Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
od vydání posledního zpravodaje proběhlo v naší obci několik úspěšných akcí. V dubnu
se konalo promítání, přednáška a koncert – 3 akce jednou ranou, kde jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého o životě lidí z oblasti Malého Tibetu, dále cestovatelsko – potápěčský
večer o Indonesii, 30. dubna SDH Vranov pořádal tradiční pálení čarodějnic, v květnu
proběhl Den Ponávky, na kterém se letos sešlo opravdu hodně lidí. Počasí nám bohužel
nepřálo, takže jsme důkladně zmokli, ale přesto bylo setkání s programem u pramene
Ponávky velice pěkné. Děkuji za přednášku o říčce Ponávce panu Nedomovi, panu Galíkovi a také dětem ze Základní školy Vranov, kteří nám i mezi kapkami deště zazpívaly.
V sobotu 2. června se konal již tradičně Dětský den, který se skládal ze dvou částí –
dopolední program zajišťovala kulturní a sportovní komise obce Vranov a odpoledne
patřilo hasičům.
To bylo shrnutí kulturních akcí. Hlavním pracovním tématem obecního úřadu je příprava
na budování kanalizace v naší obci. Jak jste si již možná přečetli na www.opzp, 13. výzva,
priorotní osa 1 – projekty ČOV a kanalizace pod 2000 EO mezi schválenými projekty je
i naše obec. Čekáme ještě na vydání Registračního listu, kterým bude přidělení dotace
potvrzeno. Průběžně Vás budeme informovat.

Socha Ponávky
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Dále proběhla po zimně nutná oprava místních komunikací, bude vyasfaltována plocha
před základní školou, chystá se oprava schodiště před mateřskou školkou, zpracovává
se projekt pro stavební povolení na II. etapu chodníku Na Grunty a před základní školou
vznikne hřiště na plážový volejbal.
Máme před sebou období dovolených a prázdnin. V tyto dny trávíme hodně času na zahrádkách ať už při práci nebo odpočinku. Zkusme být ohleduplní ke svým spoluobčanům a
zkusme nedělní klid a odpočinek spoluobčanů nenarušovat sekačkami na trávu, motorovými pilami apod.
Na závěr bych Vás, zejména starší občany, chtěla upozornit, že se v naší obci čas od
času objeví různí podomní prodejci a takzvaní „zástupci“ různých energetických nebo
pojišťovacích společností. Prosíme Vás, pokud dotyčného člověka neznáte, nepouštějte
ho brankou na váš pozemek a už vůbec ne do domu! Také odmítněte jejich žádost, abyste
se vrátili do domu a odtud přinesli např. poslední vyúčtování za energie. Odmítněte a
počkejte, dokud od Vašeho domu neodejdou. Skuteční zástupci firem se předem nahlásí
na obecním úřadě, musí mít písemné pověření od vedení firmy a speciální průkaz, který
Vám musí bez vyzvání ukázat a podržet ho v takové vzdálenosti a po takovou dobu, abyste
ho dokázali prohlédnout a přečíst. Určitě na místě nic nepodepisujte a nekupujte!
V případě potřeby se obraťte na obecní úřad.
		
					
Kateřina Jetelinová
				
starostka obce

Příjemná zpráva pro Vranov
Jak jistě řada z Vás ví, prochází v současné době Poslaneckou sněmovnou
parlamentu ČR zákon o Rozpočtovém určení daní (RUD). Pro ilustraci přikládám velmi hrubou strukturu současného RUD a budoucího RUD.
Více na www.obcelidem.cz
							
Richard Mach
Sdílené daňové příjmy
Současný systém RUD			

5 084 000 Kč

Návrh systému RUD 			

6 796 000 Kč

Výnos na jednoho obyvatele
Současný systém RUD			

7 100 Kč

Návrh systému RUD 			

9 500 Kč

Díky RUD by tak vaše obec získala více o			
1 712 000 Kč

2

7 / 2012

Vydařená Arnoštova “50”
Obec Vranov a Pavel Mašek pořádali v sobotu 26. 5. 2012 V. roč-ník dálkového pochodu
A R N O Š T O VA „ 5 0 “ . Jsme rádi, že každý rok stoupá počet účastníků pochodu. První
ročník, byl pořádán po Arnoštově náhlém úmrtí a zúčastnilo se ho asi 10 lidí. Do loňského
roku organizoval pochod syn Arnošta Pavel. Již druhý ročník je organizován ve spolupráci s Obcí Vranov, s kulturní a sportovní komisí. V loňském roce se pochodu zúčastnilo
15 příznivců pochodu
a 2 psi, ke konci cesty
se přidali 2 opozdilci,
v letošním roce byla
účast podstatně vyšší,
celkem 22 účastníků a 1
pes. Nejmladší účastník
Karolínka Holešovská se
vezla v kočárku, takže
pochod byl náročný
hlavně pro její rodiče a
strýce. Velká poklona
patří tříletému Filípkovi
Žáčkovi, který větší část
20 km cesty ušel po
svých nožkách, zbytek na
ramenou taťky a někdy
ho přibrala Karolínka
do kočárku. Pochodu
se také zúčastnili tři
vranovští žáci. Věříme,
že v dalších letech bude
účast větší a že snad
přiláká i ostatní, kteří
o Arnoštově pochodu
pochodech
pouze
slýchají z vyprávění. V
dnešní moderní době
plné lákající elektroniky
a v uspěchaném čase
je Arnoštova 50 pěknou
tradicí a něčím na co
můžeme i po letech vzpomínat.
Andera Černá
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13. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 10. 5. 2012 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: 19:15 hodin
Ukončení: 20:30 hodin
Účast občanů:

1 (Ing. Jedlička)

Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení členů hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby – „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“.
4. Schválení vybudování hřiště pro plážový volejbal, kopanou a házenou u ZŠ Vranov.
5. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:15 hodin 13. veřejné zasedání ZO
Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Michala Dobeše a pana Miloslava Křivánka.
Před hlasováním podal Ing. Filka návrh na změnu programu jednávání – navrhl vypustit bod 4.
Schválení vybudování hřiště pro plážový volejbal, kopanou a házenou u ZŠ Vranov.
Starostka nechala hlasovat o protinávrhu, o usnesení č. 13.1:
Návrh usnesení č. 13.1
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 členů hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby – „Splašková kanalizace včetně ČOV
ve Vranově“.
4. Závěr.
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Michala Dobeše a pana Miloslava Křivánka.
Výsledek hlasování: Pro: 4 – Filka
proti: 3 – Černá Z
zdržel se: 1 – Černá A
		
Jetelinová
Dobeš
		
Křivánek
Mach
		
Skácel
Usnesení č. 13.1 neschváleno.
Neboť nedošlo ke schválení usnesení č. 13.1, nechala starostka hlasovat návrhu usnesení č. 13.2:
Návrh usnesení č. 13.2
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 členů hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby – „Splašková kanalizace
včetně ČOV ve Vranově“.
4. Schválení vybudování hřiště pro plážový volejbal, kopanou a házenou u ZŠ Vranov.
5. Závěr.
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Michala Dobeše a pana Miloslava Křivánka.
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0			
Usnesení č. 13.2 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
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- byl proveden úklid místních komunikací – SUS a SDH
- probíhá audit hospodaření Obce Vranov za rok 2011, Zpráva o hospodaření Obce Vranov a Závěrečný účet musí být
vyvěšeny na úřední desce, schváleno bude za VZZO v červnu 2012
- oprava schodů před MŠ bude provedena v měsíci červenci za částku 15.350,--Kč,
- společnost KOBRO zpracuje nabídku na opravu zastávky u Šebelů,
- dne 12.5.2012 v 8:45 hodin se uskuteční 13. Den Ponávky,
- dne 20. 5. 2012 v 17:00 hodin bude v sále Obecního domu koncert Slávka Janouška a Luboše Vondráka,
- v sobotu dne 26. 5. 2012 se uskuteční Pochod – Arnoštova 50.
1.2 Zpracování nového pasportu dopravního značení v Obci Vranov.
Starostka předložila ke schválení návrh na zpracování nového pasportu dopravního značení v Obci Vranov. Stávající
pasport dopravního značení je z roku 2005 a neodpovídá skutečnosti. Navrhuje, aby nový pasport opět zpracovala
společnost URBANIA, s.r.o., IČ: 26242826
za částku do 30.000,--Kč včetně DPH.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 13.3:
Návrh usnesení č. 13.3
ZO schvaluje objednat zpracování pasportu dopravního značení v Obci Vranov u společnosti URBANIA, s.r.o.,
IČ: 26242826 za částku do 30.000,--Kč včetně DPH a pověřuje starostku
objednáním pasportu dopravního
značení v Obci Vranov u společnosti URBANIA, s.r.o.,
IČ: 26242826
Výsledek hlasování: Pro: 8		
proti: 0		
zdržel se: 0
Usnesení č. 13.3 schváleno.
1.3 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš – FV se sešel na pracovní schůzce, kontroloval příjmy a výdaje, zamýšlel
se nad možností investic nad rámec rozpočtu. FV po auditu bude zpracovávat zprávu o hospodaření Obce Vranov za
rok 2011.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV dokončil inventarizaci a odpisový plán.
Starostka doplnila, že auditor pochválil práci účetního a inventarizační komise.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – KaSK se sešla 2x,
pomáhala organizovat dvě přednášky, 13. Den Ponávky, 20. 5. Organizuje koncert Slávka Janouška a Luboše Vondráka
a 26. 5. pochod Arnošta Maška.
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK se zabýval kontrolou pořádku v obci a
předseda PK vznesl dotazy:
- je OÚ informován o uzavření vozovky
Odpověď: starostka - ano, musí mít od OÚ vyjádření
- jak to vypadá s koši
Odpověď: starostka – jsou vyzvednuté a už i rozmístěné
- rozbitá lavice před OÚ
Odpověď: starostka - lavice před OÚ je opravená
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
a) Ze zastupitelů:
Mgr. Černá Z:
- připomněla, že zápis do MŠ se koná od 15. 5. 2012 do 18. 5. 2012, kritéria pro přijetí byla schválena v loňském roce.
- Prostor před MŠ je tam obrovské teplo, je potřeba se zamyslet, jak se vyřeší
Místostarosta Mgr. Mach – je nutné to vyřešit provizorně a koncepčně, koupit altánek, který se ukotví
Pan Skácel – prodávají 3x3 m v Globusu
Mgr. Dobeš – mohou se pořídit stínící plachty
Starostka – budeme urychleně řešit, nalezneme levné a účinné řešení
Místostarosta Mgr. Mach – protože jsem se dlouho nepotkal se zastupitelem Ing. Juhou, ani na pracovních jednáních,
otevírám zde dotaz, který jsem mu chtěl položit. Vím, že si umístila jeho Nadace vývěsku na obecním pozemku, jedná
se o neoprávněný zábor veřejného prostranství. Navrhuji vývěsku odstranit a odstranit i ostatní, které budou nahrazeny
novými stejně vypadajícími vývěskami, aby nebyla každá jiná.
Starostka – za vývěsky nikdo nic neplatí. Necháme zpracovat nabídku na nové vývěsky, které by se mohly pronajímat.
Mgr. Dobeš – vyzval, aby vývěska byla demontována
Místostarosta Mgr. Mach – souhlasím s návrhem, měla být alespoň splněna ohlašovací povinnost, určitě bychom proti
umístění vývěsky nic neměli. Měli bychom oficiálně oslovit všechny, kteří mají vývěsky, s tím, že budou nahrazeny novými.
Starostka – Vývěsky vyřešíme a odešleme informační dopisy.
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b) Z občanů:
Ing. Jedlička – co se týká pasportu dopravního značení, mohou dávat podněty i občané?
Odpověď:
Starostka – ano, podněty se předají ke zpracování a odborníci je vyhodnotí.
Ing. Jedlička – naše ulice je „slepá“, na GPS se ukazuje jako průjezdná, což způsobuje motoristům problémy.
Starostka přistoupila k 3. bodu programu jednání:
3. Schválení členů hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby – „Splašková kanalizace včetně ČOV ve
Vranově“.
Starostka předložila ke schválení členy hodnotící komise pro výběr dodavatele stavby – „Splašková kanalizace včetně
ČOV ver Vranově“. Navrhuje schválit 5 členů, z nichž 3 budou
ze zastupitelstva obce - zastupitelé a 2 budou odborníci, splňující kvalifikační předpoklady, které nesplňuje žádný z členů zastupitelstva a dále navrhuje schválit 5 náhradníků, z
nichž opět 3 budou ze zastupitelstva obce - zastupitelé a 2 budou odborníci.
Navrhuje schválit níže uvedené členy hodnotící komise:
Ze zastupitelstva obce: Mgr. Černá Andrea, Mgr. Černá Zuzana a Mgr. Dobeš Michal
Z odborníků: Ing. Cejtchamlová Silvie a Ing. Polášek Jan
Navrhuje schválit níže uvedené náhradníky členů hodnotící komise:
Ze zastupitelstva obce: Křivánek Miloslav, Mgr. Mach Richard a Skácel Jindřich
Z odborníků: Ing. Bauer Emil a Ing. Jokl Milan
Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 13.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 13.4
ZO rozhodlo o jmenování komise pro otevírání obálek a zároveň tato komise bude mít i funkci hodnotící komise.
Jmenovaná 5-ti členná komise a jmenovaných 5 náhradníků pro otevírání obálek, kteří budou mít zároveň i funkci
hodnotící komise, je uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 8 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 13.4 schváleno.
4. Schválení vybudování hřiště pro plážový volejbal, kopanou a házenou u ZŠ Vranov.
Starostka předala slovo místostarostovi Mgr. Machovi, aby předložil ke schválení návrh na vybudování hřiště pro plážový
volejbal, kopanou a házenou u ZŠ Vranov (na stávajícím dočasném zaploceném „hřišti“). Místostarosta Mgr. Mach navrhl
vybudovat hřiště pro plážový volejbal, kopanou a házenou u ZŠ Vranov, jedná se o úpravu stávajícího hřiště, jehož povrch
neodpovídá žádným sportovním parametrům. Hřiště od jeho zřízení neprošlo žádnou úpravou. Hřiště využívají děti ZŠ a
děti, které navštěvují dětské hřiště u ZŠ (prolézačky). Změnou povrchu bude zachováno určení hřiště pro děti, souběžně
s tím budou hřiště využívat i náctiletí a starší. Negativem vybudování hřiště je otázka možnosti využití plochy k bruslení
v zimních měsících, ale existují dvě alternativní řešení, ledová plocha půjde vytvořit i na novém povrchu nebo se připraví
na hřišti „Turisťáku“. O možnosti využití „Turisťáku“, který patří TJ SOKOL již jednala sportovní a kulturní komise, další
jednání se uskuteční. Místostarosta Mgr. Mach předložil rozpočet, celkové náklady jsou ve výši 69.000,--Kč bez DPH, tj.
82.800,--Kč včetně DPH. Jsme ochotni vynaložit nemalé prostředky např. na EMPÍKA, který je jednodenní akcí, kdežto
hřiště bude trvalé, i když tím nechci zpochybnit význam a přínos EMPÍKA pro Vranov.
Začala diskuze:
Pan Křivánek – nemíchal bych EMPÍKA a hřiště, nevěděl jsem, že se hřiště projednávalo na pracovní poradě, Michal
Dobeš řekl na pracovní poradě, že sežene příspěvky.
Mgr. Dobeš – ano určitě ušetříme, rozpočtovaná cena je cena nejvyšší, určitě bude konečná podstatně nižší.
Místostarosta Mgr. Mach – např. doprava už je dohodnutá, že bude levnější než rozpočtovaná.
Pan Křivánek – ještě bych chtěl vědět, jaké bude odvodnění a kdo bude garantem výstavby hřiště.
Místostarosta Mgr. Mach – garantem budu já a Ing. Miroslav Jaskulka (Poznámka: Odborník na volejbalová hřiště a
sportoviště – haly).
Mgr. Dobeš – věřím, že se opět rozroste sportovní aktivita, mohli bychom investovat např. zase jenom do chodníků, ale
to není možné.
Místostarosta Mgr. Mach – do chodníků také investujeme, např. nový chodník Na Grunty, bude dobudován.
Místostarostka Mgr. Černá – nemíchala bych chodníky a hřiště, rozhodli jsme se, že samozřejmě do chodníků budeme
investovat, ale že každý rok vynaložíme finanční prostředky na sportoviště nebo dětské hřiště, v loňském roce se vybudovalo dětské hřiště u ZŠ a v letošním by se v budování pokračovalo.
Starostka – každý ví, že mám sport ráda, ale mám problém s přebudováním stávajícího, fungujícího hřiště, které
samozřejmě nemá požadované parametry, ale je funkční a dětmi využívané. Jsem pro vybudování nového hřiště pro
plážový volejbal, ale někde jinde, ne na stávajícím hřišti pod ZŠ.
Mgr. Černá Z – chodíme tam z nouze, pokud na hřišti někdo spadne, tak je pořádně odřený, neboť jeho plocha je velmi
špatná a drsná.
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Mgr. Dobeš – ve skutečnosti slouží hřiště pouze jako ledová plocha v zimních měsících.
Starostka nakonec diskuzi ukončila a nechala hlasovat o návrhu usnesení 13.5:
Návrh usnesení č. 13.5
ZO schvaluje vybudovat hřiště pro plážový volejbal, kopanou a házenou u ZŠ Vranov za částku do 69.000,--Kč
bez DPH, tj. do 82.800,--Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 5 – Černá A
proti: 2 - Jetelinová
zdržel se: 1 – Filka
		
Černá Z
Skácel
		
Dobeš
		
Mach
		
Křivánek
Usnesení č. 13.5 schváleno.
5. Závěr.
Starostka konstatovala, že byl vyčerpán program dnešního veřejného zasedání a ve 20:30 hodin ukončila veřejné
zasedání.
Zápis byl vyhotoven dne 14. 5. 2012

8 statečných z Vranova na Pražském maratonu 2012
8 běžců z 716 oficiálních obyvatel Vranova ( téměř každý devadesátý z nás), se sešlo na
letošním Pražském maratonu, jednom z nejkrásnějších maratonů světa. Start i cíl byl na
proslulém Staroměstském náměstí, trať vedla srdcem naší středověké metropole, podél
Vltavy i různými pražskými čtvrtěmi. Na první maratónské metry za doprovodu Smetanovy
Vltavy nezapomene snad žádný závodník o tom by nám mohlo vyprávět osm našich
spoluobčanů a jejich doprovod. Na start se postavilo 9 000 běžců z 92 zemí světa. Kromě
elitních světových maratonských běžců Limo, Koech, Chelimo, Cheromei, Kiprop, byli na
trati i Pavel Nedvěd, Michala Viewegh a 8 vranováků.
Maraton - Na start maratonu se postavil Pavel Rychlý s číslem 935 obsadil 987 místo s
čistým časem 3:25:08. V celkovém pořadí doběhla do cíle na 3736 místě Šárka Krčálová
startovní číslo 394 v čase 4:10:50 a v první polovině startovního pole se umístila na 4291
místě i Alena Charvátová se startovním číslem 525 v čase 4:24:18.
Půlmaraton a rodinné týmy - Půlmaratonu se po boku Pavla Nedvěda zúčastnil i Petr
Charvát (do maratonu nenastoupil na doporučení lékaře). V kategorii rodinných týmů se na
trati 4,2 kilometru blýskl skvělým výkonem tým rychlých Rychlých ve složení Petra Rychlá,
Ondra Rychlý a Rychlý. Co dodat než gratulaci a přání motivace pro nás ostatní, kteří
Srnkám můžeme jen závidět. 					
Richard Mach

P o d ě k o v á n í
S různými aktivitami občanských
sdružení ve Vranově se v posledních letech roztrhnul pytel. Obzvlášť záslužnou akci, v
podobě dobrovolného úklidu vranovského okolí, však uspořádlo
Obča ns k é s dr už ení Sp o l e k
www.spolekvranov.webnode.cz,
kteremu patří velký dík!
P. D.

Pytle s odpadem vysbíraným v lese u myslivny
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Z obecní kroniky

Z Bavor do Vranova
Zamilovaná Maria od studánky

Snad každému z Vranovanů je její tvář
povědomá. Dívka na reliéfu kamenné studánky
Zdrávas Maria shlíží něžně v pokorném gestu
na hladinu chladného pramene už hezkých pár
desetiletí. Na desce v průčelí studánky, stojící
pár set metrů za vranovskou myslivnou ve
svahu vedle chodníku, kterým kdysi chodívali
zdejší dělníci do adamovských fabrik, se dozvíme i základní data – předlohou je dílo malíře
G. Maxe, vročení je z roku 1947.
Pokusme se o něco víc poodhalit příběh, skrytý
v obrázku. Dalo by se zjistit, co je to za dívku?
Nejjednodušší je začít právě u zmíněného malíře.
Gabriel Cornelius Ritter von Max není u nás
příliš znám, přestože jeho obrazy zdobí galerie
na celém světě. S Vranovem pravda neměl nejspíš nikdy nic společného, ale má alespoň
české kořeny. Pocházel ze slavné pražské sochařské rodiny Maxů – jeho otec je autorem
soch Sv. Jana Křtitele a Sv. Josefa na Karlově mostě. Sám Gabriel Max (1840-1915)
prožil ovšem většinu života v Bavorsku. Na konci 19. století byl velmi ceněným malířem
a jeho obrazy se prodávaly po celém světě. Díky svému umění dokonce získal šlechtický
titul – odtud pochází onen Ritter (rytíř) v jeho jméně. Společenská smetánka se tehdy
mohla utlouct jeho precizních portrétech krásných tajuplných žen a madon. Byl oblíbený
i v českých zemích, obdivovali ho třeba Jan Neruda či Ema Destinová. Max ale do jisté
míry bral malování jen jako prostředek, který mu finančně umožňoval věnovat se jiným
koníčkům. Cítil se být přírodovědcem, studoval Darwinovu evoluční teorii a shromáždil
obrovskou sbírku antropologických prehistorických exponátů, které jsou dnes umístěny
v muzeu v Mannheimu. Zajímal se i o okultismus, který považoval za vědu. Ostatně
uznejme, něco spiritistického z obrázku nad studánkou skutečně vyzařuje.
Encyklopedie mluví o Gabrielu Maxovi jako o melancholickém snílkovi, říkali mu prý
také malíř duše. Ženy, které často znázorňoval, mívaly bledou pleť, temné oči a silné city;
jakoby hledaly ztracené nebo nedosažené životní štěstí. Byla taková i dívka z vranovské
studánky? A jak se vlastně dostal motiv z jeho díla nad pramen vranovského zátiší?
8
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Podle signování obrázku iniciálami s písmenem J vepsaným do kruhového O lze
s jistotou určit autora. Výtvarníkem, který obraz do průčelí vtělil, je lesnický profesor
Josef Opletal. To ostatně není zas tak velký div, protože legendární profesor Opletal dal v
době, kdy byl už na odpočinku, postavit úctyhodnou řádku pomníků a studánek v lesích na
sever od Brna. Mimo jiné třeba i jednu z nejnavštěvovanějších studánek na útěchovském
palouku U buku. Téměř neznámý je ale fakt, že sám byl často autorem výtvarné stránky
díla. „Vybíral nejen vhodná místa v terénu, ale i náměty pomníků a památníků, jejich
obrazová ztvárnění a citace ze světové literatury. Doma v dílně týdny a měsíce vytesával
do kamenných desek texty i obrazy. Pro ty mu byly předlohami fotografie, které zvětšoval
pomocí pravoúhlé sítě a přenášel na kámen,“ vzpomínala na svého pradědečka Helena
Bočková na opletalovské konferenci v Křtinách v říjnu 2003.
Opletalovo výtvarné úsilí stojí samo o sobě za pozornost, protože byl především lesnickou „těžkou váhou“ nejsilnějšího kalibru, který mimo jiné v prvních letech masarykovské
Československé republiky zachránil podtatranské lesy před agresivními těžebními plány
amerických společností a později byl i rektorem brněnské Vysoké školy zemědělské. A
po odchodu do důchodu na začátku třicátých let se začal věnovat uskutečnění své tehdy
průkopnické myšlenky vybudování rekreačního zázemí pro velkoměsto Brno.
Kde ovšem Josef Opletal přišel k vzoru, který pak překreslil do reliéfu vranovské
studánky, už asi nezjistíme, profesor zemřel na Štědrý den roku 1953. Turistické
průvodce většinou opakují, že Opletal tu použil motiv obrazu
Panny Marie z Maxova obrazu. Není to úplně přesné. Vyhledat předlohu není snadné, Opletalem reprodukovaný obraz
nepatří mezi nejčastěji publikovaná Maxova díla. Nicméně
díky nové vlně zájmu o Maxovo dílo a velké loňské výstavě
v plzeňské Západočeské galerii se předloha dá objevit – je jí
obraz Nebeská královna z roku 1886. Grafická reprodukce
tohoto obrazu byla otištěna v pražském časopise Zlatá Praha
v roce 1887 – je možné, že právě odtud si Opletal vzor vybral. Mimochodem, i tento Maxův obraz měl svůj vzor. Jeho
inspirací byly mariánské obrazy španělského malíře Bartolomé Murilla, který své madony maloval podle mladičkých Výtisk Maxova obrazu
Nebeská královna - 1886
dívek.
Bylo by krásné, kdyby se nám vedle kořenů malířské inspirace podařilo vystopovat i konkrétní dívku, která stála
Maxovi zmíněného roku 1886 modelem. Víme, že právě
toho roku maloval své první obrazy, k nimž mu byla modelem jeho pozdější druhá žena Ernestina Harlanderová. Taková pointa by ale byla příliš snadná – Ernestina, která byla
Maxovým neoblíbenějším modelem, není vranovské Marii
příliš podobná. Na druhou stranu je známé, že Max maloval
podle starších fotografií. Ernestina v raných dívčích letech
vzor, Murillův
by se tak mohla Marii ze studánky podobat více. Navíc by Prapůvodní
obraz madony. Vidíme stejnou
tuto hypotézu podporoval fakt, že dívku, která je modelem kompozici a motiv, který se o tři
let později objeví na průčelí
pro Maxovu Královnu nebes, nacházíme na jeho dalším sta
vranovské studánky
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Vlevo obraz Zamilovaná. Jak vidíme, dívka se Maxově
lásce a pozdější manželce Ernestině (vpravo) příliš
nepodobá.

Takto vypadá Murillova Madona a pozdější Maxova
Královna nebes překreslená profesorem Opletalem
na průčelí vranovské studánky.

obraze, dokonce ve stejném gestu.
Obraz se jmenuje Zamilovaná – že by
náznak rodícího se vztahu, který o pár
let později přerostl v rodinný svazek?
Možná je ale i jiná varianta. Charakterové dívčí portréty Max maloval
s neskrývaným úmyslem rychle a
výhodně je prodat a vydělat si tak na své
přírodovědné a okultistické koníčky.
Zamilovaná do této kategorie rozhodně
patří. Modelem mu mohla stát jakákoliv dívka ze sousedství. Max tehdy
maloval ve svém ateliéru Ammerlandu
či v sousedním Ambachu, odkud mimochodem pocházela i Ernestina. Obě
letoviska leží na břehu Starnbergského
jezera v podhůří Alp pár kilometrů jižně
od Mnichova.
Ať tak či tak, pro tuto chvíli se budeme
muset spokojit s faktem, že nad chladivou vodou vranovské lesní tišiny se díky
profesoru Opletalovi a starým malířům
Maxovi a Murillovi díváme do tváře
mladé bavorské dívky…
		
Pavel Galík
              vranovský kronikář

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
Jaro nám uteklo jako voda a máme tu začátek léta. S koncem jara jsme se rozloučili
,,pálením čarodějnic“ na Sokoláku. V letošním roce se počasí umoudřilo a tak jsme měli
větší obavy z toho, aby nevznikl požár při pálení hranice v suchém počasí, které panovalo
než z deště. Jako každý rok
byly připraveny dva ohně.
Jeden na opékání buřtů a
druhý na ,,upálení čarodějnic“.
Stánek s občerstvením měl
dostatečné zásoby na plnění
přání návštěvníků až do ranních hodin, kdy odcházeli
poslední návštěvníci. Na
první májový den byl do byl
domluven fotbalový zápas
mezi ženáči a svobodnými,
nad kterým jsme převzali
pořádání. Úderem 2 hodiny
nastoupili borci ke 3 ročníku
obnovených prestižních zápasů. V zápase se v první třetině (po dohodě hráčů hráno na
třetiny) lépe vedlo svobodným, kteří vedli 2:1. Ve druhé třetině přidal každý tým po jednom
gólu. V závěrečné třetině se ženáči probrali a srovnali stav na konečných 4:4. V penaltovém rozstřelu přálo štěstí připraveným a svobodní historicky poprvé v nových ročnících
zvítězili. Po utkání se společně vypila vítězná bečka piva. Naplánované ,,Dětské řádění s
hasiči“ se po letech nepotkalo s deštěm a podařilo se uspořádat v termínu. Večerní déšť
zkropil trať i hřiště a vraním chladnu se pomalu trousili malí závodníci na svých strojích.
Dopolední program byl zahájen závody mrňousků na odrážedlech a koloběžkách na trati
vyznačené na hřišti. Starší závodníci se mezi tím seznámili s tratí závodu. Mladší kategorie jela jeden okruh, starší dva a následoval závěrečný závod týmů (dospělí+dítě). Během
závodu se podávalo občerstvení pro závodníky i doprovod. Vítězové v jednotlivých
kategoriích byly odměněni cenami. Odpolední program nabral asi hodinové zpoždění,
aby závodníci stihli oběd a ti nejmenší trošku spánku po obědě. Překážková dráha na
odpolední program byla opět připravena pro všechny věkové kategorie. Na plnění jednotlivých úkolů dohlíželi přísní rozhodčí, kteří těm nejmenším rádi poskytli případnou pomoc
při zdolání překážky. Celé odpoledne jsme opět zajistily občerstvením. Před vyhlášením
výsledků si také rozhodčí okusily záludnosti trati, kterou připravili a rozhodčí jim dělali děti.
Vítězové byli odměněni hodnotnými cenami a medailemi. Akci spolupořádala kulturně
sportovní komise obce, která zajišťovala závody na kolech.
V dubnu jsme zajišťovali dozor na MMČR v motokrosu ve Vranovském žlebu účast 10
členů. Členové jednotky zasahovali u dvou požárů lesa na Olešné. Dva požáry lesa v
Lelekovicích a dva požáry zahradního porostu na Vranově při pálení.
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Miloš Křivánek, starosta SDH
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Školní zprávy

BEZVA PÁTKY VE ŠKOLE
V květnu už bývá krásně a do učení se musíme trochu nutit, tak jsme se s dětmi vypravili za novými
zážitky.
Maják – Branný závod pro děti pořádaný Policií ČR
ve spolupráci s hasiči
První pátek 18. května jsme se třetí a čtvrtou třídou
brzy ráno vyrazili na kolech do Kuřimi. Ráno se
sice ve Vranově ještě objevila jinovatka, ale počasí
bylo jako malované. Cestu do Lelekovic nám trochu
zkomplikovali lesáci s těžbou dřeva. Nicméně jsme
s menším zpožděním v pořádku dojeli do cíle. Na
startu u základní školy Komenského jsme se zaregistrovali, vyzkoušeli si připravenou překážkovou
dráhu na koloběžce a kole. Děti ve dvou družstvech
postupně vyrazily na trať závodu, kde je čekaly
různé úkoly dovednostní i vědomostní. Nejen pravidla silničního provozu, zdravověda, střelba, zacházení s hasičskou hadicí, ale i výdrž
vytrvalost byly součástí závodu. Na závěr se každé družstvo pokusilo určit pachatele „zapeklitého“ případu, jehož části postupně cestou získávali. Štěstí nám tak úplně nepřálo a
na medaili jsme letos bohužel nedosáhli. Bylo to o fous. Snad příště.

Lanové centrum Proud na Lesné
Za týden 25. května jsme navštívili lanové centrum. Slunko nám opět svítilo a my jsme na Lesné prožili skvělé dopoledne. Všechny děti si vyzkoušely, jak se obléká do bezpečnostního
úvazku, jak se připojit na lano i jak jistit svého kamaráda. Tyto bezpečnostní zásady
sympatičtí instruktoři neustále kontrolovali. Potom
se všichni už jen s nadšením věnovali šplhání a
lezení. Každý si vybral a vyzkoušel cesty podle
vlastního uvážení. Některé výkony byly opravdu
obdivuhodné. Překonávat překážky ve velké výšce
vyžaduje skutečně dost odvahy. Menší děti si
vyzkoušely šplhání po síti, lezecké stěně, ale i těžší
překážky vysoko nad zemí. Největší odvážlivci
přeskočili mezery na visutém mostě nebo si
skočili z vysokého sloupu. Nadšení z dosažených
úspěchů bylo veliké. Spokojené děti si rozebraly
letáčky a hned si plánovaly další návštěvu centra s
rodiči. Doporučujeme všem – pěkný zážitek.
12
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ŠKOLNÍ MINIOLYMPIÁDA V KUŘIMI
Již druhým rokem naše škola navštívila kuřimské hřiště, na kterém proběhla malá školní
mini-olympiáda. Vyrazili jsme na kolech nejkratší cestou směr Kuřim. Jela celá škola včetně
našich malých prvňáčků, kteří tuto cestu měli jako trénink na blížící se školu v přírodě v
Jedovnicích. Na velkém sportovním hřišti si děti mohly vyzkoušet sportovní disciplíny, ke
kterým je potřeba např. doskočiště, běžecké dráhy a prostor na hod. Děti si porovnávaly síly
podle roku narození a ve dvou kategoriích – dívky a hoši. Atak soutěžily ve skoku dalekém,
hodu kriketovým míčkem, běhu na 60 m a vyzkoušely si štafetu. Při skoku do dálky si
děti osvojily techniku a především odraz. U běhu si mohly vyzkoušet start nízký a start
vysoký. V soupeření při hodu do dálky si poměřily síly v rukách a osvojení techniky hodu.
Mezi nejoblíbenější patřila štafeta družstev, kdy si děti předávaly štafetový kolík. Protože
čas nám neúprosně ubíhal a nás čekala cesta zpět, museli jsme naše sportovní zápolení
ukončit. Všechny zúčastněné děti získaly diplomy a těší se na příští mini-olympiádu do
Kuřimi!

DEN PONÁVKY – 12. 5. 2012
V letošním roce se v obci konal 13. ročník Dne Ponávky, jehož součástí bylo i oficiální
označení pramene Ponávky.
Na akci vyrazili i někteří vranovští školáci, kteří pramen i tok říčky Ponávky na vlastní pěst
několik dní předem prozkoumávali, protože si chtěli ujasnit, jak to s oním pramenem je tedy kde vyvěrá a kudy Vranovem teče.
Díky místnímu kronikáři, který vše u prameniště objasnil, se dozvěděli důležité informace,
které pak mohli při aktualizaci vlastní mapy využít.
Při této příležitosti si připravili malou hudební vložku v podobě písně Zpět k pramenům, což
je ústřední píseň ze stejnojmenného dokumentárního cyklu o pramenech českých řek.
Po programu a prohlídce upraveného pramene se většina z nás vydala na pochod, a
přestože nám počasí nepřálo, vytyčenou trasu všichni zvládli a u Lelkovadla si dopřáli
malého občerstvení.
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Den dětí a řádění s hasiči - výsledky
Na den dětí dopoledne se již počtvrté konal závod na kolech. K naší radosti se neustále zvětšuje počet účastníků a na letošní trase lesem soutěžilo 24 závodníků. Nově
byla zařazena disciplína pro nejmladší děti na odrážedlech, koloběžkách a tříkolkách po
vyznačené trase, kde se postavilo na start dalších devět dětí ve věku od dvou do šesti let.
Všichni urputně závodili a ti nejlepší si odnesli medaile, diplom a malou pozornost.
ZÁVOD NA KOLECH

ŘÁDĚNÍ S HASIČI

Kategorie odrážedla, koloběžky a tříkolky:
1. místo Barunka Klepárníková
2. místo Filip Žáček
3. místo Vojta Tichý

Kategorie A
1. místo Martin Kopecký
2. místo Jonáš Kůra
3. místo Ondra Rychlý

Kategorie dospělý, dítě na kole:
1. místo Jindra Rychlý s tátou
2. místo Lucie Meluzínová s tátou
3. místo Matouš Komosný s tetou

1. místo Kateřina Holzmannová
2. místo Nikol Žilková
3. místo Magdalena Štěpánová
Kategorie B
1. místo Ondra Tichý
2. místo Patrik Macháček
3. místo Lukáš Kos

Kategorie 1. a 2. třída ZŠ:
1. místo Patrik Hájek
2. místo Patrik Macháček
3. místo Kuba Klimeš

1. místo Magda Slavíčková
2. místo Sára Komosná
3. místo Bára Klimešová

1. místo Sárka Komosná
Kategorie 3. a 4. třída ZŠ:
1. místo Ondra Rychlý
2. místo Martin Kopecký
3. místo Ondra Meluzín

Kategorie C
1. místo Filip Žáček
2. místo Matouš Komosný
3. místo Vojta Tichý

1. místo Nikol Žilková
2. místo Růženka Krajčová

1. místo Stela Hrbáčková
2. místo Bára Klepárníková
3. místo Klárka Nečasová

Kategorie 5. třída a starší:
1. místo Eliška Sedláková
2. místo Viktorka Štěpánová
3. místo Barča Krčálová

Kategorie D
1. místo Vojta Štěrbáček
2. místo Tomáš Heicker
3. místo Jakub Majer, Oliver Šichtař

Vítěz každé kategorie převzal z rukou paní starostky vítězný talíř s věnováním. Je dobře,
že některé děti vymění obrazovku televize za trochu fyzické námahy a přijdou si zasoutěžit
do přírody.

14

7 / 2012

Spolupráce rodičů v rámci aktivit
v mateřské škole
Zapojení rodičů do života mateřské školy má mnoho podob: Jedním z nich jsou různé
odpolední akce organizované v průběhu školního roku v jednotlivých ročních obdobích.
Během nich mohou rodiče s dětmi tvořit, soutěžit, bavit se a příjemně tak trávit společný
čas.
Již tradičně se vždy na podzim a také na jaře konají tvořivé dílničky pro děti a jejich rodiče.
Na podzim si děti za pomoci rodičů zdobily věnec z podzimních přírodních plodin a vyráběly
papírovou dýni, na jaře pak malovaly ubrus, prostírky a vytvářely velikonoční výzdobu. Děti
tak rodičům ukázaly, jak jsou šikovné, kreativní a výrobky si hrdě odnesly domů.
Poslední páteční odpoledne v květnu bylo také věnováno dětem a jejich rodičům. Za jarního
slunečního svitu se konal pochod lesem, kde na několika stanovištích děti a jejich rodiče
čekaly různé úkoly, soutěže doprovázené básničkami a písničkami dětí. Nejprve jsme se
sešli u mateřské školy, kde děti rodičům zazpívaly, zatancovaly a rozdělily se do družstev.
Po té jsme se vydali na společnou výpravu. Nosili jsme pyl do včelích úlů, vyráběli šnečí ulitu, opilovali jsme květy sedmikrásky, poznávali, co se smí a nesmí v lese – zkrátka - během
odpoledne jsme si zopakovali, co o přírodě známe a jak o ni pečujeme. Na závěr čekalo
na děti překvapení u studánky v lese. Z akce si děti kromě dobrodružných zážitků odnesly
vlastnoručně vyrobené žížaly, medaile za statečnost a sladké odměny. Ty nejodvážnější
děti pak mohly ve školce také přenocovat.
Na závěr školního roku jsme se rozloučili s našimi nejstaršími dětmi – s předškoláky.
Proběhlo slavnostní pasování předškoláků na školáky. Vše se odehrávalo v příjemné režii
divadla Úsměv. Herci divadla převlečení za Kašpárky předškoláky slavnostně pasovali,
třídní paní učitelka Skácelová je „ošerpovala“ a předala jim spolu s paní ředitelkou dárky.
Jelikož odpoledne mívají příjemnou atmosféru, málokterý rodič si je nechá ujít. Akce se
pro úspěch opakují již několikátým rokem. Mnozí rodiče tak pochopili, že samotná jejich
přítomnost při aktivitách dětí je velmi významná z mnoha důvodů. Mají možnost získat
náhled na pokroky, které jejich děti v průběhu roku dělají. Mohou také přímo pozorovat
vlastní dítě při práci v kolektivu a tak lépe porozumět otázkám spojeným s vývojem jejich
dítěte. Při sledování dění lze vidět způsob práce učitelek s dětmi, pozorovat reakce dětí,
včetně dítěte vlastního, seznámit se s chodem školy.
Děkujeme za hojnou účast a těšíme se v novém školním roce!
							

Kompletní informace z Vranovské
školy můžete sledovat i na internetu:

paní učitelky MŠ Vranov

www.skolavranov.cz
7 / 2012
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Liga vozíčkářů nabídne unikátní službu
hendikepovaným
Samotě a nudě se každý rád v životě vyhne obloukem. Lidé se zdravotním postižením jsou
ale často odkázáni na druhé, aby jim v boji proti těmto dvěma nepřátelům pomohli. Liga
vozíčkářů připravila jedinečnou nabídku pro ty z nich, kteří chtějí čas trávit ve společnosti,
rozvíjet se, chtějí zažít něco zajímavého. Nové prostory od září otevírá lidem se zdravotním postižením z Brna a okolí Centrum denních služeb.
V nových bezbariérových prostorách najdou od září zájemci nejen nové zážitky, ale i
individuální přístup. „Budeme se společně učit různým výtvarným technikám, pracím s
různými materiály, vyzkoušíme si relaxační cvičení i vzdělávací a tréninkové programy,
můžeme uspořádat výlet za kulturou i za sportem, například se naučíme pétanque nebo
minigolf,“ popsala vedoucí programu Hana Svobodová. Všechny aktivity jsou však dobrovolné, pokud by někdo raději pracoval na počítači nebo se věnoval jiným činnostem, najde
v centru podporu zrovna tak.
Vhodné je pravidelné docházení v určitém intervalu, který si každý může sám zvolit –
například tři dny v týdnu. A taky věk – klienti by měli být ve věku od 19 do 64 let. „V Brně a
okolí se podobné služby vyskytují, většinou jsou však zaměřeny na seniory, na mentálně
postižené nebo duševně nemocné lidi. My chceme oslovit především tělesně postižené,
pro které zatím podobná možnost neexistuje,“ dodala Hana Svobodová. Centrum denních
služeb ale uvítá i klienty s jiným postižením, je dobré se v tomto případě domluvit, zda se
jedná pro konkrétního člověka o vhodnou službu.
A proč se vlastně tento projekt takto rozšiřuje a nabízí moderní a krásné prostory v ulici Bzenecká na brněnských Vinohradech? Mnoho lidí nemá s kým trávit čas, mnozí pečovatelé
potřebují chvilku oddech a odpočinek. „Navíc chceme klienty naučit něco nového. Centrum denních služeb bude fungovat od 8.00 do 15.00 každý všední den,“ upřesnila vedoucí
programu. Zájemci se můžou dozvědět víc na webových stránkách Ligy vozíčkářů (www.
ligavozic.cz), nebo se rovnou můžou obrátit na Hanu Svobodovou (537 021 485, 777 010
335, hana.svobodova@ligavozic.cz).

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů vedených starostou
Milošem Křivánkem a Zásahové jednotce hasičů Vranov vedené Liborem Holešovským,
za zásah v našem domě při požáru, ke kterému došlo letos v únoru. Děkujeme také všem
ostatním, kteří nám pomohli a podpořili nás, zejména Obecnímu úřadu Vranov za dar
10.000 Kč naší vnučce Nikol Vrbové. Děkujeme, František a Oldřiška Šustáčkovi.
Ráda bych také poděkovala Sboru dobrovolných hasičů, Zásahové jednotce hasičů
Vranov, všem, kteří nám pomohli a podpořili nás a Obecnímu úřadu Vranov za finanční
dar ve výši 10.000 Kč.
							
Nikol Vrbová.
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Ohlédnutí
V sobotu 14. dubna se v sále Obecního domu konaly 3 AKCE JEDNOU RANOU, tj.
přednáška občanského sdružení Blueland, výstava fotografií z Himalájí a koncert Petra
Linharta.
Bluelanďáci promítli film o putování do odlehlé vesnice Kargyak, kde dostavěli sluneční
školu a skleník. Následovalo promítání fotek zároveň s přednáškou o tom, jak se ve vesnici
žije a co s pomocí místních obyvatel za tu dlouhou dobu, co se o Kargyak starají, dokázali.
V dnešní době „krabic od vína, plných peněz“ a neprůhledných nadací a spolků je velmi
osvěžující se potkat s nadšenci, kteří pomáhají druhým zadarmo a ve svém volném čase.
Speciální hostem večera byl malý Odzer, těžce popálený chlapec z Kargyaku, o kterého
se Gábina a Michal starají a kterého vrátili do života, když ho v himálajské zimě na saních
dotáhli 150km do nejbližší civilizace k akutním operacím.
Výstava fotek je zatím v sále Obecního domu stále instalována, pokud jste ji neviděli, běžte
se určitě podívat. Zároveň je možné si fotky koupit popřípadě se s Bluelandem domluvit na
realizaci jiných, které najdete u nich na stránkách ve fotogalerii. Michal Kodym, autor fotografií, je velmi šikovný a mimo jiné výtěžek z prodeje jde všechen na Odzera a Kargyak.
V druhé části večera zahrál Petr Linhart, legenda české hudební scény, který mimo svou vlastní produkci stojí za „Majerovými brzdovými tabulkami“ a kultovní kapelou 80tých let „Čp.8.
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří nám s akcí pomohli a hlavně všem, kteří přišli.
Oba Bluelanďáci byli nadšení velkým zájmem návštěvníku o to, co dělají a dodalo jim to
zase novou energii do jejich další práce.
Děkujeme moc!!!
Pavel, Pavlína, Mikuláš Mlýnkovi, malý Odzer a zejména o.s. Blueland
P.S: pokud se chcete o činosti Blueland dozvědět více nebo je podpořit finančním darem,
mrkněte se na www.blueland.cz
P.P.S: slíbili, že se k nám za rok vrátí, seznámit nás s novinkami v nejodlehlejším koutě
světa, v Kargyaku.
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Z KOMODA NA RAJA AMPAT

PROMÍTÁNI O INDONÉSII A INDOPACIFIKU
V pátek 27. dubna se v sále restaurace Pod kostelem uskutečnila premiéra promítání
filmů dobrodruha, cestovatele, potápěče a fotografa Milana Jeglíka a jeho ženy, Moniky
Jeglíkové. Díky nim a organizátorce Zuzce Kolouškové, jsme mohli jako první na světě
shlédnout několik úžasných filmů o přírodě, potápění a životě v Indonézii a Nové Guinei.
Milan dokáže barvitě podat asijský způsob života se všemi jeho klady, bezstarostností,
každodenními starostmi, ale i surovými negativy - týráním zvířat a lhostejností k přírodě.

Expanze křesťanských církví a sílící vliv západní konzumní civilizace způsobuje drancování přírodního bohatství, kácení deštných pralesů, likvidaci unikátních korálových
útesů. Ochrana přírody je další činností, ve které se Milan Jeglík angažuje. Je hnacím motorem sdružení GREEN LIFE, jehož hlavním cílem je záchrana části pralesa v Národním
parku Gunung Lauser na hranici Sumatry a Acehu a projektu KURA-KURA, zabývající
se, za podpory zoologických zahrad, záchranou podmořského života. Tento projekt řadí
Českou republiku k vyspělým zemím, které se podílejí v zemích třetího světa na ochraně
světového přírodního dědictví.
Škoda, že přes veškerou propagaci většinu návštěvníků akce tvořili zájemci z Brna, okolních obcí a vranovských novousedlíků. Ale díky nim byla účast velmi slušná, přednáška
úspěšná a zničující debata s Milanem se protáhla do pozdních nočních hodin.
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Dan Mikulka - hostinský

Kalendář plánovaných akcí
8. 9. 2012 - sobota
Dětský den se Sokolem - hřiště Turisťák
27. 9. 2012 - čtvrtek
EMPÍK - branný závod pro děti
29. 9. 2012
Tradiční krojované hody
Upřesňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv. Termíny nejsou garantovány.

Knihařství
Kateřina
Klimešová
TRADIČNÍ RUČNÍ KNIHAŘSTVÍ

- vazby Diplomových a Bakalářských prací
- vazby a opravy knih
- vazby časopisů
- pasparty a jiné knihařské práce
Vranov 96, tel.: 736 454 095, katklimes@seznam.cz
7 / 2012
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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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