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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 3/2002

ÚVODNÍ SLOVO
Volby do poslanecké sněmovny
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat ve dnech
14. – 15. června 2002.
V naší obci je ustanoven jeden volební okrsek.
Volební místnost bude v sále Obecního domu.
Volby se konají v pátek 14. června 14.00 – 22.00 hod
v sobotu 15. června 8.00 – 14.00 hod
Volič musí prokázat svoji totožnost a českou státní příslušnost a to
platným občanským průkazem nebo pasem.
Byla ustanovena Okrsková volební komise (OVK), která má 7 členů a
zapisovatelku. První zasedání komise (ustavující) se uskutečnilo
22.5.2002.
30.5. – 7.6.2002 je doba pro podání žádostí a převzetí voličského
průkazu (v případě volby mimo naši obec).
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Do 11.6.2002 budou dodány voličům hlasovací lístky.
Ze závažných - zejména zdravotních – důvodů, může volič požádat
OÚ nebo OVK, aby mohl volit mimo volební místnost. V takovém
případě OVK vyšle své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
Využijme své volební právo a zúčastněme se voleb!

OÚ INFORMUJE
Připojení obce k Brnu
„Ve Vranově vzniká spor, zda se má obec připojit k Brnu.“ Tak byl nadepsán
článek v novinách Rovnost v sobotu 18. května.
O žádný spor nejde. Na základě usnesení ZO byl zaslán dopis adresovaný
Zastupitelstvu města Brna, ve kterém byly shrnuty postupové kroky přípravy
reorganizace státní správy, vzniku pověřených obcí III a k nim přiřazených
ostatních obcí, dále základní údaje charakteru obce. V závěru požadavek o
posouzení možnosti připojení naší obce k městu Brnu. Dopis byl zaslán (na
vědomí) hejtmanovi Jihomoravského kraje (Jmk) a přednostovi Okresního úřadu
Brno – venkov.
V odpovědi – v dopise ze dne 20. května 2002 primátor města Brna Petr Duchoň
mimo jiné uvádí, že záležitost byla projednána v Radě města Brna, byla
provedena právní analýza, ze které vyplynulo množství kroků včetně
legislativních, které by musely být provedeny. S ohledem na podzimní komunální
volby pak do konce července t.r.
V závěru uvádí, že jde o závažnou záležitost, která vyžaduje uvážlivý přístup
a zhodnocení všech skutečností a vyřešení problémů s tím spojených.
S ohledem na krátkou dobu (asi 2 měsíce) navrhuje pokračovat v jednání po
schválení nových právních předpisů pro oblast veřejné správy a zvolení nových
zastupitelstev.
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V dopise hejtman Jmk ing. Stanislav Juránek mimo jiné píše, že naši krásnou
obec dobře zná. Reorganizaci státní správy je třeba řešit z hlediska spádovosti a
dopravní obsluhy co nejjednodušší a nejpohodlnější cestou pro občany, kterým
má sloužit. Zařazení obce pod Šlapanice s detašovaným pracovištěm v Brně
považuje za výhodné. Má-li většina občanů zájem stát se jednou z městských
částí Brna, je třeba tomuto názoru přihlédnout a brát ho vážně. V závěru nám
přeje moudrost při rozhodování o budoucnosti obce a nalezení správného
rozhodnutí ku prospěchu všech obyvatel obce Vranova.
PS: Ve dnech 17. – 21. května se stala tato záležitost pozorností mediálních
prostředků v oblastních zpravodajstvích.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. května danou záležitost
projednalo
a ztotožnilo se závěrem primátora města Brna, tj. řešit tuto otázku až po volbách,
v novém zastupitelstvu, pokud to bude zájem většiny občanů.
RSDr. Karel Holešovský
místostarosta

Military show Vranov 2002
Dá se říct, že se pomalu stává tradicí pořádat na Vranově v areálu motokrosu
mezinárodní setkání historických vojenských vozidel včetně bojových ukázek.
Letošní „Military show Vranov 2002“ je zařazena jako doprovodný program
„Brněnského kulturního léta“ na 21. – 22.června a bude takto prezentována
v propagačních materiálech připravovaných Magistrátem města Brna.
Akce má již své místo, tak jak bitva u Slavkova (Tvarožné) nebo u Ořechova,
v pravidelně vydávaném kalendáři kulturních a společenských akcí okresu Brnovenkov.
Po projednání s náčelníkem generálního štábu armády ČR Ing. Šedivým bude
součástí programu i samostatné vystoupení – ukázka výcviku, dovednosti,
simulace bojového střetnutí vybraných jednotek naší armády konkrétně
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1. mechanizované divize pozemních sil včetně předvedení soudobé
techniky, v pátek v programu pro školy v republice vůbec poprvé s použitím
vrtulníku.
Účast historických jednotek je přislíbena z Francie, Švédska, Německa a
Slovenska.
Předešlá setkání byla velice kladně hodnocena v tisku ( Rovnost, Mladá fronta ),
zimní ukázku uvedla jak v regionálních tak i v celorepublikových kulturních
zprávách Česká televize.
Proč to děláme?
Snahou je dát Vranovu nějakou aktivitu, kterou by se dostal do širšího podvědomí
veřejnosti s atraktivním programem přitažlivým pro návštěvníky.

„Pohled za nekonečno“
V sobotu 18.května byla v rámci „dne Ponávky“u lavičky za Knihou odhalena
socha „Pohled za nekonečno“.
Jde o aktivitu „Ponávky“ postupně vybudovat turisticky zajímavou stezku
osazenou zajímavostmi.
Je na místě poděkovat všem, kteří se na vzniku této zajímavosti podíleli. Rodina
Valáškova dala souhlas s umístěním na svém pozemku, ŠLP Křtiny poskytl
kvalitní dubovou kulatinu, Jan Novák provedl sochařské práce a parta přátel
pomohla při stavění
a usazení.
Program dne Ponávky pokračoval turistickým výšlapem kolem sochy „Lelkovače“,
kde se přítomní starostové „odlelkovali“, aby se jim v následujících dnech lépe
pracovalo,
do České, kde byla v Sokolovně uspořádána výstava prací umělců mikroregionu.

A opět odpady.
Ze zákona o odpadech, vyhlášky obce, Zpravodaje a médií je zřejmé, že systém
plateb od občanů je svázán s trvalým bydlištěm. Podle počtu trvale hlášených
občanů platí i obec svozové firmě. Jsou však případy, kdy je občan v obci trvale
hlášen, avšak tu nebydlí. Jak tyto případy řešit? Nutno si uvědomit, že tak jak
oblast důchodová, sociální, zdravotní
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i problematika odpadů je postavena na principu „kolektivní solidarity“. V praxi to
dle metodiky výpočtu výše poplatku za odpad dané zákonem znamená, oč méně
vybere obec z titulu poskytnutých úlev o to více zaplatí zvýšeným poplatkem na
osobu ostatní občané. Bude se jim to líbit? Budou chtít dotovat ze své kapsy tyto
úlevy? Zastupitelstvo obce nicméně posuzuje každou podanou žádost, dosud
však žádnou úlevu „nebydlícím“ z výše uvedených důvodů neposkytlo.
A jak jsme na tom s výběrem poplatku? Ač byly největší obavy z plateb chatařů
a chalupářů, nutno říct, že tito problematiku odpadů pochopili nejlépe a mají
zaplaceno všichni!!!!
Z trvale hlášených dosud nezaplatilo 50 občanů. Těmto je zaslán platební výměr
s připočtenou sankcí a dále bude postupováno jednotlivými kroky končící
exekučním příkazem.
Radost z toho nemáme, zatěžuje to administrativu a obecní pokladnu, jiná
možnost ale není, pokud to se zákony a ostatními občany myslíme vážně.
Ing. Otakar Nečas
starosta obce

Rozhodnutí
ZO schválilo Rozhodnutí č. 1/2002, které se týká podmínek, provozní doby a
poplatků k ukládání odpadů na hospodářském dvoře (HD).
HD slouží k dočasnému umístění stanovených druhů odpadů dle OZV č.
2/2002 příloha č.1.
Provozní doba je stanovena na sobotu v sudém týdnu od 10.00 – 12.00
hod.
Poplatky:
fyzické osoby, které mají uhrazen poplatek za KO dle OZV č. 2/2001 a
předloží doklad o zaplacení – zdarma. Ostatní, právnické nebo fyzické osoby
oprávněné k podnikání dle daného ceníku.
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Základní škola – právní subjekt
Změny v organizaci školství, přenos kompetencí v oblasti správy a řízení školy na
její ředitelství, byly motivační faktory přeměny naší školy v právní subjekt.
Pro obec představuje přiznání právní subjektivity škole vyčlenění finančních
prostředků na provoz školy a jejich převod na účet školy.
Otázky investičních akcí (generální opravy, rekonstrukce, údržba okolí školy)
zůstávají nadále v kompetenci obce ( vlastníka nemovitosti ).
Všechny ostatní hospodářské (zpracování mezd, odvody sociální správě,
zdravotním pojišťovnám, zákonné pojištění, ……) a organizační záležitosti
přecházejí do kompetence školy.
Škola tedy hospodaří jako příspěvková organizace s dvojím tokem
finančních prostředků.
Příspěvek na provoz školy zajišťuje :
1) obecní úřad z rozpočtu obce
(plyn, elektrická energie, voda, telefon, údržba a jiné drobné výdaje)
2) OkÚ referát školství Brno venkov
účelovou dotací na účet obce, která je školou čerpána v průběhu kalendářního
roku tak, jak je příspěvek poukazován na obecní účet. Slouží k úhradě
neinvestičních nákladů chodu školy, včetně mzdových prostředků.
Celková výše příspěvku na rok 2001 poskytnutá obcí ve výši 195.009,70 Kč
(schváleno na veřejném zasedání dne 12.3.2002 ) byla hrazena :
- finančním plněním ve výši 110.000,- Kč z účtu obce na běžný účet ZŠ
- zbývající část ve výši 85.009,70 Kč byla hrazena obcí přímo dodavatelům
věcných plnění, což není zachyceno v účetnictví ZŠ Vranov.
Účetnictví ZŠ Vranov za rok 2001 prošlo kontrolou finančního výboru obce
Vranov a kontrolou auditorské firmy.
Mgr.Zuzana Černá
ředitelka školy
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Pozvánka na MILITARY SHOW VRANOV 2002
Akce se koná 21. – 22. června 2002 v areálu „MOTOKROSU VRANOV“
Uvidíte:
• Vojenskou historickou techniku včetně „legendy tanku T-34“
• Současnou techniku armády ČR – „OT, BVP, houfnici DANA, tank T-72 a
další“
Pátek 21. června
• Vzdělávací program pro školy jehož součástí je bojová ukázka z roku 1944
a dynamická ukázka jednotek armády ČR s použitím obrněné techniky a
vrtulníku
• 17.00 propagační jízda vojenské kolony po trase Vranov – GLOBUS a zpět
Sobota 22. června – pro veřejnost
• 8.00 otevření areálu – burzy
• 10.00 odjezd kolony na propagační jízdu okolím
• 11.00 vystavení soudobé a historické vojenské techniky
• 12.00 bojová činnost jednotek armády ČR
• 14.00 „BAGRATION 1944“
• 15.00 přehlídka vojenských vozidel
• 16.00 „NORMANDIE 1944“
• 17.00 co umí vojenská technika v terénu
• 18.30 uzavření areálu
vstupné 60,-/osoba, děti do 130 cm 40,-, parkovné 10,Po oba dva dny budou přítomni zástupci rekrutačního střediska armády ČR
připraveni podávat informace a odpovídat na Vaše dotazy.

Z NAŠÍ MINULOSTI
Dnes se seznámíme s tím, jak a kdy se stavěly obecní cesty a silnice, které nás
prakticky propojily se sousedními vesnicemi. Hned na počátku je však třeba říci,
že než se tyto záměry naplnily, byly v naší obci jen úzké cesty a úvozy. Do
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sousedních Lelekovic prý vedl jen neschůdný chodník loukami kolem potoka
Ponávky. Od Vranovského kostela vedla cesta dolů úvozem k „Radnici“ č.p.24 a
dále přes soutok obou pramenů Ponávky na dnešní ulici Kateřinskou na tzv.
„Humna“ kde se rozdvojila směrem na Sv. Kateřinu a směrem k sedlákům (dnes
na Gruntech), dále kolem „Nesetku“ pod Kozlovce a dál pod polem do údolí
směrem k Šebrovu.
Jiná obecní cesta vedla od „Radnice“ (zmíněného úvozu) směrem nahoru
Březinou až na dnešní křižovatku u Myslivny.
Ještě i dnes na těchto původních cestách nalezneme kříže, které nám ukazují
kudy cesty vedly.
Již v roce 1864 se stavěla hlavní cesta z Brna na Vranov, která vedla po trase
dnešní silnice (jezdí zde autobusy MHD) avšak na Vranově u „Myslivny“ odbočila
vlevo a „Alejí“ pokračovala až ke kostelu. Starou původní cestu (poutní) můžete
spatřit, když půjdete značenou lesní cestou z Útěchova přes „Zavírák“ a kolem
kaple sv. Jana Nepomuckého ke kostelu. V pramenech je uváděno, že za
starosty obce pana Eduarda Filky č.p.37 (období 1904 – 1909) se v obci chystaly
nejdůležitější silnice. V roce 1904 začalo jednání o výstavbě silnice Vranov –
Lelekovice, v roce 1905 přípravy a konečně v roce 1906 byla stavba zahájena.
Největší problémy se stavbou této silnice byly však ve Vranově, kde bylo nutné
zrušit některé usedlosti, dvorky či zahrádky, které patřily k domům pod kostelem
na dnešní ulici Lelekovická. Poslední silnicí, která se započala stavět v roce
1911, byla spojnice Vranov – Šebrov. V roce 1914 z důvodů I.světové války byla
tato stavba přerušena a celá dostavba této silnice byla dokončena prakticky až
po roce 1920. Konečná bilance ukazuje, že od stavby první silnice k té poslední
uběhlo celých 56 let.
Jaroslav Nedoma st.
kronikář obce

Sdělení Redakční rady
Poslední čísla zpravodaje byly z technicko – organizačních důvodů doručeny opožděně,
kdy některé informace už byly po termínu, za což se tímto omlouváme.
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