VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 1/2007

Váţení spoluobčané,
ve své práci místostarostky se zabývám hlavně činností zabezpečující správný chod
a funkci obecního úřadu. Denně jsem v kontaktu s vámi – občany a tak mám moţnost
zjišťovat, co se vám v naší obci líbí či nelíbí, co by potřebovalo vylepšit atd. Nebojte se
nadále přicházet se svými názory, připomínkami, podněty, postřehy a nápady na obecní
úřad nebo na zasedání zastupitelstva obce, abychom jako zastupitelé věděli, co vás
občany trápí či naopak, s čím jste spokojeni. Rádi vyslechneme vaše názory. Myslím, ţe
řada z vás poznala, ţe se vaše připomínky v rámci našich moţností snaţíme řešit.
Protoţe mi jsou na obecním úřadě ze strany vás, spoluobčanů, často kladeny otázky
týkající se např. kontaktních míst státní správy, níţe uvádím seznam, kam se v případě
potřeby můţete jako občané Vranova obracet :
Na Městském úřadě Šlapanice, pracoviště Brno, ulice Opuštěná 2, Brno, se nachází
pro naši obec Odbor dopravy, Ţivnostenský úřad, Stavební úřad, Sociální odbor, Odbor
vnitřních věcí (vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů). Telefon na ústřednu
533304111, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 aţ 17.00, odbor dopravy také úterý 8.00
aţ 14.00 hod.
Matrika pro obec Vranov je na Obecním úřadu Bílovice nad Svitavou
Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou, matrikářka paní Mezuláníková, tel.
545227427.
Sociální dávky - bezmocnost - od 1.1.07 změna, vyřizuje Městský úřad Šlapanice,
pracoviště Brno, sociální odbor, paní Švancarová a pan Vlkojan.
Ţádosti o mimořádné výhody pro těţce postiţené občany se vyřizují také na sociálním
odboru Městského úřadu Šlapanice, pracoviště Brno.
Ţádosti o umístění do domova důchodců či ústavu sociální péče se vyřizují na
Krajském úřadu Jihomoravského kraje, Ţerotínovo nám. 3/5, Brno, odbor sociálních věcí,
referntja pro obec Vranov je paní Kateřina Kloudová, tel. 541652150.
Výpis z rejstříku trestů je moţno vyřídit např. na Okresním státním zastupitelství Brno venkov, ul. Rašínova 103/2, Brno, tel. 542321316, dále v Brně na ul. Kobliţná 22 a od 2.
ledna 2007 lze ţádost o výpis podat také v pobočce Rejstříku trestů, Brno, Husova 15.
Výpis je zde vyhotoven na počkání v úředních hodinách.
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 16.00
13.00 - 15.00
13.00 - 16.00
13.00 - 15.00
13.00 - 14.00

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno - venkov se nachází v Brně na
ulici Úzká 6/471, Brno, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 aţ 17.00, úterý a čtvrtek 8.00
aţ 15.00 a pátek 8.00 aţ 12.00, telefon 542532211.
Rovněţ bych Vás chtěla informovat, ţe počínaje tímto Zpravodajem se jeho vydávání
ujímá nová redakční rada, která připravuje nejen jeho novou grafickou podobu, ale
i rozšíření o nové rubriky. Na Obecním úřadě nebo na e-mailové adrese
zpravodaj@vranov.cz bychom rádi uvítali Vaše náměty, aby bylo moţno více přiblíţit
Zpravodaj Vašim potřebám a představám.
Kateřina Jetelinová, místostarostka

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.
Informace – obecní knihovna
Váţení spoluobčané a stálí návštěvníci knihovny,
dodatečně Vám přeji v novém roce hodně zdraví a štěstí. Ráda bych přivítala v tomto roce
také nové návštěvníky knihovny. Knihovna nabízí spoustu knih pro děti, dále novinky
a beletrii. Knihy jsou průběţně doplňovány novými knihami a obměnou tzv. výměnného
fondu, kdy Městská knihovna Kuřim několikrát za rok zapůjčuje naší knihovně nové knihy.
Dále je také v knihovně moţnost zapůjčení časopisu Praktická ţena, který knihovna
odebírá.
Knihovna se nachází v Obecním domě a je otevřena kaţdý čtvrtek v době od 16.00 hod do
18.00 hod.
Poplatky v knihovně - paušální poplatek pro dospělého na jeden rok je 20,- Kč, děti 10,Kč, zápis nového čtenáře – první registrace v knihovně 10,- Kč. Za půjčení knih se jiţ
poplatek neplatí.
Ivanka Sobotková, knihovnice
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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).
Termíny sběrů pro Charitu Brno:
26. a 27. ledna 2007
23. a 24. února 2007
23. a 24. března 2007
27. a 28. dubna 2007
25. a 26. května 2007
22. a 23. června 2007
pátek 12 - 17 hod., sobota 9 - 12 hod.
Bliţší informace: pí Halámková, tel. 543 249 684, pí Keprtová tel. 543 214 816.
Tisková zpráva Oblastní charity Brno ze dne 19. ledna 2007 „Tříkrálová sbírka 2007“
Výsledek finanční hotovosti z pokladniček ve městě Brně a okolí
Dne 19. ledna 2007 byla dopočítána finanční hotovost z kasiček Tříkrálové sbírky 2007
z města Brna a okolí. Sbírka probíhala celorepublikově od 2. ledna do 14. ledna 2007.
Hlavním organizátorem sbírky ve městě Brně je DCHB - Oblastní charita Brno (OCHB)
Na přípravě sbírky se podílelo během roku 44 koordinátorů (dobrovolníků ) a koordinátor
z OCHB.
Oblastní charitě Brno v době sbírky pomáhalo okolo 600 dobrovolníků - dětí , studentů,
skautů, hasičů, lidí z farních charit, dobrovolníci různých věkových kategorií. Jedno je ale
vţdy spojuje, je to dobrovolnictví a snaha pomoci lidem s postiţením, sociálně slabým,
obětem ţivelných pohrom a katastrof.
S Oblastní charitou Brno v době sbírky spolupracovalo 21 Úřadů městských částí Brna
a 12 přilehlých obcí. Děkujeme za pomoc a výbornou spolupráci.
Poděkování patří i Městské policii, která dohlíţí v době sbírky na koledníky a úzce
spolupracuje s OCHB.
Největší poděkování patří všem lidem, kteří otevřeli svá srdce a podpořili sbírku. Tímto
krokem přispěli na projekty, které pomohou těm nejpotřebnějším.
Letošní výtěţek Tříkrálové sbírky ve městě Brně a blízkém okolí činí 1,484.880,- Kč.
V loňském roce byla finanční hotovost z pokladniček 1,276.534,50 Kč.
Letošní finanční hotovost z kasiček je tedy o 208.345,50,- Kč vyšší neţ v roce 2006.
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Pro zajímavost:

Kasiček bylo v letošním roce 287, o 12 více neţ v loni

Průměr na kasičku je 5.173,80 Kč

Největší finanční hotovost v kasičce byla 22 867,00 Kč

Největší nárůst finanční částky oproti TKS 2006 byl v MČ Brno - Lesná
31.573,50Kč, v procentech nárůst o 104 %
Rozdělení výtěţku TKS 2007:
65 % činnost oblastních/farních charit na území brněnské diecéze
15 % činnost Diecézní charity Brno
10 % celorepubliková humanitární pomoc
5 % činnost Sdruţení Česká katolická charita
5 % zákonem povolené reţie sbírky
Oblastní charita Brno vyuţije získané prostředky na podporu středisek, která ve městě
Brno provozuje.
Oblastní charita Brno děkuje všem za ochotu pomáhat lidem v nouzi.
Vše o Oblastní charitě Brno naleznete na www.charitabrno.cz
Na Vranově bylo vybráno celkem 23.689,- Kč, v loňském roce 21.179,- Kč

III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 18.12.2006
III/1

4

Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval o:
a) Vánoční koncert svazku obcí Ponávka se bude letos konat v Lelekovicích
v Sokolovně dne 22.12.2006 v 18.00 hod. Autobus pojede z Vranova 17.15 od
myslivny, se zastávkou u Šebelových
b) Tříkrálová sbírka v obci Vranov bude v sobotu 6.ledna 2007 dopoledne
c) úprava rozpočtu č. 4 – ke konci roku je potřeba provést úpravu rozpočtu – viz
příloha
d) ZŠ Vranov předloţila ke schválení návrh rozpočtu Příspěvkové organizace na
rok 2007 – viz příloha zápisu
e) Starosta předloţil návrh na nákup ţidlí ISO (200 ks) do sálu obecního domu od
firmy Velkoobchod Zavřel v ceně dle nabídky. Nákup proběhne počátkem roku
2007
f) Starosta obce předloţil ţádost od firmy ATOMA (Albert Tomášek) o pronájem
areálu Knihy ve Vranově č.p. 186 ke skladovacím a výrobním účelům.
ZO bere na vědomí, neboť se jedná o plochy a objekty pro podnikání dle
platného ÚP
g) Předseda finančního výboru přednesl zprávu o činnosti od posledního zasedání
h) Předseda kontrolního výboru předloţil návrh na členy do kontrolního výboru a to
paní Ivanu Veverkovou a pana Jiřího Kratochvíla
i) Starosta obce předloţil dopis z JMK, odbor územního plánování a stavebního
řádu s odvoláním na nový stavební zákon ohledně zrušení stavebních komisí od
1.1. 2007, které měli moţnost přijímat ohlášení drobných staveb či stavebních
úprav, vydávat stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb
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III/3
III/4
4.1
4.2
III/5
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

S ohledem na výše uvedené skutečnosti ZO nebude v současné době zřizovat
stavební komisi.
Místostarostka předloţila návrh rozpočtového výhledu obce Vranov na rok 2008 aţ
2012 – viz příloha zápisu
Místostarostka předloţila návrh rozpočtu na tok 2007 pro obec Vranov – viz příloha
zápisu
ZO zmocňuje ve volebním období 2006 aţ 2010 k provádění rozpočtových opatření
starostu obce (nejedná se o změnu závazných ukazatelů, ty musí schválit ZO
Starosta předloţil Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu majetku, provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu obce Vranov a o poskytování sluţeb souvisejících
s pronajatým majetkem mezi BVK a.s. a obcí Vranov. Pro rok 2007 navrhuje BVK
a.s. zachování výše nájemného 80 tis. Kč a tarif vodného 23,32 Kč vč. DPH (stejné
jako v roce 2006)
Starosta předloţil Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu majetku, provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu obce Vranov a o poskytování sluţeb souvisejících
s pronajatým majetkem mezi BVK a.s. a obcí Vranov. Jedná se o doplnění
pronajímaného majetku o navrtávky a odbočky v ceně 674 477,- Kč
Starosta předloţil návrh smlouvy firmy Pittel + Brausewetter s.r.o. na zakrytí uliční
vpusti nad Obecním domem a rekonstrukce uliční chodníkové vpusti pod Obecním
domem
Starosta předloţil návrh Veřejnoprávní smlouvy s městem Šlapanice na
projednávání přestupků na rok 2007.
Starosta předloţil ţádost pana Gajdy a pana Krause o pronájem restaurace v OD
Jedná se o pronájem od 1.1.2007. Nájemné bude činit 68 724,- Kč za rok

IV. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 5.2.2007
IV/1

Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval o:
a) Starosta informoval o podání ţádosti o dotaci na JMK na opravu schodů do
obecního domu č.p. 105 – školní dům. Předloţil nabídku firmy MTC s.r.o. na
opravu schodů do školního domu s tím, ţe v ceně bude provedena oprava zpevnění stávající pískové plochy hřiště pod ZŠ.
b) Tříkrálová sbírka v obci Vranov - bylo vybráno 23 689,- Kč
c) Místostarostka informovala o provedení kontroly hospodaření příspěvkové
organizace – ZŠ Vranov dle zákona, kterou provedla společně s paní Andreou
Černou. Kontrola proběhla dne 21.12.2006 - zápis viz příloha
K hlasování o návrhu usnesení bylo přistoupeno bez diskuze.
d) Kronikář obce pan Nedoma předloţil ZO ke schválení zápis do Obecní kroniky
za rok 2003. ZO schvaluje předloţený zápis a souhlasí s výplatou odměny ve
výši 5 000,- Kč. (Pozn. výše odměny za zapsání jednoho roku kroniky byla
schválena ZO 12.9.2005)
e) Starosta obce předloţil nabídku na doplnění sloupu v Aleji v rámci realizace
osvětlení v Aleji a dále výměnu 7 ks světel v obci
f) Předseda finančního výboru informoval od posledního ZO
g) Starosta obce informoval ZO, ţe obec Vranov zamýšlí v rámci strategie rozvoje
obce vypsat výběrové řízení na Rozšíření ZŠ na 5 tříd, Rozšíření školy
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IV/2
IV/3
IV/4
IV/5

IV/6

IV/7
IV/8
IV/9
9.1

9.2
9.3

a integrace MŠ a ZŠ a Studie proveditelnosti, splnění hygienických podmínek.
Termín do konce března 2007
h) Dalším strategickým bodem rozvoje obce je rozšíření sportoviště na pozemcích
Sokoláku, Hasičáku, u školy – Termín do konce března 2007
i) Dalším okruhem je nabídka na odpadové hospodářství včetně rekonstrukce
hospodářského dvora. Termín – do konce února 2007
Ve všech případech by se jednalo o formu nabídkové studie – studie
proveditelnosti, informace budou k dispozici na OÚ.
Zadání zpracuje do 14 dnů: pan Křivánek – odpadové hospodářství
Zuzana Černá – MŠ, ZŠ
pan Dobeš – sportoviště
j) Starosta informoval o schůzce na stavebním úřadě ohledně cesty na Ţiţkov.
V měsíci únoru proběhne schůzka na stavebním úřadě Šlapanice za účasti
všech účastníků stavby
Pan Pavelka upozorňuje na nesjízdnost cesty k RD č. 86. Na cestě není prováděna
zimní údrţba.
Předseda kontrolního výboru p. Káňa přednesl zprávu o provedení inventarizace za
r. 2006– viz příloha zápisu.
Místostarostka předloţila Výroční zprávu o poskytování informací dle zák 106/99 za
rok 2006 ke schválení – viz příloha zápisu
Od 1.1.2007 platí nové nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstva č. 614/2006
Starosta obce navrhl schválit odměny ZO, výborů, komisí a starosty v souladu
s tímto nařízením.
Zakoupení pozemků p.č. 394/1 a 394/2 v k.ú. Vranov u Brna
Starosta předloţil návrh odkoupení pozemků p.č. 394/1 o výměře 29 m2 a 394/2
o výměře 333 m2 v k.ú. Vranov u Brna. Jedná se o pozemky na kterých jsou
vybudovány chodníky za cenu 36 000,- Kč.
Starosta předloţil návrh – moţnost podání dotací na JMK na financování. Jednalo
by se o dofinancování dotace na kanalizaci v obci.
Starosta předloţil návrh na podání dotace na Ministerstvo ţivotního prostředí na
vybudování kanalizace v obci
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
Starosta předloţil nabídku firmy SÚS Brno na opravu místních komunikací Příhon
v ceně 74 180,- Kč, za Machatkovýma 73 000,- Kč a příjezd k domu č. 105 v ceně
15 000,- Kč
Místostarostka předloţil ţádost pana Daniela Mikulky o pronájem restaurace v OD
Jedná se o pronájem od 1.3.2007. Nájemné bude činit 68 724,- Kč za rok
Starosta předloţil nabídku celoroční vyuţití úchytů na sloupech veřejného osvětlení
v místech vánoční výzdoby na světelnou reklamu pro firmy. Nájemné za rok na
sloupu veř. osvětlení za 2 500,- Kč

Plánované kulturní akce
22. února 2007
23. března 2007

6

Maškarní ples v Mateřské škole
vystoupení Milana Markoviče v Obecním domě
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HASIČSKÉ OKÉNKO
Úvodem bych chtěl všem občanům Vranova popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce. Jako kaţdoročně jsme v polovině ledna hodnotili na výroční valné hromadě
naše snaţení v loňském roce. Nechci zde podrobně hodnotit naši činnost a doufám, ţe
naše pomoc pro obec a občany je vidět. Všem členům sboru chci poděkovat za jejich
práci.
Pro letošní rok jsme si naplánovali:
- Ostatkovou zábavu
- Pálení čarodějnic
- Dětský den
- Spolupořádání dovednostních
soutěţí (empiády)
- Jarní úklid obce
- Kulturní a společenské akce pro
děti i dospělé
- Školení jednotky
- Údrţba výstroje, výzbroje a
techniky
- Hody
Mateřská škola, leden 2007
O všem vás budeme průběţně informovat. Na všechny akce vás předem zvu a doufám, ţe
se vţdy společně dobře pobavíme.
Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční Ostatkovou zábavu dne 23. února ve 20.00
hodin v sále obecního domu.
Miloslav Křivánek, starosta SDH Vranov

Z NAŠÍ MINULOSTI
Zamýšlel jsem se nad tím, co vám váţení čtenáři povědět o naší minulosti a také aby jste
po přečtení článku byli i spokojeni. Poněvadţ naši občané nemají normálně moţnost
nahlíţet do OBECNÍ KRONIKY a určitě by je zajímalo co je v ní napsáno, proto jsem se
rozhodl napsat o dvou událostech v obci, které v OK jsou zapsány.
První událost - zápis z roku 2000
Tento záznam v OK je přáním některých občanů naší obce. V pondělí 15. května 2000 se
na obecní cestě „V Aleji“ káceli stromy. Prý aby se cesta-vozovka více prosvětlila a suché
haluze ze stromů při pádu neohroţovaly ty, kteří pod nimi chodí. Takový byl i záměr
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OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA na Vranově. Jenţe ŠLP Křtiny a jeho pracovníci to udělali
šalamounsky. Porazily 15 velkých více jak stoletých modřínů, které tu od nepanšti lemují
tuto cestu. Listnaté stromy ponechali dřevaři stát, takţe se nic neprosvětlilo. Bylo z toho
velké pozdviţení i šok hlavně pro občany, kteří bydlí v ulici „Pod Alejí“, poněvadţ tato ulice
s krásnými modříny jim přirostla k srdci a povaţovali ji za téměř posvátnou. Po zákroku ing.
Miloše Netolického č.p. 23 (ochránce přírody) na příslušném úřadě v Brně bylo dosaţeno
toho, ţe se dále jiţ nekácelo. Potěšitelné to bylo pro všechny občany, neboť se tím
zachránilo dalších cca 40 modřínů – velikánů, které i nadále lemují tuto obecní lesní cestu
a vytváří přírodní kolorit Vranova.
Poznámka – V letošním roce se „V Aleji“ opět také prosvětlí. To ovšem proto, ţe OÚ nechá
zbudovat solidní elektrické osvětlení, které se mohlo při dobré vůli OZ udělat jiţ tehdy.
Druhá událost – zápis z roku 2001
Na pokraji lesa na „KOZLOVCÍCH“ stojí jiţ od r. 1863 (144 roků) dřevěný kříţ s tělem
Krista z litiny a tabulkou s nápisem: Na paměť tisíciletého příchodu Sv. Cyrila a Metoděje
na Moravu věnuje obec vranovská (863 – 1863). V roce 1997 byl OÚ kříţ opraven (nový
dřevěný kříţ vyrobil z dubu pan Štěpánek ze Šebrova) a opět zazářil do dáli (je vidět
z cesty k Babímu lomu). Při orání polí na „KOZLOVCÍCH“ v blízkosti kříţe pan Eduard
Filka st. č.p. 37 zahlédl, jak kříţ leţí spadený na zemi a v jeho blízkosti stojí osobní auto
(škodovka) s přívěsným vozíkem. Dva muţi se snaţili kříţ naloţit a odvést – ukrást. Pan
Filka si uvědomil co se děje, přerušil orání a namířil traktor ke kříţi, aby muţům překazil
jejich záměr. Muţi rychle nasedli do auta a bez lupu ujeli. Tato událost nás občany
rozzlobila a ihned se pracovalo na znovupostavení památkového kříţe. Na dřevěné hrany
kříţe byly našroubovány ocelové úhelníky proti znovu uřezání. Na rychlém a účelném
znovuinstalování kříţe na původní místo se velmi angaţoval člen zastupitelstva obce pan
Josef Šebela č.p. 27. Náš vděk patří panu Filkovi a všem nejmenovaným co ochotně také
pomohli.
Jaroslav Nedoma, obecní kronikář

ŠKOLNÍ LIST
Kdyţ se z předškoláka stává školák
Budoucí prvňáčci jdou k zápisu. Je to sláva – a je v tom také trochu napětí! Vţdyť je to
vlastně jejich první školní zkouška v ţivotě – a ta poslední můţe být aţ za nějakých dvacet
let. Proto by měl být začátek školy příjemný, šťastný, úspěšný – tak aby „jako za vojem
vůz“ za tímto dobrým začátkem následovala celá další dobrá školní kariéra našeho dítěte.
Bohuţel zde byly doby, kdy školství mělo stůj co stůj prokázat svou úspěšnost a nároky na
prvňáčky se podstatně zvýšily. Poţadovalo se, aby vydrţeli sedět a dávat pozor, aby
zvládly mnoţiny a aby do Vánoc uměli uţ víceméně číst. A najednou v prvních ročnících
selhávalo tolik dětí, ţe odloţení školní docházky bylo vlastně jediným obranným
prostředkem, který se rodičům nabízel. Odkládalo se tedy a odkládalo – čím dál víc. Aţ se
z toho stalo div ne pravidlo, které přetrvává dodnes, kdy uţ se první ročník vrátil zase do
doby tolerance a kdy prvňáčkům ţádné velké nebezpečí nehrozí.
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Jsou však některé věci, které jsou uţitečné pro všechny děti – jak pro ty, kterým ještě do
úplné školní zralosti něco málo schází, tak pro ty, které ve svém vývoji uţ postoupily
o nějakou tu příčku výš.
Dítě by mělo umět správně drţet tuţku či jiné psací nářadí. Je vskutku s podivem, jak se
zrovna tahle dovednost podceňuje. Jestliţe však dítě drţí tuţku nemotorně (a jsou to
mnohdy roztodivné úchopy), samotné vytváření písmen odčerpává pak příliš mnoho
pozornosti, takţe se jí dítěti nedostává na kontrolu obsahu (tedy toho, co píše).
Hlavně a především je tu však něco, co je nesmírně důleţité a co se bohuţel v dnešním
věku televize z některých našich rodin vytrácí – totiţ číst dětem kníţky. Děje se tak
zpravidla večer, v době klidu a pohody (kéţ by tomu tak bylo a rodiče uţ nikam nespěchal),
děti jsou v postýlkách – a čte se. Je to jeden z nejuţitečnějších rodinných rituálů.
Psychologické výzkumy prokázaly, ţe v rodinách, kde se takto dětem čte, jsou děti
mnohem lépe připraveny na čtení ve škole. Mají lepší motivaci, bohatší slovní zásobu,
pohotovější vyjadřování atd. Nemusíme ovšem čekat na dobu aţ před spaním, číst dětem
můţeme kdykoliv se naskytne vhodná příleţitost. A volit bychom měli především to, co děti
zajímá – a přidávat můţeme to, co by je zajímat mohlo a mělo. A pak si o tom povídat.
Aţ bude dítě ve škole, bude se od něho chtít, aby zrakem dovedlo rozlišit písmena, která
jsou si tak podobná jako třeba „ b a d ¨, a sluchem aby rozlišilo slabiky tak podobně znějící
jako „ ny a ni“. Bude se od něj chtít, aby slova rozkládalo v hlásky, k hlásce aby přiřadilo
odpovídající písmeno, z písmen aby sestavilo slovo a správně je napsalo a přečetlo.
Vůbec to není jednoduchá věc, i kdyţ tomu, kdo uţ to umí, to připadá jako děsně prostinká
záleţitost.
A tak uţ jen přeji našim prvňáčkům šťastnou cestu od zápisu do školy – a jejich rodičům
(a babičkám i dědečkům ) stejně tak. Protoţe vstoupí-li jednou dítě do školy,vstoupí škola
do ţivota rodiny a uţ z ní neodejde na hezkou řádku let. Nechť je tedy ten začátek veskrze
šťastný a úspěšný.
Škola na nečisto – projekt pro předškoláky na Vranově
Zcela nové prostředí, neznámí spoluţáci, první setkání s učitelem, který vyţaduje určitou
disciplínu a soustředěnost. Zkušenost, jíţ si kaţdý rok okusí tisíce prvňáčků. Pro dětskou
dušičku některých z nich můţe být – a také často bývá – tato změna hodně náročná.
Toho jsme si samozřejmě – jako učitelé uvědomi a proto se snaţíme tento přechod našim
budoucím prvňáčkům usnadnit.
Setkávání se školou na Vranově se koná pravidelně kaţdý týden od října do května. Děti
ve škole tráví jednu hodinu dopoledne. Během této doby si vyzkouší i přestávku spojenou
s prohlídkou objektu. V pracovní části vyučování si děti zkoušejí něco z kaţdého předmětu.
Činnosti se často střídají,protoţe některé děti bývají unavené a z toho pramení
neschopnost udrţet delší dobu pozornost. V hodinách se formou přiměřenou jejich věku
seznamují s psaním, čtením, počítáním, prvoukou, hudební i tělesnou výchovou.
Poté co děti absolvují několik hodin ve školním prostředí, ztrácejí ostych, snadněji se
adaptují, zvykají si na systematičtější práci a nutnost soustředit se po určitou dobu na
jednu činnost. Jsme přesvědčeni, ţe forma pravidelného setkávání s dětmi ještě před
vstupem do školy jednoznačně usnadňuje budoucím prvňáčkům jejich přechod z mateřské
školy.
Zuzana Černá, ředitelka ZŠ
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FARNÍ LIST
Milí přátelé,
jsem moc ráda, ţe Vranovský Zpravodaj bude mít také „farní okénko“, kterého jsem se
ráda ujala…
Přemýšlela jsem, čím ţijete, co by Vás zajímalo, co by Vás „chytlo“… Co se dotýká
ţivota…
Bydlíme tady na „Vranovském kopečku“, zdálo by se na první pohled odděleně od Vás, ale
musím říci, ţe Duchovní centrum na Vranově je nejvíce navštěvované místo mezi všemi,
kde jsem dosud ţila a pracovala. Přichází nejrůznější lidé: starší, mladší, mladí, manţelé,
ţeny, muţi, děti. Nejraději mám mladé lidi – pro jejich spontaneitu, radost i nadšení, taky
pro jejich smutky a hledání – jsem prostě ráda, ţe jim mohu být nablízku a pomáhat jim.
A od nich také něco o jejich radostech i bolestech vím. Největší radostí nebo největší
bolestí jejich obvyklého kaţdodenního ţivota je většinou jejich rodina…
Já jsem měla velký dar vyrůstat v dobré křesťanské rodině – zdědila jsem v ní víru
a spoustu krásných zásad, na nichţ dodnes stavím.
A tak jsem se rozhodla, ţe budu psát příběhy z rodinného ţivota. Beru je z kníţky fejetonů
Hany Pinknerové „Hořká čokoláda“, protoţe odráţí ţivot v rodině – tak, jak ho všichni
znáte. A jako opravdu dobrá čokoláda jsou pohlazením pro kaţdého, kdo věří, ţe ţít pro
druhé má ještě dnes smysl. A ţe rodina a děti mají ještě i dnes smysl.
Promiňte mi trochu delší úvod, doufám, ţe se nebudete při čtení „farního okénka“ nudit
a vyuţívám také této příleţitosti, abych Vás pozvala na návštěvu – jste vítáni, přijďte se
podívat, přijďte nás navštívit – těšíme se na Vás!
Ještě ţe zvonil
Seděli jsme celá rodina v kuchyni u prostřeného stolu. Bylo krátce po poledni a my jsme se
sešli k obědu. Mám moc ráda nedělní obědy. Je to vţdycky taková malá slavnost. Snaţím
se uvařit něco opravdu dobrého a hezky jídlo naservírovat. Holčičky prostírají stůl a moc
jim záleţí na tom, aby nic nepopletly, aby nic nechybělo a stůl vypadal krásněji neţ
v obyčejný den.
I dneska to tak bylo. Kuřecí vývar voněl čerstvou petrţelovou natí a mladým libečkem,
vepřové medailonky dnes poprvé naklepávala a na pánvi opékala sama Anička. Poprášily
jsme je čerstvě namletým zeleným pepřem. Adélka zase dusila na másle zeleninovou
směs… Salát z čerstvé zeleniny, a ze zahrádky jsme přinesly pár fialek do vázičky
a Adélka vymyslela úplně nové originální skládání papírových ubrousků. Obě se
předstihovaly při aranţování stolu. Viděla jsem, jak očekávají, ţe si tatínek všimne plodů
jejich úsilí a ţe je patřičně ocení a já ţe budu říkat, ţe bez nich bych uţ dneska uvařit oběd
snad ani nezvládla. Tatínek bude uznale pokyvovat hlavou a trousit poznámky o zástupech
ţenichů před naším domem. Ony se budou rdít potěšením a bude nám dobře.
Jenţe sotva jsme mohli tu předpokládanou rozpravu zahájit, zazvonil telefon. Kdo můţe
teď volat? Adélka vystartovala zvednout sluchátko, protoţe je z nás nejmladší
a telefonování si zatím z nás nejmíň uţila. Bylo to pro tatínka. „Tatínku, nějaký ţák,“ hlásila
posmutněle. Ţáci někdy dokáţou našeho tatínka u telefonu zabavit na dlouho. Chápeme,
ţe ho mají rádi a chtějí s ním probírat spoustu věcí, vţdyť táta je nejlepší. Ale my jsme se
dnes tak těšily, ţe si s ním u oběda hezky popovídáme. Začaly jsme pomalu jíst. Holky
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vypadaly dost zklamaně. „Ani v neděli nemáme tátu pro sebe,“ broukla Anička. Pokusila
jsem se je chválit za překrásně prostřený stůl aspoň já sama, ale nebylo to ono. Holky se
dneska snaţily pro tatínka… Litovala jsem, ţe jsem Adélku nezadrţela a nenechali jsme
telefon zvonit. Však by přestal… Ale co to? Tatínek se vrátil do kuchyně. Jak to, ţe tak
brzy?
„Řekl jsem mu, ţe teď s rodinou obědvám. Ať se nezlobí, ale čas s rodinou je pro mne
vzácnější neţ porada o tom, jakou kytaru si má vybrat. Na to je čas jindy. A on to pochopil,
omluvil se a zavěsil.“
Tatínek se spokojeně pustil do polévky. Ještě ani nezačal opěvovat nádheru prostřeného
stolu a holky uţ se rděly. Jsou pro tatínka důleţitější neţ jeho ţák! Nenechal si vzít čas,
který si s ním hodlaly uţít. Jsou pro něj důleţitější, neţ si myslely. Tohle byl jasný důkaz!
Myslím, ţe jsem se pýchou a potěšením zarděla i já sama. Pak mě napadlo: Ještě ţe
Adélka ten zvonicí telefon běţela zvednout, jinak bychom se o svém postavení
v tatínkových očích moţná ani nedozvěděly.
Za bratry a sestry z kláštera, fary a duchovního centra – sestra Zdislava

TJ SOKOL VRANOV
Zpráva o činnosti TJ Sokol Vranov za rok 2006
Váţení čtenáři zpravodaje,
Dovolte mi, abych Vám popřála hodně zdraví, pohody a úspěchů po celý rok 2007.
Členové TJ Sokol Vranov se i v roce 2006 podíleli na zpestření společenského ţivota dětí,
mládeţe a dospělých. Připomenu Vám některé akce, které organizoval výbor jednoty
s vydatnou pomocí dalších členů.
Volejbalový oddíl ţen se opět účastnil Přeboru Brněnského kraje, kde jsme měřily síly se
čtyřmi volejbalovými oddíly – Qok A, Qok B, Slovan z Ivančic a SK Veselka. Díky
kombinaci zkušených a mladých hráček jsme se v jarním i podzimním kole umístily na 3.
místě. V lednu, červnu a září jsme hrály na turnajích ve Veselce a Ivančicích, dva jsme
vyhrály. V dubnu jsme pořádaly „Buchtičkový turnaj“ v Sokolovně Lelekovice.
Pro malé i odrostlejší děti, ţáky a jejich rodiče jsme pořádali „Hravé odpoledne“
na ukončení a zahájení školního roku.
Ve spolupráci se „Sdruţením nezávislých“ jsme uspořádali výstavu výtvarných děl Prof.
Ing. Antonína Čapkovského, CSc. Dodatečně děkujeme za pomoc paní Evě Čalkovské, její
dceři, vnučkám a panu Jaroslavu Šultesovi. Bez jejich svolení uvedení výstavy, pomoci při
instalaci obrazů a laskavému přístupu bychom neměli moţnost nahlédnout do poselství
a odkazu pana Antonína Čalkovského.
Na závěr, ale o to srdečněji, děkujeme nezištné pomoci pana Ivana Kunovského, Bedřicha
Valáška a sponzorů (uvedeno podle abecedního pořádku):
GUSTO s.r.o., Kobro s.r.o., Ing. Pavel Okleštěk, Yvona Sekaninová.
Přeji Vám samé pozitivní zprávy a pohodové dny.
Libuše Hufová
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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. aţ 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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