VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 4/2003

OÚ INFORMUJE
Jak proběhla akce „Zakončení školního roku“ dne 27.6.2003.
Dne 27.6.2003 v pátek proběhla za spolupráce TJ SOKOL Vranov,Základní školy, firmy
BIT SOFT a OÚ Vranov akce pořádaná pro děti na závěr školního roku. V dopoledních
hodinách měli děti možnost vyzkoušet si práci na počítači, práci s internetem a zahrát
si různé počítačové hry. Počítače i hry zapůjčila firma BITSOFT a tyto byly přístupny
nejen dětem navštěvujícím ZŠ Vranov, ale všem, kdo měl zájem se této akce zúčastnit.
V odpoledních hodinách se děti přemístili od počítačů na hřiště TJ SOKOL Vranov tzv.
„turisťák“, kde probíhaly sportovní soutěže, které připravil TJ SOKOL Vranov. Ti nejlepší si
odnesli pěkné výhry , ale i všichni zúčastnění byli odměněni malými dárky.
Na závěr byl táborák s opékáním špekáčků a večer odcházeli všichni spokojeni domů.
Poděkování:
TJ SOKOL Vranov za pořadatele akce „Zakončení školního roku „dne 27.6.2003 děkuje
sponzorům, kteří přispěli na tuto akci. Jednalo se o následující firmy a osoby:
BIT SOFT s.r.o.
Jana a Dušan Klímovi
K-MASO, Kučerová Markéta
Martin Pesler
Dostál Petr
Keramika Dvořáková
Holešovský Antonín
IMOS – Ing. Horálek
CPT – p. Krasl
ATJ Speciál – pí. Baroušová
Výsledek ankety
V minulém Zpravodaji Obce Vranov č. 03/2003 byla anketa o možnosti změny zařazení
obce Vranov. Na anketním lístku byla možnost označit variantu I – současný stav – Vranov
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jako samostatná obec spadající pod pověřenou obec Šlapanice nebo variantu II, možnost
změny přejít pod pověřenou obec Kuřim.
Na obecní úřad bylo vráceno 96 anketních lístků. Na 21 lístku byla označena varianta
Kuřim, na 75 lístcích byla označena varianta Šlapanice. Z toho vyplývá , že většina našich
občanů souhlasí se současným stavem a naše Obec Vranov bude i nadále spadat pod
Město Šlapanice. Pro informaci uvádíme, že na setkání starostů Šlapanicka v červenci t.r.
byla podána informace o přípravě budoucího sídla MÚ Šlapanice na ulici Opuštěné v Brně
Již druhý měsíc probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Bohužel dojde asi ke
dvouměsíčnímu skluzu proti plánovanému termínu do konce listopadu. Městský úřad
Šlapanice dělá vše pro to, aby byla budova hotová do konce roku 2003.

Řešení přestupků
Naše obec uzavřela v měsíci červnu Veřejno - právní smlouvu pro oblast přestupků
s Městem Šlapanice. Žádost o řešení přestupku může občan naší obce podat na Městský
úřad Šlapanice, odbor vnitřních věcí, Masarykovo nám. 100/7, 664 21 Šlapanice,Mgr.
Košťál, tel. 544423322
Pro informaci uvádíme, že Obec Vranov hradí z rozpočtu obce poplatek za každé podání
v přestupkové věci. Výše poplatků je pro rok 2003 stanovena 1 500,- Kč za řešení jednoho
přestupku.

Požár na Vranově
V pondělí 14.července 2003 vznikl požár v novostavbě domu pana Koláčka na Žižkově .
Obecní úřad Vranov děkuje vranovským hasičům za včasně provedený zásah při tomto
požáru .Současně sdělujeme, že ZO rozhodlo zřídit na OÚ pokladničku pro finanční
příspěvky občanů na zmírnění následků požáru.
Meziobecní smlouva o provozování veřejného pohřebiště
V měsíci červenci byla uzavřena mezi naší Obcí Vranov jako provozovatelem veřejného
pohřebiště a a Městskou částí Brno – Útěchov „Meziobecní smlouva o provozování
veřejného pohřebiště“ dle zákona 256/2001 O pohřebnictví a změně některých zákonů.
V této smlouvě je řešeno, že občané Městské části Brno – Útěchov mají právo sjednávat
za stejných podmínek jako občané Vranova smlouvy o nájmu hrobového místa na
veřejném pohřebišti Obce Vranov, že Městská část Brno – Útěchov bude spolupracovat při
provozování veřejného pohřebiště s Obcí Vranov atd. Finanční příspěvek Městské části
Brno – Útěchov Obci Vranov na provozování veřejného pohřebiště je ujednán na 15 000,Kč/rok.
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Okresní hospodářská komora Brno-venkov
oznamuje, že na Živnostenském úřadě pro region Šlapanicka na ulici Gorkého 10 v Brně
zahájila činnost Informačního místa pro podnikatele.
Toto informační místo je určeno zejména malým a středním podnikatelům, kteří zde
mohou nalézt odpovědi na otázky týkající se problematiky Evropské unie, podpory malého
a středního podnikání vstupu na jednotný trh EU a mnoho dalších. Veškeré služby jsou
poskytovány zdarma!
Rozsah poskytovaných služeb:
•
Inormační servis – poradíme, jak řešit Vaše problémy, kde hledat správné
informacef
•
Informace o EU - všeobecné informace o podmínkách, resp. Změnách
podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu
•
Informace o programech podpory MSP
•
Nabídka vzdělávacích programů pro Vás i Vaše zaměstnance
•
Poradenství
•
Přehled o možnostech financování podnikatelské činnosti i z podpůrných
programů
•
Komerční nabídky a poptávky
•
Nabízíme i možnost osobní návštěvy v sídle Vaší firmy.
Kontakt:
Marie Procházková, OHK Brno-venkov, e-mail: info@ohkbv.cz,
tel Okresní hospodářská komora (OHK): 543242600,
tel: Informační místo: 542164761, úřední hodiny: PO, ST,
mobil : OHK 605965954
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (VZZO) obce Vranov
dne 1.7.2003
Zastupitelstvo obce na základě schváleného programu, vlastního průběhu jednání, diskuse
přijímá následující usnesení.
1.
•
•

Bere na vědomí
Jmenování zapisovatele – Jetelinová
Diskusní příspěvky ZO a občanů

dále bere na vědomí:
1.1
zprávy o činnosti ZO, výborů, OÚ od posledního VZZO dne 23.6.2003
2.
2.1
2.2

Schvaluje:
(13/8) text kupní smlouvy na prodej OÚ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
(V/3; VI/2) reorganizaci OÚ
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3.
3.1

Ukládá
(13/8) vypovězení
Ducháčkovými

3.2

Splnění následujících požadavků vznesených v diskusi občany:
•
oprava a zprovoznění místního rozhlasu a možnost zkvalitnění
•
požadavek na zastupitele, aby procházeli obec a byli seznámeni
s děním v obci
•
informace o www stránkách a jejich tvorbě
•
pan Kratochvíl vznesl připomínku ohledně pravdivosti informací ve
Zpravodaji a žádost o jeho zkvalitnění
•
žádost ze strany občanů o informace o chystaném integrovaném
dopravním systému
•
připomínka paní Křivánkové, proč nejsou všechna zasedání ZO veřejná

„Dohody

o

dočasném

užívání

pozemku“

s manžely

HASIČSKÉ OKÉNKO
Z historie hasičského sboru - pokračování
Starosta SDH
Miloslav Křivánek

ŠKOLNÍ LIST
Ohlédnutí za školním rokem 2002-2003
V prvním pololetí školního roku jsme se snažili soustředit na probírané učivo, připravit
pěknou vánoční besídku pro rodiče i občany Vranova, navštívili jsme dvě předvánoční
divadelní představení a ve svých volných chvílích se věnovali pravidelným plaveckým
tréninkům.
Hned začátkem druhého pololetí jsme odjeli na týdenní školu v přírodě do Karlova, kde nás
čekalo krásné ubytování v hotelu ,,U Bohouše,, , výborná domácí kuchyně a každodenní
lyžařský výcvik. Již druhý den jezdily všechny děti na lyžařském vleku a v den odjezdu si
odjely závod ve slalomu. Všem rodičům, kteří umožnili svým dětem strávit tento krásný
týden na horách děkujeme a jsme si jisti, že tyto děti získaly pěkný vztah k lyžování,
pohybu na horách a k aktivně prožívanému času. Navíc jsme přesvědčeni, že tyto děti
nebudou mít problém v sedmé třídě při povinném lyžařském výcviku.
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Velikonoční prázdniny jsme strávili na tradičním soustředění ve Sloupě, kde jsme se
věnovali hrám v přírodě, tréninkům ve vodě a kondičnímu posilování. Soustředění jsme
ukončili Velkou cenou Hodonína, odkud si děti přivezly krásné ceny i umístění ze závodů.
Další Slouská výprava ( tentokrát na kolech ) se konala ve dnech 1.-3. 5. 2003. Tentokrát
jsme zdolali 37,5 kilometrů na kole, 12 kilometrů pěšky, 58 metrů v neznámé jeskyni a x
metrů ve vodě. Poslední den tak pršelo, že nám byl překažen návrat domů kolmo a většina
se vracela v autech. Za což děkuji obětavým rodičům.
Foto
Konec školního roku jsme si zpestřili týdenním pobytem v Jedovnicích na škole v přírodě.
Za úmorného vedra probíhala každodenní olympiáda a výpravy všech pěti kontinentů se
snažily o získání co největšího počtu medailí. Do olympijského programu byly zařazeny
sporty lehké atletiky, triatlon, míčové hry a výběr vodních sportů. Děti se dozvěděly o
historii olympiády, o různých symbolech i velkých osobnostech sportu.
Maskotem celých Jedovnických her se stala Terezka Charvátová, která jako jediný
školkáček s námi na školu v přírodě jela. O to lépe se jí bude v září k nám do školy
nastupovat a to více se zase my těšíme na ni.
Slavnostní ukončení školního roku
bylo zpříjemněno prezentací
produktů firem BIT SOFT, s.r.o. a
MJ Vranov, které vytvořily pro naše
děti dvě počítačová pracoviště, na
kterých si děti vyzkoušely práci na
internetu a práci v počítačové síti.
Největší oblibě se pochopitelně
těšily PC hry u kterých vydržely až
do příchodu prázdnin.

Z NAŠÍ MINULOSTI
Někteří čtenáři obecního zpravodaje by mohli namítnout, proč tak podrobně píšeme o
Novém Hradu?. Přece tento je vzdálen cca 3 km od naší obce. Ovšem z hlediska
historického v minulosti Nový Hrad ovlivňoval nejen naši obec, ale i kostel s klášterem.
Posledně bylo uváděno, že sňatkem se majitelem hradu stal rod Liechsteinský. Příslušníci
tohoto rodu byli původně evangeliky – v roce 1600 přistoupili k církvi římsko-katolické.
Kořeny rodu pocházejí z nedalekého Rávensburku v Dolních Rakousích. Dnes má rod

3/2003

5

svoji monarchii – knížectví Lichnštejsko, které se nachází mezi Rakouskem a Švýcarskem,
2
má své hlavní město Vadus, rozloha činí 157 km a má cca 22 tisíc obyvatel. Nyní se
dějem opět vrátíme na Nový Hrad po roce 1600. Tam pulzuje normální vrchnostenský
život, na svých panstvích stavějí Liechsteinové kostely apod. (mj. kostel na Vranově i
s klášterem r. 1621-1627, 1633 přicházejí na Vranov Pauláni). Je období pobělohorské
s následující válkou třicetiletou, která přináší útrapy pro tehdejší obyvatele našich zemí. Od
července r. 1642 až do srpna 1643 se kolem Nového Hradu pohybovala švédská vojska,
ale hrad nechala na pokoji. Tento sloužil pro blízké okolí jako pevnost a často se stával již
dříve terčem nájezdů cizích vojsk. Osudovým rokem pro dosud nedobytý Nový Hrad se
však stal rok 1645. Švédský oddíl vojáků, kterých bylo 500 doprovázelo 6 důstojníků a
velel jim zkušený plukovník Kallenberg, se rozhodlo zvláštním způsobem dobýt tento
dosud nepokořený hrad. Vedla je k tomu touha zmocnit se na hradě nashromážděných
cenností z kostelů i kláštera vranovského i dalších šlechtických domů.
Jak se celá tato švédská vojenská akce zdařila a co po ní následovalo vám povíme
v příštím pokračování.
Jaroslav Nedoma
obecní kronikář

FARNÍ OKÉNKO
Naši milí,
Je za námi čas prázdnin a dovolených a doufáme, že jste je prožili společně, že jste si
odpočali a že si snad nesete do dalších všedních a pracovních dnů krásné vzpomínky a
zážitky.
Chceme se s Vámi podělit o jedno vyprávění o dovolené, které jsme nedávno četli a velmi
se nám líbilo. Třeba Vás také nějak osloví:
„Tak nám skončily prázdniny. Jezdíme už víc než deset let do malé vesnice v horách.
Žádné turistické atrakce, hosté většinou důchodci a pak věrní, kteří tento kraj objevili a
vracejí se. Bydlíme tam v malinkém pokojíčku u místního zedníka v důchodu. Také už nás
mnoho let zná. Jezdíme jako domů. Pokoj to je se snídaní, ráno vždycky čekáme na
pekaře. Náš domácí, který večer předtím přinesl od sousedů čerstvé mléko, pověsí na
sloupek u plotu košíček, ve kterém je peněženka a papír s objednávkou chleba, rohlíku a
novin. Plot je velmi nízký, vrata žádná, vjezd je stále otevřený. Když přijede pekařské auto,
řidič vyřídí objednávku, vezme si z peněženky peníze, vrátí drobné a jede k další chalupě.
Nikoho nenapadne, že by snad někdo peníze mohl ukrást nebo že by šidil pekař. Když
prší, je nad košíčkem deštník.
Naši domácí mají pět velkých synů. Jenom jeden pracuje v místě. Ostatní jsou ve světě
nebo dojíždějí – i několik set kilometrů – na víkendy domů. Většina mužů ve vesnici to tak
dělá. Práce je málo. Občas chodíme jíst do penzionu pár kroků od nás. Zavírací hodina je
tam devět večer. Chalupy a statky jsou roztroušené po kopcích. Hospodaří se i na
stráních, které se nám zdají skoro kolmé. Krávy se pasou volně a jsou čisté. Jdeme po
silničce, zdraví nás traktoristé, řidič autobusu, děti na kolech. Neznají nás, ale poznají, že
jsme v jejich vesnici hosté. U jednoho stavení stojí pět, možná šest automobilů. Je teplo,
okénka vozů jsou otevřená, klíčky od zapalování jsou uvnitř. Možná má někdo narozeniny
nebo – vždyť je neděle. Přijeli příbuzní, přátelé. Že by někdo mohl snadno ta auta ukrást?
Proč? To by přece nemělo žádný smysl. V neděli jde většina občanů vesnice do kostela.
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Všichni jsou pěkně oblečení a je na nich vidět, že se těší. Víra přece odjakživa patřila a
patří k životu člověka, lidé jdou na bohoslužby za všechno poděkovat a také poprosit o
Boží požehnání na další týden. V krásně udržovaném kostele, který je hezkou dominantou
i dobrou vizitkou obce, se tak upevňuje soudržnost a přátelství lidí ve vesnici.
Náš milý zedník v důchodu ještě ochotně vypomáhá při všech možných pracích na
stavbách a v lese. Na křižovatkách lesních cest byly až donedávna umístěny koše na
odpadky. Byly často přeplněné a stálo to dost peněz. Obec to vyřešila tak, že místo košů
umístila cedule, aby návštěvníci odpadky neodhazovali v lese, ale brali je zpátky a dávali
do kontejnerů ve vesnici. Pokud můžeme posoudit, dělá to každý, nestojí to nic. Ve vesnici
je kapela o dvacet let starší než Česká filharmonie. Taky v okolních vesnicích. Loni v létě
jsme šli v neděli lesem a vidíme skupinu mužů a žen. Motorové pily, helmy. Káceli a čistili
les. Mezi nimi i náš hostinský. Mysleli jsme, že tento les je obecní – říkáme. Ano, náš –
odpovídají ostatní.
Kde to je? Ne zas tak daleko - v tichých rakouských horách. Ale jednou by tak mohlo
být i u nás, nemyslíte?“
Zároveň začíná doba Vranovských poutí. Tak Vás chceme také pozvat na poutní
slavnosti do chrámu Panny Marie Vranovské. Bohoslužby o všech zářijových sobotách
budou v 18 hod. s platností nedělní a potom ve 20 hod. jako každou sobotu bude modlitba
růžence se světelným procesím. A o nedělích jsou bohoslužby v 8, v 9.30, v 11.15, v 15
hod. a ve 14 hod. je svátostné požehnání a zasvěcení Panně Marii. V 7 hod. ráno je mše
svatá jen když takto brzo přijedou poutníci.
A nakonec jedno pozvání pro děti. Druhý zářijový víkend 12.9.večer – 14.9.poledne
bude druhé setkání našich dětí v Duchovním centru. Čekají je společná zábava, hry a
dobře budou moci uplatnit svoje nápady i talenty. Rádi přivítáme všechny, kdo mají chuť a
čas přijít a těšíme se na Vás!
Vaši

P. Pavel Havlát O.M.
S. Zdislava Nosková OSF

INZERCE

Obecní úřad Vranov oznamuje, že odprodá vybavení Obecního domu formou
nejvyšší nabídky zájemců.
Jedná se o okna, dveře, kamna WAW, nábytek apod.
Bližší informace podá paní Slavíková, tel. 541239340
nebo na OÚ.
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