VRANOV

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 4/2002

ÚVODNÍ SLOVO

Komunální volby
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat dle zákona č. 491/2001 Sb a vyhlášky MiV č.
59/2002 Sb ve dnech 1. – 2. listopadu 2002.
V naší obci je jeden volební okrsek.
Volební místnost bude v sále Obecního domu.
Volby se konají v pátek 1. listopadu 14.00 – 22.00 hod
v sobotu 2. listopadu 8.00 – 14.00 hod
Volič musí prokázat svoji totožnost, českou státní příslušnost a trvalé přihlášení
k pobytu v obci a to platným občanským průkazem nebo pasem.
Byl stanoven pověřený obecní úřad Kuřim, kterému volební strany atd. podávají
kandidátní listiny a to do 27. srpna 2002 do 16.00 hod. (prodlouženo do 3. září
2002).
Byl stanoven počet 9 členů zastupitelstva.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (OkVK) je
7 + zapisovatelka.
Volební strany delegují své zástupce do okrskové volební komise do 2. října.
Do 11. října je nutno svolat první zasedání OkVK.
Do 21. září informace starostů obcí o registraci kandidátních listin.
Do 29. října dodání hlasovacích lístků voličům.
Do 30. října do 16.00 hod uzavření stálých seznamů voličů.
Ze závažných – zejména zdravotních – důvodů, může volič požádat OÚ nebo
OkVK, aby mohl volit mimo volební místnost. V takovém případě OkVK vyšle své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Registrační úřad vydá kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obce
osvědčení o zvolení a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva, tj. do 15
dnů od vyhlášení výsledků voleb.
Využijme svého volebního práva a zúčastněme se voleb!
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OÚ INFORMUJE

Veřejné zasedání ZO
III. VZZO se konalo 25.6.2002 za účasti 8 zastupitelů obce (1 omluven)
a 2 občanů.
Na programu mimo stálých bodů bylo:
Řád veřejného pohřebiště obce Vranov.
Školská zařízení v obci jako právní subjekt.
Smlouva o zajištění výstavby komunikace, inženýrských sítí a zprostředkování
prodeje pozemků (Lokalita 5/Bo - Kejlova pole)
IV. VZZO se konalo 27.8.2002 za účasti 8 zastupitelů (1 omluven) a 2 občanů.
Na programu mimo stálých bodů bylo:
Hospodaření obce - úprava č.2 rozpočtu roku 2002.
Příští (poslední) VZZO se bude konat v pondělí 21. října 2002 v 18.00 hod v sále
Obecního domu.
Na programu mimo stálých bodů bude:
Hospodaření obce - úprava č.3 rozpočtu roku 2002.
Plnění programového prohlášení za uplynulé funkční období.
Rozhodnutí o výši poplatku za hrobové místo na veřejném pohřebišti obce
Vranov.
Zveme k hojné účasti !!

Rodinné domy Vranov (lokalita

5/Bo - Kejlova pole)

Zpracována urbanistická studie zástavby firmou PROTIS Brno. Zahrnuje 11 pozemků,
tj. 11 stavebních míst včetně průjezdní komunikace (z Příhonu - s vyústěním na státní
silnici pod Nehybovými) a inženýrských sítí.

Upozornění
V sobotu 19. října bude uskutečněn mobilní svoz drobného nebezpečného
a velkoobjemového odpadu. Bližší informace budou sděleny obvyklým způsobem.
Poznámka: Za I. pololetí t.r. bylo v naší obci v rámci systému sesbíráno a odvezeno
následující množství odpadu (v tunách) např.:
Pneumatiky
Olověné akumulátory
Papír
Sklo
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0,63 Plasty
0,38 Kovy
3,70 Směsný komunální odpad
2,40
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2,00
9,24
28,02

Ve finančním vyjádření (za období 1 – 8.2002) bylo:

Příjmy:

Kč

Poplatky občanů za komunální odpad
Sběr a zpracování druhotných surovin
Sběr a svoz ostatních odpadů

186.770
9.630
10.007

Výdaje:
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů

12.392
109.758

Je třeba dále zdokonalovat systém nakládání s odpady!
RSDr. Karel Holešovský
místostarosta

Případ „Obecní dům“
V obecním televizním infokanále a na veřejném zasedání ZO byly občanům podány
informace o chystané rekonstrukci Obecního domu. Ne všechny domácnosti kabelovou
televizi mají, veřejné zasedání ZO navštěvuje ku své škodě cca 1% dospělých a tak se
nedivme, že vzniká ideální podhoubí pro fámy a zaručeně pravdivé hospodské zprávy.
Využívám proto možností Zpravodaje a podávám následující informace.
V polovině roku 2000 dotazem přes Okresní úřad zjišťovalo Ministerstvo financí na které
budovy Obecních úřadů je vznesen restituční nárok. Protože v té době na budovu OÚ
včetně přilehlých pozemků restituční nárok vznesen byl a soud ještě nerozhodl
o oprávněnosti nároku, zaslala obec ministerstvu komplexní informaci včetně posudku
statika, hygieny a finančních nároků ( 5,8 mil.Kč )vycházejících ze studie komplexní
rekonstrukce OD zpracované fakultou architektury v Brně.
Přestavba OD by řešila umístění OÚ, lékaře, knihovny, pošty a restaurace se sálem
v jednom objektu. Podmińující investicí navíc by ale bylo vybudování nové „ hasičské
zbrojnice „ v prostoru otočky MHD. Finanční nárok jen na ni dle studie zpracované rovněž
fakultou architektury v Brně by byl 10,0 mil.Kč!!!
V únoru 2001 zamítl s konečnou platností Krajský soud v Brně nároky restituenta a potvrdil
vlastnictví budovy OÚ obci, nicméně restituent podal u civilního soudu nový návrh na
určení vlastníka.
Počátkem května tohoto roku dostala obec od ministerstva financí dopis, v němž obci
sděluje, že bylo rozhodnuto poskytnout obci na rekonstrukci budovy OÚ z 6,0 mil.Kč jako
nenávratnou dotaci 4,0 mil.Kč a zároveň požadovalo po obci garanci, že má zajištěny
zbývající 2,0 mil.Kč včetně podání dotazníků, formulářů a zpráv - vše dodat do konce
května.
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ZO i přes „šibeniční“ termín, výše uvedené skutečnosti a informaci, že peníze musí být
vyčerpány a stavba ukončena do konce roku 2002!!!!, k tomu sehnat nejen 2,0 mil.Kč na
OD,ale i další na zbudování nové „Hasičky“ rozhodlo, že do této akce půjde.
Přehnaly se přes nás parlamentní volby, povodně a dle posledních informací úředníků
ministerstva financí dosud není rozhodnuto, zda vzhledem na současnou finanční situaci
státu peníze budou či ne.
Nicméně abychom byli připraveni, nechala obec zpracovat projektovou dokumentaci obou
objektů pro účely stavebního řízení.
Toť v kostce co se týká geneze případu „Obecní dům“ vše, studii, model a další informace
můžete samozřejmě získat na OÚ.
Ing. Otakar Nečas

Starosta

Školství
Rozhodnutím zastupitelstva a dle novely zákona č.564/1990 Sb.o státnísprávě a
samosprávě ve školství v platném znění došlo ke sloučení školských zařízení na Vranově.
Nově vzniklý právní subjekt nese název Základní škola Vranov, okr. Brno venkov. Jeho
součástí se stala Základní škola, Školní družina, Mateřská škola, Školní jídelna.Ředitelkou
vzniklého subjektu je Mgr. Zuzana Černá.
Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ je paní Marie Vernerová a vedoucí stravování paní
Andrea Svítilová.
Provoz MŠ bude ve školním roce 2002 - 2003 denně od 7.00 hod. do 15.45 hod., provoz
ŠD při Základní škole od 7.00 do 8.00, od 12.00 do 15.00 hod.
Denní režim v obou zařízeních lze upravovat dle přání rodičů.
Mimoškolní aktivity při ZŠ Vranov :
1. keramický kroužek
2. vyuka anglického jazyka
3. přípravka závodního plavání
4. vyuka náboženství

1x týdně
1x týdně
2x týdně
1x týdně

Věříme, že školní rok bude úspěšný pro všechny děti i zaměstnance školských zařízení.
Mgr. Zuzana Černá

ředitelka ZŠ

MILITARY SHOW VRANOV 2002
Je na místě informovat o průběhu a o tom jak tato akce konaná v areálu Motokrosu
dopadla. Dění se zúčastnilo na 120 vojáků v historických uniformách z 2.světové
války mezi nimi i francouzi, holanďani, němci a slováci. Dále přivezlo ukázat své plechové
miláčky přes 50 technikářů. AČR zde nasadila na 70 vojáků z útvarů 1.mechanizované
divize.
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Z historické techniky cca 30 kusů, bylo velmi zajímavé si s majiteli popovídat
a prohlédnout např. tank T-34, americké nákladní vozidlo GM, slavné džípy „willys, dodge,
kdf i raritu - vodník“, transportér hakl, techniku 60-tých let. Pastvou pro oči byla účast
„motorkářů“.
AČR představila svoji současnou výzbroj, které vévodil tank T-72, dva typy BVP,
samohybná houfnice „Dana“, protiletadlový kanón a další.
Co se programu týká velice působivá byla páteční bojová ukázka AČR s nasazením
vrtulníku, škoda, že ač byl páteční blok nachystán především jako výukový pro školy, jejich
zájem ku škodě dětí byl malý. Účast cca 250 diváků včetně škol.
Sobotní program který zahrnoval dvojí střetnutí historických vojsk (z východní a západní
fronty), moderní bojovou akci s použitím BVP - předvedla AČR včetně boje z blízka
tzv.“Musado“, sledovalo asi 1200 diváků.
Akce byla přítomnými ať už z řad vojsk či diváků co se týče programu a jeho zajištění
(kromě občerstvení) hodnocena velice vysoko s tím, že předčí obdobné které za sebou
mají již několik ročníků.
Jistě Vás bude zajímat kolik toto vše obec stálo.
Předem nutno říct, že týden před zahájením vypadli dva sponzoři - z očekávaných příjmů
bylo nutno škrtnout 19.000,- a jak výše uvedeno zklamaly školy = výpadek 15.000,-.
Příjem : vstupné
BVK a.s.
Auto Ros
Kuřim
Lelekovice
Celkem

55.700,5.000,7.000,10.000,1.500,79.200,-

Věcný příspěvek poskytla firma van Gansewinkel , obec Česká, ŠLP Křtiny
Výdaje :

Celkem

toalety
ŠLP-nájem
Projekt,povolení PČR
Plakáty, inzerce
Sanitka
Hasiči
Pořádková
Pyrotechnik
Doprava pás.vozidel
Doprava kanonů
Technikáři PHM
Motokros-nájem

9.000,1.000,4.150,5.000,6.000,4.000,1.800,9.000,17.000,6.000,10.000,4.000,76.950,-

Samotný finanční efekt tedy pro obec znamenal 2.250,-. Nic moc, projevil se výpadek
příjmů, jak výše psáno.
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Dle mého názoru je nutno atrakce podobného typu chápat nejen jako přínos do obecní
pokladny, ale zejména jako prezentaci obce a její zviditelnění přesahující nejen
hranice regionu, ale i samotné ČR.
Ing. Otakar Nečas
starosta obce

Kanalizace
Při různých příležitostech byli občané informováni o tom, že obec zpracovala projekt
splaškové kanalizace a bylo zahájeno vodoprávní řízení za účelem získání územního
rozhodnutí.
Pro tento účel požaduje Okresní úřad – odbor životního prostředí souhlas vlastníků
dotčených parcel. Obec proto počátkem prázdnin vlastníkům těchto parcel zaslala
vzorovou smlouvu, s tím, že vlastník pokud souhlasí vrátí 1x podepsanou na OÚ,
v případě připomínek či nejasností se staví na OÚ věc projednat, neboť není
v možnostech našeho úřadu všem dotčeným kopírovat projektovou dokumentaci.
Prosíme proto občany jichž se uvedené týká, aby kontaktovali OÚ a tím mohly být jejich
připomínky objasněny nebo zapracovány do dokumentace.
Celá záležitost je urgentní v tom smyslu, že schvalující orgán tj. okresní úřady končí svoji
činnost k 31.12.2002, obec již v průběhu posledních deseti let vynaložila nemalé úsilí
na vypracování projektu kanalizace a je tedy na místě i s ohledem na novou legislativu
kanalizace se týkající, přípravnou fázi dokončit a získat „ razítko územního rozhodnutí „.
Domníváme se, že toto je i zájmem občanů samotných, neboť stávající odtok splašků
„do potoka“ asi neschvaluje nikdo.
Ing. Otakar Nečas
starosta obce

Z NAŠÍ MINULOSTI
V posledním čísle obecního zpravodaje č.3 bylo mimo jiné popsáno o úspěšném budování
obecních cest (silnic) v létech 1904 – 1909 za starosty pana Eduarda Filky č.p.37.
V roce 1909 je zvolen starostou pan Karel Holešovský č.p.66 a radními pánové Eduard
Filka č.p.37, Karel Meluzín, Václav Holešovský a jiní. Podle knihy pana Vladimíra Beránka
„Historie a památky Vranova“ (1940) byli tito zastupitelé obce ve svých funkcích až do roku
1919 (zřejmě to ovlivnily válečné události 1914 – 1918). V roce 1919 byl za starostu
Vranova zvolen pan Rudolf Svítil a radními Eduard Skřivánek č.p.59 a František
Holešovský č.p.66, Josef Skoupý č.p.59 a František Holešovský. Stalo se však, že pan
R. Svítil již v roce 1920 odstoupil a novým starostou obce se stal dosavadní radní pan
Josef Skoupý.
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Docela zajímavé jsou také údaje za statistiky o počtu obyvatel a domů na Vranově. V roce
1834 je zde 433 obyvatel a 64 domů. V roce 1869 – 544 obyvatel v 75 domech.
Rok 1890 - 516 obyvatel a 85 domů. V roce 1921 je již 583 obyvatel a 111 domů. Konečně
v roce 1930 je v obci již 623 obyvatel a 138 domů.
Právě poslední údaj je zajímavý zvláště tím, že když je porovnáme s letošním rokem, tak
nám vychází, že obec Vranov má méně obyvatel (asi 600), avšak počet domů je takřka
jedenkrát vyšší (261). Největší přírůstek obyvatelstva a domů je v obci zaznamenán
v létech po I.světové válce.
Pravděpodobně v r.1921 – 22 je na Vranově založeno stavební a bytové družstvo, které
započalo se stavbou rodinných domků na „Žižkově“ a jejich výstavba byla ukončena
v r.1928. Již v roce 1929 byla v obci Vranov započata elektrifikace domů, která
je dokončena v r.1930. Velkou zásluhu na ní měl pan profesor Josef Sumec z Brna (bydlel
též na Vranově), m.j. je pochován na starém hřbitově u kostela.
V příštím pokračování se seznámíme jak byly založeny v obci spolky, Sbor dobrovolných
hasičů a TJ Sokol a byla postavena nová škola.
Jaroslav Nedoma st.
kronikář obce

DOPISY ČTENÁŘŮ

Setkání agitky „Máj“
Již tradiční (třetí) setkání bývalých členů agitky „Máj“ – aneb i když nás ubývá přesto nás
bylo více.
Je sobota 8. června (Medarda) 2002 krátce před 15 hodinou a u kulturního (Obecního)
domu, kde je restaurace se již scházejí účastníci této akce. Ne u jedné či jednoho ze
seniorů, kteří jsou už přítomni vyvstávají myšlenky o tom: kolik se nás sejde, kdo
z přicházejících tu přijde poprvé atp. Někteří se venku již zdraví stisknutou pravicí
a s úsměvem na líci i lehkým zachvěním u srdce, neboť někteří se opět ocitli „doma“
ve své obci, ve které prožili své mládí.
I když „zub času“ nás obdařil jiným způsobem i jinými vlastnostmi a my již jsme ve věku,
kterému se říká „stáří“, přesto při zpěvu starých písní, které se nesly sálem jako v chóru,
jsme měli ve svém nitru ten pocit, jako kdybychom tajemně omládli a nás uspokojovala
ona vnitřní radost, že jsme tu spolu
a stejně veselí jako tenkrát před léty. Pan Rudolf Svítil opět všechny společně přivítal,
vzpomněl těch, kteří nás již opustili a hovořil o těch, kteří se omlouvají, děkuje
organizačnímu výboru a již jako první zaznívá znělka agitky „Máj“ – „V nás je síla, v nás
buď mládí…“
Ještě dále než se začíná zpívat – oznamuje provozovatel restaurace, že na jeho mobilní
telefon přišla „esemeska“ až z Tunisu, kterou odeslal pí. Mecerodová (Beranová) Jindra
(kde je na dovolené), že nás všechny účastníky našeho setkání zdraví a přeje příjemné
zážitky. Dále následují písně – v sólovém zpěvu vystoupí (duo) – pí. Jindra Mastná
(Pinková) Jana Růžičková (Svítilová).
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Kolik dalších písní se vlastně odzpívalo, kolik přátelských rozhovorů se mezi námi
odehrálo to nikdo nepočítal, avšak co se dalo spočítat to uvedeme. Takže přítomných žen
bylo 14, mužů 20 – celkem 34 účastníků (v roce 2000 – 1.setkání 29, r.2001 – 2.setkání
26). Z největší dáli přijeli: manželé Mastní – Přeštice u Plzně, Jirka Urbánek z Českých
Budějovic, pí.Valerie Němcová (Větrová) z Prahy.
Nejčastější přítomnost patří jménům: 3x Novák, 3x Vejmola, 2x Nedoma atd. Manželské
páry: Mastní, Novákovi, Křivánkovi, Skoupí. Nejstaršímu účastníkovi (host pan Jiří
Skoupý) bylo 82 let, patronát za ZO měl pan Karel Holešovský (č.p.66, místostarosta
obce). Zřejmě až kolem 22 hodiny se ti nejvytrvalejší účastníci rozcházeli z tohoto třetího
setkání. A jak byli spokojeni? Věřím že moc, protože i tentokrát zazněla píseň
„Za rok se vrátím…“
Zcela určitě to všichni z přítomných mysleli „smrtelně vážně“, aby se opět setkali již na
čtvrtém setkání v roce 2003.
Za účastníky
Jaroslav Nedoma st.

INZERCE
Koupíme pozemek asi do 600 m čtverečních na stavbu malého

rodinného domku
ve Vranově, případně menší RD. Nespěchá. Nabídněte prosím, na tel.
č. 49 25 65 29 denně ráno do 9.30 hod a večer po 20 hod.

Zabezpečte svůj dům proti vykradení!

CORTEX GROUP spol. s.r.o., Bezpečnostní agentura si vás dovoluje
seznámit s programem na ochranu Vašeho majetku vytvořeným pro
lokality Soběšice, Útěchov, Vranov, Lelekovice, Ořešín, Jehnice,
Ivanovice, Česká, Kuřim. Předmětem tohoto programu je ochrana
vašeho majetku prostřednictvím pultu centrální ochrany (PCO),
kombinovaná s fyzickou ostrahou majetku prováděnou formou
revírních hlídek v jednotlivých lokalitách.
Kontakt a info. na Kobližná 2, 602 00 Brno, tel: 05/42218349,
0602 781358, 0604 847 486, 0605 263 856, 0605 263 848
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