VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 1/2004

OÚ INFORMUJE
Zima a daně
Letošní zima nám, zdá se, již dostatečně ukázala co umí a věřme tedy, že se jara již
dočkáme bez větších překvapení. Roztaním jednotlivých vrstev ujetého sněhu a ledu se na
našich cestách objevilo větší než malé množství posypového materiálu, které po vyschnutí
již nebude k užitku, ale spíše k zlosti. Pokusme se jej dostat společně do míst, odkud se již
nebude prášit a kde by mohl počkat na další zimu. A zkusme se přitom podívat i kousek za
„naši“ část chodníku či silnice, neboť ponechání částí komunikací v neuklizeném stavu se
nám vrátí v nutnosti si úklid zopakovat za pár dní znovu.
Rovněž naše vláda nám v poslední dny ukazuje své možnosti, lépe řečeno své schopnosti
šetřit kde se dá. Z toho pramení neustále se zmenšující toky financí směrem od státu
nejen k jeho občanům, ale i k nižším samosprávním celkům, tedy obcím. Jedním z toků,
které stále přinášejí obcím zaručený zdroj financí, je přerozdělování odvedených daní
podle počtu obyvatel obce. Tento systém je a bude stále hlavním zdrojem příjmů obce, což
však někteří (zejména noví) obyvatelé Vranova nechtějí vzít na vědomí. Nezanedbatelné
procento jich totiž nemá hlášen trvalý pobyt v naší obci, což snižuje příjem Vranova v řádu
desetitisíců. Některé důvody proč být hlášen na jiné adrese jsou jistě pochopitelné, avšak
zkuste se zamyslet, zda-li Vaše rozhodnutí přestěhovat se na Vranov je pouze dočasné či
účelové anebo byste chtěli přispět i pouhou změnou své úřední adresy například k opravě
chodníků a obecních komunikací.
Ing. Marek Juha, starosta
Ing. Kateřina Jetelinová, místostarosta
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Anketa obchod
Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě požadavků občanů že otevře v obci obchod
s potravinami v rekonstuovaném Obecním domě. Bylo rozhodnuto, že prostory, ve kterých
měla být knihovna se přebudují na obchod. Pro knihovnu se v novém Obecním domě také
najde místo, aby tato mohla být znovu zprovozněna.
Obecní úřad uspořádal anketu mezi občany aby zjistil zájem o prodej potravin v obci. Bylo
rozdáno cca 230 anketních lístků, vráceno bylo 60 anketních lístků. Občané nám sdělili
své požadavky, někteří také přidali pár pochvalných slov k otevření obchodu, což nás
velice potěšilo, naopak našli se i tací , kteří o obchod v obci zájem nejeví. V současné
době obecní úřad vyřizuje vše potřebné, aby bylo možno obchod v obci co nejdříve otevřít.
Věříme, že se nám to podaří a že občané budou do obchodu potravin chodit rádi
nakupovat.
Informace o IDS
Od 1. ledna t.r. byla v Brně a okolí zahájena první etapa IDS Jihomoravského kraje, která
obslouží přibližně pětinu území a polovinu obyvatel kraje.
Tomu předcházela více než roční příprava, kterou byla pověřena organizace KORDIS JMK
s.r.o.
Proč IDS
řešit stále větší nepřehlednost a nekomuničnost dopravní obslužnosti
sjednocení cen jízdného a přepravních podmínek ve všech tramvajích, trolejbusech,
městských i regionálních autobusech, osobních i spěšných vlacích ČD
přinést klidnější dopravu a méně ucpaných silnic, zejména přeplněné a zahlcené
silnice a ulice v městě Brně.
cestujícím Brna a daného okolí nabídnout pohodlnou, cenově výhodnou a spolehlivou
dopravu nejen za prací, do školy, ale také za nákupy, kulturou a zábavou
v neposlední řadě zvýšit počet uživatelů veřejné hromadné dopravy na úkor osobních
automobilů atd.
Vlastní spuštění doprovázela řada průvodních problémů, které byly a jsou za pochodu
řešeny a nějaký čas ukáže skutečný přínos.
Jak to vypadalo v naší obci?
Byly sledovány dostupné informace, které nás ujišťovaly, že v našich podmínkách
zejména linky 43 se v zásadě nic nemění. Přesto byla ze strany OÚ a ZO příprava
sledována a bylo rozhodnuto uskutečnit besedu s občany.
Beseda se uskutečnila až 26. ledna (dříve jsme nebyli v pořadí) za účasti zástupců
firmy KORDIS JMK a DPMB a asi 50 občanů.
Byly vzneseny připomínky občanů, mnohé emotivně přednesené zejména zrušení
zlevněného jízdného pro důchodce mezi Útěchovem a Vranovem
Ze strany přítomných zástupců byly objasněny záměry IDS, reagováno na vznesené
připomínky. Ze strany ZO pak uvedeny možnosti na řešení a to:
- ranní spoj s odjezdem 6.30 z Brna, Kr. Pole bude mezi Útěchovem a Vranovem
veden jako normální spoj linky 43 (nejen jako technický)
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bude prodloužen nový spoj s odjezdem z Brna, Kr. Pole 7.15 až na Vranov a
odjezdem zpět z Vranova asi v 7.51
v sobotu a v neděli zaveden první ranní spoj z Vranova s odjezdem asi v 6.00
v pátek a sobotu bude noční linka č. 93 s odjezdem v 1.30 z Brna hl. nádraží
prodloužena až na Vranov
uvedené (případně další) změny budou provedeny k 1. březnu 2004 (ne jak bylo
slíbeno bezprostředně)
v následujících obdobích, kdy bude celý systém podroben sledování a
vyhodnocení, bude Vranov upřednostněn a to v linkách 43 i 310

Co říci závěrem?
za pozitivní třeba považovat ušetření mezi zónami ve prospěch cestujících, v praxi to
znamená na lince 43 dvě zóny 310 a 101 až po Brno, Kr. Pole – Husitská – základní
jízdenka 13 Kč (dříve 3 pásma 19,- Kč)
časové změny odjezdů o 5 až 10 min jsou v současné době nerealizovatelné pro
narušení návaznosti na další spoje např. linky 57)
zavedení (prodloužení) každé další linky by musela hradit obec cca 38 Kč ročně. Za
stávající systém obec hradí cca 30 tis. Kč ročně (50 Kč za občana). V roce 2003 obec
platila městu Brnu 320 tis. Kč. Spoje v So a Ne v převážné míře požaduje a hradí
město Brno.
dle jednání starostů obcí a měst (kam zajíždí MHD) bude vyvoláno jednání o daných
problémech a dopadech na Krajském úřadě (termín nebyl doposud stanoven)
RSDr.. Karel Holešovský, předseda FiV
Poplatky
Do konce měsíce března je nutno uhradit poplatky za odpad a za psy za rok 2004.
Poplatek za odpad na rok 2004 je 350,- Kč na osobu , pro rekreační chaty a objekty 350,Kč za objekt
Poplatek za psy:
za jednoho psa150,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 220,- Kč/rok
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního , starobního , vdovského a vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu je
poplatek za jednoho psa 75,- Kč/rok, za druhého a dalšího psa je poplatek 220,Kč/rok
Poplatky je možno hradit v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo bankovním
převodem na č.ú. 2025038389/0800, v.s. 2004xxx001 poplatek za odpad
v.s. 2004xxx002 poplatek psa
kdy „xxx“ označuje číslo popisné, např. č.p.24 - odpad: v.s. 2004024001
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Stále je možnost přihlásit se k získávání informací o dění v naší obci i pomocí SMS
zpráv.
Obecní úřad připravil pro občany nový způsob informování pomocí moderního
komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon.
Pokud máte zájem dostávat tyto informace, napište prosím SMS zprávu ve tvaru:

OBEC mezera VRANOV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ
mezera JMÉNO mezera ČÍSLO POPISNÉ (můžete psát i malými písmeny).
Příklad: obec vranov informace ano novak petr 20
Tuto zprávu odešlete na číslo: 900 77 03. Cena této odeslané SMS je 3,- Kč vč. DPH.
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací
zařazení.
Pokud budete kdykoliv chtít ukončit odběr informací, napište prosím SMS ve tvaru:

OBEC mezera VRANOV mezera INFORMACE mezera NE
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, napište SMS zprávu ve
tvaru:

OBEC mezera VRANOV mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání
přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přeje starosta obce.
Ing. Marek Juha, starosta
Sbírka věcí pro Charitu do vagónu vedle nástupiště č.5 u hlavního nádraží ČD Brno
Termíny sběrů v roce 2004:
20. a 21. února
26. a 27. března
23. a 24. dubna
21. a 22. května
25. a 26. června
pátek od 12 – 17 hod
sobota od 9 – 12 hod
Věci musí být svázané do balíků, pytlíků nebo krabic
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OTEVÍRACÍ DOBA
HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V ROCE 2004
Vždy 10.00 - 12.00 hodin
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

10.
7.
6.
3.
15.
12.
10.
7.
4.
2.
13.
11.

24.
21.
20.
17.
29.
26.
24.
21.
18.
16.
27.

30.

XI. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 2. 2. 2004
Přítomni členové ZO:

Slavíková, Šebela, Nečas, Juha, Jetelinová, Škarecký,
A. Holešovský, K. Holešovský

Omluveni:
Zapisuje:
Ověřuje:
Zahájení:
Ukončení:
Účast občanů:

Pavelka
Jetelinová
Slavíková, K. Holešovský
18.05 hod
19.45 hod
12

Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO, výborů a OÚ od posledního zasedání
2)
Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
3)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
4)
Usnesení, závěr
Starosta obce zahájil jednání ZO, přednesl program jednání, který byl schválen, byla
určena zapisovatelka pí. Jetelinová a určeni ověřovatelé zápisu pí. Slavíková a K.
Holešovský
Hlasování: pro - 8 , proti – 0 , zdržel – 0
BEZ USNESENÍ
XI/1

Starosta informoval o řešených úkolech od posledního VZZO – viz příloha č. 1
zápisu, body 1 - 12
KV informoval o činnosti od posledního zasedání – viz příloha č. 2 zápisu
FV informoval o činnosti od posledního zasedání – viz příloha č. 3 zápisu
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starosta obce předložil Zprávu (zápis) z jednání SV dne 29.1.04 – viz příloha č.
4 zápisu
BEZ USNESENÍ
XI/2

Všeobecná diskuse, interpelace členů ZO
požadavek občanů Žižkova na opravu komunikace Žižkov
dotaz proč nejsou oficiální jména ulic na Vranově
rozhlas před domem paní Kunovské - zaurgovat opravu u NOELU
zastupitel obce pan Nečas předložil svoji interpelaci písemně a požaduje
zodpovědět
uvedené body – příloha zápisu č. 5

BEZ USNESENÍ
XI/3
XI/3.1 ZO schvaluje zaplacení pokuty stanovenou ČIŽP ve výši 80 000,- Kč finančnímu
úřadu
Hlasování: pro - 7, proti – 1, zdržel – 0
XI/3.2 Firma Stavoprogress předložila Dodatek č. 3 ke Smlouvě ve výši 328 544,- Kč
ZO schvaluje dodatek
Hlasování: pro - 6, proti – 2 , zdržel – 0
XI/3.3 Zateplení OD + fasáda – bod se neprojednával a stahuje se z dnešního jednání
XI/3.4 ZO schvaluje opravu hasičského auta TATRA dle nabídky firmy Sedláček z Blanska
Hlasování: pro - 8, proti – 0 , zdržel – 0
XI/3.5 ZO schvaluje v rámci výstavby nových RD pouze jímky
Hlasování: pro - 7, proti – 0 , zdržel – 1
XI/3.6 ZO schvaluje změnu projektu OD – změna knihovny na obchod a pověřuje OÚ
vyřízením veškerých náležitostí
Hlasování: pro - 6, proti – 2 , zdržel – 0
XI/3.7 ZO schvaluje změnu Smlouvy s Městskou policií, čl. II, odst. 5
Hlasování: pro – 7, proti – 1 , zdržel – 0
XI/3.8 ZO schvaluje projektovou dokumentaci na stavbu RD předloženou firmou PROTIS
Hlasování: pro - 8, proti – 0 , zdržel – 0
XI/3.9 ZO schvaluje projektovou dokumentaci na stavbu RD předloženou panem
Čermákem
Hlasování: pro - 8, proti – 0 , zdržel – 0
XI/3.10 ZO schvaluje Směrnici o oběhu účetních dokladů
Hlasování: pro - 8, proti – 0 , zdržel – 0
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XI/3.11ZO schvaluje Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole
Hlasování: pro - 8, proti – 0 , zdržel – 0
USNESENÍ
ZO schvaluje bod XI/3
Pro – 7 , proti – 1 , zdržel – 0
Schváleno
X/5

Všeobecná diskuse závěr

BEZ USNESENÍ
Další VZZO bude v pondělí 8. března 2004 v 18.00 hod

HASIČSKÉ OKÉNKO
V měsíci lednu proběhla výroční valná hromada, na které jsme hodnotili naše úspěchy
i nezdary v loňském roce. Schůze se zúčastnilo 22 členů a 3 hosté. Celkové hodnocení
činnosti za loňský rok bylo dobré, a to díky uspořádání dvou tanečních zábav, čtyř akcí pro
děti, provedení důstojných oslav sboru a brigádnické činnosti pro sbor, pro obec (282
odpracovaných hodin na HZ a OD). Valnou hromadu navštívil starosta obce ing. Juha a při
diskusi byly probrány vztahy mezi OÚ a sborem.
V prosinci a lednu se pokračovalo v pracích na vybavení HZ. Ve skladu byly namontovány
regály, dokončeny převlékací boxy v garážích a šatně, dokončeno stěhování materiálu
a armatur. Velký dík patří členům, kteří se na těchto pracích podíleli, zvláště Karlu
Havlíčkovi za montáž šatnových boxů.
Dne 26. ledna proběhlo školení členů zásahové jednotky, které by se mělo konat
pravidelně každý měsíc. Nebyl žádný výjezd k zásahu.
Historie sboru – pokračování
Horní řada zleva:
Josef
Skoupý,
František Mühlhaus,
Alois Svítil, Josef
Hemzal
a
Jan
Kousalík,
spodní řada zleva:
Jan Bauer, Alfons
Drexler, Jan Kudla a
František Sedláček
Foto je z let 1936 až
1937
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1925
sbor má 25 členů činných a 47 přispívajících
dar hasičů 300,- Kč , započata stavba pomníku padlým
uspořádány dožínky krojované, prodáno 270 vstupenek
ze sboru odstupují 4 členové výboru (urážky mezi členy a nepořádek ve sboru)
nové uniformy modré barvy
bratr vzdělavatel na členské schůzi přednesl o chování se k bratru jak ve sboru tak na
veřejnosti
výhra v tombole na hodech byla živá husa
uklidnění situace ve sboru
1926
sborem doplaceny peníze za pomník padlým 1 200,- Kč
celkové náklady na pomník činily asi 7 800,- Kč
další rozkoly ve sboru
jednatel nařčen, že zápisy ze schůze nejsou psány správně a co je tam psáno je
k smíchu
uvádí se, že jest mezi funkcionáři špatné organizace, že jest potřeby by členové
náčelnictva pracovali jeden s druhým na vzájem a při valných hromadách volili dle
kvalifikace a ne dle pohledu. Též, že má býti každý prost politických přesvědčení
jelikož politika sboru škodí.
V tomto roce končí ucelené zápisy a následují buď kusé nebo žádné zápisy.
Sport
Družstvo vranovských fotbalových nadšenců se přihlásilo do prvního ročníku vánočního
turnaje konaného dne 20. prosince na Útěchově. Při účasti 7 družstev se hrálo ve dvou
skupinách systémem každý a každým a vítězná družstva ze skupin se utkala ve finále.
Naše družstvo bylo nalosováno do skupin s týmy NOHEC, SLOVAN BRNO a ADAMOV
1. utkání NOHEC:VRANOV
0:5
2. utkání VRANOV : ADAMOV
1:0
3.utkání SLOVAN : VRANOV
1:2
Postoupili jsme do finále se třemi vítěznými a jednou obdrženou brankou proti domácímu
týmu, který vyhrál druhou skupinu.
0
Za velice nefotbalového počasí -3 C a 5 cm sněhu jsme čekali na konec zápasu o 3. místo
mezi týmy Adamova vs „ROZHODČÍ“.
Konečně začalo finálové utkání . Náš tým šel do utkání v klidu, protože tlak na vítězství byl
spíše ze strany domácích . Po pár minutách se však ukázala síla našeho týmu a vedli jsme
2:0. Poločas skončil 4:1. Ve druhé půli jsme nechali soupeři moc prostoru na hřišti a rázem
to bylo 4:3. Závěr byl ovšem famózní a utkání skončilo 7 :4 pro Vranov .
1. místo Vranov, 2. místo Útěchov, 3. místo Adamov
Nejlepším střelcem turnaje byl Martin Šustáček – 8 branek
Naši hráči:
Štěrbáček Josef, Škarecký Robert, Šustáček Martin, Skácel Petr, Štěrbáček Luděk, Sedlák
Josef, Žáček David, Káňa Tomáš – brankář
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Za krásný výkon a dobrou reprezentaci obce děkují trenéři – Skácel Josef a Křivánek Miloš
Miloslav Křivánek, starosta SDH

Z NAŠÍ MINULOSTI
Podle návodu metodických rad pro obecní kronikáře je také mimo jiné doporučení, aby
vedle dobových událostí se rovněž do obecních kronik psalo či zaznamenávalo o lidech
(občanech, rodácích ap.), kteří se v obci svým výjimečným způsobem života stali pro nás
významnými s jejich činy hodné zaznamenání,a aby i generace, které přijdou po nás o tom
věděli.
Někteří naši občané a zvláště ti dříve narození si zajisté vzpomenou na člověka, který
častokráte za svého života pobýval zvláště v letních měsících na Vranově v domě č.p. 83 u
kaple sv. Jána Nepomuckého. V letošním roce by se tento pán dožil 90 let – proto mu
věnuji tento článek z naší obecní historie.
Vážený pan Jan Holešovský se narodil 19. srpna 1914 v tehdejším Jugoslávském
městečku Osijeku matce Aloisii a otci Janu, který tu s rodinou bydlel, neboť tu pracoval
jako inženýr – zeměměřič. Čerpáme–li z dostupných záznamů a informací, zdá se být
pravděpodobné, že školní docházku mladý Jan absolvoval již u nás na Vranově a dále
studoval na brněnské reálce a pak na vysoké škole zeměměřičské (zřejmě chtěl být
inženýr –zeměměřič jako jeho otec). Přichází však pro nás osudový rok 1939 – Německá
okupace a zřízení protektorátu Čechy a Morava. Okupační správa nad naším územím uzavírá všechny vysoké školy, takže i pro našeho Jana vše skončilo. Proto v červenci 1939
se rozhodl odjet do Jugoslávie a tam se na našem konzulátě ihned přihlašuje do naší
(československé) zahraniční armády. Teprve až v prosinci téhož roku je mu písemně
sděleno, že byl zařazen do transportu, který odjíždí 8. ledna 1940 do Francie. Již 7. ledna
přijel do Bělehradu a odtud zmíněným transportem přes Řecko, Turecko, Sýrii do Bejrůtu.
Zde 16. ledna 1940 musel podepsat prohlášení, že se dává k dispozici československé
zahraniční armádě po dobu celé války. Ve čtvrtek 25. ledna 1940 se nalodili na známou
loď Patria a tato plula kolem Alexandrie a Sicílie až do Marseille (Francie). Z Marseille odjel
do Agdu, kde byl 8.února presentován a kde také byl sběrný tábor pro budoucí vojáky
a také tu probíhal vojenský výcvik. Po skončení vojenského výcvikového tábora byl Jan
přidělen ke 3. pěšímu pluku 9. rotě. prošel ještě poddůstojnickou školou a byl přemístěn
k velitelské divizi do Béziers. V červenci r. 1940 odejel s částí velitelské divize na frontu
(francouzskou). Po podepsání příměří (Německo-Francie) jejich divize ustoupila přes
Chatebeauroux, Limoges, Norto a Beziers do Séte (Francie) a odtud lodí Rod el Farag
odpluli až do Anglie.
Příště budeme pokračovat o tom, co čekalo našeho zahraničního vojáka Jana
Holešovského v Anglii, Normandii a nakonec i doma ve své vlasti.
Jaroslav Nedoma st., obecní kronikář
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FARNÍ OKÉNKO
Všichni milí z Vranova,
dneska si dovolím napsat Vám něco úplně osobního. Je 11. února a to je den, kdy se
jedné malé 14 leté dívence jménem Bernadetta ukázala Matka Boží Maria. Stalo se to ve
Francii v r. 1858 v malém zapadlém – tehdy neznámém městečku Lurdy. Při jednom
takovém setkání ukázala Panna Maria na místo, kde vytryskl pramen. Krátce na to v něm
byli uzdraveni lidé. Ochrnutí, slepí, postižení všemi neduhy začali přicházet na toto svaté
místo a nalezli tam zdraví… A tak Lurdy nezůstaly jen malý městečkem v horách, ale staly
se velikým poutním místem.
Před několika lety jsem také já navštívila toto místo – a myslím, že na to nikdy v životě
nezapomenu. Stejná jeskyně – na místě, kde Matka Boží před skoro 150 lety stála je její
socha připomínající tuto událost. Ale místo není jenom památník. Lidé přichází odevšad.
Je to neuvěřitelné, kolik je jich stále u jeskyně a modlí se tam. Prosí, děkují, stojí v tichu.
Nedaleko krásný chrám a u jeskyně vytéká léčivý pramen. Kdo chce může přistoupit a pít.
Lurdy je město nemocných – mnoho a mnoho sanatorií, nemocnicí, útulků, kde leží tisíce
nemocných z celého světa – a tisíce mladých dobrovolníků se o ně stará. Přijíždí tam a za
byt a stravu se starají, pomáhají, slouží. . Každý den přivážejí tito mladí lidé své svěřené
pacienty k jeskyni, aby se modlili, nebo na průvod, při němž jim kněz žehná živým Kristem
ve svaté Hostii. Tisíce lidí jdou se svícemi a zpívají Matce Boží „Kde v údolí ku řece hora
má sklon..“ – každý ve svém jazyce a všichni se sejdou do Ave, Ave, Ave, Maria! Je to
úžasné, nezapomenutelné a hlavně – člověk vidí a dotýká se skutečnosti, že Panna Maria
je stejně blízko a stejně připravena pomoci, vyslyšet, potěšit, uzdravit nemocné srdce,
nemocnou víru, důvěru i nemocné tělo…
Dnes je proto v církvi den motliteb za nemocné. A teď trošku přeskočím z Lurd na Vranov.
To není vůbec těžké zvláště když si uvědomím, že u nás bydlí stejná Maria – Matka Boží.
Lurdy si taky připomínám proto, že v současné době je se mnou – tady u nás v duchovním
centru – moje maminka. Těsně před vánocemi nám zemřel tatínek, a ona přišla za mnou.
Je nemocná už téměř 30 let. Má velký bércový vřed a bolesti všech kostí a hlavně nohou
a rukou… Chodí s obtížemi a nemoc se za posledních 7 let, kdy se o rodiče starám, hodně
zhoršila.
ALE – mamka je takovým člověkem pokoje. Tak úžasně snáší nemoc, bolesti, že nereptá
ani není náročná nebo obtížná. Prostě snáší, usmívá se a je pořád zaměřená na druhé –
na mě,ale taky na ostatní sestry i bratry nebo zaměstnance... Každé ráno převazujeme
nohu. Už sedí a čeká, když přijdu... Musí mít velkou bolest, ale je tichá… Často drží v ruce
růženec nebo sedí v kapli a dívá se ke svatostánku nebo k obrazu Panny Marie. A říká:
„Tady je tak dobře“… Prostě naše maminka je takový náš velký sponzor. Daruje nám
vždycky úsměv, pokoj, modlitbu, zájem – prostě je s námi. Je to moc krásné a je to pro mě,
ale i pro ostatní tady u nás velký dar. Jsem všem bratřím i sestrám i zaměstnancům
strašně vděčná, že jsme taková velká rodina, ve které našla místo i moje maminka. Je tu
šťastná a tím nás všechny obdarovává….
Poprosím ji dnes, aby se pomodlila za Vás všechny, kteří budete tyto řádky číst…
Promiňte, že jsem se s Vámi podělila o takové osobní vyznání – ale napadlo mi dnes: proč
nenapsat v tento den modliteb za nemocné, něco o nemoci, s kterou se každý z nás už
setkal nebo setká, ale hlavně o tom, jak ji lze přijmout, jak lze skrze ni obdarovat druhé a
jak je to veliká škola lásky, soucitu i trpělivosti. Tehdy při návštěvě Lurd jsme zajeli i do
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Nevers, kde je pohřbená Bernadetta Soubirou. U její rakve je nápis: „Nezapomenu na
nikoho“… Dnes ji prosím za Vás všechny i Vaše rodiny.
Přeji Vám všem hodně pokoje a radosti. Vaše
Sestra Zdislava Nosková

ŠKOLNÍ LIST
Vánoční besídka v Duchovním centru kostela Vranov
příjemně naladila vánoční atmosféru všem přítomným.
Herecké výkony starších dětí nakonec překvapily nejen
rodiče a diváky, ale i samotné pedagogy. Děti byly
spokojeny a moc se už těší na svoje další herecká
vystoupení, na která Vás určitě zase všechny
nezapomeneme pozvat.
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Zápis prvňáčků
Dne 4. února proběhl na Základní škole Vranov zápis do první třídy. Svým malým
vystoupením přivítali budoucí prvňáčky žáci naší školy. Klárka Střítežská a ivetka Rousová
si rády zahrály tančící víly a třetí třída zazpívala píseň „ My jsme žáci třetí B „ . Všechny
děti byly zapsány a už se těšíme až v září zasednou do školních lavic.

Pololetní vysvědčení
První pololetí školního roku 2003 – 2004 bylo ukončeno ve čtvrtek 29.1.2004, kdy bylo také
všem dětem rozdáno pololetní vysvědčení. Usměvavé tváře žáků naznačují, že byli se
svými výsledky spokojeni a v dalším pololetí se s radostí vrhnou do další práce.
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