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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 5/2002

ÚVODNÍ SLOVO

Jak to bylo a dopadlo
Volby konané 13 - 14. listopadu 1998 za účasti 69,9% voličů rozhodly
následovně:
ODS 40,1% zastupitelé ing.Otakar Nečas, ing.Marek Juha, ing.Miloš Netolický
KSČM 21% zastupitelé Zdenka Slavíková, RSDr.Karel Holešovský
RSČR 19,6% zastupitelé Josef Šebela, Jindřich Skácel
ČSSD 19,2% zastupitelé ing.Petr Nehyba, Jan Vyhlídal – svého postu se vzdali
a zastupiteli se stali Vladimír Holešovský a ing.Martin Pavelka
Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo
dne 28.11.1998 za účasti cca 60 občanů zvolení zastupitelé složili slib a následně
byl zvolen:
starosta obce ing.Otakar Nečas
zástupci starosty Josef Šebela a RSDr.Karel Holešovský
předseda finanční komise ing.Marek Juha
kontrolní komise ing.Martin Pavelka
stavební komise ing.Miloš Netolický
sociální komise Zdeňka Slavíková
pořádková komise Josef Šebela
kulturně – školská komise Jindřich Skácel
a člen Vladimír Holešovský
Za uplynulé čtyřleté funkční období došlo ve složení zastupitelstva k některým
změnám a to za ing.M.Pavelku (ČSSD) nastoupila Bc.Kateřina Pavelková
a za ing.M.Netolického (ODS) Mgr.Zuzana Černá.

5/2002

1

V návaznosti na nový zákon o obcích 128/2000 Sb. s nabytím účinnosti dnem
voleb do zastupitelstva krajů v listopadu 2000, došlo ke změně, byly zrušeny
komise a ustanoveny výbory – Finanční výbor (předseda ing.Marek Juha)
a Kontrolní výbor (předseda Jindřich Skácel). Ostatní výbory ani komise nebyly
ustanoveny, otázkami sociální oblasti byla pověřena Zdeňka Slavíková a
stavebními otázkami ing.Jiří Lavický, jako externí pracovník.
Již v počátku nástupu zastupitelstva bylo dohodnuto „bez partajničení dělat vše pro
obec a pro občany“. Ve své podstatě se to podařilo dodržet a naplnit.
To neznamená, že nebyly rozepře, rozdílné pohledy ne věc atp. Závěrem však
vyplynula shoda v rámci věci.
Za čtyřleté funkční období bylo uskutečněno:
20 veřejných zasedání (převážně v sále OD)
5 besed s občany
136 pracovních zasedání
Ke škodě věci se veřejná zasedání – až na vyjímky – nesetkala s adekvátní účastí
občanů. Obdobně tomu bylo na besedách.
Obecní zastupitelstvo (dnes Zastupitelstvo obce) muselo řešit řadu následných
kroků na základě změn v legislativě např. zákona:
106/1999Sb o svobodném přístupu k informacím
128/2000Sb o obcích (obecní zřízení)
129/2000Sb o krajích (krajské zřízení)
256/2001Sb o pohřebnictví
185/2001Sb o odpadech
a řadu dalších včetně přijatých novel zákonů (např. Zákon o odpadech byl
změněn 3x).
Zásadní otázkou byla nastolena „reorganizace státní správy“ to znamená přiblížit
ji občanovi.
U nás to znamenalo po odmítnutí první verze Blansko (v pořadí druhá,
již v roce 1939 to obecní zastupitelstvo kategoricky odmítlo).
V řešení zůstává připojení obce k městu Brnu jako městská část. Má to svá pro
i proti. Pokud bude tato otázka nastolena v zájmu obce a většiny občanů bude
řešena po následujících komunálních volbách.
V současné době jsme zařazení pod město Šlapanice s detašovaným
pracovištěm v městě Brně.
Obecní zastupitelstvo přijalo „Programové prohlášení“ v lednu 1999, které ve své
podstatě bylo naplněno. To lze dokumentovat dosaženými výsledky.
RSDr.Karel Holešovský
místostarosta
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OÚ INFORMUJE

Co se vlastně ve volebním období 1998 – 2002 udělalo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce rozvodu elektřiny v obci, s tím související instalace nového
veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Schody v uličce Schodová
Zatrubnění dešťové kanalizace pod zdí hrobky
Zatrubnění příkopy na Lelekovské
Dokončení úprav „školního domku“
Osazení svodidel a zkolaudování otočky MHD
Vodovod
Odstranění „lesa“ sloupů v obci – pozůstatek po telefonu a rozhlasu
Oprava místní komunikace Alej – Poutní včetně úpravy pravé strany komunikace
a prodloužení kanalizace s vpustí v úseku od „10“ po hasičku
Pořízení kabelové televize včetně obecního infokanálu
Distribuce obecního zpravodaje do každé domácnosti
Zpracování územního plánu obce a dokumentu „Program obnovy venkova“
Vybavení OÚ PC technikou, archívem
Pokračování v úpravách hřbitova
Vybudování systému separace odpadů
Úprava prostoru „Studýnka“ a kolem rybníka
Úpravy Obecního domu – rozvod vody, jeviště, římsa nad vchodem, sklad
v suterénu
Přemístění plynové středotlaké trubky u schodů pod Obecním domem
Vypracování projektové dokumentace splaškové kanalizace
Spolu s Lelekovicemi a Českou založení svazku obcí „Ponávka“

Jde o výčet jen některých úkolů, které se realizovaly v uvedeném období. Leckterý
čtenář může doplnit tento výčet dalšími a nutno i přičíst „úkoly všedního dne“.
K bodům, které považuji pro obec za stěžejní bych se vrátil :
•

•
•

•

Vodovod – obec se celá desetiletí snažila zabezpečit pro občany dostatek
kvalitní pitné vody, snad i díky tomu se podařilo dílo za 12mil.Kč vybudovat.
Z těchto peněz dala obec 3mil.Kč, stát nevratnou dotaci 5mil.Kč a bezúročnou
půjčku 4mil.Kč., kterou bude obec ve výši 0,4mil.Kč ročně do 2011 splácet.
Územní plán a Program obnovy venkova – absence těchto dokumentů
by odsunovala obec v systému státních a evropských dotačních programů na
druhou kolej.
Rekonstrukce rozvodu elektřiny po obci – jistě vzpomenete na pana Jaroslava
Vaňka, předsedy stavební komise druhé půlky osmdesátých let. Již tehdy obec
žádala ( sám jsem s ním tenkráte vedl jednání s JME ) provedení rekonstrukce
elektřiny, nyní dotaženo do konce a na výpadky a poruchy se vzpomíná u píva.
Televizní kabelovka s infokanálem, vydávání Zpravodaje – tím se obec
posunula na horní příčky hodnocení a umožňuje podat informace blíže občanům
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•

•

•

Separace odpadů a celý systém odpadového hospodářství – nejen, že obec
má v tomto vysoký kredit, hodnota je především ve vlastním občanském
uvědomění a pocitu zodpovědnosti vůči svému okolí, přírodě, prostředí v němž
nyní žijeme, ale ve kterém budou žít i naše děti.
Založení svazku obcí „Ponávka“ – čin, jak se dnes ukazuje, velice prozřetelný,
neboť dává sdruženým obcím větší váhu a možnosti jednání v obecně
prospěšných věcech. Konkrétně již při řešení výše uvedených „odpadů“, získání
dotací pro rozvoj turistiky a rozvoj mikroregionu ( 3x za dobu existence ), jako
pozitivní síla jsme vnímáni při přípravě kanalizace a integrovaného dopravního
systému.
Vyjadřuje vůli občanů překonat bariery zahleděnosti do sebe a udělat i pro své
okolí,sousedy něco pěkného, když pomineme stěžejní věci typu doprava,
kanalizace atp., např. „den Ponávky“, vánoční koncert, postupné osazování soch
podél cest.
Vybavení OÚ PC technikou – efektivní a účinné vedení administrativy obce je již
prakticky bez této techniky a jejího praktického ovládání obecním úřadem
v dnešní době nemyslitelné. Již jsme nestihli, ale je velice žádoucí pořídit
videorekordér pro možnost vysílání natočených zpráv v infokanálu.

Tolik asi ke krátkému zamyšlení nad věcmi, které se pochopením „týmového“ systému
práce jednotlivými členy zastupitelstva podařilo udělat.
Samozřejmě je řada věcí, které se udělat nepodařilo. Nejbolavější – dle připomínek
občanů – se jeví rekonstrukce místních komunikací a chodníků. Toto a další ze stolu
shozeno nebylo, bylo obsahem přílohy (=zásobníku prací) obecního rozpočtu každého
roku, bohužel možnosti rozpočtu jsou omezené a je nutno pečlivě zvažovat priority ve
vydávání peněz.
Připomínám, že podrobnosti k dění na obci je možno získat znovupřečtením předchozích
Zpravodajů.

Proměny Vranova
O tom, že klima na Vranově není škodlivé svědčí následující. I když se na tom obec přímo
nepodílela, přesto svým jednáním a postojem přispěla ke stavbě nebo obnově :
•
Komplex kláštera a hrobky
•
Budova č.p. 10
•
Provozní budova KOBRO
•
Výstavba RD u Myslivny, naproti DD, Kateřinská, nad otočkou MHD, Příhon,
u Knihy
•
„Klímova“ kavárna
Doufáme, že postupným ( na finančních možnostech závislým ) dobudováním a obnovou
infrastruktury se podaří v obci zajistit příjemné a kultivované prostředí, kde budou lidé rádi
žít a kam se budou rádi vracet.
Několikráte bylo v minulých číslech a infokanálu poděkováno občanům, kteří mimo rámec
svých povinností sami přišli a pro obec mnohé záslužně udělali. Znovu děkujeme a jsme
názoru, že i toto je jedna z rýsujících se proměn Vranova, z hlediska lidského
nejvýznamější.
ing.Otakar Nečas
starosta
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Hospodaření
Vážení spoluobčané,
Poslední čtyři roky jsem měl jako předseda finančního výboru (dříve finanční komise)
možnost podílet se na finančním řízení obce. Cílem bylo dosáhnout úspory v běžných
výdajích obce a tyto úspory použít na cílené investice.
Výsledkem jsou tyto akce, které byly realizovány:
1. 0,250 mil. Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení
2. 1,817 mil. Kč
Televizní kabelový rozvod včetně rekonstrukce obecního
rozhlasu
3. 2,956 mil. Kč
vlastní zdroje na vybudování obecního vodovodu z Útěchova
(celkové náklady byly 11,824 mil. Kč, půjčka na 10 let = 4,138 mil. Kč, státní
dotace = 4.730 mil. Kč)
4. 1,071 mil. Kč
příspěvek na MHD (celkem za 4 roky)
Hospodaření v číslech za poslední volební období vypadá tedy následovně:
rok
1998
1999
2000
2001
2002
Celkem

příjem
3036
7163
13770
3790
3416

výdej
3305
3678
16538
3934
2739

v tis. Kč

výsledek
-269 Kč předchozí zastupitelstvo
3 485 Kč
-2 768 Kč
-144 Kč
677 Kč 1 ÷ 9 /2002
981 Kč

Myslím, že s tím málem, se kterým obec hospodaří se podařilo za poslední volební období
udělat hodně.
ing. Marek Juha
předseda finančního výboru

Něco málo k financím
Často je předmětem diskuzí a dotazů občanů:
…. Proč neuděláme chodníky jako v České, Lelekovicích….
…. Proč nezbudujeme,….neopravíme,….nevybavíme,….atp.
odpověď je snadná a krátká – nejsou peníze. Občan samozřejmě vytáhne trumfa….
a co na tom úřadě děláte, tak je shánějte!!!
Myslím, že každý člen ZO zúčastňující se pravidelných týdenních porad může říct, že
možnosti dané legislativou jsou vyčerpány, pohledávky minimalizovány na maximálně
tisíce korun ( z předaných desetitisíců ).
Abychom se dostali do reálu, nutno srovnávat stejné kategorie ( lopatu s bagrem nelze ),
obec Česká je s Vranovem srovnatelná, mají cca 650 obyvatel.
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Takže srovnávejme:
….má Česká školu?….má Česká MHD, kterou si platí?….má Česká školní jídelnu?….má
Česká hřbitov?….má Česká 4km místních komunikací?….má Česká státní půjčku, kterou
musí každý rok splácet?….má Česká hasiče?
Odpověď znáte sami – ne!!! Toto jednoduché ne presentuje cca 1mil.Kč/ročně. Pěkný
peníz, za který se dá hodně pořídit, zvláště násobíme-li roky.
Závěr?? Toto je cena za „nadstandart – luxus“, který Vranov oproti ostatním má.
ing.Otakar Nečas
starosta

Jak jsme řešili sociální otázky
Přestože podle nového zákona byly k 1.lednu 2001 zrušeny sociální komise při Obecních
úřadech, nebyla u nás sociální problematika opomíjena.
Sice jsme malá obec, ale stále je v této oblasti co řešit. Byli jsme nápomocni všem
občanům, kteří o pomoc požádali.
Řešili jsme osobně i písemně vyřizování žádostí pro slevy na telefony, ortopedické
pomůcky, sociální dávky atd. Složitější vyřizování bylo o umísťování našich občanů
do Léčeben dlouhodobě nemocných a do Domovů důchodců. Přes tuto složitost se nám
dařilo a vyřízení žádostí netrvalo nikdy dlouho. Nacházeli jsme velké pochopení v LDN
v Zastávce u Brna, v Brně a DD v Černé Hoře.
Běžně a včas byly osobně i písemně vyřizovány žádosti, dotazy od soudů, policie,
oddělení péče o rodinu a dítě, referátů zdravotnictví a soc. věcí v Brně, Kuřimi, Blansku.
Dále jsme úzce spolupracovali s paní notářkou pro Brno – venkov a s obvodním lékařem
MUDr. Pospíšilem.
Občané, kteří jsou nyní ve zdravotních zařízeních o naší obci vědí prostřednictvím našeho
obecního zpravodaje, který jim pravidelně zasíláme. Nezapomínáme na ně ani
o narozeninách, významných svátcích v roce, kdy jim zasíláme písemná blahopřání.
Vždy smutné pro nás je úmrtí našich občanů. Rodinám zasíláme kondolenci, abychom
pomohli alespoň trochu zmírnit jejich bolest nad ztrátou nejbližších.
K radostnějším událostem patří narození dětí, kdy rodiče také obdrží od zastupitelstva
písemné blahopřání.
Dále oslavy jubilantů. Od 50 – 70 let každý občan obdrží písemné srdečné blahopřání
od pana starosty. Občané od 70 let kromě přání osobně obdrží kytičku a dárkový balíček.
I když v poslední době někteří občané odmítli tuto pozornost od obecního úřadu, jejich
přání jsme respektovali. Tuto tradici v žádném případě nehodláme zrušit. Jsme
přesvědčeni, že naši starší občané si pozornost od obecního úřadu plně zaslouží. Také jim
tímto připomínáme, že o nich víme, a že si jich vážíme.
O sociální problematice by se dalo hodně napsat. Někdy se však nedá psát vše, poněvadž
se jedná u některých jednotlivců o vážnější a citlivější problémy. Z těchto důvodů
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zachováváme diskrétnost a těší nás každý, v klidu vyřešený problém ve prospěch
jednotlivce.
V závěru bych se chtěla zmínit, že od roku 1990 do dnešní doby nedošlo k žádnému
vážnému střetnutí při osobních návštěvách v rodinách mezi občany a zastupitelem obce,
co se týká sociálních problémů. Vždy došlo k vyjasnění problémových záležitostí
a vzájemné shodě. Velmi si vážíme, že naši občané měli zájem v klidu s námi různé jejich
problémy projednat.
Vzhledem k dlouholetému působení při řešení problémů v sociální oblasti doporučuji,
aby se touto vážnou a velmi citlivou záležitostí zastupitelstvo obce
i nadále zabývalo. Radu a pomoc naši občané potřebují. Nikdo z nás neví, kdy a do jaké
mimořádné problémové situace se ve svém životě může dostat.
Zdenka Slavíková
členka zastupitelstva obce

Práce kontrolního výboru za volební období
Podle nového zákona byl změněn název Kontrolní komise na Kontrolní výbor
a to k 1.1.2001.
Výbor pracoval ve složení: Jindřich Skácel – předseda, členové Vladimír Holešovský,
Zdenka Slavíková – zastupitelé obce a Ing.Hynek Pavelka za občany.
Úkoly výboru ukládalo zastupitelstvo. Jednalo se převážně o překontrolování finančních
dokladů – faktur, účetních dokladů atd. Kromě toho výbor dohlížel na majetek obce,
prováděl inventarizaci veškerého majetku a podával návrhy k odpisu při opotřebování
nebo poškození.
Členové výboru se scházeli podle potřeby, z jednání byl vždy pořízen zápis do příslušné
úřední knihy. Uložené úkoly byly vždy včas splněny a zastupitelstvo bylo o výsledcích
informováno na pracovních zasedáních.
V závěru bych chtěl všem členům výboru upřímně poděkovat za ochotu a kladný přístup
při plnění uložených úkolů.
Zárověn bych chtěl nově zvolenému zastupitelstvu popřát hodně úspěchů v jejich práci.
Jindřich Skácel
předseda Kontrolního výboru

Z NAŠÍ MINULOSTI
O počátcích školství (r.1785) a první školní budově (č.p.2) na Vranově jsme se krátce
zminovali v obecním zpravodaji již v předešlých letech. Nyní se seznámíme s touto školní
historií z doby pozdější.
Vzhledem k tomu, že i před rokem 1885 se zvyšoval v obci nejen počet občanů, ale také
dětí (žáků) chodících do školy, začínaly s tím problémy zvláště se školou. Tato situace
byla natolik neúnosná, že takový počet žáků (80) mohla pojmout jen místnost v obecním
hostinci (č.p.24 – KD), kde se bohužel vyučovalo. Tato skutečnost byla nadřízeným
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orgánem školy – „Zemskou školní radou“ – tolerována s tím, že se obec postará, aby se
na Vranově co nejdříve postavila nová budova školy.
Naše obec však neměla tolik finančních prostředků na stavbu této školní budovy.
Zastupitelstvo obce teda vyslalo tříčlennou delegaci vedenou správcem Anderkou
z Pozořic do Lednice – sídla knížete Jana II. Z Liechtensteinu, kde jej žádali o pomoc při
stavbě školy. Kníže při jednání přislíbil, že pro naši obec nechá postavit novou školní
budovu zcela na své vlastní náklady s tím spojené.
Stavbu provedli ve dnech 6.5. – 6.10.1885 brněnští stavitelé Weiss a Pancíř podle plánů
olomouckého architekta kardinála Gustava Meretty za 23 tisíc zlatých. Notářskou listinou
datovanou dne 12.11.1894 daroval kníže Jan II. Školní budovu i se zahradou obci Vranov.
Zahledíme-li se na dnešní školní budovu (č.p.85), která je stará prakticky již 117 let,
musíme uznat, že tato zdobí urbanistický ráz obce kolem kostela.
Spolky (dnes organizace) představovaly v každé obci společenskou i kulturní úroven
venkovského lidu. Stranou nezůstala ani naše obec. V roce 1888 byl založen první spolek
v obci čtenářsko – pěvecký „Moravan“ o deset let později to byl spolek s podobným
zaměřením „Pokrok“.
V roce 1911 byl na podporu školy a chudobných žáků založen „Dvouhaléřový“ spolek.
O založení dvou nejprestižnějších spolků v obci „Sboru dobrovolných hasičů“ a tělocvičné
jednoty „Sokol“ se více dozvíme z podrobnějšího výkladu až příště. Oba tyto spolky
(organizace) ve své existenci přetrvávají až do dnešní doby.
Vždyt v příštím roce 2003 bude mít „Sbor dobrovolných hasičů“ 90 roků a „TJ Sokol“ 84
let od svého založení.
Jaroslav Nedoma st.
Obecní kronikář

INZERCE

SALON RADKA

pí. Radomíra Omastová
Bažinka 6, 644 00 Brno – Útěchov
Tel.: 541239080, mobil: 605262024
Kadeřnictví, kosmetika, klasické masáže, pedikúra – manikúra,
vizážistika – barvové poradenství, rehabilitace

Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 20.00
So
8.00 – 12.00

ZPRAVODAJ VRANOV 5/2002 IV.ročník Ev.č. MK ČR E 10189
vydávaný Zastupitelstvem obce Vranov – neprodejné
redakční rada: RSDr. K.Holešovský, J. Skácel, Mgr. Z. Černá, J. Nedoma st., Ing. M. Juha
grafická úprava: M.Nečasová, uzávěrka 7.10.2002, vydáno nákladem: 300 výtisků

Uzávěrku příštího čísla 6/2002 stanoví nové zastupitelstvo
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