Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
máme za sebou zimu, která i když nebyla na sníh bohatá, přinesla nejeden problém
se sjízdností místních komunikací a schůdností chodníků, především vlivem náledí.
Věřte, že se snažíme prostřednictvím pracovníků, kteří mají na starosti zimní údržbu,
dělat maximum.
Po zimě je potřeba obec uklidit. Ve středu 13. dubna 2011 bude provedeno čištění místních
komuniklací firmou van Gansevinkel a členové Sboru dobrovolných hasičů Vranov nám
zametou, tak jako každoročně, obecní chodníky a prostranství před Obecním domem.
Předem děkuji také těm občanům, kterým není lhostejné, jak to vypadá před jejich domy
a okolí a uklidí i na těchto veřejných prostranstvích.
V nejbližší době bude po obci rozmístěno několik odpadkových košů na psí exkrementy.
Prosím proto všechny majitele psů, aby tyto koše používali a po svých miláčcích uklidili.
Snažme se, abychom jaro uvítali v naší hezky upravené obci!
Na závěr Všem přeji hezké prožití blížících se Velikonočních svátků.
			
Kateřina Jetelinová, starostka

Budeme mít nové dětské hřiště

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

V měsíci březnu se nám podařilo získat dotaci 200 000
na dětské hřiště. Mezi více něž 700 uchazeči o dotaci
byl vybrán náš projekt na dětské hřiště u školy. Vranov
tak získal možnost vybudovat zázemí pro děti, maminky i návštěvníky naší obce. S vybudováním hřiště
počítáme v průběhu letních prázdnin. Velmi příjemný
je i fakt, že získaná dotace je 100% a obec nemusí
dokládat žádnou finanční částku nad rámec. Máme radost, že se nám podařilo naplnit jedno z přání občanů
naší obce a doufáme, že postupnými kroky budeme
uskutečňovat i další.			
                            Za zastupitelstvo Richard Mach
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UPOZORNĚNÍ
Blíží se konec sčítání lidu, domů a bytů 2011
7. března začali sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý
občan dostal zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostali navíc žlutý
BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška
formulářů skončila 25. března 2011.
Půlnoc z 25. na 26. března byla tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. Dnem 26. března
bylo možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře (internetem, předáním sčítacímu
komisaři nebo odesláním poštou v obálce na kterékoliv poště).
14. duben 2011 je posledním dnem k odevzdání formuláře!
20. dubna 2011 bude ukončena činnost call centra. Vaše případné dotazy Vám zodpoví
ČSÚ na lince 274 057 777.

Novinka pro nejmenší
Ve čtvrtek 31.3.2011 se uskutečnilo v naší obci
první setkání maminek s dětmi od 0-4 let. Účast
byla nad očekávání vysoká.
Ke spokojenosti všech zúčastněných maminek
i dětí se bude konat pravidelně každý čtvrtek v
době od 9:30 do 11 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Na další setkání se těší Andrea Musilová
a Vanda Štěpánová. Váš zájem prosím potvrďte
na e-mail: andrea@musilova.eu

3. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 22. 2. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 9
Černá Andrea, Černá Zuzana, Dobeš Michal, Filka Pavel, Jetelinová Kateřina, Juha Marek, Křivánek Miloslav, Mach
Richard a Skácel Jindřich.
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 18:03 hodin
Ukončení: 20:33 hodin
Účast občanů: 13 (Veverková, Linhart, sestra Rita, Dostálová, Škarecký Robert, Pavelková, Kapounová, Tureček,
Kutal, Vetešníková, Vetešník, Káňa, Havlíček)
Program jednání:
1.
Aktuální otázky o činnosti ZO
2.
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3.
Schválení inventur za rok 2010
4.
Schválení likvidace
5.
Schválení čerpání úvěru na II. etapu „Půdní vestavba MŠ a ZŠ Vranov u Brna“
6.
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
7.
Výroční zpráva o činnosti OÚ Vranov v oblasti poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010
8.
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích
9.
Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 18:03 hodin 3. veřejné zasedání ZO Vranov.
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K hlasování o návrhu usnesení č. 3.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 3.1
ZO schvaluje program jednání:
1.
Aktuální otázky o činnosti ZO
2.
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3.
Schválení inventur za rok 2010
4.
Schválení likvidace
5.
Schválení čerpání úvěru na II. etapu „Půdní vestavba MŠ a ZŠ Vranov u Brna“
6.
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
7.
Výroční zpráva o činnosti OÚ Vranov v oblasti poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2010
8.
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích
9.
Závěr
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a volí ověřovatele zápisu Mgr. Richarda Macha a Ing. Pavla Filku.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
Usnesení č. 3.1 schváleno.

proti: 0		

zdržel se: 1 - Juha

1. Aktuální otázky o činnosti ZO
1.1 Starostka informovala o činnosti OU:
- Byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště, ve výši 200 tis. Kč, z vlastních zdrojů cca
90 tis. Kč
- Byla podána žádost o dotaci z JMK - POV č. 4 - na vybudování a opravu chodníků – jedná se o opravy stávajících
chodníků a vybudování nového směrem Na Grunty dle připravené PD
- informace o lince číslo 310 – od 6. 3. 2011 dojde ke změně jízdního řádu 310, v SO + NE + svátky budou vypuštěny
některé nevytížené spoje, Obce Vranova se týká spoj v 5:12, 7:07, 17:07 a 19:07 z Vranova do Kuřimi a v 6:15, 16:32 a
18:10 z Kuřimi do Vranova. Ranním spojem v 5:12 jezdí dle zjištění nejvíce 2 lidé, doprava do Kuřimi bude zajištěna s
přestupem v Králově Poli, dojde k úpravě jízdního řádu linky 43 nebo 71, aby na sebe navazovaly.
- Bylo založeno nové sdružení, a to Občanské sdružení Spolek (dále jen OSS), o jeho existenci informoval OÚ jeho
předseda Ing. Galík, který předložil Stanovy, ze kterých vyplývá, že základními cíly OSS jsou zejména:
1. Pečovat o ŽP obce a jejího bezprostředního okolí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, hlavně
spoluúčasti v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a
esteticky hodnotné krajiny.
2. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. požadovat od příslušných orgánů státní správy informaci
o všech
zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
hlavně neuváženými architektonickými
a urbanistickými projekty.
3. Účastnit se správních řízení a veřejnoprávních jednání dotýkajících se čl 2.
4. Zasazovat se o plnohodnotnou informovanost obyvatel Vranova ve všech záležitostech, které se dotýkají veřejného
života obce.
5. Využívat všech příležitostí k zachování integrity obce Vranov jako místa s bohatou poutní
a výletní tradicí,
podporovat zapojení obyvatel Vranova do života obce a posilovat tak kladný vztah obyvatel k místu, kde žijí.
6. Propagovat obec Vranov, vytvářet podmínky pro pořádání kulturních a společenských akcí.
7. Podporovat veškeré akce podporující růst kvality života obyvatel obce ve všech jejich dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní a sociální.
Kdo je členem OSS zatím nevíme.
- Probíhá výběr loga Obce Vranov - jednalo by se o jednotné logo infokanálu, www stránek, zpravodaje apod. – bude
projednáno ve zprávě o činnosti kulturní a sportovní komise.
1.2 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV se nesešel, ale členové FV, kteří jsou i
členové ZO se zabývali vyřešením závazku za II. etapu „Půdní vestavby MŠ a ZŠ Vranov u Brna, projednávali a podíleli
se na přípravě získání úvěru, který bude řešen v samostatném bodě dnešního jednání.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti - KV se také nesešel, zabýval se inventurami k
31. 12. 2010, které budou řešeny v samostatném bodě dnešního jednání.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK se sešla 2x, pan Petr
Drápal byl pověřen zpracováním návrhu nového loga, aby bylo jednotné na www stránkách, infokanálu, zpravodaji apod.
Návrhy nového loga předložil na pracovním zasedání ZO. KaSK uvažuje oslovit ve zpravodaji i občany Vranova, aby
předložili návrhy loga. Proběhla také schůzka se sestrou Zdislavou, na které byly projednány možnosti nabídnout prostor
pro akce maminek a malých dětí. Společně s hasiči bude dne 12. 3. 2011 ostatková zábava. Předsedkyně KaSK vyzvala
k dodání příspěvků do zpravodaje, jeho uzávěrka bude dne 22. 3. 2011.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK se nesešla, připojí se do diskuse.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Starostka vyzvala členy zastupitelstva a přítomné občany k diskuzi.
Ze členů ZO:
1. Ing. Juha – kde jsou v rozpočtu vlastní zdroje ve výši 290 tis. Kč, potřebné pro dofinancování dotací na dětské hřiště
a POV.
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Odpověď:
Starostka Ing. Jetelinová – rozpočet byl dělán z výsledků 10/2010, v roce 2011 se s ohledem na vysoký závazek ve výši
4 mil. Kč o velkých investicích neuvažuje, vlastní zdroje na doplacení případně získané dotace na dětské hřiště jsme
schopni v rozpočtu najít.
2. Ing. Juha – obec šetřila v rámci přebytkového rozpočtu, současný rozpočet je vyrovnaný.
Odpověď:
Mgr. Dobeš – dotaci zatím nemáme, pokud ji získáme, nebudeme-li mít dostatek vlastních zdrojů, nemusíme ji čerpat.
Starostka Ing. Jetelinová - pokud získáme dotaci, musíme udělat konkrétní rozpočtové opatření, každoročně bylo možné
z rozpočtu ušetřit.
Místostarosta Mgr. Mach – peníze se najdou, každoročně se k získaným dotacím doplácel cca 1 mil. Kč z vlastních zdrojů
obce.
3. Ing. Juha – utrácíte, copak obec musí mít vlastní logo.
Odpověď:
Starostka Ing. Jetelinová – žádné logo zatím neschvalujeme, byla to iniciativa KaSK, nic nás to nestojí.
Místostarosta Mgr. Mach – logo připravil Petr Drápal zdarma, určitě nedojde ke snížení identity obce.
Mgr. Dobeš – na současných dokumentech je logo rozdílné i kraj používá logo.
Starostka Ing. Jetelinová – současně používané logo je silueta vranovského kostela.
4. Ing. Juha – požaduji předložení závazků k 28. 2. 2011, které obec má, včetně měsíčního zúčtování, jako zastupitel na
to mám právo, do 15. 3. 2011 nebo dle možnosti zpracování, termín si určete sami, děkuji.
Odpověď:
Starostka Ing. Jetelinová – ano, připravíme
5. Místostarosta Mgr. Mach – požádali jsme o dotaci „oranžové hřiště ve výši 930 tis. Kč, bez doplatku, je to dotace od
ČEZ.
Z přítomných občanů:
1. Pan Káňa – co bude vybudováno z dotace oranžové hřiště, jaké máte plány
Odpověď:
Pan Křivánek – jsou připravené a schválené studie, ve kterých je zapracován záměr obce na sportoviště v okolí školy.
V případě získání dotace budeme v souladu se zpracovanými záměry postupně budovat sportoviště.
2. Pan Vetešník – jaké záměry, opět upozorňuji, že chybí informovanost občanů, informujte na internetu o plánech, ze
zákona o obcích máte povinnost občany informovat, zaveďte stránky otázek a odpovědí, už po několikáté upozorňuji,
koukněte se na stránky jiných obcí, opět chybí informovanost, program na veřejná zasedání není podrobný, určitě by
přišlo víc občanů, kdyby věděli, co se bude konkrétně projednávat v jednotlivých bodech. Když víte, co za smlouvy budete
schvalovat, tak to proboha napište.
Odpověď:
Starostka Ing. Jetelinová – průběžně jsou doplňovány www. stránky a ve zpravodaji vychází také informace pro občany,
včetně podrobného zápisu z veřejného zasedání.
Místostarosta Mgr. Mach + Mgr. Dobeš – souhlasíme a přikláníme se k tomu, aby pozvánka byla konkrétnější.
3. Pan Vetešník – tak já už jsem mluvil dost, tak někdo jiný, ne, dobře tak ještě já – rozpočet, který visí na www. stránkách,
o čem je, chybí komentář.
Odpověď.
Starostka Ing. Jetelinová – rozpočet s komentářem byl před schválením vyvěšen na úřední desce, v komentáři je podrobně
rozebrán, jednotlivé položky, nyní je na www. stránkách.
Ing. Juha – nevisí na nich (podíval se do počítače)
Místostarostka Mgr. Černá Andrea – kontrolovali jsme www. stránky a byl na nich, prověříme, některé dokumenty nešly
otevřít.
Starostka Ing. Jetelinová – možná je opět problém, prověříme a popřípadě vyvěsíme znovu.
4. Pan Vetešník – jaké jsou stavební záměry, proč nejsou oslovovány vranovské – místní firmy.
Pan Káňa – vím, že i za minulé volební období jsme místní firmy oslovovali, a probíhal výběr z předložených nabídek.
Odpověď:
Ing. Juha – práce do 2 mil. Kč nepodléhají výběrovému řízení, existují-li firmy schopné naplnit požadavky, byly oslovovány
a práce pro obec realizovaly
5. Pan Vetešník – mám stavební firmu 20 let a nikdy jsem nebyl osloven.
Odpověď:
Ing. Juha – oslovovali jsme firmy z výpisu z OR a ze živnostenského místní podnikatele, zda mají zájem, oslovení bylo
plošné. Pracují – Peterka, Holešovský, Havlíček apod.
Starostka Ing. Jetelinová – nabídka firmám vyšla ve zpravodaji, OÚ obdržel nabídky, místní pro nás pracují – např.
zajišťují pro obec dopravu, zimní údržbu apod.
Diskuze:
Pan Vetešník – mohu něco dělat, předat nabídku co jsem schopen realizovat
Starostka Ing. Jetelinová – máte zájem
Pan Vetešník – ano
Starostka Ing. Jetelinová – poptáváme obvykle 2 firmy a z nich se vybírá
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Pan Vetešník – (otázka starostce) a Vy víte, že mám stavební firmu.
Starostka Ing. Jetelinová – nevím.
6. Pan Vetešník – na cestu, chodník směrem na Žižkov jsem se ptal už 2x, řekli jste, že nelze udělat, protože pozemky
kolem silnice nejsou obce.
Odpověď:
Pan Skácel – jsou naše, o chodník usiluji už cca 8 let, ale bývalý starosta neustále tvrdil, že ho nelze vybudovat, že
pozemky nejsou naše, teprve na minulém zasedání mi ukázal, že jsou pozemky naše.
Diskuze:
Pan Vetešník – proč jste tomu věřili, každý si to může na internetu najít, otázka na Ing. Juhu – proč jste to tvrdil?
Ing. Juha – já ne, vždy jsem tvrdil, že prioritou jsou opravy, v dlouhodobé strategii, nejméně 8 let považuji za prioritu opravy místních komunikací tzv. hliněného typu, opravy stávajících chodníků a budování nových chodníků zejména kolem
krajské komunikace. Doposud není dokončená od hřbitova, v loňském roce byla budována k točce autobusu směrem
V Aleji až Na Grunty. Na tomto jsem pracoval 8 let, až budou dodělané chodníky hlavní, potom z mého pohledu se dá
jít na chodníky u místních komunikací, pokud mají stávající členové ZO jiný pohled, já budu trvat na budování chodníků
podél státní komunikace, např. směrem Na Kejlova Pole, z mého pohledu, znovu opakuji, nejdříve chodníky podél státní
komunikace.
Pan Vetešník – jaký jste hospodář, jsou lavičky a upravený prostor u otočky autobusu, ale chybí chodník, to nemá s
logikou nic společného, silnice na Žižkov, samý hrb, díra, mám jiný názor.
Ing. Juha – silnice byly opravovány před 8 lety za cca 1 mil. Kč, odpočívadla buduje Mikroregion Ponávka ze svých zdrojů,
které mají ne na chodníky, ale na turistické záležitosti. Znovu opakuji do oprav a opravování – budování bylo každoročně
vynaloženo 500 – 750 tis. Kč, včetně dotací. Např. v loňském roce se jednalo o dotaci z JMK ve výši 600 tis. Kč
Pan Vetešník – kolik jste utratili a nikde to není vidět, chtěl bych vidět studie na školní zařízení a sportoviště
Ing. Juha – já osobně s tím nemám problém, je možná revize smluv, za 12 let se toho hodně vybudovalo.
Pan Vetešník – ale není to vidět.
Místostarosta Mgr. Mach – přikláníme se k budování chodníků, kde jezdí hodně aut, což je i chodník směrem na Žižkov,
Miloš (Křivánek) kalkuloval cenu – 1 tis. Kč/m2. Může se budovat etapově, dle možností rozpočtu.
Pan Vetešník – za co se vydal 1 mil. Kč, komunikace na Žižkově je v hrozném stavu
Starostka Ing. Jetelinová – za tuto částku byly opravovány cesty po Vranově – na 6 místech např. zmiňovaný Žižkov, k
Sojkům, Pod Klouznou.
Pan Vetešník – kdo tam bydlí, jsou to politické řeči a skutky před volbami.
Pan Kutal – prioritou byla cesta a chodník směrem na hřbitov, frekvence lidí je směrem na Žižkov nikoliv ke hřbitovu.
Starostka Ing. Jetelinová – na hřbitov chodí hodně lidí a cesta vede podél frekventované hlavní silnice.
Ing. Juha – jedná se o soukromé chodníky kolem Galusu, budované Kapounovými, obec budovala pouze cca 30 m od
Galusu na parkoviště, bylo to budováno z účelově vázané dotace, vznesl jsem už dotaz na vlastní zdroje z rozpočtu,
neboť největší problém obce je dokrývání finančních prostředků, obec byla schopna realizovat nové věci. Chodník se dá
pořídit za cca 1.500,--Kč/m2.
Místostarosta Mgr. Mach – děkuji za přepočítání, neboť minule jsi tvrdil, že je cena podstatně vyšší.
Ing. Juha – záleží na struktuře.
7. Paní Vetešníková – otázka na Ing. Juhu – Vy jste byl ve funkci 2 období, proč se ptáte, jaké jsou možnosti, mohl byste
nám to říct, proč tímto způsobem žádáte na veřejném zasedání i předání podkladů?
Odpověď:
Mgr. Dobeš – obec převzala závazky, měla a má problém je hradit, některé byly uhrazeny a některé doposud uhrazeny
nejsou.
Diskuze:
Paní Vetešníková – ale to by snad měl Ing. Juha vědět.
Ing. Juha – dluhy byly, ale ke dni předání nebyla obec zadlužena, vyjma závazku za ZŠ (4 mil. Kč)
Paní Vetešníková – můžete mi odpovědět, proč to řešíte teď a proč se ptáte na veřejném zasedání.
Pan Káňa – úpravu školy jsme schválili, neboť jste slíbil, že bude pokryta z dotace, proč to nešlo.
Ing. Juha – nebylo kde o ni požádat.
Pan Káňa – Vy jste nedostál svému slibu, peníze jste nesehnal, způsobil jste tím obci velké problémy
Ing. Juha – dají se sehnat, pokud bude vůle, je možné plnit závazky, přichází i příjmy ze státního rozpočtu
Pan Havlíček – to jsou Vaše dluhy, sliboval jste kanalizaci, co jste pro to udělal, zadlužil jste obec.
Ing. Juha – nebyl vypsán titul pro získání dotace na kanalizaci
Pan Vetešník – kolik stál zprostředkovatel, občané uhradili projekty ale nejsou informováni.
Starostka Ing. Jetelinová – projekt stál cca 1,8 mil. Kč, firmě která připravovala podklady pro podání žádosti o dotaci se
zaplatilo 46 tis. Kč, žádost je podána a leží na Ministerstvu ŽP.
Pan Vetešník – občany jste neoslovili, ptáme se pořád dokola, jak to je, adresně nikdo nic neobdržel, peníze jste vybrali,
ale nikdo nic neví, žádné informace, jak se řeší, zdůvodnění, nic nebylo dáno na papír, napište to a seznamte s tím
občany.
Pan Havlíček – dotaz na Ing. Juhu - žádáte zdůvodnění závazku, budu říkat dluhu, zda se platí, jak Vy pomáháte?
Ing. Juha – dluh není můj, je ZO.
Paní Vetešníková – to je zajímavé, pozitivní věci např. chodníky jste budoval Vy a negativní – dluhy jsou ZO.
Starostka Ing. Jetelinová – ukončila bych tuto debatu
Místostarostka Mgr. Černá Andrea – ale myslím, že paní Vetešníková a ostatní čekají stále na odpověď od Ing. Juhy.
Paní Vetešníková – ano, odpověď jsem nedostala.
Ing. Juha – dostaneme se k tomu ještě v dalším bodě.
Starostka diskuzi ukončila, poděkovala za podněty a přistoupila k bodu 3.
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3. Schválení inventur za rok 2010
Předseda KV pan Křivánek předložil návrh na schválení inventur za rok 2010. IK ve své zprávě uvádí, že nebyly shledány
žádné nedostatky.
K hlasování o návrhu usnesení č. 3.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 3.2
ZO schvaluje inventury za rok 2010.
Výsledek hlasování: Pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 3.2 schváleno.

zdržel se: 0

4. Schválení likvidace
Předseda KV pan Křivánek předložil návrh na vyřazení a likvidaci majetku.
K hlasování o návrhu usnesení č. 3.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 3.3
ZO schvaluje vyřazení majetku dle předloženého návrhu inventarizační komise. Vyřazovací protokol tvoří přílohu
č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3.3 schváleno.
5. Schválení čerpání úvěru na II. etapu „Půdní vestavba MŠ a ZŠ Vranov u Brna“
Starostka informovala o dlužné částce ve výši 4,000.633 za II. etapu „Půdní vestavby MŠ a ZŠ Vranov u Brna“, která je
splatná dne 1. 3. 2011, na tento dluh obec nemá finanční prostředky. Chtěli jsme se sejít se zástupce zhotovitele díla,
který byl bohužel od začátku letošního roku mimo republiku, proto jsme zahájili jednání s bankami o možnosti získání
úvěru. Dnes se nám podařilo zastihnout pana Trunečka, jednatele společnosti MTc – stav, s.r.o, který byl první den v práci
a domluvili jsme si s ním schůzku, které jsem se zúčastnila já (starostka Ing. Jetelinová), místostarostka Mgr. Andrea
Černá a předseda finančního výboru Mgr. Dobeš. Pan Trunečka nám sdělil, že už skoro 2 roky nás vlastně úvěruje, nabídl
nám krátkodobé posečkání, nemůže nám nabídnout dlouhodobé splátky našeho závazku, dále nám nabídl zajištění
forfaitingu (odkup pohledávky splatné bankou), nebo pomoc při získání úvěru, obě varianty by byly pro obec finančně
nevýhodné.
Starostka s ohledem na nutnost splnit náš závazek předložila návrh na čerpání úvěru na II. etapu „Půdní vestavby MŠ a
Š Vranov u Brna“ a předložila nabídky níže oslovených bank, a to:
Banka			

Nabídka			

Česká spořitelna, a.s.		
UniCredit Bank Czech Republic,a.s.
LBBW Bank CZ, a.s.		
Volksbank CZ, a.s.		
Oberbank AG			
GE Money Bank		

Hodnocení nabídky

Předložena nabídka		
Nemohou nabídnout
Nemohou nabídnout
Předložena nabídka		
Předložena nabídka		
Nedodána nabídka		

Nejlepší a nejvýhodnější

Nedosahuje na nabídku ČS
Požadují záruku (zástava)
Nedosahují na velké banky, zejména ČS

Zhodnocení předložených nabídek:
Banka

3M PRIBOR

12MPROBOR

PEVNÁna 5 let

PEVNÁ na 10 let

POPL. za vedení

							
ČS
2,8
3,2
3,65
3,9
							

150,-Kč

VOLKSBANK

3,0

250,- Kč

Oberbank AG

3,7

UniCredit Bank

3,6

nebylo nabídnuto

5,2

5,7			

Pozn.
Není poplatek za předčasné
splacení úvěru.
Schválená dotace 10.447 €

Zajištění - zástavní právo

nabízí PRIBOR + - 5,5 s tím, že banka by byla vystavena riziku a nemohou nám úvěr poskytnout

S ohledem na předloženou nejlevnější a nejvýhodnější nabídku od České spořitelny, a.s., u které má Obec Vranov také
běžný účet navrhuje starostka schválit čerpání úvěru právě od této banky. Úvěr bude sjednán na 10 let, splácet se začne
v roce 2012, pevná úroková sazba ve výši 3,9%, tzn. že úrok bude v celkové výši 902.055,20Kč. Obec navíc získá k úvěru
dotaci ve výši 10447 €, přepočítanou aktuálním kurzem. Úrok po odečtení dotace bude v celkové výši cca 650 tis. Kč.
Starostka vyzvala, zda k předloženému bodu má někdo nějakou připomínku, nebo zda na něco nezapomněla.
Ing. Juha se přihlásil a seznámil přítomné se stanoviskem místní rady ODS, která je zásadně proti, požaduje sjednat
odložení plateb, on sám nabídl pomoc a účast na jednání, ale záměrně nebyl přizván. Požádal, aby bylo dáno do zápisu
stanovisko místní rady ODS.
Začala diskuze:
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Mgr. Dobeš – schůzka proběhla dnes a jednalo se o všech možnostech úhrady. Obrátil se na Ing. Juhu s tím, že on s tímto
problémem nebyl ochoten pomoci, i když se ho několikrát ptal.
Místostarosta Mgr. Mach – nebudeme řešit problém ODS.
Starostka Ing. Jetelinová – podotkla, že jak již jednou informovala, schůzka se zástupcem zhotovitele se uskutečnila až
dne 22. 2. 2011, protože dříve nebyla možná.
Místostarostka Mgr. Černá Andrea – závěry ODS nás nezajímají, samozřejmě pokud na tom trváte, to do zápisu dám, to
není problém, ale ZO se stanoviskem ODS neřídí.
Místostarosta Mgr. Mach – domnívám se, že vyjednávací tým ve složení starostka, místostarostka a předseda FV je
dostačující a kompetentní.
Ing. Juha – ZO nemělo zájem, abych pomohl, záměrně jsem nebyl přizván na schůzku, na 10 let chcete zadlužit obec, s
dodavatelem je dohoda možná, dotace nebyla, možnosti jsou, vyzývám zastupitele, ať nezadluží obec u banky, stávající
ZO už utratilo 500 tis. Kč, z každého rozpočtu se dalo ušetřit, takže by za rok mohla být ušetřena částka cca 1,500.000,-Kč, pokud bude úvěr, nebude možné získat dotaci.
Starostka Ing. Jetelinová – dotaz na Ing. Juhu – opravdu trváš na citaci usnesení ze zápisu z jednání místní rady ODS?
Ing. Juha: ano.
Starostka Ing. Jetelinová – ze zápisu z MR ODS: „MS ODS VRANOV je zásadně proti financování závazku vůči věřiteli,
formou bankovního úvěru bez předchozího jednání o splátkovém kalendáři, nebo odložení plateb s dodavatelem II. etapy
„Půdní vestavba MŠ a ZŠ Vranov u Brna“.
Ing. Juha – ke starostce – musíš to číst celé.
Mgr. Černá Zuzana – jako členka ODS doplnila, že pokládá toto usnesení za neplatné a MR ODS za neusnášeníschopnou.
Pro zdůvodnění uvedla, že MR (ve složení M.Juha a A.Holešovský) přijala 4 nové členy aniž by to kdokoliv ze stávajících
členů MS ODS věděl, a to i z osob na Vranově nebydlících, kteří byli přijati zcela účelově jako podpora Ing. Juhy do
Oblastní rady ODS. Přinejmenším by takovýchto jednání rady měla být přítomna Ing. Jetelinová (jako členka rady), a ta
na radu, kde se přijímali noví členové, ani nebyla pozvána.
Starostka Ing. Jetelinová – toto je vnitřní záležitost ODS.
Ing. Juha – to sem nepatří.
Mgr. Černá Zuzana – ano, ovšem pokud má být v zápisu nějaké usnesení ODS, potom tam také bude jakým způsobem
vzniklo a proč se od něj zcela distancuji. Pokud bylo řečeno „á“, chtěla jsem doplnit i „bé“.
Ing. Juha – ODS si bude řešit své problémy sama
Pan Káňa – obrátil se na Ing. Juhu – ODS má řešení, ostatní členové ZO o nich neví, takže si opět hrabete každý na
vlastním písečku, proč netáhnete za jeden provaz, nebo je to tak, že opět Vy jste ten jeden jediný kohout.
Starostka Ing. Jetelinová – chtěla ukončit diskuzi, neboť to nemá smysl se takovýmto způsobem dohadovat
Ing. Juha – je připraven pomoci a chtěl pomoci
Mgr. Dobeš – opakuji, ptal jsem se Tě na několika pracovních jednáních a odpověděl jsi, že bez funkce nejsi ochoten nic
udělat.
Ing. Juha – potřeboval jsem smluvní oprávnění k jednání
Místostarosta Mgr. Mach – ne, na otázku zda pomůžeš, ses zeptal, co za to, a chtěl jsi funkci místostarosty nebo předsedy FV.
Pan Skácel – obrátil se na Ing. Juhu s tím, že by ODS ráda rozkazovala i jiným stranám.
Starostka ukončila diskuzi a nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 3.4 a 3.5, před hlasováním požádal Ing. Juha o
jmenovitý výpis, jak bude kdo hlasovat, načež se na něho obrátil pan Skácel, ať si poznamená, že on se jmenuje Skácel
a bude hlasovat pro.
Starostka nechala hlasovat o usneseních 3.4:
Návrh usnesení č. 3.4
ZO schvaluje čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 4,2 mio Kč, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,9
% per annum na 10 let.
Hlasování: Pro: 		
Černá Andrea
proti: Juha Marek
zdržel se: 0
			
Černá Zuzana
			
Dobeš Michal
			
Filka Pavel
			
Jetelinová Kateřina
			
Křivánek Miloslav
			
Mach Richard
			
Skácel Jindřich
Výsledek hlasování: Pro: 8			
proti: 1		
zdržel se: 0
Usnesení č. 3.4 schváleno.
a o usnesení č. 3.5:
Návrh usnesení č. 3.5
ZO schvaluje Smlouvu o úvěru č 0214876489 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru a pověřuje starostku podpisem
Smlouvy o úvěru č. 0214876489 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782.
Hlasování: Pro: 		
Černá Andrea
proti: 0
zdržel se: Juha Marek
			
Černá Zuzana
			
Dobeš Michal
			
Filka Pavel
			
Jetelinová Kateřina
			
Křivánek Miloslav
			
Mach Richard
			
Skácel Jindřich
Výsledek hlasování: Pro: 8			
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 3.5 schváleno.
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Po hlasování se Ing. Juha omluvil z dalšího jednání.
Místostarosta Mgr. Mach ho vyzval, aby před odchodem vysvětlil, čeho se týkala údajná útrata 500 tis. Kč, kterou podle
něho mělo ZO utratit.
Ing. Juha – neodpověděl, zopakoval, že se z dalšího jednání omluvil
Místostarosta Mgr. Mach – požaduji před odchodem vysvětlení.
Ing. Juha – předám ho písemně také do 15. 3. 2011.
Ing. Juha v 19:32 hodin opustil zasedání.
6. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
Starostka přes rozčarování přítomných plynule přešla k dalšímu bodu dnešního jednání, předložila ke schválení návrh
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci se společností STAVOSPOL, s.r.o.. Jedná se o společnost, která chce stavět
rodinné domy v okolí bývalého obchodu. Smlouvou o spolupráci se zavázala, že zaveze vodní nádrž a splní sjednané
termíny, Dodatkem je Smlouva o spolupráci doplněna o smluvní pokutu.
Před hlasováním se zeptal pan Káňa, zda může mít dotaz.
Starostka – ano.
Pan Káňa – protéká voda, jak bude řešeno, bude přítok vody zatrubněn.
Starostka – je řešeno v rámci povolení, ke kterému se bude vyjadřovat i ŽP.
Starostka přistoupila k hlasování o návrhu usnesení č. 3.6:
Návrh usnesení č. 3.6
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
spolupráci se společností STAVOSPOL, s.r.o., IČ: 15545521
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3.6 schváleno.
Starostka předložila ke schválení návrh Plánovací smlouvy se společností STAVOSPOL, s.r.o. V Plánovací smlouvě jsou
ujednání týkající se veškerých inženýrských sítí.
K hlasování o návrhu usnesení č. 3.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 3.7
ZO schvaluje Plánovací smlouvu a pověřuje starostku podpisem Plánovací smlouvy se společností STAVOSPOL,
s.r.o., IČ: 15545521.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3.7 schváleno.
Starostka předložila ke schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene s Mendelovou univerzitou v Brně. Byly projednány
dvě smlouvy, týkající se vjezdu přes pozemky. V první předkládané smlouvě je Obec Vranov oprávněným z věcného
břemene a bude mít zřízení věcné břemeno přes pozemky Mendelovy univerzity, a to přes pozemek p.č. 365/30, 365/74
a p.č. 365/75. Rozsah věcného břemene je zakreslen v geometrických plánech č. 588-178/2010 ze dne 16. 12. 2010,
č. 587-178/2010 ze dne 16. 12. 2010 a č. 589-178/2010 ze dne 14. 12: 2010 zhotovených firmou ELGEO.
K hlasování o návrhu usnesení č. 3.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 3.8
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene přes pozemky povinného Mendelovy univerzity v Brně, a to
pozemek p.č. 365/30, 365/74 a 365/7 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene s povinným Mendelovou univerzitou v Brně,
IČ: 62156489.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3.8 schváleno.
Starostka předložila ke schválení druhou Smlouvu o zřízení věcného břemene s Mendelovou univerzitou v Brně, ve které
je Obec Vranov povinným z věcného břemene a bude mít zatížené věcným břemenem pozemky, a to pozemek p.č.
405/2, 405/3, 413/1, 413/2, 416/2, 416/3 a p.č. 420. Rozsah věcného břemene je zakreslen v geometrických plánech č.
591-178/2010 ze dne 7. 11. 2010 a č. 590-178/2010 ze dne 5.11.2010 zhotovených firmou ELGEO.
K hlasování o návrhu usnesení č. 3.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 3.9
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene přes pozemky p.č. 405/2, 405/3, 413/1, 413/2, 416/2, 416/3 a p.č.
420, ve prospěch oprávněného z věcného břemene Mendelovy univerzity v Brně a pověřuje starostku podpisem
Smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným Mendelovou univerzitou v Brně, IČ: 62156489.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3.9 schváleno.
7. Výroční zpráva o činnosti OÚ Vranov v oblasti poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010
Starostka předložila ke schválení výroční zprávu o činnosti OÚ Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č.,
106/1999 Sb. za rok 2010. Zpráva je zpracována v souladu se zákonem, uvádí se v ní jaké informace poskytla obec apod.
Zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
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K hlasování o návrhu usnesení č. 3.10 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 3.10
ZO schvaluje výroční zprávu o činnosti OÚ Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3.8 schváleno.
8. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích
Starostka předložila ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích, kterou nedochází ke
zvýšení místních poplatků, její změnu vyvolala změna právních předpisů. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 bude
vyvěšena na úřední desce.
K hlasování o návrhu usnesení č. 3.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 3.11
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3.11 schváleno.
9. Závěr
Závěrem starostka upozornila přítomné, že po příštím veřejném zasedání bude beseda týkající se sportovního využití ve
Vranově a zeptala se přítomných, zda má ještě někdo nějaký dotaz.
Pan Vetešník – se zeptal, zda víme, co jsme před chvílí schválili – zprávu o poskytování informací, ať připravíme stránky,
na kterých se mohou občané dotazovat a dotazy a odpovědi mohou být archivovány, aby je bylo možné kdykoliv vyhledat,
a bylo by jasné, na co se kdo ptal a jakou obdržel odpověď. Zápis není možné stíhat, proč si jednání nenahráváme.
Starostka Ing. Jetelinová – zamýšleli jsme se nad tím, ale měli jsme jiné naléhavější úkoly k dořešení.
Pan Vetešník – jak to vypadá s ÚP, sám jsem mluvil se zpracovatelem Ing. Pechou, prý je schválené zadání
Starostka Ing. Jetelinová – ZO schválilo zadání, pracuje se na ÚP dle požadavků občanů a obce, jsou vytipovány lokality,
kde jsou problémy se zapracováním do ÚP. Zatím proběhla pouze informativní schůzka ve složení Ing. Jetelinová, Ing.
Pecha a Mgr. Černá Andrea. Jsme ve fázi připomínek orgánů.
Pan Vetešník – změnilo se změnou ZO něco v zadání ÚP.
Starostka Ing. Jetelinová - je schválen návrh zadání a ÚP jsme se zatím nezabývali, měli jsme jiné naléhavější úkoly. Je
potřeba v zastupitelstvu si ujasnit do jakých lokalit půjdeme. Návrh zadání byl zveřejněn a vyvěšen na úřední desce.
Pan Vetešník – ať návrh zadání ÚP někde visí, pověste to před úřad.
Starostka Ing. Jetelinová – je to velký plán, který je k nahlédnutí na OÚ.
Pan Vetešník – vyvěste ho k nahlédnutí ven, kdo se bude chtít podívat, tak se kdykoliv podívá a nemusí Vás rušit v
práci.
Diskuzi přerušil Mgr. Dobeš, který se chtěl poradit se starostkou a místostarostkou. Z porady vyšel návrh Mgr. Dobeše,
aby ZO schválilo mandát Ing. Juhovi k jednání s dodavatelskou společností s lhůtou do pátku 25. 2. 2011, neboť jak Ing.
Juha tvrdil, je schopen vyjednat splátky.
Starostka předložila zastupitelstvu k hlasování návrh usnesení č. 3.12:
Návrh usnesení č. 3.12
ZO pověřuje zastupitele Ing. Marka Juhu jednáním s firmou MTc – stav s.r.o. o úhradě dluhu s termínem písemného sdělení výsledku do pátku 25. 2. 2011.
Hlasování: 		
Pro: 8
proti: 0
zdržel: 0
Usnesení č. 3.12 schváleno
V další diskuzi se nepokračovalo.
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání a ukončila veřejné zasedání ve 20:33 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 2. 2011

Zapisovatel:

Mgr. Andrea Černá

Ověřovatelé:

Mgr. Richard Mach		
Ing. Pavel Filka		

dne 28. 2. 2011
dne 28. 2. 2011

Starostka:

Ing. Kateřina Jetelinová		

dne 28. 2. 2011
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
V polovině měsíce ledna se konala výroční valná hromada SHD, které se zúčastnilo
82% členů. Starosta sboru přednesl celkovou zprávu za loňský rok, v níž chválil,
ale také kritizoval, co se podařilo a nepodařilo splnit z plánovaných úkolů. Všechny akce
které proběhly v loňském roce se podařilo zajistit ke spokojenosti návštěvníků i členů
sboru. Co se nepodařilo? Založit skupinu na přípravu oslav stého výročí založení sboru
a už dlouhodobě se nedaří nábor nových mladých členů. Členové revizního, kulturního
a pokladního výboru přednesli zprávy o své činnosti za rok 2010. Velitel sboru seznámil
přítomné se zprávou o činnosti zásahové jednotky a s výjezdy k jednotlivým zásahům.

Náhled na letošní plánované akce:
12.2. 		
Hasičská zabíjačka
12.3. 		
Ostatková zábava v Obecním domě Vranov
29.4. 		
Pálení čarodějnic na „Sokoláku“ nad školou
28.5 nebo 4.6.	Dětské řádění s hasiči na hřišti „Sokolák“
22.9. 		
zajištění Vranovské empiády
24.9. 		Krojované hody.
Valné hromady se jako host zúčastnila starostka obce Ing.Kateřina Jetelinová, která
poděkovala sboru za práci vykonanou pro obec. Ráda by i nadále pokračovala ve spolupráci mezi sborem a obcí. Valnou hromadu jsme zakončili přijetím usnesení, diskusí mezi
členy sboru a malým občerstvením.
Ostatková zábava se opět překrývala s termínem jarních prázdnin a tak jsme
nemohli předpokládat velkou účast. Velice nás však potěšil zvyšující se počet
maskovaných účastníků.
Opět nebylo snadné vybrat tu nejlepší ze 27 zúčastněných masek. Kapela v roli rozhodčích
dlouho váhala koho obsadit na pomyslné stupně vítězů.
1. místo - betonové sloupy elektrického vedení (Dominik Krasl a Lukáš Ducháček)
2. místo - pralidé homo sapiens,neanderthalensis (Nela a Klárka Střítežská, NikolaVrbová, Pavel Mašek)
3. místo - pirát a pirátka (Monika Vrbová s přítelem).
Myslím, že se líbily všechny masky, kterým patří dík za účast a podporu tradice
ostatkových zábav. Po vylosování tomboly jsme pochovali “basu” a nad ránem se rozcházeli k domovům.
Sbor vás srdečně zve na všechny akce pořádané v roce 2011.
                                                                                         Miloš Křivánek, starosta SDH
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Vítězné masky na letošní Ostatkové zábavě “betonové sloupy elektrického vedení“
(Dominik Krasl a Lukáš Ducháček)
Vlevo skupina “pralidí” (2. místo - Nela a Klárka Střítežská, Nikola Vrbová, Pavel Mašek)

Školní zprávy
Během letošních prázdnin jsme dokončili půdní vestavbu naší venkovské školy. Celý prostor
půdy je přestavěn na dvě veliké světlé třídy a ve školním roce je plný dětí. Již druhým rokem
máme ve škole také naše předškoláky, kteří si už během roku pomalu zvykají na režim
školáků a seznamují se postupně se všemi zaměstnanci školy. V dopoledních hodinách
chodí na dvě hodiny ven na procházku a ve slunečných dnech pak odpoledne, společně s
družinou, na hřiště za školu. Jejich největším přáním už v měsíci září bylo postavení alespoň
nějakých prolézaček, kolotočů, houpaček a jiných herních prvků kolem školy, aby si hezké chvilky před školou spestřili nějakou zábavou. Také maminky si do školy chodí pro děti
s menšími sourozenci a rády by si spolu chvilku popovídaly a poseděly na nějaké pěkné
lavičce a děti přitom měly pod dohledem.
Tak jsme začali ve škole pomalu vytvářet různé výtvarné představy o tom, jak by takové
prolézačky měly vypadat. V tělesné výchově jsme tvořili průlezky z vlastního těla, ve výtvarné
výchově jsme malovali, modelovali, dělali všelijaké koláže, zkoušeli tvořit pomocí lepenky.
Na začátku kalendářního roku jsme se svým přáním zašli na Obecní úřad Vranov a své velké
přání tlumočili paní starostce Ing. Kateřině Jetelinové a místostarostům Vranova.
Odevzdali jsme jim svou vytvořenou i popsanou představu a doufáme, že se jim pro nás
podaří zajistit nějaké finanční prostředky na zajištění našich snů.
4 / 2011

11

Zimní škola v přírodě - Karlov pod Pradědem
Začátkem března vyrazili žáci ze ZŠ Vranov již tradičně na zimní školu v přírodě do
Karlova. Ke školákům se letos připojilo i šest mladších kamarádů ze školky.
Hned po příjezdu bylo jasné, že podmínky nejsou úplně ideální. Sníh ležel pouze na
svahu a kolem se probouzelo jaro. Nedostatek sněhu nám vynahradilo krásné počasí,
a tak jsme se hned pustili do zdolávání kopců. Děti byly rozděleny do tří skupin a společně
na svahu zdokonalovaly své lyžařské schopnosti. Na závěr lyžařského výcviku se všichni
utkali ve slalomu. Děti si odnesly spoustu různých ocenění a na absolutního vítěze čekala
sladká odměna. Hlavní cenou pro nejrychlejšího lyžaře byl krásný a hlavně moc dobrý
dort. Odpočinkový den jsme strávili výletem na Praděd, a protože počasí nám opravdu
přálo, užili jsme si také pěkný výhled z rozhledny do okolí.
Kromě lyžování jsme ale zvládli i
spoustu jiných věcí. Pokusili jsme
se dobýt Severní pól pomocí
vzducholodě, ale bohužel se nám
to nepodařilo a byli jsme nuceni
vžít se do role “trosečníků na kře
ledové”. Přitom jsme si vyzkoušeli,
jak se kotví se vzducholodí
(a pak z nás byli trosečníci), jak
rychle dokážeme sbalit věci nutné
k přežití, jestli zvládneme posta-vit
iglú a jestli bychom si uměli ulovit
tuleně k obědu. A protože všichni
členové posádky odvážně bojovali o přežití, byla nakonec celá
výprava po 7 dnech zachráněna
a dopravena zpátky do civilizace, kde už statečné trosečníky
netrpělivě očekávali rodiče.

12

12 / 2010

Výtvarný kroužek při ZŠ Vranov.
Děti, které rády kreslí, malují, modelují nebo něco zajímavého tvoří, měli tento školní
rok možnost přihlásit se do nového výtvarného kroužku. K již tradiční keramice jsme se
rozhodli přidat něco navíc.
Jeden týden modelujeme z keramické hlíny a vypálené výrobky dotváříme barevnou
glazurou. V týdnu druhém mají malí výtvarníci možnost vyzkoušet si různé netradiční
techniky i práci s neobvyklými materiály.
Během prvního pololetí jsme vyzkoušeli například voskovou batiku na plátno, rytinu
do kovové folie, reliéfní obraz z papírové hmoty a zakončili jsme „královskou disciplínou“
- malbou na plátno.
V keramice jsme si uplácali kočičí svícen, různé nádoby a před Vánocemi děti vyrobily
krásné adventní svícny.
Po vysvědčení se mladí Picassové spolu s vytvořenými myškami prokousali hliněným
sýrem, udělali si zdobenou tabulku se jménem a nyní máme rozdělané plastické portréty
v rámu.
Do odpolední výtvarky chodí mnoho našich žáků, což nás velice těší. Budeme se jim snažit
připravit další zajímavé náměty k tvorbě.
Chuť do další práce dětem za vranovskou školu přeje Petra Rychlá.
P. S.: Chtěla bych velmi poděkovat za spolupráci paní Charvátové, která nám ve své
keramické dílně vypaluje výrobky z hlíny.

Zdravá školní jídelna
Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle Vranovského zpravodaje, zapojili jsme naši školu i
školku do projektu “Škola plná zdraví”, kterou pořádá společnost Bonduelle. Tento projekt plní
až nad očekávání svůj cíl, a tím je, aby si děti zvykly jíst více zeleniny, což se nám s našimi
kuchařkami úspěšně daří. Snažíme se děti seznamovat s různě upravenou a chuťově zajímavou zeleninou. Do jídelníčku ale zařazujeme i méně klasická jídla, která nejsou v našich
domácnostech až tak obvyklá, jako je např. králičí maso, tuňák, krabí tyčinky a další. Tato jídla
se sice nesetkávají s velkým nadšením, ale je potřeba děti zvykat, že jsou i jídla jiných chutí a
vůní. Tímto bych chtěla za naši kuchyň všem odvážnějším gurmánům, ale i ostatním našim
strávníkům popřát “DOBROU CHUŤ”.
					

Eva Meluzínová - vedoucí stravování

!POZOR! Nové webové stránky ZŠ a MŠ Vranov najdete adrese:

www.skolavranov.cz
12 / 2010
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Jarní pozdrav ze školky Vranov
„Běží jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma, a teď už je za horama:
hu, hu, hu, jaro už je tu!“ Než přijde opravdové jaro, podívejme se, co nejmenší děti prožily
ve školce během zimy.
Sněhová nadílka nebyla příliš velká, ale postačila na to, aby se všechny děti naučily
a nebo si zopakovaly jízdu na bobech, lopatách, postavily si sněhuláky a pohrály si se
sněhem. Předškoláci si vyzkoušeli bruslení na ledové ploše za školou. Nezapomněli jsme
hledat stopy zvířat v lese a nakrmit ptáčky.
Předvánoční čas byl velmi bohatý. Besídka pro rodiče ve školce a vystoupení v Obecním sále Vranov společně s kamarády ze školy ukázaly dovednosti našich nejmenších.
Předškoláci si zasloužili velkou pochvalu za krátkou dramatizaci pohádky O řepě Pepě.
Děti také předvedly své tanečky, básničky a zazpívaly méně známé koledy. Některé děti se
zúčastnily vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu v Útěchově a někteří se vydali v
neděli odpoledne na představení Michala z Kouzelné školky do Brna. Velkou radost dětem
přinesly nové hračky pod stromečkem ve školce.
V zimním období jsme si ve školce povídali o přírodě, o zimních sportovních aktivitách a o svém
okolí. Snažili jsme se proniknout do pohádkové říše a připravit se na již tradiční karneval.
Předškoláci se vydali na exkurzi do místní knihovny. Každý měsíc k nám do školky přijela
maňásková divadla s pěknými a veselými pohádkami.
Předškoláci prožili výjimečný zážitek v lednu, kdy šli poprvé do školy, k zápisu do 1. třídy
ZŠ Vranov. Letos p. uč. Skácelová doprovázela 6-ti člennou výpravu školkáčků na zimní
pobyt na horách se ZŠ Vranov.
Součástí vzdělávacího programu MŠ je logopedická péče, kterou poskytuje p. uč.
Puchýřová (spec. pedagog, logoped). Nápravu řeči je vždy dobré zahájit mezi čtvrtým
a pátým rokem. U dětí, u kterých je vývoj řeči pozvolnější nebo je rozsáhlejší patlavost (porucha artikulace řeči, potíže ve výslovnosti hlásek), se doporučuje i dříve. Logopedické chvilky
ve třídě probíhají individuálně. Každé dítě má zvolený den v týdnu, má vytvořený sešit na
obrázky a pro popis vyvozování hlásek a oromotoriku. Součástí motivace dětí je nástěnka se
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samolepkami – odměnami, které dostávají po „cvičení“. Proces reedukace řeči u každého
probíhá časově odlišně z důvodu několika faktorů, které ovlivňují průběh nápravy řeči. Mezi
důležité prvky patří správná diagnostika, způsob nápravy a pravidelné cvičení. Intervence
vyžaduje maximální zapojení rodičů a dítěte, důslednost a krátké každodenní logopedické
chvilky.
Aktuální informace o aktivitách a akcích, které školka nabízí, je možné zhlédnout
na inovovaných webových stránkách www.skolavranov.cz.
										
							
Hana Pelánová

TJ Sokol Vranov
Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom vám přiblížili výsledky z Přeboru Brněnského kraje z loňské podzimní sezóny. Oproti jarní sezóně do soutěže mimo družstva Qok A, Qok B (Ivančice), Sokol
Ostrovačice, SK Veselka a Slovan ženy, přibyl i oddíl mladších hráček Slovan dívky
z Ivančic. Od podzimní sezóny za Sokol Vranov hrají už jen mladé hráčky ve složení Nikol
Vrbová, Šárka Štěrbáčková, Jana Skácelová, Lenka Bradáčová, Martina Čičatková, Nela a
Klára Střitežská a Simona Valášková. Díky mladé sestavě se Vranovské družstvo umístilo na 6. místě. To ale skupinu neodrazuje od jarní sezóny, která začne 26. 3. 2011, dále
pokračovat v soutěži. Nyní hráčky v zimním období trénují jednou týdně ve školní tělocvičně.
Se zvyšujícími se teplotami budou tréninky
přesunuty na hřiště Turisťák. Díky tomu,
že se nyní družstvo setkává při trénincích,
doufá, že z 6. příčky vyšplhá co nejvýše.
Touto cestou bychom také rádi poděkovali
Richardu Machovi a Petru Drápalovi za
originální nápad uspořádat Oldies párty,
díky které nám finanční výtěžek z ní pomohl částečně uhradit nové volejbalové dresy. Poděkování ale také patří i
všem návštěvníkům, kteří se této akce
zúčastnili.
					
              Za TJ Sokol Vranov
                             Šárka Štěrbáčková

4 / 2011
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Zpráva za kalendářní rok 2010 – Sokol Vranov – oddíl plavání
Trénink plaveckého oddílu byl čtyřikrát týdně v Blansku. Oddíl měl 18 členů
(16 dětí 1.-5. ročník a 2 trenéry).
V měsíci březnu jsme se zúčastnili závodů pro nejmenší děti v Blansku.
Za účasti 186 závodníků jsme dosáhli těchto výsledků :
Martin Kopecký – roč. 2002
3. místo 25m Z časem 26,2
3. místo 25m VZ čas 28,9
Matyáš Kůra – roč. 2003
2. místo 25m Z čas 30,1
		
3. místo 25m VZ čas 28,9
Ostatní závodníci Nikol Žilková, Barča Krčálová, Růženka Krajčová, Kačka Štefulíková,
Jonáš Kůra, Vladimír Sáňka a Zdeněk Sáňka se umístili do pěkného desátého místa.
O prázdninách jsme absolvovali tréninkový týden na kolech u Hlinska a desetidenní sjetí
řeky Sázavy.
Už v přípravném týdnu jsme znovu začali jezdit na plavecké tréninky do Blanska, kde i tento
školní rok trénujeme čtyřikrát týdně.
Na podzimní soustředění jsme vyjeli na Blatiny, kde jsme pomocí her a pirátů poznávali
široké okolí.
V prosinci jsme jsme závodili na plaveckých závodech v Hodoníně. Po pravidelném trénování
děti dosáhly krásného umístění i přesto, že se zúčastnilo asi 8 oddílů z celé Moravy.
Jonáš Kůra		
1. místo 50m VZ čas 39,2
Martin Kopecký		
1. místo 25m VZ čas 17,3
			
2. místo 25m P čas 25,7
Mates Kůra 		
2. místo 25m VZ čas 21,8
		
3. místo 25m P čas 29,5
Kateřina Štefulíková
3. místo 50m P čas 54,8
Rok 2010 jsme ukončili volným vánočním tréninkem dne 21. 12.

Farní okénko - Velikonoce 2011
Milí obyvatelé Vranova!
Srdečně Vás pozdravujeme z kláštera, fary i duchovního centra!
„A zase budou velikonoce.......“
Říkáme si to často, když se sejdeme, jak utíká čas. A je to pravda... A tak si říkám, kdyby
se třeba čas na chvíli zastavil, třeba tak na Svatý týden. Jistě se to nestane, ale můžeme
se zastavit my...
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Kéž bychom prožili dny, které jsou vrcholem celého roku, protože se v nich rozhodlo
o našem životě zde, na zemi, ale i o našem životě po smrti, na věčnosti.
Ježíš Kristus, Boží Syn nám svou smrtí na kříži a svým vzkříšením daroval nový život...
Všichni můžeme žít jinak a vlastně po tom v hloubi srdce toužíme. Nechceme přece zůstat
celý život v strachu, smutku, neklidu, ve tmě, v nenávisti nebo zoufalství či v beznaději....
Byla bych tak ráda, kdybyste přišli do naší poutní svatyně, posadili se a zahleděli na oltářní
obraz. Je tam znázorněn Bůh Otec, jeho Syn Ježíš a Duch svatý. V centru toho obrazu je
ruka Boha Otce, držící velký hřeb, skobu, kterou byl přibit na kříž Ježíš, Boží Syn. Ráda se
dívám do tváře Boha Otce, je v ní velký soucit, lítost a laskavý smutek nad Synem, láska k
nám lidem... Po pravici mu sedí Ježíš Kristus a ukazuje nám své rány – na rukou, nohou i v
boku. Nad nimi je holubice Ducha svatého a dole na obrazu modrá planeta – Země. Jakoby
nám ten obraz zvěstoval: „Bůh tak miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný“ (z evangelia sv. Jana 3,16).
Tak velkou lásku má k nám Bůh, miluje každého z nás jedinečně, jako bychom byli jediní na
světě, a pro naši záchranu nejen udělal, ale dělá všecko. Každý z nás může znovu začít,
hned teď s Ním.
Četla jsem jednu krásnou úvahu, co to znamená věřit ve vzkříšení... Je velmi praktická,
jakoby napsaná pro každou situaci, kterou prožíváme nebo jsme v nedávné době prožili,
nebo nás ještě čeká: - vichřice, která posekala les kolem Vranova, zemětřesení – tváří v tvář
Japonsku, hřích, který nás dusí, neláska kolem nás, nejistota, nemoc, utrpení, dokonce smrt
– to všecko nemá poslední slovo, ale je to už překonáno...
„Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se
obnoví, že se země vrátí do své nehybnosti.“
Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses dusil, řekni si: „Kristus vstal z mrtvých i já
vstanu ze svého hříchu.“
Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život, řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých a učinil nové nebe
a novou zemi.“
Když uvidíš svého syna utíkat z domova, a tvé sny se ti rozplynou, řekni si:
„Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje“.
Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná, až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha,
až ti bude nevolno ze zmatku, teroru a válek, řekni si: „Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu.“
Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost
z odloučení, řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“
Tohle znamená věřit ve vzkříšení!
Když já udělám krok k Bohu a řeknu: „Chci začít jinak, chci žít jinak – pomoz mi, pozvedni
mě, veď mě!“ , Bůh se ke mně rozběhne, obejme mě, všechno mi odpustí a já mohu žít jako
Jeho milované dítě... A to budou pravé velikonoce – štěstí, radost, nový, plný život..
Požehnané velikonoce Vám všem na Vranově od nás všech - sestra Zdislava

Bohoslužby:	Květná neděle: 8 a 11 h.
Zelený čtvrtek a Velký pátek: 18 h. Velkopáteční bdění u kříže: 21 h.
Bílá sobota: 21 h.
Zmrtvýchvstání Páně a Velikonoční pondělí jako v neděli v 8 a 11 h.
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Závěrem
Návrhy na logo Vranova a jednotný vizuální styl
V zápisu z jednání Zastupitelstva obce jste mohli postřehnout zmínku, že kulturní komise
navrhuje vytvoření loga Vranova a grafického stylu obecních prezentačních materiálů, mezi
které patří například zpravodaj, internetové stránky, infokanál a podobně. Záměrem je sjednotit všechny tyto komunikační kanály obce s veřejností do jednotné grafické podoby a vytvořit
tak jasný a srozumitelný “rukopis” obce. Výchozím bodem tohoto snažení je právě logotyp,
značka Vranova. Ta by měla být jednoduchá, srozumitelná, čitelná, odpovídající trendům
současnosti a měla by tyto požadavky splňovat v barevném i černobílém provedení. Možná
namítnete, že Vranov má přeci znak, tak proč logo!? Nemáme v úmyslu nahrazovat heraldický symbol nějakou “reklamní” značkou. Znak vždy bude silným a historickým symbolem
obce a bude vždy součástí oficiálních dokumentů. Chceme jen dodat obecní prezentaci
jednotu a kulturu odpovídající počátku 21. století. V ideálním případě se může podařit vytvořit
takové logo, které dokáže s obecním znakem nekonfliktně existovat vedle sebe. Ostatně
všechna města která používají loga mají i své historické znaky. Nejbližší příklad k nám do
Vranova dojíždí každý den na autobusech MHD Brno.
Pokud jste někdy v médiích zaregistrovali diskuze na toto téma, jistě si vzpomenete,
že vytvoření takového loga a grafického stylu je poměrně nákladná záležitost. To je pravda,
ovšem neplatí to v našem případě. Tento nápad přichází od malé skupinky nadšenců
z kulturní komise a podstatou nabídky je vytvoření takového loga bez nároku na honorář.
Nějaké návrhy jsme již dokonce vytvořili a vyběr z nich zde otiskujeme. Možná se Vám
některý bude líbit, některý zase vůbec ne a řeknete si že navrhnete lepší. A přesně to od Vás,
vranovských občanů, očekáváme! Sdělte nám svůj názor a nebo rovnou zkuste vytvořit vlastní návrh a zašlete ho na e-mailovou adresu zpravodaj@vranov.cz, nebo jej můžete přinést
přímo na obecní úřad. Těšíme se na Vaše podněty a zároveň věříme že i přes chybějící
motivaci v podobě “ocenění” se shromáždí co nejvíce návrhů!
						
Za kulturní komisi
                                                  Petr Drápal
Návrh č. 1
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OBECNÍ ÚŘAD - ÚŘEDNÍ HODINY

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

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

16.00 - 18.00
17.00 - 19.00

hod.
hod.

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

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

Lékařská služba první pomoci pro dospělé
Telefon: 545 538 538
Zajišťuje: Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6
Ambulance praktického lékaře
Časové vymezeni: po - pá 17.00 - 07.00 hod
so, ne, svátky – nepřetržitě
Telefon: 549 410 330
Zajišťuje: Nemocnice Tišnov, Purkyňova 279
Časové vymezeni: po - pá 17.00 - 22.00 hod
so, ne, svátky – 8.00 – 22.00

Lékařská služba první pomoci zubní
Telefon: 545 538 407, 545 538 421
Zajišťuje: Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 6
Časové vymezení:
po - pá 17.00 - 07.00
so, ne, svátky - nepřetržitě

Lékařská služba první pomoci pro děti
Telefon: 532 234 935
Zajišťuje: Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9
Časové vymezení: po - pá 17.00 - 07.00
so, ne, svátky - nepřetržitě

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

www.vranov.cz
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