Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
máte v rukou první zpravodaj, vycházející po podzimních
volbách do zastupitelstva obce a současně také první,
vzniklý pod vedením nové redakční rady.
Nové vedení obce bylo zvoleno na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva obce dne 15. listopadu 2010. Občas se mezi
občany vyskytnou otázky, kdo vlastně jsou noví zastupitelé,
že některé neznáte. Pokud tedy chcete nové zastupitele
poznat, jak pracují a jak si plní své povinnosti, přijďte na
veřejná zasedání, kde můžete Vámi zvolené zástupce obce
blíže poznat a seznámit se s jejich prací a posoudit, jak si
své úkoly plní. Složení zastupitelstva a obsazení jednotlivých funkcí pro informaci uvádíme v tomto Zpravodaji.
Jedním z prvních úkolů, které nás po volbách čekaly, bylo řešení zimní údržby v obci,
protože zima přišla nečekaně rychle. Údržba je zajišťována stejně jako předchozí roky;
snažíme se řešit sjízdnost našich místních komunikací co nejlépe v rámci možností obce.
Ne vždy se však podaří mít v celé obci perfektně uklizené cesty, protože podmínky vzhledem k nadmořské výšce jsou obtížné. Prosíme proto Vás, občany, o pochopení. Také
jsme si vědomi, že naší povinností je i úklid obecních chodníků, které se snažíme udržovat
schůdné. Současně však vítáme Vaši pomoc a spolupráci při jejich údržbě před Vašimi
domy, i když to není Vaší povinností. Ceníme si této spolupráce a děkujeme.
V letošním roce získala naše obec opět první místo ve sběru tříděného odpadu mezi jihomoravskými obcemi do 2 000 obyvatel v soutěži „My třídíme nejlépe“, kterou vyhlašuje
firma EKO-KOM ve spolupráci s agenturou Dobrý den v Pelhřimově. Dík patří Vám všem,
kteří odpad třídíte, plníte kontejnery a pomáháte tak udržovat pořádek v naší obci.
Před námi jsou vánoční svátky. Chtěla bych Vám všem popřát, abyste vánoční svátky
prožili v klidu a pohodě v okruhu svých blízkých a do nového roku nám všem popřát hodně
zdraví, štěstí a úspěchů.
		
Kateřina Jetelinová, starostka
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Zastupitelé obce Vranov
Černá Andrea, místostarostka
Černá Zuzana			
Dobeš Michal			
Filka Pavel			
Jetelinová Kateřina, starostka
Juha Marek			
Křivánek Miloslav
Mach Richard, místostarosta
Skácel Jindřich			

Sdružení nezávislých kandidátů - Vranov
ODS
TOP 09
Sdružení nezávislých kandidátů - Vranov
ODS
ODS
Sdružení nezávislých kandidátů - Vranov
TOP 09
ČSSD

Složení výborů a komisí
Finanční výbor:
Předseda:
Mgr. Michal Dobeš
Členové:
Ivana Kapounová
Ing. Pavel Filka

Kontrolní Výbor:
Předseda:
Miloslav Křivánek
Členové:
Ing. Otakar Nečas
Tomáš Káňa.

Pořádková komise:
Předseda:
Jindřich Skácel
Členové:
Eduard Filka
Bc. Kateřina Pavelková.

Kulturní a sportovní
komise:
Předsedkyně:
Mgr. Zuzana Černá
Členové:
Petr Drápal
Miloslav Křivánek
Mgr. Petra Rychlá
Libor Vejmola

Tradiční Tříkrálová sbírka v obci Vranov proběhne v sobotu 8. 1. 2011 v dopoledních
hodinách. Koledníci budou vybaveni pokladničkami označenými razítkem OÚ a budou s doprovodem dospělé osoby, prokazující se pověřením Charity Brno.
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1. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 29. 11. 2010 v zasedací místnosti OÚ 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: Černá Andrea
Zahájení: 18:02 hodin
Ukončení: 19:37 hodin
Účast občanů: 5 (Holešovský Karel, Ducháčková Zuzana, Žáček Čestmír st., Vetešník Aleš a Mikušková Pavlína)
Program jednání:
1)
Aktuální otázky o činnosti ZO
2)
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3)
Volba členů finančního a kontrolního výboru
4)
Jmenování inventarizační a likvidační komise
5)
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
6)
Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 18:02 hodin 1. veřejné zasedání ZO Vranov.
Předložila program jednání, navrhla doplnění zápisu o bod Volba členů pořádkové komise a kulturní a sportovní
komise, jmenování redakční rady zpravodaje a určila zapisovatele Mgr. Andreu Černou a navrhla zvolit ověřovateli
zápisu Mgr. Zuzanu Černou a pana Miloslava Křivánka
Před hlasováním opustil člen zastupitelstva Ing. Marek Juha v 18.05 veřejné zasedání.
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 1.1
ZO schvaluje nový program jednání:
1.
Aktuální otázky o činnosti ZO
2.
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3.
Volba členů finančního a kontrolního výboru
4.
Volba členů pořádkové komise a kulturní a sportovní komise,
jmenování redakční rady zpravodaje
5.
Jmenování inventarizační a likvidační komise
6.
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
7.
Závěr
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a volí ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a Miloslava
Křivánka.
Výsledek hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.1 schváleno
V 18.08 se na veřejné zasedání vrátil člen zastupitelstva Ing. Marek Juha.
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
1.1 Starostka informovala o činnosti OU:
a)
Proběhla schůzka s paní Vrbovou a s panem Šebelou ohledně zimní údržby
b)
Nové úřední hodiny na OU – jsou vyvěšeny na internetu, na infokanálu
a na dveřích OÚ
c)
Koncert svazku Ponávka se koná v neděli 12.12.2010 v 15:00 hodin v kostele Narození Panny Marie,
ve Vranově
d)
Příprava kalendáře – proběhla schůzka ohledně kalendáře na rok 2011,
společnost AndREY předložila cenovou nabídku.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 1.2, o schválení vydání 500 ks, 12–ti stránkového kalendáře na rok
2011 v souladu s předloženou nabídkou společnosti AndREY:
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Návrh usnesení č. 1.2
ZO schvaluje vydání 500 kusů, 12-ti stránkového kalendáře na rok 2011 za cenu ve výši 49.700,--Kč bez DPH, a
9.940,--Kč, tj. 20% DPH, celková cena včetně DPH činí 59.640,--Kč.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.2 schváleno
1.2. Starostka předložila ZO návrh na stanovení zásad na cestovní náhrady pro rok 2010 – 2014 a to, že při vysílání
zastupitele na pracovní cesty je možné používat vlastní motorové vozidlo a vyúčtování služební cesty bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a vyhláškou č. 462/2009 Sb, kterou se pro účely
poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné
a stanoví průměrná cena pohonných hmot, v platném znění.
Před hlasováním o usnesení proběhla mezi členy zastupitelstva diskuse:
Místostarosta Mgr. Richard Mach upozornil na povinnost mít referenční zkoušky.
Starostka a Ing. Marek Juha odpověděli, že je samozřejmostí, že se postupuje v souladu se zákoníkem práce v
platném znění a platnou vyhláškou.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení č. 1.3:
Návrh usnesení č. 1.3
ZO schvaluje používání soukromého vozidla pro služební účely (pracovní cesty) v souladu se zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a vyhláškou č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování
cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a
stanoví průměrná cena pohonných hmot, v platném znění.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.3 schváleno
1.3 Starostka předložila návrh, že náklady do výše 25 tis. Kč je oprávněna starostka hradit bez předchozího souhlasu ZO, ostatní platby budou probíhat v souladu se smluvními ujednáními předem odsouhlasenými ZO v souladu se
schváleným rozpočtem obce.
Ing. Marek Juha doplnil, že platby budou probíhat v souladu se smluvními ujednáními nebo v souladu se schváleným
rozpočtem obce, neboť v některých případech se nejedná o smluvní ujednání, ale o stanovené platby zahrnuté v
rozpočtu obce.
Starostka poděkovala za připomínku a nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 1.4:
Návrh usnesení č. 1.4
ZO schvaluje starostce hradit náklady do výše 25 tis. Kč bez předchozího souhlasu ZO, ostatní platby budou
probíhat v souladu se smluvními ujednáními předem odsouhlasenými ZO, nebo v souladu se schváleným
rozpočtem obce.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.4 schváleno
1.4 Starostka předložila k odsouhlasení návrh, že případné opravné účetní doklady za období 01 až 12/2010, pokud
nastanou a případné rozpočtové opatření k 31. 12. 2010, týkající se změny § nebo položek, bude odsouhlaseno
starostkou.
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.5 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 1.5
ZO pověřuje starostku obce podpisem opravných účetních dokladů za období 01 až 12/2010, pokud budou
provedeny a podpisem rozpočtového opatření k 31. 12. 2010, pokud bude provedeno.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.5 schváleno
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
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Starostka vyzvala členy zastupitelstva a přítomné občany k diskuzi.
Ze členů ZO:
Místostarosta Mgr. Richard Mach – předložil návrh na přepracování jednacího řádu.
Starostka – sdělila, že se průběžně pracuje na rozpočtu obce, na zimní údržbě a na programovém prohlášení,
předložení ke schválení předpokládá v lednu-únoru 2011.
Z přítomných občanů:
1. Pan Aleš Vetečník – očekával, že bude předložena zpráva o hospodaření, lepší informovanost, co se zatím
změnilo, jak chceme pokračovat, proč není upraven internet, info-kanál, konstatoval, že se nic nezměnilo.
Odpovědi:
Starostka – průběžně pracujeme, přebíráme povinnosti, museli jsme řešit důležitější úkoly – zejména zimní údržbu,
finanční situaci, tyto úkoly měly přednost před aktualizací internetových stránek, změna ve funkcích a úřední hodiny
jsou vyvěšeny. Poděkovala za podněty.
2. Pan Vetešník - požadoval vyjádření ostatních členů OZ, co chtějí změnit a jak chtějí pokračovat, proč co projednávají
na veřejných zasedáních není přesně uvedeno v pozvánce.
Odpovědi:
Richard Mach – požádal, ať nechá nově zvolené zastupitelstvo nadechnout, že změny skutečně připravujeme a
pracujeme na nich. Obec se momentálně nachází ve složité finanční situaci, se kterou je potřeba se podrobně
seznámit.
Miloslav Křivánek – upozornil, že teprve na dnešním zasedání dojde ke zvolení členů výborů a komisí, následně
začnou výbory a komise v najmenovaném složení pracovat a upozornil na skutečnost, že od ustavujícího zasedání
uběhlo teprve 14 dnů, během kterých jsme nezaháleli.
Andrea Černá – na dnešním jednání je k nahlédnutí jednací řád a také zápis z ustavujícího zasedání, a že již paní
starostka odpověděla, že průběžně pracujeme a přebíráme povinnosti. V pozvánce jsou uvedené základní body a
není nutné, aby byla pozvánka podrobnější. 20.12. bude veřejné zasedání a beseda, do té doby budou určitě nějaké
změny vidět.
Starostka – zasedání a beseda se bude konat asi 22. 12. 2010
3. Pan Vetešník – obrátil se na pana Juhu s tím, že jako zástupce společnosti, která se zabývá výpočetní technikou,
měl zajistit, aby internetové stránky byly na větší úrovni.
Odpovědi:
Ing. Marek Juha – se ohradil, proti výroku Richarda Macha s tím, že obec není ve špatné finanční situaci, dále konstatoval, že ano, že skutečně zařídil systém pro internetové stránky.
Starostka – uzavřela diskuzi s tím, že odpověď Marka Juhy není přesná, publikační systém obci zřídila externí firmy,
že internetové stránky byly a jsou průběžně aktualizovány, podněty na jejich úpravu mohl dávat kdokoliv. Na úpravě
nových stránek se pracuje. Poděkovala panu Vetešníkovi za podněty.
4. Pan Karel Holešovský – rozumí naší situaci, navrhuje, aby byly vyvěšeny pokladní hodiny, s vydáním kalendáře
souhlasí, že už minulé ZO upozorňoval na nutnost posunout kontejnery na spodním konci (Pod Kejlovými poli)
alespoň o 10 m nahoru.
Odpověď:
Starostka – poděkovala, sdělila, že úřední hodiny jsou vyvěšeny, pokladní hodiny jsou v úředních hodinách a budou upřesněny v období, kdy budou vybírány poplatky za psy a za odpad. Co se týká kontejnerů, úkol přenesla na
pořádkovou komisi.
5. Pan Vetešník – jak je to s kanalizací, co bude se společností, se kterou je uzavřena smlouva.
Odpověď:
Starostka – společnost, se kterou máme uzavřenou smlouvu, zatím postupovala v souladu se smlouvou, žádost je
podána, zatím žádná jiná výzva nebyla zveřejněna a ani se neočekává, bohužel zatím musíme čekat.
Miloslav Křivánek – informace o kanalizaci byla průběžně sdělována na veřejných zasedáních.
6. Paní Mikušková – kdy bude beseda 20 nebo 22. 12.
Odpověď:
Starostka – s ohledem na besídku ZŠ a MŠ a s ohledem na nepřesnost ze strany restaurace se bude asi konat 22.
12., občané budou včas informováni.
7. Pan Žáček – si stěžoval na kvalitu a především sklon chodníku z Březiny směrem k obecnímu úřadu.
Odpovědi:
Starostka – chodník je dle platné normy, bohužel momentálně s ním nic neuděláme.
Mgr. Michal Dobeš – upozornil na to, že je chodník špatný také z důvodu parkování aut a autobusů
Starostka – jedná se o chodník níže směrem k OÚ

12 / 2010

5

Ing. Marek Juha – upozornil na to, že je vlastník chodníků povinen zajišťovat odhrnování sněhu a jeho údržbu
Starostka – poděkovala s tím, že údržba je zajišťována.
8. Pan Vetešník – upozornil na velké nebezpečí, že na Žižkov žádný chodník nevede. Zároveň navrhl možnost
jednosměrnosti na Aleji.
Odpovědi:
Jindřich Skácel – bohužel, chodník na Žižkov není možný, pozemky nejsou obecní, což zastupitelstvu svazuje
ruce.
Ing. Marek Juha - vybudování chodníku je možné, představuje náklad ve výši cca 250 tis. Kč.
Místostarosta Mgr. Richard Mach – určitě by se dal pořídit i za nižší náklady.
Starostka – bohužel chodníky není možné vybudovat všude, čeká se na kanalizaci a na následné úpravy, byl zatím
schválený přejezdový práh směrem na Žižkov.
Mgr. Michal Dobeš – ovšem to by se v zimě do kopce nevyjelo vůbec.
9. Pan Vetešník – proč není nějaké zpomalení při vjezdu do obce.
Odpověď:
Starostka – vjezdová brána se plánuje u příjezdu do Vranova směrem od Útěchova (u hřbitova) a od Šebrova,
podobné jako mají např. v Soběšicích.
Starostka diskuzi ukončila, poděkovala za podněty a přistoupila k bodu 3.
3. Volba členů finančního a kontrolního výboru
3.1 Předseda finančního výboru Mgr. Michal Dobeš předložil návrh členů finančního výboru, a to: Ivana Kapounová
a Ing. Pavel Filka.
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 1.6
ZO schvaluje členy finančního výboru Ivanu Kapounovou a Ing. Pavla Filku.
Výsledek hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 2 – Filka, Juha
Usnesení č. 1.6 schváleno
3.2 Předseda kontrolního výboru Miloslav Křivánek předložil návrh členů kontrolního výboru, a to: Ing. Otakar Nečas
a Tomáš Káňa.
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 1.7
ZO schvaluje členy kontrolního výboru Ing. Otakara Nečase a Tomáše Káňu.
Výsledek hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 2 – Jetelinová, Juha
Usnesení č. 1.7 schváleno
4. Volba členů pořádkové komise a kulturní a sportovní komise, jmenování redakční rady zpravodaje
4.1 Předseda pořádkové komise Jindřich Skácel předložil návrh na členy pořádkové komise a to: Eduard Filka a Bc.
Kateřina Pavelková.
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 1.8
ZO schvaluje členy pořádkové komise Eduarda Filku a Bc. Kateřinu Pavelkovou
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.8 schváleno
4.2 Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Zuzana Černá předložila návrh členů kulturní a sportovní komise
a to: Petr Drápal, Miloslav Křivánek, Mgr. Petra Rychlá a Libor Vejmola
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení 1.9
ZO schvaluje členy kulturní a sportovní komise Petra Drápala, Miloslava Křivánka, Mgr. Petru Rychlou a
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Libora Vejmolu
Výsledek hlasování: pro: 8
Usnesení č. 1.9 schváleno

proti: 0

zdržel se: 1 - Juha

4.3 Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Zuzana Černá předložila návrh na jmenování redakční rady Vranovského zpravodaje ve složení: Mgr. Zuzana Černá, Petr Drápal a Mgr. Petra Rychlá a navrhla, aby zodpovědným
za vydání zpravodaje za OÚ byl místostarosta Mgr. Richard Mach.
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.10 bylo přistoupeno bez diskuze.
Návrh usnesení č. 1.10
ZO schvaluje jmenování redakční rady Vranovského zpravodaje ve složení Mgr. Zuzana Černá, Petr Drápal a
Mgr. Petra Rychlá, za vydání je zodpovědný místostarosta Mgr. Richard Mach.
Výsledek hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 2 – Černá Z., Juha
Usnesení č. 1.10 schváleno
5. Jmenování inventarizační a likvidační komise
5.1 Starostka jmenovala inventarizační komisi k provedení inventur za rok 2010 ve složení:
Předseda: Miloslav Křivánek
Členové: Ivana Veverková a Tomáš Káňa
5.2 Starostka jmenovala členy likvidační komise:
Předseda: Jindřich Skácel
Členové: Bedřich Valášek ml. a Eduard Filka
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.11 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 1.11
ZO schvaluje jmenování inventarizační komise pro provedení inventur za rok 2010 ve složení předseda
Miloslava Křivánka, členové Ivana Veverková a Tomáš Káňa a likvidační komisi ve složení předseda Jindřich
Skácel, členové Bedřich Valášek ml. a Eduard Filka
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.11 schváleno
6. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
6.1 Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 9 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK zahrnujícího
nadstandard pro rok 2011. Cena za nadstandard je 252.100,--Kč, což je o 10.000,--Kč více než v loňském roce.
Ing. Marek Juha předložil návrh na zrušení 2 párů spojů, čímž by došlo k úspoře 100.000,--Kč, jeden spoj v dopoledních hodinách a jeden po poledni s tím, že během dopoledne je dostačující, když bude autobusové spojení
po hodině a půl.
Starostka konstatovala, že bychom šli krok vzad, pokud bychom rušili již zavedené spoje, nadstandard byl požadován
zejména s ohledem na ranní směny a noční příjezdy.
Ing. Marek Juha – nemusí se ubírat v nadstandardu, ale v kterémkoliv jiném spoji.
Mgr. Michal Dobeš – požádal o ujištění, že lze skutečně odebrat kterýkoliv spoj.
Ing. Marek Juha – potvrdil, že ano, a znovu zopakoval, že by mohly být zrušeny určitě dva spoje.
Místostarosta Mgr. Andrea Černá – tato diskuze nemá význam, spoje rušit nechceme, nechejme hlasovat o
protinávrhu.
Starostka – ukončila diskuzi a chtěla nechat hlasovat o protinávrhu, dodatek je nutné uzavřít do konce roku 2010.
Ing. Marek Juha – nechtěl protinávrh, ale chtěl přerušit projednávání bodu.
Starostka – co znamená přerušení, buďto ho stáhneme z programu dnešního veřejného zasedání a necháme hlasovat.
Místostarosta Mgr. Richard Mach – co se vyřeší do příštího zasedání, podaří se nám zjistit vytíženost spojů.
Starostka ukončila diskuzi a dala hlasovat o protinávrhu Marka Juhy, o návrhu usnesení č. 1.12:
Návrh usnesení č. 1.12
ZO schvaluje stažení bodu 6.1 schválení Dodatku č. 9 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
zahrnujícího nadstandard pro rok 2011 pro obec Vranov z programu dnešního veřejného zasedání a sch-
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valuje jeho projednání na příštím veřejném zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 2 – Dobeš, Juha
		
proti: 5 – Černá A, Černá Z, Filka, Jetelinová, Skácel
		
zdržel se: 2 – Mach, Křivánek
Usnesení č. 1.12 neschváleno
Starostka konstatovala, že s ohledem na skutečnost, že protinávrh - usnesení č. 1.12 nebylo schváleno, nechává
hlasovat o původním návrhu usnesení:
Návrh usnesení č. 1.13
ZO schvaluje Dodatek č. 9 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK zahrnujícího nadstandard pro
rok 2011 pro obec Vranov a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 9 s JMK, IČ: 70888337.
Výsledek hlasování: pro: 8
proti: 1 - Juha
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.13 schváleno
6.2 Starostka obce předložila ke schválení smlouvu o poskytnutí mimořádné dotace z JMK pro ZJSDH ve výši
52.744,--Kč na výzbroj a výstroj, jedná se o mimořádnou dotaci na výzbroj a výstroj poničenou při zásadu – likvidace
po vichřici ve dnech 13. a 14. 6. 2010.
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.14 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 1.14
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z JMK pro ZJSDH na výzbroj a výstroj ve výši 52.744,--Kč a
pověřuje starostku podpisem smlouvy s JMK, IČ: 70888337 .
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.14 schváleno
6.3 Starostka předložila Smlouvu o dílo na zajištění zimní údržby pro rok 2010-2011 s panem Tomášem Šebelou.
Jedná se o zajištění zimní údržby pomocí traktoru v období od 30. 11. 2010 do 31. 3. 2011 za 600,--Kč/1 hodina.
Ing. Marek Juha – chtěl doplnit, zda se jedná o konečnou cenu.
Starostka – ano jedná, neboť pan Šebela není plátcem DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.15 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 1.15
ZO schvaluje Smlouvu o dílo, na zajištění zimní údržby pro rok 2010/2011, pomocí traktoru v období od 30.
11. 2010 do 31. 3. 2011 za 600,--Kč/1 hodina, s panem Tomášem Šebelou, IČ: 75519224, není plátce DPH a
pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.15 schváleno
6.4 Starostka předložila Smlouvu o dílo na zajištění zimní údržby s paní Vrbovou Soňou pro rok 2010/2011, za
období od 30. 11. 2010 do 31. 3. 2011, a to za pohotovost ve výši 100,--Kč za 1 den, za pomocné práce na traktoru
při posypu ve výši 100,--Kč/1 hodina a za ostatní práce bez použití traktoru - manuální práce ve výši 150,--Kč/1
hodina.
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.16 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 1.16
ZO schvaluje Smlouvu o dílo, na zajištění zimní údržby pro rok 2010/2011, v období od 30. 11. 2010 do 31. 3.
2011, a to za pohotovost ve výši 100,--Kč za 1 den, za pomocné práce na traktoru při posypu ve výši 100,-Kč/1 hodina a za ostatní práce bez použití traktoru - manuální práce ve výši 150,--Kč/1 hodina, s paní Soňou
Vrbovou, IČ: 74317628, není plátce DPH a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.16 schváleno
6.5 BVK a.s. předložila návrh Dodatku - vodné na rok 2011. Cena za vodné na rok 2011 je 25,51 Kč/m3 bez DPH,
28,06 Kč/m3 včetně 10% DPH, což představuje navýšení o 1,24Kč/m3.
Výše nájemného na rok 2011, které platí BVK Obci Vranov se zvyšuje na 100 tis. Kč za rok, což představuje
navýšení o 10.000,--Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 1.17 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 1.17
ZO schvaluje Dodatek - cenu vodného na rok 2011 ve výši 25,51 Kč/m3 bez DPH, tj. ve výši 28,06 Kč/m3
včetně 10% DPH, a nájemné ve prospěch Obce Vranov ve výši 100.000,--Kč
a pověřuje starostku
podpisem Dodatku ke smlouvě s BVaK, IČ: 46347275.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 1.17 schváleno
7. Závěr
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání.
Ing. Marek Juha – požádal o předkládání materiálů, smluv, kdo co předkládá, ke každému bodu důvodovou zprávu,
proč a co předkladatel navrhuje. Nabídl, že zapůjčí materiály z JMK.
Jeho požadavek rozpoutal vášnivou diskuzi, mezi členy ZO, neboť jak mu odpověděla starostka, všichni členové ZO
veškeré materiály k dnešnímu zasedání obdrželi e.mailem, včetně cenových nabídek. Materiály členové ZO obdrželi
týden před veřejným zasedáním.
Ostatní členové ZO – Skácel, Černá A, Dobeš se podivovali, neboť s ohledem na nové ZO byly veškeré materiály
všem členům ZO předány v předstihu, což nebývalo zvykem.
Starostka ukončila veřejné zasedání v 19:37 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 11. 2010
Zapisovatel:

Andrea Černá

Ověřovatelé:
		

Zuzana Černá		
Miloslav Křivánek		

dne 1. 12. 2010
dne 1. 12. 2010

Starostka:

Kateřina Jetelinová		

dne 1. 12. 2010

Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Blíží se konec roku a tak Vás můžeme seznámit s tím, co jsme v tomto roce udělali.
Koncem února jsme uspořádali tradiční ostatkovou zábavu. Malá účast byla z důvodu jarních
prázdnin. O to víc se sešlo maskovaných účastníků a některé masky byly opravdu originální. Bylo těžké rozhodnout, která maska je nejlepší. Rozhodnutí jsme nechali na nestranné
porotě složené se členů kapely. Třetí místo obsadil manželský pár z 20 let minulého století
Šárka s Lukášem. Druhé byly pirátky s Karibiku Míša s Lenkou. První místo byla popelnice
v podání Standy. Za zmínku stojí trio baculatějších baletek Jarmila, Pavel a Zbyňa. Již
pátý ročník zabíjačky pro členy sboru byl začátkem března u hasičky. Pálení čarodějnic
na sokoláku i přes deštík přišlo navštívit hodně lidí, kteří se rozcházeli nad ránem. Druhý
den se po dlouhých letech obnovila tradice fotbalového utkání mezi ženatými a svobodnými o sud piva. Atraktivní utkání povzbuzovali fanoušci obou táborů v hojném počtu. Po
dlouhém a vyčerpávajícím boji zaslouženě vyhráli ženatí 3 : 2 a nedokázal to ovlivnit ani
zaručeně „ nepodplatitelný rozhodčí “, který prodloužil druhý poločas o 40 minut. Na závěr
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se kopaly pokutové kopy
při kterých opět zvítězili
zkušenější ženáči. Dne
29.května jsme uspořádali
celodenní soutěžení pro
děti pod názvem „Dětské
řádění s hasiči“. Program
byl rozdělen do dvou
etap. Dopoledne byly
zahájeny závody dětí na
kolech v lese kolem sokoláku, které spolupořádala
kulturní komise a my
jsme dbali na bezpečnost
dětí na trati. Závod se jel ve třech kategoriích. Vítězové byli odměněni. Následovalo
občerstvení a doplňková zábava skákací hrad apod. Mezi tím jsme nachystali náročnou
překážkovou dráhu na odpolední program. Po dobrém obědě vyrazily děti na seznámení
s překážkovou dráhou. Původní tři kategorie jsme rozšířili na čtyři, protože i ti nejmenší
dvou letí caparti chtěli závodit. A začali ti nejmenší, které vidět zdolávat barieru vysokou
1,5 m byl opravdový zážitek a museli pomáhat rodiče i dozor u překážek. Pro další kategorie už překážky nebyly takový problém. Vítězům, ale i poraženým byly předány hodnotné ceny. Akce se konala z finanční dotace Jihomoravského kraje.
Výsledky jednotlivých kategorii :
I. caparti				
1. Ondra Dobeš				
2. Ondra Tichý				
3. Verunka Pokorná 			
4. Nikolka Bradáčová

II. školkáči
1. Patrik Macháček
2. Kuba Klimeš
3. Terezka Pokorná

III. školáci
1. Martin Kopecký
2. Zdenda Sáňka
3. Majda Štěpánová

IV. st. školáci
1. Pavel Šebela
2. Marek Musil
3. Viky Štěpánová

			
		
		
		

Červnová vichřice prověřila připravenost a odolnost naší jednotky i techniky. V silném
větru a dešti jsme likvidovali popadané stromy. Část jednotky odklízela spadlé stromy
směrem na Lelekovice a v obci, další se prořezávali silnici směrem na Útěchov. Ráno
jsme se setkali s jednotkami, které postupovali od Brna. Druhý den se dořezávali stromy v obci. Celkem se zúčastnilo 20 + 12 hasičů. Poděkování patří všem, kteří se na
odstranění této kalamity podíleli.
Během roku jsme navštívili naše členy sboru a blahopřáli jim k jejich významných výročích,
Miroslav Křivánek 70 let, Jaroslav Mecerod 70 let, Jiří Skoupý 90 let, Čestmír Žáček 80
let. V září dva naši členi zajišťovali parkování na poutích. Společně s obecním úřadem
jsme pořádali již pátý ročník Vranovské empiády v areálu motokrosu, které se účastní
10
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tříčlenná družstva škol z Brněnska a Blanenska. Této oblíbené akce se účastní každoročně
kolem tři set dětí. Kulturní událost roku byla připravována už od konce prázdnin a hlavně
se těšili malí stárci. Letošní mája byla zase o kousek větší než loni a byla vidět ze širokého
okolí. Průvod stárků vyšel po odtančení Moravské a České besedy před hasičkou za doprovodu občanů Vranova a hostů prošel obcí na spodní konec. Večerní hodovou zábavu
zahájily děti Moravskou besedou a velcí stárci předvedli novodobé taneční kolečko. K tanci
hrála opět Bítešská kapela, která doprovázela stárky i při průvodu obcí. Hody nám opět
spolufinancovala obec. V listopadu naše družstvo bojovalo v soutěži hasičských dovedností o Pohár starosty SH ČMS Brno město a obsadily krásné 4 místo.

Sestava družstva: velitel Michal Vrbňák ,strojník Pavel Dostál, členové: Standa Křivánek,
Milan Kocourek ml. Patrik Holešovský, Vlasta Čermák. V průběhu roku byly výjezdy
na včely, dopravní nehody, rizikové kácení, technické pomoci, zajištění motokrosových
závodů a požárů. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům sboru za jejich vykonanou
práci při zajišťování akcí a chodu sboru. Dále patří poděkování našim sponzorům a těm ,
kteří nám pomáhají při pořádání našich akcí.
Všem občanům přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků.
		
		

Starosta SDH
Miloslav Křivánek

Děkuji všem členům zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů za celoroční údržbu
techniky, opravy a dovybavení vozidel. Dále za aktivní přístup při zdolávání překážek na
výjezdech.
		
Velitel ZJ SDH
			
Libor Holešovský
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Školní zprávy
Podzimní okénko MŠ Vranov
Nový školní rok 2010-2011 v MŠ Vranov jsme zahájili v posledním srpnovém týdnu. Vrátili
se hraví školkáčci a nadšení předškoláci. Nově příchozí děti společně s jejich rodiči měli
možnost zúčastnit se vzdělávání a průběhu dne ve „staré mš“ zvládnout počátek adaptace
v předškolním zařízení.
Základní škola a Mateřská škola Vranov už druhým školním rokem zajišťuje provoz s 2
třídami Mateřské školy Vranov. První třída se nachází v původní budově MŠ. Druhá, nově
vzniklá třída, je zřízena v podkroví Základní školy Vranov k 1. 9. 2009. Nová třída v ZŠ
vzdělává 12 dětí v posledním ročníku MŠ a děti s odloženou školní docházkou. V původní
třídě zůstává 28 dětí od 2,5 let do 5 let.
Obě třídy ve svých vzdělávacích blocích se věnují stejnému tématu, pouze se
liší v náročnosti činností, v předávání informací a v dílčích cílech (děti jsou vedené tak, aby
po tříleté docházce ve školce získaly žádoucí kompetence předškolního dítěte). Hlavním
cílem zůstává všestranný vývoj osobnosti dítěte dle jeho možností s důrazem na upevnění
kladných sociálních a komunikačních kompetencí dětí a vytváření podnětného prostředí v
kolektivu mš.
Rozšiřující aktivity v programu školky nabízí rozvinutí dalších schopností a dovedností dítěte a přispívají k jeho zájmům. Mezi tyto aktivity patří keramický a výtvarný kroužek,
hraní na flétničku, pohybově-taneční kroužek a angličtina pro předškoláky. Pro všechny děti
je zajištěna logopedická péče. Na podzim měla Mš příležitost jezdit na plavecký výcvik do
Blanska se ZŠ Vranov. Každý měsíc za námi přijelo maňáskové divadlo.
Dne 11. září 2010 se nejmenší děti společně se žáky ZŠ Vranov zúčastnili
vystoupení při příležitosti oslavy 20. výročí ZŠ a MŠ Vranov. MŠ si připravila fotogalerii
zachycující předešlé školní roky od roku 1999 v tělocvičně ZŠ Vranov.
V říjnu proběhla tvořivá dílnička s rodiči a dětmi v Mš s názvem „dýňování“. Vyráběli
jsme dýňové skřítky, podzimní lucerničky a zvířátka z brambor a kaštanů. Uskutečnili jsme
exkurzi do Lesní školky Jezírko v Soběšicích. Někteří předškoláci se připojili k večerní
akci ZŠ Vranov s přespáním ve škole.
V listopadu se celá školka loučila s podzimem. Dne 26.11.2010 jsme se vypravili i s rodiči k místnímu krmelci, abychom předali lesním zvířátkům dobroty na zimu. Po
skončení programu jsme se vrátili do školky, kde následovaly herní aktivity k tématu s
přespáním do bílého sobotního rána. Rozloučili jsme se s kamarádem ze Soběšic, který
na rozloučenou pro své kamarády připravil malé pohoštění….
Předvánoční čas přivedl do školky Mikuláše s andělem. Na začátku prosince
se zrealizovala druhá tvořívá dílnička. Zdobili jsme malá dřevěná zrcadélka a perníčky. Z
papíru jsme vytvářeli andělíčky. Obě třídy společně nacvičovaly vánoční besídku, kterou
děti předvedou se žáky ZŠ v Obecním domě. Celá školka se vydá do kostela zdobit
vánoční stromečky. Poslední den v mš před vánočními prázdninami prožijeme rozdáváním
dárečků u stromečku a sdílením radosti z nových hraček.
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Hodonínské sprinty
Plavci z AQUA TEAMU SOKOLA VRANOV se zúčastnili tradičních bazénových závodů na
krátkých tratích ( tratě do 100m) v Hodoníně. Jako jediný oddíl, který na tréninky dojíždí do
bazénu 17km vzdáleného (4x týdně), jsme dosáhli velmi pěkných výsledků. Jonáš Kůra 50m
kraul 1. místo, 100m polohový závod 4. místo Vladimír Sáňka 50m kraul 12. místo, 50m prsa
8.místo, Kateřina Štefulíková 50m prsa 3. místo, 100m polohový závod 5. místo, Barbora
Krčálová 50m prsa 6.místo, 50m znak 9.místo, Matyáš Kůra 25m prsa 3.místo, 25m kraul
2.místo Martin Kopecký 25m prsa 1. místo, 25m kraul 1.místo, Ondřej Meluzín 25m prsa
9.místo, 25m kraul 7.místo Nikola Žilková 25m prsa 5, místo, 25m kraul 5.místo Růžena
Krajčová 25m prsa 8.místo , 25m kraul 7.místo Zdeněk Sáňka 25m kraul 10.místo.
Co nového ve školní kuchyni Vranov ?
Kdo nám vaří? Paní Ludmila Vejmolová a paní Martina Kráčmarová
O vše ostatní se stará paní vedoucí stravování paní Eva Meluzínová, která naši školu i
školku zapojila do projektu „škola plná zdraví“. Tímto projektem se společnosti Bonduelle
se snaží připravit více zeleninových a tím i výživově hodnotných jídel. Děti v mš jsou motivovány věcnými odměnami ve formě nálepek, omalovánek a jiných dárkových předmětů
od této společnosti. Snahou našich kuchařek je připravit chutná, vzhledově a chuťově
lákavá jídla pro všechny naše strávníky.
První polovina školního roku 2010 – 2011
Ve středu 1.září se již po dvacáté slavnostně otevřely dveře naší školy na Vranově. V
tomto jubilejním roce, jsme v nově otevřené podkrovní třídě přivítali jedenáct prvňáčků,
na které se těšily starší spolužáci, protože je znali z předškolního oddělení umístěného ve
školní budově.
Hned v měsíci září jsme prožili oslavy 770tého výročí obce Vranova, kde jsme zazpívali, zatancovali a zahráli pěknou scénku „O vráně“. Poté jsme připravili ve škole den otevřených
dveří a byli mile překvapeni účastí místních občanů, kterým se ve školní budově líbilo a
pochválili i fotografickou výstavu k 20.výročí znovuotevření školy a školky na Vranově.
Dne 24.9.2010 jsme nasedli na kola a jeli si zasoutěžit do Lelekovic - na tradiční Trilek.
Závěr měsíce září patřil již tradičně Vranovské empiádě.
12 / 2010
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LELEKOVICKÝ TRILEK
Tradiční upravený triatlon v Lelekovicích Lelekovický trilek pro děti 3. - 5. ročníků mohl v
letošním roce klidně nést název Ironman, kde si všichni zúčastnění borci sáhli “na dno”
svých sil. Každý dokončivší triatlonista bez rozdílu školy si zaslouží za doběhnutí do cíle
ovace.
O to víc nás těší, že někteří z nás dosáhli i na stupně vítězů. V kategorii 5. ročníků dívek
nenašla přemožitele Pavlína Honková a obsadila 1. místo. V kategorii 3. a 4. ročníků
dívek se umístila Nikola Žilková a Barča Krčálová na perfektním 2. místě. Z chlapců si
zaslouží ocenění zejména Vláďa Sáňka, který na to, že odstartoval z 12ti členné skupiny
jako poslední, se dokázal prodrat až na 5. místo.
Ostatní borci ve složení Jonáš Kůra, Adam Zelenka, Kuba Ostrý, Katka Štefulíková,
Majda Štěpánová, Martin Kopecký, Lukáš Mach a Růženka Krajčová si zaslouží
ocenění a dík za skvělou reprezentaci školy, poněvadž překonávali sami sebe a dokázali,
že jsou také velcí bojovníci :)

Branný závod – VRANOVSKÁ EMPIÁDA
Na konci září se naše škola zúčastnila branného závodu Vranovská empiáda pořádaného
obcí Vranov. Děti 4. a 5. ročníku se staly aktivními závodníky na deštěm promáčené trati.
Zbývající členové školy plnili roli fanoušků, a to znamenitě, zejména v samotném finiši,
kde někteří závodníci za cenu dobrého umístění dobíhali i bez boty, poněvadž jim zůstala
v blátě.
Při samotném běhu musely naše trojčlenné skupiny zdolat polovinu žlebu a přitom plnit
různé úkoly ze zdravovědy, hasiče, zdolávat překážky, házet granátem na přesnost, ... .
Kromě závodu samotného byly pro děti připraveny i jiné doprovodné akce , např.: výjezd
na hasičské plošině, ukázka přistání vrtulníku záchranné služby, … .
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Krojované hody 2.10. byly jako už dříve zpestřeny účastí žáků při tancování besedy.
V pátek 8.10.2010 jsme do školy pozvali všechny bývalé zaměstnance našich školských
zařízení a zavzpomínali na minulá léta prožitá na Vranově.
V pátek 22.10.2010 přišel námi tolik očekávaný den. Škola se rázem změnila na starověký
Egypt a my jsme se dozvěděli o mumiích, pyramidách a jiných zajímavostech starověku.
Dalším pěkným dnem byl 2. listopad, kdy menší děti navštívily Jezírko, a popovídaly si
o lese a jeho tajemství. Starší děti jely večer do Janáčkova divadla na koncert hudební
skupiny 4TET.
Měsíc listopad se již třetím rokem stává měsícem, kdy nás navštěvují studenti Masarykovy
univerzity Brno pod vedením pana Mgr. Jiřího Havla, Ph.D. Myslím, že tato návštěva je pro
studenty MU velmi přínosná.
V posledním měsíci roku 2010 přišel k nám do školy Mikuláš s čertem a po krátkém povídání nám rozdal mikulášské balíčky s ovocem.
Některé úryvky z dětských slohových prací o Mikuláši :
Já a brácha jsme chodili převlečeni za čerty. S Mikulášem a andělem jsme navštěvovali
děti. Přinesli jsme jim sladkosti nebo uhlí. Některé děti se bály, ale nakonec vše dobře
dopadlo. Už se těším na příští rok.                                 
Matýsek Kůra, Vranov
Mikuláš chodí 5.prosince. Mám rád Mikuláše. Když jsem hodný, vždycky mi donese nějaké
dobroty. Bonbóny. Ovoce. A někdy i hračku.                      
Filip Zelinka, Útěchov
Také již pilně nacvičujeme vánoční besídku, na kterou Vás – všechny občany Vranova
- srdečně zveme dne 20.12.2010 v 18.00 hodin do Obecního domu. Rádi bychom Vám
všem popřáli klidné a spokojené prožití svátků vánočních, veselého Silvestra a hodně
úsměvů v novém roce 2011.
Za všechny děti a zaměstnance Zuzana Černá, ředitelka školy Vranov

VRANOVSKÝ TROJBOJ
V sobotu, 4.12. se konal první ročník Vranovského trojboje. Dvanáct týmů z Vranova a
okolí soutěžilo ve třech disciplínách – stolním fotbálku, šipkách a stolním tenisu. Týmy se
sešly v Obecním domě Vranov ve dvě hodiny. Turnaj trval celé odpoledne. Po náročném
soutěžení byly vyhlášeny výsledky vítězů skupin. Postupující ze skupin v soutěžení
pokračovali až do úplného finále. První místo a pohár nakonec získal tým z Jinačovic.
Druhé místo obsadil Martin Majer se spoluhráčem Ondřejem Nedomou a na třetím místě
se umístil Milan Kocourek s Patrikem Holešovským. Ráda bych poděkovala za sponzorské
dary a všem zúčastněným týmům. Doufám, že příští rok se opět sejdeme v minimálně tak
velkém počtu jako letos.
					

Za pořadatele Nela Střítežská
12 / 2010
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TJ Sokol Vranov
Zpráva o činnosti TJ Sokol Vranov za rok 2010
Vážení čtenáři zpravodaje,
V roce 2009 oslavovala Tělocvičná jednota Vranov 90. výročí od založení. Na slavnostní
Valné hromadě konané v únoru 2009, jsme zavzpomínali na začátky a historii činnosti
jednoty. Díky přispění mnoha členů, kteří nám zapůjčili fotografie, dobové upomínkové
předměty, jsme uvedli výstavu k výročí. Po celý rok jsme pořádali různé akce pro děti i
dospělé.
Volejbalový oddíl žen se v roce 2010 opět zúčastnil Přeboru Brněnského kraje, kde jsme
měřily síly s pěti volejbalovými oddíly – Qok A, Qok B, Slovan z Ivančic, Sokol Ostrovačice
a SK Veselka. Díky kombinaci zkušených a mladých hráček jsme se v jarním kole umístily
na 3. místě. Podzimní část přeboru začaly hrát mladé hráčky ve složení Nikola Vrbová,
Jana Skácelová, Lenka Bradáčová, Nela a Klára Střítežská, Simona Valášková, Šárka
Štěrbáčková a Martina Čičatková. Začaly trénovat a výrazně se zlepšily jejich herní dovednosti. Během roku se družstvo zúčastnilo několika turnajů.
Stále nás mrzí, že podmínky pro sportovní vyžití jsou ve Vranově velmi špatné. Chtěli
bychom na hřišti Turisťák vybudovat dětské hřiště pro malé děti s průlezkami a posezením
pro doprovod dětí. Budeme se snažit získat dotace od ČOS nebo Jihomoravského kraje a
zbytek bychom dokryli z peněz, které nám přislíbil starosta obce v roce 2009.
Na závěr děkujeme za pomoc při pořádání akcí i údržbě areálu Turisťák : Učitelům a
žákům základní školy, Petru Kopeckému, Danu Mikulkovi, Františkovi Šustáčkovi, firmě
GUSTO s.r.o., KOBRO s.r.o.
Přejeme Vám klidné a radostné vánoce, pozitivní zprávy a pohodové dny, během celého
roku 2011.
						
Za TJ Sokol Vranov
						
Libuše Hufová

Vranovský žleb 2010
Vážení přátelé motoristického sportu,vážení spoluobčané,
dovolte nám,abychom Vás seznámili s vyhodnocením závodní sezony za rok 2010 v motokrosovém areálu.
Jak jistě příznivci tohoto sportu vědí,vrcholem našeho účinkování bylo uspořádání
mezinárodního závodu MMČR PROFI AUTO IVECO CUP dne 25.7.2010 ve spolupráci s
agenturou FORSAGE Brno.Tento závod byl jedním z šestidílného seriálu a zúčastnilo se
ho 126 jezdců ve třech třídách (OPEN, 125ccm,Veterán), kteří prošli technickou přejímkou.
Sjela se k nám kompletní česká motokrosová špička a ta byla doplněna jezdci ze Sloven16
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ska, Itálie, Francie, Maďarska a Rakouska ( Žerava, Michek,Čepelák,Smola,Richier,Ring
hofer.atd.). Závodu se také zúčastnili jezdci Jihomoravského kraje a jezdci mateřského
klubu AMK Zbrojovky Brno(Malý, Štaud, Machatka ).Přesto, že průběh závodu ovlivnilo
nepříznivé počasí, závodům to neubralo na kvalitě a boje probíhaly až do posledního
kola.Jako pořadatelé jsme byli ohodnoceni na výbornou jak od činovníků,zajišťující celý
seriál,tak od jezdců,kteří byli nadšeni přípravou a charakterem tratě.
Naše organizace se věnuje také závodům na nižší úrovni,kde se snažíme podchytnout začínající jezdecké talenty,ale chceme dát i prostor jezdcům,kteří motokros jezdí
pro radost.Mezi tyto závody jistě patří Meteor Cup, Vysočina MX Cup a Přebor Moravy-ze
všech těchto seriálů měli jezdci možnost vyzkoušet si požitek z jízdy na mistrovské trati ve
Vranově.
Samozřejmostí provozu areálu jsou pravidelné tréninky, sloužící k zvyšování
jezdeckých kvalit jednotlivých jezdců,ale také k získání alespoň části financí,které jsou
potřeba na hrazení provozních nákladů a možnosti dalšího rozvoje areálu.
Jsme si vědomi,že svojí činností působíme v očích mnoha občanů Vranova
negativně ,ale chtěl bych tyto občany ujistit,že naší snahou bude tyto vlivy co nejvíce
eliminovat. V roce 2010 se nám podařilo vybudovat „velín“ pro rozvod vody a částečně
i zakopat potrubí, rozvedené po závodní trati. Další práce, vedoucí k dokončení kompletního zavlažovacího systému, budou pokračovat v roce 2011.Dále jsme na hranicích
pozemků provedli osazení stromků, které by v budoucnu pomohly alespoň částečně snížit
hladinu hluku z motocyklů a prach ze závodní tratě. Největším problémem zůstává získání
dostatečných financí,které by zajistily bezproblémové a hlavně rychlé dokončení stavby.
Možná i touto cestou bych chtěl požádat všechny,kterým osud vranovského areálu není
lhostejný,o jakoukoliv finanční dotaci,která by nám opravdu pomohla.
Součástí naší činnosti se stalo i každoroční pořádání branného závodu pro žáky
základních škol „Vranovská empiáda“.V prostoru Vranovského žlebu byl pod záštitou
starosty obce Vranova uspořádán již 7 ročník branného závodu za účasti 345 žáků,115
družstev z celkem 18 mimobrněnských a brněnských škol.Na této akci se podíleli : Městská
policie Brno,Sbor dobrovolných hasičů z Vranova, Univerzita obrany Brno, Český červený
kříž a AMK Zbrojovka Brno. Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem za zdařilý výsledek
celé akce.
Jako jedna z mála organizací ve Vranově přispíváme finanční částkou do obecní
pokladny a to 20% z vybraných peněz za vstupné, což dělá zhruba 8.000,-Kč za celý rok.
Sazba 20% byla určena zastupitelstvem obce Vranov a jedná se o nejvyšší možnou sazební hranici.
Prostory sportovního areálu také nabízíme pro další zájmové činnosti: mohou se
zde konat např. závody horských kol, orientační běžecké závody, předváděcí akce terénních aut, airsoftové akce, atd..
Pro rok 2011 samozřejmě platí nabídka pro občany obce Vranov, a to, že na
motokrosové závody, které pořádá AMK Zbrojovka Brno mohou po předložení dokladu o
bydlišti ve Vranově přijít zdarma.
Dovolte mně, abych touto cestou poděkoval členům AMK a všem, kteří se na
různých akcích v našem areálu podíleli.
Rád bych také využil příležitosti a popřál občanům obce Vranov příjemné prožití
vánočních svátků a v roce 2011 mnoho zdraví a štěstí.
					

Za AMK: Malý Roman - předseda
12 / 2010
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Závěrem
Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za podporu a důvěru, kterou jste nám v komunálních volbách projevili.
Uděláme vše pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali.
Přejeme Vám klidné a pohodové svátky vánoční, našim nejmenším spoluobčanům hodně
dárků pod stromečkem a Vám všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody
v roce 2011.
				

nově zvolení členové zastupitelstva

Skláním se před patrioty, kteří dělají pro obec něco navíc...
Skláním se před vranovskými patrioty, kteří dělají pro obec svým srdcem něco navíc pro
všechny ostatní. Když přijedou přátelé, zavedu je samozřejmě k Lelkovadlu, ukážu jim
spleť lesních cest v okolí Vranova, Žižkov, Kejlova pole, motokros, klášter a všechna další
zákoutí Vranova. A tak se procházíme a rádi a vždy si tak říkám, že ,,závist,, mých přátel
k životu v této malebné obci vychází z maličkosti, kterou si často neuvědomujeme - Vranov tone v zeleni. Co si však uvědomujeme, jsou nedostatky našeho Vranova. Není jich
mnoho, ale jsou.
Prosím proto všechny patrioty – rodáky i přistěhovalé. Přijďte ve čtvrtek 22.12.2010 na
besedu. Přijďte si popovídat o kladech, záporech, nadějích a možných ohrožení našeho
Vranova. Promyslete si, kde má obec Achilovu patu a v čem máme být na co hrdi?

Zpravodaj po volbách
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první povolební Zpravodaj obce Vranov.
Stal jsem se (spolu s redakční radou) odpovědným za jeho vydávání v naší obci. Změna
číslo 1. Zpravodaj bude opět vycházet jako periodikum obce Vranov a to 4x ročně. Změna
číslo 2. Žádné číslo Zpravodaje nebude propagačním materiálem žádné z politických stran
a hnutí. Jde o Zpravodaj naší obce, placený z rozpočtu naší obce. Změna číslo 3. Vaše
příspěvky do Zpravodaje budou otiskovány i v případě, že s nimi nebude vydavatel (zastupitelstvo obce) souhlasit. Změna číslo 4. Vaše přání, podněty i stížnosti s Vámi budeme
řešit co nejrychleji prostřednictvím Vaší návštěvy na úřadě či korespondencí na emailové
adrese zpravodaj@vranov.cz . Vedle úvodníku paní starostky Kateřiny Jetelinové a rubriky
Občané, bude Zpravodaj obsahovat již tradiční okénka hasičů, Sokola, motokrosu, duchovního centra, školy a školky, úřadu a informace ze sportu, kultury a historie obce.
Věřím, že redakční rada ve složení Zuzana Černá – předsedkyně redakční rady, Petr
Drápal a Petra Rychlá naváže na vše pozitivní v práci předchozí redakční rady, které chci
za její činnost poděkovat.
         Richard Mach
                  zastupitel odpovědný za vydávání Zpravodaje obce Vranov.
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Vranovské děti se baví...

...na Vranovských hodech...

...při oslavách 770 let obce...

...s Mikulášem ve školce.
12 / 2010
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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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