VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 1/2006

Obec a jeho občané
Volební rok 2006 opět přináší pro většinu z nás námět na zamyšlení se nad jeho vztahem
k obci, kde ţije. Kaţdé nové volby se tak trochu tváří, ţe jsou to ty nejdůleţitější v nové
historii naší republiky a není přitom podstatné, zda-li se jedná o parlament či obecní
zastupitelstva; vţdy voliči při rozhodování berou v úvahu aktuální politickou, ekonomickou
či ţivotní situaci a to, jak se ta která strana k těmto okamţitým problémům či událostem
chystá postavit. Tady se očekává ta „občanská povinnost“, to moudré rozhodnutí o výběru
konkrétního hlasu.
Tento pohled je však silně zjednodušující a pro samosprávnou demokracii zejména
v malých obcích ne zcela platný. Zatímco moţnost presentování svých názorů
v Parlamentu ČR je pro řádové občany velmi omezená, u obecních zastupitelstev je tomu
zcela jinak. Nejde jen o to, ţe zastupitele můţeme denně potkávat a pohovořit si s nimi, ale
ţe rozhodnutí zastupitelstva se obvykle dotkne většiny obyvatel obce. Toto vcelku úzké
sepjetí občanů se zastupiteli však můţe v leckom vyvolávat dojem, ţe jeho vlastní zájmy
a problémy jsou ty hlavní a je třeba je řešit neodkladně a bez ohledu na vnější okolnosti.
Nicméně, vše má své hranice a je nutné si uvědomit, ţe obecní zastupitelé dostali na čtyři
roky určitou důvěru ve svá budoucí rozhodnutí a nesou odpovědnost za správu obce. Po
dobu jejich mandátu se snaţí dát dění ve Vranově po delší době jasný řád a ukázat
střednědobou koncepci jeho rozvoje. Nelze samozřejmě očekávat, ţe současné dění bude
po chuti všem, avšak je zřejmé, ţe zájem na dění má určitou vazbu na dobu pobytu
jednotlivých občanů v obci, respektive na historickou vazbu k ní. Více toto téma rozvádí p.
Nedoma v části „Z naší minulosti“, ale nelze přejít bez poznámky postoj některých našich
spoluobčanů k rozvoji obce. Samozřejmě, všem občanům Vranova se nemusí líbit. Proto
obecní úřad připravuje studii rozvoje obce na 15 – 20 let, která by měla být základem pro
diskusi všech občanů, jakou cestou chceme, aby naše obec šla a za jakých podmínek, ale
hlavně co nám to přinese a co nás to bude stát.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem našim občanů, kteří vstřícným přístupem
k řešení kanalizace přispěli ke zdárnému zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
a umoţnili bez průtahů průchody svými pozemky.
Ing. Marek Juha, starosta
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
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OÚ INFORMUJE
Dva roky poté
Od 1. ledna 2004 byla zahájena I. etapa IDS (Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje), kam byla začleněna i naše obec Vranov. Tomu předcházela delší
příprava v naší obci, také beseda (bouřlivá) za účasti zainteresovaných institucí a asi 50
občanů (viz článek Zpravodaj obce Vranov 1/2004).
S odstupem doby lze hodnotit, ţe máme „nadstandardní dopravní obsluţnost“. Tuto
zajišťuje 17 spojů z Vranova a 15 spojů do Vranova (v pracovní dny) linky 43 do Králova
Pole – nádraţí s moţností přestupu v Soběšicích na linku 57 směr Lesná, Husovice.
Druhým směrem pak linka 310 směr Česká, Lelekovice, Kuřim, Podlesí.
Za uplynulé dva roky je v podstatě tato doprava zajišťována bez zásadních změn. Obecní
úřad také nezaznamenal podstatných připomínek. Doposud se však nepodařilo prosadit
zpětnou platnost senior průkazky aţ na Vranov.
Na základě zjištěných skutečností malého vytíţení (neadekvátní výše úhrady) bylo
rozhodnuto o zrušení nočního spoje linky 93 v pátek a v sobotu s odjezdem 1.30 hod od
hlavního nádraţí v Brně. Naproti tomu byl zaveden nový spoj linky 43 v 11.45 hod
z Králova Pole a 12.21 hod z Vranova.
Pro úplnost nutno uvést, ţe obec na tento systém přispívá částkou 31 600,- Kč na osobu
a na nadstandardní spoje pak 95 615,- Kč. Celkem činí příspěvek na dopravu z rozpočtu
obce Kč.
Četnost víkendových spojů (celkem 30) převáţně hradí město Brno, jako rekreační spoje
pro své občany.
Ukazuje se poţadavek na noční spoje. Do 10.února 2006 došla od občanů řada podnětů
k úpravě jízdního řádu autobusu č. 43. Obecní úřad vyhodnotí předané poţadavky Jízdní
řády se celostátně budou měnit v I. pololetí roku 2006 26.2.2006 a 28.5.2006. Případné
změny lze zajistit aţ od 28.5.2006 s tím, ţe minimálně jeden měsíc před vydáním jízdního
řádu musí být podány poţadavky na případnou úpravu jízdního řádu a musí být schváleny
zastupitelstvem obce.
RSDr. Karel Holešovský
zastupitel obce, předseda finančního výboru
Vybrané komentáře z Dotazníku
V měsíci listopadu byl všem obyvatelům Vranova distribuován dotazník, ve kterém měli
občané moţnost vyjádřit svůj názor na dění v obci, případně napsat své názory a přání.
Vráceno bylo 98 vyplněných dotazníků, jejich vyhodnocení je na přiloţeném listě.
Níţe uvádíme vyjádření občanů mimo otázky v dotazníku:
Připomínky z podepsaných dotazníků:
 Při zástavbě by se mělo dbát na architekturu, městská architektura na Vranov nepatří,
hyzdí to ráz obce
 Odstranit pálení odpadů ze zahrad, zajistit jejich likvidaci jiným způsobem
 Hledat jiné vyuţití pro motokrosový areál
 Odstranit nedodělky na stavbě OD
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 Co nejdříve kanalizace
 Motivovat občany, aby kolem svých domů udrţovali pořádek a tím přispěli k lepšímu
vzhledu obce
 Nesouhlas s motokrosem, motokros do obce nepatří
 Nesouhlas s kanalizací
 Zlepšit dopravní obsluţnost, doplnit spoje 43
 Motokros do obce patří, slouţí pro vyuţití volného času dětí
 Umístění dopravní značky „jednosměrka“ na konci ul. Kateřinská směrem
k „Machatkovým“ na cestě pod novými domy
 Obci chybí koupaliště
 Obci chybí dětské hřiště
 Retardéry při vjezdu do obce
 Vybudovat chodník od Šebelů k Šebrovu
 Rozvoj pracovních příleţitostí
 Rozvoj volnočasových aktivit
 Vybudovat víceúčelové sportovní zařízení
 Dokončení cesty na konci Ţiţkova, průjezdnost
Připomínky z nepodepsaných dotazníků:
 Potřeba vybudovat chodník k Šebrovu
 Dopravní obsluţnost 43 je nedostatečná, doplnit spoje ve špičce
 Je nutné doplnit dopravu tak, aby jezdila alespoň 1x za hodinu po celý den aţ do 23
hod
 Zvelebení středu obce
 Větší pořádek v obci, okolí domů, neposekané meze, přerostlé růţe, neudrţovaná tráva
před zítkou u OD
 Motokrosový areál je moc blízko obce – velký hluk
 Hlasování ZO je nepřesvědčivé
 Nové domy nezapadají do architektury obce
 Zdokonalit stávající ráz obce v centru, neţ nové noclehárny na perifériích
 Špatná aktualizace internetu
 Nedostatečné informace ve zpravodaji o zasedání zastupitelstva
 Motokros určitě do obce nepatří
 Častěji měnit infokanál
 Zásadní nesouhlas s motokrosem. Nikde v ČR a v zahraničí není motokros součástí
nadstantardního bydlení
 Motokros je arogantní památník bývalých komunistických papalášů a současných
ubohých kšeftařů
Oznámení - Místní poplatky
Do konce měsíce března 2006 je potřeba uhradit místní poplatek za odpad a psa.
Pro rok 2006 zůstávají poplatky ve stejné výši jako v loňském roce.
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
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Poplatky lze uhradit v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo převodem na účet
č. 2025038389/0800, v.s.: odpad - 2006číslo popisné001,
pes 2006číslo popisné002
Poznámky ke kalendáři OÚ Vranov 2006
Leden
Pohlednice z roku 1895, jedna z mnoha
pohlednic s obrázky Vranovské Panny Marie
a Vranovské legendy. Uprostřed je pohled na
kostel ze západní strany, z kraje pole u domu č.p.
88. Vpředu je štít dřevěné stodoly rolníka
Sedláčka (č.p. 40), pod ní na protějším svahu
vidíme dům č.p. 4, vlevo pak domy č.p. 44
a o něco výš dům č.p. 5 a nad ním je úvoz cesty
„Schodky“
Únor
Pohlednice z roku 1910, snímek je z tzv.
„fiakrplacu“ u školy (stávaly tu kočáry – fiakry,
silnice od Útěchova tenkrát v těchto místech
končila. V popředí je zahrada Šebkovy hospody
s kuţelnou a vlevo budova č. p. 51 „Kudlova
vila“. V pozadí na polích (napravo od věţí
kostela) si všimneme nízké nakloněné borovice,
ta, stejně nakloněná, ale mohutnější, stojí
dodnes u cesty na Babí lom. Kousek pod
borovicí je vidět cestu jdoucí přes pole „Kozlovce“, tehdy jedinou cestu do Šebrova.
Březen
Hezký snímek kostela, fary a dolního konce
vesnice je asi z roku 1927. První domek vlevo
č.p. 57 patřil sestrám J. a M. Preislerovým, od
nepaměti u něho bývala klečící socha. Domek byl
v roce 1940 zbořen a socha převezena na faru.
Silnice byla poměrně úzká, u ní podél potoka
zábradlí „parangl“. Před rokem domkem stojí
Máry
Preislerová,
Růţena
Stříteţská
a hospodská paní Florová
Duben
Obrázky kavárny paní Anny Klímové č.p. 122.
Kavárna byla zřízena v roce 1932 a skončila
v roce 1954. Pro příjemné prostředí a dobrou
obsluhu byla Klímova kavárna velmi oblíbená jak
u vranovské omladiny tak i u turistů z Brna
a okolí. Dlouho se na ni vzpomínalo.
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Květen
Pohlednice z roku 1890 s německým nápisem
(bylo to za CK Rakouska a hodně návštěvníků
Vranova bylo z tehdy skoro německého Brna).
Snímek je z polí „Kopanin“ a míst, kde dnes je
dům č.p. 227. Dole vidíme zadní stranu obecní
radnice s přilehlou pastouškou, nad radnicí je
dům č.p. 74 a o něco výš je bývalá Chlupova
hospoda č.p. 78. Kolem této hospody vedla od
radnice ke kostelu jen vozová cesta. Vpravo
vidíme pás polí rolníka Sedláčka č.p. 40, ještě neporušený silnicí, bude trvat třicet let, neţ
tudy povede a dalších 55 let neţ tu budou stát Okaly. Uprostřed polí je stodola (stávala
tam, kde je dnes dům č.p. 210). Kolem stodoly dolů vedla cesta pro pěší, dole se
přecházelo přes louku a potok po hrázi někdejšího rybníka, pak se šlo podél č.p. 44 a pod
okny č.p. 5 a pak nahoru po „Schodem“ ke kostelu. Chodívalo se tudy hodně přes sto let.
Červen
Letní snímek z roku 1935 z polí nad rybníkem,
pohled na kostel, faru a dolní část obce. Vpravo
dole je koupaliště Č. Stříteţského z č.p. 1,
zbudoval je v roce 1925. Na břehu jsou lavičky
s návštěvníky, pak je kousek „pláţe“ a za ní
dřevěné kabinky. Chodila sem jak vranovská
mládeţ, tak i letňáci z Brna. Podmínky pro
koupaliště nebyly příznivé a tak koupaliště v roce
1938 skončilo, zůstal jen rybník.
Červenec
Pohled z roku 1934 na kostel a faru z polí nad
rybníkem, je vidět vysokou zeď farské zahrady.
Ve svahu pod hrobkou stojí domek č.p. 68, ten
byl pár dnů před koncem druhé světové války
zcela
zničen bombou, zahynulo tu 12 lidí.
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Srpen
Novější snímek z roku 1965 z louky pod vesnicí.
Na konci louky je zachována hráz někdejšího
klášterního rybníka, vpravo je koryto potoka
Ponávky.

Září
Kolorovaná pohlednice z roku 1910, hezký
obrázek vranovské poutě. Vpředu stánky zřejmě
cizích „kramářů“ (vranovští mívali přednostně
vyhrazená místa pro stánky blízko kostela),
vzadu za nimi střechy stánků u cesty kolem
bývalého hřbitova. Vpravo roh Skřivánkovy
hospody, spodní okno patřilo obchodu se
smíšeným zboţím. Vysoká lípa vedle kaple tam
stojí dodneška. Vpředu na trakaři se veze sud
s kvašenými okurkami, které tradičně k pouti patřily.
Říjen
Pohled z roku 1925 na tehdy nově budovanou
část obce „Ţiţkov“. Snímek je z bývalých
Kuncových polí (č.p. 12), asi z míst pod domem
č.p. 125 a č.p. 126, vzadu za domy stojí krásný,
vzrostlý les. Domy na Ţiţkově začalo v roce 1920
budovat stavební druţstvo vranovských občanů
jako první společnou akci.
.
Listopad
Snímek zadní strany kostela a fary z míst kraje
lesa pod kaplí Sv. Jana, zajímavý pohled na
odstupňované střechy kostela.
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Prosinec
Zimní snímek z roku 1930, pohled na kostel
z kraje lesa nad hájovnou č.p. 86. Před farou je
budova bývalé klášterní klausury, nyní č.p. 66,
vpravo nad ní je vidět zadní stranu dlouhé nízké
budovy s plochou střechou, tzv. „baráky:
O poutích v nich bývalo pohostinství a po zbytek
roku slouţily jako úschovna stánků vranovských
„krámkařů“.
Texty k obrázkům napsal pan Jiří Skoupý
Informace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje - Start projektu Rodinný pas
V prvních dnech tohoto roku se dostává do realizační fáze projekt určený rodinám
z Jihomoravského kraje. Nabízí moţnost vyuţít sluţby, které se díky slevám stanou pro
účastníky více atraktivními neţ dosud. Jihomoravský kraj je prvním z České Republiky,
který Rodinný pas organizuje a bude provozovat.
Princip projektu
Rodinný pas je zaloţen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem
do 18ti let. Výhody budou nabízet společnosti a subjekty jak privátního tak i veřejného
charakteru. Rozsah nabízených výhod bude opravdu široký, pojme kulturní a sportovní
aktivity aţ po sluţby klasického komerčního charakteru.
Registrace rodin
Od 4.1.2006 se mohou všichni zájemci o zařazení do projektu Rodinný pas přihlásit dvěma
způsoby. Prvním z nich je emailová forma, kdy svoji přihlášku zašlou na adresu
rodinne.pasy@kr-jihomoravsky.cz. Druhý způsob je zaslání přihlášky písemnou formou na
adresu Jihomoravského kraje, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno s heslem na obálce
Rodinné pasy. Na základě přihlášky bude zájemci zaslán průkaz v podobě karty se
jménem rodiny včetně data platnosti karty. Jediným kritériem zařazení zájemce do projektu
je věk dítěte. První emise proběhne u příleţitosti Mezinárodního dne rodiny, který stanovilo
Valné shromáţdění OSN na den 15. května svojí rezolucí č. 47/237 z 20.9.1993.
Nabídka služeb
Snaha Jihomoravského kraje je postihnout co nejširší nabídku poskytovaných slev
v oblasti kultury, volnočasových aktivit, klasických nákupů (oděvy, elektronika, sportovní
potřeby) a ostatních sluţeb (restaurace, ubytování, dovolené). Předpokládáme, ţe počet
firem napojených do systému rodinných pasů se bude postupně rozšiřovat a Jihomoravský
kraj se bude aktivně zasazovat o tento trend.
Medializace
Celý projekt bude široké veřejnosti prezentován prostřednictvím tištěné i elektronické
formy. Počítá se s pravidelným informováním veřejnosti JMK o vývoji projektu a databázi
firem poskytujících slevy.
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Podpůrné aktivity
Motivačním faktorem pro zapojení do projektu zejména ze strany poskytovatelů slev
a sluţeb budou soutěţe „Obec pozorná k rodině“ a „Firma pozorná k rodině“, které budou
vyhlášeny před první emisí rodinných pasů.
Fáze projektu
V první fázi je naším cílem pokrýt území Jihomoravského kraje prostřednictvím co
největšího počtu poskytovatelů a zapojení maximální počtu rodin. V další fázi pak
propojení se systémy v dalších krajích ČR a také s jiţ fungujícím systémem v Dolním
Rakousku.
První zájemce
Kmotrem Rodinného pasu je hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Stanislav Juránek.
Společně se svojí rodinou bude navíc prvním účastníkem tohoto projektu, kdo se přihlásí
a obdrţí tak členství a kartu.
JuDr. Marie Cacková
Členka Rady Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 591
cackova.marie@kr-jihomoravsky.cz
XXXIII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 12.12.2005
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Návrh rozpočtu 2006
4)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
5)
Závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program a navrhl doplnění programu o bod
Úprava rozpočtu č.4 2005 a o bod Příloha č. 1 /2005 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2001
o poplatku za provoz, systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání
a odstraňování komunálního odpadu na území obce Vranov
Nový program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Úprava rozpočtu č.4/2005
4)
Návrh rozpočtu na r. 2006
5)
Příloha č.1/2005 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2001
6)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
7)
Závěr
ZO schvaluje nový program jednání, byla určena zapisovatelka p. Jetelinová a ověřovatelé
zápisu pan Pavelka a pan Holešovský
XXXIII/1 Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval o:
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XXXIII/1.1

udělení vlajky a znaku obce
a) V souvislosti s udělením znaku a vlajky obce je potřeba nechat zhotovit
vlajku obce, stuhu s vyšívkou s datem udělení vlaky, ţerď na vlajku – dle
nabídky firmy Alerion
Starosta navrhuje zhotovení dle nabídky v ceně 103 887,- Kč
b) Současně se zhotovením symbolů obce navrhuje starosta zhotovení
reklamních předmětů pro potřeby obce, se znakem obce Vranov dle
předloţené nabídky od firmy Alerion
Starosta navrhuje schválit zhotovení dle nabídky v ceně 116 658,- Kč

XXXIII/1.2

Starosta předloţil návrh na nákup ozvučovacího zařízení dle předloţené
nabídky od firmy MUSIC DATA
ZO souhlasí s nákupem ozvučovacího zařízení v částce 18. tis. Kč

XXXIII/1.3













proběhlém jednání u soudu ohledně ţaloby p. Neubauera na obec Vranov
– stavba tělocvičny
změně stavebního úřadu pro obec Vranov od 1.1.2006 – MÚ Šlapanice.
zimní údrţbě – obec zakoupila posypovou sůl na údrţbu problémových
úseků v obci - kopec ke kostelu, na Ţiţkov a dále dle potřeby. Upozornění
pro občany - občané by měli chodníky před svými nemovitostmi udrţovat
schůdné
besedách, které proběhnou v předvánočním týdnu s občany obce
vánočním koncertu, který se uskuteční v úterý 27.12 200 - pořádá svazek
obcí Ponávka
kaţdoroční tříkrálové sbírce, která bude probíhat ve dnech od 1. do 8.
ledna 2006 na Vranově bude 7.1.2006
vybrání nové knihovnice do obecní knihovny – knihovnicí bude paní Iva
Sobotková
novém jízdním řádu autobus č. 43 - doplnění spoje 11.45 z Brna Kr. Pole
na Vranov a 12.21 z Vranova
proběhlé mikulášské besídce dne 3.12.2005
moţnosti rozšíření programů KT – bude předloţena nabídky od firmy
NOEL
starosta provedl změny ve stavební komisi, byl odvolán pan Křivánek,
nová komise bude pracovat ve sloţení: Ing. Arch. Kopecký – předseda,
Škarecký, Ing. Lavický, MUDr. Kutal, Mgr. Dobeš

XXXIII/1.4

Starosta obce pověřuje provedením veřejnoprávní kontroly hospodaření obce
Vranov ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. p. Jetelinovou a p. Slavíkovou.
Jedná se o provedení kontroly za rok 2005

XXXIII/1.5

Starosta navrhuje schválit proplacení 10 dnů dovolené za rok 2005
místostarostce.
ZO souhlasí

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIII/ 1
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
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XXXIII/1.6
a) Předseda FiV informoval o činnosti od posledního zasedání – viz příloha
b) Předseda stavební komise informoval o činnosti od posledního zasedání
c) předsedkyně KV informovala o činnosti od posledního zasedání
XXXIII/2

Všeobecná diskuze – 4 diskutující

XXXIII/3

Místostarostka obce předloţila návrh úpravy rozpočtu č. 4/2005 ZO souhlasí
s předloţeným návrhem.

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIII/ 3
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXIII/4

Místostarostka obce informovala o návrhu rozpočtu na r. 2006. ZO souhlasí
s předloţeným návrhem. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2006, součástí je příspěvek na ZŠ ve výši
270 tis. Kč, na MŠ ve výši 160 tis. Kč a na ŠJ ve výši 161 tis. Kč.

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIII/ 4
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXIII/5

Místostarosta předloţila návrh přílohy č.1/2005 Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2001 o poplatku za provoz systému, shromaţďování, sběru, přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Vranov
Výše poplatku za komunální odpad zůstává pro rok 2006 stejná jako
v letošním roce, tzn. 420,- Kč na osobu nebo 420,- Kč za rekreační objekt.
ZO schvaluje výši poplatku na rok 2005

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIII/ 5
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXIII/6
XXXIII/6.1

Starosta předloţil návrh vodného pro rok 2006, jak je předloţily BVK.
3
3
Navrhované vodné je 22,21 Kč/m , 23,32 Kč/m vč. DPH. Navýšení na cenách
oproti r. 2005 činí 2,4 % Po odsouhlasení bude zpracován dodatek Smlouvy
s BVK.
ZO schvaluje výši navrhovaného vodného a pověřuje starostu podpisem
dodatku Smlouvy s BVK

XXXIII/6.2

Starosta předloţil smlouvu s JMK o přidělení dotace ve výši 60 000,- Kč na
jednotku hasičů
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ZO souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIII/ 6.2
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno

XXXIV. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 13.2.2006
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Projednání připomínek ke změně č. 1 ÚP obce Vranov
3)
Projednání moţnosti rozšíření KT a linky č. 43
4)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
5)
Zpráva o inventarizaci za rok 2005
6)
Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2005
7)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
8)
Závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, byla určena zapisovatelka p.
Jetelinová a ověřovatelé zápisu p. Nedoma a paní Slavíková
XXXIV/1

Ing. Bauer informoval o projektu splaškové kanalizace v obci vranov, o stavu
projektové dokumentace splaškové kanalizace v obci Vranov, informoval
o stanovisku BVK a.s. V současné době je podána ţádost o územní
rozhodnutí na MěÚ Šlapanice. Dne 28.2.06 bude jednání k územnímu
rozhodnutí. Ing. Bauer informoval o dalším postupu – projekt pro stavební
povolení vč. řešení jednotlivých projektů přípojek k RD

Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval o:
XXXIV/1.1
a) besedách s občany před vánocemi 2005
b) tříkrálové sbírce - na Vranově proběhla tříkrálová sbírka v sobotu 7. ledna
2006, vybralo se 21 179,- Kč
c) dotazníku pro občany, vč. vyhodnocení
d) o schůzce s občany bydlícími „pod Klouznou“ ve věci poţadavku na
opravu cesty
e) v měsíci květnu se bude konat den Podávky, tentokrát ho bude pořádat
obec Vranov, v rámci dne Podávky bude odhalena další socha od Jana
Nováka na prostranství před bývalým hřbitovem u kostela – návrh viz
příloha
ZO souhlasí se zhotovením této sochy a s jejím umístěním
f) o dotacích z POV z JMK; obec Vranov bude ţádat o dotace ve výši
200.000,- Kč na opravu místních komunikací
g) zimní údrţbě

1/2006
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h) ţádosti Rallye Sport Promotion, s.r.o. – podali ţádost na obecní úřad
o pořádání rychlostní zkoušky přes obec Vranov v rámci závodů v říjnu
2006
Jednalo by se o uzavírku celé obce od Útěchova aţ po Lelekovice
ZO nesouhlasí s pořádáním závodu
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIV/ 1 e, f, h
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
i) Předseda FiV informoval o činnosti od posledního zasedání – viz příloha
j) Předseda stavební komise informoval o činnosti od posledního zasedání
k) Předsedkyně KV informovala o činnosti od posledního zasedání
XXXIV/2

Projednání připomínek ke změně č. 1 ÚP obce Vranov
Do 6. února 2006 mohli občané podat připomínky ke změně č. 1ÚP .
Na MěÚ Šlapanice a na obec Vranov došlo celkem 8 podnětů. Vyjádření ZO
viz příloha zápisu VZZO vč. hlasování

XXXIV/3

Projednání moţnosti rozšíření KT a linky č. 43
a) KT
Z řad občanů došlo 6 podmětů k doplnění programů KT.
Starosta obce předloţil nabídku od firmý NOEL – příjem všech programů
pozemního digitálního vysílání .
ZO pověřuje starostu obce vyřízením

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIV/ 3a
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
b) autobus 43
Z řad občanů došlo 19 podmětů k doplnění autobusu č. 43.
Bude vyhodnoceno a schváleno na některém s příštích zasedání.
XXXIV/4

Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
6 občanů diskutovalo – KT, autobus 43, osvětlení v obci, zimní údrţba

XXXIV/5

Zpráva o inventarizaci za rok 2005
Předsedkyně kontrolního výboru pí. Slavíková přednesla zprávu o provedení
inventarizace za r. 2005 – viz příloha zápisu.
ZO schvaluje inventury a předloţené inventarizační zápisy.

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIV/ 5
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
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XXXIV/6

Místostarostka předloţila Výroční zprávu o poskytování informací dle zák.
č. 106/99 za rok 2005 ke schválení – viz příloha zápisu
ZO schvaluje přeloţenou zprávu – viz příloha

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIV/6
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXXIV/7

Schválení smluvních vztahů

XXXIV/7.1 Obec musí mít dle nového správního řádu elektronickou podatelnu. Na
základě veřejnoprávní smlouvy lze vyuţívat společnou elektronickou
podatelnu pro obce ve správním obvodu města Šlapanice.
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Šlapanice ve věci
elektronické podatelny a pověřuje starostu podpisem smlouvy
XXXIV/7.2 Starosta předloţil ţádost na nákup 7 ks přileb F1SA ve výši 50 tis Kč
ZO schvaluje objednání a nákup
XXXIV/7.3 Realitní kancelář e-finance Reality má zájem o pronájem části nástěnky
u dolní zastávky autobusu k umístění nabídek své firmy z okolí Vranova. Cena
za pronájem za čtvrtletí by činila 1 500,-Kč.
ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
XXXIV/7.4 Starosta obce předloţil návrh na nákup počítače od firmy NOEL pro infokanál
a rozhlas v ceně do 50 tis Kč.
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXXIV/ 7
Pro – 9, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
Příloha zápisu VZZO
Změna Z 1/I – výstavba veřejného sportovně rekreačního zařízení u základní školy
Parcelní číslo
Požadavek
Předmět změny
Požadavek

402/2
vlastník
obec
Dp – návrh
obec, vlastník

vytvoření plochy pro bydlení
vytvoření plochy pro sport a rekreaci
R – návrh

K této změně došly 4 připomínky:
1, 2) 1x na MěÚ Šlapanice a 1x na OÚ Vranov od Hany Holešovské
– nesouhlas se zařazením pozemku p.č. 402/2 jako plochy pro sport a rekreaci, poţaduje
zařadit pozemek jako stavební
Vyjádření ZO – ZO poţaduje p.č. 402/2 zařadit jako plochu pro sport a rekreaci
Hlasování: pro – 8, proti – 1, zdrţel – 0
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3) Na MěÚ Šlapanice od Dušana Klímy
– nesouhlas se zařazením pozemku p.č. 402/2 jako plochy pro sport a rekreaci, poţaduje
zařadit pozemek jako stavební
Vyjádření ZO – ZO poţaduje p.č. 402/2 zařadit jako plochu pro sport a rekreaci
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrţel – 0
4) Na OÚ Vranov od Ing. Věry Dvořáčkové
– nesouhlas se zařazením pozemku p.č. 402/2 jako plochy pro sport a rekreaci, poţaduje
zařadit pozemek jako stavební
Vyjádření ZO – ZO poţaduje p.č. 402/2 zařadit jako plochu pro sport a rekreaci
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrţel – 0
USNESENÍ
ZO schvaluje změnu č. Z1/I - p.č. 402/2 zařadit jako plochu pro sport a rekreaci
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrţel – 0
Změna Z 2/I – výstavba parkoviště a návrh ploch pro realizaci bydlení v RD naproti
hotelu Vranov
Parcelní číslo
Požadavek
Předmět změny
Požadavek

83/1
vytvoření plochy pro parkování a zástavbu
R – návrh
Dp – návrh, Bo - návrh
vlastník

K této změně došla 1 připomínka na OÚ Vranov od Ing. Otakara Nečase:
– nesouhlas se zařazením pozemku p.č. 83/1 jako plochy pro bydlení, poţaduje zařadit
pozemek jako parkoviště
Vyjádření ZO – ZO poţaduje p.č. 83/1 rozdělit a část zařadit jako parkoviště a část jako
plocha pro bydlení
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrţel – 0
USNESENÍ
ZO schvaluje změnu č. Z2/I - p.č. 83/1 rozdělit a zařadit část jako plochu pro bydlení
a část jako parkoviště
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrţel - 0
Změna Z 17/I – návrh nové plochy (část parcel) pro výstavbu RD v lokalitě – „Na
potocích“
Parcelní číslo
Požadavek
Předmět změny
Požadavek

263/6, 262/8
vytvoření plochy k zástavbě
Po – stav
Bo – návrh
vlastník

Parcelní číslo
Požadavek
Předmět změny
Požadavek

259, 260/1, 263/1, 263/4, 263/5, 263/7
vytvoření plochy k zástavbě
Po/ip, Zl/ip – stav
Bo – návrh
vlastník
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Parcelní číslo
Požadavek
Předmět změny
Požadavek

263/12
vytvoření plochy k výstavbě RD
Po/ip – stav
Bo – návrh
vlastník

K této změně došly 2 připomínky na OÚ Vranov
od Ing. Otakara Nečase:
– nesouhlas se zařazením výše uvedených pozemků jako plochy pro bydlení z titulu
zachování pohledových horizontů a z titulu vyhnutí se kolizí občanů, kteří zde postaví,
se sportovní činností AMK Zbrojovka Brno
Vyjádření ZO – ZO poţaduje lokalitu zařadit jako plochu pro bydlení
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrţel – 2
Od AMK Zbrojovka Brno
– zásadně nesouhlasí s výstavbou nových domů nad motokrosovým areálem, aby nebyla
narušena činnost sportoviště „motokrosu“
Vyjádření ZO – ZO poţaduje lokalitu zařadit jako plochu pro bydlení
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdrţel – 3
USNESENÍ
ZO schvaluje změnu č. Z17/I – zařadit lokalitu jako plochy pro bydlení
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrţel – 0
Změna Z 18/I – návrh nových ploch pro výstavbu RD v lokalitě – „Ořešínské stezky“
Podmínkou je prověřit a dokladovat dopravně – urbanistickou studií pro zapracování
do návrhu Změny č. I ÚPO
Byla vyhotovena urbanistická studie pro tuto lokalitu
Parcelní číslo
Požadavek
Předmět změny
Požadavek

317/1, 317/4, 318/1, 318/2, 318/5, 318/6, 318/7, 319/1, 319/2
vytvoření stavební plochy
Zz, Zt/ip – stav
Bo – návrh
vlastník

Parcelní číslo
Požadavek
Předmět změny
Požadavek

311/2, 318/8
vytvoření stavební plochy
Zt/ip – stav
Bo – návrh
vlastník

Parcelní číslo
Požadavek
Předmět změny
Požadavek

320/1, 320/4
vytvoření stavební plochy
Zt/ip – stav
Bo – návrh
vlastník

K této změně došla 1 připomínka na OÚ Vranov od Ing. Otakara Nečase:
– nesouhlas se zařazením výše uvedených pozemků jako plochy pro bydlení z titulu
narušení pohledových horizontů v citlivé oblasti blízko kláštera
Vyjádření ZO – ZO poţaduje lokalitu zařadit jako plochu pro bydlení
Hlasování: pro – 8, proti – 1, zdrţel – 0
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USNESENÍ
ZO schvaluje změnu č. Z18/I – zařadit lokalitu jako plochy pro bydlení
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrţel – 0
Změna Z 19/I – nové řešení TI – odkanalizování obce
K této změně došla 1 připomínka na OÚ Vranov od Ing. Otakara Nečase:
– nesouhlas s vybudováním vlastní ČOV, neboť tento záměr obci nic nepřinese a bude
sotva realizovatelný, neboť se budou těţko shánět peníze, kdyţ obec nedosáhne na
masivní dotace z EU (sama nesplňuje podmínky)
Vyjádření ZO – ZO s připomínkami nesouhlasí a poţaduje nové řešení ZI
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdrţel – 1
USNESENÍ
ZO schvaluje změnu č. Z19/I – nové řešení TI - odkanalizování obce
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdrţel – 0
Dopis od Dušana Klímy – přišel na Obecní úřad
– poţadavek zařadit parcelu č. 68/1 jako stavební
ZO se nevyjadřuje, není předmětem Změny č. I Územního plánu obce Vranov
Dopis od manţelů Kratochvílových na Mě Ú Šlapanice
– nesouhlas se zařazením parcel č. 305, 26,1, 26/2 jako plocha pro parkování
ZO se nevyjadřuje, není předmětem Změny č. I Územního plánu obce Vranov
Sbírka - Charita Brno
Seznam věcí, které můţete přinést do sbírky organizované Charitou Brno:
- ODĚVY, PRÁDLO pro kojence, děti i dospělé (nemusí být tříděné)
- OBUV - JEN NOVOU !!!
- LOŢNÍ PRÁDLO, PŘIKRÝVKY, DEKY, SPACÍ PYTLE, STANY
- DOMÁCÍ POTŘEBY (vybavení domácnosti: nádobí, příbory, utěrky...)
- HYGIENICKÉ A TOALETNÍ POTŘEBY: mýdla, kartáče, šampóny, ţínky, zubní pasty
a kartáčky, holicí strojky a mýdla, hřebeny, ručníky, toaletní papír...
- PRACÍ PROSTŘEDKY
- ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY: obvazový materiál, dezinfekční prostředky,
vitamínové přípravky, NE LÉKY !!!
- POTŘEBY PRO ZÁJMOVOU ČINNOST: jehly, háčky, pletací dráty, nitě, bavlnky,
zbytky příze, vlny, látky ...
- ŠKOLNÍ POTŘEBY: tuţky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity, bloky, čtvrtky, papíry,
tašky, omalovánky, penály, pravítka, kruţítka ...
- HRAČKY, HRY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, SPORTOVNÍ POTŘEBY (nerozbité, funkční)
- OPTICKÉ BRÝLE (i poškozené), OPTICKÁ SKLA, LUPY
- POHLEDNICE, POŠTOVNÍ ZNÁMKY - i pouţité
- KNIHY - naučné i beletrii, učebnice, slovníky, knihy v češtině i v cizích jazycích
- TRVANLIVÉ POTRAVINY - cukr, mouka, luštěniny, rýţe, těstoviny, čaj, káva, kakao,
sušené mléko ...
Prosíme, abyste darované věci přinesli v určeném čase zabalené do pytlů, krabic, nebo
tašek.
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Tuto sbírku pravidelně opakujeme na konci měsíce v určený pátek a sobotu do
vagonu na nádraţí ČD vedle 5. nástupiště
Termíny sběrů pro Charitu Brno:
24. a 25. února 2006
24. a 25. března 2006
28. a 29. dubna 2006
26. a 27. května 2006
23. a 24. června 2006
v pátek od 12 - 17 hod., v sobotu od 9 - 12 hod.
BLIŢŠÍ INFORMACE: pí Halámková, tel.č. 543 249 684, pí Keprtová, tel.č. 543 214 816

Z NAŠÍ MINULOSTI
Quo vadis Vranove?
Zastavil jsem se na pokraji lesa u dřevěné plastiky „Pohled za nekonečno“ a potom se
posadil na dřevěnou lavičku, která se nachází kousek vedle – jiţ snad od nepaměti.
Zapadající slunce nádherně ozařuje jakoby
růţovým
nádechem
nepřehlédnutelný obraz naší milované
vesničky - Vranov, na který upírám
svůj zrak, abych znovu a lépe si vryl
tento ţivý pohled vranovského
panoramatu do své mysli. Málokterá
obec v okolí má právě takovou
moţnost pohledu do své krajiny,
obce, kde shlédneme svou zahradu i
náš dům v ní zasazený. Právě při
tomto svém pozorování na naši obec
jsem si tak nějak uvědomil jak a co v
nás pohled vyvolává a vede nás také
k malému zamyšlení nad svědectvím
času nad světlem pravdy, pamětmi našeho ţivota a jeho historie je uţ zvěstovatelkou
a učitelkou dávných dob (Cicero)
Historie naší obce je prastará a právě loni (2005) jsme v časovém horizontu dosáhli 765 let
od vzniku poutního místa a 640 let od první písemné zmínky v MORAVSKÝCH DESKÁCH
ZEMSKÝCH. Snad právě i to byl dárek k tomu, ţe koncem roku náš český parlament nám
schválil a našim zástupcům obce předal očekávaný znak a prapor Vranova. Kdybych
nevěděl, ţe je to znak Vranova, měl bych dojem, ţe patří nějakému královskému městu
a nebo vznešenému šlechtickému rodu, říká váţený odborník doktor umění a historie.
Ještě jednu myšlenku z naší historie se pokusme přiblíţit a s ní zároveň poloţit otázku kdy naše obec byla tím nejlepším místem pro nás samotné a naši občané tu byli
spokojeni? Přesně jistě nejde tuto dobu ani časově vymezit, ale domníváme se , ţe to bylo
v době od r. 1860 aţ do první světové války v r. 1914 a ještě snad od r. 1918 do r. 1938.
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Vaše otázka zní asi - proč? Odpověď nám dávají záznamy v knihách, kronikách a přibliţují
nám je dobové fotografie Vranova, na kterých je nazýván „Moravským Švýcarskem“.
Z uvedeného lze vyslovit asi takovou alternativu: Známé Mariánské poutní místo na
Moravě a také i za hranicemi země (v Rakousku) – na náš Vranov přichází i proudí
(v průvodech) desítky tisíc poutníků hlavně v mariánském měsíci září, ale také i během
církevních svátků v roce. Tito zde hledají pomoc a ochranu u Panny Marie vranovské, ale
zároveň tu potřebují přenocovat, najíst se, napít a nakoupit si pro své drahé doma obrázky,
talířky, hrnečky a další upomínky z pouti. Okázalé večerní průvody obcí s rozzářenými
svícemi a doprovodu několika hudeb a nesenými uctívanými soškami svých patronek
vyvolávají u přihlíţejících nejen slzy ale také váţnost probíhajících událostí.
Dalšími velmi důleţitými návštěvníky Vranova byli téměř po celý rok turisté a to převáţně
z Brna, kteří zvláště v letních měsících vyhledávali tak známé letní - prázdninové ubytování
převáţně na Ţiţkově.
Cituji věty ze slavného románu „Vranov“ od brněnského spisovatele Josefa Merhauta, str.
466:„ Toto putování na Vranov, tradicionelní u starých brněnských rodin, bylo zábavným
výletem všech vrstev a všech tříd. Všemi cestami a všemi vlaky (Česká, Adamov, pozn.
autora) na neděle a svátky mířili sem z Brna výletníci.“
V součtu všeho pak musí zákonitě vycházet, ţe téměř všichni občané, hostinští, pekaři,
řezníci a další drobní ţivnostníci – včetně krámkařů musí z toho finančně profitovat. Jejich
lepší ekonomická a finanční situace umoţňuje zvelebovat svá obydlí apod.
Jenţe skončila II. světová válka a Vranov jako takový se svou minulostí končí a je mu
vtisknut tehdejší dobou jiný význam.
Jiţ v roce 1950 se na Vranově koná tzv. manifestační mírová pouť u kostela i budovy č. 10
za účasti soudruha ministra Plojhara – kdyţ uţ se příchozí poutníci chtějí modlit – tak
jedině za mír! V roce 1951 je na Vranov umístěna vojenská posádka (v Bílkových dílnách –
bývalý areál knihy) našla ubytování a v polích naproti dnešnímu „Penzionu na Gruntě“ je
nainstalována baterie (čtyři) protileteckého dělostřelectva s radarem. V lese „Na krůtí“ je
vybudován muniční sklad, kolem kterého v lese je plot s ostnatým drátem. Druhá
protiletecká baterie je umístěna na „Zavíráku“. Tato situace byla na Vranově bezmála 10
let. A ještě aby toho nebylo málo, vţdy obvykle dne 8. září (vranovská pouť) cvičí oddíly
„lidové milice“ z Kuřimi na okraji v lese „Na krůtí“ a do obce je slyšet kulometná palba,
výbuchy dělbuchů a střelba dávek ze samopalů.
Dalším, ne příliš vhodným počinkem bylo v roce 1966 vybudování motokrosového areálu
pod patronací SVAZARMU, který obci příliš klidu nedodal.
Další i jiná počínání v dalších letech dosti citelně poškodila onu pověstnou klidovou oázu
blízkého Brna – náš Vranov.
Nyní se podívejme na další realitu naší současnosti. Na podzim roku 2004 se obecní úřad
a zastupitelstvo obce ve spolupráci s grafikem a fotografem panem Andrejem Bielakem
(č.p. 25) dohodli zhotovit kalendář Vranova pro rok 2005. Bylo dohodnuto a rozhodnuto, ţe
před ukončením kalendářního roku 2004 pan starosta obce Ing. Marek Juha a paní
místostarostka Ing. Kateřina Jetelinová spolu s panem farářem otcem Karlem Hanslíkem
případně jiným knězem a řádovými sestrami z Diecézního centra obejdou postupně celou
obec, popřejí do nastávajícího roku a předají vranovský kalendář jako dárek obce. Občané
byli mile překvapeni a i nadšeni, šlo o výjimečnou událost. Mnozí obyvatelé by při této
příleţitosti rádi hned zástupcům obce řekli své názory na obecní problémy. Času bylo
málo, domů neubývalo chtěli - li přijít aţ ke všem. Proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo
a pověřilo pana starostu, paní místostarostku a členku OZ zorganizovat akci před koncem
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roku 2005 a přizval naše občany na besedu s občerstvením, na které si řeknou své názory
na dění v obci a při odchodu dostanou vhodný dárek, historický kalendář obce na rok
2006. Bezmála 520 písemných pozvánek obdrţeli naši občané na očekávanou besedu
takzvaně „vyříkejme si to po sousedsku ať víme, jak se dále v obci ubírat, jaká bude naše
budoucnost“. I dobře míněná snaha asi nestačí, protoţe skutečná účast ze strany našich
spoluobčanů byla zcela nepochopitelná. Věřím tomu, ţe někteří byli nemocní, jiní zrovna
mimo Vranov apod. Zcela se však vymykají zdravému rozumu výroky “co bych tam dělal?“,
„stejně si to udělají po svém“(OZ a OÚ) apod. O výrocích u piva a povídáních jedné paní
o krocích našich obecních představitelů nemluvně. Myslím si, ţe by zdaru a prospěchu
obou stran byla tato komunikativní jednání, které spolu povedou. Pro Vaši ilustraci
nakonec obrázek v číslech.
Pondělí – beseda se seniory (důchodci), pozváno 131, přítomno 25.
Úterý
– beseda se střední generací, pozváno 250, přítomno 19
Středa – beseda s juniory, pozváno 140, přítomno 21
Na čtvrtek byly pozvány matky s malými dětmi. Pozváno 15, přítomno 6.
Někteří občané se z přirozené slušnosti omluvili – písemně, telefonicky, osobně, e-mailem
nebo zprávou SMS. Největším překvapením pro všechny snad bylo, kdyţ paní Sieglová
(č.p. 1) a paní Zdraţilová (č.p. 224) na svém vystoupení veřejně poděkovali za dosavadní
činnost OZ a OÚ.
Píši jiţ poslední řádky svého kronikářského vyznání a na samém počátku začínajícího roku
2006 vám všem spoluobčanům chci popřát vše – jen to nejlepší v něm a zároveň „PĚKNĚ
PROSÍM“ ty spoluobčany, kteří nemohou nebo dokonce nechtějí jakýmkoliv způsobem
naší obci pomoci, tak nám alespoň vědomě neubliţujte! Teď mám na mysli ony krkolomné
stavby, které v obci vznikly. A taky to falešné udávání těch, kteří nepřejí, aby byla na
Vranově sportovní hala pro naše děti. Věřím tomu, ţe čím dále tím více našich
spoluobčanů to pochopí, kam všichni společně spějeme a zcela určitě se tu u nás v obci
budou cítit opravdu jako doma.
Jaroslav Nedoma, bývalý kronikář
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FARNÍ OKÉNKO
Milí obyvatele Vranova a milí farníci!
Minule jsme skončili naše vypravování ze ţivota svaté Gianny Beretty Molly její smrtí.
Řeknete – takhle bych nechtěl - nechtěla dopadnout. Ale někde na dně duše člověk ví, ţe
dát je skutečně víc, neţ dostat, potěšit je víc neţ být potěšen, milovat víc neţ být milován,
a je-li to tak i s darem ţivota, pak jsme si jisti, ţe za něj dostaneme skutečně VÍC…
Takţe dnes dokončení skutečného příběhu z nedávné doby..
Po Giannine smrti se o děti starala Giannina sestra Zita a Pietrova sestra Luigia. Vedly
domácnost a dělaly pro děti všechno, co mohly. Syn Peirluigi navštěvoval gymnázium,
později univerzitu v Miláně a skončil s diplomem vysoké ekonomické školy. Oţenil se a od
roku 1989 je otcem. Dceruška Mariolina onemocněla a v 6 letech zemřela. Laura a Gianna
Emanuela po maturitě na gymnáziu navštěvovaly univerzitu v Miláně a v Pávii. Laura je
doktorkou politických věd a Gianna Emanuela doktorkou medicíny stejně jako její matka.
Obě ţijí prostý ţivot – v povolání a v rodině a snaţí se pokračovat v cenném dědictví
po své mamince. Obě – i s otcem a s celou rodinou byly přítomné na blahořečení
a svatořečení své matky.
Dnes víme, ţe Giannin ţivot a umírání byly poţehnáním pro mnoho lidí. Uţ v den její smrti,
28. dubna 1962 začala opravdová pouť k rakvi této mladé, odváţné lékařky a matky.
S vděčností a obdivem přicházely k zemřelé celé zástupy. Farář v Ponte Nuovo ještě nikdy
předtím nezaţil, ţe by tolik lidí přišlo ke zpovědi. Mnozí hledali smíření s Bohem ještě neţ
vstoupili do domu zemřelé. Kostel v Ponte Nuovo nestačil pro mnoţství lidí, kteří
doprovázeli Giannu na její poslední cestě. Obrovský zástup lidí se shromáţdil před
kostelem, kde se Gianna tak často zúčastňovala mše svaté. Byla pochována 30. dubna
1962 na hřbitově v Mesero.
29. dubna byla zachráněná dcera pokřtěna. Pietro v jednom interview řekl, ţe ty dny
proţíval těţce. Byl zpočátku zklamaný a říkal si, proč nebe nevyslyšelo tolik modliteb. „Ale
útěchou mi byly děti. Ptaly se: ‘Proč pláčeš, kdyţ je mamka v nebi?‘ Malý syn se ptal: ‚Vidí
mě ještě maminka? Můţe se mě dotknout? Můţe mě pozorovat? Myslí na mě?’ Čtyřikrát
jsem odpověděl ‚Ano‘ a prosil jsem Jeţíše, aby mi dal také takovou jistotu. Ačkoliv děti byly
ještě malé, velmi mi pomohly. Byly pro mě hnací silou, impulsem k tomu, abych opět chytil
pevně kormidlo ţivota do rukou.“
Pietro Molla brzy zjistil, jak ţivot a příklad jeho manţelky začal přitahovat víc a víc lidí.
Uvědomil si, ţe Gianna byla Bohem vyvolená ještě pro širší a větší poslání, neţ bylo
poslání matky jeho rodiny.
Kardinál Montini, pozdější papeţ Pavel VI., který byl tehdy milánským arcibiskupem, začal
o Gianně sbírat informace. Uţ 24. dubna 1994 byla Gianna vyhlášena papeţem Janem
Pavlem II. blahoslavenou. Slavnosti se účastnil manţel Pier a děti s rodinami.
A v neděli 16. května 2004, 42 let po obětování ţivota, byla Gianna prohlášena svatou.
Papeţ řekl tato slova: „Kéţ by naše doba byla schopná objevit čistou, vroucí a plodnou
krásu manţelské lásky, ţité jako odpověď na Boţí volání!“ A mladým řekl: „Zamilujte se do
Jeţíše Krista!“
V jeho blízkosti byl manţel a tři děti nové svaté. Jinde papeţ napsal: „Ţivot člověka
pochází z Boha, je jeho darem, jeho obrazem, účastí na jeho dechu ţivota. Proto je Bůh
jediným pánem nad tímto ţivotem, člověk o něm nemůţe a nesmí rozhodovat!“
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Kdyţ se příkladný ţivot a smrt Gianny Beretty Molly stal známým, začali ji lidé vzývat
a prosit ji o přímluvu v rozličných rodinných starostech. Mnoho lidí se na ni obraceli se
svými záleţitostmi, prosili ji o přímluvu a často zakusili citelnou pomoc.
Jako matka rodiny si získala Gianna zvláštní důvěru manţelek a osvědčila se jako
pomocnice v rizikových těhotenstvích, nebezpečných porodech a v manţelských
problémech.
Mezitím bylo mnoho vyslyšených modliteb a stala se i nevysvětlitelná uzdravení, která byla
uznána za zázrak.
Paní Elisabete Arcolino Comparini z Brazílie měla za sebou uţ tři těhotenství, dva porody
císařským řezem a přála si porodit třetí dítě normálním způsobem. 30. 11. 1999 došlo
k silnému krvácení. Dr. Vietez de Almeida potvrzuje ve své zprávě: „Pacientka přišla
30.11.1999 do ordinace se silným krvácení a těhotenský test byl pozitivní. Na ultrazvuku
se zjistila plodová blána velikosti 0,8cm a zároveň 2,2 cm velká sraţenina na zadní stěně
dělohy. Pro další vývoj těhotenství to byla špatná prognóza.“
9.12.1999 ukázal ultrazvuk, ţe těhotenství je v 7. týdnu, ale krevní sraţenina se téměř
zdvojnásobila. „Při ultrazvuku z 19.12.1999 se zjistilo rozsáhlé odloupnutí placenty v zadní
části dělohy…“ 11.2.2000 praskla plodová blána a plodová voda vytekla. Ultrazvuk ukázal
stav, který odpovídal 16. týdnu těhotenství, plod ţil, ale bez plodové vody. „Za těchto
podmínek se doporučuje přerušení těhotenství na základě zvýšeného rizika infekce pro
matku a proto, ţe plod nemá ţádnou šanci na přeţití.“
Paní Elisabete se rozhodla pokračovat v těhotenství s důvěrou v pomoc a přímluvu
blahoslavené Gianny. 18.2. byla pacientka propuštěna domů a byla pod stálou lékařskou
kontrolou.
31.5. se císařským řezem narodina Gianna Marie, která váţila 1820 g. Tato událost byla
zařazena mezi medicínsky nevysvětlitelné zázraky a přispěla ke svatořečení Gianny
Beretty Molly.
Jejího svatořečení se účastnila i Gianna Marie Arcolino Comparini.
Řekněte, nedějí se zázraky i dnes? Gianna často říkávala: „Člověk míní, Pán Bůh mění“.
A moţná to známe i my ze svých ţivotů: stalo se to, co nikdo nepředpokládal…. a nestalo
se to, o čem všichni tvrdili, ţe se nutně stane…
I my můţeme ţít v pokoji a radosti dáme-li Bohu za pravdu a svěříme se do jeho ruky. Bez
Jeho vůle totiţ člověku nespadne ani vlas z hlavy….
Přeju kaţdému z Vás i Vašim rodinám všechno dobré a vyprošuji poţehnání Boţí i Panny
Marie Vranovské… je bezpochyby dobrou a mocnou Matkou kaţdého, kdo ţije v Její
blízkosti.
Vaše sestra Zdislava
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TJ SOKOL VRANOV
Rok 2006 je rokem konání XIV. všesokolského sletu. V průběhu své 144leté existence byl
Sokol pro své demokratické a vlastenecké ideje pro všechny totalitní reţimy nepohodlný
a byl proto několikrát rozpuštěn. Nejdelší byla přestávka v době komunismu. Vyrostly nové
generace, které o Sokole mnoho nevědí. Proto vás chceme postupně seznámit (v několika
článcích) s historií Sokola, všesokolskými slety, významnými sokolskými osobnostmi, které
byly nebo jsou spjaty s Brnem. V závěru vás pozveme na Oblastní sokolský slet v Brně
a veřejná vystoupení v okolních obcích.
SOKOL a česká společnost
Zaloţení Sokola předcházela doba, kdy si náš národ začínal
uvědomovat svůj vztah k této zemi, k rodnému jazyku, ke své historii.
Politické uvolnění po únorové ústavě z roku 1861 umoţnilo vznik
českých novin a prvních českých spolků. Druhým českým spolkem
(po zpěváckém Hlaholu) byl v roce 1862 SOKOL. U zrodu
„Tělocvičné jednoty praţské“, jak se tehdy tato první sokolská jednota
jmenovala, stály takové osobnosti jako Josef Mánes, Jan Neruda, Jan
Evangelista Purkyně, Karolína Světlá a další. Prvním starostou byl
zvolen Jindřich Fűgner, jeho náměstkem (nynější funkce náčelníka) Dr. Miroslav Tyrš.
Postupně se zakládaly sokolské jednoty na venkově a v dalších městech Čech a Moravy.
Při tvorbě programu Sokola, výraznou inspirací byla starořecká kalokagathia – ideál
výchovy usilující o harmonické sepětí jak tělesných, tak i duchovních hodnot. V sokolské
činnosti se od začátku projevovala snaha o výchovu k demokracii. Co asi ale nevíte,
v Sokole se také poprvé hlasovalo. To bylo něco úplně nového. Hlasovat, ověřit si, jaký je
názor většiny na daný problém a podle toho si vyjasnit, jakou cestou jít dále. Sokolským
cvičením se v lidech pěstovaly určité vlastnosti. Například sebeovládání, vytrvalost,
pravidelnost, spolehlivost, přesnost, ale také vědomí, ţe je třeba pomoci slabším,
poskytnout mu ochranu. V Sokole začaly také prvně cvičit ţeny. V roce 1869 vznikl
Tělocvičný spolek paní a dívek praţských. Dnes se tomu budeme divit, ale spolek vzbudil
ve většině tehdejší společnosti pohoršení. Objevily se námitky, ţe cvičení škodí ţenskému
organismu a je nebezpečné pro budoucí mateřství, připraví dívky o půvab, stanou se
z nich muţatky a podobně. Přesto se ţenská prostná cvičení postupně prosadila
i zásluhou některých známých lékařů, ale cvičení na nářadí zůstalo ještě dlouho doménou
muţů.
Pro své vlastenecké zaměření bylo často sokolstvo nazýváno našim národním vojskem.
Jak uţ bylo vzpomenuto, byl Sokol nepohodlný pro totalitní reţimy, a proto byl několikrát
rozpuštěn. Poprvé to bylo za první světové války v roce 1915 (zajisté k tomu přispěla
skutečnost, ţe sokolové poskytli ze svých prostředků T. G. Masarykovi první příspěvky na
zahraniční oboj). Pod vlivem Sokola vznikaly československé legie na třech frontách.
Pozitivní roli sehráli členové Sokola i kolem 28. října 1918, v době nově vznikajícího
Československého státu. Tvořili Národní stráţ, převzali pořádkovou sluţbu, přebírali pošty,
ţelezniční stanice a udrţovali pořádek. Velký rozkvět zaţil Sokol mezi dvěma válkami, kdy
se stal organizací s milionem členů. Členy Sokola byli i prezidenti Tomáš Garique
Masaryk, Edvard Beneš a další významní politici. Sokolovny, které vznikly svépomocíi
v malých obcích, se stávaly středisky sportu i kultury. Sokolští závodníci – B. Šupčík, A.
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Hudec, J. Gajdoš, L. Vácha, V. Děkanová a další úspěšně reprezentovali ČSR na
olympiádách a mezinárodních závodech.
Nacisté viděli v Sokole baštu demokracie a národní hrdosti tj. činitele zcela nepřátelské.
Proto byl Sokol v roce 1941 zakázán, majetek zabaven. Sokolové byli zapojeni v domácím
i zahraničním odboji. Bojovali na frontách Francie, SSSR, na středním východě, v Anglii,
v Africe. Tisíce jich skončilo na bitevních polích a v koncentračních táborech.
Potřetí se postarali o likvidaci Sokola komunisté postupně po únoru 1948.
Po roce 1989 byla obnovena činnost České obce sokolské (ČOS) počtvrté. Situace není
lehká. Dorostly generace, které o Sokole uţ nic nevědí, ale ti, kteří se ztotoţňují
s Tyršovými ideály, pokračují v jeho díle.
Program SOKOLA je otevřený a přístupný všem. V sokolské všestrannosti cvičí členové
bez rozdílu věku. Uplatní se i méně obratní cvičenci. Pohybově nadanější působí i ve
sportovních oddílech (v současnosti je to cca 60 druhů sportu).
Sokol usiluje o to, aby se tělovýchova a sport staly samozřejmou součástí ţivotního stylu
a kaţdodenní potřebou.
Na začátku loňského roku byla České obci sokolské Mezinárodním výborem pro fair play
při UNESCO udělena Mezinárodní cena Pierra de Coubertina.
ČOS získala cenu za svou dlouholetou činnost, jiţ přispívá k rozvoji sportu a zpřístupňuje
sport všem, kteří se mu chtějí aktivně věnovat. Cena patří nejen nám - současníkům, ale
také všem sokolským generacím, které stály u zrodu i při rozvoji Sokola. Ocenění je svým
způsobem potvrzením toho, ţe Sokol není pouze archaická organizace, ale umoţňuje
sportovní a kulturní vyţití a uplatnění běţného občana. Je příkladem, jak mimo jiné pomoci
tomu, aby se sport nestal jen záleţitostí stovek vrcholových, profesionálních sportovců
a ostatní byli jen pasivními diváky u televizních obrazovek nebo na stadiónech.
UNESCO také ocenilo jakým způsobem ČOS oslovuje ţeny a umoţňuje jim plnoprávné
začlenění do spolkového ţivota. Ani v současném světě toto není všude samozřejmostí.
Oceňuje téţ přínos ČOS pro udrţování aktivního ţivota v menších městech a vesnicích.
Ing. Hana Řehořová, přípravný výbor Oblastního sletu Brno
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OTEVÍRACÍ DOBA
HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V ROCE 2006
I. pololetí
Vždy 10.00 – 12.00 hodin
Duben
Květen
Červen

1.
13.
10.

15.
27.
24.

29.

INZERCE

AUTODOPRAVA CHARVÁT VRANOV
nákladní auto Man, nosnost 8t.

KONTEJNERY 5 - 10m3
dovoz, odvoz - sutě, písky, štěrky, hlína, dřevo...
tel./mobil.: 541 239 271, 604 110 723
E-mail: charvatovivranov@mybox.cz

Oznámení – očkování psů
MVDr. Šárka Krčálová oznamuje, ţe v pátek 7. dubna 2006 bude probíhat
hromadné očkování psů
proti vzteklině na Vranově v době od 17.00 do 19.00 hod u Obecního domu
(prostranství před vchodem do ordinace lékaře).

Poděkování
Obecní úřad Vranov děkuje Sboru dobrovolných hasičů za úklid sněhu ze střechy
Mateřské školky, Obecního domu a střechy nad byty v areálu Dětského domova.
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