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Zamyšlení o zásluhách
Podzim se, dílem z důvodu dlouhého léta a dílem kvůli silné mlze, ani nestihl ukázat ve
svých barvách a již to vypadá, že jej vystřídá zima. Listí spadalo a takřka nebyl ani čas jej
shrabat a spálit. Nebylo by však nejvhodnější jej nechávat ležet s tím, že vše časem
přikryje sníh. Mokré a uježděné listí je totiž dosti kluzké a mohlo by se vymstít...
Při podzimním úklidu (a dlouhých podzimních večerech) by bylo vhodné najít čas na
zamyšlení nad posledními událostmi, odehrávajícími se v naší obci.
Rozvoj Vranova, který se v poslední době významně urychlil, je zřejmě některým našim
občanům proti srsti a neváhají proti němu bojovat všemi způsoby. Koneckonců, inspirací
jim mohou být i způsoby vládnoucí sociální demokracie, předvedené v rámci předvolební
kampaně. Je smutné, že v době, kdy si připomínáme 15. výročí návratu, alespoň pro
velkou většinu lidí, normálních poměrů, se daří vítězit nenávisti a lžím. Jak jinak si vysvětlit
vzplanuté vášně, odehrávající se v pozadí (ale leckdy i v popředí) probíhajícího územního
řízení, ve kterých je plno zášti, zjevných polopravd a mnohdy i podlosti. Kroky, učiněné
proti připravované přístavbě školy, již přinesly pro jejich původce první vítězství, a sice
zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby. Jaké pocity zažívají tito lidé, když se jim
podaří něco překazit? Očekávají vděk nebo je jim snad dobře po těle? Je jen náhoda, že
tito lidé, majitelé sousedních nemovitostí, nebydlí v naší obci? Uvědomují si tito nepřející
lidé, jaké dopady mohou tyto události znamenat pro další plánované investice v obci?
Nelze předpokládat, že se významně zvýší příjmy obce ze státní rozpočtu, aby mohla být
realizována například kanalizace. Vždy budeme odkázáni na dotace z různých fondů,
o jejichž přidělení rozhodují jiní. A vždy budou finanční požadavky převyšovat možnosti
rozpočtů, vždy bude rozhodující osobní vliv a obhájení předložených projektů, ať je již
budou posuzovat úředníci státní či evropští.
Jistě, lze pochopit rozumné připomínky a snahu se dohodnout na vyhovujícím řešení. Ze
strany obce je vůle věci řešit dostatečně presentována a vzhledem k dosud nevydanému
územnímu rozhodnutí není ani žádné řešení konečné. Převáží tedy poněkud zvrácené
pocity z dobře překažené práce jiných nad odkazem pro naše děti - víš, tato tělocvična je
tady tak trochu i mojí zásluhou?
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A když už jsme u těch zásluh… Jedním z hlavních témat všech médií v České republice
se staly události minulých dní – volby. Smutné statistiky nám připomněly jedna moudrá
slova:
… my a celý Vesmír máme společné věno, které je spolu vzájemně propojeno. Když
otřeseš třeba jen drobounkou květinou, pohneš tím hvězdou a nejenom jedinou…
Možná se vám může zdát, že vámi odevzdaný hlas nemá stejně v celorepublikovém
měřítku žádnou váhu a že to tedy stejně nemá cenu. Představte si, že by se tak rozhodli
všichni. Pak se ovšem nemůžeme nazývat inteligentními bytostmi, které obývají planetu
Zemi. Malé věci tvoří ty velké. Spojení nepatrných pramínků tvoří silný proud. Právě i ten
jediný hlas občana malé obce může mnoho změnit.
Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volebním urnám, kteří tímto vyjádřili a obhájili své
právo svobodně se rozhodnout. Právě vy máte zásluhu na tvořivé síle změn, ať jsou to
změny pro někoho vítané, pro někoho zlé. Schopnost se rozhodnout a stát si na svém
rozhodnutí, to je kus umění, kus projevené osobní odvahy. Je jednoduché kritizovat,
obviňovat, nadávat na poměry a přitom v čase voleb zbaběle zůstat doma.
Rychle se blíží čas Vánoc. Přemýšlíme a lámeme si hlavu čím originálním letos
překvapíme své blízké pod vánočním stromečkem. Přejeme vám hodně inspirace
a dobrých nápadů, které vás ušetří únavného bloumání po obchodech. Ostatně ten
nejkrásnější dárek nenajdete v žádném regále, nedá se převázat lesklou stuhou. Zkuste
udělat úhledný balíček z laskavého úsměvu, pochopení, přátelství a třeba upřímnosti.
Hezký předvánoční dny plné pohody vám přejí
Ing. Marek Juha, starosta
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta

OÚ INFORMUJE
Vranovská empiáda
Statutární město Brno - Městská policie ve spolupráci s obcí Vranov, Sborem dobrovolných
hasičů z Vranova, Univerzitou obrany a Červeným křížem pořádalo dne 21. září 2004 pod
záštitou hejtmana jihomoravského kraje a starosty obce Vranov branný závod pro žáky
základních škol. Závod se uskutečnil ve Vranovském žlebu a i přes nepřízeň počasí se ho
zúčastnilo 185 žáků z celkem 17 mimobrněnských a brněnských škol. Naše vranovská
škola se též zúčastnila. Závod přijel zahájit pan hejtman Ing. Stanislav Juránek, který ještě
před zahájením závodu navštívil obecní úřad, kde se uskutečnila beseda za přítomnosti
starostů z Lelekovic, České a Šebrova. Společně jsme také s panem hejtmanem navštívili
hrobku Lichtenštejnů.
Celá akce se velice vydařila a věříme, že se podobnou akci s Městskou policií podaří
uskutečnit i příští rok.
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Pozvánka na besedu
Beseda o cestě starosty a p. Františka Holečka do Lichtenštejnska v srpnu letošního roku
se uskuteční v neděli, 21.11.2004 v 17.00 hod. v sále Obecního domu.
Oznámení – Veřejná sbírka
Za účelem získání finančních prostředků na pomoc rodině Maškových na dokončení
nejnutnějších prací na rekonstrukci jejich RD ve Vranově č.p. 4.
Zahájení : 19.10.2004
Ukončení: 31.12.2004
Finanční prostředky je možno darovat do sběrací pokladničky na obecním úřadě Vranov
nebo přímo zaslat na bankovní účet číslo: 000000-2050984369/0800
Pietní akt v Lichtenštejnské hrobce
Řád nejmenších bratří sv. Františka z Pauly a obecní úřad ve Vranově u Brna
pořádali v neděli 31. října 2004 v předvečer vzpomínky na všechny věrné zemřelé Pietní
akt na památku knížat z Lichtenštejnska za účasti historických vojenských jednotek.
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XX. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 4.10.2004
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Vyhlášení veřejné sbírky pro rodinu Maškových
4)
Projednání závěrů likvidační komise
5)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
6)
Usnesení, závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, který byl schválen, byla
určena zapisovatelka pí Jetelinová a určeni ověřovatelé zápisu p. Pavelka a
p. K. Holešovský.
XX/1.1 Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání
a) Starosta informoval o dopisu z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ohledně stavby „Rekonstrukce ZŠ Vranov a přístavba tělocvičny“.
Bylo obnoveno územní řízení a vyjasněn majetkoprávní vztah s p.
Holešovskou a p. Klímou.
ZO rozhodlo, že obec Vranov za současných podmínek nebude odkupovat
pozemku p.č. 402/2 od paní Holešovské a pana Klímy.
b) ZO projednalo finanční pomoc rodině Maškových na dokončení rekonstrukce
RD č.p. 4 ve výši 50 tis. Kč. Tento dar bude účelově vázán na provedené
a odsouhlasené práce na RD Vranov, č.p. 4
ZO schvaluje finanční pomoc ve výši 50 tis. Kč rodině Maškových
c) Starosta navrhuje zrušení stavebního výboru ke dni 4.10.2004. Bude zřízena
stavební komise, předsedou stavební komise bude jmenován pan ing. arch.
Tomáš Kopecký, členové komise budou stávající členové stavebního výboru.
Činnost předsedy stavební komise bude vykonávána na základě mandátní
smlouvy za částku 9 000,- Kč měsíčně v minimálním rozsahu 5 hodin týdně.
Schválené práce nad rámec smlouvy budou hrazeny v hodinové sazbě 450,Kč/hod.
d) Starosta informoval o poutích, které proběhly v měsíci září a organizačně je
zajišťovala Obec Vranov
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XX 1.1
Pro – 8 , proti – 0 , zdržel – 0
Schváleno
XX/1.2 a) Předseda FiV předal zprávu o činnosti FV od posledního VZZO – viz příl.
Zápisu
b) Předseda SV informoval o činnosti SV od posledního VZZO.
BEZ USNESENÍ
XX/2
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Všeobecná diskuse 6 diskutujících z řad občanů.
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XX/3

ZO rozhodlo o konání veřejné sbírky dle zákona 117/2001 Sb. – zákon o
veřejných sbírkách - na pomoc rodině Maškových na dokončení nejnutnějších
prací na rekonstrukci domu RD č.p. 4 v obci Vranov.
Výnos ze sbírky bude účelově vázán na provedené a odsouhlasené práce na RD
Vranov č.p.4.
Veřejná sbírka se bude konat formou pokladničky, která bude umístěna na
obecním úřadě Vranov 24
Veřejná sbírka bude zahájena po obdržení osvědčení od Krajského úřadu .

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XX/ 3
Pro – 8 , proti – 0 , zdržel – 0
Schváleno
XX/4

ZO schvaluje likvidaci neupotřebitelného majetku obce Vranov dle zprávy
likvidační komise, která je přílohou tohoto zápisu

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XX/4
Pro – 8 , proti – 0 , zdržel – 0
Schváleno
XXI. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 8.11.2004
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Aktuální otázky ve věci „Rekonstrukce ZŠ a přístavba tělocvičny“
3)
Úprava rozpočtu č. 03/2004
4)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
5)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
6)
Usnesení, závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, který byl schválen, byla
určena zapisovatelka pí. Jetelinová a určeni ověřovatelé zápisu p.Nedomu a pí. Slavíkovou
XXI/1.1 Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání
a) Starosta informoval o průběhu poutí a vyhodnocení poutí – viz příloha
XXI/1.2 a) Předseda FiV předal zprávu o činnosti FV od posledního VZZO – viz příl.
zápisu
b) Předseda SK informoval o činnosti SK od posledního VZZO.
c) Předsedkyně kontrolního výboru informovala o činnosti KV od posledního
VZZO
BEZ USNESENÍ
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XXI/1.3 ZO informoval o Podílovém fondu PIONEER. Obec vlastní 202 491 podílových
listů, jejichž hodnota je cca 170 tis, Kč (dle aktuálního kurzu). Starosta navrhuje
zrušení tohoto podílového fondu.
USNESENÍ
ZO schvaluje prodej podílových fondů PIONEER dle aktuálního kurzu
Pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXI/1.4 ZO schvaluje předložené hospodaření příspěvkové organizace za rok 2003
a schvaluje převedení výsledku hospodaření do rezervního fondu.
USNESENÍ
ZO schvaluje převedení výsledku hospodaření ZŠ za rok 2003 ve výši 7.191,64 Kč
do rezervního fondu.
Pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXI/1.5 ZO odsouhlasilo likvidaci a odpis sporáku ze školního domu č.p.105
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXI/ 1.5
Pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXI/2

Starosta informoval o aktuálních otázkách ve věci „Rekonstrukce ZŠ a přístavba
tělocvičny“ Bylo obnoveno územní řízení, proběhlo místní šetření dne 26.10.2004
Starosta obce navrhuje podat trestní oznámení na pana ing. Neubauera ze
spáchání trestných činů dle § 206 a §235

XXI/3

Úprava rozpočtu č. 3/2004. Místostarostka předložila Úpravu rozpočtu č. 3 /2004.
Rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední tabuli – viz příloha zápisu. ZO schvaluje
tuto úpravu č. 3/2004 – viz příloha zápisu.

USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXI/ 2,3
Pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXI/4

Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO

XXI/5.1 ZO odsouhlasilo odkup pozemku p.č. 402/5 a 354/3 od TJ SOKOL Vranov za
cenu 200 tis Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s TJ SOKOL
XXI/5.2 ZO souhlasí s prodejem části pozemku č. 102/2 firmě ARTLINE. Jedná se o část
pozemku před objektem bývalé samoobsluhy.
ZO pověřuje OÚ vyřízením veškerých náležitostí - vyměření pozemku, vyvěšení
záměru prodeje na úřední tabuli. Cena bude stanovena na základě odhadu.
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USNESENÍ
ZO schvaluje bod XXI/5.1 a XXI/5.2
Pro – 7, proti – 0, zdržel – 0
Schváleno
XXI/6 Závěr
Další VZZO bude dne 6.12.2004
Splašková kanalizace Vranov – informace
Již v r.1994 byl na základě požadavku obce vypracován tzv. „Pasport stávající
kanalizace“, který měl za úkol prověřit současný stav a funkčnost obecní kanalizace.
Výsledky této studie lze shrnout následovně:
Kanalizace byla zhotovena z části kolem roku 1970 a z části před r. 1939. Byla budována
jako dešťová a postupně do ní byly napojeny z velké části domovní splašky. Kanalizace je
napojena do Ponávky a to bez jakéhokoliv čistění.
Pozdější studie potvrdily obavu, že kanalizaci nelze použít jako tzv. jednotnou /dešťovou
i splaškovou, neboť to neumožňuje její současný technický stav.
V současné době si vedení obce uvědomuje, že ze strany veřejnoprávních orgánů
a institucí nebude donekonečna tolerován současný stav likvidace odpadních vod v naší
obci. Použití septiků je dávno zakázané a většina žump je netěsná, působí v podstatě jako
trativody. Zaústění domovních odpadů do kanalizace bez čištění je vysloveně v rozporu se
zákony. Vlivem vstupu republiky do Evropské unie se budou nadále stupňovat kontroly
České inspekce životního prostředí, správců povodí a Krajské hygienické stanice.
Následné sankce se pohybují v řádech statisíců a milionů. O tom se v nedávné době již
přesvědčily některé obce v regionu.
Z výše uvedených důvodů, na základě veřejné soutěže, byl v druhé polovině tohoto roku
vybrán projektant, jehož úkolem je zajistit projekty, územní rozhodnutí a stavební povolení
/vodoprávní rozhodnutí/. Projektové práce již byly zahájeny a je reálná naděje na získání
dotací na realizaci stavby splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek.
Aby získané dotace nemusely být vráceny, je nutné nemovitosti v obci připojit na novou
kanalizaci. Je tedy potřeba současně projektovat i splaškové přípojky. Obecní rozpočet
však nemůže pokrýt všechny náklady na projekty přípojek, podklady pro stavební povolení
a stavební řízení. Bude nutná určitá finanční spoluúčast všech majitelů nemovitostí. Aby
bylo možno zajistit projekty a stavební povolení ekonomicky, bude třeba sdružit finanční
prostředky a postupovat jednotně. Rádi bychom celou problematiku projednali se všemi
občany obce.
Dne 6.12.2004 v 17.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu bude uskutečněna
informační schůzka se zástupci obce a projektantem. Vedení obce zve všechny občany
Vranova, aby přišli projevit své názory a připomínky.
Ing. Marek Juha, starosta
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Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje v obci Vranov
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 proběhly volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
a skončily následujícím způsobem:
Celkový počet voličů v obci ....................... 513
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb ........ 191 (37,2%)
1. Občanská demokratická strana ....................................................... 61
2. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová ............................................................................................... 38
3. Česká strana sociálně demokratická ............................................... 31
4. Komunistická strana Čech a Moravy ............................................... 17
5. Evropští demokraté.......................................................................... 13
6. Sdružení nezávislých kandidátů ....................................................... 8
7. ZELENÁ pro MORAVU ...................................................................... 7
8. NAZÁVISLÍ ........................................................................................ 2
8. Pravý blok - strana za ODVOLATELNOST politiků,
REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET............. 2
9. Unie svobody - Demokratická unie .................................................... 1
9. Koalice jižní Morava........................................................................... 1
9. Konzervativní strana .......................................................................... 1

hlasů

33,5%

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasy

20,9%
17,0%
9,3%
7,1%
4,4%
3,8%
1,1%

hlasy
hlas
hlas
hlas

1,1%
0,5%
0,5%
0,5%

Výsledky voleb do Senátu v obci Vranov
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 proběhlo 1. kolo a ve dnech 12. a 13. listopadu 2004
proběhlo 2. kolo voleb do Senátu, které skončily následujícím způsobem:
Celkový počet voličů v obci ....................... 512
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb 1. kole byl 185 (36,1%), ve 2. kole 169 (33,0%).
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.

Vlastimil Sehnal .................................. 58
Zuzka Rujbrová................................... 27
Stanislav Kamba................................. 24
Jaroslav Bernášek .............................. 18
Zdeněk Peša....................................... 16
Lubomír Toufar .................................. 16
Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzová ..... 5
Jiří Riegert ............................................ 3

1.kolo
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasy

34,7%
16,2%
14,4%
10,8%
9,6%
9,6%
3,0%
1,8%

2. kolo
113 hlasů 67,6%
54 hlasů 32,3%

LICHTENŠTEJNSKÝ ROD A VRANOV
I. DÍL
Máme-li pochopit v jakém smyslu je pro nás vranovská hrobka svébytným „mostem do
Evropy“ i výsostným místem tradice rodu i státnosti knížectví samého, musíme nejprve
sestoupit ke kořenům lichtenštejnské přítomnosti na jižní Moravě.Pozdější páni z
Lichtenštejna byli v jedenáctém století členy družiny Vohburgů a pak rakouských
Babenberků, k nimž vstoupili do manských vztahů brzy po roce 1080. Hugo
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z Lichtenštejna, první jménem známý představitel rodu, obdržel roku 1142 od krále
Konráda III. jako svobodné a dědičné vlastnictví panství Petronell. Kolem poloviny 13.
století náleželi Lichtenštejnové k rakouskému panskému stavu. V té době měla linie,
reprezentovaná Jindřichem (zemřel 1265), praotcem pozdějších Lichtenštejnů,
na severovýchodě Dolních Rakous na řece Zaya významné statky s centry Hauskirchen,
Hausbrunn, Altlichtenwarth a Neulichtenwarth (dnes St. Ulrich). V roce 1249 Přemysl
Otakar II., od 1247 markrabě moravský, postoupil ves Mikulov Jindřichovi z Lichtenštejna,
který se pak v listopadu 1251 jako štýrský hejtman podílel na převzetí moci Přemyslem
Otakarem v Štýrsku. Získáním Mikulova na jižní Moravě bylo těžiště lichtenštejnských
majetků posunuto k úpatí Pavlovských vrchů. Roku 1278 bojovali v bitvě na Moravském
poli u Dürnkrut a Jedenspeigenu Jindřichovi synové, bratři Jindřich II. z LichtenštejnaFalkenštejna (zemřel kol. 1314) a Bedřich z Lichtenštejna-Falkenštejna (zemřel kol. 1310)
ve vojsku Rudolfa Habsburského.
Hartneid II. z Lichtenštejna (zemřel 1350), syn Jindřicha II., si vydobyl účastí v bojích mezi
českým králem Janem Lucemburským a Habsburky - Albrechtem II. a Otou - v řadách
vysoké moravské i rakouské šlechty jasné vedoucí postavení. Roku 1334 připsal král Jan
Hartneidovi za věrnou službu hrad Děvíčky včetně trhové osady Strachotín se třemi
moravskými vesnicemi, jež se staly součástí mikulovského panství. Janovi I.
z Lichtenštejna (zemřel 1397), který byl od roku 1368 hofmistrem vévody Albrechta III.
Rakouského, se podařilo získat roku 1370 na jižní Moravě panství Lednice a roku 1385
koupil hrad Rabensburg a proměnil jej v centrum lichtenštejnského panství. Roku 1389 pak
připsal moravský markrabě Jošt bratrům Janovi, Hartneidovi a Jiřímu z Lichtenštejna hrad
a trh Břeclav. Jan v několika etapách získal i Valtice a panství Mistelbach a roku 1386 se
stal rádcem českého krále Václava a příslušníci rodu uzavřeli vzájemnou dědickou
smlouvu, první smlouvu mezi Lichtenštejny vůbec. Jednotliví členové lichtenštejnského
domu podle ní neměli mít na celkovém majetku žádná vlastnická práva, ale pouze právo
užívací, aby se prodeji netříštil.

Nejstarší lichtenštejnská rotunda
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Páni z Lichtenštejna své majetky plánovitě rozšiřovali prostřednictvím koupí, dědictví
a výměn. V lichtenštejnském urbáři založeném roku 1414 je uvedeno devět panství, která
ležela severně a jižně od moravsko-dolnorakouské hranice (na Moravě Mikulov, Drnholec
a Břeclav, v Dolních Rakousích Valtice, Falkenštejn, Rabensburg, Mistelbach, Hagenberk
a Gnadendorf.Když byl český král Václav spolu s moravským markrabětem Prokopem
zatčen svým bratrem, římsko-německým králem Zikmundem, a předán rakouským
vévodům Albrechtovi a Vilémovi, umožnili mu Jan II., Jindřich V. a Hartneid V.
z Lichtenštejna útěk. Členství Jana II. v radě moravského markraběte Jošta a postavení
Jindřicha V. jako hofmistra rakouského vévody Leopolda ukazuje zřetelně na dvojí
orientaci rodu a prostředkující funkci mezi Moravou a Rakousy. Po Janově smrti se
velitelem Znojma stal Jindřich, který mezitím vstoupil do služeb krále Václava. Právě
poloha jeho statků ho předurčovala k tomu, aby roku 1414 zprostředkoval zastavení bojů
mezi rakouskou a moravskou šlechtou, která plenila zemi. Za husitských válek patřili
Lichtenštejnové k nejvěrnějším spojencům krále Zikmunda a rakouského vévody
Albrechta, jenž byl od roku 1423 také zemským knížetem markrabství moravského
a lichtenštejnské statky byly husity vícekrát zpustošeny. Hartneidovi V. z Lichtenštejna,
který doprovázel roku 1420 krále Zikmunda na jeho korunovační cestě do Prahy, byla
svěřována i ochrana nejdůležitějšího moravského hradu - brněnského Špilberku. Roku
1422 dal král Zikmund Hartneidovi, Jörgovi, Hansovi, Kryštofovi a Oldřichovi
z Lichtenštejna moravské městečko Podivín do volného dědičného vlastnictví, ale už roku
1426 dobyli husité Podivín zpět. Za téhož tažení jim padly do rukou také Valtice a byly
spolu s Mikulovem vypáleny. Také v druhé polovině 15. století se Lichtenštejnové úspěšně
pokoušeli spojovat své rakouské a moravské zájmy. Ve válce mezi císařem Friedrichem III.
a jeho bratrem Albrechtem VI. stál Jindřich VII. z Lichtenštejna (zemřel 1485) na straně
Albrechtově. Naproti tomu jeho bratr Jan V. (zemřel 1473) táhl roku 1461 jako moravský
pán spolu s českým králem Jiřím z Kunštátu a Poděbrad do pole, aby z obleženého
vídeňského hradu osvobodili císaře. Příčinou tohoto politického rozštěpení rodiny bylo to,
že trvalé sídlo Jindřichovo Steyregg leželo na území, jemuž vládl vévoda Albrecht, zatímco
Mikulov, hlavní sídlo Janovo, na území náležejícím pod pravomoc českého krále. Roku
1473 byl Jindřich uherským králem Matyášem Korvínem, který vládl také na Moravě
a ve Slezsku, jmenován moravským hejtmanem a stal se prostředníkem mezi Friedrichem
III. a rakouskými zemskými správci a mezi českým králem Vladislavem a Matyášem
Korvínem. Roku 1479 byl dokonce potvrzen jako rozhodčí v hraničním sporu mezi
Moravou a Rakousy. Dvojí zakotvení v Rakousích a na Moravě poskytlo lichtenštejnskému
rodu v pozdním středověku zvláštní volný prostor a umožnilo jim vybudovat si výchozí
pozice pro novověk. Roku 1504 uzavřely tři tehdy existující linie lichtenštejnského rodu
dědickou dohodu, kterou byla znovu zdůrazněna rodová jednota zavedením zákona
stařešinství. Příslušný senior rodu byl obdařen všemi lény a měl předkupní právo uvnitř
rodiny. Mikulov se stal hlavním sídlem a centrem držav Kryštofa III., jeho synovci, Jiří VI.
(zemřel 1548) a Erasmus (zemřel 1524) dostali Steyregg a Valtice, které se staly centrem
panství Hartmanna I. (zemřel 1542). Mikulovská větev, která v roce 1526 umožnila, že se
v Mikulově usadili novokřtěnci, musela v roce 1560 zámek i mikulovské panství prodat.
V dalších letech zcela zchudla a v roce 1691 vymřela. Po roce 1560 si svůj význam
podržela jen valtická větev, která na svých majetcích v Dolních Rakousích podporovala
luteránství. Po dělení lichtenštejnského zboží z roku 1591 se roku 1596 představiteli
valtické větve stali především tři synové Hartmanna II. (1544-1585), Karel (1569-1627),
Maxmilián (1578-1643) a Gundakar (1580-1658). Prvorozený Karel obdržel panství Valtice
a Herrnbaumgarten v Dolních Rakousích a panství Lednice na Moravě, Maxmiliánovi
připadla dolnorakouská panství Rabensburg a Hohenau, Gundakarovi pak Wilfersdorf
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a Ringelsdorf. Základ k mimořádnému zvětšení majetků na Moravě byl položen již
Hartmannem II., když roku 1575 získal zpět panství Lednice, prodané v letech 1572-73
Wolfgangem II. z mikulovské větve. Hartmannův syn Karel se v roce 1596 oženil s Annou,
jednou ze dvou dědících dcer mocného moravského pána Jana Šembery Černohorského
z Boskovic a na Bučovicích. Karlův bratr Maxmilián si roku 1597 vzal za ženu Anninu
sestru Kateřinu. V témže roce došlo i k dědění: Černá Hora a Úsov připadly Karlovi,
Bučovice a Pozořice, včetně Nového Hradu, Maxmiliánovi - tím se lichtenštejnští bratři
rázem vyšvihli mezi špičku moravského panského stavu.
P. Dr. František Holeček O.M.

HASIČSKÉ OKÉNKO
Po prázdninové odmlce se opět vracíme k činnosti sboru. Těsně před koncem prázdnin
byla svolána mimořádná valná hromada sboru, na které se řešily tyto aktuální body převod pozemků SDH na obec, zajištění poutí, pomoc při dokončení prací u rodiny
Maškových. Účast na valné hromadě byla třetinová. Po dlouhé diskusi bylo odhlasováno
převedení pozemků SDH na obec, a to z důvodu nedostatku financí na dokončení
započatých prací i na následující údržbu těchto pozemků. Poutě – dohodnuty termíny
a počty členů pořádkové služby. Valná hromada odsouhlasila poskytnout pomoc při
mimořádných pracích na domu rodiny Maškových .
Následoval čtyřtýdenní kolotoč shánění členů na služby při pořádání poutí na parkovištích
a uzávěrách komunikací. Účast 18 členů je proti loňskému roku slabá a je zřejmé, že
zájem získat peníze pro sbor na naši činnost není. Členové sboru se zúčastnili 12.9.2004
dozoru na MČR závodů sajdkár a čtyřkolek.
Velmi
vydařenou
akcí
bylo
spolupořádání branného závodu
škol „Vranovská empiáda“.
Zde jsme pomáhali Městské policii
Brno při organizaci obsazením
dvou soutěžních stanovišť s
hasičskou tématikou. Závěrečné
ukázky hašení a techniky proběhly
v součinnosti se sbory s Útěchova
a Adamova. Velký dík za pořádání
této akce a zviditelnění obce
Vranov patří paní Šmerdové a p.
Šedrlemu z Městské policie Brno.

V měsíci září začalo nacvičování
na tradiční hody. Všichni stárci brali nacvičování zodpovědně a také to předvedli na obci i v
tanečním sále. Myslím, že obě besedy - česká i moravská se občanům líbily, což dokázali
ohodnotit svou účastí po obci i na sále v Obecním domě.
Všem organizátorům a hlavně našim stárkům patří mé poděkování.
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Poslední akcí pro předvedení dovednosti našich členů byly tradiční podzimní závody
konané na Vranově „O putovní pohár starosty OSH ČMS Brno – město“. Naši borci
nastoupili v této sestavě:
Velitel – Michal Vrbňák, strojník – Josef Sedlák a členové družstva Pavel Dostál, Jiří Majer,
Oldřich Křipač a Pavel Mašek
V silné konkurenci obsadili krásné 4. místo v soutěži automobilů DA 12.
K další činnosti sboru se opět vrátíme v dalším Zpravodaji.

Miloslav Křivánek, starosta SDH

Z NAŠÍ MINULOSTI
V dnešním pohledu do naší minulosti či chcete-li historie v obci Vranov se podíváme na
zápis v obecní kronice z roku 1983. Je to záznam teprve 21 let starý, ale co se obsahu
týče je dosti významný. Vždyť z dnešní mladé generace jich o tom asi vědět nemůže
mnoho. Zápis uvádí, které objekty na Vranově se započítávají jako státní chráněné kulturní
památky a tak zvané lesní tratě, spadající do ochrany přírody jako přírodní rezervace.
Na místě prvním je to kostel narození Panny Marie (stavěn 1620 – 1627), následuje
Paulánský klášter (dostavěn r. 1633, zbourán 1784), z kláštera zůstalo původní západní
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křídlo, z něhož byla zřízena farní budova, která slouží jako exerciční místo pro kněze. Třetí
státní kulturní památkou je knížecí hrobka s pozůstatky Lichtenšteinů (stavěna 1819 –
1821), další památkou je kaple sv. Jana Nepomuckého s plastikou sv. Jana v životní
velikosti, další kaple Anděla Strážného (1689) s plastikou Krista s andělem (u starého
hřbitova), následuje hřbitovní zeď se železnou kovanou branou, zeď ohradní kolem
klášterní zahrady, samostatná klášterní zahrada, další je boží muka s kovaným křížem
(letopočet 1659) - kříž od roku 1982 chybí. Další památkou je plastika sedícího Krista u
domu č.p. 75 (pan Vladimír Holešovský). Poslední chráněnou kulturní památkou je tzv.
panský dům – č.p. 10 (postaven r. 1703).
Dále jsou chráněny objekty přírodní Lesní rezervace „Čertův žleb“ – (patronace - MZLU ŠLP Křtiny). Na vranovském polesí jsou to lesní odd. č. 25a3, č. 26a1; 2; 3, č. 28a3,
č. 31a2; 3.
Tato odd. (rezervace) leží severovýchodně od Vranova v údolí řeky Svitavy na táhlém,
místy značně prudkém, svahu, končící vrcholovou částí na náhorní plošině. Typologicky
rezervace patří do buko-dubového až bukového lesního vegetačního stupně. Také porosty
jsou v celém rozsahu původní a mají narušenou dřevinnou skladbu. Nepůvodní jsou zde
borovice, smrk a modřín – vyskytují se zde jen ojediněle.
Následuje přírodní rezervace „Coufavá“, p.č. 365/30 a přírodní rezervace „Jelení skok“,
p.č. 365/1, část 365/29, 30 a část 366/1,2.
V obci jsou chráněny – buk pod hájenkou u konečné stanice autobusu, buk za školou
směrem k hájence, dub za školou. Další je skupina stromů kolem hrobky (douglasovy
jedle, jilm, klen, bříza, javor, lípa srdčitá a cypřišek hranonosný. U schodů vedoucích
k transformátoru je jilm, kaštan, borovice a moruše. Před vchodem k hrobce do parku je
kaštan a borovice.
Kolem dlážděného prostranství u kostela jsou lípy srdčité, na svahu u zdi hřbitova je lípa
srdčitá - stáří 250 let. Jilm polní mezi kostelem a bránou k domu č.p. 66 (pan Karel
Holešovský).
Buk značící cestu k Útěchovu u lesní školky blízko pomníčku. Hraniční strom (buk) ve
svahu nad silnicí do Lelekovic a poslední chráněné stromy jsou u polní cesty do Kateřiny
na p.č. 416/3 (akáty)
Z uvedeného vyplývá, že nejen objekty a stromy v obci, jakož i lesní přírodní rezervace nás
zařazují do oblasti zajímavých nejen pro návštěvníky Vranova, ale i pro nás občany, kteří
tu žijeme.
Jaroslav Nedoma, obecní kronikář

FARNÍ OKÉNKO
Milí obyvatele Vranova a milí farníci!
Poprvé se mi dostává příležitosti vás oslovit coby nový farář na Vranově a je to právě na
začátku předposledního měsíce v liturgickém roce. Církev nám připomíná naše povolání
ke svatosti svátkem Všech svatých 1.11. a den poté 2.11. vzpomínáme na naše drahé
zemřelé, kteří nás už předešli na naší životní cestě. Jsou to dva dny, které k nám
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promlouvají každoročně a nějak nás více spojují s ostatními. První svátek spojuje křesťany
v oslavě všech, kteří nás předešli do Božího království, kteří celým svým životem usilovali
žít evangelium v každodenním životě a i přes to, že církev je neprohlásila a možná nikdy
neprohlásí za svaté, oni už hledí na tvář nebeského Otce a přimlouvají se za nás, kteří
jsme ještě na cestě.
Ten druhý svátek - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - spojuje nás žijící zde ve
stejném místě nebo pocházející ze stejného místa. Dává nám příležitostí k setkání
s ostatními členy rodiny. Možná nás život zavál daleko od rodné vesničky a rodného domu,
ale tato vzpomínka nás zve ke hrobu našich rodičů, prarodičů a všech, kteří nám byli drazí
a blízcí a se kterými nás život spojil poutem, které ani smrt nezlomila. A tak se zase jako
rodina setkáváme a vzpomínáme na časy, které se už vrátit nemohou, možná na dobu
mládí, kdy jsme všichni byli spolu. Hroby našich zemřelých upravíme a nazdobíme na
znamení úcty k těm, kteří v nich odpočívají, a po nichž se nám i zasteskne.
I přes to, že jde o svátek ryze křesťanský, máme všichni - bez rozdílu vyznání - příležitost
zastavit se a zamyslet se i nad svým vlastním životem. Kam vlastně směřuje, jaký mám cíl,
a co se se mnou stane po smrti? A že věříme v život i po smrti a že s ním počítáme,
dáváme najevo právě tím naším pozastavením se na hřbitově, tím, že tam zažehneme
svíčku a položíme kytici. My křesťané ještě připojíme modlitbu a věříme, že i ona pomůže
očistit duše naších drahých a usnadní jím cestu k Pánu, po kterém nyní velmi touží, a ke
kterému směřují i naše životy. Máme také příležitost vysvětlit našim dětem proč se
zastavujeme na hřbitově, proč tam zapalujeme svíčku, proč pokládáme věnec nebo kytici.
Předáme-li dětem víru ve věčný život, jistě i ony jednou přijdou na náš hrob a udělají tam
totéž. Vidí-li nás modlit se za naše drahé, pochopí, že láska zůstává i tehdy, když člověk
už není mezi námi, ale ve skutečnosti žije. A vlastně žije naplno a v radosti - protože žije
u Boha a v Něm.
Závěrem vám chci popřát vše dobré a na přímluvu Panny Marie Vranovské, sv. Františka
z Pauly a sv. Františka z Assisi vyprošuji Boží ochranu, milost a požehnání pro všechny
obyvatelé naší vesnice.
Váš farář P. Karel Hanslík

ŠKOLNÍ LIST
Jako každý nový školní rok se i letos
1.9.2004 otevřely dveře školní budovy
a naši malí žáci usedli do lavic
Vranovské školy. Jako prvňáčky jsme
letos s paní místostarostkou ing.
Kateřinou Jetelinovou přivítaly:
Kryštůfka Netolického, Jeníka Dvořáka,
Davídka
Holešovského,
Míšu
Dobrovolného a Romanku Kopeckou.
Věříme, že i letošním novým dětem se
ve škole bude líbit a prožijí zde s námi
mnoho chvilek, na které budou rády
vzpomínat.
14
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Personální obsazení školy zůstalo stejné jako v loňském školním roce :
- třída I. (1.2.3. roč.) - třídní učitelka Mgr. Zuzana Černá, 17 žáků
- třída II. (4.5. roč.) - třídní učitel Mgr. Martin Ryšánek, 15 žáků
- ŠD - paní vychovatelka Lada Adamová
Třída pro starší děti byla vybavena počítači, které škola dostala jako sponzorský dar od
Všeobecné zdravotní pojišťovny. Škoda, že nemohla být též realizována rekonstrukce
tělocvičny, na kterou se všichni tolik těšíme. Bohužel se najdou i lidé, žijící v jiných obcích,
kteří ji občanům naší obce nepřejí a zbytečně komplikují jakákoli jednání.
V září se nejšikovnější děti ze Základní školy Vranov utkaly s vrstevníky z okolí v
Lelekovském trilku, kde Simča Valášková vybojovala druhé místo.
Podzimní prázdniny strávila většina žáků na plaveckém soustředění v Jedovnicích, kam se
hned ve středu 27.10.2004 vypravili pěškobusem. Cestou se rozdělili do družstev a pod
vedením nejstarších urputně bojovali za každý dolar, který byl součástí velké hry.
Je dobře, že s námi na soustředění jezdí i bývalí žáci Vranovské školy a tak neztrácí
kontakt s menšími dětmi. Dík za pomoc patří :
Tomáši Nedomovi, Kristýně Černé, Lucce Jetelinové, Marušce Peslerové i Ondrovi
Nedomovi. Jako nováčka jsme s sebou měli Míšu Veverkovou, která byla moc fajn
a těšíme se na další společné akce.

Během listopadu se zúčastníme několika připravených programů a pomalu nás opět zahalí
příjemná atmosféra vánoc. Proto již dnes Vás zveme na naše vánoční vystoupení, které si
pro Vás připravujeme.
S přáním všeho nejlepšího do nového roku se s Vámi loučí
Zuzana Černá, ředitelka ZŠ Vranov
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TJ SOKOL
Zpráva o činnosti TJ Sokol Vranov za rok 2OO4
I v tomto roce byla nejaktivnější družstva volejbalu žen. Hráčky družstva A dokončily
soutěž Krajský přebor II koncem června. Družstva Vranov 1 a Vranov 2 úspěšně dohrála
„Volný přebor brněnského kraje“ ve stejném termínu. Podzimní kola byla zahájena po
prázdninách a soutěží se opět účastní všechna 3 družstva žen.
Během roku jsme se družstva zúčastnila několika turnajů a samy jsme uspořádaly
„Buchtičkový turnaj“ v únoru a turnaj mixů na začátku září.
Důležitý moment v letošním roce nastal, když nám pan starosta Ing. Marek Juha nabídl
spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu. V koncepci obce je postupné budování
sportovního areálu v okolí školy a po jednáních byl dohodnut prodej parcel „Sokolák“. Díky
vydatné pomoci pana starosty a místostarostky Ing. Kateřiny Jetelinové se podařilo získat
dotaci od Jihomoravského kraje 50.000 Kč na rok 2004 a na rok 2005 dalších 50.000 Kč.
Z peněz získaných z dotací a prodeje „Sokoláku“ bychom rádi dokončili dostavbu šatny
na hřišti Turisťák – umývárna s toaletou a sprchami včetně rozvodu vody, elektřiny
a vybudování jímky. Další etapa bude úprava povrchu hřiště a vybudování dvou kurtů
místo stávajícího jednoho. Celou rekonstrukci jsme zahájili stavbou plotu.
Přístup veřejnosti bude samozřejmě zachován, jen bychom rádi omezili jízdy na kole
a motorkách po hrací ploše. Budeme rádi, když na hřišti budou trávit volný čas občané
Vranova všech věkových kategorií. Vítaná je jakákoliv podpora ze stany jednotlivých
obyvatel, firem i spřátelených spolků.
Všem obyvatelům Vranova přejeme příjemné prožití svátků vánočních a pohodu po celý
rok 2005.
Mgr. Libuše Hufová
OTEVÍRACÍ DOBA
HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V ROCE 2004
Vždy 10.00 – 12.00 hodin
Listopad
Prosinec
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