VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 3/2003

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám blíží ke konci školní rok a nastane doba prázdnin a dovolených.
Na závěr školního roku bychom chtěli pozvat všechny děti i jejich rodiče na „Zakončení
školního roku“, které se bude konat dne 27.6.2003 v odpoledních hodinách na hřišti
Turisťák. Budou zde probíhat za spolupráce TJ Sokol, ZŠ Vranov a OÚ Vranov soutěže
a hry se závěrečným táborákem. Podrobnější informace o celé akci budou k dispozici na
obecních tabulích, v MŠ a ZŠ a také na Infokanálu
Našim školákům a studentům přejeme krásné prázdniny a všem spoluobčanům příjemné
prožití dovolených.

OÚ INFORMUJE
STAVBA OD + HASIČKY
Hasička – byly vyřešeny problémy se zakládáním, s ohledem na skutečnost, že část
objektu je na skále a část na násypu, bylo nutno provést mikropilotáž a změnit systém
základů. Toto je již hotovo a v době vyjítí tohoto čísla již porostou zdi vlastního
objektu.
Osobním jednáním přímo v rozpočtovém výboru Parlamentu ČR je řešen převod
dodatečně poskytnuté dotace ve výši 2,0 mil.Kč z OD na Hasičku.
Obecní dům – dořešeny problémy se splaškovou kanalizací a čistírnou, provedeny
základy přístavby ke státní silnici. Ve sklepení objektu provádíme bourání podlah
z titulu dodržení norem světlé výšky místností, pokládá se kanalizace. Odkrytím terénu
bylo zjištěno, že obvodová zeď a nosné příčky nemají patřičně provedený základ, což
bude nutno dodělat.
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DEN PONÁVKY
Dne 17.května byl organizován již čtvrtý ročník „Dne Ponávky“. Účastníci se sešli u
sochy „Lelkovače“, připomněli si důvody a vznik svazku obcí „Ponávka“ a vyslechli si
pár slov o záměrech a iniciativách svazku. Diskusí za pochodu se grémium přesunulo
s krátkým zastavením u „seismického bodu“ (mimochodem je zařazen
v celosvětové síti seismického sledování zeměkoule) k Vranovu k soše „Nekonečna“.
Odtud se pokračovalo odhalením informační tabule a tím i oficiálním otevřením
turisticky zajímavé stezky krajem říčky Ponávky. Pozvaní hosté si pak prohlédli
Duchovní centrum a kostel.
Krátký poznatek – opravdu platí, že doma není nikdo prorokem. Účastníků bylo jen
pramálo z Vranova zastupitele nevyjímaje.
MILITARY CAMP VRANOV 2003
Dne 24.května se návštěvníci areálu motokrosu opět přenesli o 60 let zpět do období
2. světové války a shlédli ukázku s názvem „Kursk 1943“. Součástí tohoto dne byla
samozřejmě i vystavená historická i soudobá vojenská technika, armáda ČR
předvedla činnost mechanizovaného družstva za útoku a čerství mistři světa
v parašutizmu provedli seskok z vrtulníku na cílovou plochu.
Na tomto mezinárodním setkání byly přítomny historické jednotky ze Slovenska
a Německa, holanďané zde měli filmový štáb, který natáčel záběry pro chystaný film,
záběry a postřehy zabírala a ve večerníku pak uvedla ČT Brno.
Hodnoceno slovy účastníků (uniformovaných i diváků) byla akce velice zdařilá,
s ohledem na náročnost materiálně technického zabezpečení nepočítáme s výrazným
finančním přínosem do obecního rozpočtu.
Ing. Otakar Nečas
starosta obce
USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva (VZZO) obce Vranov
dne 14.3.2003
Zastupitelstvo obce na základě schváleného programu, vlastního průběhu jednání, diskuse
přijímá následující usnesení.
1. Bere na vědomí
•
Jmenování zapisovatele – Jetelinová
•
Diskusní příspěvky ZO a občanů
dále bere na vědomí:
1.1 zprávy o činnosti ZO, výborů, OÚ od posledního VZZO dne 17.3.2003
1.2 (5/3) Informaci starosty o vývoji systému IDS, se kterým byli starostové seznámeni na
semináři pořádaném JMK
1.3 (IV/4) informaci starosty o možnosti změny zařazení obce Vranov. Bude proveden
průzkum mezi občany.
2.
Schvaluje:
2.1 (8/5; IV/1.1) uzavření smlouvy s městem Šlapanice ve věci přestupkového řízení
2.2 (7/2) na základě provedené kontroly KOV a FIV zaslání zvýšeného příspěvku na
provoz ZŠ za 3 měsíce (duben, červenec a srpen 2003) ZŠ Vranov v 04/2003
2.3 (8/2) odměnu pro předsedu SV s účinností od 13. 1. 2003
2.4 (III/1.1) druhou variantu financování střechy pro OD + hasičku dle nabídky KM Beta
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2.5
2.6
2.7
2.8

(8/7) provedení nového oplocení na vodojemu „Kozlovce“
(8/11) podat žádost o dotaci na rekonstrukci ZŠ Vranov
(IV/1.2) zprávu o hospodaření PO ZŠ Vranov za r. 2003
(IV/1.3) tabulku - přehled čerpání provozních nákladů PO ZŠ Vranov od zřizovatele
za r. 2002 a ukládá PO předkládání této tabulky – přehledu za dané období spolu
s rozvahou a výkazem zisku a ztrát (viz Zřizovací listina)
2.8 (IV/3) Vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2003
3.
Ukládá
3.1 ( 8/3) KOV provedení kontroly v 04/2003 v hotelu Vranov ve věci poplatků za
ubytování a ve věci odpadového hospodářství
PRO UŽIVATELE KABELOVÉ TELEVIZE
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Zpravodaje, obci Vranov byla předložena
nová smlouva o provozování a servisu TKR v souvislosti se změnami v legislativě.
Tato smlouva byla v měsíci květnu mezi obcí a firmou NOEL podepsána. Nyní je
potřeba uzavřít i nové smlouvy mezi obcí a jednotlivými uživateli (občany). Smlouvy
budou nachystány k podpisu od 1.7.2003 na OÚ. Žádáme proto všechny občany, kteří
jsou uživateli KTR, aby si nové smlouvy na OÚ vyzvedly a podepsaly. Smlouvy mezi
občanem a obcí musí být podepsány do konce září 2003.
Upozorňujeme občany, že změny ve smlouvě se netýkají ceny. Poplatek pro uživatele
(občany) zůstává beze změny, tzn. 125,- Kč u základní programové nabídky a 150,Kč u rozšířené programové nabídky. Zvýšené vstupní náklady pro provoz TKR pro rok
2003 nejsou v poplatku zohledněny a hradí je (ve výši cca 5%) obec Vranov.
Informace k anketě o možnosti rozšíření programů TKR.
V naší obci je v současné době 81 uživatelů TKR. Anketní lístky vyplnilo a vrátilo na
OÚ pouze 7 občanů. Z toho vyplývá, že mezi uživateli TKR není zřejmě zájem o
rozšíření programové nabídky a obec v blízké době neuvažuje o změně a rozšíření
programů vysílaných TKR v obci Vranov.
MOŽNOST ZMĚNY ZAŘAZENÍ OBCE VRANOV
Od 1. 1. 2003 proběhla reorganizace státní správy, byly zrušeny Okresní úřady a naše
obec Vranov byla zařazena pod Město Šlapanice jako pod obec s rozšířenou
působností, která zajišťuje výkon státní správy. Po půl roce fungování mají obce
možnost posoudit, zda jim současný stav vyhovuje nebo chtějí přejít pod jinou obec
s rozšířenou působností. Pro naši obec to znamená možnost zůstat pod Šlapanicemi
nebo přejít pod Město Kuřim, která je rovněž obcí s rozšířenou působností.
Abychom nerozhodli jako zastupitelé sami, chceme dát příležitost občanům se
k problematice vyjádřit. V současné době připadají v úvahu 2 varianty: zůstat pod
Šlapanicemi nebo se vrátit pod Kuřim. V příloze tohoto zpravodaje je anketní lístek, ve
kterém mohou občané vyjádřit svůj názor. Možnost připojení k městu Brnu jako
samostatná městská část není možné, neboť město Brno nemá v současné době
zájem o zařazování přilehlých obcí k městu. I kdyby tato možnost byla, vyplynulo by
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pro obec mnoho nevýhod – např. obec by ztratila svou samostatnost, nemohla by
sama hospodařit s rozpočtem, byly by ji přidělovány peníze tak, jak by rozhodlo Brno,
mohla by být zrušena škola a školka, poplatky by značně stouply ( např. ze psů, za
odpad, z nemovitostí apod.). Jistými výhodami by byla snadná dostupnost úřadů,
lékařů, obchodů, škol apod. .
Varianta I. – Vranov jako samostatná obec spadající pod pověřenou obec Město
Šlapanice - současný stav:
Výhody : některá pracoviště jsou v Brně:
matrika, občanské průkazy, cestovní doklady – pracoviště Brno, Koliště 17
odbor dopravy – evidence technických průkazů, vydávání řidičských průkazů,
přestupky v dopravě apod. – pracoviště Brno, Gorkého 10
sociální odbor – dávky soc. péče, sociálně-právní ochrana – pracoviště Brno,
Koliště 17
živnostenský úřad – pracoviště Brno , Koliště 17
další výhodou je snadná dostupnost autobusovou dopravou většina
občanů je zaměstnaná v Brně, navštěvuje v Brně a také většina studentů
navštěvuje brněnské školy, takže jsou pro ně úřady v Brně dostupnější
než v Kuřimi
Nevýhody :
stavební úřad je v současné době v Kuřimi, ale má se postupně
přesunout do Šlapanic
pokud je potřeba vyřizovat některé věci na úřadě přímo ve Šlapanicích
znamená to pro naše občany velmi špatnou dopravní dostupnost a
velkou vzdálenost
Varianta II. – Vranov jako samostatná obec spadající pod pověřenou obec
Město Kuřim
Výhody :
všechny úřady by byly v jedné budově
pod Kuřim spadá menší počet obcí než pod Šlapanice, takže jednání na
úřadech je rychlejší, méně lidí apod.
Nevýhody: není žádné dopravní spojení pro lidi, kteří nemají auta

DOČASNÉ UZAVŘENÍ ORDINACE LÉKAŘE V OBECNÍM DOMĚ.
Jak jsme již informovali občany, v důsledku prováděné rekonstrukce Obecního domu
v naší obci muselo dojít k uzavření ordinace MUDr. Pospíšila. Obecní úřad projednal
s MUDr. Pospíšilem možnost ordinování v obci Vranov v náhradních prostorách
(např. na OÚ). Toto řešení není možné, protože i když se jedná o náhradní prostory,
musí tyto plně vyhovovat daným podmínkám a hygienickým předpisům a dle sdělení
MUDr. Pospíšila tato varianta není možná. Proto jsou přednostně pro občany
Vranova rozšířeny ordinační hodiny v ordinaci v Lelekovicích a dle potřeby je MUDr.
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Pospíšil ochoten po telefonické domluvě na tel. 541232225 nebo mobil 603456249
navštívit ty občany, kteří nejsou schopni cestu do Lelekovic absolvovat.
Pro informaci uvádíme ordinační hodiny v Lelekovicích.
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.30 – 13.00
7.30 – 12.00
11.30 – 17.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.30

13.00 – 15.00 přednostně pro vranovské občany

Oznamujeme občanům, že od 1.6.2003 je v naší obci uzavřen obchod paní Klímové.
Zastupitelstvo obce projednalo s majitelkou možnost omezeného prodeje (např. na
objednávku), ale tato varianta není bohužel možná.

Přehled akcí, které pořádá AMK Zbrojovka Brno ve sportovním areálu „motokros“
29.6.2003 - Přebor Moravy tř. 85, 125, OPEN, Veterán
16.8.2003 – Ward Cup tř. 85, 125, do 500, Veterán, Mechanici, HOBBY
14.9.2003 – Mistrovství republiky „čtyřkolek „ a sajdkárů
21.9.2003 – Přebor Moravy - družstva

HASIČSKÉ OKÉNKO
Z historie hasičského sboru
1913
Darován obnos od spolku Moravan.
Nakoupení cvičebních řádů.
Započato s výcvikem jednotky a složení slibu.
Zakoupeni trubky a dohodnut svolávací signál.
Objednáno na pracovní obleky 180 m látky od firmy Lizner a Kraus za cenu 144 korun.
Uniformy ušil p. Střítecký Jednu za 5 korun.
Jednáni se Šmejhelovou továrnou o zakoupeni stroje.
21.12.1913 v 9.30 započata zkouška nového čerpadla. Stroj při zkoušce uspěl a byl
převzat včetně hadic a nářadí.
1914
Tento rok začal hasičským plesem a členové sboru museli přijít v pracovních uniformách.
Začátkem roku bylo jednáno o výběru mistra na stavbu hasičského skladiště. Jednání
s pánem lesním ohledně pozemku pro stavbu. Probíhá aktivní výcvik jednotky.
Vstupné na Floriánskou zábavu bylo 60 haléřů.
Odchod některých členů do války a na dalších schůzích čteny dopisy z fronty.
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1915
Přijato 7 nových členů sboru, začalo se hrát divadlo.
Noví členové sboru upozorněni na to, že budou muset uniformy vrátit po příchodu bratrů z
bojiště.
1916
Vybrány peníze na sirotky a to 3 koruny na člena.
Hasičská stříkačka není pořád doplacena a začíná zadrhávat. Odpověď od firmy je, aby se
s ni naučili řádně zacházet.
Výtěžek z divadla tehdy činil 61 korun 92 haléřů. Opět dán obnos na sirotky 30 korun.
Pokračování příště.
Nyní něco ze současnosti.
Poslední doba byla věnována plně přípravám oslav.
Oslavy byly zahájeny v pátek táborovým ohněm. Škoda, že na poslední chvíli zrušila svou
účast živá hudba, která by napomohla ještě k větší zábavě. Současně se zahájil turnaj
v kuželkách v kategorii děti a dospělí. Vítězi v kuželkách: děti - Michal Zouhar 13 bodů a
dospělí Miroslav Křivánek 17 bodů.
V sobotu ráno děti vyrazily na výlet okolo Vranova na hon na lišku. Vyhrálo družstvo
chlapců a hlavni cenu si odnesl Pavel Škarecký. Dětí byly obdarovány sladkostmi a
reklamními předměty, které byly po celou sobotu v prodeji.
V jedenáct hodin začala výstava z historie sboru a výstava starší a současné techniky.
Bylo zajímavé srovnávat techniku z roku 1951 a roku 2001.
Asi ve 14.00 hodin byl proveden zásah na hořící školu, kde za pomoci sborů Českých
drah,Husovic, Soběšic, Útěchova a Vranova byl zdolán požár, ošetřen přidušený kotelník a
za pomoci lezecké techniky vyproštěno dítě z půdy. Další ukázky hašení a vyproštění
z vozidla byly na Sokoláku.
Večer se konala taneční zábava a i přes malou účast se vydařila. Nová hudba se
osvědčila.
V neděli jsme zavzpomínaly na slavnostní valné hromadě na dosavadní činnost od roku
založení sboru a vyznamenali naše členy za jejich obětavou práci pro sbor. Medaile
předával Krajský starosta SDH pan Švejda. Sbor obdržel od okresního sdružení SDH
medaili za příkladnou práci.
Je však smutné, že při výročí založení sboru si žádný ze zastupitelstva obce nenašel čas
zúčastnit se naší slavnosti valné hromady jak tomu bývalo zvykem po celých 90 let naší
činnosti.
Starosta SDH
Miloslav Křivánek
Poděkování
Velitel jednotky SDH Vranov děkuje všem členům SDH a zásahové jednotky jejich
manželkám a přítelkyním, za příkladnou práci a čas při přípravách oslav 90. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vranově.
Poděkování patří i okolním hasičským sborům:
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HZS Brno, HZS Tišnov, HZS ČD Brno, SDH Husovice, SDH Soběšice, SDH Útěchov, SDH
Klepačov za zapůjčení současné i historické techniky a účasti při ukázkách technických a
hasebních zásahů.
Dále bych chtěl poděkovat občanům a sponzorům, kterým není naše činnost lhostejná:
Firmě: Ostrý Lukáš, firmě ANDREY, Výzbrojně PO Brno, p. Oldřichu Křipačovi
Strašně mě mrzí, že nemohu také poděkovat zastupitelům Obce Vranov, jsou asi tak
strašně zatížení svojí prací, že si i na tak významný den nejen pro hasiče, ale i pro obec
nemohou udělat čas a zajít mezi nás.
Velitel: Libor Holešovský

Z NAŠÍ MINULOSTI
Posledně bylo našim čtenářům slíbeno, že v dalších článcích o naší minulosti se opět
podíváme do naší dávné historie v podrobnějším zájmu tehdejší dobové události. V těch
předcházejících písemných vyprávěních jsme se zmiňovali převážně jen okrajově. Nyní
tedy podle dostupných písemných záznamů nahlédneme do minulosti „Nového hradu“ nad
řeko Svitavou, kam jsme vrchnostensky také patřili.Podle předpokládané bergfritové
dispozice se usuzuje, že tento hrad vznikl na přelomu 13. a 14. století, je možné také, že
tomu bylo i dříve. V jistých písemných parametrech se jeho existence uvádí v r. 1346.
V roce 1364 až 1365 je uváděn dokonce i jeho majitel – šlechtic Čeněk Krušina
z Lichtenburka. Jak bylo již dříve uvedeno právě v jedné z listin tohoto hradního pána se
nachází i první písemná zmínka o vsi Vranov. Další dochovaná zpráva říká, že
augustiniánský kláštěr sv. Tomáše v Brně dostával ročně dvě stě fůr dřeva ze
zeměpanských lesů panství novohradského (r. 1381). Markhrabě moravský Jošt (vládl
1375 – 1411) hrad zastavil v roce 1399 černohorskému pánu šlechtici Vaňkovi z Boskovic.
Čtvrtého prosince převzali správu Nového hradu synové pana Vaňka – Oldřich, Jaroslav,
Jan ,Jindřich a Beneš. Vaněk Černohorský vystihl svoji dobu a přidal se na husitskou
stranu, aby ochránil svoje statky včetně hradu před dobyvačnými husitskými vojsky. Za
vlády českého krále Jiřího z Poděbrad a Kunštátu byl majitelem hradu pan Prošek
z Kunštátu .A v roce 1486 se novými majiteli Nového Hradu stávají Dobeš a Beneš
Černohorských z Boskovic. Tato dvě šlechtická jména je i dnes možné spatřit vytesaná do
portálu nad vstupní branou do hradu. Přesně to vypadá takto: DOBESS A BENESS
Z BOSKOWICZ A CZERNÉ HORI L.P.1493. Pokud dále nahlédneme do zpráv minulých ,
tak nám tyto vypovídají, že zhruba od r. 1500 až téměř do r. 1597 jsou držiteli Nového
Hradu šlechticové rodu Černohorských z Boskovic. Celé toto období je protkáno mnohými
příhodami či událostmi komu co bylo přiznáno nebo zastavěno apod. Poslední majitel
hradu - šlechtic starého moravského rodu pan Jam Šembera Černohorský z Boskovic
umírá 30.4.1597 a poněvadž byl i poslední mužský potomek vymírá tento rod po meči.
Šemberovy dcery Anna Marie a Kateřina se provdaly za Karla a Maxmiliána
z Lichtensteinu (bylo již dříve uváděno). Těmito sňatky vlastně se i správa nového Hradu
dostává v držení knížecího rodu Lichtensteinského. K další události kolem Nového Hradu
se seznámíme v příštím pokračování.
Jaroslav Nedoma
obecní kronikář

3/2003

7

FARNÍ OKÉNKO
Všichni milí z Vranova,
tak se Vám opět hlásíme z fary z Duchovního centra. Oslavili jsme společně s věřícími
svátky, které se jmenují „Svatodušní“.Jsou moc krásné, ale přesto mnoho lidí - i věřících si
s nimi neví rady. Bůh Otec – to je nám bližší, také syn – Ježíš Kristus, kterého si můžeme
představit, protože žil mezi námi jako jeden z nás. Ale Duch svatý? Zobrazuje se jako
holubice, ale to nám nic moc neříká..
V jedné krásné písni se o něm mluví jako o Utěšiteli – a to všichni chápeme, co znamená
potěšit a taky po tom dost často toužíme, aby nám někdo setřel slzy z očí. Také bychom
možná chtěli umět potěšit druhé. Nebo je označován jako Světlo – a my býváme často ve
tmě a nevíme odkud kam jdeme. Duch svatý dává našemu srdci pokoj a radost – a to jsou
hodnoty, které tolik potřebujeme.Je také nazýván Odpočinek po práci a řekněte, nejsme
často tolik unaveni a netoužíme po odpočinku? Přirovnává se k vánku, který nás osvěží
nebo k vodě, která občerstvuje. Anebo k ohni, který zapaluje, svítí a hřeje. Všechno, co
souvisí s krásou i uměním, tvoří či inspiruje On. Duch svatý je vzácnější Boží DAR hlavně
proto, že je čistou Boží láskou, která je nám vložena do srdce.
To všechno jsou jen přirovnání a těžko se to popisuje, ale my cítíme, že On je a že HO
potřebujeme. Kdo z nás by např. dokázal popsat lásku naší maminky? A přece víme, že
nás miluje nebo milovala – a že bez ní by byl život pustý. A to je nejdůležitější – Duch
svatý jako Láska, která dává opravdový a reálný ŽIVOT, život duše, srdce i těla. A kdo by
nechtěl žít?
Je to zvláštní – bez něj bychom ani nemohli žít a přitom to nejsme schopni sami ani
pochopit a zařídit se podle toho. Potřebujeme k tomu Boží pomoc.A navíc jsme svobodní
říci k Božímu životu ANO nebo NE. Ale není takového člověka, který by chtěl žít napůl
nebo ve smutku, temnotě nemoci, v nepokoji. A tak Ducha svatého voláme a zveme
PŘIJĎ! Právě v sobotu 7.6. od 21. hod večer bylo v poutní svatyni tzv. „svatodušní bdění“.
15.6.20003 je slavnost Nejsvětější Trojice a v 11.15 hod bude v kostele křest dospělé
mladé ženy a pak už přijde slavnost našich dětí – první svaté přijímání a to 22.6.2003 v
11.15 hod. Určitě si vzpomínáte na to své První…. Dne 27.6. bude v Lelekovicích poslední
mše sv. pro děti s vylosováním Hoďňáska a Šikovňáska. A poslední farní akcí před
prázdninami je výlet s dětmi na Nový Hrad v neděli 29.6.2003 – vychází e v 9.00 od
kostela, mše sv. bude na louce před hradem asi v 11 hodin.
Takže Vás zveme , rádi Vás všechny uvidíme a těšíme se na Vás ! A taky – modlíme se za
Vás!
Vaši
P.Pavel Havlát O.M.
S. Zdislava Nosková OSF
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INZERCE
MANŽELÉ HLEDAJÍ
STAVEBNÍ POZEMEK 900 - 1500 m2.
PĚKNÁ, SLUNNÁ POLOHA,
VÝHLED NA KOSTEL PŘEDNOSTÍ.
CENA DOHODOU, TEL.: 545 212 162

Obecní úřad Vranov
hledá na zkrácený úvazek mzdovou účetní
Požadujeme:
středoškolské vzdělání
znalost účetnictví
znalost práce s PC
možnost práce i na ŽL
praxe v oboru vítána
Bližší informace podá na OÚ starosta nebo místostarosta
tel. 541239150.
Nabídky možno posílat na e-mail : obec@vranov.cz

Obecní úřad Vranov oznamuje, že odprodá vybavení Obecního domu formou
nejvyšší nabídky zájemců.
Jedná se o okna, dveře, kamna WAW, nábytek apod.
Bližší informace podá paní Slavíková, tel. 541239340
nebo na OÚ.
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