Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás při čtení dalšího čísla Vranovského zpravodaje. Od minulého vydání
uplynuly více jak tři měsíce a i přesto, že byla doba dovolených a prázdnin, nezaháleli
jsme a podařilo se nám uskutečnit několik akcí. První bylo otevření dlouho očekávaného
dětského hřiště. Ti z Vás, kteří se přišli 1. září podívat na slavnostní zahájení nového
školního roku, mohli vidět, jak se děti i rodiče na nové hřiště těšili, což potvrzuje i to,
že je každý den hojně navštěvováno.
Další akcí, kterou obec pořádala, byl již 8. ročník Vranovské empiády, branně bezpečnostní
akce pro děti základních škol. Ta letošní se uskutečnila 22.9.2011 v areálu motokrosu
na Vranově. Zúčastnilo se jí přes 300 dětí z 22 základních škol z Brna, Brna - venkova a okresu Blansko. Jedná se o soutěž tříčlenných družstev ve 3 kategoriích a na trati
je umístěno 7 stanovišť, kde závodníci plní různé úkoly. Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se podíleli na úspěšném zajištění tohoto závodu, zejména vranovským hasičům, AMK
Zbrojovka Brno, VSK Universita Brno oddíl atletiky, jakož i dalším, kteří pomohli zabezpečit
jeho hladký průběh (Český červený kříž, Zdravotnická záchranná služba JMK, TJ Sokol
Vranov, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor JMK, Hasičský záchranný sbor - správa
ŽDC, Nadační fond Porta Historia) a rovněž všem sponzorům.
V sobotu 24.9.2011 se
konaly tradiční krojované
hody v naší obci, které
organizuje Sbor dobrovolných hasičů Vranov ve
spolupráci s obcí. Letošní
hody se díky krásnému
počasí a za přispění
stárků a dětí ze základní
školy vydařily.
O nedělích v měsíci září
obec také zajišťovala hladký
průběh vranovských poutí,
tj. zajištění dopravního
značení, parkovacích míst
a pořádku ve spolupráci s
Městskou policií.
Krojovaný průvod na Žižkově
(pokrač. na str. 2)
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Do konce roku bychom chtěli ještě provést slibovanou opravu místní komunikace Pod
Alejí, a započít práce na vybudování chodníku na Žižkov.
Plánujeme také vydání Vranovského kalendáře na rok
2012, který by obsahoval
obrázky a výtvory těch vranovských
občanů,
mající
zájem prezentovat svoje díla.
Vyzývám všechny, kteří by
chtěli přispět do vranovského
kalendáře, aby se přihlásili na
obecním úřadě do 20.10.2011.
Zastupitelstvo obce pak určí
komisi, která provede konečný
výběr prací.
Vážení občané, na závěr bych
Vás chtěla ještě upozornit na
Nové dětské hřiště
rozmístění kontejnerů na biologický odpad, kam můžete ukládat zejména v těchto podzimních měsících odpad ze
zahrad jako je listí a klestí a tím omezit jeho pálení v obci. Pokud se přesto rozhodnete tento odpad na zahradách spalovat, zdůrazňuji, že dle Obecně závazné vyhlášky
je možno pálit pouze suchý rostlinný materiál. Mějte prosím při pálení ohled na ostatní
spoluobčany a snažte se co nejméně zamořovat nepříjemným kouřem náš Vranov.
Přeji hezký podzim
						

Kateřina Jetelinová, starostka

NOVÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY
Spolu se zahájením nového školního roku bylo 1. září v naší obci slavnostně otevřeno
dlouho očekávané místečko pro dětské dovádění. Natěšení školáci, děti ze školky a
rodiče zde společně s paní starostkou přivítali prvňáčky. Magdalénka, Lucinka, Esterka,
Lukášek, Anička, Hanička, Kristýnka, Paťa, Sárka, Zuzanka a Románek si poslechli
písničku na uvítanou od starších dětí a dostali veliký kornout plný dobrot. Přejeme jim
mnoho úspěchů a pěkných chvil ve Vranovské škole.
Od této chvíle bylo houpací hnízdo,
žebříky, lezecké stěny, skluzavka a
další atrakce stále plné. Nejdříve se tu
vydováděla školka a krátce potom i všichni
školáci. Ani odpoledne tu však nebylo
prázdno. Hřiště se rychle stalo místem
veselého řádění dětí a setkávání jejich
maminek. Využívá jej škola, školka i výletníci s dětmi. Jsme velmi rádi. Ve Vranově
něco podobného opravdu chybělo. Velký
dík patří všem, kdo se zasloužili o jeho vybudování.
2
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7. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 25. 8. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu 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: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 19:02 hodin
Ukončení: 19:45 hodin
Účast občanů: 6 (Pernica, Sieglová, Holešovský, Mikušek, Dostálová, Kapounová)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Podání žádosti na zateplení MŠ Vranov
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
Závěr

Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:02 hodin 7. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu pana Miloslava Křivánka a Mgr. Richarda Macha.
K hlasování o návrhu usnesení č. 7.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 7.1
ZO schvaluje program jednání:
1.
Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
2.
Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3.
Podání žádosti na zateplení MŠ Vranov
4.
Schválení smluvních vztahů s dodavateli
5.
Závěr
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu pana Miloslava Křivánka a Mgr. Richarda
Macha.
Výsledek hlasování: Pro: 9		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 7.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Dne 1.9.2011 bude otevřeno dětské hřiště u ZŠ, začátek v 8.00 hodin, budou odeslány pozvánky.
• Od poloviny září budou po obci rozmístěny kontejnery na bioodpad.
• Byla podána žádost o dotaci na Vranovského empíka 2011, který se koná 22. 9. 2011.
• Bude beseda k ÚP obce Vranov – konec září nebo začátek října.
• Je zajištěna organizace poutí - na parkovištích se bude platit dvě neděle.
• Byly rozmístěny dopravní značky – snížení rychlosti na 40 km a dodatková tabule Pozor chodci, při vjezdu a výjezdu
do/z obce Vranov směrem na/ze Šebrova.
• Starostka poděkovala Ing. Juhovi, který nechal upravit okolí u otočky autobusů na spodním konci.
1.2 Rozpočtové opatření - starostka předala slovo předsedovi FV, aby seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2,
které bylo ve finančním výboru projednáno. Předseda FV Mgr. Dobeš sdělil přítomným, že se FV sešel nad rozpočtovým
opatřením č. 2, podrobně se s ním seznámil, jedná se o úpravu položek na straně příjmové i výdajové. Rozpočtové
opatření č. 2, tvoří přílohu tohoto zápisu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 7.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 7.2
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu
Výsledek hlasování: Pro: 9		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 7.2 schváleno.
1.3 Starostka předložila ke schválení Zadávací podmínky pro výběr dodavatele na akci „Oprava chodníku na Žižkov“
z recyklátu a frézovaného asfaltu vč. zhutnění a oboustranných obrub do betonového lože a zadávací podmínky pro
výběr dodavatele na akci „Oprava místní komunikace a vybudování manipulační plochy před ZŠ“. Zadávací podmínky
budou odeslány firmám, které již pro obec Vranov pracovaly a také místním podnikatelům. Realizace akce by měla být
nejpozději do konce roku 2011, splatnost faktury do 60-ti dnů ode dne dokončení díla.
K hlasování o návrhu usnesení č. 7.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 7.3
ZO schvaluje Zadávací podmínky pro výběr dodavatele na akci „Oprava chodníku na Žižkov“ a na akci „Oprava
místní komunikace a vybudování manipulační plochy před ZŠ“, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu
Výsledek hlasování: Pro: 9 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 7.3 schváleno.
1.4 Starostka obce předložila ke schválení Provozní řád dětského hřiště.
K hlasování o návrhu usnesení č. 7.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 7.4
ZO schvaluje Provozní řád dětského hřiště, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 9		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 7.4 schváleno.
1.5 Starostka obce předložila ke schválení žádost SDH Vranov a ZŠ Vranov o příspěvek na hody, které se budou konat
v sobotu dne 24. 9. 2011. Jedná se o požadavek na úhradu zapůjčených krojů.
Ing. Juha – měla by být stanovena maximální částka, která bude za kroje proplacena
Starostka – dobře, faktury budou maximálně do výše 35.000,--Kč.
Poté starostka přistoupila k hlasování o návrhu usnesení č. 7.5:
Návrh usnesení č. 7.5
ZO schvaluje příspěvek na hody pro SDH Vranov a ZŠ Vranov, které se uskuteční v sobotu dne 24. 9. 2011. Na
základě předložené faktury, která bude maximálně do výše 35.000,--Kč, bude proplaceno zapůjčení krojů.
Výsledek hlasování: Pro: 9		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 7.5 schváleno.
1.6 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV přednesl již zprávu o rozpočtovém opatření
č. 2, jiné informace nemá.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV nemá žádnou zprávu.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK se sejde první týden
v září, v sobotu dne 10.9.2011 se uskuteční odložené Dětské řádění s hasiči, připravuje se další číslo zpravodaje. KaSK
bude organizačně připravovat empíka a hody.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK apeluje na občany, aby dávali pozor, neboť
se po Vranově potulují cizí lidé (bezdomovci). Na jednoho potulujícího se člověka musela být přivolána policie, které ho
odvezla. Vyzval občany, aby se nebáli a volali na OÚ nebo přímo na policii. Upozornil na nutnost posekat trávu u domů,
ve kterých nikdo nebydlí. S ohledem na plánovaný chodník na Žižkov, také upozornil na nutnost opravit i druhou stranu,
která je vymletá od vody. Informoval o tom, že v průběhu opravy DD stává velké množství aut na křižovatce a z kopce
dolů, takže je křižovatka nepřehledná a těžko se auta vyhýbají. PK se také zabývala zimní údržbou.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) Ze zastupitelů:
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1. Ing. Juha – odpověď na interpelaci zastupitele Mgr. Richarda Macha z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Vranov – (dne 14. 6. 2011 ve zprávách z regionu na celoplošném kanálu ČT1, jste uvedl ve zcela nesouvisejících souvislostech – reportáž se týkala vnitřních záležitostí ODS Vranov, že Vám vedení obce ubližuje): „ve své interpelaci citujete
výrok redaktora vysílání. Žádné mé vyjádření v této reportáži nezaznělo, i redaktor konstatoval, že jsem se k jím komentované problematice odmítl vyjádřit. Tedy z mé strany, z mých úst, ani na adresu obce Vranov ani na Vás osobně, nebylo
vysloveno v této reportáži ani slovo. Nevidím žádný důvod k tomu, abych se vyjadřoval, nebo komentoval slova, která
zazněla ze strany redaktora vysílání. K tomu se Vám může vyjádřit jen ten, kdo tato slova vyslovil.“
2. Místostarosta Mgr. Mach – poděkoval.
b) Z občanů:
1. Paní Sieglová – nešlo by snížit také rychlost do uličky k rybníku, bývala tam 30 km rychlost.
Odpověď:
Starostka – snížená rychlost nebyla v pasportu, bude se projednávat nový pasport dopravního značení a tyto požadavky
se také zapracují.
Mgr. Dobeš – mohla by se k rybníku udělat obytná zóna.
Starostka – projednáme možnosti.
2. Holešovský – měly by se také dořešit přechody pro chodce, včetně osazení příslušných značek
Odpověď:
Starostka – v rámci projednávání nového pasportu dopravního řešení se bude řešit celý Vranov, projdeme ho a projednají
se s policií a příslušnými orgány možnosti.
Ing. Juha – komunikace v obci nesplňují normy, proto mohou být označena pouze místa pro přechod chodců bez dopravních značek. Je jediné místo, které normu splňuje – nad Škareckými.
Starostka – ano, řekl jsi to přesně, to je jediné místo.
3. Pan Pernica – měli by se informovat občané, neboť chodec neví, že nemá přednost na přechodu, který není označen
dopravní značkou.
Odpověď:
Ing. Juha – není absolutní přednost chodců, tak jako není např. přednost chodce před tramvají, má přednost tramvaj.
Pan Skácel – Vranovem projíždějí auta a motorky100 km rychlostí a není mnohdy šance přejít.
Místostarosta Mgr. Mach – silnice jsou velmi nebezpečné, musíme tlačit na policii.
Starostka – budeme se snažit veškeré požadavky projednat a prosadit do nového pasportu.
4. Pan Pernica – co se bude dělat s vytékající vodou naproti hotelu?
Odpověď:
Starostka – momentálně Vám nedokážu odpovědět, situaci řešíme s majitelem pozemku
5. Pan Pernica – jak říkal pan Skácel, cesta do kopce na Žižkov je podemletá od vody, nešlo by tam nasypat makadam?
Odpověď:
Starostka – budeme řešit se SUS při opravě ulice Pod Alejí nebo při opravě chodníku.
6. Pan Pernica – je možné označení domů čísly Vranova.
Odpověď
Starostka – obec čísla nevydává.
Mgr. Dobeš – podíváme se na možnosti
3. Podání žádosti na zateplení MŠ Vranov
Na podzim (říjen, listopad) bude vyhlášen dotační titul z Operačního programu Životní prostředí - podpora projektů úspor
energie a ochrany ovzduší. V rámci tohoto OP je možno podat žádost na zlepšení energetických vlastností obálky budov,
zateplování obvodových stěn, výměna oken
a rekonstrukce střechy.
Starostka obce předložila nabídku od firmy Eurovision, a.s., IČ: 27691845 na zpracování žádosti a nabídku firmy Pam
Arch s.r.o., IČ: 26289491 na zpracování projektu a energetického auditu. Jednalo by se o zateplení budovy Mateřské školy
Vranov, včetně výměny oken a dveří a opravy a zateplení střechy.
K hlasování o návrhu usnesení č. 7.5 a 7.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 7.5
ZO schvaluje zpracování žádosti za částku ve výši 37.000,--Kč + DPH, na zateplení budovy Mateřské školy Vranov, včetně výměny oken a dveří a opravy a zateplení střechy firmou Eurovision, a.s., IČ: 27691845 a pověřuje
starostku podpisem Smlouvy o dotačním poradenství a vypracováním žádosti o dotaci s firmou Eurovision, a.s.,
IČ: 27691845
Výsledek hlasování: Pro: 9		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 7.5 schváleno.
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USNESENÍ č. 7.6
ZO schvaluje zpracování projektu a energetického auditu za částku ve výši 89.000,--Kč + DPH, na zateplení budovy Mateřské školy Vranov, včetně výměny oken a dveří a opravy a zateplení střechy firmou Pam Arch s.r.o., IČ:
26289491 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo
s firmou Pam Arch s.r.o., IČ: 26289491
Výsledek hlasování: Pro: 9		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 7.6 schváleno.
4. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
4.1 Starostka obce předložila nájemní smlouvu s panem Antonínem Holešovským na pronájem pozemku p.č. 83/1 v k.ú.
Vranov u Brna, pro účely parkování po dobu poutí v září 2011, za nájemné ve výši 5.000,--Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 7.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 7.7
ZO schvaluje nájemní smlouvu s panem Antonínem Holešovským na pronájem pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Vranov
u Brna, pro účely parkování po dobu poutí 2011, za nájemné ve výši 5.000,--Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 0		
zdržel se: 2 Mgr. Dobeš, Mgr. Mach
Usnesení č. 7.7 schváleno.
4.2 Starostka předložila ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou JMP Net, s.r.o. Jedná se o
prodloužení IS v k.ú. Vranov u Brna včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které je uloženo
v povinném pozemku v celkové délce 29,04 m (dále jen „plynárenské zařízení“) na p.č. 416/2 v k.ú. Vranov u Brna, dle
GP číslo 583-56/2009. Jedná se o plynárenské zařízení Na Grunty.
Mgr. Dobeš – jaká je cena za věcné břemeno?
Místostarostka Mgr. Černá – požadovali jsme částku ve výši 1.000,--Kč, je to cena, kterou jsme si odsouhlasili za věcná
břemena.
K hlasování o návrhu usnesení č. 7.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 7.8
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou JMP Net, s.r.o.. Prodloužení IS v k.ú, Vranov u Brna,
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které je uloženo v povinném pozemku v
celkové délce 29,04 m na p.č. 416/2 v k.ú. Vranov u Brna, dle GP č. 583-56/2009 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou JMP Net, s.r.o., IČ: 27689841.
Výsledek hlasování: Pro: 9		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 7.8 schváleno.
4.3 Starostka předložila ke schválení Dodatek ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským
krajem, IČ: 70888337, kterým dochází ke změně rozdělení finančního příspěvku, který zůstává v nezměněné výši - 50,-Kč na jednoho obyvatele za standard.
K hlasování o návrhu usnesení č. 7.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 7.9
ZO schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, IČ:
70888337 a pověřuje starostku podpisem Dodatek ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, IČ: 70888337.
Výsledek hlasování: Pro: 9 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 7.9 schváleno.
5. Závěr
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání a ukončila veřejné zasedání v 19:45
hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 8. 2011
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
		

Mgr. Andrea Černá
Miloslav Křivánek
						
Mgr. Richard Mach			

Starostka:

Ing. Kateřina Jetelinová
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PLÁN PRÁCE 2011
Vážení spoluobčané téměř rok po ustavení nového vedení obce nás někteří z Vás vybízejí
k předložení ,, Programového prohlášení,, pro stávající období. Přiznávám, že žádný takový materiál nemáme dosud připravený, projednaný a schválený. Tento materiál pro sebe
i pro Vás pod názvem Strategický plán rozvoje obce Vranov připravujeme a seznámíme
Vás s ním. Dosud pracujeme podle vlastního materiálu, který se jmenuje jednoduše - Plán
práce na rok 2011.
1. Ustanovení orgánů obce
2. Rozdělení kompetencí jednotlivých zastupitelů
3. Orientace v povinnostech obce vycházejících z předešlých období
4. Stanovení priorit pro rok 2011
- Zajištění dotace pro práce na územním plánu
- Zajištění dotace k vybudování dětského hřiště
- Zajištění dotace pro vybudování chodníku na Grunty
- Pokus o zajištění dalších dotací a grantů na krajské , celostátní a evropské úrovni
- Pokus o zajištění grantů od dalších subjektů
- ,,Psí,, ulička
- Vybudování chodníku na Žižkov
- Úprava a rozšíření parkovací plochy u ZŠ
- Oprava zastávek MHD
- Oprava komunikací v obci
- Zlepšení informovanosti občanů (Zpravodaj, nové www, besedy)
- Zvýšení bezpečnosti na komunikacích
- Péče o čistotu a pořádek
- Podpora spolkového života
- Příprava rozpočtu 2012
- Vytvoření Strategického plánu obce pro období do roku 2014 a dále
1. Pololetí 2011
- Získání dotací (zrealizováno ÚP, chodníky, dětské hřiště (květen)
- Dofinancování rekonstrukce ZŠ (březen)
- Společenské a kulturní akce Oldies party …
- Pochod A.Maška (květen)
- Periodicita Zpravodaje
- Příprava Vranovské Empiády
- Zřízení klubu maminek (duben)
2. Pololetí 2011
- Vybudování dětského hřiště (srpen)
- Zpomalení vjezdu do obce (červenec)
- Zkvalitnění třídění sběru odpadu - kontejnery (září)
- Chodníky Žižkov (říjen – listopad)
- ,,Psí,, ulička,, (říjen – listopad)
- Parkovací plocha u ZŠ (říjen – listopad)
- Cyklo a hasičské závody (září)
- Empiáda – motokros (září)
- Hody (září)
- Beseda k územnímu plánu (říjen)
- Rozpočet na rok 2012
- Zastávky v obci (prosinec)
- Kalendář (prosinec)
- Vranovské vánoce (prosinec)
- Za prvním sněhem na Sthulek (prosinec)			
Richard Mach
10 / 2011

7

Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Tak a máme po prázdninách a dovolených. Letošní léto se moc nevydařilo, ale dohání
to krásné podzimní počasí. Přes prázdniny bývají naše aktivity vždy slabší a užíváme si
dovolených. Koncem července jsme vypomáhali při pořádání mezinárodního Mistrovství
České republiky v motokrosu. Na tomto vrcholu sezony pro AMK Zbrojovku Brno jsme měli
dvě stanoviště na trati a ostatní pomáhali při organizaci v depu a vjezdu na trať. Den před
závodem zapršelo a tak nám počasí ušetřilo práci s kropením trati. Účast 10 členů sboru.
Z důvodu nepříznivého počasí se v květnu neuskutečnilo Dětské řádění s hasiči a byl
vybrán náhradní termín konání akce na 10 září. Všichni doufali, že nám to opět nepokazí
počasí. Dopolední program byl zahájen v 9 hodin
prezentací účastníků na
náročný závod na kolech v
lesích okolo Vranova. Tento závod zaštítila kulturní
komise obce ve spolupráci
se Sokolem. Na dopolední
program bylo připraveno
občerstvení pro závodníky
i doprovod. Když zdolávali
závodníci nástrahy trati
využili jsme čas na přípravu
odpoledního závodu na
překážkové dráze. Všichni
závodníci byli odměněni.
Odpolední program začal
s menším zpožděním, aby
měli děti možnost zajít si na oběd. Závodilo se ve čtyřech věkových kategoriích a nejstarší
byla rozdělena na děvčata a chlapce. Před začátkem závodu si všichni společně prošli
trať a rozhodčí na jednotlivých stanovištích závodníkům předvedli jak co nejlépe zdolat
překážku. Celkem bylo na trati deset překážek, na kterých rozhodčí udělovali trestné
body za nesplnění úkolu. Některé překážky byly náročné nejen pro závodníky, ale i pro
rodičovský doprovod. Kdo nezávodil, mohl se vyřádit ve skákacím hradu, nebo využít
nabídku stánku s občerstvením. Na konci rozhodčí sečetli výsledky a proběhlo vyhlášení
vítězů jednotlivých kategorii. Nejen vítězi, ale všichni závodníci byli odměněni hodnotnými
cenami. Krásné počasí a výborná atmosféra vládly po celý den a domů se odcházelo za
setmění. Poděkování patří sponzorům, kteří financovali ceny nebo poskytli občerstvení
pro závodníky. Děkuji všem, kdo se účastnil Dětského řádění s hasiči a všem pořadatelům
za vzornou přípravu a zajištění všech závodů.
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Miloš Křivánek, starosta SDH
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Výsledková listina - Dětské řádění s hasiči 10.9. 2011
1. kategorie: 3 – 5 let
Vojtěch Tichý 		
Filip Žáček
		
Martin Hájek 		
Olivek Šichtař 		
Jakub Majer 		
Zdenda Klíma 		

4. kategorie: děvčata
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

Viky Štěpánová 		
Kateřina Holzmannová
Romana Kopecká
Malina Štěpánová
Nikol Žilková 		
Jana Kamarádová
Barbora Krčálová
Klára Šichtařová

1. místo
2. místo
3.místo
4. místo
5.místo
6.místo

3. kategorie: chlapci

2. kategorie: děti MŠ
Ondřej Tichý 		
Karolína Holzmannová
Barbora Klimešová
Ondřej Dobeš 		
Anička Kadlecová
Jindra Rychlý 		

Martin Kopecký 		
Lukáš Mach
		
Dominik Ostrý 		
Jirka Jirátko 		
Ondra Rychlý 		
Dominik Balabán

3.kategorie: žáci 1. a 2. třídy
Jakub Klimeš 		
Patrik Macháček 		
Kryštof Dobeš 		
Lukáš Kos 		
Patrik Hájek 		

1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

rozstřel
rozstřel
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1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

1. místo
2. místo
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Školní zprávy

Prázdniny jsou za námi
V letošních prázdninových dnech se nám podařilo v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod hlavičkou EU – peníze školám vybavit naše
třídy interaktivními tabulemi a počítačovou technikou. Nemalý dík patří také rodině Kůrové
a Dobešové, které přispěly k dovybavení dalších učeben počítači.
Všechny děti tak dostanou možnost se zapojit do interaktivní výuky, využívat počítače a internetu při výuce. Také se rozšířila nabídka výukových programů zaměřených na všechny
základní vyučovací předměty od angličtiny počínaje po přírodovědu konče. Věříme, že
se tak otevřely dveře pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti čtenářské a
informační gramotnosti.
Prázdniny jsou za námi a
je tu nový školní rok. Do
naší školky i školy nastoupili
nováčci a spolu s nimi i „
starší mazáci“. Společně se
sžívají, zvykají si jeden na
druhého a očekávají,co nového jim školní rok 2011 / 2012
přinese.Co podzimní přespání
ve škole?Jaképak budou hory
„U Bohouše“ v Karlově? Jak
škola v přírodě?
Tak bychom jim za všechny
zaměstnance škol chtěli popřát
hodně zážitků a příjemné chvilky v našich zařízeních. Ať
se jim líbí hodiny, ve kterých
se dozvídají něco nového,
relaxační povídání s kamarády i chvilky odpočinku. Odpoledne mohou využít spousty
nepovinných a zájmových kroužků. Určitě se těší na oblíbený „ Výtvarníček“, kroužek
plavání, tanců, aerobik, míčových her a neposlední řadě náboženství, které bude v tomto
školním roce učit paní učitelka Mgr. Radka Divišová z Lelekovic.
V červnu 2011 odešla do důchodu dlouholetá zaměstnankyně školy, paní Jaroslava
Holešovská, které bychom rádi poděkovali za práci a hlavně jí popřáli hodně zdraví do
dalších aktivně prožitých let.
Do kolektivu zaměstnanců nám přibyla paní Vladimíra Čermáková, která zajišťuje převoz
a výdej stravy v budově Základní školy.

www.skolavranov.cz
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Vranovská školka pro všechny
Tak zní název školního programu místní školky, na který navazuje vzdělávací
program ZŠ Vranov. Celkové pojetí se opírá o všestranný rozvoj osobnosti dětí, směřuje k
postupnému získávání kompetencí (způsobilosti) a k poznatkům, které rámcově odpovídají
vzdělávacím a životním potřebám předškolního dítěte. Mateřská školka předkládá ucelený
vzdělávací obsah členěný do vzdělávacích témat. Vychází z činností, které dítěti přináší,
rozvíjí či upevňuje schopnosti, dovednosti, postoje i hodnoty. Rozšiřuje jeho poznání tak,
aby skrze praktické, intelektuální a jiné srozumitelné, smysluplné aktivity lépe chápalo svět
kolem sebe, rozumělo jeho dění a využilo tyto zkušenosti v dalším učení a poznání.
Do vranovské školičky přichází celkem 40 dětí. Společenství dětí tvoří kamarádi
z Vranova a z blízkého okolí (Útěchov, Česká). Na začátku školního roku v obou třídách
společně tvoříme, opakujeme a pilujeme pravidla a rituály třídy. Nové děti si prochází
adaptačním obdobím. Každé dítě reaguje jinak na školní prostředí. U některých nováčků se
mohou objevovat potíže s přizpůsobením se i během celého školního roku (postadaptační
projevy). Mezi nejčastější projevy patří pláč, hněv a negativistické postoje vůči školce.
Každé z dětí potřebuje pozornost, láskyplnou podporu a prostor, kde je mu umožněno
vyjádřit se a rozvíjet se. Dítě se učí rozlišovat, co je dobré a co není. Uvědomuje si, že
se nachází v určitém kolektivu, kde získává sociální návyky, rozvíjí se jeho sebevědomí,
je vedeno ke kooperaci, k vzájemnému porozumění, k samostatnosti a ke komunikaci.
Důležitou sociální výbavou je také umět požádat o pomoc (např. pomoc při stavbě kostek,
při půjčování hraček, při oblékání…), jasně formulovat svá přání, ale i umět odmítnout
požadavek.
Okolí školky využíváme k pozorování a k objevování dějů v přírodě. Na podzim a
na jaře pro děti a jejich rodiče připravujeme společné akce a tradiční dílničky. Na Vánoce
a v květnu míváme besídky pro rodiče. S dětmi pořádáme karneval, slavíme svátek
čarodějnic a den dětí. Závěr školního roku trávíme na týdenní školce v přírodě a slavnostně
se loučíme s předškoláky.
V rámci vyučování dětem nabízíme možnost věnovat se výtvarným činnostem (u
předškoláků je to keramika, u nejmenších zase kroužek výtvarníček), rozvíjíme pohybověhudební dovednosti v tanečkách, seznamujeme se s hrou na flétničky, předškolní děti se
začínají učit anglicky, individuálně se věnujeme logopedické péči.
ZŠ Vranov předškolákům poskytuje přípravné hodiny ve škole, umožňuje
zúčastnit se pobytu na horách a na jiných školních akcích …
Na závěr nesmíme opomenout spolupráci školky s rodiči a také hodnocení dětí.
Děti si cení pochvaly. Podstatná je odůvodněná pochvala v jakékoliv formě (od verbální
s různou intenzitou a neverbální např. přikývnutí až po materiální odměnu). Pro vyučující
je nejdůležitější interakce dítě a učitel. Jeho způsob chování a prožívání, jak se dítě cítí
ve školce. Ráda bych, aby byl nový školní rok pro každého šťastný a obohacený o nové
zážitky…

Příspěvek ze Školní jídelny
Prázdniny nám všem utekly jako pára nad hrncem a my už zase vaříme. Pro školku
jsme začaly od 22.8.2011 a škola se k nám přidala letos poprvé již od 1.9.2011.
Mnozí z Vás se v předminulém čísle Vranovského zpravodaje dočetli , že jsme školku
i školu zapojili do projektu společnosti Bonduelle “Škola plná zdraví”. S novým školním
10 / 2011
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rokem v tomto projektu pokračujeme s následujícími soutěžemi a novinkami.
1) nové dárky pro děti do hry Bondíkmánie
2) výtvarné soutěže pro děti o nevšední sportovní zážitek na začátku prázdnin 2012
3) pololetní soutěž pro děti o deset nevšedních zážitkových letů na profesionálním simulátoru akrobatického letounu Z242L na letišti v Praze Letňanech. Tento simulátor je vhodný
pro děti již od 5 let
4) do kuchyně novou knihu „Kuchařka“, která bude vycházet na díly (polévky, saláty,
omáčky, přílohy)
Nejen zdravá výživa, ale i sport je pro naše děti důležitým bodem úspěchu v budování
zdravého životního stylu, na který v dnešní uspěchané době mnoho z nás zapomíná. Projekt “Škola plná zdraví“ si klade za cíl seznámit děti se zdravým životním stylem tak, aby si
tyto návyky osvojily již v raném věku.
Přejeme Vám příjemný start do nového školního roku.
Za zaměstnance školní jídelny Eva Meluzínová

Závody na kolech

V sobotu 10.9.2011 nám počasí umožnilo pořádání odloženého závodu na kolech Vranovem. Na startu se sešlo 24 závodníků, které jsme rozdělili do čtyř kategorií. První kategorii vytvořili nejmenší závodníci společně s rodiči, do druhé kategorie byli zařazeni žáci
z první a druhé třídy, třetí kategorie se složila z žáků do deseti let a poslední závodníci
měli nad deset let a vytyčený okruh jeli dvakrát. Vzhledem k členitosti terénu se všichni
řádně zapotili a spokojeně bez úrazu protli pomyslnou cílovou pásku. Nakonec si všichni
odnesli upomínkový diplom a malou pozornost. Nejrychlejší závodníky z každé kategorie
odměnila starostka obce stříbrným talířem s věnováním. Děkujeme všem rodičům, kteří
obětovali svůj volný čas a na hřiště s dětma přišli. Společně jsme nakonec strávili celý den
a u večerního táboráku si opekli zbývající vuřty a zazpívali u kytary.
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Za KK a TJ Sokol Zuzana Černá
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Výsledková listina závodů na kolech
1. kategorie: děti MŠ a rodiče
1. místo - Jindra Rychlý s tatínkem – čas: 15,40 min.
2. místo – Anička Kadlecová s maminkou – čas: 17,20 min.
3. místo – Ondra Dobeš se strejdou – čas: 25,15 min.
2.kategorie: žáci 1.a 2. třídy
1. místo – Paťa Hájek – čas: 10,57 min.
2. místo – Marťa Dufek – čas: 11,01 min.
3. místo – Paťa Macháček – čas: 11,35 min.
4. místo – Kryštof Dobeš – čas: 12,13 min.
5. místo – Kuba Klimeš – čas: 13,34 min.
3.kategorie: žáci do deseti let
1. místo – Lukin Mach – čas: 9,10 min.
2. místo – Marťa Kopecký – čas: 9,51 min.
3. místo – Ondra Rychlý – čas: 10,10 min.
4. místo – Mates Kůra – čas: 10,37 min.
5. místo – Dominik Balabán – čas: 13,01 min.
6. místo – Dominik Ostrý – čas: 13,20 min.
4.kategorie – dívky a chlapci nad 10 let:
1. místo – Viktorka Štěpánová – čas: 19,31 min.
2. místo – Filip Zeman – čas: 21,04 min.
3. místo – Barča Krčálová – čas: 21,36 min.
4. místo – Eliška Sedláková – čas: 22,55 min.
5. místo – Martin Marša – čas: 24,05 min.
6. místo – Majda Štěpánová – čas: 25,50 min.
7. místo – Janička Kamarádová – čas: 26,45 min.
8. místo – Jirka Jirátko – čas: 28,50 min.
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TJ Sokol Vranov
Milí přátelé sportu,
nový školní rok 2011/2012 už začal a s ním i sportovní aktivity dětí na vranovské škole,
ale já bych se ještě vrátila k roku předešlému – jaru 2011. S dětmi, většina z nich jsou
členy plaveckého oddílu při TJ Sokol Vranov, jsem se potkávala pravidelně jednou týdně
v tělocvičně nebo na hřišti u školy v míčových hrách. Mám na starosti starší žáky-děvčata
a chlapce z 3.-5. třídy. Mladší žáky z 1. a 2. třídy vedla paní Eva Meluzínová z Útěchova.
Hrajeme různé hry s míčem, které mají děti rády, vítězí fotbal a vybíjená, ale když nás bylo
málo, došlo i na badminton a ping-pong. Děti jsou šikovné a díky sportovnímu duchu na
vranovské škole jsou nadšené pro různé pohybové aktivity. Myslím si, že i my jsme něco
natrénovali. V květnu 2011 na Preventan Cupu v Lelekovicích, v turnaji ve vybíjené, děti
vranovské školy obsadily pěkné 3. místo z počtu šesti účastnících se družstev. To potěší.
Tento nový školní rok budeme zase pokračovat v „míčovkách“. Přichází nový potenciálletošních třeťáků. Věřím, že posílí naše řady a bude se jim s námi líbit. Děti mají sport rády
ať už kolektivní nebo individuální, pomáhá jim vyrovnat náročnost učení ve škole. Na hřišti
a v tělocvičně nechají přebytečnou energii, která se někdy nahromadí a dostanou se do
dobré nálady. Občas v zápalu boje dochází k temperamentní výměně názorů, ale i to ke
sportu patří. Pohyb je potřeba pěstovat od mala a po celý život.
Možnost chodit do míčových her v ZŠ Vranov je nabídnuta i pro ostatní děti, které nenavštěvují
vranovskou školu a jsou ve věku 8-11 let. Proto když budete mít zájem, zkuste se přijít
podívat, míčové hry budou tento školní rok 2011/2012 zase ve čtvrtek od 16:00 do 17:00.
Začínáme 20.října 2011. Počet dětí je bohužel limitován naší malou tělocvičnou, což nás
omezuje. Informace najdete i na stránkách školy www.skolavranov.cz.
Těším se na všechny „míčovkáře“,
					

za TJ Sokol Vranov Věra Kopecká.

Dne 2.4.2011 jsme odstartovaly náš volejbal v buchtičkovém turnaji v kuřimské tělocvičně.
Otestovaly jsme nové dresy za které ještě jednou moc děkujeme. Buchtičkový turnaj jsou
dvě soutěže. První soutěž je sportovní-volejbalová a druhá je ochutnávací. V tomto ročníku
se utkalo pět družstev, Veselka, Ostrovačice, dvoje Ivančice a pořádající Vranov. První místo obsadilo družstvo z Ivančic, a za ochutnávací soutěž vyhrály Ostrovačice. Byl to velmi
příjemný den.
Před prázdninami jsme ukončily jarní soutěž, ve které jsme se umístily na pátém místě.
Stále se zdokonalujeme, tak si snad brzy sáhneme i na první místo.
Je po prázdninách a začíná nám podzimní soutěž, ve které je nasazeno sedm týmů. Budeme se prát, abychom se umístily alespoň o jedno nebo o dvě místa dopředu.
Další soutěž co jsme odehrály byla Lelekovská liga a to v namixovaných družstvech čtyři
muži a dvě ženy. Zahrnuje například soutěž o vánočního kapra nebo velikonoční turnaj. V
srpnu jsme odehrály jeden přátelský zápas v Útěchově.
Přejeme Vám pěkně prožité poslední dny tepla.
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OBRAZEM - SUNDÁVÁNÍ VĚŽE KOSTELA
						
							
24. 8. 2011
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Foto: Vanda Štěpánová a Petr Drápal

10 / 2011

15

Farní okénko - podzim 2011
Milí obyvatelé Vranova!
Předminulou neděli – první říjnovou – skončily Vranovské poutě. Září vždycky rychle uběhne, možná právě proto, že se na ně moc těším... Mám ráda začínající podzim, kdy
je na Vranově krásně, i když letos se září podobalo spíše létu. Ale hlavně – přijdou desítky,
nebo stovky poutníků, naše svatyně je plná lidí, kteří přichází děkovat i prosit. Považuji to za
velké privilegium tady žít a sloužit. Soboty a neděle v září patří vždy poutníkům. „Stěhujeme“
se do zákristie kostela, a čekáme na všechny. Za těch pár let je už mnoho kontaktů, lidé
se vracejí jako domů..„Letos jsem tu po 85.“, říká paní, do které bych to ani neřekla, že je jí
86. „Když mi byl rok, přinesla mě maminka v náruči, a potom jsem už nikdy nevynechala.
Nejdřív s babičkou, později sama, pak s
rodinou...“ „Sestři, pamatujete si na mě?
Před pár lety jsem se tu zastavila s tatínkem
na vozíčku, který potřeboval před nástupem
do nemocnice svátost nemocných... Tady
ji přijal... Potom mu amputovali nohu, ale
dodnes je doma a cítí se celkem dobře...a
pozdravuje na Vranov“ „Dík za modlitbu za
syna, uzdravil se!“, říká jedna paní, která
se každý rok vrací... Je to prostě krása, být
blízko lidem, modlit se s nimi i za ně, nést s
nimi náročnost života.
Letos jsme otiskli ve Vranovském
kalendáři článek našeho otce biskupa
Vojtěcha – dovolil nám to... píše krásně o
poutích – určitě by nám dovolil uvést jeho
článek i v tomto Zpravodaji. A tak se dělíme
o tento krásný text:
„Každý má svou Benánii.
Každý člověk má místo, kde se cítí dobře
a ze kterého odchází občerstvený nejen na
duchu, ale i na těle. Pán Ježíš měl Betánii.
Mojí Betánií se stal Vranov u Brna.
Jak to často bývá u mladých lidí, zpočátku
to bylo díky osobě kněze Oldřicha Mifka,
který působil v době mého mládí jako kaplan v mé rodné farnosti. Odtud sice musel na
nátlak StB odejít, ale po několikaletém působení v Brodě nad Dyjí byl přeložen na Vranov.
Díky němu rostlo pro mne i později duchovní kouzlo tohoto poutního místa. Stále víc jsem
vnímal jeho zvláštní hodnotu. Sem přiházejí lidé se svými starostmi a nadějemi, aby se,
vzdáleni hluku světa, zastavili a přemýšleli. A také aby se modlili v blízkosti dívky stojící
před Bohem jako typ člověka toužícího po pravdě, lásce a spravedlnosti. ...Abychom také
nacházeli odvahu postavit se na její místo a zahlédli, jak i skrze nás samé může přicházet
16
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vykoupení do světa, ve kterém žijeme. Vždyť její odpověď: „Hle, jsem služebnice Páně, staň
se mi podle tvého slova“ neznamená pasivní přijetí vůle toho, kterému uvěřila, ale aktivní
spolupráci s jeho záměry. A právě tento její postoj dává orientaci v životě a rozhodování
mnohým návštěvníkům Vranova.
Kdykoliv přijdu na Vranov, silně vnímám toto Mariino tiché „staň se“. Stejně jako pro
ni, stává se i pro mne naplněním postoje lásky k Bohu a bližním, posilou v křížích služby a
zdrojem vnitřní radosti. Zde vždycky roste má touha i odvaha postavit se s ní do jedné řady.
Jestliže má být pouť skutečnou poutí, pak je jejím smyslem osobní setkání s Bohem a s těmi, kteří mu patří. Z nich na prvním místě s Ježíšovou matkou Pannou Marií.
Ona se stala vzorem člověka obráceného k Bohu. Žena, která uvěřila a řekla: Jsem tvá
služebnice, kéž se mi stane podle tvého slova. Její postoj vůči Bohu se stal požehnáním
pro svět, jehož bolesti nesla. Její postoj se stal i naplněním naděje pro mnoho lidí, kteří ji
obklopovali.
A naše poslání je stejné.
Jak často toužíme v uspěchanosti naší doby po blízkosti někoho, kdo dá smysl našim námahám a utrpením, kdo nás povzbudí, abychom se nebáli obejmout kříže svého života.
Někoho, kdo nám důvěryhodně dokáže říct:
Neboj se! Jsi také milované dítě.
Bůh si tě vyvolil.
Chceš-li být silnější než všechno zlo, které tě zavaluje a které je v tobě, postav se před Boha
jako já. Dívej se na mě, budu stát při tobě a jistě to dokážeš.
Každá dobrá pouť je dobou, kdy vycházíme ze své zabydlenosti a únavy, abychom se
občerstvili a otevřeli Božím darům.
Bůh obdaroval mnoho našich předků zcela zvláštními dary a nás obdarovává nejen
zkušeností jejich života, ale stále novým ujištěním, že nás má rád a že nám rád poskytne
stejné dary, abychom mohli proměňovat svět, do kterého nás poslal.
Neposílá nás však do vysněného neskutečného světa, ale do reality, která nás obklopuje
a ve které žijeme s ostatními lidmi. Stromy, jestliže mají přinášet ovoce i v nepříznivých
podmínkách vyprahlosti, musí svými kořeny dosáhnout až hluboko k vodě. Stejně je to i s
námi, kdo máme přinášet ovoce v prostředí, které si dokážeme představit mnohem lepší.
Dosáhneme-li svými kořeny až k vodě, čeho se pak můžeme bát? A pouť je takové natažení
kořenů k vodě.
Hned v prvním žalmu se zpívá: Blaze muži... je jako strom zasazený u vody, ve svůj čas
přináší ovoce, na ovoce tohoto stromu čekají blízcí i vzdálení lidé kolem nás. Toto ovoce má
moc stmelovat naše rodiny i jakákoliv společenství do podoby Božího království.
Přeji vám, abyste na každé pouti skutečně našli zdroj živé vody a přinesli ovoce hodné tohoto
zakořenění.
		
Z knížky o.biskupa Vojtěcha Cikrle: „NE JÁ, ALE TY“
Věřím, že se Vám tento článek líbil tak jako mně... Říkala jsem si, že když člověk žije blízko
něčeho krásného a vzácného, tak je v nebezpečí, že si zvykne a zevšední mu to... A když
někdo přímo na poutním místě bydlí ani si neuvědomuje, jaké má možnosti nebo co by
mu mohlo uniknout. Na druhé straně, když žije někdo ve „společné domácnosti“ s někým
velikým, už pro něho není cizí, ale domácí, a toho se bere zvláštní ohled... tak to my všichni
využijme, moc Vás zvu, přijďte se nadechnout, odpočinout, okusit pokoj a radost, který tu je
na dosah ruky.
				
Za všechny z fary a z Duchovního centra Vám přeji
Boží požehnání a ochranu Matky Boží Vranovské.
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Vaše sestra Zdislava
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Kalendář plánovaných akcí
16.11. 2011 - středa
Vernisáž výstavy dětí z Mateřské a Základní školy Vranov v Obecním domě
25.11. 2011 - pátek
Autobusový výlet do Laa
27.11. 2011 - první adventní neděle
Rozsvícení vánočního stromu, punč paní starostky a doprovodný program
3.12. 2011 - sobota
Mikulášské řádění pro děti i dospělé v Obecním domě
10. prosince - sobota
VRANOV – STUHLECK – VRANOV “Cesta za prvním sněhem”
Kulturní komise obce Vranov si Vás dovoluje pozvat na jednodenní výlet za prvním sněhem. Výlet je
organizován pro lyžaře i nelyžaře. Odjezd 10. 12. v cca 5:30 – návrat ve večerních hodinách. Cena
zájezdu: dospělý 1450Kč, junior 1.350Kč (ročník 1993 – 1996), dítě I 1.050Kč (ročník 1997 – 2005),
dítě II 590Kč (206 a mladší), nelyžaři bez nároku na skipas 590Kč. V ceně zájezdu skipas, doprava
a technický delegát. Pokoušíme se získat i instruktory k dispozici na 2 hodiny. Závazné přihlášky zasílejte na email: obec@vranov.cz do 1.12. 2011. Poplatek za zájezd do téhož data na OÚ v úředních
hodinách. Těšíme se na společný výlet.
V případě převisu poptávky Váš zájem uspokojíme podle pořadí došlých přihlášek, případně zajistíme
větší kapacitu.

19.12. 2011 - pondělí
Vánoční beseda s občany – „ Vranovské kalendáře „
21.12. 2011 - středa
Vánoční akademie dětí z Mateřské a Základní školy
Upřesňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv.
Termíny nejsou garantovány.

Vybíráme nové
logo obce
Kulturní komise Vám
opět představuje další
návrhy na nové logo
Vranova. Autorem je
tentokrát pan Tomáš
Jedlička a návrhů nám
poslal hned několik.
18
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VRANOVŠTÍ PODNIKATELÉ SE PŘEDSTAVUJÍ - I.
mapcom s.r.o.
Vranov 133, 664 32 Vranov
IČO: 277 19 669
tel.: 541 239 548
fax: 541 239 550
tel.: 602 551 366
www.mapcom.cz
info@mapcom.cz

obast podnikaní:
společnost působící na trhu komplexních dodávek
geodetických prací.
Svým zákazníkům nabízíme komplexní řešení v oblasti
inženýrské geodézie, katastru nemovitostí a geografických informačních systémů s důrazem na rychlost,
flexibilitu a individuální přístup.

Martin Pesler - MP Com
Vranov 133, 664 32 Vranov
IČO: 603 57 550
tel.: 541 239 166
tel.: 602 551 366
fax: 541 239 550
www.mpcom.cz
info@mpcom.cz

obast podnikaní:
- dodavky a servis IT (pocitace, servery, tiskarny, tech.
a SW podpora uzivatelu....)
- telekomunikace
- EZS (elktronicke zabezbecovaci systemy budov)
- webhosting, tvorba www prezentaci a aplikaci
- spotřební elektronika (audio, video....)
- nabizime ve Vranove synchronni pripojeni k internetu

Malby - Nátěry Peterka
tel.: 732 520 766
k.peterka@atlas.cz

obast podnikaní:
- malířské a natěračské práce

Pro místní občany sleva
20% za práci

Jitka Knápková, senior poradce - Finanční poradenství
Fincentrum,a.s.
IČO : 879 62 691
jitka.knapkova@fincentrum.com
jitka.knapkova@seznam.cz
tel.: 728 337 552
kancelář: Kollárova 5
Brno - Královo Pole, 612 00

Zabývám se komplexním poradenstvím. Mám 9letou praxi v úvěrování
se specializací na hypotéky z bankovnictví. Mohu být užitečná svojí
poradou v mnoha situacích. Svým klientům nabízím dlouhodobou spolupráci, to znamená, že poskytuji nejenom poradenství při sjednání
produktů, ale starám se o jejich záležitosti i v ponásledném servisu.
Čím bych mohla prospět Vranovským spoluobčanům? Vzhledem k
připravované penzijní reformě, jsem přesvědčená, že poradu v této
věci bude potřebovat každý laik. Už během příštího roku budou mít
všichni občané ČR starší 35let povinnost se rozhodnout, jakou variantu
z třípilířového systému zvolí pro svoji penzi. Naše společnost disponuje
detailními analýzami o ekonomických číslech a zejména nákladech na
budoucí období, což bude mít velký význam při potencionální, budoucí
transformaci některých fondů v nových podmínkách. Proto bych svým
spoluobčanům už dnes doporučila, aby o těchto věcech přemýšleli .
Kancelář Fincentra, kde pracuji nejčastěji, je strategicky velice dobře
dostupná - kousek od Semilasa, cca 100 metrů od zastavky 43 (u pošty
v Kr. Poli). Po vzájemné domluvě je možné potkat se kdekoliv.
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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
Vážení spoluobčané, máte-li akutní zdravotní potíže mimo běžnou pracovní dobu Vašeho praktického
lékaře, POHOTOVOST na území města Brna zajišťuje:
PRO DOSPĚLÉ – Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, pondělí – pátek 17,00 – 7,00 hodin,
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 545538538¨.
PRO DĚTI – Dětská nemocnice, Černopolní Brno, pondělí – pátek 15,30 – 7,00 hodin,
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 532234935
STOMATOLOGIE - Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, pondělí – pátek 17,00 – 7,00 hodin,
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 545538421.
Informace je uveřejněna na Info Vranov

www.vranov.cz
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