Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
máme za sebou náročnou zimu, která byla po dlouhé době opravdu
krásnou ladovskou zimou se sněhem a mrazem, kterou si pamatujeme z našeho dětství.
Všichni jsme si za poslední dobu zvykli, že zima je jen v kalendáři a mnoho z nás zaskočilo
množství sněhu a otázka „kam s ním“. Obec má dlouhodobě zajištěnu zimní údržbu a já
musím na tomto místě pochválit všechny, kteří se na této údržbě podílí a zajišťují ji a obec
díky nim byla dostatečně schůdná a sjízdná.
Zima nám také ukázala nedostatky s likvidací dešťové vody a vody při tání sněhu, které
jsou na obecních komunikacích a soukromých pozemcích. Tak vzniká námraza na státní
silnici (pod Kejlovými poli, pod křižovatkou na Šebrov a u ulice Horní a v Sadech).
Ve všech případech jde o zasypání původních příkopů podél silnice, bez zajištění
zatrubnění a jímání vody. Všechny tyto úseky a případné další budou postupně upraveny
tak, aby se tyto „havárie“ nestávaly.
Během loňského roku se nám podařilo vybudovat nové parkoviště u hřbitova, které bude
sloužit návštěvníkům hřbitova a výletníkům tak, aby neparkovali na zastávce autobusu.
Tato zastávka bude letos také opravena a vznikne tzv. vjezdová brána (na zpomalení
dopravy, uprostřed silnice s oddělovacím ostrůvkem), aby auta od Útěchova vjížděla
do obce 50 km rychlostí a neohrožovala dopravu a chodce u otočky autobusů.
Otočka autobusů byla po loňské havárii proražené nádrže autobusu kompletně
zrekonstruována a místo asfaltu byla použita dlažba, včetně rekonstrukce celého podloží,
která půjde lépe udržovat. Součástí je také rekonstrukce křižovatky se státní silnicí, aby to
opravdu byla křižovatka a automobilisté si tuto křižovatku nepletli s parkovištěm.
Ke hřbitovu také v letošním roce dobudujeme chodník a veřejné osvětlení, včetně osvětlení
hřbitova, čímž zvýšíme bezpečnost chodců a také zamezíme vandalismu na hřbitově.
Pokračovali jsme také v budování přejezdových prahů na naše obecní komunikace
ze státní silnice. Chtěl bych tímto poděkovat Antonínu Holešovskému, který na vlastní
náklady vybudoval přejezdový práh na křižovatce silnice na Šebrov a ke knize.
Vzhledem k nedostatku míst v mateřské škole jsme rekonstruovali podkroví ve škole, kde
jsme v první etapě umístili předškolní oddělení mateřské školy, celkem 12 dětí, a v druhé
etapě připravíme druhou část podkroví pro využití základní školou. Součástí rekonstrukce
byla i nová kotelna v základní škole, která se již dlouhodobě potýkala se špatným
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provozním stavem, umístění dvou nových kondenzačních kotlů by mělo vést k další úspoře
energií ve škole.
Jedna z dalších velkých investic, která nás čeká v letošním roce, je dokončení cesty tzv.
Wavrečkové, která spojuje Žižkov a Březinu na hasičskou zbrojnicí. Zde je nutno
poděkovat všem majitelům pozemků přiléhajících k této cestě, že našli společnou řeč
a s obcí se budou podílet na dobudování této komunikace, tak aby splňovala všechny
technické parametry a mohli jsme jí zkolaudovat a řádně užívat.
Očekávám také, že na jaře zkolaudujeme a zprovozníme schody mezi výše uvedenou
komunikací a konečnou autobusu z hasičské zbrojnice, které byly vybudování díky
p.Zajícovi, za což jsme mu velmi vděčni.
Během pár týdnů nás čeká rozhodnutí z „Operačního fondu životního prostředí“, kde leží
žádost naší obce o získání dotace na vybudování kanalizace v obci, na kterou všichni již
netrpělivě čekáme.
V letošním roce budeme oslavovat 770. výročí vzniku poutního místa na Vranově,
připravujeme ve spolupráci s farou program těchto oslav, které se uskuteční během
vranovských poutí v září. K tomu výročí bude také vydána kniha o historii Vranova, jejíž
součástí bude i DVD mapující posledních 20 let života v naší obci.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, i těm, které jsem zde nejmenoval,
kteří se podílejí na rozvoji, kultuře a společenském životě naší obce.
Přeji Vám všem, ať si brzo začneme užívat jarních dnů.
Marek Juha, starosta obce
Obecní úřad Vranov zřídil v loňském roce za pomoci dotace z Evropské unie pracoviště
Czech POINT. ( Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).
Občané tedy mohou na obecním úřadě Vranov získat :
- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Rejstříku trestů
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis ze Živnostenského rejstříku
- Výpis z Bodového hodnocení z registru řidičů
Výše poplatků za poskytované služby je daná zákonem č. 634/2004 Sb. o Správních
poplatcích.

Oznámení – místní poplatky 2010
Do konce měsíce března 2010 je potřeba uhradit místní poplatek za odpad a psa.
Poplatek za odpad : 460,- Kč na osobu nebo objekt sloužící k individuální rekreaci
Poplatek za psa:
150,- Kč, za každého dalšího psa 220,- Kč
75,- Kč důchodci, za každého dalšího psa 220,- Kč
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Poplatky lze uhradit v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo převodem na účet
č. 2025038389/0800, variabilní symbol: odpad – 2010[číslo popisné]001, pes - 2010[číslo
popisné]002.
Obec Vranov a společnost NOEL, s.r.o. Hodonín upozorňují všechny uživatele kabelové
televize na změnu výše měsíčního účastnického poplatku, ke kterému dochází
v souvislosti s rozšířením programové nabídky o digitální vysílání a změnu sazby DPH.
Děkujeme za pochopení.

Oznámení ŠLP Masarykův les Křtiny
Letošní zima byla mimořádná nejen z pohledu dlouhotrvající sněhové pokrývky, ale i kvůli
extrémně silné ledovce, která způsobila poškození větví, vrcholků stromů a v některých
případech mohlo dojít i k narušení stability stromů. Je samozřejmé, že v lesních
rezervacích, které se zpravidla ponechávají samovolnému vývoji, je riziko pádu stromů
nebo jejich části ve srovnání s hospodářským lesem výrazně vyšší.
Pokud je narušení stability zjevné, budeme postupně tyto stromy těžit, aby se snížilo
nebezpečí úrazů v důsledku pádu stromů či jejich částí. Žádáme Vás však o trpělivost
s odstraňováním vývratů, neboť musíme současně plnit závazky plynoucí z obchodních
vztahů i zvážit nebezpečí rozvoje podkorního hmyzu v poškozených jehličnatých
porostech. Na základě provedeného průzkumu stavu lesa máme zpracován postup prací,
který ač je nám to líto, nemusí vždy odpovídat Vaší představě o ideálním řešení situace.
Budeme potěšeni, pokud se aktivně zapojíte do procesu „jarního úklidu lesa“ tím, že nás
na nestabilní stromy či větve upozorníte (e-mail: slp@slpkrtiny.cz) a taktéž tím, že se
nebudete vystavovat riziku závažného zranění vstupováním do porostů, v kterých těžba
probíhá nebo v nedávné době probíhala. Riziko úrazu představují především nalomené
větve jak v důsledku zatížení ledovkou, tak v důsledku těžby staticky narušených stromů
a dále pak neočekávaný pohyb vytěžených kmenů na skládkách dříví v důsledku zdánlivě
nepatrných sil, které můžete způsobit (častěji Vaše děti) i drobným pohybem či pouhým
usednutím na tyto skládky. Prosíme – nepodceňujte uvedená nebezpečí!
Abychom předešli nedorozumění v případě Vašich požadavků na zajištění pokácení
stromů či odstranění větví, které ohrožují nebo by mohly ohrožovat Váš majetek,
informujeme Vás o právní úpravě této problematiky. Zákon o lesích č. 289/1995 Sb. v §22
ukládá vlastníkům nemovitostí nebo investorům provést na svůj náklad nezbytně nutná
opatření k zabezpečení jejich majetku před škodami způsobenými existencí lesa.
Obdobnou povinnost v obecné rovině ukládá §417 Občanského zákoníku. K provedení
těchto nezbytných opatření je potřebný souhlas vlastníka lesa. V případě, že vlastník lesa
s rozsahem či charakterem nezbytně nutných opatření nesouhlasí, rozhodne orgán státní
správy lesů. Věříme, že vždy najdeme společně řešení bez potřeby „arbitra“.
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Máte-li pocit potenciálního ohrožení provozu na veřejných komunikacích pádem stromů či
větví, obracejte se na organizaci pověřenou správou a údržbou konkrétní silnice
„v ohrožení“. Podle rozsahu a charakteru příčiny ohrožení provozu společně se správou
silnic nalezneme řešení, jak situaci vyřešit.
Jaroslav Martínek, ředitel podniku
Výpis z 29. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 14.12.2009
Bod 1)
- Probíhá budování parkoviště u hřbitova
- Dokončeny práce na opravě otočky autobusu
- Obec Vranov se umístila ve třídění odpadu na prvních místech v soutěži “My třídíme
nejlépe“
- Vydání kalendáře obce Vranov na rok 2010, cena 100,- Kč
- Od 13.12. platí nový jízdní řád
Bod 2)
Starosta pověřuje provedením veřejnoprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace
ZŠ Vranov za rok 2009 za finanční komisi Andreu Černou a za obec místostarostku
Kateřinu Jetelinovou.
Bod 3)
Starosta obce přeložil dotační tituly na možnost získání dotace z JMK
- Oblast kultury a památkové péče na rok 2010 – obec Vranov podá žádost ve výši 500 tis.
Kč na vydání knížky a CD o obci Vranov
- Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje – obec podá žádost DT 4 – Oprava
a výstavba místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, veřejného
osvětlení a veřejného rozhlasu. Obec podá žádost na opravu místní komunikace Žižkov
ve výši 200 tis. Kč
- Program prevence kriminality – obec požádá na zbudování veřejného osvětlení ke
hřbitovu a osvětlení hřbitova a parkoviště u hřbitova
Bod 4)
Na obec Vranov byly podány žádosti od občanů na zřízení fotovoltaické elektrárny na
střechách a pozemcích u RD. Obec Vranov souhlasí s umístěním fotovoltaických článků
na střechách RD domů, případně garáží. ZO doporučuje obecnímu úřadu k těmto
žádostem zasílat doporučení k umístění fotovoltaických elektráren pouze na střechách
domů, případně na střechách garáží.
Bod 5)
Starosta obce předložil ke schválení první návrh scénáře na film o obci Vranov. ZO
schvaluje členění scénáře do jednotlivých okruhů. Průvodní slovo na DVD bude
namluveno profesionálem.
Bod 6)
Místostarostka předložila rozpočtové opatření č. 4 a 5/2009, které řeší přijaté dotace,
příjem příspěvku na ZŠ od obce Útěchov a dále výdaje na opravu otočky autobusu,
parkoviště u hřbitova.
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Bod 7)
Starosta předložil návrh na zvýšení měsíčního účastnického poplatku uživatelů KT
z důvodu změny sazby DPH a v souvislosti s rozšířením programové nabídky o digitální
vysílání (základní: 150,- Kč, rozšířená: 200,- Kč).
Bod 8)
Místostarostka předložila návrh rozpočtu na rok 2010 pro obec Vranov vč. komentáře.
Návrh rozpočtu byl zpracován ve spolupráci s finančním výborem. Do Návrhu je
zapracován rozpočet na rok 2010 příspěvkové organizace ZŠ Vranov: 730 tis. Kč
na provoz a 70 tis na dovybavení nové třídy MŠ, příspěvek do svazku obcí Ponávka 20 tis
Kč.
Bod 9)
Místostarostka předložila rozpočet na rok 2010 svazku obcí Ponávka – Česká, Lelekovice,
Vranov. Rozpočet byl schválen zástupci svazku obcí Ponávka dne 4.12.2009. Rozpočet
na straně výdajové je překročen o výši dotace, která byla přidělena v roce 2009 a akce se
bude realizovat v roce 2010.
Současně byl předložen rozpočtový výhled svazku obcí Ponávka na rok 2011 až 2012,
který byl schválen zástupci svazku obcí Ponávka dne 4.12.2009.
Bod 10)
3
BVK a.s. předložila návrh vodného na rok 2010. Cena za vodné zůstává 24,27 Kč/m bez
DPH, mění se výše DPH z 9% na 10%. ZO souhlasí. Výše nájemného infrastruktury na rok
2010, které platí BVK obci Vranov zůstává na 90 tis. Kč za rok.
Bod 11)
Starosta obce předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z JMK pro ZJSDH
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 ve výši 3 465,- Kč.
Bod 12)
Starosta předložil dodatek č. 8 Smlouvy o zajišťování financování systému IDS JMK –
nadstandard. Finanční příspěvek činí 242 974,- Kč.
Bod 13)
Starosta obce předložil ke schválení Dodatek č. 5 s firmou van Gansewinkel. Cena za svoz
zůstává stejná, mění se pouze počet obyvatel.
Bod 14)
Starosta obce předložil ke schválení smlouvy na poskytnutí finančních prostředků
z Agentury Dobrý den, s.r.o. na základě výsledků soutěže „My třídíme nejlépe“ ve výši
15 000,- Kč a 9 000,- Kč.
Bod 15)
Starosta obce předložil ke schválení smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s firmou E –ON – přípojka za knihou k novým RD – vedení kabelu pod p.č. 416/2
v k.ú. Vranov u Brna.
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Výpis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 1.2.2010
Bod 1)
- 18.12. byl koncert Ireny Budweiserové a beseda s občany
- 20.12.2009 byl Adventní koncert v kostele na Vranově, který pořádal svazek obcí
Ponávka
- bylo dokončeno parkoviště u hřbitova a vydán kolaudační souhlas
- byla podáno na JMK vyúčtování dotací a to na akce zbudování parkoviště u hřbitova
a oprava otočky autobusu
- byly zpracovány a podány na JMK žádosti o dotace na akce - zbudování prodloužení
místní komunikace Žižkov, vydání knihy a DVD o Vranově a rozšíření veřejného
osvětlení (hřbitov)
- OU nechal zpracovat rozpočet na rozšíření VO
- OU průběžně doplňuje a opravuje dle požadavků SFŽP ČR žádost o dotaci na kanalizaci
Bod 2)
Majitelé parcel č. 161/21 a 161/23 pan Martin Trávníček a pan Jan Leipier předložili žádost
o změnu územního rozhodnutí, které bylo vydáno ke stavbám RD na těchto parcelách.
Předložili studie na RD, které by měly na uvedených parcelách být postaveny.
Bod 3)
Předseda kontrolního výboru p. Káňa přednesl zprávu o provedení inventarizace za
r. 2009. Dále předložil Rozhodnutí o odpisu a likvidaci neupotřebitelného majetku – bude
předáno likvidační komisi k řešení.
Bod 4)
Místostarostka předložila Výroční zprávu o poskytování informací dle zák. č. 106/99 Sb.
za rok 2009 ke schválení.
Bod 5)
Firma Minolta předložila nabídku na nájem kopírovacího stroje Bizhub C220, nájem 48
měsíců, cena 2 268,- Kč /měsíc – viz příloha. ZO schvaluje.

Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Vážení spoluobčané,
přeji Vám hodně zdraví v novém roce.
V polovině ledna jsme svolali Výroční valnou hromadu sboru, kde jsme
zhodnotili činnost sboru za uplynulý rok. V souhrnné zprávě přednesl starosta sboru výčet
akcí, které sbor pořádal a kterých se zúčastnil. Velitel sboru nás seznámil se zásahy
během loňského roku a údržbě techniky . Byly předneseny další zprávy pokladní a revizní.
V diskusi jsme projednali návrh plánu činnosti na letošní rok a také zřízení přípravného
výboru pro zajištění oslav 100. výročí založení sboru. Naši valnou hromadu navštívil
starosta obce a zástupci sboru z Útěchova. V plánu činnosti sboru jsou akce kulturní,
sportovní, ale také údržba techniky a zbrojnice. Z naplánovaných akcí uvádím: ostatková
zábava, pálení čarodějnic, dětský den, úklid chodníků, výpomoc na poutích, hody,
Vranovská empiáda, školení jednotky.
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Závěrem bylo odhlasováno usnesení valné hromady a starosta sboru poděkoval členům za
vykonanou práci. Koncem roku jsme získali převodem z HZS JmK vozidlo Chevrolet VEA II
na podvozku Blazer.
Miloslav Křivánek Starosta SDH

Školní zprávy
První pololetí uteklo jako voda a polovina školního roku už je za námi.
A jak jsme prožili zimu v naší mateřské škole?
Sněhová nadílka nás překvapila opravdu brzy, takže prvního sněhuláka
jsme si postavili už koncem října. Dlouho nám ale nevydržel, tak jsme si školku vyzdobili
sněhuláky papírovými, ti se jen tak snadno nerozpustí. Předvánoční čas už nám zase
zpestřila opravdová sněhová peřina a chodili jsme sáňkovat a bobovat.
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V listopadu jsme připravili pro děti a rodiče malou „předvánoční dílnu.“ Děti si tady mohly
společně s rodiči, sourozenci, babičkami či dědečky vyrobit třeba adventní věnec, aby
na něm mohly doma zapalovat svíčky a počítat týdny, které ještě zbývají do příchodu
Ježíška. Velice se podařily také koláže ze školních fotek a různých jiných materiálů, určené
pro domácí album. Posledním výrobkem byla vánoční přáníčka, na kterých děti pomocí
lepidla a dětské krupičky vykouzlily krásné zasněžené obrázky. Moc nás potěšila velká
účast rodičů a obrovské nadšení dětí z vlastnoručně zhotovených výrobků.

V prosinci se za námi do školky přišel podívat Mikuláš s andělem a nepřišli s prázdnou.
Poslechli si básničky a písničky, které si pro ně děti připravily a přinesli jim ovoce, oříšky
i nějaké ty sladkosti. A po Mikuláši nastalo to pravé vánoční těšení.

Celý prosinec jsme se ve školce chystali na Vánoce. Povídali jsme si o vánočních tradicích
a zvycích, osvěžovali známé informace a přidávali nové poznatky. Také jsme se
připravovali na vánoční besídku. Přestože se řady účinkujících při nácviku různě střídaly
díky nemocem, besídka se povedla.
Všechny děti z mateřské školy zahájily program písničkou za doprovodu kytary a klavíru.
Potom následovalo přednášení básniček. Děti ze třídy předškoláků zahrály krátkou
pohádku O Sněhurce a menší děti si zase připravily pohádku O zajíčkovi a lišce. Besídku
zakončili všichni společně koledami. Představení si potom děti z mateřské školy ještě
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jednou zopakovali v sále Obecního domu společně s dětmi ze základní školy. Na závěr je
obecenstvo odměnilo velikým potleskem.
Poslední školní den roku 2009 jsme ve školce rozbalovali vánoční dárky, které jsme našli
pod stromečkem. Slavnostní atmosféru doplnilo vánoční cukroví, o které se postaraly
maminky a také vánoční výzdoba, na které se podílely děti. Při této příležitosti se sešly obě
třídy MŠ a děti rozbalovaly dárky společně. Nadílka byla opravdu bohatá a čas na hraní
s novými hračkami utekl rychle. Potom už se děti pomalu rozešly domů těšit se na rodinné
Vánoce společně se svými blízkými. A že to byly krásné Vánoce jsme si všichni popovídali
hned po prázdninách.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří spolupracují s naší mateřskou školou a všem,
kteří jakkoli přispěli ke krásným a bohatým Vánocům v MŠ Vranov.
Hana Pelánová, MŠ

Fara a kostel
Všichni milí obyvatelé Vranova!
Srdečně Vás z fary a z duchovního centra za všechny pozdravuji!
Je to první Zpravodaj v tomto roce – u nás Jubilejním, kdy slavíme 770.
výročí zjevení Panny Marie Vranovské.
Včera jsem přemýšlela nad tím, že když Matka Boží Maria žila na zemi, říkali jí „Maria
z Nazareta“.... a tatáž Maria teď žije a působí na mnoha místech této země, aby nám lidem
byla blíž a starala se o nás. A my žijeme ve vesnici, kde ona bydlí, takže jí teď říkáme
„Maria Vranovská“, někdy také „naše“ Panna Maria. A možná si ani neuvědomujeme tu
velkou milost, že je také Občankou Vranova, patří do naší vesnice, do naší rodiny, je
prostě jednou z nás zde bydlících... Lidé k ní chodí a jezdí odevšad, a my ji máme tak
blízko... Snad nám ani nenapadne ji navštívit, ale ona tu věrně je a žehná nám i našim
rodinám.
V předsíni kostela máme náhrobní kámen bývalého pana faráře otce Antonína Weinlicha,
který na Vranově sloužil 40 let, a to už je hezká řádka roků! Od r. 1868 do r. 1908. Když
někdo blízký odchází, zanechá svým drahým nějaký odkaz, slovo, dopis, protože jim chce
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připomenout, co je v životě důležité a na co se ve shonu každodenních povinností
nepomyslí.
Otec Antonín Weinlich nám poslal tento vzkaz, takovéto přání:
Víru jsem vám vštěpoval,
neztraťte ji!
Přikázání Boží jsem vám hlásal,
nepřestupujte jich!
Vašim sňatkům jsem žehnal,
neztrpčujte sobě jich!
Vaše dítky jsem miloval,
nekazte jich!
Vaše mrtvé jsem pochovával,
nezapomeňte jich!
Cestu do nebe jsem vám ukazoval,
neopouštějte ji!
A v nebi na shledanou!
Kdybychom se všichni pro toto přání našeho kněze rozhodli, myslím, že bychom žili
krásnější život, a také věřím, že na dně našeho srdce a naší duše víme, že tato slova jsou
pravdivá.... Kdo z nás by nechtěl být šťastný – a toto je cesta! Tak pojďme po ní! A určitě
se pak s otcem Antonínem v nebi shledáme!
Přeji Vám za sebe i za nás všechny požehnané dny, radost do srdce. která pramení
z dobrých skutků pro naše bližní... Pokoj a dobro vám všem! Vaše sestra Zdislava
Ještě pro Vás máme novou zprávu. S radostí Vám oznamujeme, náš brněnský biskup otec
Vojtěch Cikrle vyhlásil pro Vranov rok 2010 Jubilejním rokem. Je to u příležitosti 770.
výročí zjevení Panny Marie na tomto místě. Těšíme se z toho, protože víme, že k Ní
připutuje hodně poutníků, aby přijali novou milost, sílu a útěchu do života... Věřím, že
s mnohými z vás se také při této příležitosti v poutním chrámě setkáme.
A ještě tu bude jedno malé výročí – už 10 let existuje a slouží Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly. Je místem občerstvení, načerpání a pokoje pro mnoho hostů, kteří
se k nám vrací. I toto je pro nás zdrojem velké radosti, o kterou se chceme s Vámi podělit.
A nakonec Vás zveme na vánoční bohoslužby: na Štědrý den ve 14 hodin bude ve svatyni
Narození Panny Marie mše sv. pro děti a rodiny, ve 22 hod. potom pravidelná „půlnoční“
mše svatá. Pořad bohoslužeb bude viset v předsíňce kostela, nebo Vám ho rádi sdělíme.
Také Vranovské jesličky budou otevřeny každý den.
Přeji Vám i vašim rodinám za všechny bratry, sestry i zaměstnance duchovního centra
požehnané a milostiplné vánoce plné pokoje a lásky – přijaté i darované.
Těšíme se na každé setkání s Vámi. Za všechny z fary a duchovního centra sestra
Zdislava!
Za všechny na faře a v duchovním centru – sestra Zdislava
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Inzerce
Očkování psů a koček proti vzteklině
V pátek 9.4.2010 se uskuteční před Obecním domem Vranov 24 v době od 17.00 do 18.30
hod. hromadná vakcinace psů a koček proti vzteklině. Očkovat bude MVDr. Šárka
Krčálová, tel. 604 359 053.
Diecézní charita Brno oznamuje, že od 1.1.2010 končí sběr věcí do vagonů u hlavního
nádraží Brno.
Od 2.1.2010 je v provozu Šatník diecézní charity Brno, a to v přízemí bývalé Základní
školy na ulici Bratislavská 58. Sběr probíhá denně od úterý do soboty v době od 9 do 15
hod.
Seznam věcí, které můžete přinést do šatníku Diecézní charity Brno:
- Bavlněné oblečení a prádlo pro kojence, děti a dospělé
- Boty – nové, neošlapané
- Zimní oblečení, kožené věci, záclony, deky, spací pytle, lůžkoviny, ručníky, utěrky nepoškozené
- Péřové přikrývky a polštáře
- Hygienické potřeby, úklidové prostředky
2
- Látky – nejméně 1 m
- Šicí potřeby – nitě, jehly, knoflíky, vlny, příze
- Kuchyňské vybavení – talíře, hrnky, sklenky, příbory, hrnce
- Psací potřeby – papíry, sešity, pera, tužky, pastelky, fixy
- Plyšové hračky
- Knihy - naučné i beletrie, slovníky, učebnice
Darované věci je potřeba přinést zabalené do pytlů, tašek nebo krabic (ne do kufrů!).
Vážení spoluobčané,
dne 1. dubna otevíráme znovu restauraci Gallus s novým konceptem nabídky pokrmů.
Přijďte ochutnat a vyzkoušet, jste srdečně zváni!
Ivana Kapounová s kolektivem
Výpomoc v účetní kanceláři
Účetní kancelář hledá výpomoc do kanceláře - nejedná se o zpracování účetnictví.
Veškeré další informance budou upřesněny po telefonu nebo při osobní schůzce.
Věk a vzdělání nerozhoduje. Předchozí praxe není nutná.
Místo pracoviště: Lelekovice
Pracovní poměr:
Zkrácený pracovní úvazek, možnost do budoucna i na plný
Kontaktní osoba: Beranová
Kontakt:
777 343 805 (volat po 15.00 hodině)

1/2010

11

Obecní úřad - úřední hodiny
MÍSTOSTAROSTKA - Ing. Kateřina Jetelinová, mobil: 724 183 498
v úředních hodinách možnost ověření podpisů a listin, přihlášení k trvalému pobytu a pokladna
pondělí
8.00
12.00
14.00
17.00
středa
8.00
12.00
14.00
17.00
STAROSTA - Ing. Marek Juha, mobil: 724 305 559
pondělí
16.00
18.00
středa
16.00
18.00
Knihovna
čtvrtek

Ordinace praktického lékaře MUDr. Pospíšila
14.00

-

18.00

pondělí
čtvrtek

13.00
13.00

-

15.00
15.00

Pověřený úřad pro Obec Vranov
Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 2, Brno, tel. ústředna 533 304 111
Zivnostenský úřad, Stavební úřad, Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, vydávání občanských průkazů a pasů,
sociální odbor, www.slapanice.cz
pondělí
8.00
17.00
středa
8.00
17.00
Matrika pro obec Vranov je na Obecním úřadě v Bílovicích nad Svitavou, Komenského 446, Bílovice nad Svitavou,
matrikářka paní Mezuláníková, tel. 545 227 427
Lékařská služba první pomoci pro dospělé

Lékařská služba první pomoci pro děti

Telefon:
Zajišťuje:

Telefon:
Zajišťuje:

Časové vymezeni:
Telefon:
Zajišťuje:
Časové vymezeni:

545 538 538
Úrazová nemocnice v Brně,
Ponávka 6
Ambulance praktického lékaře
po - pá 17.00 - 07.00 hod
so, ne, svátky – nepřetržitě

532 234 935
Dětská
nemocnice
Černopolní 9
Časové vymezení: po - pá 17.00 - 07.00
so, ne, svátky - nepřetržitě

549 410 330
Nemocnice Tišnov, Purkyňova
279
po - pá 17.00 - 22.00 hod
so, ne, svátky – 8.00 – 22.00

Lékařská služba první pomoci zubní

Lékárenská pohotovostní služba

Telefon:
Zajišťuje:

Lékárna K.E.I pharma s.r.o Koliště 47, Brno
Telefon:
545 424 813
Časové vymezení: nepřetržitě

Časové vymezení:

Brno,

545 538 407, 545 538 421
Úrazová nemocnice v Brně,
Ponávka 6
po - pá 17.00 - 07.00
so, ne, svátky - nepřetržitě

Hospodářský dvůr I. pololetí 2010
Otevírací doba 10.00. až 12.00 hod
únor
6.
březen
6.
duben
3.
květen
1.
červen
12.

20.
20.
17.
15.
26.

29.
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