VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 3/2007

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás seznámit s činností pořádkové komise. Pořádková komise se schází
pravidelně ve sloţení – Jindřich Skácel /předseda/, Libor Holešovský, Kateřina Pavelková.
Projednává podněty ze strany občanů, obecního úřadu i na základě vlastního šetření.
Dne 5. 6. 2007 vstoupila v platnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, která upravuje
„pálení“ v obci Vranov. Přestoţe je vyhláška stále k dispozici na veřejné desce i na
ostatních plochách, stále dochází k jejímu porušování. Vyhláška je v plném znění uvedena
v tomto zpravodaji.
V rámci své činnosti se PK stále setkává se stíţnostmi na volné pobíhání psů po obci,
pálení jak biologického, tak i nebezpečného odpadu, na vznik „divokých“ skládek, na hluk v
obci i o nedělích a svátcích a na vypouštění přepadů z jímek.
V souvislosti s hlukem /kosení, řezání dřeva/ se obracíme na občany s prosbou o
dodrţování klidu v neděli a ve svátek.
Rovněţ kontejnery na tříděný odpad jsou často plněny netříděným odpadem, přičemţ
následně vzniká problém s jejich vývozem.
VZZO uloţilo pořádkové komisi vytipovat v hodná místa pro umístění odpadkových košů
/celkem 10 ks/. Všechny podněty občanů na umístění košů i kontejnerů na separovaný
odpad v obci budou zpracovány a zohledněny.
Na závěr bychom rádi poděkovali občanům, kteří se aktivně podílí na udrţování pořádku
kolem svých nemovitostí. Přejeme všem pěkné prázdniny a příjemně proţitou dovolenou.
Jindřich Skácel, předseda pořádkové komise
Podněty k činnosti PK lze podávat na tel. čísle 724 305 606 nebo na obecním úřadě..

3/2007

1

OÚ INFORMUJE
Oznámení - místní poplatky
Do konce měsíce března 2007 je potřeba uhradit místní poplatek za odpad a psa.
Poplatek za odpad: 420,- Kč na osobu nebo objekt slouţící k individuální rekreaci
Poplatek za psa:
150,- Kč, za kaţdého dalšího psa 220,- Kč
důchodci: 75,- Kč, za kaţdého dalšího psa 220,- Kč
Poplatky lze uhradit v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo převodem na účet
č. 2025038389/0800, v.s. odpad: 2007číslo popisné001, pes: 2007číslo popisné002.
Obecně závazná vyhláška obce Vranov č. 1/2007
Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 21.5.2007 usnesením č. 6 usneslo
vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec
Vranov podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v
otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.
Článek 2
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů:
(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období od začátku května do konce
září v době od 6 hodin do 17 hodin
(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období celého roku v neděli a
státem uznaných svátcích v době od 6.00 hod do 22.00 hodin.
Článek 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.5.2007
Sejmuto z úřední desky dne: 5.6.2007
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Oznámení - přestupky
Porušení OZV, upravuje zákon o přestupcích, konkrétně ust. § 46 zák.č. 200/1990 Sb.,
následovně:
§ 46
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě
(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, neţ které jsou uvedeny v § 21 aţ 45,
jestliţe jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů
a krajů.
(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností
stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich
samostatné působnosti.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uloţit pokutu do 30 000,- Kč.
Dále upozorňujeme občany na zákon 472/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 3,
odst 5:
V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená
výrobcem, přičemţ uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemicky....
Ţádáme proto občany, aby dodrţovali jak Obecně závaznou vyhlášku obce Vranov o
podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů, tak o dodrţování zákona 427/2005
Sb. ve znění pozdějších předpisů a neznečišťovali ovzduší obce pálením jiných materiálů.
Výměna řidičských průkazů – informace
Do 31.12.2007 jsou povinni drţitelé řidičských průkazů vydaných od 1.7.1964 do
31.12.1993 provést jejich výměnu.
Výměna je osvobozena od správního poplatku. Řidičský průkaz je moţno vyměnit na
příslušném pracovišti pověřeného obecního úřadu dle místa bydliště. Pro občany Vranova
na odboru dopravy Městského úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 2., Brno. Při
výměně ŘP je potřeba mít s sebou platný průkaz totoţnosti (OP nebo pas), jednu fotografii
3,5 x 4,5 cm a dosavadní ŘP. Více informací na www.mdcr.cz (stránky Ministerstva
dopravy).
V. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 12.3.2007
V/1

Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval o:
a) moţnosti získat památku „Boţí muka“, umístěnou na rozhraní p.č. 320/1, 318/2
a 318/6 v k.ú. Vranov u Brna do majetku obce. V současné době není znám
majitel a dle Občanského zákoníku §135, odst. 1 lze převést na obec
b) Zásahová jednotka SDH podá ţádost o dotaci na JMK ve výši 160 000,- Kč
na výzbroj a výstroj.
c) Starosta předloţil nabídku firmy van Gansewinkel. Jedná se o doplnění 3 ks
nádob 1 100 l na kartony, které nahradí nádoby o objemu 240 l.
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d) Starosta obce předloţil návrh na uzavření smlouvy s firmou EUROVISION na
zpracování ţádosti o dotace na kanalizaci v obci Vranov.
e) Starosta obce předloţil návrh na uzavření smlouvy o poskytování sluţeb dle
ţivnostenského listu s paní Soňou Vrbovou na práce dle ŢL v ceně 80,- Kč/hod
Ze strany občanů nebyl ţádný diskutující
Předseda finančního výboru předloţil zprávu o hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ Vranov za rok 2006. Finanční výbor doporučuje ZO ke schválení .
Starosta obce předloţil smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na opravu schodů před
RD 105 (školní dům) ve výši 100 000,- Kč.

V/2
V/3
V/4

VI. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 16.4.2007
VI/1

VI/2
VI/3

VI/4

VI/5

4

Na dnešní zasedání ZO byli pozváni občané, kteří ţádali o změnu svých pozemků
ve změně č. 1 ÚP obce Vranov.
Starosta informoval o stavu prací na změně č. 1 ÚP obce Vranov a uvedl změny,
které budou ve změně č. 1 ÚP obce Vranov definitivně zaneseny.
Ing. Arch. Zbyněk Pech seznámil přítomné se současným stavem ve změně č. 1
ÚP, seznámil s postupem při zpracování změny č.1 ÚP. Informoval, proč byly 4
lokality se změny vyjmuty.
4 diskutující - majitelé, jejichţ pozemky neprošly změnou č. 1 ÚP obce. Arch.
Pech a starosta zdůvodnili, proč změny neprošly – důvody ţivotní prostředí
a hygiena.
Starosta předloţil Studii dlouhodobého územního rozvoje obce Vranov (rok 2015 aţ
2020), kterou zpracovala firma Atelier ERA.
Starosta v souvislosti se Studií dlouhodobého územního rozvoje obce Vranov
předloţil návrh na odsouhlasení zahájení prací na zpracování nového územního
plánu obce Vranov
Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval o:
a) Den Ponávky – uskuteční se v sobotu 12.5.2007.
b) Nový termín vystoupení Milana Markoviče bude ve čtvrtek 7.6.2007 v sále OD
na Vranově
c) Starosta předloţil pohlednice obce Vranov, které nechal OÚ vyrobit firmou
Kamrla. pohlednice budou nabízeny k prodeji za cenu 10,- Kč za kus
d) Starosta předloţil návrh na zpracování publikace (knihy) o obci Vranov. Kniha
by byla vydána v nakladatelství F.R.Z Agency s.r.o. nákladem 1 500 aţ 2 000
ks.
Starosta obce předloţil smlouvu na odborný servis provozu ČOV v OD. Firma 1.
EKOSAGE, spol. s r.o. předloţila návrh smlouvy na zajištění odborného servisu
ČOV typ AS-ANAcomb 20 a lapáku tuku v ceně za 30 000,- Kč bez DPH.
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VII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 21.5..2007
VII/1

VII/2

VII/3

VII/4

Starosta informoval o :
a) moţnosti doplnění retardérů na místní komunikaci Alej do prostoru před ZŠ, ze
strany Aleje „pod kolotočem“
b) moţnosti zakoupení leteckého obrazu od firmy Kamrla cca 9 000,- Kč, bliţší
informace na OÚ
c) systému placení navrtávek při zhotovení nové přípojky vody (zákon č.
76/2006Sb. říká, ţe náklady na připojení hradí ten, který se připojuje, není-li
dohodnuto jinak)
d) obec obdrţela dotaci ve výši 100 000,- Kč na opravu schodiště před obecním
domem č.p.105.
e) ţádosti o prodej objektu čerpací stanice pitné vody pro Vranov, umístěné
v Šebrově. Ţádost poslal pan Josef Andratschke. Obecní úřad informoval o této
ţádosti obec Šebrov, která má také předběţně zájem o odkup čerpací stanice
pitné vody. Dle tel. sdělení pana starosty bude projednáno na VZZO Šebrov
12.6.2007.
f) moţnosti zakoupení radaru na měření rychlosti, který by se umístil na
komunikaci při vjezdu do obce směrem od Útěchova, bude projednáno na
dalším VZZO a bude předloţena nabídka vč. moţnosti získání dotací
g) bezúplatném převodu hasičského auta T 148 z Ministerstva obrany na obec
Vranov – pro ZJSDH.
h) jednání dne 16.5.2007 se zástupci HZS JmK, ÚO Brno , Lidická ve věci
zařazení jednotky SDH obce Vranov v rámci plošného pokrytí. Jednotka bude
nadále zařazena v kategorii JPO III/I
2.1 Hospodaření obce - závěrečný účet za rok 2006
Předseda FiV předloţil Hospodaření obce za rok 2006 – viz příloha zápisu a
zprávu o přezkoumání hospodaření za rok
2.2 Předseda FiV předloţil Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Vranov za
rok 2006
3.1 Starosta předloţil návrh Veřejnoprávní smlouvy s městem Šlapanice na
projednávání přestupků na rok 2007.
3.2 Starosta předloţil ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí jednotlivých
ţadatelů na kanalizační přípojky s obcí Vranov na uloţení věcného břemene
– kanalizační přípojka na obecních pozemcích v souvislosti s podáním k
ţádosti o územní souhlas na kanalizační přípojky.
Místostarostka předloţila návrh Obecně závazné vyhlášky obce Vranov č. 1/2007 –
podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

VIII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 25.6.2007
VIII/1 Starosta informoval o :
a) provedení oprav místních komunikací (Příhon, za Machatkovýma, za Dětským
domovem)
b) na základě poţadavků občanů byla na horní zastávku do čekárny umístěna
lavička
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c) Předseda finančního výboru předloţil zprávu o činnosti od posledního zasedání
– samostatný bod 2) jednání
d) Předseda kontrolního výboru omluven
e) Předsedkyně kulturní komise omluvena
f) Předseda pořádkové komise přednesl zprávu o činnosti od posledního zasedání
g) TJ Sokol Vranov ţádá ZO o odkup ozvučovacího zařízení za cenu 35 125,- Kč.
Jedná se o doplnění ozvučovacího zařízení, které vlastní obec.
VIII/2 Úprava rozpočtu č. 1/2007
Předseda finančního výboru předloţil návrh úpravy rozpočtu č.1/2007.
Rozpočet na rok 2007 byl schválen v prosinci 2006. Na základě skutečností plnění
rozpočtu za období 01 aţ 05/2007 byla provedena úprava rozpočtu č.1/2007.
VIII/4 Místostarostka obce předloţila Závěrečný účet svazku obcí Ponávka za rok 2006
vč. Výkazu pro plnění rozpočtu za rok 2006. Závěrečný účet byl schválen zástupci
svazku Ponávka 11.6.2007 a následně projednán ve finančním výboru obce
Vranov.
2
VIII/5 Starosta předloţil návrh na prodej pozemku p.č. 394/1 o výměře 29 m ostatní
plocha, na LV 1, v k.ú. Vranov u Brna. Zájem o odkup nemovitosti – pozemku má
MZLU Brno. Záměr prodat MZLU Brno pozemek byl řádně vyvěšen na úřední
tabuli.
VIII/ 6.1 Starosta předloţil návrh na odkoupení
a) od MZLU Brno, za celkovou kupní cenu ve výši 97.830,-Kč „objekt márnice“ bez
2
čp./če jiná stavba na pozemku p.č. st. 225 o výměře 89 m zastavěná plocha a
2
nádvoří, a pozemek p.č. st. 225 o výměře 89 m zastavěná plocha a nádvoří,
vše na LV 460, v k.ú. Vranov u Brna
2
2
b) části pozemku 365/3 o výměře 381 m a pozemku o výměře 18 m (pozemek
pod garáţí) za cenu 62.967,- Kč.
Celková cena bude navýšena o poplatky za pořízení geometrického plánu cca
2
2
5.000,- Kč a vynětí z PUPFL 399 m cca 55,- Kč /m , tj. 21 945,- Kč
VIII/6.2 V souvislosti s odkupem pozemků od MZLU Brno starosta informoval o moţnosti
zřízení věcných břemen za úplatu a to pouţívání částí pozemků (komunikací)
označených na katastrální mapě, která tvoří přílohu tohoto zápisu. Jedná se o
pozemky ve vlastnictví MZLU Brno.
VIII/ 7.1 BVK a.s. předloţily dodatek č. 16 smlouvy o provozování vodovodu. Předmětem
dodatku jsou navrtávky a odbočky 2 ks vodovodních přípojek realizovaných v roce
2006 – navýšení pořizovací ceny o 10.180,-Kč.
VIII/7.2 Starosta předloţil návrh nájemní smlouvy s brněnským biskupstvím na pronájem
části pozemku p.č. 55/5 ostatní plocha, na LV 190, v k.ú. Vranov u Brna v době
poutí.
VIII/ 7.3 Starosta předloţil nabídky na opravu havarijního stavu ZTI dle poţadavků hygieny
v MŠ, ŠJ a ZŠ. Nabídku předloţila firma :
a) ELTI – HB spol. s r.o. Brno, Úprkova 8, Brno v celkové ceně 308.127,20 Kč
vč. DPH
b) M.T.C. spol. s r.o., Slunečná 4, Brno v celkové ceně 298.909,10 Kč vč. DPH
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Prosba občanům
Obecní úřad Vranov připravuje vydání publikace o obci Vranov. V knize by měla být
zachycena historie obce od jejího vzniku aţ po současnost, zajímavosti o obci, zmínky
o jednotlivých spolcích působících v obci Vranov jako jsou hasiči, Sokol, apod. V současné
době shromaţďujeme na obecním úřadě podklady, ze kterých se bude při vydávání
publikace čerpat.
Chtěli bychom oslovit Vás, občany Vranova, kteří máte doma nějaké materiály, ať uţ
publikace, fotografie apod. o obci Vranov, které by mohly poslouţit k vydání knihy, o jejich
zapůjčení.
Předem děkujeme!
Kontaktní osoba: Obecní úřad Vranov, Kateřina Jetelinová, tel. 541239027 nebo
724183498, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 aţ 12.00 a 14.00 aţ 17.00 hod.

HASIČSKÉ OKÉNKO
Velké sucho a vítr přinesly obavy při pálení čarodějnic. A tak se hranice přestěhovala na
hřiště, zmenšila a čtyři členové sboru měli sluţbu aţ do rána. Hezké počasí přilákalo
hodně návštěvníků této akce a dětem se nechtělo jít spát, protoţe ve tmě se přece nejlépe
hraje.

Velitelé a strojníci měli dvoudenní školení na HZS Lidická, kde byli seznámeni s novými
zákony platné pro průběh zásahu a silničního provozu. Závěrečné testy prověřili jejich
připravenost a ukázky techniky pouţívané profesionálními hasiči vyvolali tichou závist
našich strojníků.
Jako kaţdoročně jsme zajišťovali jedno stanoviště s has. tématikou při „Ţelezném
empíkovi “ který se konal v Mariánském údolí v Líšni.
V has. zbrojnici byly dokončeny rozvody vzduchu. Na vozidle Tatra byly vyměněny světla

3/2007

7

Převodem z ministerstva obrany získala obec automobil T 148 CAS 32 ve velice dobrém
stavu. Automobil byl přivezen z Vyškova a čeká nás hodně práce na tom dát ho do civilní
podoby tzn. vybavit, přebarvit a provést drobné úpravy a opravy.
Za uplynulé období jsme měli dva výjezdy k dopravním nehodám.
Na přání občanů jsme zopakovali mobilní sběr ţelezného šrotu po obci.
Poslední akcí bylo uspořádání dětského dne. Obavy z počasí nám usnadnily rozhodování
kde dětský den uspořádat. Nakonec rozhodnutí u hasičky bylo správné. Ve dvě hodiny nás
čekal šok, protoţe soutěţit přišli pouze tři děti. Začátek jsme odloţili a ve tři hodiny bylo na
startu 32 dětí. Soutěţilo se opět v nových a zajímavých disciplínách při kterých děti museli
ukázat nejenom rychlost, ale i šikovnost. Soutěţilo se ve třech věkových kategoriích. Po
celé odpoledne bylo pro děti přichystáno dost jídla pití a nějaké to mlsání. Ani rodiče
neodolali vůni grilovaného masa. Po vyhlášení vítězů nám tradičně začalo krásně pršet,
ale to nevadilo dospělákům, kteří si také vyzkoušeli obtíţnost jednotlivých překáţek.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Kategorie I
Kategorie II

Kategorie III

1. Eliška Sedláková
2. Barborka Krčálová
3. Dominik Ostrý

1. Simona Navrátilová
2. Simona Valášková
3. Michal Hrazdíra

Děkujeme sponzorům:

1. Pavel Šebela
2. Sabina Kotlánová
3. Katka Holzmannová
Robert Škarecký
Dan Mikulka
Jarmila a Tomáš Meluzínovi

Zároveň bych všem rád popřál krásné prázdniny a hezkou dovolenou.
Miloslav Křivánek, starosta SDH Vranov
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Z NAŠÍ MINULOSTI
Vranovští rodáci vzpomínali na mládí
Pokud mě má paměť neklame, váţení čtenáři Zpravodaje, tak pro vás píši jiţ v pořadí třetí
článek o setkání členů a přátel bývalé svazácké „Agitky MÁJ“ (1953 – 1957). Moţná si
řeknete, ţe popisovaná setkání jsou si navlas podobná, ale věřte mi, ţe mám dobrou
snahu, aby byl text vţdycky odlišný. Plním tak vlastně přání těch zúčastněných, abych
jejich radost a pohodu, kterou zde proţívají, ztvárnil do článku o nich.
To letošní setkání se konalo v sobotu 19. května 2007 v 15,00 hodin v Obecním domě
Vranov a bylo jiţ po osmé. (První se konalo 20. května 2000). Neuvěřitelných 40 účastníků
přítomných je na naše malé poměry hodně. A to se jich sedm omluvilo. Byla i vzpomínka
na devět bývalých členů, kteří nás jiţ předešli na věčnost.
Převaţující trend navýšení pokračuje, coţ je potěšující a také nás vţdy někdo překvapí
tím, ţe přijde poprvé. Tentokrát přišel mezi nás Jirka Heinrich, který ţije takřka 40 let
v americkém Denveru. Novou účastnicí byla Hana Pokorná, která bydlela v domě na
Kateřinské ulici. Stálý účastník setkání pan Jan Barták (Anček) dovršil nedávno 80 let,
takţe byl středem pozornosti. Byl tu i pan Jiří Skoupý, jeden z nejstarších našich občanů.
Další účastníci přijíţdějící jiţ tradičně z Prahy, od Karlových Varů a Ostravy. Ale nejvíce
radosti na setkání snad proţívají zvláště ti, kteří dnes ţijí mimo naši obec a na Vranov
přichází vţdy jednou za rok a jsou tu všichni pohromadě, tak jako před těmi padesáti lety.
Věřte mi, ţe stále je si o čem vyprávět a vzpomínat. Právě na příběhy a události, které se
odehrály právě v našem mládí. Ono se také vlastně říká, ţe stáří ţije právě ze vzpomínek
mladého věku. Tato atmosféra je proloţena zpěvem a zvláště krásnými písněmi národními,
lidovými i trampskými apod. Jen ta znělka agitky MÁJ o mládí, síle a chuti do práce jaksi
dnes pozbyla jiţ na významu. I text na letošní pozvánce má zvláštní nádech: Jaro uţ je
zase tady, ukazuje svoje vnady, ví to celý širý kraj, ţe svůj svátek slaví - Agitka MÁJ - .
Na závěr podotýkám, ţe toto setkání v současné podobě vnímám jakoby společné
posezení rodáků, které svou tradicí opravdicky zapadá do naší historie malé vesnice
uprostřed lesů nedaleko Brna.
Jaroslav Nedoma, obecní kronikář

ŠKOLNÍ LIST
Zlatokopové na Klondiku
První den v pondělí jsme přijeli do malé vesničky, která se jmenovala Hodonín u Kunštátu.
Aţ jsme si vybalili věci, tak jsme šli na oběd. Po obědě jsme hráli různé hry, např.: hledali
jsme papírky, na kterých byla zašifrována naše jména, a měli si je zapamatovat, potom
proběhlo rozdělování do druţstev…
Druhý den v úterý ráno jsme vyrazili do lesa. V lese jsme měli udělat dvojice a nést dvě
tyče v rukách a zároveň kličkovat mezi stromy. Odpoledne jsme šli kolíkovat pozemky na
rýţování zlata na řeku Klondike. Po večeři někteří hráli fotbal a někteří vybíjenou. Já jsem
hrála vybíjenou.
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Třetí den ve středu jsme šli konečně rýţovat zlato na svoje okolíkované pozemky. Moje
druţstvo bylo: Martin Šabacký, já, Lucie Vaňáčková, Vláďa Sáňka, Nikolka Ţilková a večer
jako obvykle jsme šli na hřiště. Potom jsme šli do třetího patra za panem učitelem a ten
nám to zlato váţil na gramy. Já měla 13 gramů, coţ bylo nejvíc.
Čtvrtý den ve čtvrtek měli zlatokopové odpočinkový den. Hráli jsme různé hry, soutěţili
a odpočívali. Večer jsme šli na stezku odvahy a ta byla dobrá, ale strašidelná. A ještě jsme
se koupali a hráli kuţelky.

10

3/2007

Pátý den v pátek jsme hned ráno vyrazili rýţovat zlato, ale tentokrát jsme chvíli rýţovali na
Klondiku, ale kdyţ uţ jsme tam nic neměli, tak jsme si mohli koupit pozemek na řece
Yukon, která tekla vedle Klondiku. Tam jsme museli mít všichni stejně dlouhý pozemek. Já
jsem teda víc zlata narýţovala na řece Yukon, ale řeka Klondike byla lepší. Nevýhodou
bylo u obou řek to, ţe se kalily. Tak jsme tam nic neviděli. Po obědě jsme šli na koupaliště.
Večer jsme opékali špekáčky, hráli na kytaru (uţ nás to umí hodně) a všichni zpívali.

Šestý den v sobotu jsme odjíţděli, ale ještě před tím jsme spali pod širákem! To byla
nejhezčí noc mého ţivota. Viděla jsem, jak padá hvězda a …Velký vůz, ten byl pořádný. A
samozřejmě svoje znamení. Moc se mi tam líbilo a jednou bych si tam chtěla udělat výlet
s celou rodinou. Škoda, ţe to tak rychle uteklo. A taky jsme se naučili perfektní písničku
a ta měla název Zlatokop Tom. A nakonec jsem měla 1 271 $.

Lada Adamová, žačka 4. ročníku ZŠ Vranov
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MATEŘSKÁ ŠKOLIČKA VE VRANOVĚ
Ohlédnutí na školku v přírodě v červnu 2007
Děti z Mateřské školky Vranov měly moţnost proţít krásný a netradiční týden na školce
v přírodě v Hodoníně u Kunštátu. 18-ti členná výprava dětí byla přemístěna do malebného
prostředí malé vesničky, která nabízela jedinečný pohled na přírodu a venkov – na loukách
se pásly krávy, políčka se zelení, rozkvetlé luční kvítí a v dálce lesy, které obklopovaly
malé údolí.
Děti se přenesly do dávného světa zlatokopů. Staly se malými zlatokopy, kteří měli silnou
touhu a nadšení hledat zlato. K tomu měli svou potřebnou výbavu: velké klobouky, košile,
gumové boty a síta k rýţování zlata. Zlaté bohatství bylo ukryto v hlubokých lesích, kde se
táhly potůčky s čirou vodou a s ukrytými zlatými kamínky. Kaţdý si nasbíral tolik, kolik měl
síly a štěstí. Vytěţené zlato bylo kaţdému zváţeno a prodáno za „opravdové dolary“.
Peníze se celkově sčítaly do jednotlivých skupin tvořenými dětmi z MŠ a ZŠ. Viktorka
Hrabánková a Pavlík Vyskočil patřil mezi nejlepší zlatokopy, kteří našli nejvíce zlata.
K této hlavní činnosti měly
děti moţnost poznat nové
hry, dovednosti a ověřit si i
své nové schopnosti. V
přírodě si stavěly hrdiny z
šišek a domečky, trénovaly
svou
zručnost
při
zavazování
švihadel,
poznávaly ukryté symboly
na obrázcích v lese, učily
se orientaci v přírodním
prostředí,
zdokonalovaly
své pohybové dovednosti a
schopnosti spolupráce ve
skupině i v rámci soutěţí.
Děti rádi vzpomínají na
přelévání vody lţičkou do
hrníčku,
chůzi
s
kamarádem – jak měly
svázané nohy šátkem.
Zkusily si také nabatikovat triko, holčičky se učily s paní učitelkou vyrobit si sukýnku, kluci
si dělali papírové kloboučky, vytvářely se obrázky na sklo. K dalším aktivitám patřilo
koupání v bazénku, míčové hry, hry s padákem, kuţelky a mnoho jiných. Při táboráku se
mohly děti naučit písničku Zlatokop Tom.
Při závěrečném hodnocení byl kaţdý školkáček pochválen a odměněn. Všichni vynikli ve
své statečnosti a v dané disciplíně. Děti získaly nové záţitky a upevnily si vztahy se svými
kamarády.
Hana Pelánová, vedoucí učitelka MŠ
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FARNÍ LIST
Milé maminky z Vranova!
Opoţděně, ale přece Vám všem blahopřejeme k svátku a chceme Vám říct:
Maminko, nikdy se nevzdávej…
Domácí bývají někdy nepochopitelní, nevděční, tupí,
nevšímaví…
- nevadí, maminko, miluj je!
Uděláš něco krásného a oni řeknou, ţe se to mělo dělat
jinak…
- nevadí – dělej krásné věci, jak umíš!
Budeš unavená z tisíce věcí, které pro rodinu děláš
a bude to pokládáno za samozřejmost…
- nevadí – dělej to ráda!
Snaţíš se, aby Tvá rodina a Tvůj dům byly
nejšťastnějším místem na světě a stále tam tolik věcí
neklape…
- nevadí – bez Tvé snahy by nám bylo těţko!
Moţná jsi uţ dlouho nedostala květinu a neslyšela
krásná slova díků a lásky…
- nevadí – nepochybuj o tom, ţe Tě Tvoji mají rádi!
Snad si budeš chtít uţ odpočinout a stále bude někdo
něco chtít…
- maminko, vydrţ a neodmítej!
Mami, díky, ţe ze sebe stále dáváš to nejlepší, ţe pro
nás ztrácíš svůj ţivot, a ţe jsi se nikdy nevzdala.
Maminko, z celého srdce díky!
A ještě příběh a dobrá rada – a nejen pro maminky…
Poslední kousek trávníku
Dneska jsem posekla trávník na celé zahradě. Hned, jak jsem ráno vstala, bylo jasné, ţe
nastal přesně ten den, kdy se hodí nasnídat se na balkóně a pak hned vyrazit ven. Sečení
trávy patří k mým zamilovaným rekreačním činnostem. Kdysi před lety jsem k svátku
matek dostala elektrickou strunnou sekačku na trávu a od té doby pečuji o trávník na celé
ploše společné zahrady.
Dneska to nebylo sečení, ale spíš vyšívání. Zrovna totiţ vykvetly kopretiny a vyhýbat se
těm rozkvetlým trsům v trávníku vyţaduje lehkou ruku, pečlivý pohled a trpělivost. Začala
jsem dost brzy zrána, na trávě ještě stála rosa. Šlo to dobře. Vţdycky jsem si naplánovala
nějakou hranici, ke které se musím dopracovat, abych si mohla odpočinout. Chvílemi uţ
mě pěkně bolela záda. Zbýval mi jen závěrečný úsek pod starou meruňkou. Jenţe ke
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konci toho posledního úseku uţ jsem nemohla. Do rukou mě chytala křeč, jak jsem svírala
stále vibrující sekačku, záda jsem cítila jako přeraţená. Ale řekla jsem si, ţe odpočinek
bude, aţ to dodělám. Nepřestanu, dokud ten úsek nedokončím. Neodpočinu si, dokud
nedokončím, co jsem si předsevzala.
Jenţe jak uţ jsem měla zesláblé ruce a nedokázala jsem sekačku drţet tak pevně,
zavadila jsem okrajem ochranného krytu o velký drn. Sekačka se vychýlila z pravidelné
dráhy; vytrysklý proud hlíny mě oslepil a zastavila jsem se. Poloţila jsem sekačku
a narovnala si záda. Otírala jsem si hlínu z obličeje. Proč jsem si neodpočinula dřív?
Nechala jsem sekačku leţet na zemi a zamířila jsem k lavičce. Potřebovala jsem se napít.
Těţce jsem usedla a mnula jsem si bolavé ruce. Proč jsem si neodpočinula dřív? Kde jsem
to vzala, ţe odpočívat se smí, aţ se práce dokončí? Dělám to i jindy?
Popíjela jsem vlaţný čaj, co zbyl od snídaně a přinesla jsem si ho s sebou na zahradu.
Přemítala jsem sama nad sebou a nad svými zvyky. Kdyţ něco dělám, nerada odcházím
od nehotové práce, ale stane se mi to. Ovšem k odpočinku od práce neodcházím asi
nikdy. Nemůţu přece klidně sedět, kdyţ jsem ještě neskončila!
Kdybych byla opravdu důsledná, neodpočívala bych nikdy: Chyba! Bůh neřekl, abychom
odpočívali, aţ dokončíme práci, ale abychom si dali pohov kaţdý sedmý den. A to je rozdíl.
Neodpočívat je hřích. Ne proto, ţe pak člověk dělá chyby, padá mu sekačka, zapomíná
jíšku na plotně, utíká mu mlíko z hrnce, všívá levý rukáv do pravého průramku a tak, ale
proto, ţe Bůh řekl: Odpočívej sedmého dne.
Jak jsem tak seděla na lavičce a sluníčko se mi opíralo do zad, bylo mi lehce. Nabrala
jsem novou sílu. A tak jsem se zvedla, šla sebrat odloţenou sekačku, abych sjela ještě
poslední kousek trávníku. Bylo to za chvilku. Musím si to pamatovat, neodpočívám proto,
ţe jsem dokončila práci, ale proto, ţe mi to přikázal Bůh.
To byl dnešní příběh… A na Vranově je tak krásně, tak si dovolme odpočívat… Sama se to
taky musím učit a dobře vím, ţe stojí za to projít se po zahradě, obejít kostel a kolem
hrobky, zastavit se v poutním chrámě…
Přeju kaţdému z Vás krásné a poţehnané jarní dny! Za všechny v duchovním centru i na
faře.
Za bratry a sestry z kláštera, fary a duchovního centra – sestra Zdislava

TJ SOKOL VRANOV
Milí přátelé volejbalu a sportu vůbec,
na poslední Valné hromadě TJ Sokol Vranov, která se konala v březnu tohoto roku, jsem
byla pověřena starat se o volejbalové oddíly. A protoţe druţstvo Ţeny A hostuje
v Jehnicích, kde mají k dispozici krásnou tělocvičnu a hřiště a jsou tedy po technické
stránce zajištěny, leţí mi na srdci spíš volejbalisté na Vranově. Nám by se lepší sportovní
zázemí taky líbilo, atˇ uţ velká tělocvična či vybavenější hřiště, ale jako všechno ostatní i
toto je otázkou peněz a na Vranově i otázkou dobré vůle.
My, druţstvo Ţeny B, jsme se po zimě přesunuly z tělocvičny na hřiště Turistˇák. Čekala
nás jako kaţdý rok nejdříve brigáda - úklid hřiště, šatny a okolí. Zúčastnily se téměř
všechny aktivně hrající hráčky a spolu s druţstvem začínajících volejbalistů pod vedením
Nikol Vrbové se hřiště dalo do pořádku. V zápětí nám začala i nová hrací sezona. Všechny
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zápasy tentokrát odehrajeme na Vranově a protoţe nemusí vţdy svítit sluníčko, musíme
zápasy odkládat a doufat, ţe v domluvený termín pršet nebude.
Scházíme se na hřišti 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek, kdy trénujeme právě s druţstvem
Nikol, v neděli odpoledne si chodí zahrát všichni, kdo mají o volejbal zájem. Tento termín
je zároveň jediným časem, kdy se můţe sehrát druţstvo mixů. Pavlu Maškovi TJ přispěje
na kurz rozhodčího volejbalu, podmínkou je úspěšné sloţení maturitní zkoušky.
Nikol Vrbové bych chtěla poděkovat, ţe se ujala tréninků mladých volejbalistů a věnuje jim
svůj volný čas. Snaţí se je naučit základům a postupně jim předávat to, co umí
z volejbalové techniky. Pokud by někdo měl zájem se k nám přidat, atˇ přijde na Turistˇák
nebo se informuje u Nikol či u mne. Volejbal je kolektivní hra a k ní je potřeba kolektiv
s dobrými vzájemnými vztahy mezi jednotlivými hráči. Potom máte příjemný pocit
z fyzického pohybu a hra Vám osvěţí i duši.
Takţe sportu zdar a volejbalu zvláštˇ.
Věra Kopecká, předseda volejbalového oddílu TJ Sokol Vranov
Poděkování
Děkuji hasičům Vranov za velkou pomoc dne 29.5.2007 při opravě odpadu v domě č.p.
186 – jmenovitě Pavel Dostál, Libor Holešovský a Jiří Majer.
Zdena Sedláková, Vranov 186
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OBECNÍ ÚŘAD - ÚŘEDNÍ HODINY
MÍSTOSTAROSTKA - Ing Kateřina Jetelinová, mobil: 724 183 498
v úředních hodinách moţnost ověření podpisů a dokumentů, evidence obyvatel
a přihlášení k trvalému pobytu
pondělí
8.00 - 12.00
14.00 - 17.00
středa
8.00 - 12.00
14.00 - 17.00
pátek
8.00 - 11.00
STAROSTA - Ing. Marek Juha, mobil: 724 305 559
pondělí
středa

16.00 16.00 -

18.00
18.00

Dále dle telefonické dohody.

HOSPODÁŘSKÝ DVŮR 2007
I. pololetí
OTEVÍRACÍ DOBA
10.00. až 12.00 hod
leden

20.

únor

3.

17.

březen

3.

17.

duben

14.

28.

květen

12.

26.

červen

9.

23.

31.
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