VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 2/2004

OÚ INFORMUJE
Evropské jaro
Za několik dní vstoupíme do Evropské unie a prozatím jen matně tušíme, co nás čeká.
Jedno je však jisté: ještě více bude záležet na každém jednotlivci, jak se rozhodne naložit
se svým životem, jak jej prožije a co po sobě zanechá. I když se může zdát, že naším
členstvím v nadnárodní Evropě nám přibudou další dohlížitelé a ochranný deštník se nad
námi více rozprostře, opak bude pravdou. Svoboda pohybu a podnikání s sebou přinese
další stržení ochranné ruky socialistického státu, pod kterou jsme žili v době nedávno
minulé. Sociální funkce státu se bude stále více zaměřovat na ty, jež tuto pomoc budou
potřebovat vždy, tj. děti, studenti, dočasně nezaměstnaní a zejména penzisté. Již nyní je
však zřejmé, že se bude jednat pouze o výpomoc a nikoli o zajištění všech potřeb života.
Obdobný trend bude možné vypozorovat i ve vztahu státu k nižším samosprávným celkům.
Obce sice budou mít přístup k různým programům a strukturálním fondům, spravovaným
EU, jako jsou například venkov, rozvoj regionů, vzdělání a informační společnost, avšak
pro jejich čerpání bude nutno mít nejen dobře připravený projekt, ale i trochu štěstí
a vhodné kontakty, nehledě k tomu, že v principu se stále bude jednat o příspěvek na již
připravený projekt s vlastním rozpočtem.
Bylo by pošetilé si myslet, že Evropská unie je připravena po prvním květnu začít přispívat
na opravu chodníků a komunikací v naší obci. Tady si obec bude muset vždy pomoci
sama. Vzhledem k omezeným možnostem se proto obracíme na občany Žižkova
s následujícím návrhem na zajištění financí na opravu komunikace, která se již skoro nedá
nazvat silnicí. Každý majitel pozemku by podle svých možností přispěl částkou dle šířky
pozemku, přiléhajícího k silnici. Při příspěvku cca 1000 Kč/m by se získala přibližně
polovina nákladů, přičemž druhou polovinu by uhradil Obecní úřad. Ten by na druhou
stranu těm občanům, kteří přispějí, mohl odpustit či snížit poplatky (např. komunální
odpad, psy, případně jiné). Druhou možností je postupně opravovat nejvíce poškozená
místa, což však je řešení pouze dočasné.
Ing. Marek Juha, starosta
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
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Městská policie
Počátkem dubna zahájila na území obce svou činnost Městská policie Brno. Zaměří se
především na prevenci a dohled na dění v obci, na odchyt volně pobíhajících psů,
dodržování obecních vyhlášek o veřejném prostranství a pořádku, dodržování předpisů
o provozu na pozemních komunikacích a podobně. Věříme, že její činnost přispěje
k většímu klidu a bezpečí v obci a k lepšímu a kulturnějšímu prostředí.
Případné připomínky a náměty k její činnosti sdělte prosím na OÚ.
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
Poplatky
Upozorňujeme občany, že do konce měsíce března měly být uhrazeny poplatky za odpad
a za psy za rok 2004.
Poplatek za odpad na rok 2004 je 350,- Kč na osobu, pro rekreační chaty a objekty 350,Kč za objekt
Poplatek za psy:
za jednoho psa150,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 220,- Kč/rok
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu je
poplatek za jednoho psa 75,- Kč/rok, za druhého a dalšího psa je poplatek 220,Kč/rok
Poplatky je možno hradit v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo bankovním
převodem na č.ú. 2025038389/0800, v.s. 2004xxx001 poplatek za odpad
v.s. 2004xxx002 poplatek psa
kdy „xxx“ označuje číslo popisné, např. č.p.24 - odpad: v.s. 2004024001
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
Upozornění pro majitele psů
Žádáme všechny majitele psů, aby si řádně zabezpečili své miláčky u svých domů.
V poslední době došlo k napadení občanů psy volně pobíhajícími po obci. Upozorňujeme
na místní Vyhlášku č. 1/2004 ze dne 5. 4. 2004, kde se uvádí (cit.): „V případě, že majitel
nebude tuto Vyhlášku dodržovat, bude pes odchytnut a předán do útulku pro psy. Veškeré
náklady spojené s odchytem psy bude hradit majitel.“
Zdena Slavíková, předseda kontrolního výboru
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Poděkování duchovnímu centru

Rádi bychom poděkovali Duchovnímu centru za úschovu
knih místní knihovny po dobu rekonstrukce Obecního
domu.
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta

Otevření knihovny
Od 13.dubna je v naší obci opět otevřena Obecní knihovna v Obecním domě, Vranov 24,
vchod přes obecní úřad. Otevírací doba knihovny každé úterý 16.00 až 18.00 hod.
Ceník základních služeb
Zápis nového čtenáře – první registrace v knihovně
Paušální poplatek pro dospělé čtenáře na 1 rok
Paušální poplatek pro děti do 15 let na 1 rok

10,- Kč
20,- Kč
10,- Kč

Sankční poplatky, upomínky – dle ceníku v knihovně
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
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
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.
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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
OTEVÍRACÍ DOBA
HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V ROCE 2004
Vždy 10.00 - 12.00 hodin
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

3.
15.
12.
10.
7.
4.
2.
13.
11.

17.
29.
26.
24.
21.
18.
16.
27.

30.

Pozvánka
Dne 22. května 2004 se uskuteční „Den Podávky“.
Začátek v 9.00 hodin na konečné autobusu č. 43 na Vranově.
Půjde se do Lelekovic cestou kolem „lelkovače“ a v Lelekovicích bude
v 11.00 hodin slavnostně odhalena socha „Podávky“ v prostoru u hasičské
zbrojnice.
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XII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 16. 2. 2004
Přítomni členové ZO:
Juha, Jetelinová, Slavíková, Šebela, Škarecký,
A. Holešovský, K. Holešovský, Pavelka, Nečas
Zapisuje:
Ověřuje:
Zahájení:
Ukončení:
Účast občanů:

Jetelinová
Šebela, Pavelka
18.05 hod
19.45 hod
8

Program jednání:
1)
Příprava Obecního domu ke kolaudaci
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
4)
Usnesení, závěr
XII/1

Starosta obce informoval o finančním plnění výstavby Obecního domu a navrhuje
ke schválení následující položky k dokončení OD

XII/1.1

Realizace rozvodů LAN + telefony - firma BIT SOFT v ceně 44.000,- Kč

XII/1.2

Vybavení nábytkem vč. koberců - firma EXLER v ceně 195.000,- Kč

XII/1.3

Vybavení výpočetní technikou firma BITSERVIS Praha v ceně 78.000.- Kč

XII/1.4

Vícenáklady spojené s realizací projektu změna knihovny na obchod v ceně
80.000,- Kč

XII/1.5

Dodávka a montáž zábradlí u vstupu do obchodu, firma KOBRO v ceně 4.000,-Kč

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XII/1
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XII/2

Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO

XII/2.1

Starosta informoval o zprávě o posouzení kanalizace firmou Czech Development
Agency s.r.o. – ekonomické vyhodnocení variantních řešení likvidace splaškových
vod v obci.

XII/2.2

Předseda FiV navrhuje zmocnění OÚ v součinnosti s předsedou FiV k objednání
a proplácení běžných potřeb obce do výše 25 tis. Kč v souladu s rozpočtem obce
a následně informovat ZO

XII/2.3

Místostarostka předložila Výroční zprávu o poskytování informací dle zák. č.
106/99 ke schválení – viz příloha zápisu

XII/2.4

Starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli na úklidu OD a přípravě ke
kolaudaci a pověřuje FiV výbor vypracováním návrhu odměn
2/2004

5

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XII/2
Pro –9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XII/3
XII/3.1

ZO schvaluje zaplacení faktur firmě STAVOPROGRESS ve výši 642.379,- Kč
a 499.132,- Kč

XII/3.2

ZO schvaluje zaplacení příspěvku na IDS na JMK dle uzavřené smlouvy ve výši
29.300,- Kč

XII/3.3

ZO schvaluje zaplacení faktury firmě A+T dle uzavřené smlouvy na dodávku
kuchyně pro OD ve výši 55.000,- Kč

XII/3.4

Starosta informoval o uzavření smlouvy s firmou AP Investing na výběrové řízení
na lokalitu pozemky „za Machatkovýma“

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XII/3
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XII/4

Všeobecná diskuse, závěr
Diskutující z řad občanů ohledně opravy silnice na Žižkově

BEZ USNESENÍ
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XIII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 8. 3. 2004
Přítomni členové ZO:
Juha, Jetelinová, Slavíková, Šebela, Škarecký,
A. Holešovský, K. Holešovský, Pavelka, Nečas
Zapisuje:
Ověřuje:
Zahájení:
Ukončení:
Účast občanů:

Jetelinová
Slavíková, Škarecký
18.05 hod
20.00 hod
7

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
XIII/1 Starosta informoval o řešených úkolech od posledního VZZO
• Podpis smlouvy s firmou Gusto – obchod
• Návštěva v PS ČR s p. Pavelkou
• Jednání s Městskou policií
• Probíhá výběrové řízení na pozemky za Machatkovými
• Jsou projednávány návrhy nových nájemních smluv v OD
- předseda SV informoval o činnosti SV od posledního zasedání
- předseda FiV informoval o zpracování Žádosti o poskytnutí dotace PRV JMK
na venkovní fasádu OD a o zpracování žádosti o dotaci pro JSDH
- předsedkyně KV informovala o činnosti KoV
• Starosta přednesl odpověď na interpelaci člena ZO ing. Nečase předloženou na
XI. VZZO dne 2. 2. 2004 – viz příloha zápisu č.1
• Starosta obce požaduje vyřízení záležitostí ohledně akce MILITARY konané
v 01/2004 a vyúčtování pohledávek vůči obci Vranov klub pořádající akci
PANZER MILITARY CLUB, , Hlinky 96, 603 00 Brno, IČO 26646200
BEZ USNESENÍ
XIII/1.1 Zámkový systém v OD – systém generálního klíče
a) firma AD SECURITY cca 38 tis. Kč
b) firma Klíč SERVIS cca 20 tis. Kč
XIII/1.2 Proplacení faktury – firma BIT SERVIS 79.361,- Kč (vybavení výpočetní
technikou)
XIII/1.3 Proplacení faktury – firma BIT SOFT 41.651,- Kč
XIII/1.4 Proplacení faktury – firma A+T dokončovací práce obchod v OD 43.050,-Kč
XIII/1.5 Starosta obce navrhuje i přes skutečnost, že nebylo schváleno na VZZO umožnit
proplacení bankovními převody nad 25.000,- Kč bez souhlasu ZO – proplácet dle
splatností již odsouhlasených smluvních vztahů s dodavateli
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XIII/1.6 Starosta informoval o akci dětí ze ZŠ Lelekovice – zhotovení mapy regionu
Ponávka, ZO schvaluje příspěvek ve výši 5 tis. Kč
XIII/1.7 FIV vypracoval Žádost o poskytnutí dotace PRV JMK na venkovní fasádu OD ve
výši dotace 200 tis. Kč
XIII/1.8 ZO schvaluje Žádost o dotaci pro JSDH viz příloha
XIII/1.9 Starosta informoval o možnosti zahájení prací na změně územního plánu
a digitalizaci územního plánu, podání dotace. ZO schvaluje zahájení prací na
změně územního plánu a digitalizaci
XIII/1.10 Starosta obce přednesl návrh o možnosti udělení čestného občanství panu JUDr.
Vladimíru Beránkovi
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XIII
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XIII/2 Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
5 diskutujících z řad občanů
XIII/2.1 Starosta přednesl možnost přeložení pomníku obětí I. Světové války před OD. ZO
navrhuje anketu mezi občany ohledně přemístění pomníku.
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XIII/2.1
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XIII/3 bod vypuštěn, řešeno v rámci bodu XIII/2
XIII/4 Usnesení, závěr
XIV. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 5. 4. 2004
Přítomni členové ZO:
Juha, Jetelinová, Slavíková, Šebela, Škarecký,
A. Holešovský, K. Holešovský, Pavelka
Zapisuje:
Ověřuje:
Zahájení:
Ukončení:
Účast občanů:
Host:
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Jetelinová
Slavíková, Škarecký
18.05 hod
20.00 hod
7
ing. Bauer
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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
XIV/1 Ing. Bauer informoval o provedeném ekonomickém posouzení variant řešení
kanalizace v obci Vranov
XIV/1.1

Starosta informoval ZO o nabídce navigačního systému obce Vranov od firmy
URBANIA v hodnotě cca 40.000,- Kč

XIV/1.2

Starosta informoval o uzavření smlouvy s MUDr. Pospíšilem a nájemní smlouvy
s panem Štefulíkem. V jednání je smlouva s panem Čarvašem

XIV/1.3
XIV/1.4

Zastupitel obce ing. Nečas se vzdal mandátu člena zastupitelstva obce
Starosta informoval o přijetí pracovnice na úklid na OÚ a v ordinaci lékaře. Bylo
přijato 5 přihlášek a byla vybrána paní Majerová, která je zaměstnankyní
Mateřské školy, jejímž zřizovatelem je Obec Vranov

XIV/1.5

Starosta informoval o zahájení činnosti Městské policie na Vranově od 6. dubna
2004
Kontrola bude zaměřena na: volný pohyb psů, nesprávné parkování na
veřejném prostranství (VP), využívání VP, prevence kriminality v obci,
dodržování dopravních předpisů v obci

XIV/1.6

Starosta informoval o výběrovém řízení na pozemky za Machatkovými. ZO
schvaluje výsledek VŘ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy

XIV/1.7

ZO rozhodlo o barvě fasády OD dle předloženého vzorníku barev CEMIX, číslo
barvy A 5760 a o barvě doplňků dle předloženého vzorníku SOKRATES – barva
OŘECH – NUSSBAUM

XIV/1.8

Firma Stavoprogress předložila návrh řešení konstrukce fasády OD vč.
rozpočtu. Řešení fasády:
fasáda bude sjednocena na jednotný povrch pomocí polystyrénového obložení
zavěšeného na terčích a hmoždinkách. Na polystyrénu bude provedena
stěrková omítka armovaná sklolaminátovou síťkou. Spodní hranice fasády bude
přizpůsobena linii, která bude kopírovat terén s přihlédnutím k vlhkosti zdiva.

XIV/1.9

ZO rozhodlo o umístění držáků vlajek na OÚ – 2 ks dvojdržáků dosažitelných
z oken zasedací místnosti.

XIV/1.10 ZO rozhodlo o opravě parket v sále OD vč. instalace soklové lišty výška cca 5 –
8 cm po obvodu podlahy. Opravu provede firma Tesařství a stolařství Škarecký
v ceně do 40.000,- Kč.
Jedná se o dočasné řešení. Ve výhledu OÚ uvažuje o nové podlaze
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XIV/1.11 ZO schvaluje pokácení stromu na základě žádosti firmy PROTIS z 22.3.2004.
Jedná se o strom v místě vyústění kanalizace do potoka – Kejlova pole.
XIV/1.12 ZO rozhodlo o nákupu 10 ks židlí (plastové) do čekárny lékaře
XIV/1.13 ZO rozhodlo o nákupu linolea na galerii v sále
XIV/1.14 ZO schvaluje Dohodu – změna budovy č.p. 20 – občanská vybavenost na
budovu způsobilou k bydlení
XIV/1.15 ZO souhlasí s finanční odměnou pro ing. Zárubu ve výši 1.000,- Kč za práce
spojené s chodem a vyklizením skladu CO
XIV/1.16 Dne 1.3.2004 bylo projednáno pokácení smrku na p.č. 403/6 (vlastník Obec
Vranov)
XIV/1.17 Starosta informoval o možnosti vybudování tělocvičny - přístavba ZŠ z dotace
10 mil. Kč. ZO rozhodlo o zahájení výběrového řízení na výstavbu tělocvičny
Hlasování: pro - 7 , proti – 0 , zdržel – 1
•
Předseda FiV informoval o činnosti FV a o auditu, který proběhl dne 15 a 16.
3.2004.
•
FiV navrhuje odměnu pro pí. Slavíkovou ve výši 3.500,- Kč za práce spojené se
stěhováním OD
•
Předseda SV informoval o činnosti SV od posledního VZZO
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XIII
Pro – 8, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XIV/2 Všeobecná diskuse
8 diskutujících z řad občanů
XIV/3
XIV/3.1 ZO schvaluje uzavření smlouvy na prodej a směnu p.č. 155/21 a 155/22. ZO
souhlasí s odkoupení části parcely č. 155/21 (místní komunikace – vlastník p.
2
Sekanina) a prodejem p.č. 155/22. ZO stanovuje cenu za prodej 35,- Kč /m
XIV/3.2 ZO schvaluje předloženou Vyhlášku o čistotě a pořádku v obci.
XIV/3.3 Starosta informoval o znovuotevření Obecní knihovny od 13.4.2004. ZO schvaluje
ceník poplatků pro Obecní knihovnu – příloha zápisu
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XIV/3
Pro – 8, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
Další VZZO bude v pondělí 3. května 2004 v 18.00 hod.
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HASIČSKÉ OKÉNKO
V měsíci únoru a během března pokračovaly práce na dovybavení hasičské zbrojnice. Byly
namontovány pracovní stoly, regály a skříňky, dokončena kabeláž a montáž
zabezpečovací techniky, propojení ventilátorů a dokončení zasedačky.
Prováděla se údržba a opravy techniky (TATRA - oprava spojky, AVIA - výměna
akumulátorů). Školení členů zásahové jednotky probíhá každý měsíc na dané téma dle
cvičebního a bojového řádu.

22. února jsme spolu s rodiči pořádali dětský maškarní bál pro nejmenší. Děti soutěžily o
titul nejlepší maska a v jiných hrách o ceny. Účast asi 20 dětí nás povzbudila ke konání
dalších podobných akcí.
Na den 30. dubna bych chtěl pozvat všechny občany na „Pálení čarodějnic“, které se bude
konat od 18.00 hod na Sokoláku. Občerstvení zajištěno.
Dne 8. května se bude konat Slavnostní otevření Hasičské zbrojnice, kde se můžete
podívat na provedené dílo a zařízení. O podrobnostech Vás budeme operativně
informovat.
Miloslav Křivánek, starosta SDH
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Z NAŠÍ MINULOSTI
V minulém článku o našem vojáku Janovi ze 2. světové války jsme v ději skončili jeho
odplutím lodí z Francie do Anglie. Tam dochází k reorganizaci našich československých
vojáků v armádním seskupení, proto byl přidělen k dopravní četě pod názvem „Brigádní
ambulance“. Zřejmě z těchto důvodů začal také navštěvovat školu důstojníků v záloze
a kurz materiálních důstojníků. Později prošel anglickým kurzem tankových důstojníků a po
jeho absolvování byl přemístěn k tankovým dílnám „Brigády“. Jako zástupce velitele čety
„A“ se Jan zúčastnil spojenecké invaze v Normandii dne 6. června 1944 a bojoval
v pověstné bitvě u Dankerque, kde byl povýšen na poručíka v záloze. Je více než
pravděpodobné, že jako spojenecký důstojník a poručík československé tankové čety se
se spojeneckými vojáky probojoval přes celé Německo a že jeho tank se zastavil až na
našem území v Plzni. Zde, jak víme, musela vojska spojeneckých armád zastavit a dál
směrem na Prahu nepokračovat, neboť vítěznými mocnostmi byl stanoven „status quo“.
Druhá, šest let trvající světová válka skončila 9.5.1945 a nadešel čas, aby ti, kteří za naši
vlast nasazovali své životy v této válce, byli po zásluze v naší osvobozené vlasti oceněni.
Náš voják Jan začal být však za svoji službu v československé zahraniční armádě
pronásledován, rok vězněn v Leopoldově, kdy byl poraněn a byl mu částečně amputován
ukazováček pravé ruky. Nejen tvrdá vojenská služba v Anglii, neustálé německé nálety
a bombardování, spojenecká normandská invaze a nakonec i trestání od vlastního národa
ve formě věznění a dalšího pronásledování jen proto, že nepřišel z východní fronty
s Rudou armádou na něm zanechali tělesné a duševní poškození, které jej provázelo
v celém jeho pozdějším životě. Jan zemřel dne 4. 3. 1987 v Praze. Velká škoda, že se
spolu s námi nedožil sametové revoluce v roce 1989, aby mohl býti plně rehabilitován
a bylo spravedlnosti učiněno zadost. Nic již na této dějové události nezměníme, ale o to
více můžeme my občané vranovští přislíbit, že na našeho Jana nikdy nezapomeneme,
neboť si plně zaslouží jmenování čestným občanem Vranova (in memoriam).
Až budete, vážení čtenáři, procházet naším lesním hřbitovem a půjdete kolem pomníku
rodiny Holešovských (třetí od hlavního kříže), pak vězte, že pod jménem Jan (1914 - 1987)
odpočívá společně se svojí matkou Aloisií i náš Jan Holešovský – občan vranovský
(čestný).
Jaroslav Nedoma st., obecní kronikář
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FARNÍ OKÉNKO
Co se stalo o velikonocích?
Z celého srdce vás
zdravíme od Matky Boží
Vranovské, která byla
letos celou postní dobu
oblečena do černých
šatů a my jsme se snažili
vcítit do jejího a Božího
smutku
nad
naším
hříchem a nedostatkem
lásky. Vidět Pannu Marii
v černém a vnímat její
ohromnou bolest při
utrpení a smrti Ježíše, to
opravdu pohne s lidským
srdcem. Kéž by to
pomohlo i nám všem k
nápravě života, abychom
byli radostí Boha i lidí
kolem sebe, jak si to
všichni jistě přejeme.
Dostali jsme od Boha velký dar, totiž že jsme mohli znovu prožít svatý týden a velikonoční
svátky. Kolikrát to už během našeho života bylo a kolikrát to ještě bude? Nevím. Ale je
jasné, že v tyto sváteční dny jsme si připomínali události, které jsou nejdůležitější pro náš
život i pro celou věčnost. Nikdo nemá větší lásku než Bůh, který dává svého Syna a Syn,
který dává z lásky sám sebe za každého z nás a za celý svět. Četl jsem nedávno
vyprávění, které velmi dobře přibližuje tajemství velikonoc, tak se s vámi o ně rozdělím:
„Jeden kněz přišel jednoho velikonočního rána do kostela a nesl rezavou starou ptačí klec,
kterou položil vedle kazatelny. Věřící udiveně nadzdvihli obočí a koukali. Když kněz
promluvil, vyprávěl, jak se včera procházel po vesnici a uviděl chlapce, který nesl tuto klec.
Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachy.
Zastavil ho a zeptal se: ‚Co to tam máš, synku?‘ ‚Jen pár starých ptáků,‘ odpověděl. ‚Co
s nimi chceš udělat?‘ ptá se kněz. ‚Nesu si je domů a budu si s nimi hrát,‘ odpovídal hoch.
‚Budu je dráždit a škádlit, vytrhávat jim pera, aby se porvali. Vsadím se, že se pobavím.‘
‚Ale dříve či později toho budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?‘ ‚Mám
pár koček,‘ povídá kluk, ‚dám je jim, rády si na nich pochutnají…‘ Kněz na moment ztichl.
‚Kolik chceš za ty ptáky, synku?‘ ‚Cóó? Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci
z pole. Ani nezpívají a vůbec nejsou pěkní.‘ ‚Kolik?‘ znovu se ptá kněz. Chlapec si ho
přeměřil, jako kdyby se zbláznil, a vyhrkl: ‚100 korun!‘ Kněz sáhl do kapsy a vytáhl stovku.
Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle jako blesk. Kněz zdvihl klícku a opatrně ji nesl na
konec aleje, kde byl strom a malý trávník. Položil ji na zem, otevřel dvířka a něžným
ťukáním na mřížku přiměl ptáky, aby vyletěli. S radostí je pustil na svobodu. To vysvětlilo
přítomnost klece na kazatelně a kněz začal vyprávět tento příběh:
Jednoho dne si povídal Ježíš s Ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské zahrady
a škodolibě se chlubil: ‚Nuže, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastražil jsem past,
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starou návnadu, věděl jsem, že hlupáci neodolají. Mám je všechny!‘ ‚Co s nimi budeš
dělat,‘ zeptal se Ježíš. Satan odpověděl: ‚Cha, budu se pořádně bavit! Budu je učit, jak se
mají brát a potom rozvádět, jak se mají nenávidět a ubližovat si, naučím je pít, kouřit,
fetovat, hádat se a rouhat se. Naučím je spěchat a nervovat, podvádět a lhát, taky
vynalézat pušky a bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!‘ ‚A co uděláš
potom?‘ zeptal se Ježíš. ‚Zabiju je!‘ hrdě se vypjal Satan, ‚všechny je zabiju!‘ ‚Kolik za ně
chceš?‘ zeptal se Ježíš. ‚Snad bys ty lidi nechtěl?! Není v nich ani špetka dobra. Když si je
vezmeš, stejně tě odhodí, nebudou ti věřit a budou tě jenom nenávidět. Naplivají na tebe,
budou tě proklínat, pošlapou tvou lásku a zabijí tě! Určitě o ně nestojíš!‘ ‚Co za ně chceš?‘
zeptal se znovu Ježíš. Satan pohlédl na Ježíše a zašklebil se: ‚Všechny tvoje slzy
a všechnu tvoji krev!‘ Ježíš řekl: ‚Máš je mít!‘ a zaplatil. Kněz zdvihl klícku a odešel od
kazatelny.“
Myslím, že toto vyprávění velmi dobře vykresluje velikonoční tajemství Boží lásky k nám.
Ale musíme k tomu samozřejmě ještě něco přidat, že totiž Ježíš pak za tři dny vstal
z hrobu a přišel, aby se postaral o svůj „nákup“- totiž o nás – a stará se až dodnes moc
dobře, stačí chtít, otevřít se a důvěřovat. Vyprošuji Vám a Vašim drahým požehnanou
dobu velikonoční a pravou radost ze Zmrtvýchvstalého, která vás bude posilovat ve vašich
všedních, často tak náročných dnech. Když teď přijdete do kostela, tak uvidíte Pannu Marii
již v krásných bílých šatech, které vyjadřují její velikou radost z toho, že Ježíš zvítězil a žije
mezi námi.
Za všechny u nás na faře a s přáním Božího pokoje a požehnání o. Pavel Havlát +

ŠKOLNÍ LIST
Vzpomínka na zimu
Přesto, že nás už dnes vítá jaro, rádi si ještě
vzpomeneme na pěkné chvilky prožité na Zimní škole v
přírodě v Karlově. V neděli 7. března nás po obědě
přivítal pan Bohouš, který připravil pokojíčky a k večeři
smažený sýr s hranolkama. Hned ráno jsme vyrazili na
svah a rozdělili se do družstev. Všude ležela hromada
sněhu a konečně také přestalo v Jeseníkách sněžit.
Sluníčko sice nesvítilo, ale jinak nás povětrnostní
podmínky letos nezklamaly. Všechny děti se denně
zdokonalovaly v lyžařských začátcích a zdolávaly kopce
pomocí vleků i po vlastní ose. Poslední den se družstva
utkala v obřím slalomu a v sobotu jsme všichni přijeli spokojeně domů.
Děkujeme všem rodičům, kteří umožnili svým dětem prožít týden v horských podmínkách
Jeseníků.
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Poděkování členům obecního zastupitelstva
Děkuji všem členům obecního zastupitelstva za vstřícnost, kterou projevili při velice složité
situaci v obecním školství.
Vzhledem k malému počtu dětí v MŠ došlo ke zkrácení pracovního úvazku školnice, paní
Věry Majerové, na polovinu. V rámci těžkých okolností jsem požádala o dokrytí úvazku
zastupitele obce, kteří s pochopením zareagovali a jako zřizovatelé příspěvkové
organizace pomohli dokrýt úvazek státnímu zaměstnanci. Zároveň se tedy omlouvám
všem případným zájemcům o úklid Obecního úřadu Vranov. Nikdo z nás však
nepředpokládal, co nového nám připraví letošní rozpočet kapitoly školství.
Mgr. Zuzana Černá, ředitelka

Pozvánka
Zveme občany na slavnostní otevření
Obecního domu a hasičské zbrojnice,
které se uskuteční v sobotu 8. května 2004
od 14.00 hodin.
Program:

14.00
14.15
14.30
14.45
14.50
15.15
15.25
16.00
16.45

Zahájení, přivítání hostů
Historie Vranova
Udělení čestného občanství
p.Beránkovi
Otevření Obecního domu
Prohlídka Obecního domu
Otevření Hasičské zbrojnice
Prohlídka Hasičské zbrojnice
Vystoupení ZŠ
Občerstvení - závěr
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