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ZPRAVODAJ
OBCE VRANOV
Informace Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás všechny při čtení prvního letošního zpravodaje obce Vranov. V době, kdy
píši tyto řádky, nás zatím paní „Zima“ neopustila, i když podle kalendáře již nastalo jaro.
Ale v čase, kdy se Vám tento zpravodaj dostane do rukou, věřím, že už venku nebudou
sněhové závěje a že se na nás bude smát jarní sluníčko.
Letošní zima byla dlouhá a na sníh bohatá, ale myslím, že jsme ji za přičinění všech zvládli
celkem dobře. Jsou chvíle, kdy se stane, že některé lokality nelze z technických důvodů
ošetřit a děkuji všem, kteří tuto skutečnost dokážou pochopit.
Zimní údržba nás stála letošní zimu nemalé prostředky. Jen pro vaši informaci jsme za
odhrnování a posyp firmě, která pro nás již druhým rokem zimní údržbu zajišťuje, Lesům
města Brna, zaplatili 199 426,- Kč. Další prostředky byly vynaloženy na prohrnování chodníků,
zastávek autobusů a veřejných prostranství. Za tuto službu jsme zaplatili 33 100,- Kč.
Děkujeme všem občanům, kteří se snaží pomoci tím, že udržují chodníky před svými
nemovitostmi a šetří nám tím spoustu práce i peněz.

První jarní den letošního roku ve Vranově
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Co se týká důležitých aktivit obecního úřadu v letošním roce, určitě ta nejdůležitější je
příprava stavby kanalizace a ČOV. V současné době řešíme dofinancování akce. Máme
podepsanou smlouvu na poskytnutí úvěru a podařilo se nám získat dotaci z Jihomoravského
kraje ve výši 4 mil Kč; chybí nám však cca 7 milionů. Do doby, než se nám podaří prodat
obecní stavební pozemky a získané finance použít na dofinancování stavby, se snažíme
dojednat se Státním fondem životního prostředí poskytnutí překlenovací půjčky. Pokud vše
dobře dopadne, měla by být stavba zahájena v průběhu letošních prázdnin. Občany budeme o postupu včas informovat. Současně nabízíme občanům, kteří nemají projektovou
dokumentaci na domovní přípojku, tuto dokumentaci za úplatu zajistit. Zájemci se mohou
hlásit na obecním úřadě.
Další akcí, kterou na letošní prázdniny připravujeme, je zateplení budovy Mateřské školky
Vranov. V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na výběr firmy, která zateplení
provede. Na akci se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve
výši 432 220,-Kč.
Dále je na stavebním úřadě podána žádost o stavební povolení na vybudování chodníku
Na Grunty – II. Etapa.
Od prosince loňského roku probíhají postupně s přestávkami práce na úpravách vnitřního
zařízení Obecního domu. Byla opravena podlaha v sále, byl obložen strop v sále sádrokartonem a osazen novými světly, stejně tak byl obložen strop a stěny v restauraci obecního domu. V současné době probíhá oprava podlahy v restauraci - výměna stávajícího
linolea za dlažbu. Dále se investovalo do vybavení kuchyně v restauraci, byl zakoupen
nový sporák a další zařízení.
Celkem jsme do oprav vnitřního zařízení obecního domu již investovali přes 300 tis. Kč a
čeká nás ještě oprava baru a jeviště.
Věřím, že opravou získá obec nové pěkné prostředí k setkávání občanů nejen na kulturních a společenských akcích.
Je hotový návrh územního plánu obce Vranov a Městský úřad Šlapanice vydá v nejbližších
dnech veřejnou vyhlášku a bude následovat veřejné projednání územního plánu obce
Vranov. Přeji Vám všem krásné jarní dny.
					
				

Kateřina Jetelinová
starostka obce

Výsledky ankety spoj Vranov – Brno a zpět (Vranov)
Vážení spoluobčané, níže Vám předkládáme
stručné shrnutí právě uskutečněné ankety k autobusovému spojení Vranova s Brnem. Vydali
jsme Vám 573 anketních lístků, vráceno bylo 221
odpovědí to je 38,57%.
Spoj číslo 43 preferuje 176 občanů tj.30,72%
spoj číslo 57 preferuje 45 občanů tj. 7,85%
nevyjádřilo se 352 občanů tj.61,43%.
Vámi dodané připomínky předáme BDP. O dalších
krocích Vás budeme informovat. Výsledky ankety
najdete rovněž na našich webových stránkách.
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Výsledky ankety k MHD v Útěchově
převzato z webových stránek MČ Útěchov

Vážení spoluobčané, připojuji shrnutí právě uskutečněné ankety k autobusovému spojení
Útěchova s Brnem. Anketa sice nepotvrdila odhad brněnského dopravního podniku, že
více než 75% našich občanů preferují přímé spojení s Lesnou, nicméně o téměř 10% více
občanů skutečně tuto linku preferují. Chci poděkovat naprosté a výrazné většině obyvatel, kteří přistoupili k tomuto historicky prvnímu průzkumu odpovědně. Většina vyplněných
lístků totiž nepreferuje jednu alternativu, nýbrž jednotliví členové domácnosti se vyjadřovali
zcela dle svých názorů a potřeb. Není žádnou výjimkou, že např. v pětičlenné domácnosti
tři hlasovali pro linku A, dva pro linku B a v jiné zase naopak. - O našich dalších krocích
vám budeme informovat:

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

“VRANOV PUBLIC FOTO 2013”
Vranov ve fotografii
Kulturní a sportovní komise Obce Vranov vyhlašuje veřejnou fotografickou soutěž určenou
všem vranovským občanům, kteří mají cit v oku, mají rádi Vranov a pořizují (nebo nyní
začnou pořizovat) fotografie z naší obce a okolí. Z nejlepších prací bude uspořádána výstava
v Obecním domě Vranov. Z vítězných fotografií máme v plánu vydat kalendář Obce Vranov
pro rok 2014.
Podrobnější informace k soutěži naleznete v tomto letáčku. Budeme rádi, když Vás
tento projekt zaujme a zúčastní se ho co nejvíce zájemců, abychom mohli vybírat z množství
zajímavých fotografií.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
1. Kategorie děti 0–15 let, fotografie z Vranova a okolí,
fotografie z místních společenských, kulturních a sportovních akcí
2. Kategorie 15–100 let, fotografie Vranova
3. Kategorie 15–100 let, fotografie zajímavých míst z okolí a okolní přírody
4. Kategorie 15–100 let, fotografie ze společenských, kulturních
a sportovních akcí na Vranově
Soutěž je v první řadě určena obyvatelům Vranova, případně lidem, kterým je Vranov blízký.
Své práce můžete odevzdávat v Základní škole Vranov nebo v kanceláři Obecního úřadu
Vranov do 30. 9. 2013. Vítězové se mohou těšit na zajímavé věcné ceny.
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Fotografie do soutěže by měly být velikosti nejméně cca 15×21 cm, vzadu čitelně označené
jménem a příjmením autora, datem narození, telefonem, adresou bydliště a alespoň
přibližným datem a místem pořízení. Fotografie mohou být i staršího data. Pro možnost
použití fotografií do obecního kalendáře a pro prezentaci na výstavě je zapotřebí, aby byly
fotografie v dostatečné kvalitě. Tuto podmínku by měly splňovat všechny obrázky pořízené
novějšími digitálními fotoaparáty nebo i staršími přístroji na kinofilm. Pro tyto účely určitě
nejsou vhodné záběry z mobilních telefonů. Vítěze budeme před vyhlášením soutěže kontaktovat právě z důvodu poskytnutí zdroje soutěžní fotografie (JPG soubor / negativ).

Z odevzdaných fotografií bude uspořádána výstava v Obecním domě,
kde v každé kategorii veřejně oceníme tři vítěze, kterým předáme
věcné ceny. Zahájení výstavy a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
15. listopadu 2013 v 18:00 hod. v sále Obecního domu Vranov.
Vítězné práce budou na výstavě prezentované ve velkém formátu 50x60cm. Tyto zvětšeniny
budou po skončení výstavy předány autorům.
Nevyžádané fotografie zůstávají majetkem obce a všechny přihlášené práce mohou být
použity na její propagaci.
Vaše případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu zpravodaj@vranov.cz
nebo osobně na obecním úřadě v úředních hodinách starostky.

PŘEJEME VÁM HODNĚ ŠTĚSTÍ NA TO “SPRÁVNÉ SVĚTLO”, DOSTATEK
ODVAHY NA ZAJÍMAVÉ REPORTÁŽE A UŽ TEĎ SE TĚŠÍME NA VAŠE
SKVĚLÉ FOTOGRAFIE!

Všechny potřebné
informace o obci
a dění v ní
najdete i na
www stránkách

www.vranov.cz
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DONŠTÍ KOZÁCI PŘIJEDOU NA VRANOV
11. května, při příležitosti oslav Pravoslavných Velikonoc, k nám do Vranova zavítá
světoznámý mužský sbor Bolschoi Don Kosaken a v 18 hodin nám v kostele představí své
umění. Tento sbor je naprosto unikátní tím, že jako jediný na světě je složený z operních
sólistů předních evropských scén. Síla dokonale sladěných mužských basů i tenorů nejlépe
vynikne právě v prostorách chrámů. Ostatně pravě vystoupení v kostelích jsou jejich
nejčastějšími a nejpopulárnějšími. Svědčí o tom například vyprodané Vánoční koncerty ve
Vídeňském Stephansdomu, nebo právě Velikonoční turné po Evropě v jehož rámci se koná
i Vranovský koncert.
Sbor byl založen v roce 1981 Petjou Houdjakovem po rozpadu známého mužského sboru
Don Kosaken, který řídil dirigent Sergej Žarov. Jak již bylo zmíněno, nově vzniklý sbor
Bolschoi Don Kosaken je sestaven z operních sólistů, v čemž spočívá jeho vyjímečnost.
Jeho cílem je zachování stylové interpretace jak ruské sakrální tak lidové písně. O jeho
kvalitě mluví nesčetné tiskové kritiky i řada vyznamenání, které byly uděleny jak sboru pro
jeho gramofonové záznamy (mezi jiným Zlatá deska EMI v r. 1996) tak jeho zakladateli a
stálému uměleckému řediteli Petjovi Houdjakovi. Například Zlatý kříž za kulturní zásluhy pro
Rakousko (1994), titul profesora (2000), vyznamenání Humboldt University v Berlině (2000)
a další.
Vstupenky na tento výjmečný kulturní zážitek můžete koupit v předprodeji za 280,- Kč na
Obecním úřadě Vranov, nebo na www.ticketportal.cz a prodejních místech Ticketportálu.
V případě volných míst budou vstupenky k dostání i na místě před koncertem za 300,- Kč.

Vynikající akustika kostelů umožňuje (a zároveň často vyžaduje)
vystoupení souboru v komornějším složení.
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Umělecký šéf souboru
Petja Houdjakov.
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18. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 17. 12. 2012 v sále Obecního domu Vranov 24
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Závěr hodnotící komise pro výběr dodavatele úvěru pro obec Vranov – „Splašková kanalizace včetně ČOV ve
Vranově“.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru.
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a vydání stavebního povolení.
6. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 17:32 hodin 18. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Mgr. Michala Dobeše a pana Jindřicha Skácela.
K hlasování o návrhu usnesení č. 18.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 18.1
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. Závěr hodnotící komise pro výběr dodavatele úvěru pro obec Vranov – „Splašková kanalizace včetně ČOV ve
Vranově“
4. Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru.
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a vydání stavebního povolení
6. Závěr
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu Mgr. Michala Dobeše
a pana Jindřicha
Skácela.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 18.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• změna jízdního řádu neproběhla, pravděpodobně bude od 1. 1. 2013.
• uskutečnil se zájezd do Vánoční Bratislavy.
• Ve čtvrtek 20. 12. 2012 bude vánoční besídka dětí ZŠ a MŠ Vranov, která bude v areálu Duchovního centra Vranov.
• započala oprava sálu v Obecním domě, která bude pokračovat, zatím je opraven strop a osvětlení, od zítřka začne
oprava parket.
• Restauraci v Obecním domě převzal nový nájemce pan Libor Holešovský.
1.2 Schválení inventarizační směrnice a harmonogramu inventarizace.
Starostka obce předložila ke schválení Směrnici pro provedení inventarizace č. 1/2012, která nahrazuje směrnici č.
1/2011 pro provedení inventarizace, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 Plán inventarizace a Příloha č. 2 Seznam
inventurních soupisů
K hlasování o návrhu usnesení č. 18.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 18.2
ZO schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace č. 1/2012, která nahrazuje směrnici č. 1/2011 pro provedení
inventarizace, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 – Plán inventarizace a Příloha číslo 2 – Seznam inventurních
soupisů.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18.2 schváleno.
1.3 Restaurace v Obecním domě.
Restauraci v Obecním domě převzal nový nájemce pan Libor Holešovský. Vzhledem k nefunkčnosti vybavení restaurace, které bylo zastaralé a nefunkční, byl vyhotoven seznam potřebného nutného vybavení kuchyně. Je potřeba, aby
vybavení kuchyně splňovalo hygienické podmínky. Starostka předložila ke schválení nákup vybavení kuchyně v celkové
výši 86.116,--Kč bez DPH, tj. 103.340,--Kč včetně DPH od společnosti GASTRONOM-TECHNIK, s.r.o..
K hlasování o návrhu usnesení č. 18.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 18.3
ZO schvaluje nákup vybavení kuchyně v celkové výši 86.116,--Kč bez DPH, tj. 103.340,--Kč včetně DPH a pověřuje
starostku podpisem objednávky na vybavení kuchyně v celkové výši 86.116,--Kč bez DPH, tj. 103.340,--Kč včetně
DPH, obchodní společnosti GASTRONOM-TECHNIK, s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 18.3 schváleno.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Ze zastupitelů – nikdo neměl žádný dotaz ani příspěvek.
Z občanů – nikdo neměl žádný dotaz ani příspěvek.
3. Závěr hodnotící komise pro výběr dodavatele úvěru pro obec Vranov – „Splašková kanalizace včetně ČOV ve
Vranově“
Starostka obce předložila ke schválení Závěr hodnotící komise pro výběr dodavatele úvěru na stavbu „Splašková kanalizace včetně ČOV ve Vranově“, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto zápisu. Ze zastupitelů u výběrového
řízení byli přítomni: Mgr. Černá A., Mgr. Dobeš, Mgr. Mach a Ing. Jetelinová. Přihlásili se dva zájemci, kteří splnili zadávací
podmínky.
4. Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o poskytnutí úvěru č. 11516/12/LCD s Českou spořitelnou a.s. IČ: 45244782.
Starostka nechala hlasovat o usnesení č. 18.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 18.4
„Zastupitelstvo obce souhlasí s doporučením hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Poskytnutí úvěru pro
obec Vranov“ a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky uchazeče Česká spořitelna a.s., adresou:
Kounicova 4 602 00 Brno, IČ: 45244782, celková nabídková cena: 12.257.780,--Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.“
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 18.4 schváleno.
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a vydání stavebního povolení
Starostka předložila ke schválení veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby a vydání stavebního povolení č.j. OV/4279112/MEL, s.p. zn. OV /7292-2012/MEL a navrhuje schválit tuto smlouvu. Smlouva zahrnuje požadavky Obce Vranov.
K hlasování o návrhu usnesení č. 18.5 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 18.5
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby a vydání stavebního povolení č.j. OV/42791-12/MEL, s.p.
zn. OV /7292-2012/MEL a pověřuje starostku podpisem této smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 18.5 schváleno.

19. zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vranov
konaného dne 20. 2. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vranov 24
Program jednání:
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO.
3. Schválení Výroční zprávy o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999
Sb. za rok 2012.
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4. Schválení oprav restaurace v Obecním domě.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
6. Schválení Smlouvy 1030008562/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – na
pozemku p.č. 414/2 stavby s názvem „Vranov, Macháček, kabel. smyčka NN“.
7. Závěr.
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19:03 hodin 19. veřejné zasedání ZO Vranov, určila
zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu Ing. Pavla Filku a Mgr. Richarda Macha.
K hlasování o návrhu usnesení č. 19.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.1
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 Výroční zprávy o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb. za rok 2012.
4. Schválení oprav restaurace v Obecním domě.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
6.Schválení Smlouvy 1030008562/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – na
pozemku p.č. 414/2 stavby s názvem „Vranov, Macháček, kabel. smyčka NN“.
7.Závěr.
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a ověřovatele zápisu Ing. Pavla Filku a Mgr. Richarda Macha
Výsledek hlasování: Pro: 7		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.1 schváleno.
1. Aktuální informace o činnosti OÚ, ZO, výborů a komisí od posledního veřejného zasedání
1.1 Starostka informovala o činnosti OÚ:
• Proběhlo plánované a předem avizované kácení stromů V Aleji, dle sdělení ŠLP bude les omlazen - nově osázen. Byla
odeslána žádost řediteli ŠLP, aby dohlédl na úklid prostor a aby nebyla naše komunikace poničena. Jednáme se ŠLP o
možnosti osazení prostor lavičkami a vytvoření odpočinkového místa.
• ÚP – dle novely stavebního zákona a prováděcí vyhlášky byla přepracována textová část Návrhu ÚP zpracovatelem
Ing. Pechem a předána ke schválení pořizovateli Městu Šlapanice. Po zkontrolování a schválení bude probíhat veřejné
projednávání.
• Společně s Městskou částí Brno-Útěchov bude mezi občany Vranova a Útěchova anketa týkající se linek MHD, zejména
zrušené linky 43 do/z Vranova. K tomuto kroku došlo, neboť si občané stěžovali a došlo i podpisu petice za obnovení linky
43 do/z Vranova místo stávající linky 57. Na OÚ si přišli stěžovat tři občané a obráceně chodili občané, kterým stávající
spoj 57 vyhovuje. Anketní lístky budou rozneseny občanům do schránek.
• V sobotu 2. 3. 2013 se pořádá ve spolupráci s obcí Vranov jeden ze závodů Brněnského běžeckého poháru, pořádaný
JMK. Obec na závod přispěje částkou ve výši 12.000,--Kč na poháry a ceny pro vítěze. Do domácností budou rozneseny
letáčky s informacemi týkajícími se závodu.
1.2 Schválení změny územního rozhodnutí č. 15/2008 ze dne 17. 3. 2008, „Novostavby RD v obci Vranov u Brna na
pozemku p.č. 161/23
Starostka předložila ke schválení změnu územního rozhodnutí č. 15/2008 ze dne 17. 3. 2008, „Novostavby RD v obci
Vranov u Brna na pozemku p.č. 161/23“. Jedná se o lokalitu Za humny.
K hlasování o návrhu usnesení č. 19.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.2
ZO schvaluje změnu územního rozhodnutí č. 15/2008 ze dne 17. 3. 2008 „Novostavby RD
v obci Vranov u Brna na pozemku p.č. 161/23“.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.2 schváleno.
1.3 Rozpočtové opatření
Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 5, které bylo provedeno k 31. 12. 2012.
Rozpočtovým opatřením dochází k drobným změnám dle skutečnosti k 31. 12. 2012.
K hlasování o návrhu usnesení č. 19.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.3
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

8

4 / 2013

Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 19.3 schváleno.

		

proti: 0 		

zdržel se: 0

1.4 Schválení účetní závěrky
Starostka předložila ke schválení účetní závěrku - výkazy k 31. 12. 2012 - Fin 2-12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu a Rozvahu, neboť dle zákona o účetnictví je nově zapotřebí
schválit mimo závěrečný účet také účetní závěrku.
K hlasování o návrhu usnesení č. 19.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.4
ZO schvaluje účetní závěrku - výkazy k 31. 12. 2012 - Fin 2-12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu a Rozvahu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
		
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.4 schváleno.
1.5 Schválení Smlouvy darovací
Starostka předložila ke schválení Smlouvu darovací s panem Ing. Jiřím Šrámkem, na základě které Ing. Šrámek daruje
Obci Vranov nemovitost – pozemek p.č. 161/24 o výměře 22 m2, oddělený z pozemku p.č. 161/23 GP číslo plánu 64025/2012 ze dne 4. 7. 2012. Jedná se o pozemek, na kterém je vybudován chodník Na Grunty. Smlouva o smlouvě
budoucí darovací byla schválena na VZZO dne 29. 3. 2010.
K hlasování o návrhu usnesení č. 19.5 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.5
ZO schvaluje Smlouvu darovací s panem Ing. Jiřím Šrámkem na dar nemovitosti – pozemku p.č. 161/24 o výměře
22 m2 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy darovací s panem Ing. Jiřím Šrámkem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.5 schváleno.
1.6 Zprávy z výborů:
a) Předseda finančního výboru Mgr. Dobeš přednesl zprávu o činnosti – FV se sešel na přípravě Rozpočtového opatření č.
5, kontroloval hospodaření obce, s místostarostkou byl pověřen k veřejnoprávní kontrole ZŠ a MŠ, která byla zahájena.
b) Předseda kontrolního výboru pan Křivánek přednesl zprávu o činnosti – KV se sešel nad inventurami majetku, navrhuje
zastupitelstvu inventury za rok 2012 schválit a navrhuje také schválit likvidaci nepotřebného a nevyhovujícího majetku.
Starostka poděkovala a nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 19.6, o schválení inventur majetku za rok 2012:
Návrh usnesení č. 19.6
ZO schvaluje předloženou inventuru majetku za rok 2012 a souhlasí s rozhodnutím inventarizační komise o
odpisu a likvidaci neupotřebitelného majetku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.6 schváleno.
Dále nechala starostka hlasovat o návrhu usnesení č. 19.7, o odpisu a likvidaci neupotřebitelného majetku:
Návrh usnesení č. 19.7
ZO schvaluje odpis a likvidaci neupotřebitelného majetku a pověřuje likvidační komisi likvidací neupotřebitelného
majetku uvedeného v seznamu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0 		
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.7 schváleno.
c) Předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Černá Zuzana přednesla zprávu o činnosti – je omluvena
d) Předseda pořádkové komise pan Skácel přednesl zprávu o činnosti – PK nemá žádnou zprávu.
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Ze zastupitelů:
Pan Křivánek – byla nějaká odezva ze ŠLP na dopis týkající se úklidu.
Starostka – zatím žádná, byl na OÚ na jednání Ing. Březina, kterého jsem o dopisu informovala, slíbil, že úklid bude
zajištěn a k poškození komunikace, že nedojde.
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Z občanů:
1. Pan Holešovský – ke kácení, proč nepokáceli uhnilé stromy, které mohou způsobit škodu, pokáceli, co se jim hodilo, až
bude problém, tak budou muset zasahovat hasiči na náklady obce.
Odpověď:
Starostka – Ing. Březina mi sdělil, že kácení probíhá v souladu s těžebním plánem, že nemůže dojít k polomu a že budou
omlazovat novými stromky.
Pan Skácel – nálety u silnice nechaly a uhnilý strom se svatým obrázkem také. Pokáceli pouze to, z čeho mají kvalitní
dřevo.
Starostka – dorůstání omlazených stromků bude prý 5 let a potom budou znovu v souladu s těžebním plánem kácet
stromy, které zatím nechali.
2. Pan Holešovský – jak daleko je kanalizace, na minulém VZZO byla slíbena schůzka s občany, na které budou poskytnuty aktuální informace.
Odpověď:
Starostka – termín zahájení prací je sjednán na 1. 7. 2013, zatím není podepsaná smlouva, chybí nám vlastní zdroje. 28.
2. 2013 má JMK schválit částku, kterou nám na kanalizaci přispějí, zbývající částku můžeme pokrýt prodejem pozemků,
ale v zimním období se prodávat nemovitosti nedaří, požádali jsme také o překlenovací půjčku ze státního fondu ŽP.
Zatím jsme besedu neiniciovali, protože čekáme na konkrétní informace, zhotovitel stavby nemá zatím vypracovaný
harmonogram prací. Určitě bude beseda, po které budou následovat besedy s občany jednotlivých lokalit, kterých se
budou týkat práce.
3. Pan Holešovský – mám pár podnětů a připomínek:
a) Obec by měla pozemek ŠLP V Aleji vykoupit, vybudování lesoparku je dobrá myšlenka, ale obci chybí parkovací stání,
které by se dalo na pozemku zřídit.
Odpověď:
Mgr. Dobeš – v návrhu nového ÚP je lokalita uvedena jako veřejná zeleň nikoliv les, snad bude možné pozemek odkoupit.
Starostka – zatím nám pozemek nechtěli prodat, možná bude v budoucnu možné o odkupu jednat.
b) kanalizace – zahájení je v nevýhodné době pro obec i pro rodiny, měl by se tomuto problému věnovat také FV, obec by
měla šetřit, proč např. svítí veřejné osvětlení v 7:30, mohlo by se šetřit i na vánoční výzdobě obce, nemusí být na každém
sloupku, doporučoval bych tým odborníků z obce, kterým by velel člen zastupitelstva, kontroloval by postup a prováděné
práce, měla by probíhat agitace a osvěta mezi občany.
Odpověď:
Starostka – děkuji Vám za podněty, až budeme mít konkrétní informace, tak začneme s občany komunikovat, provádíme
prověrky smluv a připravujeme jednotlivé kroky k zahájení prací na kanalizaci.
Mgr. Dobeš – co se týká kanalizace, jsme před finále, jsou to dva roky tvrdé mravenčí práce. Nechceme občany informovat a svolávat besedu, pokud zahájení není jisté na 100%. Takových besed již ve Vranově bylo mnoho. Co se týká
finančních prostředků, je to naopak, dodavatelské firmy nemají dostatek práce, proto nabízejí své práce za nižší ceny,
samozřejmě, že máte pravdu, že mezi lidmi je také méně peněz. FV se finanční situací obce zabývá a podařilo se v roce
2012 skončit s přebytkovým rozpočtem necelých 1 mil. Kč, když máme k dnešnímu dni na účtech cca 1,5 mil. Kč, přitom
byla provedena celá řada oprav, snažíme se s prostředky obce hospodařit úsporně.
Starostka – k dnešnímu dni máme na účtu 1,5 mil. Kč, na kanalizaci si musíme vzít úvěr, který přestože budeme splácet,
jsme ještě schopni z vlastních zdrojů ušetřit na rozvoj obce.
Místostarosta Mgr. Mach – šetříme a snažíme se být transparentní, do nového Zpravodaje připravujeme zprávu o provozních výdajích obce.
Starostka – hledáme cesty, jak ušetřit a kde vzít finanční prostředky na kanalizaci, samozřejmě to bude závazek na mnoho
let, jako např. byla i voda, kterou jsme doplatili teprve v loňském roce.
3. Schválení Výroční zprávy o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106 /1999 Sb. za rok 2012
Starostka předložila ke schválení Výroční zprávu o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle
zákona č. 106 /1999 Sb. za rok 2012. Zpráva byla zpracována dne 28. 1. 2013, vyvěšena byla dne 28. 1. 2013 a sňata
dne 20. 2. 2013. Zpráva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 19.8, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.8
ZO schvaluje Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106
/1999 Sb. za rok 2012, ze dne 28. 1. 2013, vyvěšená dne 28. 1. 2013 a sňatá dne 20. 2. 2013. Zpráva tvoří přílohu č.
3 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
		
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.8 schváleno.
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4. Schválení oprav restaurace v Obecním domě.
Na minulých VZZO bylo konstatováno, že je zapotřebí postupně provést opravy restaurace v OD a sálu OD, která z
větší části již byla provedena. Starostka předložila ke schválení nezbytné opravy restaurace v Obecním domě, jedná se
zejména o opravu stropu včetně svítidel, podlahy, baru a vymalování. Navrhla částku na opravy restaurace ve výši do
300.000,--Kč včetně DPH. Jednotlivé opravy budou schvalovány s vybranými dodavateli samostatně.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení 19.9, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.9
ZO schvaluje opravu restaurace v Obecním domě ve výši do 300.000,--Kč včetně DPH, s tím, že jednotlivé
prováděné opravy budou schvalovány samostatně s vybranými dodavateli.
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.9 schváleno.
5. Schválení smluvních vztahů s dodavateli.
5.1 Schválení nabídek na opravu stropu v restauraci OD:
Byly předloženy níže uvedené nabídky:
Firma				

Cena bez DPH

Cena s DPH

Růžička Rostislav spol. s r.o.		

31 149,--Kč		

37.690,--Kč

AKZ stavby spol. s r.o.			

32 877,--Kč		

39 781,--Kč

KLIMEŠ MICHAL			

41 402,50Kč

není plátce DPH

Starostka navrhuje schválit zhotovitelem stropu společnost Růžička Rostislav spol. s r.o. za cenu ve výši 31.149,-Kč bez
DPH, včetně 21% DPH ve výši 37.690,--Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 19.10, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.10
ZO schvaluje opravu stropu a zhotovitelem stropu restaurace v OD schvaluje společnost Růžička Rostislav
spol. s r.o. za cenu ve výši 31.149,--Kč bez DPH, včetně 21% DPH ve výši 37.690,--Kč a pověřuje starostku podpisem objednávky společnosti Růžička Rostislav spol. s r.o..
Výsledek hlasování: Pro: 7
proti: 0
		
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.10 schváleno.
5.2 Schválení opravy podlahy restaurace v OD:
Podlaha restaurace je ve velmi špatném stavu, proto je nutné provést její opravu. Starostka navrhuje schválit opravu
podlahy restaurace v OD a položení dlažby, celková částka nepřesáhne 130.000,--Kč včetně 21% DPH.
Byly předloženy níže uvedené nabídky:
Firma				

Cena bez DPH

Cena s DPH

Sanostav, s.r.o.			

124 156,--Kč

148 987,--Kč

AKZ stavby spol. s r.o.			

105 326,--Kč

127 445,--Kč

Elti HB, spol. s r.o.			

118 500,--Kč

143 385,--Kč

Starostka navrhuje, aby opravu provedla společnost AKZ stavby spol. s r.o. za celkovou částku, která nepřesáhne
130.000,--Kč včetně 21% DPH.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 19.11, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.11
ZO schvaluje opravu podlahy a položení dlažby v restauraci OD za celkovou částku, která nepřesáhne 130.000,-Kč včetně 21% DPH a pověřuje starostku podpisem objednávky
na opravu podlahy a položení dlažby
v restauraci OD v celkové výši 130.000,--Kč včetně 21% DPH společnosti AKZ stavby spol. s r.o..
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
		
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.11 schváleno.
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6. Schválení Smlouvy 1030008562/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – na
pozemku p.č. 414/2 stavby s názvem „Vranov, Macháček, kabel. smyčka NN“.
Starostka předložila ke schválení Smlouvu 1030008562/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu – na pozemku p.č. 414/2 stavby s názvem „Vranov, Macháček, kabel. smyčka NN“ se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 19.12, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 19.12
ZO schvaluje Smlouvu 1030008562/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu –
na pozemku p.č. 414/2 stavby s názvem „Vranov, Macháček, kabel. smyčka NN“ se společností E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 28085400 a pověřuje starostku podpisem Smlouvy 1030008562/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu – na pozemku p.č. 414/2 stavby s názvem „Vranov, Macháček, kabel. smyčka
NN“ se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400
Výsledek hlasování: Pro: 7 		
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 19.12 schváleno.

Pozvánka na vakcinaci
Hromadná vakcinace psů a koček proti
vzteklině se uskuteční v pátek 12.4.2013 v
době od 17.00 do 18.00 hodinu u obecního
úřadu Vranov.
Očkuje MVDr. Šárka Krčálová, Vranov
114. V případě jakýchkoliv dotazů, dalších
požadavků nebo problémů volejte na tel.
604359053.
Informace také na www.veterinabystrc.cz

Truhlářství Kršek
Zbyněk Kršek, Vranov 205

truhlářské služby - návrh a realizace interiérů
i exteriérů - masiv, lamino, dýha
web: www.truhlarstvi-krsek.cz
tel.: 604 458 663
email: truhlarstvi-krsek@seznam.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Vranov
1913 - 2013
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Náš sbor vstupuje do roku stého výročí založení sboru dobrovolných hasičů na Vranově.
Nejen pro všechny členy sboru je toto výročí slavnostní, ale je to i významné výročí pro
celou obec, kde patří hasiči mezi nejstarší a nejdéle fungující organizaci. Vždy když se
posledních sto let něco v obci událo, tak u toho hasiči nikdy nechyběli. Sbor vznikl na
základě potřeb obce vypořádat se s často vznikajícími požáry nejen v obci a na polích,
ale i v lesích, kterými je naše obec obklopena. Sbor založilo 23 vranovských občanů 1.6.
1913. Po celou dobu své činnosti je sbor připraven pomáhat občanům nejen při požárech
a mimořádných událostech, ale i v běžném životě v obci a řídí se heslem ,,Bohu ku cti,
lidem ku pomoci‘‘.
Činnost sboru v tomto roce bude zaměřena na uskutečnění důstojných oslav tohoto
významného jubilea. V lednu byla svolána výroční valná hromada sboru, kde proběhlo
hodnocení loňského roku. Nesplněné úkoly byly spojeny hlavně s činností na přípravu
oslav. Proto plán na letošní rok se zabývá hlavně oslavami, ale i tradičními akcemi (ostatková zábava, zabíjačka, pálení čarodějnic, jarní úklid pro obec, sběr šrotu, empiáda, hody
apod.) Oslavy založení sboru jsou naplánovány na víkend 31.5. – 2.6. 2013. O oslavách
budete v předstihu informováni po konkrétním rozpracování časových harmonogramů
akcí pozvánkou. Budeme se snažit Vám připravit zajímavý kulturní zážitek a chystáme
také publikaci ke stému výročí založení sboru.
V únoru jsme oslavily masopust zabíjačkou a sešli se v hasičce u dobrého jídla a ochutnali jsme co, kdo vypálil. Vládlo typické zabíjačkové počasí se sněhem a mrazem. Nálada
jako vždy dobrá a v podvečer jsme se rozešli k domovům. Další typickou zimní akcí byly
ostatky. Konečně v jiném termínu než jsou jarní prázdniny, ale na návštěvě zábavy to
nebylo znát. Masek bylo letos také méně, ale opět byly velice originální a sklidily velký
potlesk při vyhlašování vítězů. Vítězi se staly ,,odrůdy vína‘‘ Lenka, Míša a Zdeněk. Druhé
místo obsadila pobřežní hlídka Honza
s Pavlem a třetí místo patřilo všem
ostatním. Zábava trvala do ranních
hodin a kdo přišel určitě se dobře
pobavil. Tombola díky sponzorům byla
zajímavější než obvykle. Po půlnoci
jsme se rozloučily s ,,Basou‘‘
Nejbližší akce co nás čeká je tradiční
pálení čarodějnic na sokoláku v
předvečer prvního máje. Na všechny
akce Vás srdečně zveme a těšíme se
na Vaši návštěvu.
		
		

Miloš Křivánek
starosta SDH
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Školní zprávy
Vzdělávání a kultura v mateřské škole
V uplynulé době jsme se v naší školce ani chvíli nenudili. V rámci školního vzdělávacího
programu jsme si společně povídali o zimě a zimním spánku zvířat, pozorovali jsme změny
v přírodě, na procházkách lesem jsme sledovali stopy zvířat ve sněhu a nezapomněli
jsme zvířátkům do lesa přinést nejrůznější lahůdky (jablíčka, mrkev, suchý chleba,…).
Na školní zahradě jsme připravili krmítko, do kterého jsme pravidelně sypali zrní a pozorovali přilétající ptáčky. Dostatek napadaného sněhu jsme letos hojně využili pro stavbu
sněhuláku a také pro bobování. To bylo radosti!
V měsíci lednu měly děti možnost přinést do školky dvě své oblíbené knížky – jednu
pohádkovou a druhou naučnou. Všechny knížky jsme si společně prohlíželi a vyprávěli o
nich. Nejvíce nás zaujala nová knížka o slušném chování „Dědečku, vyprávěj!“ od pana
Ladislava Špačka, kterou jsme si vždy před spaním četli.
Piráti, princezny, indiáni, víly, vodníci, spidermani, tygříci a další zvířátka a nejen pohádkové postavičky se u nás ve školce sešli ve středu 6. února na tradičním karnevalovém
dopoledni. Udělali jsme si přehlídku masek, zasoutěžili a pěkně zatančili.
Měli jsme týden plný pohádek, týden sportů, kdy jsme vyrobili fotbalové hřiště s fotbalisty,
nejvíce však děti bavilo povídání o dinosaurech, které jsme si vyrobili z papírových tácků.
První vykukující paprsky sluníčka jsme využili pro výšlap do Útěchova. Od března jsme
začali jezdit na plavecký výcvik do Blanska. Pravidelně každý měsíc strávíme příjemné
dopoledne s dětským divadlem Úsměv.
Po dlouhé zimě se už společně těšíme na jaro. Školku jsme si proto vesele vyzdobili.
Čekají nás velikonoční dílničky, kde si s rodiči opět něco pěkného vyrobíme a odneseme
domů. Slyšíme cvrlikat první ptáčky a je nám všem veseleji. Asi už opravdu přichází na
Vranov jaro!
							
Mgr. Martina Mičková

HORY KARLOV 2013
Opět po roce se naše škola vydala na tradiční zimní školu v přírodě do Karlova v Jeseníku.
Veškerý servis a prostory využíváme v penzionu U Bohouše. Počasí nám letos opět přálo,
na svazích i mimo něj se povalovalo dost sněhu, takže jsme si lyžování mohli patřičně
užít, něčemu se přiučit a vše zúročit v závěrečném pátečním slalomu. Někteří z nás měli
možnost zhlédnout slalom místního záchranného sboru, který probíhal paralelně s naším
lyžováním na jedné ze sjezdovek.
Během týdne nás provázela tematická hra Lovci kožešin, kde si vybrané týmy vyzkoušely
na vlastní kůži život traperů v divočině a pomocí vybraných her prokazovali zručnost a
odvahu při lovu zvěře za účelem získat co nejvíc kůží. Rád bych ocenil snahu některých
kapitánů týmů z řad našich páťáků, kdy dokázali nažhavit a vést svůj tým k lepším
výsledkům, ačkoliv se jim v některých hrách vůbec nedařilo. Jsme rádi, že byli menším
dětem správným vzorem.
14
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MAŠKARÁDA
Tak jako každoročně se i letos děti naší školy velice těšily na maškarní ples. Proto paní
vychovatelky ve středu 20. 2. 2013 ve školní družině pro děti připravily zábavné odpoledne
plné soutěží a disco tanců.
Do naší malé tělocvičny zavítaly opravdu pěkné a dokonce i některé vlastnoručně vyrobené
masky – princezny, piráti, boxeři, gymnastky, ale také vězeň s koulí u nohy a další pohádkové postavy a zvířátka. Přehlídka masek byla různorodá a každá měla své kouzlo.
Překvapivě se zúčastnili této akce i starší děti z páté třídy, a také jsme mezi námi měli
několik předškoláků, kteří se aktivně zapojili. Maškarní ples se velice povedl, byl plný zajímavého programu a všichni zúčastnění si zasoutěžili a zatančili. Všichni byli za své super
masky a snahu v soutěžích odměněni. A tak se opět těšíme na příští rok.
					

Lada Adamová, Zuzana Ducháčková
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Z obecní kroniky

Vranov v prezidentských kulisách
Nový prezident na pražském hradě není sice událost, kvůli které by byl chleba ve Vranově
levnější, přesto jistě stojí za zaznamenání, jak si událostí spojených s hlavou státu všímá
obecní kronika.
Na první pohled je patrné, jak mimořádné sympatie vzbuzovala u československé
veřejnosti první republiky postava Tomáše Garrigue Masaryka. Mimochodem, je to také
jediný prezident, který Vranov ve svém funkčním období osobně navštívil. Bohužel, v
roce 1921, kdy Masaryk projížděl Vranovem na cestě z Brna do Blanska, nebyla ještě
obecní kronika založena, takže autentický záznam nám chybí.
Kronikář Metoděj Drexler na to hořce zavzpomínal při udělování čestného občanství
prezidentovi v roce 1935. “Věčná škoda, že kronika nebyla dříve založena, neboť 17.
září roku 1921, jel přes Vranov v automobilu náš milovaný tatíček Masaryk,“ hořce vzpomíná Drexler.
„Tehdy na spodním konci u Florové hospody byla postavena slavobrána a shromážděno
tam bezmála všechno občanstvo a tvořilo zeď živou kolem silnice až k hostinci Šebelovu,
kdež auto s p. presidentem zahnulo do Blanska a k Macoše.
Adamovská kotlina byla pro
neschůdnost ze zájezdu vyjmuta.
V těch obcích, kde kroniku již
měli, nechali si do ní p. presidenta na věčné časy pro památku
podepsat, což všude pan president
rád učinil,“ píše se v kronice.
Protože hospoda U Florů už
dávno nešenkuje, připomeňme
si, že sídlila v č.p. 30, v domku,
který stojí naproti uličky, která
vede k rybníku (ulice Za rybníkem). Masaryk se tu u slavobrány zastavil v sobotu 17. 9.
pozdě odpoledne. Den předtím
strávil při své první oficiální prezidentské návštěvě v Brně, kde
ho uvítalo 28 dělových salv ze
Špilberku.
Takto vítal Vranov prezidenta Masaryka 17. září roku 1921. (dobové foto poskytl Jaroslav Nedoma)
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Tatíček Masaryk
Masaryk je jednoznačně dominantní prezidentskou postavou v historii Vranova, a to nejen
rozsahem zápisů, které jsou mu věnovány, ale rozhodně i vlivem, který měl na společenský
život zdejších obyvatel. Brzy poté, co byl Masaryk v roce 1934 znovu zvolen do svého
už čtvrtého funkčního období, odhlasovalo vranovské zastupitelstvo, že mu udělí čestné
občanství. Stalo se to 3. března 1935. „Starosta obce zahájil slavnostní schůzi proslovem a
na to byl 13 hlasy zvolen za čestného člena obce,“ zaznamenal kronikář. Potom přednášel
p. učitel Černý, poslouchalo ho 60 Vranovanů. Obec dala vyhotovit 2 kusy diplomů, jeden
z nich odeslala prezidentské kanceláři. Za tři dny oslavy pokračovaly, prezident totiž 6.
března slavil své 85. narozeniny. „Za krásného zimního počasí, 10 cm sněhu a mínus 15 °C
pořádala místní osvětová komise dne 6. března oslavu narozenin p. presidenta přednáškou,
procítěně přednesenou p. učitelem Černým a na to radiovým přednesem. Návštěva 82
lidí,“ zapsal Drexler. Vranovští školáci navíc účinkovali v besídce v sokolovně, kterou
si připravila újezdná škola v Adamově, kam děti docházely. „Aby bylo vše úplné, nutno
psáti o oslavném divadle, jež sehrál Sokol dne 24. 3. a 31.3. Pro tatíčka Masaryka, ku jeho
oslavě,“ píše se v kronice.
Je zřejmé, že prestiž, které se tehdy Masaryk u veřejnosti těšil, by mu mohli současní
„tatíčkové“ jen tiše závidět. Dokladem může být i poslední zápis o Masarykovi v září 1937.
Zvýrazňuje ho fakt, že kronikář 8. září zaznamenává smrt svého pětasedmdesátiletého otce
Konráda Drexlera. Ačkoliv jistě úmrtí svého rodiče hluboce prožíval, přesto vzápětí zapisuje: „Vše však upadlo v zapomnění pod hroznou ranou, kterouž nám udělil všemohoucí, a
sice dne 14. září 1937 umřel tiše náš Tvůrce a první president Republiky Československé,
Tomáš Garig Masaryk, jenž jak hlásá nápis v Praze „Zasloužil se o stát“ a zanechal po
sobě nesmrtelnou památku jako světec náš.“ Obecní zastupitelstvo mělo smuteční schůzi,
při níž hrál na piano učitel Černý, též měl smuteční proslov. „Měli jsme to letos špatnou
pouť, lidé všichni hovoří jen o tatíčkovi,“ zapsal ještě Drexler.
Kronika potvrzuje i jeden z pohledů na Edvarda Beneše jako na muže ve stínu Masaryka.
Zaznamenává Masarykovu abdikaci z úřadu 14. Prosince 1935, o Benešově zvolení se
ale nezmiňuje ani slovem. Až při oslavách vzniku republiky v říjnu 1936 se píše: „Na
28. Října byla letos slavnostní nálada, neboť Brno bude hostit 8. 11. pana presidenta E.
Beneše a rumunského krále. Mnoho lidí se zúčastní vítání jejich.“
Následující zmínka výmluvně dokresluje atmosféru těsně po podpisu Mnichovské dohody. „Podepsáno okleštění ČSR a dnes 1. 10. začalo vyklízení pohraničí. 5.10. vydal provolání pan president Beneš, že odjíždí za hranice, ze svého úřadu. Jsme zničeni, vyklízení
10.10. jest ukončeno, jsme rozřezáni bez hlasování, bez boje. Proč k tomu došlo?,“ klade
řečnickou otázku kronikář.
V pořadí další prezident Hácha je ve vranovské kronice zaznamenán adekvátně atmosféře
doby. „Nový rok začal smutně, máme všichni strach, co nám donese. Nově založené dvě
strany se velmi snaží, aby se zavděčily svému zakladateli, nástupci presidenta Beneše dr.
E. Háchovi, kterýž chce míti všude jen klid, a pro co?,“ zapisuje Drexler počátkem roku.
O pár týdnů později už popisuje situaci, kdy Hitler povolal Háchu do Berlína, pár hodin
předtím, než k československým hranicím vyrazili němečtí vojáci. Zajímavý detail zaznamenává právě ke dni 15. března: „Jezdí se všude dle německého vzoru jen vpravo. Elektrické dráhy v Brně to provedly přes noc z 15. na 16. března pod vedením architekta Bulandy, Němce, kterýž má na Vranově dům. Postavil čtvrť pod kavárnou Klímovou,“ píše
kronikář. Podle dostupných pramenů šlo o technického ředitele městských dopravních
podniků Ottu Bulandu.
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Pan president soudruh Gottwald
Srovnatelné co do emocí, které pronikly ve spojení s českými prezidenty do stránek vranovské kroniky, jsou vedle masarykovské tématiky pouze úmrtí dvou silných jmen historie, totiž Gottwalda a také Stalina. Tentokrát je ale trochu složitější odhadovat, do jaké
míry reflektují tyto zápisy realitu a jak jsou přibarveny požadovanou dikcí komunistické
propagandy. Každopádně jsou plny emocí, ať už skutečných či strojených.
„5. března ve 21:50 hodin roku 1953 rozlétla se do celého světa vším lidstvem otřásající
zpráva, drásající srdce všemu pracujícímu lidstvu na celém šírém světě, že po krátké těžké
nemoci zemřel, 74 roků stár, milovaný představitel strany, vůdce všeho lidu v SSSR soudruh generál maršál Stalin,“ zápisuje Metoděj Drexler událost, která je předehrou další
významné kapitoly.
„Dne 12/3 po svém návratu z Moskvy z pohřbu Generalissima maršála Stalina Josifa
Vissarionoviče onemocněl těžce náš pan president soudruh Klement Gottwald. Onemocněl
již v Moskvě. Byla prý tam hrozná zima a asi se silně zachladil. Dostal zápal plic a pohrudnice z tak velké prý až mínus 26 °C zimy. Jeho stav jest od počátku velmi vážný a dne 14.
března, v sobotu o 11. hodině vydechl svou nesmrtelnou duši,“ zapsal Drexler.
V jeho zápise stojí za povšimnutí originální mix prvorepublikové tradice a budovatelské
atmosféry nového režimu, například ve formulaci „pan president soudruh Gottwald“. Pro
neznalé dobového kontextu – v oficiálním písemném i verbálním styku se tehdy používalo
výhradně oslovení „soudruh“, termín „pan“ byl vnímán téměř jako provokace. Pamětníky
jistě pobaví představa, že by se v padesátých letech vedla řeč o panu Stalinovi a panu
Gottwaldovi…
Pro Vranov byla nicméně Gottwaldova smrt velkou událostí. „Obecní rozhlas hned hlásil
smutnou zprávu, znovu se všude věší smuteční prapory, vlajky spuštěny na půl žerdi, za
okny viděti černě orámované obrazy zesnulého presidenta. Večer při schůzi KSČ u Šebků
ve smutečně ozdobeném sále zahajuje předseda Kudla František truchlivou řečí schůzi,“
popisuje situaci Drexler. Sál je smutečně vyzdoben, čestnou stráž stojí vojáci místní
posádky, svazáci, hasiči. Zrušeny jsou zábavy a sportování, odložena i oslava Dne žen.
A Vranovanům se dostalo výsady postarat se o výzdobu pražského pohřebního průvodu.
„V pondělí 16. 3. hlásí dopoledne místní rozhlas, že se má nachystati chvojí do Prahy na
pohřeb. Ihned nastoupilo mnoho lidí do lesa a za vedení lesáků a dřevorubců nachystali
do večera pět nákladních aut. Večer auta vše odvezly do České, byl z toho celý vagon a
jel ihned do Prahy. V úterý, středu a čtvrtek jsou od 9 do 17 hodin vystaveny na MNV ku
podpisu kondolenční listiny“ píše se v kronice.
Pohřeb Gottwalda se konal na Josefa, 19. března „O 13 hodině se na 5 minut zastavila
veškerá práce i doprava. Sirény houkaly, střílelo se z děl, až sem to bylo z Brna i Adamova
slyšeti,“ stojí v zápise.
V hostinci u Šebků byla uspořádána smuteční tryzna. Stěny celého sálu byly potaženy
černou látkou, sál byl vyzdoben palmami, myrtou a květinami, u Gottwaldova poprsí se
po deseti minutách střídali na čestné stráži vojáci v polní výzbroji, svazáci v modrých
košilích a pionýři s červenými šátky. „…bylo zapjato rádio a za napjatého ticha a velkého
pohnutí, při němž mnoho lidí slzelo, byl poslouchán přenos celého pohřbu z Prahy,“
zaznamenal Drexler. V hospodě tu chvíli prožívalo 165 obyvatel Vranova. O dva dny
později byl prezidentem zvolen Antonín Zápotocký.
Deja vu ve obdobných kulisách zažil Vranov o čtyři roky později, když Zápotocký zemřel.
Tryzna se tentokrát konala v kulturním domě, sál byl potažen černým flórem, u poprsí
prezidenta stáli čestnou stráž pionýři a lesáci. Na MNV se opět podpisovaly kondolenční
listiny. Dvanáct Vranovanů se vydalo na pohřeb do Prahy. Z Brna byla ve Vranově slyšet
dělostřelba a na druhý den byl zvolen prezidentem Antonín Novotný.
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Prezidentský kult se vytrácí
S šedesátými lety se zmínky o československých prezidentech ze stránek kronik do značné
míry vytrácejí. Pokud jde o nedobrovolný odchod Novotného z funkce a jeho nahrazení
populárním Ludvíkem Svobodou, není zdrženlivost vranovské kroniky odrazem reality,
závěr šedesátých let byl díky událostem pražského jara bouřlivý a na události bohatý.
Starý kronikář Drexler byl nemocný, v posledním zápise na začátku roku 1966 ještě
zaznamenal audienci vranovských pionýrů u prezidenta Novotného na pražském hradě
21. dubna 1966, na následujícím řádku, kde popisuje hojnou účast obyvatel Vranova na
pokládání rour nově budovaného vodovodu v příkopu u silnice, jeho rukopis definitivně
končí.
Druhý důvod chybějících autentických záznamů tkví v tom, že nového kronikáře, tehdy
jednatřicetiletého Jaroslava Nedomu, ustavila letopisecká komise až v lednu 1969. Zápisy za předchozí léta musel tedy nový kronikář zpracovat zpětně. Ostatně, o podrobnosti
vranovského obecního života v inkriminovaném období nebyla poptávka. Normalizační
garnitura se postarala o to, aby se do dějin dostala výhradně její interpretace událostí roku
1968. Zápisy z let 1966 až 1968 jsou proto velmi stručné a je příznačné, že okupace země
vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 není v kronice zmíněna ani jediným slůvkem.
Mladý Nedoma se snažil vyjít s celé situace se ctí a v zápisech proto akcentuje zejména
malé vranovské dějiny, aby se vyhnul propagandisticky zabarvené oficiální linie „velké“
politiky.
Nahrazení Ludvíka Svobody v prezidentském křesle Gustávem Husákem je v kronice
zaznamenáno velmi věcně. „29. května byla provedena volba nového prezidenta ČSSR.
Protože dosavadní prezident, armádní generál Ludvík Svoboda, byla už přes rok vážně
nemocen a nemohl zastávat tuto zodpovědnou funkci, přistoupilo Národní shromáždění k
volbě nové hlavy našeho socialistického státu. Jednoznačně a manifestačně byl zvolen do
čela naší vlasti Dr. Gustáv Husák. Poprvé v historii našeho svobodného státu je to občan
slovenské národnosti,“ zaznamenal Jaroslav Nedoma.
Koneckonců, vzácnost zápisů spojených s prezidentem republiky vystihuje společenskou
realitu. Během trvání socialistického režimu byla funkce prezidenta upozaďována a
zpravidla byla spjata s funkcí generálního tajemníka komunistické strany.
Změnilo se to až listopadovým převratem v roce 1989.
Postava Václava Havla budila svou odlišností od
svých předchůdců nadšení a počátkem devadesátých
let připomínal v nejlepším slova smyslu už téměř
zapomenutý masarykovský kult. „Dosavadní prezident Gustáv Husák pod tlakem veřejnosti odstoupil
a Národní shromáždění jednomyslně zvolilo za jeho
nástupce Václava Havla, spisovatele a dramatika,
který se významně zasloužil o tyto pozitivní změny,“
zapisuje s neskrývanými sympatiemi Nedoma.
Na prezidentské peripetie, spjaté se jmény Václav
Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman, které se tak
či onak promítly do života obyvatel Vranova, se
podíváme zase někdy příště…
Pavel Galík, vranovský kronikář
4 / 2013
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Mistrině České republiky ve freeski a reprezentantka
Kristýna Kapounová alias Týna alias Kiki alias Kapoun...
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Jediná zástupkyně něžného pohlaví, která se momentálně nachází v české reprezentaci,
je Kristýna Kapounová. Představujeme Vám Kristýnu Kapounovou, o které si myslíme, že
o ní ještě nejedenou uslyšíme.

Představení...

Jmenuji se Kristýna Kapounová. Narodila jsem se 25. srpna 1993 v Brně. Jsem absolventkou EKO gymnázia. Od 6 let do roku 2010 jsem se závodně věnovala alpskému
lyžování. Z uvedeného důvodu jsem celoročně žila ve Špindlerově Mlýně, kde jsem
navštěvovala a dokončila základní školu. Již třetí sezónu se naplno věnuji freeskiingu a
od loňského roku jsem v české reprezentaci. V České republice mám nejraději ježdění ve
Špindlerově Mlýně, ale jinak jezdím celoročně na alpských ledovcích. V příští sezóně je
mým cílem absolvovat co možná nejvíce FIS závodů a především kvalifikační závody na
OH, které začínají v srpnu tohoto roku.

Úspěchy...

15. místo SKI SLOPESTYLE WC USHUAIA ARGENTINA 2012
9. místo CONTINENTAL CUP USHUAIA ARGENTINA 2012
6. místo MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ VALMALENC 2012
4. místo CHILL AND DESTROY HINTERTUX GLETCHER 2012
1. místo AIR AND RAIL ČERVENÁ VODA 2012
20
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1. místo BRNO-SPORTLIFE 2010
1. místo TÁBOR-JIB JAM VOL.2
1. místo BIG AIR KOPŘIVNÁ
1. místo KRAMOLÍN HERO LOCAL JAM
1. místo BRNO-SPORTILFE 2011
1. místo SNOWPORNING PARTY TOUR OLOMOUC 2011
A mistrině České republiky ve freeski.

Pár otázek...
Co považuješ za největší úspěch zimy?
Rozhodně MSJ (Mistrovství Světa Juniorů) ve Valmalencu.
V České republice dívčí freeskiing lehce stagnuje. Myslíš že jsi trochu rozvířila
hladinu ženského freeski?
Doufám, že ano. Od minulé sezóny přešlo hodně dívek ze SNB na freeski a zjistily, že je
to zábavnější. Tak snad freeskierek bude přibývat víc a víc.
Trénuješ raději s děvčaty nebo muži?
S klukama se mně jezdí lépe. Dávají těžké triky a mně to hecuje a snažím se. Ale jsem
ráda, když se na horách potkám se Zuzičkou či Nanou.
Jsi spokojená s fungováním reprezentace?
Česká reprezentace je teprve v začátcích a doufám, že se do budoucna bude zlepšovat.
Plány do budoucna?
Do budoucna chci trávit, co nejvíce času v zahraničí na ledovcích a připravit se na OH.
Tak ať se ti Kristýno darí!

S použitím materiálů z www.freeride.cz
a s laskavým svolením Kristýniné maminky
(Kristýna je ve Španělsku) sestavil Richard Mach.
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Premiéra běžeckého závodu Vranovský žleb
První ročník běžeckého závodu Vranovský žleb, který se stal součástí seriálu závodů
Brněnského běžeckého poháru, se konal první březnovou neděli v okolí Vranova a dokonce
i přímo v jeho ulicích. Centrum závodu bylo situováno do motokrosového areálu, od penzionu na Gruntu až po vjezd do areálu motokrosy byla půlka silnice zahrazena a jezdilo se
kyvadlově podle semaforů.
Počasí bylo s ohledem na předjarní termín pro běhání příznivé, svítilo sluníčko a ve stínu
bylo kolem pěti stupňů nad nulou. Hlavního závodu na deset kilometrů se zúčastnilo více
než dvě sta závodníků, spolu s dalšími běžci na kratších tratích v žákovských, dorosteneckých a ženských kategoriích závodilo v okolí Vranova 360 vytrvalců.
Zpestřením trati, která vedla samotným centrem Vranova, byl výběh schodů k vranovskému
klášteru. Trasa dál vedla po terase okolo liechtensteinské hrobky alejí k myslivně a pak
lesem zpátky směrem k motokrosu. Vrstva tajícího sněhu a bláto na lesních cestách
udělaly trať mimořádně náročnou. Vítězem hlavní kategorie se stal Jan Procházka z Prahy,
mimo jiné loňský mistr světa v orientačním běhu ve štafetách. I v ženské kategorii zvítězila
orientační běžkyně, Lucie Matulová z Bílovic nad Svitavou.
Soutěž pořádali ATLETIKA UNI CZ s.r.o., Sportovní areál AMK Zbrojovka Brno a Nadační
fond Vranov. Záštitu nad závodem převzala starostka Vranova ing. Kateřina Jetelinová,
která také vítězům předala poháry.

Foto: Petr Janek

Kalendář plánovaných akcí
30. 4. 2013 - úterý - hřiště Sokolák
Pálení čarodějnic
11. 5. - sobota - 18:00 - Kostel narozní panny Marie ve Vranově
Koncert BOLSCHOI DON KOSAKEN
18. 5. 2013 - sobota
Tradiční dálkový pochod “ARNOŠTOVA 50”
Upřesňující informace o připravovaných akcích, termínech, nebo případných změnách,
obdrží občané Vranova prostřednictvím SMS zpráv. Termíny nejsou garantovány.
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UNIKÁTNÍ SBOR SLOŽENÝ Z OPERNÍCH SÓLISTŮ
PŘEDNÍCH EVROPSKÝCH SCÉN

BOLSCHOI
DON KOSAKEN
“PRAVOSLAVNÉ
VELIKONOCE”

Sbor řídí:
Petja Houdjakov

11. 5. 2013
18:00

(Rakousko)

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

VRANOV U BRNA

Vstupenky v předprodeji na OÚ Vranov a Ticketportal.cz: 280,- (na místě 300,-)

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

ZPRAVODAJ VRANOV 4 / 2013 XI. ročník Ev.č. MK ČR E 10189
Obec Vranov, Březina 24, PSČ 664 32, tel./fax: +420 541 239 027, e-mail:obec@vranov.cz
vydávaný Zastupitelstvem obce Vranov – neprodejné
redakční rada: Mgr. Zuzana Černá, Petr Drápal a Mgr. Petra Rychlá
vydáno nákladem: 350 výtisků
uzávěrka příštího čísla 14. 6. 2013

