Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
poslední letošní číslo vranovského Zpravodaje předznamenává blížící se konec roku a
tedy čas, kdy se ohlížíme za tím prožitým. I já bych chtěla krátce připomenout, co se za
první rok působení nového zastupitelstva podařilo.
Opravily se komunikace po zimě, včetně komunikace Pod Alejí, pracuje se na novém
Územním plánu, na který se podařilo získat dotaci, na silnici směrem na Šebrov byly
osazeny dopravní značky omezující rychlost, zahájily se práce na novém chodníku Na
Grunty, zpevnila a rozšířila se plocha
na parkování před základní školou,
vybudoval se chodník na Žižkov,
z dotací se postavilo chybějící dětské
hřiště u základní školy, byly zřízeny
nové webové stránky obce a opravily
se autobusové zastávky.
Vím, že nás trápí mnoho dalších
problémů, které se budeme postupně
snažit se zastupiteli podle finančních
možností obce řešit ve prospěch Vás,
občanů Vranova.
Blíží se čas nekrásnějších svátků
v roce - Vánoc. Jsem ráda, že se
nám podařilo zahájit předvánoční čas
společným rozsvícením vánočního
stromu a prostřednictvím tohoto
zpravodaje chci poděkovat všem,
kteří se postarali o to, že jsme mohli
prožít krásný podvečer první adventní
neděle.
Vážení občané Vranova, přeji Vám
Vánoce plné radosti a pohody a do
nového roku hlavně hodně zdraví
a štěstí.
Kateřina Jetelinová
starostka obce
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Brněnské vodárny a kanalizace si dovolují popřát
všem svým vranovským zákazníkům veselé Vánoce
a mnoho štěstí, zdraví a pohody v novém roce

VRANOVSKÝ “MAMINEC” a MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Po prázdninách se čtvrtek opět stal pravidelným dnem pro “vranovský klub maminek s
dětmi”. Letošní podzim se vydařil díky slunečnému počasí, tak jsme často trávily s dětmi
venku. Oblíbeným místem se pro naše děti stalo nové hřiště u školy.
Jelikož jsme malé sdružení maminek a samy se podílíme na jeho
samosprávě, tak i program a akce si
přizpůsobujeme dle domluvy, počasí,
ročnímu období, různým svátkům a
celkové nálady....
Jezdíme na výlety mimo Vranov,
využíváme tělocvičnu školy ke sportovním aktivitám, setkáváme se v
zasedací místnosti OÚ, výtvarně
tvoříme v klášteře a nebo jsme pekly
dobroty pro Mikuláše.... Nebráníme
se novým nápadům a podnětům.
Na neděli 4.12. OÚ připravil pro
děti Mikulášskou besídku, která se
za vysoké účasti, ke spokojenosti
všech, nejen těch nejmenších, skvěle
vydařila. Byla tam spousta nových
tváří dětí a jejich rodičů...
...tímto srdečně zveme další maminky
a tatínky s dětmi do 4 let, které se
nechtějí nudit, aby se k nám připojili!
Kontakt: andrea@musilova.eu
Krásné vánoční svátky přeje
vranovský klub maminek
tzv. „maminec“
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8. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 6. 10. 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: 17:33 hodin
Ukončení: 18:19 hodin
Účast občanů: 9 (Vaněk, Vaňková, Jedlička, Jedličková, Vetešník, Vetešníková, Tureček, 		
Turečková, Sieglová a další příchozí - účastnící besedy o územním plánu)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Schválení dodavatele na Opravu chodníku na Žižkov a na Opravu místní komunikace a vybudování manipulační
plochy před ZŠ
4. Schválení dodavatele na Vybudování chodníku Na Grunty
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
6. Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 17:33 hodin 8. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Ing. Marka Juhu a Jindřicha Skácela.		
K hlasování o návrhu usnesení č. 8.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 8.1
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. Schválení dodavatele na Opravu chodníku na Žižkov a na Opravu místní komunikace a vybudování
manipulační plochy před ZŠ
4. Schválení dodavatele na Vybudování chodníku Na Grunty
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
6. Závěr
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu pana Ing. Marka Juhu a pana Jindřicha
Skácela.
Výsledek hlasování: Pro: 9		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 8.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Dne 22. 9. 2011 se konala Vranovská empiáda 2011, které se zúčastnilo 306 dětí.
• V sobotu dne 24. 9. 2011 se konaly tradiční hody.
• Byly zprovozněny nové www. stránky.
• Společnost NOEL vypověděla Smlouvu o provozování televizního kabelového rozvodu, výpovědní lhůta je 6 měsíců,
bude ukončena k 31. 3. 2012.
• Zajišťování nového provozovatele televizního kabelového rozvodu.
• Projednávání zimní údržby.
• Kalendář na rok 2012 – tvorba vranovských občanů, výzva občanům, aby se přihlásili na OÚ a jejich práce mohly být
použity do nového kalendáře.
1.2 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV nemá žádnou zprávu.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se sešel a provedl kontrolu výběrového
řízení na dodavatele akce „Oprava chodníku na Žižkov“ a „Oprava místní komunikace a vybudování manipulační plochy
před ZŠ“, podrobně se zabýval rozborem jednotlivých položek z předložených nabídek. KV se ztotožnil se závěry výběrové
komise (společnost ZEMAKO, s.r.o.).
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c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK předložila plán
akcí do konce roku, pomáhala při přípravě akcí - řádění dětí, hody, empiáda. Nový Zpravodaj vyjde příští týden, závěrka
posledního letošního čísla bude 10. 12. 2011. Do konce roku se plánují akce: výstava dětských prací, lyžařský zájezd na
Stuhleck, výlet do Laa, rozsvěcování stromečku, Mikulášská besídka pro děti i dospělé, vánoční besídka.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK upozorňuje na rozmáhající se krádeže,
apeluje na občany, aby si dávali pozor.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) Ze zastupitelů:
Neměl nikdo žádný příspěvek.
b) Z občanů:
1. Paní Vaňková – městská polici už nejezdí?
Odpověď:
Starostka – ano, jezdí v různou dobu a na zavolání
Skácel – např. jsme je volali, když se po Vranově potulovat zřejmě nadrogovaný pán
Starostka - ano a přijeli rychle
2. Pan Tureček – který chodník se bude dělat směrem na Žižkov, ten co je?
Odpověď:
Starostka – ano, bude se opravovat stávající chodník po pravé straně.
3. Pan Vaněk – jsou nové stránky?
Odpověď:
Starostka – ano máme asi 14 dnů nové www. stránky
Pan Vaněk – místostarosta Mach se zavázal, že budou lepší, aktualizované nejen www stránky ale také „info-kanál“, ale
zatím tomu tak není.
Odpověď:
Místostarosta Mach – ano to je 100% pravda, omlouvám se za to.
4. Ing. Juha – je provedeno vyhodnocení poutí, byly vybírány 2. října poplatky za stánky?
Odpověď:
Starostka – 2. října jsme už poutě nezajišťovali, nebyla sjednána ani policie, ani smlouva s kostelem na pronájem náměstí,
vyhodnocení není zatím uzavřeno, chybí faktury – výdajové, příjmy byly cca 35 tis. Kč, parkovné se vybíralo během 2
poutí.
Ing. Juha – prosím na příštím zasedání předložit ekonomické zhodnocení poutí.
Starostka – ano, samozřejmě.
5. Paní Vetešníková – horní zastávka je smutná
Odpověď:
Startostka – ano, máme nabídku na její opravu
Místostarosta Mach – máme kalkulaci od firmy KOBRO, reálně spočítanou, oprava bude provedena do konce letošního
roku.
6. Paní Vetešníková – jak je to s retardéry od Šebrova a od Útěchova?
Odpověď:
Starostka – je vydané územní rozhodnutí a máme požádáno o stavební povolení, retardéry bude realizovat SUS.
3. Schválení dodavatele na Opravu chodníku na Žižkov a na Opravu místní komunikace a vybudování manipulační
plochy před ZŠ
Dne 12. 9. 2011 proběhlo výběrové řízení dodavatele akce „Oprava chodníku na Žižkov“ a „Oprava místní komunikace a
vybudování manipulační plochy před ZŠ“.
Oprava chodníku na Žižkov:
Společnost		

Cena v Kč vč. DPH

Poznámka		

Antonín Holešovský

218.328,00

Druhá otevřená obálka			

Záruka

Autodoprava Matějka			

Nabídka nedodána			

Termín realizace

Brixton - stavitelství,
200.555,21 bez DPH První otevřená obálka
s.r.o.				
– nesplněné požadavky výzvy			
Jan Havlíček			

Nabídka nedodána			

Macháček				

Nabídka nedodána			

ZEMAKO, s.r.o.
215.198,00
				

Třetí otevřená obálka		
Nejvýhodnější nabídka
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36 měsíců

10 pracovních dnů

Oprava místní komunikace a vybudování manipulační plochy před ZŠ:
Společnost		

Cena v Kč vč. DPH

Poznámka		

Antonín Holešovský

76.135,00		

Druhá otevřená obálka			

Záruka

Autodoprava Matějka			

Nabídka nedodána			

Brixton - stavitelství,
78.825,58 bez DPH
s.r.o.				

První otevřená obálka
– nesplněné požadavky výzvy			

Jan Havlíček			

Nabídka nedodána			

Macháček				

Nabídka nedodána			

ZEMAKO, s.r.o.
75.230,00		
				

Třetí otevřená obálka		
Nejvýhodnější nabídka

36 měsíců

Termín realizace

7 pracovních dnů

Na základě posouzení jednotlivých nabídek vybrala a doporučila hodnotící komise zastupitelstvu ke schválení dodavatele
společnost ZEMAKO, s.r.o.. Starostka předložila na základě výsledků hodnotící komise zastupitelstvu ke schválení dodavatele akce „Oprava chodníku na Žižkov“, za cenu ve výši 215.198,--Kč včetně DPH a akce „Oprava místní komunikace a
vybudování manipulační plochy před ZŠ“, za cenu ve výši 75.230,--Kč včetně DPH, společnost ZEMAKO, s.r.o., se sídlem
Moravany, Bohunická cesta 9, PSČ 664 48, IČ: 25504011.
Ing. Juha – vybrali jste dražší nabídku, pan Holešovský nabídl 7% slevu z ceny díla, která není ve vyhodnocení zahrnuta.
Proběhla diskuse mezi zastupiteli, neboť ve výběrové komisi byli: Černá Andrea, Dobeš Michal, Filka Pavel, Jetelinová
Kateřina a Mach Richard. KV provedl kontrolu výběru dodavatele a také se ztotožnil se závěry výběrové komise.
Ing. Juha – cena nabídnutá panem Holešovským je o 16.500,--Kč (16.577,--Kč) levnější než cena nabídnutá společností
ZEMAKO, s.r.o..
V 17:53 se ze zasedání omluvil Mgr. Michal Dobeš a jednání opustil.
Starostka ukončila diskuzi a chtěla přistoupit k hlasování o návrhu usnesení č. 8.2, Ing. Juha vznesl protinávrh, aby byl schválen dodavatelem „Opravy chodníku na Žižkov“, a dodavatelem „Opravy místní komunikace a vybudování manipulační
plochy před ZŠ“ Antonín Holešovský, neboť jeho cena je dle propočtu Ing. Juhy nejlevnější, v celkové výši 273.851,--Kč.
Starostka nechala hlasovat o protinávrhu usnesení č. 8.2:
USNESENÍ č. 8.2
ZO schvaluje dodavatelem „Opravy chodníku na Žižkov“ a „Opravy místní komunikace a vybudování manipulační
plochy před ZŠ“, společnost Antonín Holešovský za celkovou cenu ve výši 273.851,--Kč, včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 1 - Juha		
proti: 7		
zdržel se: 0
Usnesení č. 8.2 neschváleno.
Vzhledem k tomu, že protinávrh nebyl schválen, nechala starostka hlasovat o návrhu usnesení č. 8.3:
USNESENÍ č. 8.3
ZO schvaluje dodavatele „Opravy chodníku na Žižkov“, za cenu ve výši 215.198,--Kč včetně DPH a dodavatele
„Opravy místní komunikace a vybudování manipulační plochy před ZŠ“, za cenu ve výši 75.230,--Kč včetně DPH,
společnost ZEMAKO, s.r.o., se sídlem Moravany, Bohunická cesta 9, PSČ 664 48, IČ: 25504011 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo se společností ZEMAKO, s.r.o., se sídlem Moravany, Bohunická cesta 9, PSČ
664 48, IČ: 25504011.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 1 - Juha 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 8.3 schváleno.
4. Schválení dodavatele na Vybudování chodníku Na Grunty
Starostka obce předložila ke schválení dodavatele akce „Vybudování chodníku Na Grunty“, Byly předloženy nabídky od
níže uvedených společností. Nejlevnější je společnost Brixton-stavitelství, s.r.o., se sídlem Brno, Chaloupky 171/33, PSČ
624 00, IČ: 26242451, za cenu 546.731,24Kč včetně DPH.
Společnost		

Cena v Kč vč. DPH

MISTERA s.r.o.

764.687,64

ZEMAKO, s.r.o.

644.179,00

Brixton-stavitelství

546.731,24

Poznámka		
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K hlasování o návrhu usnesení č. 8.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 8.4
ZO schvaluje dodavatelem „Vybudování chodníku Na Grunty“, společnost Brixton-stavitelství, s.r.o., se sídlem
Brno, Chaloupky 171/33, PSČ 624 00, IČ: 26242451, za cenu ve výši 546.731,24Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo se společností Brixton-stavitelství, s.r.o., se sídlem Brno, Chaloupky 171/33,
PSČ 624 00, IČ: 26242451.
Výsledek hlasování: Pro: 6 		
proti: 1 - Křivánek		
zdržel se: 1 - Filka
Usnesení č. 8.4 schváleno.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
5.1 Starostka obce předložila ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. JMP/Vranov/02-1/11,
34189/3400305, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemek p.č.
418/3, na kterém je umístěné plynárenské zařízení Reko NTL Vranov – Lelekovická, včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodu, je uloženo v povinném pozemku p.č. 418/3 v celkové délce 7,98 m, rozsah VB je vymezen
GP č. 593-555/2010, ověřeným dne 24. 11. 2010, číslo 56/2010, odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov dne 7. 12. 2010, číslo 3321/2010-703. Jednorázová úhrada za zřízení VB je v
celkové výši 1.600,--Kč. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a souhlasu se zřízením stavby byla schválena na 28.
veřejném zasedání zastupitelstva obce Vranov, usnesením č. 28/5 dne 23. 11. 2009.
K hlasování o návrhu usnesení č. 8.5bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 8.5
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. sml. JMP/Vranov/02-1/11, 34189/3400305, spočívající v
právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemek p.č. 418/3, na
kterém je umístěné plynárenské zařízení Reko NTL Vranov – Lelekovická, včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodu, je uloženo v povinném pozemku p.č. 418/3 v celkové délce 7,98 m, rozsah VB
je vymezen GP č. 593-555/2010, ověřeným dne 24. 11. 2010, číslo 56/2010, odsouhlasený Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov dne 7. 12. 2010, číslo 3321/2010-703 s JMP Net, s.r.o.,
se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 27689841 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. sml. JMP/Vranov/02-1/11, 34189/3400305, JMP Net, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1,
PSČ 657 02, IČ: 27689841 za jednorázovou úhradu za zřízení VB v celkové výši 1.600,--Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 8.5 schváleno.
5.2 Starostka předložila ke schválení od JMK předloženou výši příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2012.
Příspěvek na jednoho obyvatele činí 50,--Kč, celková částka za 716 obyvatel je ve výši 35.800,--Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 8.6 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 8.6
ZO schvaluje výši příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2012. Příspěvek na jednoho obyvatele činí
50,--Kč, celková částka za 716 obyvatel je ve výši 35.800,--Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 8.6 schváleno.
6. Závěr
Ing. Juha – chtěl bych upozornit, že jste schválili dražší zakázku a upřednostnili jste cizí firmu ne vranovskou, hodnotícím
kritériem byla cena, ale vybrali jste dražší.
Pan Křivánek – jak již bylo řečeno, KV kontroloval jednotlivé položky, společnost ZEMAKO, s.r.o. uvádí nepožadované
položky a je levnější než pan Holešovský.
Starostka debatu ukončila a konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání a ukončila veřejné
zasedání v 18:19 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 10. 2011
Zapisovatel: 		
Ověřovatelé:
		
			
Starostka:
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Mgr. Andrea Černá
Ing. Marek Juha
Jindřich Skácel		
Ing. Kateřina Jetelinová		
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9. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 3. 11. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 8
Černá Andrea, Černá Zuzana, Dobeš Michal, Filka Pavel, Jetelinová Kateřina, Křivánek Miloslav, Mach Richard a
Skácel Jindřich.
Omluven: Juha Marek
Zapisuje: Mgr. Andrea Černá
Zahájení: 18:05 hodin
Ukončení: 19:17 hodin
Účast občanů: 3 (Kapounová, Vetešník, Holešovský)
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného mzasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení zimní údržby a schválení Smluv o dílo na zimní údržbu 2011/2012.
4. Schválení inventarizační směrnice, harmonogramu inventarizace a schválení inventarizační komise.
5. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 18:05 hodin 9. veřejné zasedání ZO Vranov. Navrhla
doplnění bodu programu o bod: Schválení smluvních vztahů s dodavateli, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou
a určila ověřovatele zápisu Mgr. Zuzanu Černou a pana Miloslava Křivánka.
K hlasování o návrhu usnesení č. 9.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 9.1
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. Schválení zimní údržby a schválení Smluv o dílo na zimní údržbu 2011/2012.
4. Schválení inventarizační směrnice, harmonogramu inventarizace a schválení inventarizační komise.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
6. Závěr.
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu a Mgr. Zuzanu Černou a pana Miloslava
Křivánka.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 9.1 schváleno
Než starostka přikročila k 1. bodu dnešního programu veřejného zasedání zastupitelstva informovala přítomné,
že proti 8. zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov konaného dne 6. 10. 2011, nebyly žádné
připomínky ani námitky, ale ověřovatel Ing. Marek Juha zápis č. 8 do dnešního dne, jako určený a schválený
ověřovatel, neověřil. Starostka nechala schválit 8. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov.
K hlasování o návrhu usnesení č. 9.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
ZO schvaluje 8. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov konaného dne 6. 10. 2011 .
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 9.2 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Kalendář na rok 2012 – tvorba vranovských občanů, výzva občanům, aby se přihlásili na OÚ a jejich práce mohly
být použity do nového kalendáře. Kalendář bude zpracovávat pan Andrej Bielak.
• Byla provedena oprava poškozené místní komunikace v ulici Pod Alejí.
• Vyúčtování poutí 2011 – 4 poutě, 2x zajištění parkování, vyúčtování poutí tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
• Kabelová televize – společnost NOEL dodala podklady nutné k výběru nového provozovatele kabelové televize,
budou probíhat jednání.
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1.2 Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2011, které včetně komentáře, tvoří přílohu č. 1 tohoto
zápisu. Mgr. Dobeš za finanční výbor doplnil, že FV byl s rozpočtovým opatřením seznámen a souhlasí s jeho schválením,
tak jak bylo starostkou navrženo.
Jedná se o úpravy – přesuny mezi jednotlivými položkami na straně příjmové i výdajové, dle skutečnosti k 30. 9. 2011.
Rozpočtové opatření č. 3, tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 9.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 9.3
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 9.3 schváleno.
1.3 Starostka předložila ke schválení Zásady pro udělování čestného občanství Obce Vranov, navržené místostarostou
Mgr. Machem, kterému předala slovo, aby seznámil přítomné s navrhovanými zásadami. Zásady pro udělování čestného
občanství Obce Vranov tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Mgr. Mach seznámil přítomné se zásadami a před hlasováním
o zásadách ještě navrhl udělit čestné občanství Obce Vranov Prof. MUDr. Janu Černému, CSc.. Seznámil přítomné se
životopisem prof. Černého, s jeho pracovními úspěchy i s jeho osobním vztahem k Vranovu.
Starostka přikročila k hlasování o návrhu usnesení č. 9.4 a č. 9.5, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 9.4
ZO schvaluje Zásady pro udělování čestného občanství Obce Vranov, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 9.4 schváleno.
a
Návrh usnesení č. 9.5
ZO schvaluje udělit čestné občanství Obce Vranov Prof. MUDr. Janu Černému, CSc..
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1 – Černá Andrea
Usnesení č. 9.5 schváleno.
1.4 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV se sešel nad již zmiňovaným rozpočtovým
opatřením č. 3. Do konce roku se sejde na přípravě rozpočtu pro rok 2012, aby mohl být do konce roku schválený.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV nemá žádnou zprávu, bude pracovat na
inventarizaci majetku.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK nemá zprávu, s
činností do konce roku seznámila na minulém zasedání a program byl již také zveřejněn ve Zpravodaji.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK upozornila na nutnost upozornit majitele
aut parkujících na komunikaci, že se blíží zima a bude zajišťována údržba, ať schovají auta. Dále upozornil na 3 kamery
umístěné před RD na Žižkově, které monitorují silnici.
Proběhla diskuze mezi zastupiteli:
Mgr. Dobeš – kamery by měly být nainstalovány ve sklonu monitorujícím pouze vlastní nemovitosti, pokud tomu tak není,
tak existují i další možnosti monitorování okolí, které nezjistíme.
Pan Skácel – mělo by se s tím něco udělat, kamery by měly být odstraněny.
Mgr. Mach – paní starostka a Mgr. Černá Z., by měly poděkovat za pěkné lavičky a při té příležitosti zjistit sklon kamer.
Starostka diskuzi ukončila s tím, že zjistí sklon kamer.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) Ze zastupitelů:
Nikdo neměl žádný příspěvek.
b) Z občanů:
1. Paní Kapounová – máte už traktor?
Odpověď:
Starostka – ano, zimní údržba je zajištěna, bude v samostatném navazujícím bodě.
2. Pan Vetešník – co se týká společnosti NOEL – co poptáváte?
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Odpověď:
Starostka – zařízení je naše, ale na provozování musí mít provozovatel licenci, NOEL je z Hodonína, proto je s nimi
špatná spolupráce, neboť jim se provozování ve Vranově nevyplácí. Máme 6-ti měsíční výpovědní lhůtu, ve které musíme
zajistit nového provozovatele kabelové televize.
3. Pan Vetešník – nabídky od NOELU byly špatné, hovořil s nimi, poptával internet, co poptáváte – kompletní nabídku
služeb?
Odpověď:
Starostka - máme asi 76 uzavřených smluv na kabelovou televizi, od společnosti NOEL jsme poptávali také internet, ale
náklady byly ve výši cca 500 tis. Kč, což je velká investice.
4. Pan Vetešník – projednejte možnosti znovu, ať zainventuje společnost – provozovatel, určitě by byl mezi lidmi zájem.
Odpověď:
Mgr. Dobeš – uvidíme z předložených nabídek a podle zájmu občanů.
Starostka – obdržela jsem informaci, že bude bezdrátový internet vedený do Lomu, společnost má v úmyslu oslovit i
občany, zda budou mít zájem o bezdrátový internet.
5. Pan Holešovský – všiml jsem si ve Zpravodaji plánu práce, rok je dlouhá doba, je potřeba informovat co se udělalo
a zúčtovat, předal jsem podněty a náměty. Ordinace MUDr. Pospíšila končí, změnilo se něco, starší lidé nebudou mít
zajištěného lékaře, je sice svobodná volba lékaře, ale našim záměrem bylo, aby byl lékař ve Vranově.
Odpověď:
Starostka – podíváme se na smlouvu s MUDr. Pospíšilem a pokusíme se s ním dohodnout. Mladý pan MUDr. Pospíšil na
Vranově ordinovat nechce a MUDr. Zdeněk Pospíšil chtěl skončit už v loňském roce, budeme s ním jednat.
Mgr. Dobeš - občané mají možnost volby lékaře, je zajištěna dobrá dopravní napojenost, což dříve nebylo.
Starostka – doplnila – v loňském roce jsme MUDr. Pospíšila přemluvili, ve skutečnosti ve Vranově předepisuje většinou
pouze léky, k odběrům apod. se musí jet do ordinace v Lelekovicích.
5. Pan Skácel – jak funguje pošta, každý týden chodí někdo jiný, nezná Vranov a většinou jsou ve schránce dopisy patřící
někomu jinému.
Odpověď:
Starostka – ano o tom víme, je nastavený nový systém pošt, doručovatel roznáší poštu v Kuřimi, na Podlesí a ve Vranově.
Na poštu ve Vranově nemá přístup. Jsme rádi, že zde zatím máme poštu.
Nikdo další neměl nic nového do diskuze, proto starostka přikročila k 3. bodu.
3. Schválení zimní údržby a schválení Smluv o dílo na zimní údržbu 2011/2012
3.1 Starostka předložila ke schválení Smlouvu o dílo na zajištění zimní údržby s paní Vrbovou Soňou pro rok 2011/2012,
na období od 4. 11. 2011 do 31. 3. 2012, a to ve výši 150,--Kč/1 hodina za manuální práce.
Před hlasováním se Mgr. Dobeš zeptal, kdo a jakým způsobem kontroluje odpracované hodiny. Starostka odpověděla,
že ona kontroluje a schvaluje práce a odpracované hodiny.
Starostka přistoupila k hlasování o návrhu usnesení č. 9.6:
Návrh usnesení č. 9.6
ZO schvaluje Smlouvu o dílo, na zajištění zimní údržby pro rok 2011/2012, v období
od 4. 11. 2011 do
31. 3. 2012, za manuální práce ve výši 150,--Kč/1 hodina, s paní Soňou Vrbovou, IČ: 74317628, není plátce DPH a
pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo s paní Soňou Vrbovou, IČ: 74317628.
Výsledek hlasování: Pro: 8
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 9.6 schváleno.
3.2 Starostka informovala o tom, že proběhl výběr dodavatele zimní údržby 2011/2012. Osloveny byly společnosti:
Společnost		

Cena v Kč vč. DPH		

Poznámka		

15.500,--Kč – paušál - měsíční
1.250,--Kč – jednotlivý výjezd

v ceně zahrnuto vše, včetně posypového
materiálu, nesolí

4.000,--Kč – paušál – měsíční
800,--Kč – hodinová sazba
nebo 300,--Kč – km sazba pluhová
400,--Kč – km sazba posyp

v ceně není zahrnuta cena za sůl
– cca 3.000,--Kč/tuna a dojezd z Kuřimi do
Vranova a zpět 18,--Kč/km

Lesy města Brna, a.s.

bez paušálu
680,--Kč – hodinová sazba
633,--Kč/tuna – posypový materiál

posypový materiál je fakturován samostatně

SITA CZ a.s.

5.000,--Kč – paušál
1.000,--Kč – km sazba

v ceně zahrnuto vše

CHEMAR plus, s.r.o.
Centrum technických služeb
Kuřim, s.r.o.
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CHEMAR (Ing. Pavelka) zajišťuje údržbu v Útěchově, Centrum technických služeb Kuřim v České a Lelekovicích, Lesy
města Brna na Lipůvce, ve Svinošicích a v Šebrově, SITA je brněnská společnost.
Na základě posouzení jednotlivých nabídek je cenově nejvýhodnější nabídka obchodní společnosti Lesy města Brna, a.s.,
se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356.
K hlasování o návrhu usnesení č. 9.7 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 9.7
ZO schvaluje dodavatelem zimní údržby na rok 2011/2012 obchodní společnost Lesy města Brna, a.s., se sídlem
Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356, za částku ve výši 680,--Kč/1hodina bez DPH a za posypový
materiál částku ve výši 633,--Kč/tuna bez DPH a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo se společností Lesy
města Brna, a.s., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 9.7 schváleno.
4. Schválení inventarizační směrnice, harmonogramu inventarizace a schválení inventarizační komise
Starostka obce předložila ke schválení Směrnici pro provedení inventarizace č. 1/2011, která nahrazuje směrnici č. 3/2010
pro provedení inventarizace, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 – Plán inventarizace. Inventarizační komise je ve složení:
Křivánek Miloslav, Káňa Tomáš, Veverková Ivana a Skácel Jindřich.
K hlasování o návrhu usnesení č. 9.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 9.8
ZO schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace č. 1/2011, která nahrazuje směrnici č. 3/2010 pro provedení
inventarizace, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 – Plán inventarizace.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 9.8 schváleno.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli
5.1 Starostka obce předložila ke schválení Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu, odběrné místo:
27ZG600Z0020851C, kterým dochází ke změně způsobu určení ceny – se stanoví ceníkem produktové řady RWE plyn
Benefit a ke změně délky platnosti Smlouvy – neoznámí-li smluvní strana nejpozději 20 dnů před ukončením doby trvání
smlouvy, že trvá na ukončení smlouvy, prodlužuje se doba trvání smlouvy opakovaně vždy o 24 měsíců.
K hlasování o návrhu usnesení č. 9.9 bylo přistoupeno s diskuzí:
Mgr. Dobeš – o jaké změny se jedná, vyplatí se nám změna?
Místostarostka Mgr. Černá – jedná se o změny v délce platnosti smlouvy – na dobu určitou na 2 roky a na určení ceny dle
ceníku produktové řady.
Proběhla diskuze o možnosti zvyšování cen, o výhodnosti nebo nevýhodnosti uzavřít smlouvu na dobu určitou za určenou
cenu.
Starostka – ukázala navržený dodatek, pokud ho neschválíme, tak platí původní ujednání.
Mgr. Dobeš – je pravda, že ceny mají být vyšší, uvidíme.
Starostka nechala hlasovat o usnesení č. 9.9:
USNESENÍ č. 9.9
ZO schvaluje Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu, kterým dochází ke změně způsobu
určení ceny a ke změně délky platnosti Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s Jihomoravskou plynárenskou, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 49970607 a pověřuje starostku podpisem Dodatku
ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu s Jihomoravskou plynárenskou, a.s., se sídlem Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, IČ: 49970607.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 9.9 schváleno.
5.2 Starostka předložila ke schválení Smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby se společností MK – mont illuminations
s.r.o., se sídlem Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 25424769, ve výši 8.500,--Kč bez DPH za 1 sadu, navrhuje
3 sady, tj. 25.500,--Kč bez DPH, vzor B - střední. Smlouva bude na 5 let, letošní výzdoba bude zdarma.
K hlasování o návrhu usnesení č. 9.10 bylo přistoupeno bez diskuze:
USNESENÍ č. 9.10
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby se společností MK – mont illuminations s.r.o., se sídlem
Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 25424769, ve výši
25.500,--Kč za 3 sady, vzor B, na dobu určitou 5 let a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o nájmu světelné
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vánoční výzdoby se společností MK – mont illuminations s.r.o., se sídlem Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad
Ohří, IČ: 25424769.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 9.10 schváleno.
5.3 Starostka předložila ke schválení světelnou vánoční výzdobu stromu, částka nepřesáhne 40.000,--Kč bez DPH. Nasvícen bude kaštan u Obecního domu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 9.11 bylo přistoupeno s diskuzí:
Mgr. Dobeš – měli bychom si vyžádat vizualizaci, jak bude světelná výzdoba vypadat.
Starostka – ano domluvím se s nimi, budou nasvícené větve, máme zjištěné, že to půjde, výzdobu
koupíme a nainstalovanou ji na stromě necháme.
USNESENÍ č. 9.11
ZO schvaluje světelnou vánoční výzdobu stromu, částka nepřesáhne 40.000,---Kč bez DPH
starostku zajištěním světelné vánoční výzdoby stromu.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 9.11 schváleno.

a pověřuje

Starostka doplnila, že rozsvěcení stromu proběhne první adventní neděli, tj. 27. 11. 2011.
6. Závěr
Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaký podnět.
Pan Vetešník – vám se to nezdá šílené, výzdoba je legrační, proč kaštan.
Proběhla diskuze:
Starostka – to je Váš názor.
Mgr. Dobeš – v Brně i ve Vídni jsou nasvícené také listnaté stromy.
Pan Vetešník - nelíbí se mi to.
Pan Holešovský – je to špatné rozhodnutí, jsou zde i smrky např. pod kostelem
Pan Křivánek – odpověděl panu Holešovskému: za Vás byl nejhezčí strom skácen.
Starostka diskuzi ukončila, s tím, že každý má jiný názor a uvidíme, jestli se bude výzdoba líbit, konstatovala, že byl
vyčerpán program dnešního veřejného zasedání a ukončila veřejné zasedání v 19:17 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 11. 2011
Zapisovatel:

Mgr. Andrea Černá

Ověřovatelé:
		

Mgr. Zuzana Černá		
Miloslav Křivánek		

Starostka:

Ing. Kateřina Jetelinová

					

Všechny potřebné
informace o obci a dění
v ní nyní najdete na
nových www stránkách.

www.vranov.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
Hned po prázdninách začali stárci intenzivně nacvičovat na hody a zjistilo se,
že nikdo neobjednal kroje. V půjčovně, kam obvykle jezdíme pro kroje, bylo vše zadané,
ale ochotná paní nám dala několik typů na konkurenci, kde bychom mohli uspět. Po pár
telefonátech a troše štěstí byly kroje sehnány.
Jako spolupořadatelé jsme připravili trať na 8. ročníku Vranovské empiády konané v
areálu motokrosu. Deštěm promáčenou trať bylo velice náročné připravit pro závodníky.
Proto se trať stala největší překážkou pro závodící děti. Při hodně velké účasti a náročnosti
se nikomu nic nepřihodilo. Program byl zakončen vyhlášením nejlepších. V doprovodném programu náš sbor předvedl ukázku hašení hořícího vozidla, Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského kraje připravil pro děti lanovku na spouštění zachraňovaných
osob a Hasičský záchranný sbor – Správa železničních dopravních cest provedl ukázku
vyproštění osoby z havarovaného vozidla pomocí vyprošťovacího zařízení. Pro obec
jsme zajistili jednu pouť na parkovišti.

Hody začaly opět v dopoledních hodinách zvaním občanům na hody. Po celý den bylo
krásné slunečné počasí a sešlo se hodně obdivovatelů této tradice při tancování besedy
před hasičskou zbrojnicí. Průvod stárků se vydal odpoledne obcí v doprovodu asi 60 lidí.
Obcí prošel průvod za hudebního doprovodu Bítešské kapely, která hrála i na večerní
hodové zábavě. Do večera všichni stárci vydrželi (i mája) a tombola díky sponzorským
darům byla nezvykle bohatá. Děkuji malým i velkým stárkům za hezké hody.
Koncem října se konala soutěž v hasičské dovednosti a naše družstvo se umístilo na 3
místě. V půlce listopadu se konalo kácení a úklid máje, kterou nám věnoval výherce.
Vyjeli jsme také k několika požárům a to na požár chaty mezi Českou a Lelekovicemi 4 hasiči. Požár dvorního traktu rodinného domu v Lelekovicích 7 hasičů.
Na 15.leden máme naplánovanou výroční valnou hromadu sboru, kde budeme hodnotit
činnost za uplynulý rok.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů na Vranově přeji Všem spoluobčanům klidné prožití
Vánočních svátků a dětem hodně krásných dárků pod stromečkem.
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Miloš Křivánek, starosta SDH
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Školní zprávy

Výstava našich šikovných dětí
V předvečer státního svátku 17. listopadu se mnozí z Vás přišli podívat do Obecního
domu na výstavu výtvarných prací dětí ze školy i školky.
Na slavnostním zahájení neboli vernisáži se sešlo velké množství zvědavých návštěvníků.
Děti si s panem učitelem připravili skvělé uvítání písničkou ve zhasnutém sále při svíčkách.
Po krátkém uvedení výstavy
následoval ještě program
mateřské školky a nakonec
opět společné zpívání. Když
jsme „nakrmili“ své uši, každý
si prohlédl výstavu s něčím
dobrým k zakousnutí. Tímto
chci poděkovat maminkám
za luxusní domácí zákusky
a jednohubky. Potěšili jsme
tak nejen oči a uši, ale i
žaludky.
Bylo k vidění mnoho různých
výtvarných technik. Děti
z
kroužku si vyzkoušely
malbu na plátno, rytí do
plechu,
skleněnou
mozaiku i kašírované portréty. Největší úspěch asi
sklidila velká vrána, která se
vznášela všem nad hlavami.
Jako živé byly i malé sýkorky
na stromě a mohli bychom
jmenovat dál a dál.
Při této příležitosti byla obcí
zakoupena nová návštěvní
a pamětní kniha, do které
nám mnozí z Vás zapsali
své dojmy z výstavy. Bude
nadále sloužit k podobným účelům. Dobrovolné
vstupné, kterým jste přispěli,
poslouží k nákupu materiálu
pro další tvorbu.
Děkujeme, že jste přišli a
potěšili tak malé umělce
svým zájmem.
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První adventní víkend 25. – 27. 11. 2011
Vše započalo v pátek odjezdem do rakouského LAA, kde jsme měli objednány tři hodiny
v aquaparku. Přes všechna očekávání nás jel plný autobus a nezbylo ani jedno volné
místečko.
Nejvíce jsme se těšili do divoké řeky, kde si většinou všichni zahrajeme na honěnou
a dospěláci nás hází do proudu vody. Naše představy se naplnily.Celé tři hodiny jsme
si užívali teploučka a vodních radovánek. Někteří zejména prvňáčci sebrali odvahu a
neohroženě sjížděli z tobogánu, někteří si poslechli relaxační hudbu ve slaném venkovním
bazénu a někteří si prostě jen tak lebedili v termálkách nebo restauraci.
O půl deváté jsme nasedli do autobusu a značně unaveni se vydali na cestu zpět. Někteří
vyčerpáním usnuli a jiní se dívali na film „ S tebou mě baví svět „ V deset hodin jsme se
šťastně vrátili na Vranov.
V sobotu jsme odpočívali doma a v neděli o půl sedmé vyrazili plavat na tradiční Mikulášské
závody do Hodonína. K celkovému počtu 280 závodníků přibyli rodiče, takže bazén praskal
ve švech. Sluníčko krásně svítilo a my mysleli, že se rozpustíme.

Plavecké závody v Hodoníně

Rozsvícení Vánočního stromu

Nakonec jsme si odvezli tři medaile a hodně osobních rekordů. Pro prvňáčky Paťu Hájka a
Esterku Šoukalovou to byly úplně první plavecké závody – moc blahopřejeme!
Když jsme před třetí hodinou přijížděli na Vranov, už jsme přemýšleli, co nás čeká večer na
„Rozsvícení Vánočního stromu“. Po čtvrté hodině zahájila program Eliška Sedláková písní
„ Pár havraních copánků „ a poté jsme se už všichni ponořili do té pravé vánoční nálady.
Společná koleda na závěr krátkého programu, odstartovala první adventní povídání si se
sousedy i lidmi, kteří se déle neměli možnost vidět. Hodně lidí si našlo chvilku a společně
s námi ochutnali horké jablko s buchtičkou, punč paní starostky s perníčkem, Danovo
svařené víno a nějakou tu zabijačkovou specialitu.
Večer jsme ulehali do postýlek s pocitem krásně prožitého víkendu.
Všem na Vranově přejeme krásné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a porozumění v roce 2012.
Všechny děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Vranov
14
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PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE - ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI
JAK TO VIDĚL LUKÁŠ MACH...
Když jsem přišel do naší malé šedé školy a položil si věci, nastalo čekání na přespání ve
škole. Hra, která mě zaujala, byla Oidipus a Antigona. Vzali jsme si papír a zjišťovali si
informace o řeckých bozích, potom jsem hrál písničku na svojí
hnědou kytaru s nilonovými
strunami.
Ještě před tím, než jsme šli spát,
kapitáni každého týmu stavěli
co nejvyšší věž z kostek, které
jsme obdrželi za splněný úkol.
Náš tým v čele s kapitánem Viky
obsadil třetí místo a dostali jsme
modré nebo růžové ořezávátko
na tužky.
Ráno jsem se probudil a nastala
fáze balení věcí. Pak si pro mě
přijela máma a jeli jsme na snídani s KOMETOU.

... A VIKTORIE HRABÁKOVÁ
Celý týden se strašně těším na jednu akci, která se koná v pátek v naší škole - ostatně
jako každý rok – a nazývá se Přespání ve škole.
Měli jsme tam hodně úžasných her. Nejdříve jsme se rozdělili do družstev, a pak to
všechno vybuchlo.
Všechny hry byly úžasné, ale jedna hra se mi líbila nejvíce. Nesla název Stezka odvahy.
Šli jsme tmavým a hustým lesem za Diem pro louč, která nás měla ochránit před zlými
bohy. Úkolem bylo přinést do školy louč od Dia.
Za to jsme dostali 1- 5 dřívek – schody na Olymp - z nichž jsem já, jako kapitán, stavěla
věž.
Přála bych si, aby se taková akce konala nejlépe každý týden v každé škole, do které
budu chodit.

Kompletní informace z Vranovské
školy můžete sledovat i na internetu

www.skolavranov.cz
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TJ Sokol Vranov
Vážení malí i dospělí Vranováci,
Dovolte mi, abych Vám na konci roku za všechny členy TJ Sokol Vranov slíbila, že i v
roce 2013 se budeme snažit uspořádat závody, zápasy a výstavy, na které Vás včas upozorníme. Stejně jako v tomto roce budeme úzce spolupracovat s kulturní komisí a s SDH při
pořádání různých akcí. Těšíme se na Vaši účast a aktivní spolupráci.
Jménem výboru Vám všem přeji krásné a příjemné prožití svátků vánočních, šťastný Nový
rok, plný zdraví a osobní spokojenosti.
						
Jarmila Dostálová
						
starostka TJ Sokol Vranov

Farní okénko - podzim 2011
Drazí obyvatelé Vranova!
Srdečně Vás pozdravuji s přicházejícími vánočními svátky! Dnes mám pro vás moc hezký
příběh, ať Vás potěší... Slyšeli jste už o tom, že 3 králové měli být vlastně 4?
Je tu příběh „O čtvrtém králi“:
Jedna ne příliš stará legenda, kterou zpracoval Henry van Dyke, vypráví o tom, že tři mudrci
měli být vlastně čtyři. Se známou trojicí měl putovat ještě Artaban, mudrc z Ekbatanu.
Artaban prodal dokonce všechen svůj majetek a koupil za něj rubín, safír a perlu, aby jimi
uctil Krále králů. Potom vyjel na koni k místu odkud se měl vydat na společnou pouť s
Kašparem, Melicharem a Baltazarem. Čekalo na něj deset dní cesty. Jenže kousek před cílem, právě poslední den nalezl umírajícího vyhnance, Žida. Rozhodl se, že se o něj postará
– donesl mu vodu, dal mu své zásoby jídla, a tak se stalo, že kvůli tomu promeškal společný
začátek cesty. Na místě setkání našel jen vzkaz tří mudrců, že už nemohli čekat a že se do
poutě vydali bez něj. Artaban tedy musel rychle prodat koně, koupit velbloudy a vybavit se na
cestu pouští. Stálo ho to safír, který střežil jako dar pro Krále králů. Jedinou výhodou pro něj
byla slova umírajícího Žida, že Mesiáše má hledat ne v Jeruzalémě, ale v Betlémě.
Do Betléma dorazil o tři dny později než jeho kolegové. Matka malého chlapce, která jej
přijala, mu prozradila, že mladá rodina, kterou hledá, odešla ve spěchu do Egypta. Vzápětí
vtrhla do Betléma Herodova garda a zabíjela všechny malé chlapce. Artaban podplatil svým
rubínem kapitána a zachránil tak před jistou smrtí synka ženy, která mu poradila, kudy dál.
Přemýšlel při tom, že pro člověka obětoval to, co bylo určeno Bohu.
V Egyptě Artaban pátral po stopách rodiny z Betléma. Dostal se do Alexandrie, kde jej jeden
Žid poučil, že podle proroka Izaiáše bude narozený Král králů mužem bolesti a že jej nenajde
mezi bohatými a mocnými.
16
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Plynula léta a Artaban stále hledal. Navštěvoval utlačované, pronásledované, nemocné,
trpící, ale stále jej nemohl najít. A tak uplnulo třiatřicet let.
Artaban vyčerpaný hledáním, v té době už kmet s bílými vlasy, se rozhodl ještě jednou vrátit
se do Jeruzaléma. Už dávno nevěděl, jak dál. Cíl se mu ztratil, i když věděl, že celý život den
po dni dělal to nejlepší, co mohl. A něco mu říkalo, že tentokrát nebude cesta zbytečná.
Když vstoupil do Jeruzaléma, cítil všude kolem zvláštní napětí. Kolemjdoucí mu řekli, že
jdou na Golgotu. Mají tam být popraveni dva zločinci a s nimi nějaký Ježíš Nazaretský, který
však vykonal mezi lidmi mnoho dobrého.
Artaban najednou věděl, že to je on. Že Ježíš je ten za kterým se vydal před třiatřiceti lety
do Betléma.
Řekl si: „Půjdu a nabídnu za jeho život drahocennou perlu, to nejcennější, co mi zbylo.“
Nedbal na stáří a únavu, která ho svírala, a spěchal na místo popravy. V tu chvíli kolem něj
vlekla skupina vojáků mladou dívku, aby ji prodali do otroctví a tak splatili dluh jejího otce.
Dívka se na Artabana obrátila a se slzami prosila: „Zachraň mě....“
Artaban se zachvěl: Je to pokušení? Ale pak cítil, že stejně jako u umírajícího vyhnance,
stejně jako u matky v Betlémě jde i tentokrát o skutek lásky, která má své kořeny v Bohu.
A tak vyňal perlu, kterou střežil jako poslední poklad pro Krále, a vložil ji do rukou otrokyni,
aby se mohla vykoupit.
Když to udělal, nastalo velké zemětřesení a Artaban věděl, že Ježíš Nazaretský umírá.
V duchu si s bolestí posteskl: „Třicet tři let jsem tě hledal, a nikdy jsem nespatřil tvou tvář ani
ti nemohl prokázat žádnou službu.“
Vtom uslyšel konejšivá
slova: „Amen, pravím
ti, cokoliv jsi učinil
jednomu z těchto nepatrných, mně jsi to
učinil...“
Artabanovu tvář rozjasnila tichá záře údivu, kterou vystřídala
radost. Jeho cesta
skončila. Jeho klenoty
byly přijaty. I čtvrtý z
mudrců nalezl Krále.
Kdo
tohoto
Krále
hledá s vytrvalostí a
celým srdcem, vždy ho
nalezne.
A co já?
Naši drazí, ztišme se a možná spolu s mudrci i my zahlédneme hvězdu, která změní náš
život. ....
A srdečně Vás zveme na vánoční bohoslužby: na Štědrý den ve 14 hodin mše sv. pro rodiny
s dětmi, půlnoční mše sv. ve 22 h. Hod Boží a Svátek sv. Štěpána mše sv. v 8h. a v 11h.
31. poděkování za uplynulý rok v 16 h., 23.30 půlnoční mše sv. v duchovním centru.
Vranovské jesličky jsou otevřené po celý den.
Požehnané vánoce za všechny z fary i z duchovního centra Vám všem osobně i Vašim
rodinám - přeje - sestra Zdislava
12 / 2011
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Kalendář plánovaných akcí
19. 12. 2011 - pondělí, v 18:00 hodin - v sále Obecního domu
Předvánoční beseda s občany – „Vranovské kalendáře”
Udělení čestného občanství obce Vranov panu profesoru Janu Černému
21. 12. 2011 - středa, v 18:00 hodin - v sále Obecního domu
Vánoční akademie dětí z Mateřské a Základní školy
18. 1. 2012 - středa, 16:00 hodin - v prostorách Základní školy
Zápis do 1. třídy ZŠ Vranov
28. 1. 2012 - sobota, začátek ve 20:00 hodin
1. obecní ples - v sále Obecního domu
11. 2. 2012 - sobota, začátek ve 20:00 hodin
Tradiční hasičská ostatková zábava v sále Obecního domu
Upřesňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv. Termíny nejsou garantovány.

Ohlédnutí
V sobotu 3. prosince uspořádal Obecní úřad
další z řady kulturních akcí poslední doby,
koncert brněnské folkové skupiny F.T.PRIM.
Pětice hudebníků, produkující výhradně vlastní repertoár, zahrála přes dvě desítky skladeb
zejména ze svých posledních alb. Ty ostatně
také nabídla zájemcům ke koupi. Přestože
divácká účast nebyla příliš hojná, mlhavé
počasí s přetrvávající ledovkou zřejmě odradilo část vranovských občanů od návštěvy,
ti, kteří vyměnili posezení u domácí televize
za večer strávený poslechem české folkové
muziky, odcházeli vesměs spokojeni.

18
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Dovolujeme si Vám stručně představit vranovského rodáka,
prvního držitele čestného občanství naší obce

Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
Prof. MUDr. Jan Černý, CSc. (nar. 16. února 1941) je český lékař, kardiochirurg a transplantolog, vysokoškolský pedagog a v letech 1990–2005 ředitel nezávislého Centra
kardiovaskulární a transplatační chirurgie v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny. Je také
emeritním předsedou České společnosti kardiovaskulární chirurgie České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně.
28. října 2011 jej prezident republiky Václav
Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát
v oblasti vědy.
Gymnázium ukončil již ve věku šestnácti let. Po
odmaturování pokračoval na Lékařské fakultě
Masarykovy univerzity, kde promoval ve dvaceti dvou letech, roku 1963. Od třetího roku
vysokoškolského studia stážoval na brněnské
I. chirurgické klinice profesora Podlahy, kde do
ukončení studia uskutečnil 54 operací a začal se
také věnovat experimentání cévní chirurgii.
Po absolutoriu nastoupil na chirurgickou
Profesor Jan Černý přebírá z rukou prezipraxi v rumburské nemocnici. Atestaci
denta Václava Klause Medaili Za zásluhy
I. stupně vykonal v roce 1967 a atestaFOTO: Vojtěch Marek (aktuálně.cz)
ci II. stupně z chirurgie o čtyři roky později.
Od roku 1968 působil na všeobecné
chirurgii II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny. V roce 1971 poprvé odoperoval srdce. O třináct let později se stal přednostou Oddělení kardiochirgie
tamní nemocnice, které se stalo předchůdcem Centra kardiovaskulární a transplatační
chirurgie založeného v roce 1990. Jan Černý byl jmenován jeho ředitelem. Od roku 1991
působí centrum jako samostatný na nemocnici nezávislý subjekt.
První brněnskou transplantaci srdce provedl v roce 1992. O tři roky později získal primát v
rámci České republiky, když jako první transplantoval srdce u dítěte a za další tři roky pak
realizoval první českou kombinovanou transplantaci srdce a ledviny. Roku 2005, kdy jeho tým
uskutečnil první kombinovanou transplantaci srdce, jater a ledviny v celé Evropě, jej ministr
zdravotnictví David Rath odvolal z funkce v souvislosti s Černého kritickým postojem k projektu
ICRC. Nástupcem byl jmenován doktor Roman Kraus. Černý se do ředitelského postu vrátil
na období 2006–2007.
Roku 1980 získal vědecký titul kandidát věd (CSc.). V roce 1984 se habilitoval pro obor chirurgie
(docent) a roku 1991 úspěšně podstoupil jmenovací řízení ve stejném oboru (profesor).
Ve Vranově žil do svých 4 let. Poté se stal Vranov jeho pravidelným víkendovým a prázdninovým domovem. K Vranovu má pan profesor Černý vřelý vztah dodnes a pokud mu čas
dovolí, tráví ve Vranově, který považuje za své rodiště, většinu svých volných dnů.
Je ženatý a má dvě dcery.
Hlavní zdroj: Wikipedie - internetová encyklopedie - www.wikipedia.org
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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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