VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 1/2003

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
počínaje tímto vydáním je Zpravodaj připravován novou redakční radou, která již odráží
výsledky voleb v naší obci v minulém roce. Podle rozhodnutí ZO je vedením redakční rady
pověřen vždy místostarosta, který si vybírá její členy. Úplné složení rady je uvedeno v tiráži
na konci Zpravodaje. Současně bych chtěla předcházející radě poděkovat za její práci.
Zpravodaj bude nadále vycházet v nezměněné formě cca 1x za 2 měsíce. Jako nové
rubriky budou zavedeny „Farní okénko“ s příspěvky z fary a kláštera, dále pak nově vzniklý
„Školní list“, do kterého bude přispívat škola, případně školka s informacemi o dění ve
vranovské škole. Pokud by někdo z občanů chtěl přispět nebo říci svůj názor
k vydávanému vranovskému zpravodaji, má tuto možnost buď prostřednictvím e-mailu na
adresu: obec@vranov.cz nebo osobně v úředních hodinách. Redakční rada uvítá Vaše
názory!
Ing. Kateřina Jetelinová
místostarosta

OÚ INFORMUJE
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dne 16. 12. 2002 se konalo na obecním úřadě II. veřejné zasedání zastupitelstva obce
(ZO). Zúčastnilo se 7 členů ZO.
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Na programu bylo :
1) Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OU od posledního zasedání
2) Dotazy, náměty a připomínky občanů
3) Hospodaření obce – návrh rozpočtu na r. 2003
4) Rozhodnutí o získání pozemku č. 76/1 a 392/2
5) Programové prohlášení
6) Rozhodnutí o dodavateli stavby „Přestavba obecního domu a hasičky“
7) Interpelace členů OZ
8) Všeobecná diskuse
9) Usnesení, závěr
Zasedání probíhalo dle schváleného programu. ZO se dohodlo, že projednání bodu 6 Rozhodnutí o dodavateli stavby „Přestavba obecního domu a hasičky“ bude přesunuto na
17.12.2002.
ZO schválilo návrh rozpočtu na r. 2003
2
2
ZO rozhodlo o záměru odprodeje pozemků č.303/1 (274 m ) a 302/25 (328m )
ZO rozhodlo o záměru směny pozemků č. 302/24, 302/23 – vlastník pí. Audyová a p. Čech
za obecní č. 302/3
ZO schválilo bezúplatný převod p.č. 76/1 z PFČR do vlastnictví obce
ZO odsunulo projednání programového prohlášení na další VZZO.
Projednání bodu 6 – dne 17. 12. 2002
Tohoto zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO
ZO bylo seznámeno s průběhem výběrového řízení na dodavatele stavby obecního domu
+ hasičky a schválilo jako dodavatele stavby firmu STAVOPROGRES
Veřejného zasedání se zúčastnilo 5 občanů.
Další veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat 17. března 2003 v 18.00 hod na
Obecním úřadě.
Reorganizace státní zprávy
Dne 31.12.2002 skončila činnost okresních úřadů. Jejich kompetence jsou převedeny na
obce s rozšířenou působností a částečně na krajské úřady a některé další správní úřady.
Obce s rozšířenou působností - nová kategorie obcí - se od 1.1.2003 stávají důležitou
součástí systému veřejné správy. Na jejich úřady se budou občané obracet s většinou
záležitostí, které se dosud vyřizovali na okresních úřadech. Obec Vranov patří pod správní
obvod obce s rozšířenou působností Šlapanice.
Do doby, než bude zřízeno detašované pracoviště v Brně na Opuštěné ul., budou
jednotlivé úřady na těchto místech:
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•

Živnostenský úřad

–

Městského úřadu Šlapanice
sídlí na
detašovaném pracovišti v Brně, Moravské
náměstí 6 (bývalý OkÚ)

Umístění následujících úřadů zůstává prozatím beze změny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stavební úřad
Matriční úřad
Katastrální úřad - výpis
Katastrální úřad - podatelna
Pozemkový úřad
Okresní soud
Celní úřad
Vojenská správa
Finanční úřad
Odbor státní sociální podpory

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jungmannova 968, Kuřim
Jungmannova 968, Kuřim
Raboňova 117, Tišnov
nám.28října , Brno
Moravské nám. 6, Brno
Příkop 11, Brno
Hájecká 14, Brno
tř. kpt. Jaroše 7a, Brno
Příkop 8, Brno
detašované pracoviště Městského úřadu
Šlapanice v Brně, Koliště 17

Poznámka pro žadatele o dávky státní sociální podpory:
Výplaty dávek státní sociální podpory zajišťuje Městský úřad Šlapanice.
Na poštovních poukázkách, prostřednictvím kterých jsou žadatelům dávky SSP vypláceny
je proto jako odesílatel uvedeno Město Šlapanice. Rovněž při výplatě na účet žadatele je
odesílatelem Město Šlapanice. Kontaktní místa státní sociální podpory však zůstávají
zachována a jejich umístění se nemění.

ČLENĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLAPANICE DO ODBORŮ
Adresa podatelny pro všechny odbory v Brně:
Městský úřad Šlapanice
Detašované pracoviště Brno
………………… (název odboru)
Koliště 17
601 46 Brno
Tajemník - Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice
Petr Štika
544 423 313, stika@meuslapanice.cz
Kancelář tajemníka - Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice
Ing. Oldřich Zejda
544 423 313, zejda@meuslapanice.cz
Sekretariát - Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice
Marie Hemalová
544 423 311, hemalova@meuslapanice.cz
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Oddělení informačních technologií - Koliště 17, 601 46 Brno
Ing. František Plucar
542 164 515, frantisek.plucar@ssp.mpsv.cz
Odbor dopravy - Gorkého 10, Brno
Ing. Jiří Houzar
542 164 700, mail zatím nemají
Odbor finanční - Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice
Ing. Pavel Havlíček
544 423 340, havlicek@meuslapanice.cz
Odbor správní a vnitřních věcí - Moravské nám. 6, 601 70 Brno
JUDr. Miroslava Muselíková
542 161 202, m.muselikova@oku-bo.cz
Odbor správy majetku a komunál. hospodářství - Masarykovo nám. 7, 664 51
Šlapanice
Ing. Ivo Kouřil
544 423 360, kouril@meuslapanice.cz
Odbor státní sociální podpory - Koliště 17, 601 46 Brno
Ing. Lenka Nedomová
542 164 551, lenka.nedomova@ssp.mpsv.cz
Odbor stavební, územního plánování a regionálního rozvoje Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice
Ing.arch. Jiří Půža
544 423 350, puza@meuslapanice.cz
Odbor školství a kultury - Moravské nám. 6, 601 70 Brno
Iveta Líbalová
542 163 398, i.libalova@oku-bo.cz
Odbor živnostenský - Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice
Irena Kotolová
544 423 370, kotolova@meuslapanice.cz
Odbor životního prostředí - Moravské nám. 6, 601 70 Brno
Ing. Rostislav Beránek
542 163 208, r.beranek@oku-bo.cz
Poradna pro manželství, rodinu a dítě – Koliště 17, 601 46 Brno
PhDr. Zdislava Tuláčková
542 164 578, mail: psychoporadna@volny.cz
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Rozvozový plán topného plynu v naší obci
Ve Vranově budou v r. 2003 prodávány plynové láhve přímo z vozidla na stanovišti „U
Šebelů“ vždy v 15.15. hod v těchto dnech:
14. ledna; 11. února; 11. března; 8. dubna; 6.května; 3.června; 1. a 29. července; 26.
srpna; 23. září; 21. října; 18. listopadu a 16. prosince
Obecní poplatky
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce se pro rok 2003 mění pouze poplatky za odvoz
komunálního odpadu a to na 350,- Kč za osobu žijící v obci nebo za stavbu určenou
(sloužící) k individuální rekreaci.
Zvýšení kopíruje zvyšující se náklady spojené s odvozem komunálního odpadu z obce.
I přes toto zvýšení financuje obec ze svých zdrojů provoz hospodářského dvora a dalších
sběrů odpadů.
Ostatní poplatky (pes, pronájem veřejného prostranství, vstupné na kulturní akce,
ubytování) zůstávají beze změny. Za loňský rok vybrala obec na těchto poplatcích 71.788,Kč.
Otevírací doba hospodářského dvora v r. 2003
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

8.
8.
5.
3.
14.

25.
22.
22.
19.
17.
28.

31.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

12.
9.
6.
4.
1.
13.

26.
23.
20.
18.
15.
27.

29.

HASIČSKÉ OKÉNKO
V tomto roce jsme opět zahájili svoji činnost hodnocením loňského roku. Naší valné
hromady se zúčastnilo 26 našich členů a jeden host. Přečtením celkového hodnocení a
zprávy členů výboru ukázaly, že naše činnost byla ku prospěchu obce i našeho sdružení.
Naše jednotka zasahovala u jednoho požáru (klášter) a u sedmi technických zásahů
(čerpání vody, pročištění kanalizace, vyproštění vozidel). Naše „silná stránka“ kulturní a
společenská začala ostatkovou zábavou a přes pálení čarodějnic, dětský den dospěla až
do tradičních krojovaných hodů. Naši členové během roku připravili vozidla na technické
prohlídky, zúčastnili se dozoru závodů v RAELY SPRINTU Jehnice-Vranov, motokrosu,
připravili dvě družstva do soutěže - třetí a šesté místo, zajištění poutí a další činnosti na
údržbě hasičské výzbroje a výstroje.
Jako starosta hodnotím naši práci za loňský rok velice kladně a určité nedostatky jsme si
probrali v diskusi, kde naši členové a hosté dostali čas na vyjádření svých myšlenek a
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připomínek. Poděkování patří všem našim členům a našim příznivcům, kteří nás podporují
v naší činnosti.
V letošním roce nás kromě té činnosti kterou jsem výše uvedl, čeká oslava 90ti let založení
SDH na Vranově a stěhování hasičské zbrojnice (výstavba nové zbrojnice). Program oslav
podle našeho plánu (může být dopřesněn) je následující:
30. května 2003 táborový oheň
31. května 2003 procházka s dětmi, výstava historických a současných stříkaček, vozidel a
podobně, ukázka zásahu a součinnost jednotek, taneční zábava (dle podmínek)
1.června 2003 – výstava z historie SDH Vranov, slavnostní schůze
Většina těchto akcí bude pořádána na „sokoláku“ a řádně zajištěna občerstvením pro
návštěvníky.
Jak jsem předeslal v posledním okénku, chci vás uvést do historie našeho sboru, ale
v tomto čísle zpravodaje je již o vzniku Hasičského sboru na Vranově pojednáno v okénku
Z NAŠÍ MINULOSTI. Proto se o vzniku hasičského sboru, jak jej uvádí Hasičská kronika,
dočtete až v příštím čísle.
starosta SDH

Z NAŠÍ MINULOSTI
Dnes dochází i na druhý slíbený vranovský spolek (organizaci) SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ, který letos oslaví neuvěřitelných 90 let (zal. 1913). Než se však zmíníme
o počátcích založení tohoto spolku, vrátíme se o několik roků dopředu. Podle dostupných
písemných zpráv se dovídáme, že tehdy za bezpečnost majetku obecního a také občanů
(hlavně domy), zvláště proti požáru ve vsi, odpovídá - OBECNÍ ZASTUPITELSTVO.
Z uvedeného vyplývá, že v obci byla zřízena tzv. požárová policie (2 občané) řízená OZ,
která v době sucha a zvláště v létě chodila v noci s „ponocným“ po vsi a všichni tzv.
hlídkovali. V případě jakékoli živelné události tito okamžitě přivolali pomoc. Je dokonce
popsáno i několik případů, když na Vranově hořelo a právě přivolání včasné pomoci pro
hašení ohně bylo zásluhou zmíněných nočních hlídek. Podle obecního protokolu (dnes
zápisu) ze dne 25. 6. 1911 se OZ usneslo požádati Moravský zemský výbor o prodloužení
lhůty k založení Dobrovolného hasičského sboru v naší obci z důvodů finančních (obec se
finančně vyčerpala stavbou silnice) a na vybavení sboru nebyly peníze. Konečné
rozhodnutí padlo na schůzi OZ dne 22. 6. 1913. Bylo schváleno založení SDH na Vranově
a byly též přijaty peněžní dary pro nově založený hasičský sbor. Tehdejší pan starosta
obce, p. Karel Holešovský č.p.66, svolal na neděli 11. července 1913 do „Obecního domu“
(radnice) ustavující schůzi Sboru dobrovolných hasičů. Spolehlivě nelze uvést, jak tenkráte
tato schůze probíhala, avšak zcela určitě je známo, že na ní bylo přítomno 50 vranovských
občanů a za činné členy právě založeného SDH se ihned přihlásilo 28 mužů. Prvním
starostou sboru byl zvolen i současný starosta obce pan Karel Holešovský, náčelníkem
radní pan František Holešovský, jednatelem pan Karel Svanovský a podnáčelníky pánové
Havel Šebela a Václav Kolařík. Ihned prý byla zakoupena ruční stříkačka i celá výstroj pro
hasičský sbor, vše nákladem 4 500 korun. A víte, vážení čtenáři, co bylo na tehdejší
mimořádné dějinné události nejpodstatnější? Za prvé - SDH na Vranov vlastně vznikl ještě
před I. světovou válkou (1914-1918), kdy naše historické země (Čechy i Morava) patřily do
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Rakouska-Uherska a vlastní založení spolku SDH mělo velký nádech vlasteneckého
uvědomění i opravdové národní solidarity a za druhé to byla ryze humánní myšlenka
hasičského sboru – dobrovolné pomoci bližnímu, sousedovi, přátelům bez nároku na
odměnu, mnohdy i s nasazením vlastního života při záchraně lidí i majetku při hašení
ohně, záplavách, lesních požárech i jiných tragických událostech, které nastaly. Opravdové
nadšení pro práci ve sboru zavládlo mezi všemi jeho členy již v roce 1921, kdy bylo
nákladem 40 tisíc korun zbudováno hasičské skladiště vedle obecního domu a v r. 1932,
kdy byla zakoupena i motorová stříkačka Mercedes-Benz. O záslužné práci členů SDH na
Vranově i úspěších v minulosti a současnosti i o konkrétních jménech by se dalo napsat
ještě hodně, ale přenecháme tento úkol vranovskému SDH, který tak hodlá učinit
v nastávajícímu výročí svého založení. Nám zbývá přání pro všechny členy sboru do
budoucna: „Nechť Vaše záslužná práce pro naše spoluobčany se stane i Vaším krédem
ve Vaší neúnavné činnosti.“
Jaroslav Nedoma
obecní kronikář

FARNÍ OKÉNKO
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Naši milí z Vranova,
zase se vám hlásíme z „Vranovského kopečku“ a chceme se s vámi podělit, co je u nás –
na faře a v Duchovním centru nového.
Je teď zima a lidem se asi moc nechce vyjíždět ven, a tak i našich akcí je méně. Ale
v polovině ledna náš dům ožil. Přijelo asi 60 lidí z celé republiky a ze Slovenska. Byli to
především ctitelé Panny Marie a prožili u nás víkend – společných modliteb, bohoslužeb,
setkání. Bylo to moc krásné.
Teď chystáme program, který má takový zvláštní název: „Vnitřní uzdravení“. Většinou
máme všichni zkušenosti s tělesným zdravím, když nás něco bolí nebo trápí. Ale také naše
duše a naše srdce mohou být zraněné, protože ty jsou daleko křehčí, než tělo, snadněji se
mohou poranit. Špatnými vztahy, nepřátelstvím, neodpuštěním, tvrdým slovem, něčím, co
jsme udělali druhému nebo zase jiní nám... A je dobré přijít s tím vším před Pána Boha,
protože on nás stvořil a zná dokonale náš život – a chce, abychom byli lidé šťastní,
radostní, pokojní, to znamená vnitřně zdraví. A tak mu budeme otevírat svůj život, svá
bolavá místa, on ví, kam má přijít a uzdravit nás, nebo lépe řečeno, uzdravovat nás den po
dni. Po všechen čas, který nám dává. A tento „proces“ je postupný, a při takovém
společném setkání může začít. Budeme poslouchat čtení z Písma, různé přednášky,
modlit se spolu, besedovat, sdílet se.
Některé programy v našem Duchovním centru jsou pravidelné. Je to např. setkání
mládeže, které zde bývá každou druhou sobotu v měsíci, a teď bude 8.února. Přijíždí asi
50 mladých lidí z celé republiky, někteří pravidelně, jiní občas. Tento rok si povídáme o
naší víře. Je to něco, co mladé zajímá. Jsou buďto věřící nebo hledající a ptající se
konkrétně, jak žít a uskutečňovat svou víru v prostředí, kde jsou. Vždy pracují v malých
skupinkách, velice živých. Minule se např. mluvilo na téma: „Co vykonal Bůh v mém
životě?“ Je úžasné, kolik chuti a odvahy je v mladých studujících na učňovských, středních
nebo vysokých školách, bydlících v internátech nebo už pracujících v nejrůznějších
prostředích. Při setkáních se společně modlíme a zakončíme je vždy mší sv. Tak mohou
tito mladí prožít volný víkend nebo volnou sobotu trochu jinak, než tomu bývá u jejich
vrstevníků.
Pravidelně se setkáváme na čtvrtečních katechezích, vždy druhý čtvrtek v měsíci od 18
hod. (příští setkání bude 13. 2.) Nazvali jsme je „Návraty ke kořenům“. Je to opakování a
lepší pochopení toho, v co vlastně věříme, vyslovujeme-li slova: „Věřím v jednoho Boha“.
Tento program se docela „chytil“, přijíždějí lidé i z Brna a samozřejmě z Vranova a okolí.
Koncem února se u nás setkají manželské páry, které se rozhodly adoptovat dítě.
Vzdělávání těchto manželských párů vede společnost TRIALOG a je u nás už také
pravidelné.
Ještě bychom vám všem – resp. dětem s rodiči nabídli dětské mše sv., které probíhají
každý druhý pátek v kostele v Lelekovicích – nejbližší se koná 7. 2. v 18 hodin. Děti mají
tyto bohoslužby moc rády, protože mají všechno „přeloženo“ do své řeči a za šikovnost při
splnění domácího úkolu jsou odměněni Šikovňáskem a za hezké chování Hodňáskem.
Blíží se měsíc únor, a mnozí z vás ví, že začíná svátkem Hromnic. Je to den, kdy si
připomínáme, jak Josef a Maria přinesli Ježíše do chrámu, aby ho podle Mojžíšova zákona
obětovali Hospodinu. Tehdy v něm dva spravedliví lidé – Simeon a Anna poznali Mesiáše.
Simeon mluvil o Ježíšovi jako o „Světle k osvícení pohanů a lidu Izraele“. Ježíš je tedy
světlem, sám o sobě řekl, že je světlo světa a že i my máme být světlem pro ostatní. Proto
se ten den světí svíčky - hromničky. Vzpomínáte si, jak se doma zapalovala hromnička,
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když přišla bouřka, nějaké trápení anebo když někdo umíral? Posvěcená hromnička nám
připomíná Boží světlo a teplo, které se chce dávat všem lidem. Když hromničku zapálíme
a s důvěrou se modlíme, Boží moc nás chrání od zlého.
Takže – všechny vás zveme na kteroukoli z našich akcí, budeme skutečně moc rádi, když
přijdete. Myslíme si, že od pokoje v našich srdcích, v našich rodinách, v sousedských
vztazích závisí pokoj a pohoda v celé naší obci, v našem národě a na celém světě.
Vaši

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

ŠKOLNÍ LIST

Nejdříve snad vše nejlepší do nového roku Vám všem přejí všichni, kteří se denně vídají
ve školních zařízeních Vranov. Od nového školního roku jsme se staly jedním právním
subjektem a věříme, že práce a celkový jednotný přístup k vedení dětí od tří do dvanácti let
bude přínosem především pro všechny děti. Doufáme, že právě děti z MŠ posílí naši
mimoškolní činnost závodního plávání.
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V minulé sezóně byl bezesporu nejúspěšnějším závodníkem Martin Pesler, který v prosinci
na mistrovství republiky devítiletého žactva v Kladně vystoupil dvakrát na stupně vítězů.
Získal druhé místo na 50m prsa časem 0:46,3 a místo 3. na 50m kraul časem 0:36,4.
Děkujeme jemu i rodičům za vstřícný přístup k dennímu trénování a reprezentaci, školy,
oddílu a obce.
Letošní sezónu jsme zahájili účastí na závodech
v Hustopečích, kde se poprvé v plaveckém světě
představili naši nejmladší závodníci. Klárka Netolická,
Deniska Skácelová, Honzík Svítil a Martin Jetelina.
Chyběl pouze Jarda Charvát, který sjížděl svahy
Jeseníků. Mezi zúčastněnými byli i dorostenci a žáci
z naší školy:
Tomáš Nedoma (3 krát první místo), Kristýna Černá
(1 krát první, druhé a třetí místo), Markéta Krčálová (
1 krát třetí místo), Lucie Jetelinová, Tereza
Dvořáková a Maruška Peslerová (1 krát první a 1krát
druhé místo).
V letošní sezóně dálkového plavání 2003 jsem si dali
nelehký úkol. Rádi bychom navázali na 13. místo
z sezóny 2002 a zařadili se mezi deset
nejúspěšnějších oddílů v Českém poháru v dálkovém
plavání.
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Věříme, že nás všichni podpoříte a především rodiče prosíme o shovívavý přístup
k víkendům i dnům volna, které trávíme ve vodě. Víme, že bez rodičovské podpory,
tolerance a ochoty by děti nemohly své koníčky dělat bezstarostně a s nadšením, které
bezesporu k adrenalinovým sportům patří.

Mgr. Zuzana Černá
ředitelka školy

INZERCE
SALON RADKA
Radka Omastová
Bažinka 6
664 00 Brno – Útěchov
tel. : 541239080
mobil: 605262024

Provozní doba:
Pondělí – pátek
Sobota:

8 – 20 hod
8 – 12 hod

Nabízíme:
•
kosmetika – líčení
•
manikůra – P.shine
•
pedikůra
•
klasické masáže
•
rehabilitace
•
vizážistka – barevná typologie
•
modelace nehtů
Na vaši návštěvu v Salonu Radka se těší majitelka Radka Omastová a kolektiv
zaměstnanců.
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