulém a v tomto školním roce je v mateřské škole převaha chlapců.
Pro nové děti a jejich maminky máme připravený adaptační program. Děti se společně se
svými rodiči mohou zúčastnit různých aktivit společně s ostatními dětmi v prostorách
mateřské školy i při pobytu venku.
Dnes už se ani děti ani maminky
nemusí bát odpoledního spánku,
protože jeho délku přizpůsobujeme
potřebám jednotlivých dětí.
I když je nový školní rok v plném
proudu, ráda bych se ještě vrátila k
prvním dnům prázdnin. To se v
mateřské škole sešli s našimi dětmi
i školáci, kteří k nám chodili na obědy
a do družiny. Základní škola a
mateřská škola spolu vytváří jeden
právní subjekt a právě toto spojení
nám umožňuje spolupráci o letních
prázdninách. Ze začátku jsem měla
sice trochu obavy, jak tato spolupráce
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bude vypadat, ale vše dopadlo velice dobře. I školáci si také rády hrají, a tak využili
všechny stavebnice a vytvořili v herně plno krásných staveb. Stranou nezůstali ani naši
školkáčci, které starší děti do svých konstruktivních her také zapojily.
Stavby nám zdobily školku celý týden,
a protože jsme přece jen museli
všechno před prázdninami uklidit,
alespoň jsme tu společnou práci
uchovali na fotografiích, které si i vy
můžete prohlédnout.
Chtěla bych popřát všem dětem,
rodičům i pedagogům úspěšný školní
rok 2004 - 2005.
Marie Vernerová, vedoucí učitelka MŠ

OZNÁMENÍ
V loňském roce bylo na ministerstvu vnitra ČR registrováno Občanské sdružení Vranov u
Brna (IČ 26625571). Úkolem sdružení je péče o životní prostředí obce a jejího
bezprostředního okolí podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny s cílem
prosazovat ve spolupráci s dalšími orgány obce vytváření ekologicky vyvážené a esteticky
hodnotné krajiny. Předsedou sdružení byl zvolen pan Jan Havlíček, Vranov 204, na
kterého se zájemci o spolupráci nebo členství ve sdružení se mohou obrátit.
Za Občanské sdružení Vranov u Brna Jan Havlíček
Poděkování
TJ SOKOL Vranov pořádal dne 26.června 2004 dětské odpoledne k zakončení školního
roku na hřišti Turisťák.TJ Sokol děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na tuto akci.
Firma KOBRO, GUSTO VRANOV, „K“ MASO, MP COMP – Martin Pesler
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