VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 2/2003

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
přichází k Vám nové jarní číslo Zpravodaje. Období zimy je již nenávratně pryč, půda
vysychá a začínají jarní práce na zahrádkách. Je určitě snahou nás všech, aby nejen naše
zahrádky, ale i veřejná prostranství, která nás obklopují, byla pěkně upravená a čistá.
Věřím,
že
se
všichni
zamyslíme, abychom se za
okolí našich domů a zahrad
nemuseli stydět a přiložíme
ruku k dílu. V obci je již u
některých domů vidět, že
občanům na jejich okolí záleží,
a že již před svými domy uklidili
pozůstatky po zimním posypu.
V souvislosti s čistotou naší
obce bych chtěla upozornit na
skutečnost, že s blížícím se
jarem, kdy sníh zmizel, ale
nová tráva ještě neroste, je
vidět bezohlednost některých
majitelů
psů.
Veřejná
prostranství,
hlavně
v lokalitách, kde se pohybují děti, jsou nepěkně lemována psími exkrementy, které po
svých miláčcích zapomněli jejich majitelé uklidit. Prosíme proto občany, kteří chodí venčit
své psy, aby se chovali ohleduplně ke svému okolí, a aby své psy nenechali volně běhat
po obci, protože neustále rostou stížnosti našich občanů na volně pobíhající psy a
nepořádek po nich.
místostarosta obce
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OÚ INFORMUJE
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 17.3.2003
Zastupitelstvo obce na základě schváleného programu, vlastního průběhu jednání ,
diskuse přijímá následující usnesení.
1.

Bere na vědomí
• Jmenování zapisovatele – ing. Kateřina Jetelinová
• Diskusní příspěvky ZO a občanů
dále bere na vědomí:
Zprávy o činnosti ZO, výborů, OÚ od posledního VZZO dne 16. a17. 12.2003
Informaci místostarosty o novém složení redakční rady Zpravodaje obce Vranov
Informaci starosty o vyhodnocení vojenské akce v areálu AMK, která se uskutečnila
dne 1.2.2003
Informaci o možnosti uzavření smlouvy s policií Města Brna na požadované úkony,
které by policie vykonávala na území naší obce a pověřuje starostu s uzavřením
smlouvy.
Informaci starosty o průběhu jednání konaného dne 27.2.2003 v Parlamentu ČR ve
věci převodu pozemků z PF na MLZU-ŠLP a obec Vranov
Informaci předsedkyně kontrolního výboru o provedené inventarizaci majetku obce
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Schvaluje
Cenu za prodávané pozemky par. č. 303/1 a 302/25 ve výši 5,- Kč /m2
Poplatek za komunální odpad na r. 2003 ve výši 350,- Kč /os
Odměnu pro pracovnici veřejné knihovny 390,- Kč/měs
Složení stavebního výboru – předseda ing. Martin Pavelka, členové p. Josef
Škarecký a Ing. Jiří Lavický.
Záměr odprodat parcely č. 302/8; 302/7; 302/5; 302/24; 302/21; 302/4; 302/1; 302/23;
302/2; 302/20; 302/18; 302/17; 302/16; 302/14 na stavbu RD v lokalitě „Kejlova pole“
Programové prohlášení
Text přílohy č.1/2003 vyhlášky č. 2/2001 o poplatku za komunální odpad
Pokračovat v soudním řízení ve věci poplatků ŠLP za vjezd na místní komunikace
Zřízení vlastního znaku a praporu obce
Příspěvek SDH na oslavy 90.let
Nepřispívat důchodcům na pedikůru v návaznosti na zrušení soc. dávek z OÚ
Odprodej pozemků v lokalitě „Kejlova pole“
Výroční zprávu o poskytování informací za r. 2002
Zakoupení SW na tvorbu webových stránek a dále umístění antény fy. BIT SOFT
s.r.o. pro internet na střechu školy
Nabídku ing. Danielové na ošetření zeleně v lokalitě u školy
Projekt manželů Kapounových s podmínkami viz zápis z jednání
Návrh domu manželů Štěpánových s podmínkami – viz zápis z jednání .
Rekonstrukci TÚV (nový kotel v RD č.105)

3.
Neschvaluje
3.1 ZO neschválilo návrh nabídky financování KM Beta a.s. o odkupu směnek (2
varianty) vystavených směnečným dlužníkem - obcí Vranov
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STAVBA HASIČKY A OBECNÍHO DOMU
Jak vidno, místo pro Hasičku je již
vykopáno, probíhá zpevnění svahu a
návrh technického řešení provedení
základů – důvodem je to, že půlka
stavby bude na skále a půlka na
zavážce. S provedením základů
bude souviset i definitivní úprava
vyvezeného
výkopku.
V této
souvislosti bych chtěl informovat o
„ryzím“
charakteru
našeho
spoluobčana, který neváhal a poslal
na Českou inspekci životního
prostředí oznámení o zavážení
Ponávky. Ta samozřejmě okamžitě
přijela na inspekci a věc v obci prověřila, samozřejmě bylo vše ze strany obce v pořádku.
Ale co kdyby, někoho by zřejmě potěšilo, že obec zaplatí pokutu.
Pokračujeme ve shánění peněz, ve 12.týdnu byla obec pozvána na Ministerstvo financí,
kde jsme si vyjasnili podmínky poskytnutí 2,0 mil. Kč na Hasičku. Tím by byla cca polovina
nákladů na obě stavby pokryta dotací státního rozpočtu.
starosta obce

AKCE Miltary camp Vranov v areálu motokrosu
1.února byla obcí v areálu Motokrosu pořádána vojenská bojová ukázka Vranov –
Charkov 1943. Akce sama byla velice kladně prezentována prakticky ve všech
brněnských novinách, natáčela i ČT 1, bylo potom uvedeno včetně dokumentárních záběrů
3. a 4. února na ČT1. Co se týká diváků, ač zima přišlo na 1.200 platících (loni 350) což
svědčí o stoupající atraktivitě nabízené podívané.
Pro letní ukázku, kterou chystáme na 23. – 24. května připravujeme tematické pokračování
s názvem Vranov – Kursk 1943. Součástí bude i prezentace soudobé vojenské techniky
AČR včetně bojové ukázky a samozřejmě historická technika.
A na závěr účet : příjem celkem (vstupné + sponzoři) .....................60.450,výdaje (včetně nájmu Motokrosu).........................52.046,rozdíl.................................................................. + 8.404,starosta obce

PRAPOR A ZNAK
Na cestách po blízkém i vzdáleném okolí můžeme vidět na tabulích s názvem obce i znak.
Toto je výrazem uvědomění si obecní identity jejími občany a odráží pak i hrdost na vlastní
insignie.
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Zastupitelstvo proto rozhodlo a zadalo zpracování obecního znaku a praporu. Po
zpracování variant bude vybrána nejvhodnější a požádán předseda Parlamentu ČR, aby
tyto insignie schválil a obci předal. Předpokládáme, že slavnostní předání by mohlo být
koncem roku 2004.
starosta obce

INFORMACE OÚ
Dle sdělení Živnostenského úřadu Šlapanice je od 3.3.2003 zrušeno pracoviště
na Moravském nám. 6 a nová adresa Živnostenského úřadu pro naši obec je Brno, Gorkého 10.

Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v naší obci dne
12.4.2003 od 8.00 hod do 9.00 hod na sběrném dvoře (Hospodářský dvůr)
Nebezpečný odpad: zbytky olejů, brzdových kapalin, barev, ředidel a jiných
chemikálií, vč. znečištěných obalů z těchto odpadů, dále akumulátory, suché
monočlánky, léky, galvanické články a zářivky
Velkoobjemový odpad – ostatní odpady jako textil, starý nábytek, pneumatiky,
spotřební a výpočetní technika
NE STAVEBNÍ SUŤ A BIOLOGICKÝ ODPAD !!!

Katastrální úřad Brno-město oznamuje provádění zeměměřičských prací
v polohovém bodovém poli v okrese Brno – venkov v období od 1. dubna
do 31. prosince 2003 odborem obnovy katastrálního operátu KÚ Brno – město. Práce
budou prováděny ve veřejném zájmu dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství
a zákonů souvisejících s jeho zavedením. Výsledkem prací je údržba a obnova
měřičských značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových
bodů. Zaměstnanci KÚ jsou oprávněni podle § 7 uvedeného zákona vstupovat
i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti. Vlastníkům i uživatelům
nemovitostí se prokáží úředním průkazem. Při rozhodování o umístění nové měřičské
značky se postupuje podle zákona č. 359/1992 sb. o zeměměřičských a katastrálních
orgánech v platném znění.
Katastrální úřad žádá občany, aby byly nápomocni při provádění uvedených prací.
Oznámení Policie České republiky, okresní ředitelství Brno – venkov
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Policie České republiky Okresní ředitelství Brno – venkov upozorňuje občany
na platnost nového zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu.
Tento zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2003.
Zákon uděluje beztrestnost lidem, držitelům ilegálně držených zbraní. Tito mají
možnost dobrovolně odevzdat zbraň do 30. června 2003 na Policii České
republiky v rámci svého trvalého bydliště. Občané s trvalým pobytem na okrese
Brno-venkov mohou tyto zbraně odevzdat bez uvedení způsobu získání zbraně
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v budově Okresního ředitelství Policie ČR Brno-venkov v Brně na ulici
Bartošova č. 1 na skupině zbraní a střeliva nebo na kterémkoliv obvodním
oddělení Policie ČR.
Občané, kteří zbraň v uvedeném termínu odevzdají, mají možnost do 2 měsíců
po odevzdání požádat o její vrácení a vydání příslušných dokladů opravňujících
je k držení této zbraně.

KABELOVÁ TELEVIZE
Firma NOEL, která provozuje v naší obci kabelovou televizi předložila obci Vranov
novou smlouvu o provozování a servisu TKR. Novou smlouvu je potřeba uzavřít
v souvislosti se změnami v legislativě. Za dobu provozu TKR vstoupily v platnost nové
zákony a ty je potřeba ve smlouvě zohlednit. Uvedené změny ve smlouvě by Vás
občany nemusely zajímat, ale je potřeba je promítnout i do smlouvy uzavřené mezi
občanem a obcí. Nové smlouvy budou přichystány k podpisu na obecním úřadě cca
v měsíci červnu. Předem Vás budeme informovat.
Současně s novou smlouvou nám firma NOEL předložila nabídku všech programů,
které může firma pomocí KTR vysílat. Chtěli bychom zjistit ze strany občanů , zda by
byl zájem o výměnu některého vysílaného programu nebo o případné rozšíření o
některý nabízený program. Proto Vám současně s tímto zpravodajem bude doručena
nabídka programů ve zkrácené verzi spolu s anketním lístkem. V příští zpravodaji Vás
budeme informovat jak anketa dopadla.

Oznámení pro uživatele a návštěvníky hřbitova obce Vranov
Veškeré „dění“ stanovuje „Řád veřejného pohřebiště“ vyvěšený na hřbitově a
k dispozici na OÚ (bližší informace ve zpravodaji 6/2002)
V nastávajícím období bude pozornost OÚ v souladu se zákonem 256/2001 Sb. „O
pohřebnictví a změně některých zákonů“ zaměřena zejména na :
číselné označení hrobových míst (HM). Jednotlivé řady budou značeny římskými
číslicemi I.II. III…. a jednotlivé hroby pak čísly 1,2,3…. Toto číslo bude umístěno
na každém hrobě zpravidla v horním pravém okraji. To znamená, že číslo hrobu
(HM) se skládá z čísla řady a čísla jednotlivých hrobů např. I/1; II/2;…Pod tímto
číslem bude HM uvedeno v evidenci, ve smlouvě o pronájmu apod.
pokračování v uzavírání písemné smlouvy o pronájmu HM a službami s tím
spojenými mezi pronajímatelem, tj. Obcí Vranov zastoupenou OÚ a všemi
nájemci ( postupně do konce r. 2003). Smlouva bude obsahovat základní údaje
smluvních stran, dobu sjednanou ( zpravidla min. 10 let v návaznosti na
stanovenou tlecí dobu), výši nájemného a výši úhrady spojené s nájmem atd.
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zavedení stanovené evidence ( dle § 20 písm. d) a § 21 zákona 256/2001 Sb.
Evidence mimo jiné obsahuje následující údaje (jméno a příjmením osob jejichž
lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy; místo a datum jejich narození
a úmrtí; rodné číslo; datum a způsob uložení - pohřbení; jméno a příjmení a
adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa; údaje o
hrobovém zařazení ; datum a dobu trvání nájemní smlouvy atd.
Třeba upozornit, že veškerou činnost na hřbitově lze provádět jen v souladu s „Řádem
…..“ a se souhlasem provozovatele, tj. OÚ.
Čísla HM jsou majetkem obce, jejich poškození bude řešeno dle příslušných právních
předpisů. Na hřbitově bude umístěna informační tabule, kde budou podávány aktuální
informace týkající se provozu veřejného pohřebiště – hřbitova.
RSDr. Karel Holešovský
zastupitel obce

HASIČSKÉ OKÉNKO
Podle plánu na letošní rok jsme uspořádali ostatkovou zábavu. Účast sice nebyla nijak
velká, ale celkově se vydařila. Účast asi 12 masek zpestřilo večer a dodalo všem dobrou
náladu.
Členové výboru se od počátku roku setkávají na operativních zasedáních určených
k přípravě důstojných oslav založeni sboru. Pomalu zdoláváme úkoly určené jednotlivým
členům na přípravu oslav.
Chci touto cestou požádat naše spoluobčany o pomoc, kteří mají doma fotografie týkající
se sboru a byl by ochotni je zapůjčit na výstavu, aby kontaktovali naše členy – paní Jarmilu
Dostálovou, Věru Šustáčkovou, Marii Vařejkovou a pana Jindřicha Skácela. Zapůjčené
materiály budou v pořádku vráceny. Předem děkuji.
Úvod do historie našeho sboru dle dostupných pramenů z našich kronik. Rok 1913.
Protokol první
sepsaný při ustavující valné hromadě Dobrovolného hasičského sboru na Vranově konané
dne 1. června 1913.
Jednací pořádek
1)
Čtení úředně schválených stanov Dobrovolného sboru hasičského na Vranově
2)
Příjímání členů
3)
Volba funkcionářů
4)
Volné návrhy
Valná hromada zahájena p. Karlem Svanovským o 4 ½ hodině odpolední. Nato přikročeno
k volbě předsedy zapisovatele. Aklamací zvolen p. Karel Holešovský za předsedy p. Alois
Bohm za zapisovatele. Oba zvolení funkci přijaly. Nato přikročeno ku jednání dle
uvedeného pořádku.
ad 1) Stanovy Dobrovolného sboru hasičského na Vranově, úředně schválené, byli
přečteny. Náčelník sboru Královopolského pan Střelec upozorňuje k par. 5 přijímání
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členů, aby sbor byl velmy opatrný v přijímání členů. Člen sboru v Soběšicích
p. Lišmajster upozorňuje k par. že nemá sbor zaváděti různá pojištění.
ad 2)

Za činné členy přistoupily:
Karel Holešovský – starosta obce, František Holešovský – radní, Karel Svanovský,
František Mulhanzl, Václav Kolařík, Osvald Dvořáček, Antonín Odehnal, František
Bartoň, Karel Baur, Albert Drtil, Ferdinand Holešovský, Jan Kudla, Karel Hebelka,
Ján Baur ml., Antoní Baur,Jan Baur st., Karel Skoták, František Novák, Jan Skácel,
Alois Drexler, František Baur, Ladislav Pačes, František Barták, Vincenc Kuhn,
Pavel Šebela, Alois Bohm, Josef Kuhn, dodatečně Alois Žáček.

ad 3) Nato přikročeno ku volbě funkcionářů lístky.
Zvoleni: Karel Holešovský – hl. 22, František Holešovský 24, Karel Svanovský 23,
František Munhanzl 24, Ján Baur 23, Pavel Šebela 16, Václav Kolařík 21
Zvolení volbu přijaly.
Výbor zvolil nato funkcionáře.
Zvoleni: Karel Holešovský – za starostu, Jan Baur – místostarosta, František Holešovský –
náčelníkem, Karel Svanovský – jednatelem, František Munhanzl – pokladníkem,
Pavel Šebela – první podnáčelníkem, Václav Kolařík – druhý podnáčelník
Zvolení funkci přijaly.
Přečteno, skončeno.
Podpisy.
Toto je doslovná citace prvního zápisu v kronice z roku 1913 včetně chyb a dřívějších
slovních obratů.
starosta SDH

vložit foto
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Z NAŠÍ MINULOSTI
V dnešním pohledu do naší minulosti se podíváme na některé místní (vranovské) rody,
které se u nás nejen uchytily, ale přežívají prakticky až do dnešních časů.
Novohradská vrchnost ze dne 28.srpna LP 1633 na svém výkazu uvádí, že Vítek Vejmola
platil na kontribuci jeden zlatý a 18 krejcarů. O tomtéž Vítu Vejmolovi se také zmiňuje
paulánský korektor a kronikář P. František Talberz v textu své knihy či kroniky „Vranovium
sen Aula Virginis“ údajné vyprávění tohoto téměř devadesátiletého výše jmenovaného
obyvatele obce. V knize uváděný příběh se prý odehrál kolem roku 1576. Rod tohoto
jména údajně pocházel z usedlosti (grunt s polnostmi a mukami) č.p. 40 (nedávno tu
bydlela rodina Sedláčkova, nyní zde bydlí rodina Štěrbáčkova). Rod Vejmolů tehdy vlastnil
mimo jiné i dům č.p.36 (nyní rodina Štaudova) a dům č.p. 37 (dnes rodina Filkova). OD
nepaměti až do dnešních dnů se této části obce říká „na gruntech“. Dominik Vejmola roku
1808 provdal svoji dceru Annu za Matěje Antona a předal jim i statek. Od té doby se již na
gruntech rod Vejmolů neobjevuje, avšak toto jméno se prý často vyskytuje ve správě obce
(rychtář, apod.). Rod Vejmolů žije na Vranově dodnes a podle dostupných záznamů lze
konstatovat, že je tomu již celých 370 roků, což znamená, že je to v naší obci nejstarší rod.
Za druhý nejstarší rod v obci lze považovat rod Holešovských. Tento rod povolal k bydlení
na Vranov z Olomučan v roce 1727 samotný kníže Jan Adam z Liechensteinu. Do
nynějška tento rod vykazuje 276 let své existence. I zde je možné poznamenat, že
příslušníci tohoto rodového jména se nejčastěji objevovali ve správě obce převážně jako
starostové naší obce. Třetím již přes 200 let starým rodem je rod Bauerů na usedlosti č.
p.36 (psávali se prý nejčastěji jako Por, Pór nebo Poor). dnes tu bydlí rodina Štaudova –
potomci rodiny Bauerů. Jediným posledním členem tohoto rodu je Bauer, který bydlí
v Brně, avšak na Vranově má rekreační dům č.p. 194 a ten se nachází „na gruntech“.
Tolik o třech nejstarších vranovských rodech. Příště se opět vrátíme do hlubší minulosti
naší obce.
Jaroslav Nedoma
obecní kronikář

FARNÍ OKÉNKO
Naši milí!
Srdečně vás všechny pozdravujeme se začínajícím jarem... Všechno kolem nás začíná
nově dýchat, stromy mění barvu a pupence se zvětšují, dokonce sněženky a bledule už
odkvétají a ptáci zpívají jako o závod! Je to tady – je tu jaro a nikdo ho nezastaví! Tady u
nás – v tichu kolem kostela a duchovního centra – je všechno zvláště slyšet a stačí, aby
člověk ráno otevřel okno, a hned se líp probouzí a vstává!
A všechen ten nový život a novou sílu a taky novou radost a teplý vánek probudilo jarní
slunce. A tak celá příroda ukazuje na jiné Slunce, a na nový Život a na novou Sílu, které se
oslaví právě o velikonocích. Už jsou přede dveřmi tyto svátky, které jsou vrcholem
křesťanského života – a rok co rok se toto tajemství znovu opakuje: člověk – my lidé jsme
zachráněni smrtí a vzkříšením Ježíše Krista, smrt a zlo jsou navždy poraženy a nemají
moc nad těmi, kteří tuto záchranu přijali.
Rádi bychom Vás do těchto svátků uvedli a připomenuli vám jejich obsah. Řada z vás je
slaví a mnozí si pamatují, jak je doma prožívali.
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Vstup do velikonoc začíná už na Květnou neděli – 13.4., kdy budeme slavit Ježíšův vjezd
do Jeruzaléma, přijíždí na oslátku a lidé mu provolávají slávu a mávají palmovými
ratolestmi. Na památku toho se v kostelích světí ratolesti a věřící jdou průvodem, aby
provolali slávu svému Králi. U nás na Vranově to bude při mši sv. v 8 hod. ráno. Další mše
sv. je v 11.15 hod. a Květnou nedělí vstoupíme do Svatého týdne. Na Zelený čtvrtek, „v
noci, kdy byl zrazen“ slavil Ježíš poslední večeři se svými apoštoly a sám sebe dal za oběť
a za pokrm. Tato mše sv. bude v 18.30 hod. Po večeři šel potom Ježíš do Getsemanské
zahrady, kde se z úzkosti potil krví a prosil své přátele o účast. Tam ho také Židé zajali. Na
památku toho se večer budeme modlit v boční – Křížové kapli kostela, abychom splnili
Ježíšovu žádost: bděte a modlete se se mnou!
Potom je Velký pátek. Čtou se pašije – texty o utrpení Pána Ježíše, uctívá se Kříž jako
nástroj naší záchrany, protože skrze kříž přišla radost do celého světa. Velký pátek je
dnem hlubokého smutku, ale i dnem veliké naděje. Ježíš zemřel kolem 3. hodiny
odpoledne, potom Jej položili na klín jeho Matce a nakonec do hrobu. A zapečetili kámen.
Nepřátelé si oddechli – konečně skončil případ Ježíš Nazaretský!
Křesťané se celý tento den přísně postí, aby alespoň trochu vyjádřili svou účast a soucit
Ježíši v jeho utrpení.
Bohoslužby na Velký pátek začínají rovněž v 18.30 hod.
Na Bílou sobotu navštěvují věřící „Boží hrob“ – aby přemýšleli o Kristově umučení a smrti
a děkovali Mu.
Večer pak začíná Slavnost Velké noci – po západu slunce ve 21 hod. se setkáme na
nejkrásnější a nejdůležitější liturgii celého roku. Světí se oheň, voda, velikonoční svíce, křtí
se nebo věřící obnovují svůj křest. Radost nelze zastavit – protože díky Ježíšovu vítězství i
my můžeme zvítězit nad každým zlem, hříchem a být novými lidmi, kteří mohou naplno žít!
A to věčně! Kostelem se rozezvučí mohutné Aleluja, aleluja, aleluja!
V Neděli zmrtvýchvstání za plného světla oslavíme Kristovo vzkříšení – a také naše
vlastní vzkříšení! Už nemusí jít všechno po staru, ale máme velkou naději. Nemusíme
zůstat v „hrobech“ svých úzkostí, strachů, problémů, neodpuštění. Ale opravdu může jít
všechno jinak – a náš život se může projasnit a oživit, pustíme-li tam zmrtvýchvstalého
Ježíše! Bohoslužby jsou v neděli jako obvykle – v 8 hod. a v 11.15 hod.
Stejný pořad bohoslužeb jako v neděli bude i na velikonoční pondělí.
Moc rádi bychom vás všechny na bohoslužbách přivítali – zveme vás a těšíme se na vás!
A dělíme se s vámi o naši velikonoční radost!
Fara Vranov oznamuje, že od 1. soboty po velikonocích - t.j. 26.5. do 1. soboty říjnové - t.j.
4.10.2003 bude ve 20 hod. světelné procesí s modlitbou sv. růžence. Vycházíme vždycky
z točny u trafostanice, jdeme alejí a směřujeme do kostela, kde pak následují litanie k
Panně Marii a slůvko na neděli. Celá pobožnost trvá asi do 21.30 hod. Všechny srdečně
zveme!
0tec Pavel a sestra Zdislava

ŠKOLNÍ LIST
V minulém čísle vranovského zpravodaje jste se dozvěděli o spojení školních zařízení
mateřská škola a základní škola do jednoho právního subjektu a o akcích žáků ZŠ.
V tomto čísle bych Vás chtěla informovat o tom, čím jsme žili v mateřské škole v měsíci
únoru, jakými aktivitami i a akcemi se můžeme pochlubit zase s našimi školáčky. Měsíc
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únor je pro nás každoročně
předznamenám
dvěma
hlavními událostmi spojenými
se slavnostní náladou –
zápisem do 1. třídy a
karnevalem
v mateřské
škole.
Navodit u zápisu atmosféru
klidu
a
pohody
není
jednoduché. Mnohé děti se
na tento den těší, ale některé
bývají přece jen napjaté a
nervózní. Do popředí pak
vystupuje i znalost prostředí,
přítomnost rodičů a učitelek.
V letošním školním roce se opravdu povedlo školákům i jejich pedagogům v základní škole
takové pěkné odpoledne připravit. Starší kamarádi ze školy zahráli divadlo s vlastoručně
vyrobenými loutkami, zatančili a zazpívali a děti z mateřské školy - tedy předškoláci – jim i
paní ředitelce přednesly básničky a zazpívaly písničky, které znají ze školky. Předškoláci
už si samozřejmě vyzkoušeli, jaké to je sedět v opravdové lavici a plnit úkoly, které jim
zadávala paní ředitelka ze školy. Byla jsem na své svěřence opravdu pyšná, protože
ukázali, co všechno už umí, a že se chovají
jako opravdoví školáci. Myslím si, že jsme
všichni ze školy odcházeli s hřejivým
pocitem pěkně prožitého slavnostního
odpoledne. Předškoláci prožili svůj velký
den ve škole a zanedlouho jsme se všichni
těšili na další slavnost – „Karneval“.
Únor, to je přece měsíc karnevalů, radostí a
smíchu. Společně s dětmi jsme vyzdobili
celou třídu i šatnu, aby každý, kdo do naší
mateřské školy vstoupil, hned poznal, na co
se chystáme a těšíme.
Konečně nadešel pátek 21. února a v mateřské škole to vypadalo jako v pohádce, protože
všechny děti se díky svým rodičům a tetám z dětského domova proměnily v pohádkové
postavičky nebo zvířátka. Po slavnostním defilé a představení masek a nezbytném
fotografování se rozproudila zábava plná tance, soutěží a sladkých odměn. Veselé
dopoledne rychle uplynulo, skončil náš karneval, a tak nám nezbylo než se s ním rozloučit
písničkou „Jemine, domine, Masopust pomine!“.
Karneval je už jen v našich vzpomínkách, ale zase jiné věci nám začínají. V únoru jsme
začali společně se školáky jezdit do plavání do plaveckého bazénu v Kuřimi. Někteří naši
plavci už plavou ve velkém bazénu, takže jistě posílí oddíl plavání ve škole.
A březen? Ten nám do školky nepřinesl jen jaro, ale začal ve školce opět keramický
kroužek pod vedením paní Dvořákové a práce s hlínou naše děti opravdu baví.
Přeji Vám pěkné jarní dny naplněné tvořivostí, činorodostí a zábavou, tak, jak se o to
snažíme my v mateřské škole.
Marie Vernerová
vedoucí učitelka MŠ
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TJ SOKOL
Tělovýchovná jednota SOKOL Vranov začne v měsíci dubnu s dostavbou Klubovny na
hřišti „turisťák“. Vybudujeme přístřešek na nářadí s využitím bočních kamenných zdí, který
se zastřeší a vznikne terasa. Dále bychom ještě chtěli zavést do naší klubovny elektřinu,
vodu z již vybudované šachty u silnice a udělat schody z hřiště do Klubovny. Na tyto
investice však bohužel nejsou peníze. Na dostavbu naší Klubovny nám byla přidělena
dotace, která však zdaleka nepokryje náklady, které bude nutno vynaložit. Proto se
členové SOKOLA dohodli přispět na uvedené práce vlastními finančními prostředky. Uvítali
bychom proto z řad občanů jakýkoliv
finanční prostředek nebo sponzorský dar,
aby mohly být práce alespoň částečně
dokončeny.
Až dovolí počasí, uspořádáme brigádu
jako každým rokem. Budeme se snažit
v rámci svých možností upravit a vyčistit
hřiště a okolí, aby se mohli nejen členové
SOKOLA ale i všichni obyvatelé zapojit do
sportování v našem areálu.
Závěrem bychom chtěli upozornit občany,
že všechny práce, úpravy atd. děláme
nejen pro nás „sokoli“, ale také pro naše
děti a všechny obyvatele, kteří rádi sportují
a chtějí využívat naše hřiště Proto prosíme všechny, kteří nijak nepomohou a nepřispějí,
aby naši práci alespoň záměrně neničili a neodnášeli věci, které mu nepatří, nevyhazovali
na hřišti odpadky a udržovali pořádek.
za TJ SOKOL
Jarmila Dostálová, starostka TJ

INTERNET NA VRANOVĚ
V prosincovém Zpravodaji obecního zastupitelstva obce Vranov informovala společnost
BIT-SOFT, s.r.o. o přípravě spuštění bezdrátové sítě VRANOV.NET pro veřejné připojení
k Internetu na bázi WiFi. Myšlenka se stala skutkem a po testovacím období přichází BITSOFT, s.r.o. ke dni 17.3.2003 s nabídkou služby pevného připojení k Internetu.
Připojení od BIT-SOFTu je komplexní službou, která kromě přístupu k Internetu 24 hodin
denně 7 dní v týdnu za paušální poplatek 1.000,- Kč/měsíc (bez DPH 5%) bez jakýchkoli
dalších poplatků za čas strávený na internetu či poplatků za přenesená data zahrnuje i
pronájem koncového zařízení a jednu mailovou adresu.
Dále na základě poptávky jsme se rozhodli zařadit do nabídky od 1.4.2003 limitovanou
linku s objemem přenosu dat 100MB měsíčně za 500,- Kč/měsíc. Data nad tento limit
jsou zpoplatněna 3,- Kč/1MB.
Také nabízíme možnost nižšího instalačního poplatku s paušální platbou za užívání
zařízení.
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Bezdrátová síť, prostřednictvím které BIT-SOFT své služby poskytuje, se skládá ze tří
přístupových bodů (tzv. hot-spotů), jejichž rozmístění je vyobrazeno na následující mapce:

Ke každému hot-spotu může být
připojeno až 60 uživatelů v okolí do 500
metrů.
Vzhledem
ke
vhodnému
rozmístění přístupových bodů je tedy již
k datu oficiálního spuštění poskytování
služeb pokryta de facto celá obec.
Zárukou kvalitních služeb je mj. i to, že
celá místní bezdrátová síť je připojena
synchronním digitálním okruhem k síti
INTERNET
OnLine,
která
je
provozována
společností
ČESKÝ
TELECOM, a.s.
Ceník služeb:
Varianta A: Zřizovací poplatek:
5 000,- Kč
10 000,- Kč
Správa a údržba:
1 000,- Kč / měsíčně
500,- Kč / měsíčně

(jednorázový poplatek) USB rozhraní
(jednorázový poplatek) Ethernet rozhraní
(nelimitované připojení)
(limitované připojení 200MB + 1MB/3Kč)

Varianta B: Zřizovací poplatek + Paušální poplatek za užívání zařízení:
2 000,- Kč
(jednorázový poplatek)
Paušální poplatek :
150,- Kč / měsíčně USB rozhraní
300,- Kč / měsíčně Ethernet rozhraní
Správa a údržba:
1 000,- Kč / měsíčně (nelimitované připojení)
500,- Kč / měsíčně (limitované připojení 200MB + 1MB/3Kč)
Se žádostí o zřízení služby či případnými dotazy se laskavě obracejte na kontakt:
Ing. Marek Juha, jednatel společnosti
marek.juha@bitsoft.cz GSM: +420 602 500 559

INZERCE
V minulém čísle v inzerátu SALONU RADKA - Radka Omastová, Bažinka 6, 664 00
Brno – Útěchov, tel. : 541239080 mobil: 605262024 nebylo v nabídce služeb uvedeno
kadeřnictví, které má provozní dobu: pondělí – pátek 8 – 20 hod; sobota 8 – 12 hod
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