VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 5/2003

OÚ INFORMUJE
Integrovaný dopravní systém (IDS)
Pro zlepšení a zefektivnění hromadné dopravy na území Jihomoravského kraje bylo
krajskou samosprávou rozhodnuto realizovat IDS.
Jeho koncepce a realizace 1. etapy, která zahrnuje území okresu Brno-venkov s okrajem
krajů Vysočina, Blansko a Vyškov, byla schválena Zastupitelstvem Brna 2. 9. 2003
a Jihomoravského kraje 18. 9. 2003 s tím, že zahájí provoz od 1. 1. 2004.
Výhody IDS
Jednotná jízdenka – na jedinou jízdenku lze cestovat všemi tramvajovými,
trolejbusovými, autobusovými a vlakovými linkami zahrnutými do IDS.
Sjednocené jízdné – bude jedno, jakým dopravním prostředkem k cíli dorazíte,
zaplatíte vždy stejnou, předem známou cenu.
Předplatní jízdenka – při jejím pořízení výrazně ušetříte.
Pravidelnost spojů – většina spojů bude odjíždět v hodinových taktech, minutové
časy zůstávají stejné. Dojde k posílení ve večerních hodinách a o víkendech.
Možnost přestupů – jízdní řády jsou koordinovány tak, aby na sebe linky
v maximálně možné míře navazovaly
Zlepšení služeb – dopravci jsou povinni dodržovat jednotné standarty.
Konkrétně pro Vranov
Zůstane zachována linka 43.
Ve směru Lelekovice – Česká pojede linka 310 dále přes Kuřim, Tyco, Podlesí.
Možné prodloužení některých spojů linky 41, která bude jezdit do Lelekovic, až na
Vranov.
Na místo platby letošních 330.000,- Magistrátu za linku 43, bude obec platit do
systému krajskému úřadu pro rok 2004 „pouhých“ 90,- na občana.
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Tak jako každá nová věc i IDS má své příznivce, ale i odpůrce. Vcelku vnímáme, že jde o
správnou věc a doufáme, že rychle vyroste z dětských nemocí, aby mohla bezproblémově
sloužit občanům.

Kanalizace
Koncem září dostala obec od Stavebního úřadu Kuřim „Územní rozhodnutí na výstavbu
splaškové kanalizace“. Dá se říct, že poprvé v historii se podařilo obci dotáhnout záměr na
vybudování kanalizace k uvedenému rozhodnutí. To, že je to první, ale nutný krok pro další
činnosti je jasné, nicméně počátek je na světě.
Ještě neoschnul otisk razítka a už jsme v rámci „Ponávky“ jednali o možnostech dalšího
postupu a financování s našimi příznivci – poslanci Parlamentu ČR.
Je zřejmé, že obec bude muset v dalších letech pečlivě zvažovat své výdaje a hledat
možnosti příjmů tak, aby byla na tuto finančně náročnou stavbu připravena.

Stavba Hasičky
Je před dokončením, požádali jsme Stavební úřad o kolaudaci, která by měla být kolem
20. 10. 2003. S ohledem na počasí uvažujeme s tím, že malba fasády a vjezdy ke garážím
by se realizovaly příští rok na jaře. Doposud bylo uhrazeno 1,5 mil. Kč z dotace (zbývá 0,5
mil Kč) a připravujeme k platbě dalších 1,9 mil Kč za speciální zakládání a vzniklé
vícepráce. Celkem by měly náklady činit včetně DPH 5,05 mil Kč.

Přestavba Obecního domu
Hrubé stavební práce v suterénu (knihovna, doktor, zázemí restaurace) jsou hotovy,
dokončují se instalace. V přízemí je hotova kuchyň, dokončují se obklady a topení, v sále,
jevišti a restauraci se montuje topení a dokončují instalace. V prostorách bývalé Hasičky
(kde bude obecní úřad) pokračují hrubé stavební práce, chceme urychleně dokončit stropy,
aby mohla být shozena původní a udělána nová střecha, neboť dle posouzení statika
stávající nevyhovuje.
Začínají hrubé stavební práce na budoucí poště. Dokončení z titulu posunu předání
objektu stavbě obcí je nereálné k 31.10.2003, dělají se opatření, aby bylo možno aspoň
části objektu dokončit v prosinci 2003.
Zatím fakturováno 2,37 mil. Kč, zbývá 1,63 mil. Kč z dotace.

VII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 22. 9. 2003
Přítomni členové ZO:

Otakar Nečas, Zdeňka Slavíková, Karel Holešovský, Kateřina
Jetelinová, Marek Juha, Josef Škarecký, Josef Šebela, Antonín
Holešovský, Martin Pavelka

Zapisuje:
Ověřuje:
Zahájení:
Ukončení:
Účast občanů:

Jetelinová
Pavelka, Juha
18.10 hod.
20.50 hod.
6
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Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
Úprava rozpočtu
Smlouva o úvěru
Úprava vyhlášky o místních poplatcích
Prapor a znak obce
Smlouva o odpadech
Smlouva o přestupcích
Smlouva s městem Brnem o obecní policii
Usnesení, závěr

Byli určeni ověřovatelé a zapisovatel a odsouhlasen program jednání.
VII/1

Byla přednesena zpráva starosty obce – příloha zápisu

VII/2

3 diskutující z řad občanů. Návrh občanů – Ing. Záruba požaduje, aby se obec
zabývala prověřením soukromých pozemků, které využívá obec pro liniové a jiné
stavby.

VII/3

Byla předložena úprava rozpočtu obce č. 101/2003 – příloha zápisu
Hlasování: 9 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel
Úprava rozpočtu byla schválena

VII/4

Předseda FIV informoval o Smlouvě o úvěru , který poskytne firma
STAVOPROGRESS
Hlasování: 9 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel

VII/5

Byl předložen návrh úpravy Vyhlášky o místních poplatcích č. 03/2003
Hlasování: 9 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel

VII/6

Prapor a znak – úkol trvá

VII/7

Byly předloženy nabídky oslovených firem na svoz komunálního odpadu za
účelem posouzení ceny. ZO rozhodlo uzavřít smlouvu s firmou van Gansevinkel
na dobu určitou od 1.1.2003 do 30.9.2003
Hlasování:9 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel

VII/8

Smlouva o přestupcích - byl předložen návrh Veřejnoprávní smlouvy pro oblast
přestupkové agendy na rok 2004. ZO odsouhlasilo návrh a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
Hlasování: 9 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel

VII/9

Smlouva s městem Brnem o obecní policii. ZO souhlasí s podpisem smlouvy.
Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel (1 omluven)

VII/10

Bylo předloženo usnesení a odsouhlaseno
Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel (1 omluven)
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Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (VZZO) obce Vranov
dne 22.9.2003
Zastupitelstvo obce na základě schváleného programu, vlastního průběhu jednání, diskuse
přijímá následující usnesení.
Bere na vědomí
Jmenování zapisovatele – Jetelinová
Diskusní příspěvky ZO a občanů

1.
•
•

dále bere na vědomí:
1.1
zprávy o činnosti ZO, výborů, OÚ od posledního VZZO dne 1.7.2003
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
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Schvaluje:
16/2 – provedení odvodnění komunikace Žižkov dle nabídky firmy Řehák
16/3 - provedení opravy mostku za Rybníkem včetně komunikace dle firmy
PROLES
16/5 - návrh pana Bielaka na www stránky
17/2 - provedení orientační mapy Vranova za částku 10.000,17/3 - souhlasí s odkoupením části parcely 155/21 a 260 a zároveň s prodejem
2
parcely 155/22 za částku 35,-/m
17/4 - uzavřít smlouvu s Městskou Policií Brno v částce do 150.000,17/6 - souhlasí s rozšířením stavebního výboru o Ing. Zárubu a Miloše Křivánka
17/7 - pronájem pozemku č.83/1 do roku 2006 na dobu poutí v ceně 15.000,-/rok a
zaplacením nájmu jednorázově v roce 2003
17/8 - uvolnit z rozpočtu částku 10 tis. Kč na zmírnění následků požáru domu pana
Koláčka
20/1 - barevné řešení Hasičky a Obecního domu
20/2 - schvaluje smlouvu o půjčce do výše 5,5mil. Kč. s firmou Stavoprogres
20/3 - schvaluje dodatek č. 1 na stavbu Hasička a dodatek č. 1 na stavbu Obecní
dům
20/4 - podání žádosti o dotaci z POV na částku 120 tis. Kč (celkem 400 tis.Kč) na
opravy chodníků v roce2004
20/5 - přihlášku obce do sdružení ESOM
20/6 - vybavení kuchyně bude zajištěno vlastním výběrovým řízením
20/7 - vypracování dodatku na Obecní dům na TUV a topení (592.237,- dle
projektu)
13/7 – uzavřít smlouvu s fy van Gansewinkel na svoz odpadů pro období 1-9/2004
21/2 – výstavbu RD na dosud neprodaných pozemcích v lokalitě „Kejlova pole“
21/5 – pořízení 2ks beden na posypový materiál
21/7 – úpravu rozpočtu č. 101/2003
21/8 – Obec Vranov není schopna zajistit výkon přenesené působnosti v oblasti
přestupkové agendy vlastními silami. Z tohoto důvodu souhlasí zastupitelstvo obce
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Šlapanice
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2003 o místních poplatcích
schvaluje dodatek č. 2 na Hasičku
schvaluje provedení nového krovu na staré hasičce
prohlášení – vandalizmus v obci
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Ukládá
zastupiteli panu Juhovovi projednat podmínky výstavby 3 ks RD na Kejlových polích
s fou PROTIS

HASIČSKÉ OKÉNKO
Pár řádek ze současnosti:
Aktuálním tématem současnosti bylo vystěhování techniky a všech věcí z hasičské
zbrojnice na žádost obecního úřadu a dodavatele stavby. Vozidla a ostatní technika
získala dočasný azyl v areálu knihy. Kdy se budeme stěhovat do nové hasičky zatím
nevíme.
Členové sboru se zúčastnili zajištění pořádkové služby na poutích. Celkem 28 členů.
Zajišťovali jsme pořadatelskou a zdravotní službu v areálu motokrosu při Mistrovství České
republiky sajdkár a čtyřkolek.
Výjezdy za poslední období:
havárie vozidel pod Zavírákem 2x
spadlý strom na rovince pod Vranovem
havárie vozidla v zátočině směr Šebrov
Historie hasičského sboru – pokračování
Rok 1920
dopis od obecní rady, aby hasiči opustili místnost, kde mají nářadí
konaná valná hromada, kde byl přečten dopis od Alberta Drtila ze Sibiře z českých
legií.
první zmínku o stavbě hasičské zbrojnice, stavitel Švihánek vypracoval projekt
a rozpočet na stavbu.
návrat vojáků z války, Drtil Albert, Dvořáček Osvald, Novák František – přijati do
sboru
zakoupeny mundůry pro zdravotníky a lékárničky
byl napaden bratr jednatel hostinským Odehnalem a bylo odhlasováno, že schůze
se přesunou jinam
volba nového výboru – starosta Bauer Karel, náčelník Skoupý Josef
Rok 1921
vyslána deputace do velkostatku ohledně cvičiště za myslivnou
místo na hasičské cvičiště předáno za sv. Jánem, tamtéž měla být nová hasička
velkostatek poskytl sboru dřevo a kámen na stavbu v hodnotě 6 000 Kč
změna místa pro stavbu a změna stavitele (p. Hrnčíř)
rozpočet na tehdejší hasičku
celkem
stavitel Niederle z Lipůvky stavební práce
7 008 Kč
7 008 Kč
tesařský mistr Bohatec z Outěchova
6 200 Kč
6 200 Kč
cihly dodávka 1 000 ks vč. dopravy
720 Kč
10 500 Kč
lomový kámen dovoz Ant. Odehnal
40 Kč
40 Kč
1m3: 40 Kč
1 975 Kč
vápno p. Malášek , Čebín
křidlice 1000 ks p. Mauer z Lipůvky
1 675 Kč
1 675 Kč
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písek nakopali nezaměstnaní na hasičském cvičišti
dovoz Šebela Pavel
1 984 Kč
práce započaty 26.6.1921
14.8.1921 byla nová hasičská zbrojnice slavnostně otevřena župním činovníkem
a byl na ni jmenován Otakar Dvořáček čestným členem za zásluhy o výstavbu
zbrojnice (věnoval dle zápisů asi 1 500 Kč)
financování zbrojnice bylo na úvěr
Starosta SDH
Miloslav Křivánek
Obrázek Obecního domu z r. 1936

Z NAŠÍ MINULOSTI
Dnes již ve třetím pokračování se opět vracíme na blízký Nový Hrad a zde také zakončíme
naše vyprávění o něm.
Švédský pět set mužů čítající oddíl vojenský se nevydal tradiční cestou kolem řeky Svitavy,
ale krytou cestou od Maloměřic na návrší od Hádů a nato postupoval dále k severu mezi
vesnicemi Obce a Kanice, takže navečer dorazil až do Babic. Zde Švédové se rozhodli
přenocovat. Vojáci nesměli dělat otevřené ohně, aby se tím neprozradili, byly rozestavěny
stráže, aby nikdo nemohl podat zprávu na Nový Hrad o blížících se vojácích. Za ranního
rozbřesku druhé červencové neděle L.P. 1645 (16.7.) sešel švédský oddíl příkrou cestou
do údolí křtinského potoka až do dnešního Josefova. Nedaleko vesnice Olomučany, kudy
postupovali, zadrželi staršího muže (Vokouna) a donutili jej, aby je vedl jim neznámou
cestou, jež je přivedla ze zadní strany až téměř ke hradu, který chtěli přepadnout. Ve
švédském vojsku byl také přítomen český emigrant z rodu Štejniců a ten se také dovedl
v této krajině velmi dobře orientovat. Švédové se tedy nepozorovaně dostali až na téměř
60 kroků do blízkého hradu. Nic netušící posádka hradu, která jej měla bránit, měla
dokonce spuštěný padací hradní most a před mostem na prostranství prý hrála kuželky a
popíjela víno v domnění, že Švédové nepřijdou. Opak byl ale pravdou. Švédové
překvapivě zaútočili na posádku a během půl hodiny měli hrad ve svých rukou a bez
zdlouhavého dobývání. Padlo prý snad 26 obránců hradu i s velitelem a Švédové měli jen
dva raněné. Švédský velící důstojník Kallenberg potom svým vojákům nařídil, aby pobrali
všechny cennosti, zásoby potravin, sudy vína, zbraně a střelivo a i dobytek. Místnosti na
hradě byly zdemolovány, nábytek vyházen na nádvoří, okna i dveře vytrhány ze zdi a vše
bylo spáleno v ohni. Hradní brána i padací most přední byly rozbity a v místnostech na
hradě byl taktéž založen požár a do ohňů byly vrženy všechny spisy i knihy. Celkem na 16
vozech si odvezli švédští žoldnéři svoji bohatou kořist. Zbytek posádky, šlechtické úředníky
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a paulánské řeholníky zajali a odvezli známou cestou údolím řeky Svitavy k Brnu. Při tomto
návratu stačili Švédové ještě spustit adamovské hamry a jeden oddíl vydrancoval
vranovský paulánská klášter. Dlouhá léta ležel tento nepokořený hrad v sutinách po
zničujícím švédském přepadení.
Za zajímavost stojí událost, která popisuje, že paulánští řeholníci hledali v sutinách
přepadeného Nového hradu zázračnou sošku P. Marie, která byla na hradě přechovávána
při švédském přepadení. Potěšitelné bylo, že sochu mariánskou i gotický kříž v sutinách
a popelu skutečně nalezli a obojí bylo neporušené vráceno na Vranov.
K důkladné opravě Nového Hradu došlo až v roce 1703 tedy prakticky až za 58 let. Od té
doby už nikdy tento kdysi proslulý hrad nad údolím řeky Svitavy nenabyl někdejší
proslulosti a slávy. Také v dnešní době je velká snaha záchranářů tuto zříceninu Nového
Hradu uchovat v dnešním stavu co nejdéle, případně i něco vylepšit.
Příště si povíme něco o historii a osudu vranovských zvonů.
Jaroslav Nedoma
obecní kronikář

FARNÍ OKÉNKO
Naši milí z Vranova,
začínáme náš příspěvek do vranovského zpravodaje opět malým sympatickým příběhem:
JEDNO NÁDHERNÉ ÚTERÝ
Bylo jednou jedno Nádherné úterý. Procházelo se po světě, bylo mu nádherně a moc si
přálo, aby všichni lidé byli veselí a bylo jim nádherně. Ale najednou uvidělo na lavičce
sedět babičku. Byla moc smutná a Nádherné úterý ji chtělo rozveselit. Zeptalo se jí:
„Babičko, proč jsi smutná?“ Babička odpověděla: „Vzpomněla jsem si, že jsem - jako malá
holčička – měla moc hezkou hadrovou panenku. Jednou jsem šla nakupovat, položila jsem
si ji na nákup a někdo mi ji sebral… Tak jsem si na to vzpomněla a je mi smutno…“
A Nádherné úterý odpovědělo: „Nemělo bych to možná říkat – ale tohle se stalo právě
v úterý. A tak vím, jak to bylo. Tu panenku skutečně vzal jeden chlapec. Pak mu to ale bylo
líto a rozhodl se ji vrátit. Chtěl ji hodit přes plot do Vaší zahrádky. Ale omylem ji hodil
k sousedům. V zahradě u sousedů seděla právě na vozíčku nemocná malá holčička. Bylo
jí hodně smutno a řekla si: „Jestli se teď něco stane, budu se učit hrát na klavír“. A právě
v tu chvíli jí do klína přiletěla panenka. Holčička se začala učit a stala se velkou
klavíristkou. Uplynulo mnoho let. Jednou měla koncert, hrála tak krásně! Mezi posluchači
byl jeden tatínek, kterého hudba tak dojala, že si vzpomněl na svého synka, který byl
daleko od domova – a rozhodl se mu napsat dopis. Když chlapec dostal dopis, měl
velikánskou radost. Vylezl si s ním na strom a četl si ho. Právě kolem jela známá malířka.
Všimla si chlapce na stromě, zaujalo ji to a potom namalovala nádherný obraz, který
nazvala „Chlapec na stromě s dopisem od tatínka“. A prošlo zase mnoho roků. Ten obraz
se objevil na mnohých výstavách a v mnohých galeriích. Vidělo ho hodně lidí – a jednou
byl na výstavě taky tatínek se synkem. Chlapec se ptal, co ten obraz znamená. Když se
dověděl, že chlapec na stromě si čte dopis od tatínka, zeptal se: „Tati, a mohl bych mít
taky svůj vlastní strom?“ Tatínek odpověděl: „Samozřejmě, máš svou pokladničku, našetři
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si a koupíme stromek, který si zasadíš.“ A Nádherné úterý dodalo: „Vidíte, babičko, toho
chlapce támhle s tím stromkem? To je on!“
Babička se usmála a řekla: „Tak ta moje panenka vlastně stále ještě chodí po světě!“
„Ano“, řeklo Nádherné úterý, „všechno to, co uděláme – dobré i zlé, pořád chodí po světě!
Nic z našich skutků se vlastně neztrácí!“
Je to krásný příběh, k povzbuzení i zamyšlení. Napadl nás také v souvislosti s tím, co se
stalo na starém hřbitově u kostela. Všichni jste určitě slyšeli o polámaných křížích a
poničených hrobech a náhrobcích. Byli jsme z toho trochu smutní a říkali jsme si: Kdo to
udělal? A proč? Jaký to má smysl? Policie vyšetřováním zjistila, že pachatelé tohoto
vandalství jsou mladiství z Vranova. Nemá cenu ty děti zatracovat nebo jednorázově
odsoudit, spíše se máme zamyslet my dospělí nad tím, jak se našim dětem věnujeme, jaké
hodnoty jim předáváme, jaký životní styl jim doma ukazujeme a třeba i to, jak o druhých
mluvíme. Rozbitý hřbitov ukazuje, co ty děti nosí v sobě a čím žijí. Ale myslíme, že ony
jsou spíše obětmi, než vědomí strůjci něčeho zlého. Vždyť kolik agresivity a zla se dostává
do dětského srdce skrze televizní pořady, videa, počítačové hry a třeba i skrze nepokoj a
hádky v našich domovech. A tak polámané kříže, které stále můžete na hřbitově uvidět, by
se možná daly vnímat jako znamení, jako volání o pomoc, jako výkřik těch dětí: Dejte nám
více času! Buďte s námi! Naučte nás žít! Pomozte nám hezky prožít volný čas! Naučte nás
milovat a dělat dobro, abychom nemusely po hřbitově psát „brána do pekla“!
Jaké by to bylo hezké překvapení, kdyby se občas na těch zapomenutých hrobech objevila
nějaká kytka či svíčka. Určitě by to ty děti zvládly, ale musel by jim to někdo poradit, musel
by jim někdo říct, že je to krásnější, a že je v tom radost, prostě dělat dobro. A musely by
to nejdřív vidět u každého z nás. A ta radost a dobro by se potom šířilo dál a dál, vždyť
všechny naše skutky stále chodí po světě a dělají svoje dílo – dobré, či zlé. Proč by se
mělo šířit zlo, když se může šířit láska? A v tom si chceme všichni pomáhat, aby i v naší
obci bylo líp.
Vaši

P. Pavel Havlát
Sestra Zdislava Nosková

P.S. S. Když půjdete na vycházku kolem kostela, tak se určitě stavte podívat na Betlém.
Pan Josef Stehlík ho velmi krásně zrestauroval a vyčistil, takže celý prohlédl. Určitě Vám to
udělá radost.
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ŠKOLNÍ LIST

Prázdniny 2003
Letošní prázdniny jsme se snažili
nezahálet a prožít je co možná
nejaktivněji. Hned na počátku nás
čekalo další kolo Českého poháru
v dálkovém plavání na Seči. Jeli jsme
v hojném počtu a jsme rádi, že se
přidali i rodiče a nezalekli se spaní
v kempech ve stanech a své děti
povzbudili při závodě. První den –
sobota 12.7.2003 - trať 1 km zdolali :
Ondřej Nedoma – 4. místo, Martin
Pesler – 11. místo, Maruška Peslerová
– 10. místo, Lucka Jetelinová 12. místo
a Terezka Dvořáková 13. místo
Trať 5 km zdolal Tomáš Nedoma – 15.
místo a Kristýna Černá – 18. místo.
Neděle 13.7.2003 : trať 2km : Ondřej Nedoma 4. místo, Maruška Peslerová 5. místo,
Domča Skácelová 6. místo, Terezka Dvořáková – 7. místo a Lucka Jetelinová - 8. místo.
Trať 10 km – Tomáš Nedoma - 6. místo. Kristýna Černá po 7,5 km nakonec vzdala. Úctu
zaslouží pan Martin Dvořák, který za náš oddíl odplaval a zabodoval na trati 5 km.
Devatenáctého července jsme vyrazili na tradiční Lužnici, kterou jsme v prvních etapách
byli nuceni zvládnout „hydroturistikou“. Od Mláky se však zadařilo, zbytek trasy jsme sjeli
na lodích a v neděli 27. 7. 2003 dorazili domů.
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První víkend v srpnu jsme plavali Mistrovství ČR žactva v dálkovém plavání a další kolo
ČP na štěrkovně v Hlučíně. Trať 1 km v sobotu a 3 km v neděli si zaplavali Ondra
Nedoma, Martin Pesler, Maruška Peslerová, Domča Skácelová, Lucka Jetelinová
a Terezka Dvořáková. Trať 5 km a 10 km Tomáš Nedoma a Kristýna Černá.
Rádi všichni vzpomínáme a velice si ceníme elánu, se kterým se do vody na závod 500 m
pro příchozí přihlásili a odplavali paní Petra Skácelová, paní Kateřina Jetelinová i pan
Miroslav Jetelina.
Nejlepší umístění a 3. místo z Mistrovství ČR žáků, roč. 1991 na trati 3 km si odvezl Ondřej
Nedoma. Stejného umístění dosáhl i Martin Pesler v roč. 1993.
Na závěr prázdnin jsme odjeli na Lipno a zaplavali trať 3km – Ondřej Nedoma, 5 km
Kristýna Černá. V měsíci září jsme Český pohár doplavali závodem na Pastvinské
přehradě (Ondřej Nedoma – 1. místo 3 km, Kristýna Černá 6. místo 5 km) a v Mělicích u
Přelouče (Ondřej Nedoma 2. místo 1 km, Tomáš Nedoma 8. místo 5 km, Kristýna Černá 9.
místo 5 km).
Výsledky a umístění v ČP 2003 - 5. místo v ČR jako oddíl. Vítězem Českého poháru
v mladších žácích se pro rok 2003 v ČR stal Ondřej Nedoma, kterému děkujeme za letošní
přístup k tréninkové morálce i reprezentaci na všech kolech ČP, kde vzorně reprezentoval
nejen plavecký oddíl, ale i celou naši obec Vranov. Další pochvalu i ocenění si zaslouží
Domča Skácelová ( 5. místo v ČP ČR), Maruška Peslerová (11. místo v ČP ČR), Lucka
Jetelinová (13. místo v ČP ČR), Terezka Dvořáková (19. místo v ČP ČR), Martin Pesler
(17. místo v ČP ČR). Umístění dorostenců: Tomáš Nedoma (6. místo v ČP ČR), Kristýna
Černá (7. místo v ČP ČR). Poprvé se také v letošním roce pokusila zdolat vzdálenost 1 km
Deniska Skácelová (ročník 1995). Nakonec jí to nevyšlo, ale jako nejmladší účastnice
vzbudila obdiv všech dálkových plavců, včetně reprezentantů a přemožitelů kanálu La
Manche Zoltána Makaye a Petra Miholy. Pro příští rok ji všichni přejí mnoho úspěchů.
S nástupem nového školního roku zahajujeme bazénovou sezónu a doufáme, že i zde se
budeme těšit z výsledků našich dětí, které umí hospodařit se svým volným časem
a zbytečně ho netráví pasivním sledováním televizní obrazovky a bezvýznamným touláním
se po ulicích.
Školní rok 2003 – 2004
Prvního září jsme znovu zasedli do školních lavic, kde nás přivítala paní místostarostka
ing. Kateřina Jetelinová. Popřála mnoho zdaru prvňáčkům i jejich rodičům. Do první třídy
Vranovské školy letos usedli : Terezka Charvátová
Kristýnka Zelenková
Laděnka Adamová
Monička Šabacká
Tomáš Ostrý
Jirka Řičánek
Jirka Dobrovolný
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V tomto školním roce bude tedy navštěvovat naši školu 31 žáků. První až třetí ročník učí
paní ředitelka Zuzana Černá, čtvrtý a pátý ročník učí pan učitel Martin Ryšánek.
Vychovatelkou ve školní družině je po delší pomlce paní Lada Adamová.
Mezi zájmové kroužky v roce 2003-2004 jsme zařadili:
Anglický jazyk
1x týdně
Náboženství
1x týdně
Míčové hry
1x týdně
Plavecká přípravka 2x týdně
Plavecký oddíl
4x týdně
Mgr. Zuzana Černá
ředitelka školy

VZPOMÍNKA
Je to již 10 let, co nás v tichosti opustil D.P. Oldřich Mifek, dlouhodobý duchovní správce
Vranovské farnosti, hospodář a organizátor, jemuž může Vranov za mnohé děkovat.
Stál na počátku plynofikace obce, udržoval a obnovoval kostel, hrobku a další pietní místa
na Vranově.
Asi se v hrobě obrátil, když shůry viděl tu spoušť, co zanechali „vandalové“ na starém
hřbitově, jehož citlivou a pietní úpravu zřídil.

5/2003

11

INZERCE

ZPRAVODAJ VRANOV 5/2003 IV.ročník Ev.č. MK ČR E 10189
Obec Vranov, Březina 20, PSČ 664 32, tel./fax: +420 541 239 027, e-mail:obec@vranov.cz
vydávaný Zastupitelstvem obce Vranov – neprodejné
redakční rada: Ing. Kateřina Jetelinová, Mgr. Z. Černá, J. Nedoma st., Ing. M. Juha
uzávěrka 13. 10. 2003, vydáno nákladem: 300 výtisků
uzávěrka příštího čísla 3. 12. 2003

12

5/2003

