VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 3/2004

OÚ INFORMUJE
Právo a řád
Naše obec si dlouhá léta žila vcelku poklidným životem, který nebyl narušován
významnějšími událostmi než volbami do Obecního zastupitelstva. V letošním, nejen pro
naši republiku významném roce se však dění silně rozpohybovalo. Pravděpodobným
impulsem se stala výměna starosty na sklonku loňského roku, což rozdělilo část občanů
mezi příznivce a odpůrce tohoto kroku. Podle účasti občanů na veřejných zasedáních
zastupitelstva je (či bylo) totiž mlčící většině vcelku jedno, co a jakým způsobem se řešilo
a bude řešit v zastupitelstvu obce.
V každém případě se změna na tomto postu stala jakýmsi katalyzátorem již
nastartovaných nových projektů - smlouvy s Městskou policií a přístavby školní tělocvičny.
Oba tyto významné počiny zastupitelstva dokázaly po dlouhé době vtáhnout do diskusí ne
zrovna malou část občanů Vranova (a nejen Vranova) a dokonce se přičinily o vznik petice
s podpisy takřka 40 % občanů s volebním právem. Tento silný hlas a neutuchající debaty
mezi občany nemůže pochopitelně nechat zastupitelstvo bez povšimnutí. Je nutno ocenit
praktické naplnění toho, že „vláda věci Tvých se lide k Tobě navrátí“, ale současně je třeba
si uvědomit potřebu dobře vážit slova a cítit zodpovědnost za svá prohlášení, je potřeba
diskutovat a pokusit se nalézt konsensus mezi zdánlivě rozdílnými postoji. Nelze
akceptovat názory o nesmyslnosti přítomnosti moci výkonné v obci a současně si stěžovat
na pobíhající psy a vykrádaná auta, nelze vytvářet problémy při rozvoji obce a stěžovat si
na neexistující kulturní a společenský život
Současné obecní zastupitelstvo začalo svou práci na konci roku 2002 a již v průběhu roku
2003 se začala připravovat smlouva s Městskou policií, avšak při panujícím nízkém zájmu
o veřejná zasedání zastupitelstva (průměr v té době nepřekročil číslici 10) se nelze divit
relativně zanedbatelné informovanosti občanů o tomto záměru. Obdobně dlouho se již
vede diskuse o snaze získat dotaci na přístavbu školní tělocvičny.
Již před změnou na místě starosty se v zastupitelstvu začínalo diskutovat o snaze více
rozvinout investiční aktivity v obci a snažit se ji pozdvihnout na úroveň hodnou současné
společnosti. Výsledkem pak bylo nové prohlášení zastupitelstva s jasně formulovanými
prioritami, pro které má vedení Obecního úřadu mandát do roku 2006 a které se pokusí
splnit. Tehdy nechť se vystaví tomuto vedení OU účet a v nových komunálních volbách se
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dotažme všech občanů Vranova, zda-li souhlasí s odvedenou prací a chce ji i nadále
rozvíjet.
Ing. Marek Juha, starosta
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
Sbírka věcí pro charitu do vagónu vedle nástupiště č. 5 u hlavního nádraží ČD Brno
Termíny sběrů v roce 2004 - 2. pololetí:
pátek od 12 – 17 hod
sobota od 9 – 12 hod
23. a 24. července
27. a 27. srpna
24. a 25. září
22. a 23. října
19. a 20. listopadu
10. a 11. prosince
Věci musí být svázané do balíků, pytlíků nebo krabic.
Bližší informace na OÚ a na Úřední desce
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
Poplatky ze odpad
Od 1. května došlo ke změně sazby DPH pro většinu výrobků a služeb z 5 % na 19 %.
Základní sazba 19 % se nově týká také plateb za svoz a likvidaci komunálního odpadu,
které si účtuje firma van Gansevinkel, která svoz a likvidaci komunálního odpadu zajišťuje.
Obec Vranov bude do konce roku 2004 toto navýšení financovat ze svého rozpočtu
a nebude požadovat po občanech doplatky za svoz komunálního odpadu, ale je třeba
počítat s tím, že od roku 2005 bude poplatek za odpad zvýšen na cca 400,- Kč na osobu
pro trvale bydlící nebo za objekt v obci Vranov. Přesná výše poplatku za odpad bude
řešena na některém VZZO na podzim tohoto roku.
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
Poděkování
Mateřská škola Vranov děkuje panu Kvapilovi za dodání písku na nové pískoviště před
MŠ.
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.
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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
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 90 občanů.
Jen samé dobré informace Vám přeje starosta obce.
Ing. Marek Juha, starosta
Otevření Obecního domu a hasičky
V sobotu 8. května se uskutečnilo slavnostní otevření Obecního domu a hasičské
zbrojnice. Zahájení proběhlo v rekonstruovaném sále obecního domu za účasti dvou
poslanců PSČR, zástupců firem Stavoprogres Brno a AP Investing, které stavbu realizovali
a dalších hostů. Po zahájení, přivítání hostů a několika slovech o historii Vranova bylo
uděleno čestné občanství panu Dr. Vladimíru Beránkovi, který mimo jiné napsal krásnou
knihu o dějinách naší obce nazvanou Vranov u Brna .
Dále měli všichni možnost prohlédnout si prostory Obecního úřadu, včetně zasedací
místnosti a Obecní knihovny a poté všichni odešli do Hasičské zbojnice, kde rovněž
proběhlo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice spojené s prohlídkou všech prostor
a techniky, kterou vranovští hasiči používají.
Na závěr v sále Obecního domu jsme shlédli krátké vystoupení žáků ZŠ Vranov
a následovalo občerstvení pro všechny zúčastněné.
Večer zakončila taneční zábava.
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
Den Ponávky
V sobotu 22. května 2004 se uskutečnil již pátý ročník „Dne Ponávky“. Účastníci se sešli
na konečné autobusu 43 na Vranově, odkud se odebrali k „Nekonečnu“ kde bylo krátké
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zastavení a účastnící byli seznámeni se vznikem soch „Nekonečna“, dále kolem
seismického bodu k soše „Lelkovače“ pod Babím lomem, kde se část účastníků vydala
přes rozhlednu Babí lom a část účastníku pokračovala po asfaltové cestě směrem do
Lelekovic. V Lelekovicích se všichni sešli u hasičské zbrojnice, kde na každého účastníka
čekalo vydatné občerstvení. Poté následovalo odhalení sochy „Ponávka“, která vznikla
jako další ze soch na stezce krajem říčky Ponávky a znázorňuje Ponávku jako ženu,
symbolizující tři prameny říčky a tři obce - Lelekovice, Česká a Vranov. Určitě stojí za to si
sochu v Lelekovicích za hasičskou zbrojnicí prohlédnout.
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta

Oznámení
Po dobu prázdnin bude Obecní knihovna otevřena pouze 1x za 14 dní a to ve dnech:
29. 6. 2004, 13. 7. 2004, 27. 7. 2004, 10. 8. 2004, 24. 8. 2004 a 7. 9. 2004
a dále opět každý týden v době od 16.00 do 18.00 hod.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Vranov
Ve dnech 11. a 12. června 2004 proběhly volby do Evropského parlamentu. V naší obci
skončily následujícím způsobem:
doplním zítra
OTEVÍRACÍ DOBA
HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V ROCE 2004
Vždy 10.00 - 12.00 hodin
Červenec
Srpen
Září
Říjen

4

10.
7.
4.
2.
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24.
21.
18.
16.

30.

Listopad
Prosinec

13.
11.

27.

XV. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 3. 5. 2004
Přítomni členové ZO:

Juha, Slavíková, Jetelinová, Šebela, Pavelka, A.Holešovský,
K. Holešovský, Škarecký, Nedoma

Zapisuje:
Jetelinová
Ověřuje:
Nedoma, Škarecký
Zahájení:
18.00 hod
Ukončení:
19.15 hod
Účast občanů:
4
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
Mimořádný bod: Starosta obce předal pověření k výkonu mandátu člena zastupitelstva
obce Jaroslavu Nedomovi mladšímu, který nastupuje za odstoupeného
člena zastupitelstva Ing. Otakara Nečase
USNESENÍ
ZO schvaluje mimořádný bod
Pro – 7 , proti – 0, zdržel – 1
Schváleno
XV/1.1 Starosta informoval ZO volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční
v naší obci ve dnech 11. a 12. června 2004. V naší obci je 1 volební okrsek,
starosta stanovil 7 členů okrskové volební komise a jmenoval zapisovatele
okrskové volební komise pí. Jetelinovou
XV/1.2 Starosta informoval o zahájení výběrového řízení na Rekonstrukci ZŠ Vranov
XV/1.3 Starosta informoval o uzavření nájemní smlouvy s panem Čarvašem.
XV/1.4 Starosta informoval o rozhodnutí ZO:
a) ZO souhlasí s grafickým návrhem pozvánky na otevření OD a Hasičské
zbrojnice a s vytištěním 500 ks
b) ZO souhlasí s cenou příspěvku na inž. sítě dle smlouvy o přeparcelaci
a směně pozemků ze dne 28.8.2002 uzavřenou s panem Čechem a pí.
Audyovou a obcí Vranov ve výši 1.140,- Kč/m2 vč. DPH
c) ZO souhlasí se zasláním dopisu starostovi Vaduzu – Lichtenštejnsko
d) ZO souhlasí s nákupem 9 ks grafik v ceně 9.000,- Kč od pana Bielaka
e) ZO souhlasí s nákupem 15 ks rámů pro uspořádání výstav v OD
f) ZO souhlasí s opravou vozovky na Žižkově
g) ZO souhlasí s pronájmem pozemku pana A. Holešovského (části ) 83/1 obci
za účelem zřízení obecní odstavné plochy pro auta (jedná se o pozemek
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naproti hotelu Vranov). Na uvedeném pozemku je potřeba dovést úpravu
oplocení - uzavření parkovací ploch
h) ZO souhlasí s výhercem VŘ na pronájem a budoucí odkup pozemků „U
Machatků" a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Stavoprogres s.r.o.
i) ZO souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s Ing. Arch . Tomášem Kopeckým
ve věci konzultací ke stavební a architektonické problematice obce a ve věci
zpracování změny ÚP
j) ZO souhlasí s provedením terénních úprav kolem OD firmou PROLES v ceně
I. etapa 237.825,- Kč a II. etapa 67.000,- Kč
XV/1.5 ZO souhlasí s předloženým plněním rozpočtu roku 2003
XV/1.6 ZO souhlasí s úpravou rozpočtu č. 1 roku 2004
XV/1.7 Starosta informoval ZO o získání dotace ve výši 1,000.000,- Kč ze státního
rozpočtu na opravu komunikací a pověřuje starostu vypracováním výběrového
řízení
XV/1.8 Starosta informoval ZO o získání dotace ve výši 120.000,- Kč z rozpočtu JmK
na Oprava a dobudování chodníků podél státní silnice (POV)
XV/1.9 Starosta informoval ZO o získání dotace pro sdružení Ponávka ve výši 28.000,Kč na Finanční a koncepční poradenství a 70.000 Kč na Informační systém
turistických cest, společenské akce z rozpočtu JmK
XV/1.10 Starosta informoval ZO o získání dotace pro TJ Sokol ve výši 50.000,- Kč
z rozpočtu JmK na Investice v oblasti sportu
XV/1.11 ZO pověřuje starostu projednání odkoupení pozemku hřiště TJ Sokol 402/5
2
2
(3848 m ), 354/3 (78 m )
XV/1.12 ZO pověřuje starostu projednáním odkoupení pozemku SDH Sokol 402/6
2
2
(1.001 m ), 354/2 (1.319 m )
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XV/1.1 až XV/1.12
Pro – 9 , proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
•
•
•

Předseda FiV informoval o činnosti FV od posledního VZZO
Předsedkyně KV informovala o činnosti od posledního VZZO
Předseda SV informoval o činnosti SV od posledního VZZO

XV/2

Všeobecná diskuse

XV/3.1 ZO Schvaluje znění smlouvy o nájmu hrobového místa dle přílohy a pověřuje OÚ
uzavíráním smluvních vztahů s nájemci
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XV/3.1
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Pro – 9 , proti – 0 , zdržel – 0
Schváleno
XVI. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 7. 6. 2004
Přítomni členové ZO:

Juha, Slavíková, Jetelinová, Šebela, Pavelka, A.Holešovský,
K. Holešovský, Škarecký, Nedoma

Zapisuje:
Jetelinová
Ověřuje:
K. Holešovský, M. Pavelka
Zahájení:
19.25 hod
Ukončení:
20.45 hod
Účast občanů:
20
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
XVI/1.1 ZO souhlasí s dokoupením a osazením dopravních značek dle projektu
dopravního značení zpracovaného firmou URBANIA
XVI/1.2 Starosta informoval o výběrovém řízení na „Příprava projektové dokumentace
a provádění inženýrských činností pro zadavatele akce ČOV a kanalizace
Vranov“. Byla vybrána firma CZECH DEVELOPMENT AGENCY s.r.o. ZO
pověřuje starostu podpisem smlouvy
XVI/1.3 Starosta informoval o Petici občanů
XVI/1.4 Starosta informoval o Stížnosti paní Mgr. Černé na jednání místostarostky obce a
o jejím vyřízení
XVI/1.5 a) Předsedkyně KV informovala o činnosti od posledního VZZO
b) Předseda FiV informoval o činnosti FV od posledního VZZO. FV předložil
návrh na odměny starosty, místostarostky a předsedů výborů
c) Předseda SV informoval o činnosti SV od posledního VZZO
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XVI/1.1 až XVI/1.5
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XVI/2 Všeobecná diskuse - 5 diskutujících z řad občanů
• Problém kanalizace – jak bude řešena kanalizace na Žižkově
• Jak bude řešena kanalizace Duchovního centra
Starosta informoval, že dojde k revizi projektu kanalizace – viz bod XVI/1.2
•

Otázka, zda byla vyvěšena veřejná soutěž na akci Rekonstrukce ZŠ Vranov – odpověď
– bylo uvedeno na centrální adrese (paní Mgr. Černá)
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•

Pan Káňa chce na příštím VZZO dne 12.7.2004 projednávat otázky možnosti parkování
v obci

XVI/3.1 ZO odsouhlasilo dodatek č.11 ke smlouvě s BVK – nový vodovodní řád
vybudovaný firmou PROTIS – Kejlova Pole
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
XVI/3.2 ZO odsouhlasilo návrh dodatku smlouvy s firmou KORDIS – nadstandard
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
XVI/3.3 Starosta informoval o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro účely SDH. ZO
pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
XVI/3.4 ZO souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
přeložky Českého Telecomu na Kejlových polích
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XV/3.1 – XVI/3.4
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
Pozvánka
Dne 12. července 2004 se uskuteční v zasedací místnosti OD v 18.00 hodin beseda s
občany na téma „Další využívání areálu Motokrosu Vranov“ a následně v 19.00 hod bude
VZZO.

HASIČSKÉ OKÉNKO
Koncem měsíce dubna proběhlo tradiční
pálení čarodějnic. Neměli jsme sice tak
vysoký oheň, jako na Útěchově, ale kdo
přišel, zažil příjemný večer, někteří i ráno.
Druhý den se konala vycházka s dětmi
na Babí lom a okolí Vranova. Příjemná
procházka děti unavila a zpáteční cesta se
dosti protáhla.
8. května proběhlo oficiální otevření nové
hasičské zbrojnice za účasti zastupitelstva,
občanů Vranova a hostů z okolních sborů
i poslanecké sněmovny. Myslím, že
prohlídka ukázala, kolik práce bylo provedeno na výstavbě a zařízení zbrojnice. Připravená
výstava dokumentovala historii sboru na Vranově. Večer se konala taneční zábava, kde se
vyzkoušelo nové uspořádání sálu i nová akustika.
16. května prováděli naši členové pořadatelskou činnost při závodech Rallye Sprintu
z Adamova do Útěchova. Účast 12 členů.
S mírným opožděním jsme 4.6. uspořádali na „Sokoláku“ Dětský den. Díky špatnému
počasí před zahájením byla účast oproti jiným rokům slabá. Byla prověřena fyzická
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zdatnost, ale i šikovnost dětí. Překážková dráha ukázala, kdo dokáže skloubit rychlost
a přesnost při plnění úkolů na dráze. Po řádném občerstvení závodníků se konal turnaj
v kuželkách.
Vítězové jednotlivých kategorií :
Nejmenší závodníci
- Martin Marša, Marek Musil
Kategorie do 12 let
- Jan Boucník
Kategorie do 15 let
- Milan Kocourek
Soutěž v kuželkách
- Milan Kocourek
Děkujeme panu Meluzínovi za věnování krásných a hodnotných cen na Dětský den.
Proběhly přípravy na technické prohlídky vozidel. V měsíci červnu budou pokračovat
školení jednotky dle ročního plánu výcviku.
SDH Vranov přeje všem občanům příjemnou dovolenou.
Miloslav Křivánek, starosta SDH
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Z NAŠÍ MINULOSTI
V tomto článku jsem měl v úmyslu opět se vrátit do vzdálené minulosti v historii naší obce.
Avšak v sobotu 12. června 2004 se v Obecním domě konalo již páté (jubilejní) setkání
bývalých členů a přátel „Agitky Máj“, kterého jsem se také zúčastnil a kde mě také napadla
myšlenka, abych o tomto tehdejším pěveckém souboru našich děvčat a chlapců napsal do
rubriky Z naší minulosti. Ono po pravdě řečeno, je to záležitost 45 – 50 let stará, která již
tam zcela určitě patří. Tak tedy opět na setkání hned v úvodu zaznělo „V nás je síla, v nás
buď mládí…“ (tehdejší znělka souboru) aneb „To všechno odnes čas..“
Kdybychom nalistovali v obecní kronice z let 1951 – 1993 stranu x, jistě bychom tam
přečetli, že můj předchůdce, kronikář pan Metoděj Drexler, o tomto souboru napsal, což si
i já velmi dobře pamatuji. Hodlá-li člověk o tom uvažovat, zajisté přijde i k názoru, že vznik
tohoto souboru bylo přirozenou záležitostí v našich vranovských podmínkách, neboť byl
v obci dechový soubor, džezový soubor, chrámový sbor, takže proč ne pěvecký? Každý
z vás, vážení čtenáři, si rád zavzpomíná na své mládí, neboť v našem životě sehrálo tu
nejdůležitější roli, v něm jsme prožívali své radosti, strasti i lásku a pak se taky říká, že se
nám formovaly naše povahové vlastnosti. Jestliže je s písní život veselý nebo že ta naše
písnička česká je tak hezká (jak mile zní v uších i srdci), potom tedy to musí být pravda.
Dnes, když většina z nás jsou již senioři, si právě při tomto setkání náhle uvědomíme, že
když zpíváme písničky z našeho mládí, jako bychom se tam na chvíli navraceli, což nám
vyvolá i milé vzpomínky. Pěvecký soubor „Agitka Máj“ tenkrát v létech 1957 – 58 skončil se
svojí činností a jeho následovníkem se stal ochotnický divadelní kroužek v letech 1958 –
1969. Zde opět mladí našli své uplatnění, aby pobavili své spoluobčany. A další takovou
velmi pěknou činností členů Agitky bylo, že většině svým členům přišla zazpívat na jejich

svatbu a zahajovala vždy moravskou písní „Ej od Buchtova větor věje…“
Tvůrci myšlenky dělat tato setkání „Agitky Máj“ pánové R. Svítil a J. Urbánek se svěřili, že
nevěřili tomu, jaký to bude mít ohlas a jak dlouho to vydrží, že se budeme scházet a zpívat.
Malá bilance čísel napoví, že na prvním setkání byla účast 29 členů – seniorů (20.5.2000),
na pátém setkání (12.6.2004) bylo přítomno 37 účastníků, 5 se jich omluvilo a na 9
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bývalých členů se také vzpomnělo, neboť nás již předešli na věčnost. Museli byste být při
tom a vidět i slyšet s jakou radostí tito senioři zpívají, jak si vyprávějí navzájem a rádi se
setkávají a což potom, když se tu objeví někdo poprvé, jako třeba nyní pan Josef Karásek
a Mirek Dvořáček (z Ostravy). Na tato setkání přijíždějí až od Karlových Varů, Prahy,
Velkých Losin či z blízkého okolí. Sejdou se tu sourozenci (Svítilovi, Kousalovi, Novákovi,
Galovi, Vejmolovi, Dvořáčkovi), bratranci, sestřenice, manželé (Novákovi, Křivánkovi,
Skoupí) a tak bychom mohli jmenovat i organizátory apod. Toto setkání zaštítil člen OZ
pan Josef Šebela a přítomen byl pan Jiří Skoupý (84 let). Omlouváme se, že některé
nejmenuji, ale všechny společně spojuje radost ze vzpomínek, radost ze zpěvu i ze života.
Zazněly písně národní, staré lidové i písně táborových ohňů, které také tehdy před lety
zaznívaly pod rozkvetlými lípami na „Sokoláku“ při krásných večerních chvílích. „Loučím se
s vámi moji věrní kamarádi…“(text písně) zazpívalo na rozloučenou a současně i píseň „Za
rok se vrátím…“Blikaly blesky od fotoaparátů, skončily krásné rozhovory navzájem se
vzpomínkami, stiskly jsme si ruce, objevily se i slzy. V radosti a pohodě skončilo setkání
v Obecním domě. Přítomným zůstanou jen vzpomínky a radost pro příští šesté setkání
v roce 2005.
Jaroslav Nedoma st., obecní kronikář

FARNÍ OKÉNKO
Nebylo dnes nebe na Vranově?
Všichni milí na Vranově!
Moc bych Vás chtěla
pozdravit a několik dní
jsem přemýšlela jak…
A dnes – v neděli 13.
června jsme slavili v poutní
svatyni Narození Panny
Marie velký svátek –
Božího Těla. Myslím, že si
každý z nás starších
vybaví průvod – družičky,
ministranti, hudba, pak
baldachýn, kterému jsme
říkali „nebesa“. Ten se nesl
nad knězem. Kněz držel
v rukou monstranci a v ní
byla bílá Hostie. Já jsem
také chodila jako družička
před
baldachýnem
a sypala květy. Tenkrát
jsem nic moc nechápala,
ale zůstal ve mně jakýsi velebný a krásný pocit, že jsem Někomu velkému sypala květy na
cestu.
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Dnes jsme i my na Vranově oslavili svátek Božího těla. A sešlo se nás mnoho – byla to
krásná a na druhé straně velmi prostá slavnost. Víra člověku napovídá, že v bílé Hostii je
ukryt Pán nebe a země, že dnes vychází z kostela, aby požehnal naši obec a celý náš kraj.
Když otec Pavel držel monstranci u hrobky a žehnal – v duchu jsem se spojila s každým z
Vás a zahrnula ho do tohoto požehnání.
Jedná se o tajemství, vždyť jak jen rozumem přijmout, že Bůh je v kousku bílého chleba?
Ano, je to největší tajemství víry, jakýsi vrchol všeho, co věříme… Bůh: tak veliký, svatý,
nekonečný a tady – kousek chleba…!
A přece, Pán Ježíš si vybral chleba, ve kterém neustále mezi námi bydlí…Chleba: každý
den jej máme, jíme ho, někdy si ani neuvědomujeme, jak je pro nás nezbytný. Když jsem
učila ve škole, viděla jsem děti, které vyhodily svou svačinu. A dobře si pamatuju, když
nám doma upadl chléb na zem, museli jsme jej políbit… Chleba je něco tak samozřejmého
a přece tak nezbytného. Tak se chtěl i Bůh ukrýt – říci nám, že víc než každodenní chleba
potřebujeme jeho. Že On je pro nás nezbytný.
A ještě něco: Chleba, než se dostane na stůl, musí projít stovkami neznámých rukou.
Nejdřív se musela připravit půda a potom zasít zrní – to udělali zemědělci. Pak zralé obilí
poséct, vymlátit a uložit do skladů nebo sil. Jiné ruce zavezly zrno do mlýna a tam ho zase
jiné ruce zpracovaly na mouku. Desítky rukou lidí rozvezly mouku do pekáren a ta prošla
rukama pekařů a ti z něho upekli voňavý chléb… potom obchod a náš domácí stůl…
A kdyby člověk pokračoval dál, vzpomene na ruce, které vyrobily traktory, postavily mlýny,
vyrobily elektrické pece.. Možná by to byly tisíce rukou. ..
A tak, když jsme všichni – děti, mladí, staří, poklekali před Chlebem, uvědomila jsem si, že
my všichni patříme k sobě, že nás Bůh spojuje do jedné velké rodiny, že se navzájem
potřebujeme… A tak jsem si pomyslela: kolik lidí tady u nás žije? Všichni patříme k sobě,
všichni se potřebujeme…. A před námi je milující Srdce samotného Božího Syna Ježíše
Krista, které „má na to“, aby nás všechny nasytilo, potěšilo, posílilo – prostě DALO SE….
A řekněte, kdo z nás může žít sám?
A tak jsem Vás všechny předala dnes do tohoto milujícího Srdce, a přes ně Vás všechny
zdravím: děti, mladé, rodiče, staré a nemocné, prostě všechny, všechny…
Patříme k sobě, potřebujeme se…
Vaše sestra Zdislava

ŠKOLNÍ LIST
Naše škola v přírodě
V neděli 6. června po obědě jsme nasedli na kola a za doprovodu bývalých žáků naší školy
vyjeli do Jedovnic na týdenní školu v přírodě. Hned pod Coufavou Silva Machálková píchla
přední kolo a bylo zapotřebí duši zalepit. Děkuji Pavlu Maškovi, Standu Křivánkovi i Nikol
Vrbové za pomoc a doprovod dětí. Jsem ráda, že i po takové době školní docházky jim
nečinní problém si s námi vyjet na výlet.
Do Rakovanu jsme přijeli unaveni asi v sedm hodin. Zde nás již čekali někteří rodiče, pan
učitel i děti, které jely od školy auty. Honem jsme se ubytovali do stanů a šli k ohni na
zasloužený špekáček.
Po rozdělení do družstev hrou jsme se vysprchovali, vyčistili zuby a rychle zalehli do
spacáků plni očekávání co nového, zajímavého a pěkného nám letošní škola v přírodě
přinese.
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Celý týden byl plný soutěží, her, různých úkolů a překvapení. Noční hra se svítícím
lampiónem v nás zanechala plno dojmů na noční les i různá noční úskalí.
Letošní velice náročný triatlon (asi 100 metrů v nepříliš prohřáté vodě, 8 km na kole, 4 km
běh ) v kategorii žáků 4. a 5. ročníku ZŠ vyhrál a ocenění si zaslouží Ondřej Rous 5. roč.,
druhé místo vybojoval Jaroslav Charvát 4.roč., třetí místo obsadil Martin Pesler 5. roč.
Z děvčat velice mile překvapila a zvítězila Kamila Růžičková 4. roč., druhá se umístila
Gábina Kouřilová 5. roč., třetí místo obsadila Silva Machálková.
V kategorii mladších žáků se na prvním místě umístil Dan Zelenka 2. roč., na druhém
místě Zdeněk Veverka 3. roč. a na třetím místě Michal Zouhar 3. ročník.
Umístění malých děvčat: 1. místo Simonka Valášková, 2. místo Deniska Skácelová, 3.
místo Martinka Štefulíková.
Středeční krupobití jsme přežili ve stanech a po bouřce si zahráli další hry.
V pátek po obědě jsme po sobě uklidili tábořiště, naložili věci do aut, sedli na kola a jeli na
Vranov. Do postýlek nás maminky po tom týdnu, ani moc nemusely nutit.
Další ročník ČP v dálkovém plavání
V sobotu 22. května začal další ročník ČP dálkových plavců na otevřené vodě, tentokrát na
Slovensku v Bratislavě na Zlatých Pieskach. Přesto, že voda měla pouhých 15 stupňů,
dorostenci Tomáš Nedoma a Kristýna Černá zaplavali trať 5 km celkem v pohodě.
Dalšího závodu O pohár L. Jelínkové se 12. června 2004 úspěšně zúčastnili i žáci. Voda
měla 21 stupňů a trať 1 km zdolala Deniska Skácelová, která byla nejmladší závodnicí
a zaslouženě si odvážela výhru v podobě perníkové chaloupky. Na trati 3 km si zaplavali
žáci Ondřej Nedoma, Maruška Peslerová, Domča Skácelová a Lucka Jetelinová.
Dorostenci Tomáš Nedoma a Kristýna Černá si zvolili trať v délce 5 km.
Sobota 19. června patřila Brněnskému Minolta maratónu na přehradě v Brně. Určitě si ho
dobře zapamatují dorostenci, kteří se poprvé rozhodli zdolat trať 15 km. Tomáš Nedoma
a Kristýna Černá doplavali po pěti hodinách zcela vyčerpáni, ale spokojeni z úspěchu.
Mladší žáci zde odplavali trať v délce 1,5 km – Lucka Jetelinová, Maruška Peslerová,
Domča Skácelová a Martin Pesler, starší žáci trať 3 km – Ondřej Nedoma.
Neděle 20. června patřila závodům na Plumlovské přehradě, kde trať 5 km odplavala
Kristýna Černá s Ondrou Nedomou a tří kilometrovou trať zdolala Domča Skácelová,
Maruška Peslerová. Martin Pesler se umístil jako třetí na 1 km.
Doufáme, že v dalších dvanácti kolech ČP nás bude zastupovat co nejvíce závodníků,
kteří se pokusí o co nejlepší umístění a získání co nejvyššího počtu bodů.
Mgr. Zuzana Černá, ředitelka

OMLUVA
Omlouváme se za chybu vzniklou nedorozuměním v uvedení kronikáře obce Vranov na
mapkách Mikroregionu Ponávka, které zpracovali žáci 3.třídy ZŠ v Lelekovicích. Správně
mělo být uvedeno, že kronikářem obce Vranov je pan Jaroslav Nedoma st.
Dušan Peterka, tř. učitel, Lelekovice

3/2004

13

INZERCE
Koupím velmi stará kamna, kamínka, ozdobné sporáky, uhláky - i poškozené.
Tel. 607 846 060
Nabízím vedení jednoduchého i podvojného účetnictví podnikatelům a menším firmám –
včetně mzdové a personální agendy, vývoz – dovoz Intrastat.
Libuše Hufová, tel. 776 591 759
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