Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu roku a chtěla bych vás stručně informovat o dění v obci za toto
období.
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle, připravujeme vybudování dětského hřiště u
základní školy z dotace 200 000 Kč. Proběhl výběr dodavatele a na začátku školního roku
by na děti v prostoru kolem základní školy měly čekat nové prolézačky a herní prvky.
Dále se nám podařilo získat dotaci na nový Územní plán obce Vranov ve výši 480 000 Kč.
Je schváleno Zadání územního plánu obce Vranov a je třeba prověřit reálnost možné budoucí zástavby v nových rozvojových lokalitách. Vlastníci těchto lokalit proto zpracovávají
prověřovací studie – podrobnější dokumentaci k prověření skutečných zastavovacích
podmínek. Dále byla prostřednictvím pořizovatele územně plánovací dokumentace (MÚ
Šlapanice) podána žádost na Ministerstvo životního prostředí o získání „Předběžného
stanoviska“ k záměru rozvoje obce v lokalitě Kozlovce, která je svým rozsahem větší než
10 ha. Na podzim chystá zastupitelstvo obce besedu, na které Vás seznámíme s dalším
postupem prací na novém Územním plánu obce Vranov.
Byly opraveny povrchy všech místních komunikací v obci. Je ale potřeba ještě provést
opravu části místní komunikaci Pod alejí, která je v havarijním stavu. V rámci finančních
možností obce se budeme snažit tuto opravu provést co nejdříve.
Na stavebním úřadě je podána žádost o vydání územního a následně stavebního povolení
na zbudování chodníku v zatáčce podél silnice směrem na Šebrov mezi ulicí V sadech a
vjezdem k novým RD Za humny. Na realizaci této stavby jsme získali z Jihomoravského
kraje dotaci 150 000 Kč a do konce roku bychom chtěli tento chodník zbudovat.
Na závěr přeji Vám všem krásné léto a dětem a studentům hezké prázdniny!
			

Kateřina Jetelinová, starostka
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PROSBA

ŽIVNOSTNÍCI, PODNIKATELÉ, OSVČ
Vážení spoluobčané, hlavní prioritou obce Vranov je její prosperita a spokojenost obyvatel. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o zaslání informací týkajících se oboru
Vašeho podnikání. Anonci na Vaši firmu uvedeme v příštím čísle Zpravodaje. Zmapováním
podnikatelských aktivit v obci získáme možnost Vás oslovit my – obec Vranov pro zajištění
prací v katastru Vranova. A stejnou příležitost budou mít i ostatní občané. Rozhodnete-li
se vyslyšet naší prosbu, děkuji. Richard Mach
Informaci zasílejte na adresu Zpravodaje: zpravodaj@vranov.cz

Poděkování klubu maminek
“Každý čtvrtek dopoledne se stal pravidelným dnem na scházení se vranovských maminek s dětmi od 1 do 4 let, v zasedací místnosti poskytnuté obcí.
Náplní Klubu maminek je kromě trávení volného času v kolektivu společně s dětmi,
zpívání, říkanky, vycházky i cvičení v tělocvičně ZŠ.
Dvakrát nám byly poskytnuty
prostory Duchovního centra v
místním klášteře, kde se děti
mohly projevovat ve svém
malířském umění a nebo tvoření
např. indiánských čelenek.
Veškeré
aktivity
probíhají
zdarma nebo s minimálním
finančním příspěvkem na materiál.
Tímto za všechny maminky
děkujeme nejenom obci, paní
ředitelce ZŠ, ale také sestrám
z Duchovního centra.”
Zdraví Andrea Musilová
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Divadelní představení – Misionáři
Takřka po roce zavítá na Vranov opět divadelní spolek DŽO, který uvede v sobotu 25.6.2011 v 20:00
v sále Obecního domu komediální divadelní představení s názvem „Misionáři“. Text této divadelní
hry pochází z dílny mladého moravského autora Pavla Strašáka, který svoji úspěšnou komedii označil
podtitulem - Ontogenetická three men’s show. Nyní je tento kus uváděn s laskavým svolením autora
právě divadelním spolkem DŽO z Velatic.
Příběh zavádí diváka do budoucnosti, aby prostřednictvím tří neohrožených cestovatelů ukázal pravý
obraz života na zemi a zamyslel se nad neduhy a radostmi lidské rasy.
Přijďte se spolu s námi pobavit nad jejich osudy a poznat, jak pěkně se dá mluvit o lineckém.
Za velatický divadelní spolek se na setkání s Vámi těší a srdečně Vás zve do divadla Honza Šenkyřík.
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B R U TA L I TA , L H O S T E J N O S T,
VANDALISMUS, AGRESIVITA,
SOBECTVÍ, LEŽ …

Všechny webové prohlížeče, všechny encyklopedie, všichni rodiče nám všem vysvětlovali
obsah těchto pojmů. Není možné vymlouvat se na specifiku doby či na cokoli jiného. Tyto
životní postoje a postupy lze jen odsoudit. Většina z nás se snaží udržovat naši obec čistou
a upravenou, třídí odpad … . Jsou mezi námi i lhostejní, agresivní, brutální, a sobečtí vandalové, kterým není za těžko, tu něco zničit, tu znehodnotit práci jiných či komukoli jinak
ublížit. Posledním kouskem, který se daří této skupince je ničení zastávky a zničení telefonní budky u hájovny. Pro příště doporučuji oněm ,,silákům,, , trochu přemýšlení (jsou-li ho
schopni) aby si uvědomili, co dělají. A nejsou-li schopni přemýšlení, poskytuji jednoduchý
návod. Svoji lhostejnost a agresi si užívejte ve svých domovech. Rozbijete-li si každý den
jedno okno, jeden kousek nádobí, jedny dveře,… budete mít postaráno o zábavu několik
dní. Následně si zničené můžete za své peníze nechat opravit a celý proces znovu opakovat. A na závěr prosba. Neničme si Vranov. 				
Richard Mach
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5. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 9. 6. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 7
Černá Andrea, Černá Zuzana, Dobeš Michal, Jetelinová Kateřina, Juha Marek, Křivánek Miloslav a Mach
Richard.
Omluven: Filka Pavel a Skácel Jindřich
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 19:04 hodin
Ukončení: 20:05 hodin
Účast občanů: 5 (paní Dufková, paní Kapounová, sestra Rita, pan Holešovský, pan Kutal)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2010 - Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2010, Zpráva o provedení auditu za
rok 2010, Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci - Základní škola a Mateřská škola Vranov, Výroční zpráva
o hospodaření PO - ZŠ a MŠ Vranov za rok 2010
4. Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka (Česká, Lelekovice, Vranov) za rok 2010
5. Prodej pozemku p.č. 127/13, ostatní plocha, o výměře 176 m2 v k.ú. Vranov u Brna
6. Jednací řád zastupitelstva Obce Vranov
7. Schválení dodavatele dětského hřiště u ZŠ Vranov
8. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
9. Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:04 hodin 5. veřejné zasedání ZO Vranov.
Předložila program jednání, navrhla doplnění zápisu o další bod, který bude zařazen před závěr - 9. Schválení Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje a určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a navrhla ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a pana Miloslava Křivánka.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 5.1
ZO schvaluje program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2010 - Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2010, Zpráva o provedení auditu
za rok 2010, Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci - Základní škola a Mateřská škola Vranov,
Výroční zpráva o hospodaření PO - ZŠ a MŠ Vranov za rok 2010
4. Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka (Česká, Lelekovice, Vranov) za rok 2010
5. Prodej pozemku p.č. 127/13, ostatní plocha, o výměře 176 m2 v k.ú. Vranov u Brna
6. Jednací řád zastupitelstva Obce Vranov
7. Schválení dodavatele dětského hřiště u ZŠ Vranov
8. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
9. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje
10. Závěr
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a volí ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a pana Miloslava
Křivánka.
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.1 schváleno
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
- kabelová televize – konec analogového vysílání ČT 1 a NOVA – obec prozatím vyřešila přeladěním na kanálu Óčka a
BBC, tato změna byla provedena zdarma. V případě navýšení kanálů by byla potřebná nová technologie, která by stála
cca 11 tis. Kč.
- územní plán – na MÚ Šlapanice, jako pořizovateli územně plánovací dokumentace, byla podána žádost o předložení
záměru rozvoje obce Vranov v lokalitě Kozlovce orgánům ochrany ZPF pro získání předběžného stanoviska k tomuto
záměru. Záměr bude projednán prostřednictvím Jihomoravského kraje s Ministerstvem životního prostředí, neboť se
jedná o lokalitu nad 10ha.
- obec Vranov získala dotaci ve výši 480 tis. Kč na územní plán obce Vranov z Ministerstva pro místní rozvoj
- byla provedena Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Vranov za rok 2010.
Kontrolu provedla místostarostka obce Mgr. Andrea Černá a předseda finančního výboru Mgr. Michal Dobeš. Bude projednáno v samostatném bodu.
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Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zda nemají ještě nějakou informaci, poté předala slovo předsedům jednotlivých
výborů a komisí.
1.2 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV se sešel, aby projednal Hospodaření Obce
Vranov za rok 2010, Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2010, Zprávu o provedení auditu za rok 2010, Výroční zprávu o
hospodaření PO - ZŠ a MŠ Vranov
za rok 2010, seznámil se s provedenou Veřejnoprávní kontrolou v příspěvkové
organizaci - Základní škola a Mateřská škola Vranov a se Závěrečným účtem Svazku obcí Ponávka (Česká, Lelekovice,
Vranov) za rok 2010. Zprávu FV přednese v samostatném bodu.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se sešel, aby provedl kontrolu všech
přijatých usnesení od roku 2006 do roku 2010. Zjistil, že některá přijatá usnesení nebyla splněna a z některých přijatých
usnesení doposud trvá smluvní vztah. KV navrhuje zastupitelstvu obce na příštím veřejném zasedání zrušit nesplněná
přijatá usnesení. Dalším úkolem KV bude kontrola diskusních příspěvků občanů na veřejných zasedáních, zda z nich
nevzešly úkoly. Závěry z kontroly přednese na příštím veřejném zasedání ZO.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK projednávala a zařizovala ve spolupráci s SDH akci „Dětské řádění s hasiči“, která se bohužel z důvodu nepříznivého počasí
neuskutečnila. Náhradní oslava dětského dne se uskuteční zřejmě až v měsíci září. Z důvodu dovolených byl přesunut
termín uzávěrky Zpravodaje, příspěvky je nutné odevzdat do 15. 6. 2011.
Místostarosta Mgr. Mach doplnil, že další akcí pořádanou KaSK je 20 nebo 50 km pochod, tzv. Memoriál Arnošta Maška,
který se uskuteční v sobotu 25. 6. 2011, sraz účastníků bude v 8:00 hodin u Obecního úřadu.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Starostka vyzvala členy zastupitelstva a přítomné občany k diskuzi.
Ze členů ZO:
Místostarosta Mgr. Mach – sdělil přítomným, že bude zahájena oprava poškozených obrubníků na silnici vedoucí směrem
od Kobra na Žižkov.
Z přítomných občanů:
1. Sestra Rita – informovala přítomné o setkání Klubu maminek v Duchovním centru Vranov, z kterého má fotografie,
které se mohou zveřejnit ve Zpravodaji.
2. Paní Dufková – bydlící na Vranově 2 roky se představila přítomným a vyslovila přání přispívat do Zpravodaje Vranova,
je-li to možné.
Odpověď:
Starostka – přispívat do Zpravodaje může kdokoliv, je však ustálené pravidlo, že se ve Zpravodaji nepublikují příspěvky
týkající se politických stran.
3. Paní Dufková – se informovala komu a jak má příspěvek odeslat.
Odpověď:
Starostka – předat nebo odeslat na OÚ nebo ředitelce ZŠ Mgr. Zuzaně Černé. Příspěvek musí být doručen nejpozději do
středy – 15.6.2011 jinak bude zveřejněn až v zářijovém Zpravodaji.
4. Paní Dufková – její rodina chtěla umístit na obecním pozemku kříž – na rožku ulic Za Humny a Kateřinská. Vzhledem k
tomu, že se její požadavek nesetkal s nadšením zastupitelů, nechali si přeměřit vlastní pozemky a zjistili, že v jejich vlastnictví je i část pozemku - svah za hranicí plotu. Takže kříž umístí na vlastním pozemku. Tím se umístění kříže vyřešilo.
Neví, proč zastupitelé nesvolili, aby byl kříž umístěn na obecním pozemku. Na místě se byli podívat starostka a oba
místostarostové. Vranov je poutní místo a kříž je umělecké dílo, které má hodnotu.
Odpověď:
Starostka – pokud by byl kříž umístěn na obecním pozemku, musel by být pozemek pronajat a záměr vyvěšen. Když
představu paní Dufkové projednávala se zastupiteli, nesetkala se s jejich souhlasem. Zaměřením je věc vyřešena a kříž
bude umístěn na soukromém pozemku. Starostka osobně proti umístění kříže nic neměla.
Místostarosta Mgr. Mach – přemýšlel o celé záležitosti hlouběji a napadlo ho, že by případně mohl být kříž darován obci
a ta jej mohla umístit.
Starostka – celá věc je již uzavřena, kříž bude na pozemku Dufků.
5. MUDr. Kutal – Kdy budou opraveny značky na nově opravené silnici.
Odpověď:
Starostka – značky necháme opravit, musíme je nechat znovu ukotvit, neboť původní ukotvení bylo provedeno špatně.
6. Pan Holešovský:
- 90 dní hájení skončilo, jak to vypadá s programovým prohlášením
- chybí ve zprávě OÚ co bylo uděláno s náměty občanů
- který je to pozemek p.č. 127/13 o výměře 176 m2, oddělený geometrickým plánem z pozemku p.č. 127/1 a z pozemku
p.č. 124/3, v k.ú. Vranov u Brna
- reakce na paní (Dufkovou), proč nevloží peníze do něčeho prospěšnějšího pro obec.
Odpověď:
Pan Křivánek – KV bude kontrolovat náměty občanů a příštím VZZO přednese zprávu
Starostka – domluvila se s KV, aby provedl kontrolu na základě námětu pana Holešovského, co se týká pozemku, byl
vyvěšen i s mapkou.
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7. Sestra Rita – bude zaznamenáno sundávání kostelní věže?
Odpověď:
Starostka – pokud se to dovíme včas, tak určitě, nikdo nám však nesdělil, že se věž bude sundávat. Dozvěděla se to
náhodou a kontaktovala otce Karla (farář Hanzlík), který zatím nevěděl přesný termín, ale slíbil, že dá obci včas vědět.
Určitě obec nechá pořídit dokumentaci.
Mgr. Dobeš – určitě by to měli občané vědět, mohlo by se to dát do Zpravodaje.
Starostka – zatím nevíme termín, pokud se ho dozvíme včas, tak se informace objeví ve Zpravodaji, jinak obdrží občané
sms zprávu.
8. Místostarosta Mgr. Mach – reagoval na pana Holešovského – paní Dufková upraví a zvelebí část pozemku, o kterou
se bude starat. To znamená, že jde o prospěšnou činnost směrem k obci.
9. Pan Holešovský - jsou jiné prospěšnější věci.
Odpověď:
Mgr. Dobeš – každý má jiné osobní priority.
Starostka se zeptala, zda má ještě někdo z přítomných nějaký dotaz nebo požadavek, neboť nikdo neměl, tak přistoupila
k 3. bodu dnešního jednání.
3. Hospodaření Obce Vranov za rok 2010 - Závěrečný účet obce Vranov za rok 2010, Zpráva o provedení auditu
za rok 2010 Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci - Základní škola a Mateřská škola Vranov, Výroční
zpráva o hospodaření PO - ZŠ a MŠ Vranov za rok 2010
3.1. Předseda FV předložil Zprávu o přezkoumání hospodaření Obce Vranov za rok 2010. Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto
zápisu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 5.2
ZO schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 se závěrem “Na základě výsledků provedeného přezkoumání hospodaření Obce Vranov za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a s výrokem
bez výhrad. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vranov za rok 2010 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.2 schváleno
3.2 Předseda FV předložil Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2010, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Závěrečný
účet Obce Vranov za rok 2010 byl vyvěšen na úřední desce.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 5.3
ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Vranov za rok 2010 s výrokem bez výhrad. Závěrečný účet Obce Vranov za
rok 2010 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.3 schváleno
3.3 Zpráva o veřejnoprávní kontrole Základní školy a Mateřské školy Vranov za rok 2010 – byla provedena kontrola
hospodaření příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Vranov, okres Brno venkov, IČ: 70873232, ve
smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a veřejnoprávní kontroly ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Starostka předala slovo místostarostce Mgr. Černé, která seznámila přítomné se závěry provedené veřejnoprávní kontroly. Veřejnoprávní kontrolu provedla místostarostka Mgr. Černá a
předseda FV Mgr. Dobeš za účasti ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Zuzany Černé. V předložených a zkontrolovaných podkladech
nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nebylo zjištěno neefektivní a nehospodárné nakládání s finančními prostředky. Zpráva
o veřejnoprávní kontrole za rok 2010 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 5.4
ZO schvaluje Zprávu o veřejnoprávní kontrole Základní školy a Mateřské školy Vranov, za rok 2010, Zprávu o
veřejnoprávní kontrole za rok 2010 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.4 schváleno
3.4 Starostka předložila ke schválení Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vranov. Zisk je ve
výši 53,60Kč a bude převeden do rezervního fondu. Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Vranov za rok 2010 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu
		
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.5 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č.5.5
ZO schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vranov za rok 2010
a souhlasí s převodem zisku ve výši 53,60Kč do rezervního fondu. Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové
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organizace ZŠ a MŠ Vranov za rok 2010 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.5 schváleno
4. Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka (Česká, Lelekovice, Vranov) za rok 2010
Starostka obce předložila ke schválení Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka (Česká, Lelekovice, Vranov) za rok 2010,
který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka byl vyvěšen na úřední desce.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 5.6
ZO schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka (Česká, Lelekovice, Vranov) za rok 2010 s výrokem bez
výhrad. Závěrečný účet Svazku obcí Ponávka tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.6 schváleno
5. Prodej pozemku p.č. 127/13 o výměře 176 m2 v k.ú. Vranov u Brna
5.1 Starostka obce seznámila přítomné se záměrem obce prodat pozemek, p.č. 127/13 o výměře 176 m2, oddělený geometrickým plánem z pozemku p.č. 127/1 a z pozemku p.č. 124/3, vše v k.ú. Vranov u Brna, ve vlastnictví Obce Vranov,
za cenu 100,--Kč za 1m2. Záměr obce prodat pozemek p.č. 127/13 o výměře 176 m2, oddělený geometrickým plánem z
pozemku p.č. 127/1 a z pozemku p.č. 124/3 byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 23. 5. 2011, sňat dne 9. 6. 2011.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.7
ZO schvaluje, že v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, byl záměr obce prodat pozemek p.č.
127/13 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 176 m2, oddělený z pozemku p.č. 127/1 a z pozemku p.č.
124/3, v k.ú. Vranov u Brna, řádně vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne 23. 5. 2011, sňat dne 9. 6. 2011,
tj. nejméně 15 dnů před rozhodnutím.
Výsledek hlasování: Pro: 5 		
proti: 0		
zdržel se: 2 – Dobeš, Mach
Usnesení č. 5.7 schváleno
5.2 Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 5.8, o schválení prodeje pozemku p.č. 127/13 za kupní ceny ve výši
100,--Kč/m2, tj. za 176 m2 celkem ve výši 17.600,--Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.8
ZO schvaluje prodej pozemku, p.č. 127/13 o výměře 176 m2 v k.ú. Vranov u Brna, ve vlastnictví Obce Vranov za
kupní cenu 100,--Kč/m2, tj. za 176 m2 celková kupní cena ve výši 17.600,--Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 		
proti: 0		
zdržel se: 2 – Dobeš, Mach
Usnesení č. 5.8 schváleno
5.3 Starostka obce předložila ke schválení Kupní smlouvu o převodu nemovitosti se zájemcem panem Andrejem Bielakem, který má zájem odkoupit pozemek p.č. 127/13 o výměře 176 m2 v k.ú. Vranov u Brna.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.9
ZO schvaluje Kupní smlouvu o převodu nemovitosti na prodej pozemku p.č. 127/13, o výměře 176 m2, neplodná
půda o celkové výměře 176 m2, odděleného z pozemku p.č. 127/1 a z pozemku p.č. 124/3,v k.ú. Vranov u Brna,
ve vlastnictví Obce Vranov za cenu 100,--Kč/m2, tj. za cenu ve výši 17.600,--Kč zájemci panu Andreji Bielakovi a
pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy o převodu nemovitosti s panem Andrejem Bielakem.
Výsledek hlasování: Pro: 5 		
proti: 0		
zdržel se: 2 – Dobeš, Mach
Usnesení č. 5.9 schváleno
6. Jednací řád zastupitelstva Obce Vranov
Starostka obce předložila ke schválení Jednací řád zastupitelstva Obce Vranov, kterým se ruší Jednací řád zastupitelstva
Obce Vranov z 30. 4. 2001.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.10 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.10
ZO schvaluje Jednací řád zastupitelstva Obce Vranov, kterým se ruší Jednací řád zastupitelstva Obce Vranov
z 30. 4. 2001.
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.10 schváleno
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7. Schválení dodavatele dětského hřiště u ZŠ Vranov
Proběhlo výběrové řízení dodavatele dětského hřiště u ZŠ Vranov. Byla odeslána Výzva k podání nabídky na zakázku
Obce Vranov, která byla odeslána 5 společnostem.
Dne 9. 6. 2011 proběhlo rozlepování obálek a vyhodnocení nabídek.
Společnost

Cena v Kč
vč. DPH

Počet
prvků

Poznámka

Splatnost

Záruka

Termín
realizace

Bonita Group
Service s.r.o.

199.740

9

žádné dopadové plochy,
doprava zdarma, dle ČSN viz.
katalog

není
uvedena

různá dle
prvků

5 dnů

ALESTRA s.r.o. 183.642

7

částečné zbudování dopadových ploch, certifikát, doprava
zdarma

do 30 dnů

dle
Obchodního
zákoníku

do 4 týdnů

Hřiště s.r.o.

199.920

7

žádné dopadové plochy, certifikát, doprava zdarma

do 30 dnů

není
uvedena

6 prac. dnů

TEWIKO
systems, s.r.o.

200.001

5

zbudování dopadových ploch,
certifikát, doprava zdarma,
nabízí pravidelný servis 2x
ročně za 3.300,--Kč bez DPH

Neuvedeno

různá

54 dnů

ARTEL,
spol.s r.o.

nabídka nedodána

Na základě posouzení jednotlivých nabídek vybrala hodnotící komise dodavatelem dětského hřiště společnost Bonita
Group Service s.r.o. s ohledem na množství herních prvků, kvalitu materiálu, poskytnutých záruk a rychlosti realizace.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.11 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.11
ZO schvaluje dodavatele dětského hřiště u ZŠ Vranov, společnost Bonita Group Service s.r.o., IČ: 27738795 a
pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo se společností Bonita Group Service s.r.o., IČ: 27738795 za cenu
nepřesahující částku 200.000,--Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti: 0		
zdržel se: 1 - Juha
Usnesení č. 5.11 schváleno
8. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
8.1 Starostka obce předložila k schválení Nájemní smlouvu č. 17/2011 s Mendelovou univerzitou v Brně, IČ: 62156489,
na pronájem části pozemku p.č. 354/56 v k.ú. Vranov u Brna o výměře 15 m2, na vybudování zastávky autobusu u
hřbitova, za nájemné ve výši 500,--Kč/rok.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.12 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.12
ZO schvaluje Nájemní smlouvu č. 17/2011 s Mendelovou univerzitou v Brně na pronájem části pozemku p.č.
354/56 v k.ú. Vranov u Brna o výměře 15 m2 na vybudování zastávky autobusu u hřbitova a pověřuje starostku
podpisem Nájemní smlouvu č. 17/2011 s Mendelovou univerzitou v Brně, IČ: 62156489.
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.12 schváleno
8.2 Starostka předložila Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů připadajících na žáka na školní rok 2010/2011 č. OŠK
NV 102011 se Statutárním městem Brno, městská část Brno-sever, IČ: 44992785. Jedná se o příspěvek na dojíždějící
žáky z Vranova do ZŠ Milénova ve výši 8.678,--Kč na jednoho žáka a ZŠ Blažkova Brno- Lesná ve výši 6.862,--Kč celková částka, tj. v celkové výši 53.482,--Kč za 7 žáků, z toho 4 žáci ze ZŠ Blažkova a 3 žáci ze ZŠ Milénova.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.13 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.13
ZO schvaluje Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů připadajících na žáka na školní rok 2010/2011 č. OŠK NV
10201.1 se Statutárním městem Brno, městská část Brno-sever, v celkové výši 53.482,--Kč a pověřuje starostku
podpisem Dohody o úhradě neinvestičních výdajů připadajících na žáka na školní rok 2010/2011 č. OŠK NV
10201.1 se Statutárním městem Brno, městská část Brno-sever, IČ: 44992785.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.13 schváleno
8.3 Starostka předložila ke schválení vzorovou Smlouvu o nájmu pozemku, a to pozemků p.č. 153/2, p.č. 153/8, p.č.
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153/9 a p.č. 305 na základě které budou pronajímány zájemcům části výše uvedených pozemků na dobu kratší než 30
dnů za nájemné ve výši 10,--Kč/m2/den.
Na pronájem kratší než 30 dnů není potřeba vyvěsit záměr.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.14 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.14
ZO schvaluje vzorovou Smlouvu o nájmu pozemku, a to pozemků p.č. 153/2, p.č. 153/8, p.č. 153/9 a p.č. 305, na
základě které budou zájemcům pronajímány části pozemků p.č. 153/2, p.č. 153/8, p.č. 153/9 a p.č. 305 na dobu
kratší než 30 dnů za nájemné ve výši 10,--Kč/m2/den a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o nájmu pozemku
se zájemci o nájem části pozemků p.č. 153/2, p.č. 153/8, p.č. 153/9 a p.č. 305 na dobu kratší než 30 dnů.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.14 schváleno
8.4 Starostka předložila ke schválení návrh Dohody s vlastníkem souvisejícího vodovodního řádu pro veřejnou potřebu
mezi Obcí Vranov a Statutárním městem Brno, odborem technických sítí magistrátu města Brna, IČ: 44992785.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.15 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.15
ZO schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů se
Statutárním městem Brno, se sídlem Dominikánském náměstí 1, 601 67 Brno, IČ: 44992785 a pověřuje starostku
podpisem Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů se Statutárním městem Brno, odborem technických sítí magistrátu města Brna, IČ: 44992785.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.15 schváleno
8.5 Starostka předložila ke schválení návrh Smlouvy o dílo se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, na opravu komunikací, sjednaná cena nepřesáhne 150.000,--Kč včetně DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.16 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.16
ZO schvaluje Smlouvu o dílo se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, okres Brno-město, IČ: 70932581 za sjednanou cenu nepřesahující
150.000,--Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 70932581.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.16 schváleno
9. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na částku ve výši 150.000,--Kč na akci zbudování chodníku v obci Vranov s Jihomoravským krajem, IČ: 70888337.
K hlasování o návrhu usnesení č. 5.17 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č . 5.17
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje dílo na částku ve výši 150.000,--Kč na akci – zbudování chodníku v obci Vranov a pověřuje
starostku podpisem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje
venkova Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, IČ: 70888337.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 5.17 schváleno
10. Závěr
Závěrem vyzvala starostka přítomné, zda nemá někdo nějaký dotaz.
Pan Holešovský – kde se bude budovat chodník
Starostka – chodník Na Grunty
Pan Holešovský – čeho se týká nájem od MZLU.
Starostka – MZLU vlastní pozemek na jehož části bude vybudována vjezdová bráno do obce.
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání ve 20:05 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 6. 2011
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
		

Mgr. Andrea Černá
Mgr. Zuzana Černá 		
Miloslav Křivánek		

Starostka:

Ing. Kateřina Jetelinová
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Občanské sdružení Spolek se představuje
Občanské sdružení spolek, které bylo založeno ve Vranově koncem loňského roku,
si klade tyto základní cíle:
1. Pečovat o životní prostředí obce a jejího bezprostředního okolí podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, hlavně spoluúčasti v procesu územního
plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny.
2. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. požadovat od příslušných orgánů státní správy informaci o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž by
mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny hlavně neuváženými architektonickými
a urbanistickými projekty.
3. Účastnit se správních řízení a veřejnoprávních jednání dotýkajících se čl. 2.
4. Zasazovat se o plnohodnotnou informovanost obyvatel Vranova ve všech záležitostech,
které se dotýkají veřejného života obce.
5. Využívat všech příležitostí k zachování integrity obce Vranov jako místa s bohatou poutní
a výletní tradicí, podporovat zapojení obyvatel Vranova do života obce a posilovat tak
kladný vztah obyvatel k místu, kde žijí.
6. Propagovat obec Vranov, vytvářet podmínky pro pořádání kulturních a společenských
akcí.
7. Podporovat veškeré akce podporující růst kvality života obyvatel obce ve všech jejích
dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní a sociální.
Právní postavení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, apolitické a neziskové, sdružující občany na základě
společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
Občanské sdružení Spolek se sídlem Vranov 280, 664 32, bylo dne 27. 12. 2010 zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR a bylo mu přiděleno Identifikační číslo 228 42 926.

Chceme dva Vranovy v jednom?
Návrh zadání nového územního plánu je světlým příkladem mezi veřejnými dokumenty,
které se týkají Vranova, a který je prostřednictvím webové prezentace obce komukoliv
dostupný. Členy nedávno ustaveného Občanského sdružení Spolek ovšem znepokojuje
odevzdanost, s jakou veřejnost obsah tohoto dokumentu vstřebává.
Možná je to prostě proto, že málokterý Vranovák měl energii a čas se s obsahem tohoto
mimořádně důležitého dokumentu seznámit, také je možné, že návrh není dostatečně
srozumitelný. Nebylo by divu. Návrh zadání územního plánu obce Vranov obsahuje podle
členů Spolku zásadní vnitřní rozpory, které si žádají přinejmenším vysvětlení. A i když to
zákonná procedura nenařizuje, veřejná beseda nad tímto materiálem by byla pro všechny
občany Vranova určitě zajímavá a především užitečná.
12
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Pro příklad: Hlavní teze rozvoje obce na jednu stranu moudře hovoří o návrhu nových ploch
bydlení v rozsahu dotvářející stávající obraz obce, dále o potřebě zajistit zachování krajinného rázu území obce a mimo jiné i o potřebě držet zásadu udržitelného rozvoje sídla.
Na druhé straně ovšem tentýž návrh zadání počítá s výstavbou 185 nových obytných budov (při současném stavu 181 budov, resp. 209 při započtení budov ve výstavbě) a se
zvýšením počtu obyvatel na více než dvojnásobek z 683 na 1380.
Takto předimenzovaný extenzivní rozvoj obce rozhodně nelze považovat za výstavbu v
“rozsahu dotvářejícím obraz obce”. Nemá ani žádnou oporu v demografickém vývoji obyvatel obce (přirozený přírůstek 3 osoby v roce 2008). Takto dimenzovaný rozvoj ještě
zhoršuje stav, který je v návrhu už za současného stavu označen za slabé stránky rozvoje
obce (SWOT analýza ÚAP ORP Šlapanice pro sektor Sever): mj. malý podíl zemědělské
půdy; očekávaný rozvoj může vyvolat značné disproporce ve veřejné vybavenosti sídel a
dopravě, popřípadě s uvedenými riziky: mj. znehodnocení přírodních hodnot neřízenou
zástavbou, zhoršení životního prostředí neřešením problémů (např. s nárůstem automobilové dopravy), oslabení identity obce.
Zejména poslední ze jmenovaných bodů je podle našeho názoru pro budoucí rozvoj
obce klíčový, protože implicitně obsahuje přirozený zájem obce Vranov udržet a rozvíjet
svou identitu proslulého poutního místa uprostřed přírody, která skýtá potenciál širokých
možností rekreace. Troufáme si říct, že tento strategický bod rozvoje obce je v přímém
rozporu se zněním současného návrhu zadání územního plánu.
Z tohoto pohledu se nám jeví jako defektní už první z hlavních tezí návrhu zadání územního plánu, mluvící o tom, že prioritou obce má být „Navrhnout další plochy pro bydlení, tak
aby byly uspokojeny požadavky na bydlení v obci“. Pokud by šlo o rozvoj v přiměřené míře,
nelze mít proti takové tezi námitky. Počítá-li však návrh s více než dvojnásobným „nafouknutím“ obce, je nepřijatelná. Unikátní identita Vranova s mnohasetletou poutní či chceteli turistickou tradicí, jeho malebnost a umístění uprostřed lesů „Moravského Švýcarska“
dává obci pádné argumenty proto, aby požadavkům na bydlení v obci spíše čelila, než
aby jim šla zaslepeně vstříc. Ostatně, pro odstrašující příklady, jak developerské projekty a
nové obytné satelity znehodnotily kvalitu života v obci, nemusíme chodit daleko, Útěchov i
Soběšice máme za humny.
Není účelem tohoto podání vyjmenovávat další problematické momenty zmíněného návrhu.
Jeho smyslem je vyjádřit náš zájem o veřejnou prezentaci současného znění návrhu za
účasti zadavatele i zpracovatele. Předpokládáme, že nastíněné okruhy problémů zajímají i
vranovskou veřejnost jako celek. Domníváme se, že prostřednictvím této prezentace by se
mohlo podařit vysvětlit řadu sporných či špatně vyložených bodů návrhu zadání územního
plánu, případně by mohla přispět k odstranění zjevných vad návrhu. Zajímá nás také, zda
podoba návrhu konvenuje současným členům Zastupitelstva obce. Doufáme, že ne.
Navrhujeme další veřejnou prezentaci současné fáze ÚP Vranova. Pro jasnější orientaci
občanů a veřejnou diskusi požadujeme zveřejnění všech studií, které byly podkladem pro
zmíněný návrh zadání ÚP, vč. návrhu cyklostezky regionu Ponávka a návrhů sportovišť ve
Vranově.
Jménem Občanského sdružení Spolek
Pavel Galík, Zuzana Vetešníková, Aleš Vetešník, Petr Tureček
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Poznámka starostky k článku
„Chceme dva Vranovy v jednom?“
Výše uvedený článek Občanského sdružení spolek (dále jen Spolek) je téměř shodný
s dotazem, který vznesl Spolek na zastupitelstvo obce Vranov v dubnu letošního roku
(VZZO 7.4.2011). Na tomto VZZO bylo Spolku na dotazy odpovězeno.
Pro informaci uvádím stav, v jakém se územní plán nachází.
Zastupitelstvem obce byl schválen návrh Zadání Územního plánu obce Vranov (dále ÚP
Vranov). Toto zadání analyzuje stav a další možnosti rozvoje obce. Stává se tak podkladem pro vlastní návrh ÚP obce, který by měl navrhnout takovou podobu obce, která bude
optimální a přijatelná pro většinu obyvatel ve výhledu dalších deseti až patnácti let.
Jedním z podkladů pro možnost dalšího rozvoje obce se stala Prognóza dlouhodobého
rozvoje obce Vranov (2005). Tento dokument definoval a specifikoval možnosti, podmínky
a rizika dalšího rozvoje obce až do podoby maximálního nárůstu nových stavebních ploch.
To vše za splnění podmínek ochrany přírodních hodnot, možností obsluhy systému technické infrastruktury (včetně dopravy v kontextu regionálních vztahů brněnské aglomerace), odpovídající veřejné vybavenosti, reálným potřebám rozvoje obce v čase a konkrétním představám obce o její budoucí podobě.
Dalším podkladem pro Zadání ÚP Vranov se stala analýza stávajícího ÚP Vranov, a to z
hlediska jeho naplňování a vyhodnocení současného stavu této územně plánovací dokumentace.
Posledním podkladem pro Zadání ÚP Vranov byly záměry a podněty ze strany obce,
vlastníků pozemků a občanů obce Vranov.
Všechny tyto záměry a náměty byly zpracovatelem ÚP Vranov konfrontovány s limity
využití obce, hodnotami obce a nadřazenou dokumentací. Došlo k první redukci záměrů a
námětů a návrh Zadání ÚP Vranov byl předložen v rámci projednání dotčeným orgánům
státní správy, které s mírnými připomínkami „přesunuly“ svá stanoviska k dalšímu rozvoji
obce až na fázi projednání vlastního návrhu ÚP Vranov.
Veřejná prezentace návrhu a výsledného Zadání ÚP Vranov byla s občany formou besed
uskutečněna již dvakrát.
V současnosti probíhají pracovní setkání představitelů obce se zpracovatelem ÚP Vranov
tak, aby se prověřily problematické lokality dalšího možného rozvoje obce. Na základě
výsledků prověřovacích studií a předběžných projednání problematických lokalit dalšího
rozvoje (ochrana krajinného rázu, ochrana zemědělského půdního fondu….) bude teprve
navržena první konkrétní podoba návrhu nového ÚP Vranov.
Chtěla bych tedy občany ubezpečit, že budou včas seznámeni s dalším postupem prací
na Územním plánu obce Vranov.
Kateřina Jetelinová, starostka obce
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
V dubnu jsme po dohodě s obecním úřadem provedli úklid chodníků po zimním posypu od
obecního úřadu až po otočku autobusu u zbrojnice. Také ve zbrojnici a blízkém okolí byl
proveden jarní úklid.
V předvečer prvního máje jsme uspořádali tradiční pálení čarodějnic na Sokoláku.
Jarní počasí s námi opět zašpásovalo a nechyběl ani deštík. Také chladno asi odradilo
návštěvníky a tak účast nebyla velká. Velká vatra ohřívala návštěvníky do ranních hodin.
Omlouvám se za chybně uvedené datum konání akce v minulém zpravodaji. Ráno se
uklidily zbytky ohně na hřišti a na odpoledne bylo domluveno velké fotbalové klání mezi
ženatými a svobodnými. Svobodní opět málo trénovali a utkání skončilo jasným vítězstvím
ženatých 7 : 2. Jsem rád, že jsme se po letech odmlky vrátily k této tradici již druhým
novodobým ročníkem. Na 28.května bylo naplánováno „Dětské řádění s hasiči“ ( závody
na kolech a sportovní odpoledne). Vytrvalý celodenní déšť nám neumožnil uspořádat tuto
akci. Všem, hlavně dětem se moc omlouváme a řádění provedeme v náhradním termínu,
o kterém Vás budeme předem informovat.
Na začátku měsíce června jsme provedli mobilní sběr železného šrotu v obci. Děkujeme
všem, kdo nám věnoval nepotřebné železo. Průběžně probíhala údržba a opravy
výstroje a techniky. Vozidlo T 148 CAS 32 bylo na opravě dobíjení a další elektroinstalace. Velitelé a strojníci se účastnili pravidelného dvoudenního školení na stanici Lidická.
Od začátku roku jsme přijali dva nové mladé členy sboru Petra Ziaka a Pavla Šebelu.
                                                Miloš Křivánek, starosta SDH

Pozvánka do Vranovského žlebu
Vážení občané Vranova
Dovolte mně, abych Vás jménem členů Sportovního areálu AMK Zbrojovky Brno pozval
na vyvrcholení naší práce v roce 2011 a to na MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V MOTOKROSU-LR COSMETIC/ ADOS CUP.
Tento závod je v pořadí čtvrtý -ze sedmidílného seriálu a uskuteční se v neděli - 24.7. 2011.
Je vypsán pro třídu Veterán,MX2 a MX3.
Závodů se zúčastňují nejlepší jezdci z ČR, ale také ze zahraničí -Slovenské republiky,
Rakouska, Německa, Francie, Itálie a Polska. Z českých jezdců třídy MX3 bych chtěl upozornit na jména Michek, Čepelák, Bartoš, Žerava, Kadleček – z jihomoravských jezdců
Stloukal, Brumla V..
Ve třídě MX2-Kulhavý,Sukup,jihomoravské jezdce Špičáka a Kosmáka a ve třídě Veterán
– Mrázek, Heinrich, Duchoň a zvláště domácí jezdec Štaud M., který vede tuto třídu v kategorii nad 50 let a v celkovém pořadí je na čtvrtém místě!
Samozřejmostí zůstává volný vstup na motokrosové závody pro všechny obyvatele Vranova, kteří se při vstupu prokáží dokladem o trvalém bydlišti ve Vranově.
Rád bych se také omluvil obyvatelům za uzavření silnice Vranov-Šebrov v den závodu
a tím vzniklé dopravní omezení.
  

    Ing. Malý Roman - předseda klubu
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Školní zprávy
NOC S ANDERSENEM 2011
Letošní přespání ve škole - pod hlavičkou
Noci s Andersenem - se neslo v duchu
pohádek spisovatele Václava Čtvrtka při
příležitosti jeho 100. výročí narození.
Malí i velcí byli vtaženi do tajemství
pohádek, na jejíž cestě je provázel známý
loupežník Rumcajs. Úkolem dětí bylo pomoci panu Čtvrtkovi za přispění Rumcajse
poskládat neúplnou pohádku s chybějícím
velkým množstvím slov, které za trest a
jako odplatu nechal mocný knížepán svými pomocníky vymazat a zničit.
Jak to ale v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem a šikulové naší školy dali během
večera vše do pořádku. Jako odměna za píli, odvahu při noční cestě lesem Řáholcem i
výbornou spolupráci jim byl připraven dort v podobě knížky.
Velký dík patří paní Sedlákové, která již po několikáté dětem připravila sladkou odměnu v
podobě vynikajícího dortu … .

Č ARODEJN IC E 20 11
Na večer 30. 4. nám už tradičně
Sdružení dobrovolných hasičů připravilo
pořádný oheň s občerstvením.
Děti ve škole i školce měli možnost
vyřádit se v čarodějných převlecích
už dopoledne. Školáci si rádi zkrátili
vyučování a snažili se získat magické
znamení pentagramu s pěti živly světa.
S patřičným zaklínadlem úspěchu
vyrazil čarodějnický potěr do okolního
lesa splnit pět úkolů. Čekaly je zkoušky
pěti živlů – vody, ohně, země, vzduchu a života. Děti si hravě poradily s
úkolem ochránit plamínek svíčky, najít
v lese vodu a dalšími. Z donesených
přírodnin nakonec vznikla čarodějnice
Vranimůra, která dodnes straší před
naší školou.
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D ětský d en v Ú t ěc h o v ě
Za krásného počasí jsme v sobotu 4.června sedli u Vranovské školy na kola a jeli na výlet
do Útěchova, kde se konal Dětský den Krtka s Hrochem.
Celý sportovní areál v Útěchově tentokrát patřil dětem. Ihned u vchodu jsme dostali
kartičku s kterou jsme obcházeli různá stanoviště a sbírali razítka. Moc nás bavila výuka
žonglování, malování svícínků, tetovačka,
prohlídka rychlé záchranky. Svoji kartičku
jsme vhodili do slosovací schránky a
vyčkávali na slosování. Všichni jsme tajně
doufali, že budeme mít to štěstí a někdo z
nás se přece jenom proletí krásným vrtulníkem.
Dlouhou chvíli čekání jsme si spestřili
opékáním a podíváním se na ukázku
výcviku záchranářských psů. Losování
probíhalo v poklidu a vylosované děti se
poté asi deset minut vznášely nad hlavami všech přítomných. Jenom škoda, že
nezaznělo některé z našich jmen.
V závěrečné části dne jsme se podívali
na hasičský útok našich spolužáků a na
kolech odjeli spokojeně domů na Vranov.

P reventan C u p 20 11
Jako každoročně, tak i letos, se děti z 3. – 5. ročníku zúčastnily jarního turnaje ve vybíjené,
tzv. Preventan Cup, pod záštitou AŠSK.
Celou organizaci letos převzala škola Lelekovice, což pro nás byla určitá výhoda, protože
nám tak umožnili na cestu tam i zpět použít jako vhodný dopravní prostředek kola. Cesta
nám tedy posloužila jako rozcvička před náročným výkonem.
Na sportovišti se sešla celá řada známých tváří z okolních škol, které jsou tradičními
účastníky této akce.
V systému hry každý s každým se naši hráči v konkurenci sedmi škol umístili na třetím
místě. Pro 2. místo nám přitom - při stejném počtu bodů jako i nakonec druhou ZŠ Tyršova
– scházelo vybít o pouhé čtyři hráče navíc. V posledním vzájemném zápase však byla
ona kuřimská škola „nad naše síly“. Věřím však, že v příštím roce se karta obrátí a my
poskočíme na bedně o stupínek výše.
Všem dětem děkujeme za perfektní reprezentaci školy.

w w w.s k ola v r a n o v. cz
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Vranovští plaváčci opět na otevřené vodě
Po několikaleté odmlce jsme se v sobotu 11.6.2011 opět zúčastnili Českého poháru v
dálkovém plavání. Konečně jsme dosáhli věku mladšího žactva a mohli zazávodit na trase
1 kilometr. Nikdo z Vranovských dětí ( Jonáš Kůra, Matyáš Kůra, Kačka Štefulíková, Barča
Krčálová, Růženka Krajčová ) neudělal ostudu. Všichni se poprvé, s trochou strachu, vrhli
do otevřené vody Mělického písníku a kilometrovou trasu hravě zvládli. O to potěšující byl
okamžik vyhlášení výsledků, kde jsme v mladších žácích obsadili první a třetí místo.
Výňatek z portálu www.plavani.info/
Teplé slunečné počasí a příjemná voda Mělického písníku přivítala 120 plavců z 26 oddílů
na 4.kole Českého poháru v dálkovém plavání. Nejprve se na start postavilo 18 mužů a
13 žen, kteří startovali na nejdelší trati 15 km. Závod mužů se plaval již jako XVI. ročník
„O pohár starostky města Přelouče“. V čele závodu se usadila velmi početná skupinka
favoritů, která se však postupem času začala trhat. Na čele pak dlouho bok po boku plavala dvojice brněnských plavců – osminásobný vítěz Rostislav Vítek a vítězka loňské „pětky“
Silvie Rybářová. A v tomto pořadí rovněž doplavali do cíle. Na druhém místě s odstupem
1:33 min doplaval Michael Mrůzek ml. z TJ Krnov před svým oddílovým kolegou Liborem
Smolkou. Za vítěznou Silvou si to o druhé místo rozdali Barbora Picková z Jihlavy s pardubickou Lenkou Štěrbovou. O 2,1 s byla nakonec rychlejší o dva roky starší Barbora.
Soutěže žáků se plavaly na 1 a 3 km. V závodě na 3 km dominoval Matěj Pošmourný
z KSP Kladno před Matějem Zahradníkem ze Slavie Plzeň a plavcem z KVS Pardubice
Filipem Vyskočilem. Ve stejném závodě starších žaček si pro prvenství doplavala Renata
Nováková z pořadatelského oddílu SCPA Pardubice, druhá skončila Simona Bukalová z
Komety a třetí Simona Beringerová z Bohemians. Posledním závodem byl 1 km mladšího
žactva. V žácích vyhrál Jonáš Kůra z Aquateamu Vranov, žákyně pak domácí Michaela
Štěrbová.

Maják – branný závod
V polovině května 2011 se v Kuřimi konal branný závod pro žáky 4. ročníků pod záštitou
Policie ČR. Naše škola vyslala dvě družstva, která v konkurenci jedenácti týmů plnila
všemožné úkoly z oblasti zdravovědy, dopravní výchovy, orientace s mapou, střelbě ze
vzduchovky, … atd.
Po vyrovnaném boji se jedna naše skupina ve složení Kuba Ostrý, Adam Zelenka, Viktorka Hrabánková, Filip Meluzín, Martin Stejskal a Nikola Žilková dostala až na stupně
vítězů, kde přebrali pohár, diplomy a celou
řadu odměn za třetí místo.
Po prozkoumání výsledků nutno přiznat, že
rozdíly mezi jednotlivými místy byly jen o
pár bodů a o umístění tak často rozhodovaly
maličkosti.
Po vyhlášení výsledků se naši reprezentanti
přesunuli na atletický ovál, kde se přidali k ostatním spolužákům, kteří se po celé dopoledne
v rámci projektového dne zaměřeného na lehkou atletiku věnovali základním atletickým
disciplínám.
Věřím, že se onen projektový den, stejně jako
branný závod Maják, stane na několik dalších
let tradicí … .
18
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Školková rýmovačka

Některé ukázky z naší
výtvarné výchovy
ve škole.

Jahody a třešně zrají
ve školce si děti hrají.
Dovádí a zpívají
těžkou hlavu nemají.
Sluníčko je pohladilo..
co se u nás všechno stalo?
Pan Duben a paní Jaro
přírodu nám probudilo.
Vlaštovky se vrátily,
Velikonoce jsme slavili.
Malovala se vajíčka, třída se zdobila,
jarní dílnička s rodiči se uskutečnila.
Byla to práce a snažení,
pozor, nikdo nebyl lenivý.
V máji maminky svátek měly,
besídku jsme si pro ně připravili.
Velkou radost mámy měly
z dárečků, co jim děti vyrobily.
Děti přály, krátké pohádkové scénky hrály,
písničku zazpívaly, konvalinky natrhaly…
A co bylo dále?
Den otevřených dveří ve školce jsme měli,
nové děti k zápisu chodily.
Také k nám přijela divadla,
dětská představení zahrála.
Předškoláci, ti se navíc měli,
do ZOO se vypravili
a dvakrát Polárku navštívili.
Čistili jsme vranovský les a studánku,
děti jsme ukládali ke spánku.
Poznali jsme studánkovou vílu a
živý pramen, který má sílu…
Ćerven vůni léta přináší
konec školního roku už se hlásí!
Nejdřív „Den dětí“ jsme oslavili,
děti své síly prověřily
a dárkem byly odměněny.
Pak přišlo rozloučení s předškoláky,
kašpárci nám zazvonili
a na školku v přírodě jsme odjeli …

„Malá čarodějnice“ z knížky prožila s dětmi 5 krásných dní
pod hradem Svojanov každý mohl snít
a kdo tam byl, ten poklad objevil.
Tak končí naše vyprávění a už těšíme se na prázdniny!
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Farní okénko - červen 2011

Všichni milí z Vranova! Srdečně Vás zdravím!					
						
Naposled jsem Vám psala o velikonocích, dnes už je 50 dní po nich, mezitím se zazelenala příroda, rozkvetly a odkvetly stromy, nasadily na plody.. Je svěží a zdravý vzduch
– zkrátka na Vranově je krásně!
Slyším to od návštěvníků našeho duchovního centra hodně často... vlastně pokaždé, když
se sejde nová skupina lidí, když proběhne nějaký program u nás. A říkají také, že nám
závidí, že tu můžeme žít. A mají pravdu. Kolikrát jsem si to řekla, že je to nejkrásnější
místo, kde jsem dosud žila.
Ale je tu ještě něco víc: je tu ticho a pokoj, které přitahují srdce člověka. Zvlášť dnešního,
který je častokrát hluboce unavený... Po pár dnech pobytu na to lidé přicházejí. Někdy si
říkám, že když člověk někde žije každodenní, „všední“ života, ani nemá čas ponořit se do
svého domova...
A když jsem tak přemýšlela, o čem Vám dnes napíšu, napadlo mi, že bych Vám mohla
trochu přiblížit to, co se u nás děje a čím náš dům „žije“.
Od velikonoc bylo hodně programů: duchovní obnova lékařů a sester, pouti farností z Brna
a z okolí, proběhl výcvik psychologů a setkání Centra pro rodinu a sociální péči. Také jsme
mohli přijmout skupiny věřících nekatolických církví. Krásná byla i Noc kostelů, na niž
přišel velký počet lidi. A minulý týden vyvrcholila velikonoční doba „Svatodušním bděním“
v poutním chrámě. Tato bdění míváme 3x za rok a kostel je stále plný....
Vnímám víc a víc, že člověk potřebuje Boha, že nemůže žít jen tak, sám sebou a svými plány. Člověk potřebuje mít cíl, naději, perspektivu. Nelze žít den po dni v neustálém
pádění někam... Mnoho lidí je vyčerpaných a potřebují se zastavit... Častokrát zavolají:
„Mohu k vám přijet? Je tam někdo, s kým mohu mluvit? Potřebuji si uspořádat myšlenky a
dát si dohromady život.“
A mnohdy končí tyto pobyty novým rozhodnutím pro nový začátek... Je to úžasné a je to
jeden z největších důkazů, že Bůh je, že člověk ho nepřestává hledat. A že vnímá, že jinak
je jeho život nenaplněný, prázdný.... Bez Boha je člověku smutno, je sám. Ani nejbližší
člověk mu není schopen dát pokoj, čisté svědomí, hluboké štěstí a radost... prostě plnost
života... Nedávno u nás byl asi 50tiletý muž. Řekl mi: „Sestro, měl jsem v životě všechno,
byl jsem i dost bohatý – myslím, že to bylo proto, abych pochopil, že nic z vnějších věcí
nedá člověku štěstí. Chci o tom mluvit mladým lidem...“ Bylo to krásné setkání.
Někteří z nás měli štěstí, že nám víru předali rodiče, že jsme v ní byli vychováni a že v
ní žijeme. Někteří ale už zapomněli... nebo dokonce považují křesťanství za překážku k
dosažení štěstí. Říkám si, kdybychom pochopili, odkud štěstí skutečně vychází, že má
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jméno a tvář: Ježíš žijící a působící uprostřed nás, že by kostely nestačily, jak by byly plné.
Přišli bychom na to, jak je krásné a rozumné věřit Bohu a žít s ním....
Letos byli u nás o velikonocích pokřtěni 4 dospělí mladí lidé – je vidět, že skutečně je Bůh
živý. Jak by se člověk sám pohnul a dal na cestu za Bohem v dnešní společnosti, která
dělá všechno pro to, aby člověka od Boha vzdálila? Na to není vysvětlení, je možné to jen
přijmout....a děkovat a obdivovat Dar Boží.
K nám na Vranov přichází každý měsíc mnoho mladých na setkání... A o prázdninách je
přijmeme dvakrát – možná nás uvidíte před kostelem nebo procházející lesem při modlitbě
Křížové cesty. Jsou to zázraky, tito mladí, rozhodnutí žít pro Ježíše a dělat dobro lidem.
Mnohdy jsou to opravdové zápasy, kterými musejí projít, když si chtějí uhájit svou naději,
své přesvědčení....
Byla bych moc ráda, kdybyste přišli do nějakého programu nebo jen tak i vy, kteří také
toužíte po dobru, po životě, po lásce, po pokoji. Věřím, že každý z nás si dává někdy
otázky: Kdo jsem? Kam patřím? Proč tu jsem a kam jdu? Věřím, že každý z nás touží být
šťastný... Moc ráda bych se o těchto otázkách sdílela s každým z vás...
Duchovní centrum na Vranově i poutní svatyni navštěvuje velké množství lidí... musíme se
o ně postarat. Takže už zbývá málo času na to, aby byl člověk ve volném času aktivní. Je
to moje touha navštívit Vaše domovy, setkat se, mluvit spolu, být spolu... Objektivně to ale
moc nejde, tak Vás zveme k nám – na návštěvu, na popovídání, na nějaký program....
Těším se na setkání! za centrum a faru – sestra Zdislava

PODĚKOVÁNÍ POMOCNÍKŮM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Diecézní charita Brno každoročně organizuje Tříkrálovou
sbírku, do níž je aktivně
zapojena i naše obec. Jako
forma poděkování dětem a jejich dospělým průvodcům, kteří
sbírce věnují svůj čas a snášejí
dobré i zlé vždy s písničkou a
radostí, darovala Charita lístek
na parník a vstupenku na hrad
Veveří. V sobotu 4.6. se nás v
přístavu sešlo 250 z Brněnska.
Za Vranov přijalo toto pozvání
celkem osm dobrovolníků
sbírky. Prožili jsme společně
krásný sluneční den.
                              S. Rita OSF
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Kalendář plánovaných akcí
25. červen

Znovu obnovená tradice pěších pochodů pod názvem “Arnoštova padesátka”
Start v 8:00 u obecního úřadu

25. červen

Divadelní představení – Misionáři (divadelní spolek DŽO z Velatic)
Začátek ve 20:00 v sále Obecního domu.

24. červenec

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU - LR
COSMETIC/ ADOS CUP - Vranovský žleb.

3. září

Dětský den se Sokolem Vranov - hřiště “Turisťák”

22. září

Vranovská EMPIÁDA - branný závod ve vranovském žlebu

1. října

Tradiční KROJOVANÉ HODY
Upřesňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv.
Termíny nejsou garantovány.

Vybíráme nové
logo obce
Kulturní komise Vám
představuje
další
z
návrhů na nové logo
Vranova. Tento návrh
nám přišel e-mailem jako
reakce na naši výzvu
a autorkou je Romana
Turečková.
22
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OBECNÍ ÚŘAD - ÚŘEDNÍ HODINY

---------------------------------------------------------------STAROSTKA – Ing. Kateřina JETELINOVÁ
		
mobil:724 183 498
pondělí 8.00 - 12.00
14.00 - 18.00
středa			
14.00 - 18.00
čtvrtek			
17.00 - 19.00
Mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.
--------------------------------------------------------------CZECH POINT, OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN,
EVIDENCE OBYVATEL A POKLADNA
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH STAROSTKY

---------------------------------------------------------------1. MÍSTOSTAROSTKA – Mgr. Andrea ČERNÁ
pondělí
čtvrtek

16.00 - 18.00
17.00 - 19.00

hod.
hod.

---------------------------------------------------------------MÍSTOSTAROSTA – Mgr. Richard MACH
středa
15.00 - 17.00
hod.
čtvrtek
17.00 - 19.00
hod.
----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------Pověřený úřad pro Obec Vranov
Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 2, Brno, tel. ústředna 533 304 111
Živnostenský 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
Vážení spoluobčané, máte-li akutní zdravotní potíže mimo běžnou pracovní dobu Vašeho praktického
lékaře, POHOTOVOST na území města Brna zajišťuje:
PRO DOSPĚLÉ – Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, pondělí – pátek 17,00 – 7,00 hodin,
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 545538538¨.
PRO DĚTI – Dětská nemocnice, Černopolní Brno, pondělí – pátek 15,30 – 7,00 hodin,
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 532234935
STOMATOLOGIE - Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, pondělí – pátek 17,00 – 7,00 hodin,
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 545538421.
Informace je uveřejněna na Info Vranov

www.vranov.cz
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